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Avusturya’yý Eurovizyon 2004’de
temsil eden Alf Poier’in, 2005 Euro-
vizyon elemeleri için ORF’de seslen-
dirdiði þarký, Müslümanlarýn büyük
tepkisini çekti. Þarkýnýn tepki çeken
sözleri þöyle: “Muhammed  bu  kadar
ürediði  için,  yakýnda  Roma'da  müez-
zin  þarký  söyleyecek.”  ORF Devlet

Televizyonu Eðlence Müdürü EDGAR
BÖHM, Peygambere dil uzatan þar-
kýya tepki gelince, NEWS adlý haftalýk
Avusturya dergisine ”ORF  bu  konuda
namus  ve  ahlak  bekçiliði  yapmaya-
caktýr  ve  sansür  uygulamayacaktýr.”
dedi.. 

Haberin devamý  sayfa  2’de

office@yenivatan.com

Kurban Bayramý’nýn hayýrlara
vesile olmasý dileðiyle; tüm
okuyucularýmýzýn bayramýný
yürekten kutlu yor, bayramýn
tüm insanlýða sükun, huzur,
barýþ ve esenlik getirmesini
içtenlikle diliyoruz

YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii

Peygambere dil uzatýyor, ORF destekliyor!

HHaabbeerriinn  
ddeevvaammýý  

ssaayyffaa  33‘‘  ddaa

ÖVP: “Demokrasimizin üstünde ya da dýþýnda yaþamak isteyen bir Ýslam’a yer yok’’

Bu  mesajýn  
adresi  neresi

Bayramýnýz kutlu olsun

Alf Poier
Bayramýnýz mübarek olsun
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Peygambere dil uzatýyor, ORF destekliyor!

Viyana-  Geçen yýl Ýstanbul'da
düzenlenen Eurovizyon Þarký
Yarýþmasý'nda Avusturya'yý tem-
sil eden Alf Poier, adýnýn o gün-
den sonra unutulmasý nede-
niyle, kendisini gündeme taþý-
yacak yeni bir yöntem buldu;
þarkýlarýnda Ýslam'dan ve onun
temsilcisi Peygamberimiz Mu-
hammed'den (s.a.v) bahset-
mek. Müslümanlarýn özellikle
Kur'an-ý Kerim ve onun temsil-
cisi Hz. Muhammed konusun-
da hassasiyetini öðrenen Alf
Poier, konuþulmak, gazetelerde
haber olabilmek için, 2005 yý-

lýnda katýldýðý ön elemelerde
"Ýyi yaþlý Avrupa ölüyor." (Good
Old Europa is Dying) adlý þar-
kýsýnda  aynen þu cümlelere yer
veriyor: "Muhammed bu kadar
ürediði için, yakýnda Roma'da
müezzin þarký söyleyecek." (Al-
manca'sý: Weil sich Moham-
med so gut vermehrte, singt
schon bald in Rom der Müez-
zin)  Sanattan ve ses estetiðin-
den yoksunluðun yanýnda, ap-
talca hal ve hareketleri ile de
binlerce Avusturyalýyý çileden
çýkaran Poier, kendisine bu
þarkýnýn baþka dinlere saygýdan

yoksun olduðunun hatýrlatýl-
masý üzerine, "Ben bir aynayým"
yanýtýný verdi. Türk toplumu-
nun izlemek için her yýl binlerce
Euro para ödediði ORF adlý
devlet televizyonunun Eðlence
Programlarý Müdürü Edgar
Böhm ise, "Ben Alf Poier'in bu
þarkýsýnda bir problem görmü-
yorum. ORF bu konu ile ilgili ne
ahlak ve namus bekçiliði görevi
üstlenecek ne de bir sansür ara-
cý olarak davranacaktýr." dedi.
Avusturya'da dinlerin barýþýn-
dan bu kadar çok bahsedilme-
sine raðmen, özellikle baþka
dinden olan insanlarýn Pey-
gamber olarak kabul ettikleri
bir kiþi hakkýnda, aþaðýlayýcý
sözler içeren þarkýlar yapýlmasý,
bunlarýn yetkililer tarafýndan
gayet normal karþýlanarak dev-
let televizyonlarýnda rahatlýkla
yayýnlanmasý, insanlarýn "Avus-
turya'da baþka dinlere saygý
duyulduðu" söylemini sorgula-
malarýna neden oldu. ORF yet-
kililerinin Poier'in þarkýsý hakkýn-
daki tutumu ise, ýrkçýlýðýn kül-
tür aracýlýðýyla dile getirilmesi
olarak yorumlandý. Avrupa'da
Türklerin ve diðer Müslüman
olan toplumlarýn nüfusunun
çoðalmasý, bazý Avusturyalý ga-
zeteciler tarafýndan aþaðýlayýcý
karikatür ve yazýlar ile sýk sýk
dile getiriliyor. Bir taraftan her
dinden, milletten ve mezhep-
ten insanýn  Ýnsan Haklarý Ka-
rarnamesi altýnda barýþ ve saygý
içinde yaþamasý gerektiðini vur-
gulayan diðer taraftan     farklý
din ve kültürden insanlarýn
hakarete uðramasýný görmez-
den gelen Avusturyalý yetkililer,
Müslümanlarýn bu konudaki
hassasiyetini dikkate alarak
daha duyarlý davranmalýdýr.

Avusturya’yý Eurovizyon 2004’de temsil eden Alf Poier’in, 2005 Eurovizyon elemeleri için ORF’de
seslendirdiði þarký, Müslümanlarýn büyük tepkisini çekti. Þarkýnýn tepki çeken sözleri þöyle:

“Muhammed  bu  kadar  ürediði  için,  yakýnda  Roma'da  müezzin  þarký  söyleyecek.”  ORF Devlet
Televizyonu Eðlence Müdürü EDGAR BÖHM, haftalýk Avusturya dergisi NEWS’e Peygambere dil
uzatan þarký ile ilgili yaptýðý açýklamada, ”ORF  bu  konuda  namus  ve  ahlak  bekçiliði  yapmayacak-

týr  ve  sansür  uygulamayacaktýr.” dedi.. 

Alf Poier

Tartýþma  yaratan  þarkýnýn  sözleri

""ÝÝyyii  eesskkii  AAvvrruuppaa  ööllüüyyoorr""
Atlantik  kýyýsýnda  tek  baþýma

oturuyorum/  
Uçak  gemisinin  arkasýndan  

bakýyorum/
Sol  elimde  bir  bayrak  tutuyorum/

ve  sað  elimde  bir  silah/
ben  en  sonuncu  þövalyeyim/
elime  bir  kýlýç  verin  benim/  
ben  çok  severim  kanun  çal-

masýný/
ve  akþam  ülkesi  için  o  reküiyem´i
(Hýristiyan  ölülerinin  istirahatleri

için  yapýlan  dinsel  tören)  /  ilk
Hýristiyanlar  çektiler  kýlýçlarýný/
bombalar  yaðdý  Berlin  üzerine/  

ve  Muhammed  
bu  kadar  ürediði  için/

baþlar  yakýnda  müezzin  Roma´da
þarký  söylemeye/

Ýyi  eski  Avrupa  ölüyor/  Ýyi  eski
Avrupa  ölmüþ/

Ýyi  eski  Avrupa  ölüyor/  Ýyi  eski
Avrupa  ölmüþ.

ALF POIER  AVUSTURYA
EUROVÝZYON ÞARKISI  

ORF Devlet Televizyonu
Eðlence Müdürü EDGAR
BÖHM’ün, NEWS adlý haf-
talýk Avusturya dergisine
yaptýðý açýklama:”ORF bu
konuda namus ve ahlak
bekçiliði yapmayacaktýr ve
sansür uygulamayacaktýr” .

Terbiyesiz
adam!

NEWS  Dergisi,  sayý  02/05



Ýktidar Partisi ÖVP’nin bu açýklamasýna dikkat!

Viyana- Avusturya Devleti tara-
fýndan yayýnlanan “Wiener Zei-
tung” adlý günlük gazetenin, 7
Ocak 2005 tarihli ve Avusturya
Haber Ajansý (APA) çýkýþlý haberi
þöyle:  “Avusturya Ýktidar Partisi
ÖVP (Avusturya Halk Partisi),
Avusturya’da hoþgörülü olma-
yan bir Ýslam’dan kaynaklana-
bilecek tehlikeler konusunda
uyarýyor. Genel Sekreter Rein-
hard Lopatka, dün APA’nýn
kendisiyle yaptýðý bir röportajda
‘’Avusturya’da, çoðulcu de-
mokrasimizin üstünde ya da dý-
þýnda yaþamak isteyen bir Ýs-
lam’a yer yok’’ dedi. ÖVP içinde
göç, sýðýnma ve entegrasyon
konularýnda karþýlaþýlan sorun-
lara çözüm bulmak isteyen “va-
tan, güvenlik ve kimlik” isimli
bir çalýþma grubu kuruldu. A-
vusturya’da yaþayan sekiz mil-
yon kiþiden yaklaþýk bir milyonu
yabancýlardan ya da sonradan
Avusturya vatandaþlýðýna ge-
çenlerden oluþuyor. Viyana’da,
Ýslam ikinci büyüklükteki dini
cemaat. ‘’Çok kültürlü hayalle-
re’’ karþý çýkan Lopatka, Hýristi-
yan deðerlerinin temel teþkil et-
mesini istiyor. Lopatka ayrýca A-
vusturya’da, entegrasyon ve u-
yumun ancak Almanca öð-
renerek olacaðýna dikkat çektik-
ten sonra, özellikle anne ve ço-
cuðun birlikte Almanca öð-
renebileceði kurslara ilgi duyul-
masýný tavsiye etti. Avustur-
ya’da, þu anda vatandaþlýða ge-
çenler ile birlikte, bir milyon
göçmenin yaþadýðýna ve bunun
500 bine yakýnýnýn Müslüman
olduðuna dikkat çeken Lopat-
ka, “Özellikle kadýnlarý aþa-
ðýlayan bir kültürü kabul ede-
meyiz.“ dedi. Neden þimdi
böyle bir açýklamanýn  yapýldýðý
ve bu açýklamanýn adresinin
hangi kiþi, kurum veya  kurum-
lar olduðu merak ediliyor.

ÖVP Genel Sekreteri Lopatka’nýn tüm ÖVP’yi
baðlayan açýklamasý, müslümanlara açýk ve net bir
mesaj olarak yorumlandý. Yalnýz ÖVP’nin bu sözleri-
nin hedefinin, hangi kiþi, kurum ve kuruluþlar ol-
duðu tartýþmalý. Çünkü Türk toplumunun büyük bir
kýsmý zaten demokratik, çoðulcu, kadýnlara saygý-
nýn üst düzeyde olduðu, baþka mezheplere ve din-
lere yüksek hoþgörü ile bakýldýðý bir yaþam tarzýn-
dan yana. Peki bundan yana olmayanlar ve takiye
yapanlar kimler?

Kafamýza takýlan sorularý kamuo-
yunun önünde tartýþmak istiyo-
ruz. Ýktidar Partisi ÖVP, neden
böyle bir açýklama yapma ihtiyacý
duydu? Avusturya’daki tüm
Müslümanlarý temsil ettiði
Avusturya Devleti tarafýndan da
kabul edilen “Islamische Glau-
bengemeinschaft” adlý kurum,
daha bundan bir ay önce Avus-
turya’nýn, tolerans konusunda
tüm Avrupa Birliði’ne örnek
olduðunu belirten demeçler ver-
medi mi? Ne oldu da, bundan
bir ay önce güllük gülüstanlýk,
hoþgörü cenneti olarak tanýtýlan
Avusturya’nýn Hükümeti ÖVP,
böyle bir açýklama yapma ihtiyacý
duydu? Hem de ÖVP bir çalýþma
grubu kurmuþ. Adý: “Vatan, gü-
venlik ve kimlik“. Kýsaca ÖVP A-
vusturya’daki bazý geliþmelerden
çok rahatsýz ve bu açýklama ile u-
yarýyor. Bu “kibar kýrmýzý alarm-
“ýn adresi, acaba Avusturya’daki
hangi kiþi, dernek ve organi-
zasyonlardýr ? Hangi dernek ve
kuruluþlar müslümanlarý temsil
ettiðini iddia etmektedir? Hangi
dernek ve kiþiler, barýþýn dini Ýs-
lam’ý kendi siyasi amaç ve çýkar-
larýna alet etmektedir ve daha
sonra Avusturyalýlara, ”Ýslam’ýn
gerçek temsilcileri biziz” demek-
tedir? Ýslam’da, Allah ile kul
arasýna hiç ama hiç kimsenin gi-
remeyeceðini, Allah’ýn kelamýný
(sözlerini) içeren Kur’an-ý Kerim,

çeþitli ayetlerinde ifade etmiyor
mu? Ýslam dininde, Hýristi-
yanlýkta olduðu gibi bir “Ruhban
Sýnýfý”nýn (Papaz, Kardinal, Papa
vs.) olmadýðýný, Kur’an-ý Kerim
açýk ve seçik anlatmýyor mu? Peki
Avusturya’da kimler ve hangi
kuruluþlar, “Benim görüþüm,
benim yolum, benim mezhebim
en doðrusu, gerisi Ýslam dýþýdýr”
diyor? Hangi kiþi, kurum ve
dernekler Avusturya’nýn demok-
ratik ve hoþgörülü kuruluþlarýný,
kendi amaçlarý için “Köprüden
geçene kadar ayýya dayý derim”
mentalitesi ile, “Ýnsanlarý Allah i-
le kandýrarak” (Bu deyim Kur’an-
’daki ayetlerde aynen, defalarca
yazýyor.) kandýrýyor? Ve Avustur-
ya’nýn ”farklý dinlere hoþgörü,
farklý dinlerin birarada  barýþ ve
kardeþlik içinde yaþamasý” ile
ilgili açýklamalar yapan bu kurum
ve kuruluþlarý, gerçekte ne kadar
demokratik ve hoþgörülü? Peki
herþey “bal dök yala” ise, Avus-
turya Hükümeti olan ÖVP, neden
adresi pek belli olmayan ama
“onlar kendilerini bilirler” üslu-
bunda bir açýklama yapýyor?
ÖVP, gizli saklý mesajlar vermeyi
bir kenara býrakmalý ve adres
gösterek konuþmalýdýr. Ya da ad-
res gösteremeyecek ise, imalar
içeren ve diðer kurum ve kuru-
luþlarý da “töhmet” altýnda bý-
rakan açýklamalarda bulunma-
malýdýr! Avusturya Türk toplu-

mu, ÖVP’nin bahsettiði kiþiler-
den zaten kendisi rahatsýzdýr. Bu
kiþiler, Islam’ý sadece siyasete  ve
ticarete alet etmek için kullaný-
yorlar. Barýþýn, ilmin ve aklýn dini
olan Ýslam, zaten hoþgörü ve de-
mokrasi ile baðdaþýr.  Ýslam ve
Kur’an-ý Kerim’in demokrasi ile
ilgili bir sorunu yoktur, olamaz
da. Asýl Ýslam ile baðdaþmayan;
yeryüzünde kendini “Cehennem
Müfettiþi“ zanneden, “Benim
görüþüm en doðrusu, uyacak-
sýn!“ deyip kendi düþüncesini ve
yorumunu din diye satanlardýr.
Bunlar, Avusturya’da “Islam’ýn
temsilcisi“ sýfatýyla cirit atýp tüm
Müslümanlarýn baþýný belaya so-
kanlardýr. Islam esenliktir, barýþtýr
ve  kardeþliktir. Dolayýsý  ile ÖVP-
’nin ifadesi olan ‘‘’’AAvvuussttuurryyaa’’ddaa
ççooððuullccuu  ddeemmookkrraassiimmiizziinn  üüssttüünn-
ddee  yyaa  ddaa  ddýýþþýýnnddaa  yyaaþþaammaakk  iisstteeyyeenn
bbiirr  ÝÝSSLLAAMM’’aa  yyeerr  yyookk””  cümlesinde-
ki “Ýslam” kelimesi, yanlýþ kul-
lanýlmýþtýr. Burada “Ýslam” yerine
““kkiiþþiilleerr”” denmelidir. Burada belir
tilmek istenen, Kur’an-ý Kerim’in
bizzat “korunun” dediði, RÝYA
içindeki din bezirganlarýdýr. Bu-
nun için sadece Kur’an-ý Kerim’-
deki, MMAAUUNN  SSÜÜRREESSÝÝ’’ni okumak,
anlamak,  düþünmek ve öðüt al-
mak yeterlidir. ÖVP bu mesajýný,
kamuoyu önünde,  Avusturya’-
daki bu kiþi, kurum ve kuruluþla-
ra direkt yapmaldýr.

YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii

BBuu  aaççýýkkllaammaannýýnn  aaddrreessii  kkiimm??

Reinhard        
Lopatka
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ÖVP: “Avusturya’da, çoðulcu demokrasimizin üstünde ya da 
dýþýnda yaþamak isteyen bir Ýslam’a yer yok’’
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Viyana, Cem  Kýnay  ve  3  milyon  Euro’luk  üç  çek
Gasptan tutuklanan Sedat Peker ile
Turizmci Cem Kýnay’ýn iliþkisi nedir?

“Sedat Peker kimdir?”
adlý kitabýn sayfa 117 ve 118’inde yazanlar ekte
birebir okuyucularýmýzýn dikkatine sunulmuþtur.
Kitabýn yayýncýsý, Akademi TV’dir. 

HHaakkaannttüürrkk  ttaarraaffýýnnddaann  yyaazzýýllaann  ““SSeeddaatt  PPeekkeerr
kkiimmddiirr??””  aaddllýý  kkiittaappttaa,,  ççýýkkaarr  aammaaççllýý  ssuuçç  öörrggüüttüü
kkuurrmmaakk  vvee  aaddaamm  kkaaççýýrrmmaakk  ssuurreettiiyyllee  sseenneett
ggaassbbýý  ssuuççllaarrýýnnddaann  hhaalleenn  ttuuttuukklluu  bbuulluunnaann  SSee-
ddaatt  PPeekkeerr’’iinn,,  AAvvuussttuurryyaa’’ddaa  bbüüyyüüyyeenn  üünnllüü  oo-
tteelllleerr  zziinncciirrii  MMaaggiicc  LLiiffee’’ýýnn  eesskkii  ssaahhiibbii  CCeennkk  KKýý-
nnaayy’’ýýnn,,  ççeekk-sseenneett  aannllaaþþmmaazzllýýkkllaarrýýnnýý  ççöözzmmeekk
ddeevvrreeyyee  ggiirrddiiððii  iiddddiiaa  eeddiillddii..    

Sedat  Peker,  gasp  ve  çý-
kar  amaçlý  suç  örgütü
kurmak  ve  adam  kaçýr-
mak  suretiyle  senet
gasbý  suçlarýndan  halen
tutuklu.
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Viyana- Cem Kýnay, 2001 yýlýn-
da, merkezi Viyana’da bulunan
Gulet Holding bünyesindeki
Magic Life’ýn, yüzde 50 hissesi-
ni Alman dev turizm þirketi
TUI’ye sattý. Bazý gazetelerde
verdiði demeçlerinde, þirketinin
hisselerini geri almak istediðini
ifade eden Kýnay’ýn, üç yýl son-
ra 2004’de, geri kalan hisseleri
de satarak, þirketini TUI’ye ta-
mamen devretmesi dikkat çek-
miþti. Bu arada “Sedat Peker
kimdir?” adlý kitapta yer alan
çek, senet sorunlarý belli ki Cem
Kýnay’ýn canýný çok sýkmýþ.
Ýstanbul’daki tüm kitapçýlarda
kolaylýkla bulunabilecek kitap,
Akademi TV Programcýlýk Rek-
lam, Film Yapým ve Yayýn Pazar-
lama A.Þ. yayýnevi tarafýndan
Aralýk 2004’te piyasaya sunul-
du. Avusturya menþeli bir yerel
gazete olan Yeni Vatan Gaze-
tesi, Avusturya’da üniversite
hayatýný bitirip, Viyana’dan
kurduðu þirketler ile Türkiye’de,
turizm alanýnda büyüyen Cem
Kýnay’la ilgili bu satýrlarý göz-
den kaçýrmadý. Ýþte kitapta yer
alan iddialar: 

Nalan  Güney

Çýkar amaçlý suç örgütü kur-
mak ve adam kaçýrmak suretiy-

le senet gasbý suçlarýndan tu-
tuklanan Sedat Peker’in, ünlü
oteller zinciri Magic Life’ýn eski
sahibi Dr. Cem Kýnay ile otelini
kiraladýðý Mustafa Tatlýcý ara-
sýnda patlak veren anlaþmazlýðý
çözmek için araya girdiði belir-
lendi. Emniyet Genel Müdür-
lüðü Kaçakçýlýk ve Organize
Suçlarla Mücadele Daire Baþ-
kanlýðý’nýn izniyle gerçekleþtiri-
len telefon dinlemeleri sonu-
cunda, Sedat Peker’in Anka-
ra’daki bazý üst düzey bürok-
ratlarla irtibatýný “Madam” la-
kabý ile anýlan Nalan Güney’in
saðladýðý tespit edildi. Buna
göre Nalan Güney, Sedat Peker
adýna bazý þehirlerde ihaleleri
takip ediyordu.

3  milyon  Euro’luk  çek

Sedat Peker’in çete faaliyetleri-
ni ve suç örgütünü belirlemek
amacýyla polisin gerçekleþtirdi-
ði telefon dinlemesine takýlan
konular arasýnda Magic Life o-
teller zincirinin para sorunu da
vardý. Polise göre; Ankara’da
yaþayan Nalan Güney’e üst dü-
zey bir bürokrat, Magic Life
oteller zincirinin sorununu hal-
letmesi ve bunun karþýlýðýnda
da 2 milyon dolar tutarýnda bir
komisyon alýnmasý yolunda is-

tekte bulundu. Ýstek üzerine
yanýna Avukat Selahattin Erk-
man’ý alan Nalan Güney, Magic
Life’ýn sahibi Dr. Cem Kýnay’la,
Hatýr Sok. No:18/1, Gazios-
manpaþa - Ankara adresinde
bulunan Erkman Hukuk Büro-
su’nda, 28 Kasým 2003 tarihin-
de bir görüþme yaptý. Sorun
aslýnda dahiliye doktoru olan,
Avusturya’da yaþayan ve Magic
Life adý altýnda Avusturya mer-
kezli, dünyada 6 ülkede toplam
26 oteli bulunan Cem Kýnay’ýn
otel kiralamasý karþýlýðýnda
Mustafa Tatlýcý’ya verdiði her
biri 3 milyon Euro olan üç
çekti.

Anlaþmazlýðý  çözdü
Polise göre; Cem Kýnay kira kar-
þýlýðý verdiði çekin parasýný De-
mir Leasing’den ciro ederek
banka yoluyla havale etmiþti.
Ancak aralarýnda bu para ko-
nusu nedeniyle kavga çýkmýþ,
taraflar arasýndaki anlaþmazlýk
mahkemelik olmalarýna deðin
uzanmýþtý. Cem Kýnay 10 mil-
yon dolar zararý olduðunu söy-
lüyordu. Mustafa Tatlýcý bu
sorunun aþýlmasýnda Avus-
turya’daki Cengiz Baykýn (Kiþi-
nin  gerçek  ismi,  Haber  Ýþleri
tarafýndan  deðiþtirilmiþtir)  i-
simli eski ülkücüye güveni-
yordu. Cem Kýnay’a yardým et-
meye kalkýþan Nalan Güney
ekibi ise , bu gruba karþý etki-
liydi. Nalan Güney sorunu çö-
zebileceklerini ve kendisine 8,5
milyon dolar kazandýrabilecek-
lerini söyledi. Ancak ekibiyle
devreye girmeleri karþýlýðýnda 2
milyon dolar istiyordu. Polisin
saptamasýna göre; Cem Kýnay
bu rakamý çok bularak 1,5
milyon dolar vermeye razý
olduðunu söyledi. Konuyu bu
iþi kendilerine veren bürokrata
sormak için süre istediler. Son
kararýn verilmesi için 1 Aralýk
2003 günü görüþmek üzere
anlaþtýlar. Görüþmeden sonra
Nalan Güney alýnacak parayý 1
milyon 800 bin dolar olarak
belirledi. Cem Kýnay’da bunu
kabul edince, 3 Aralýk 2003
tarihinde üçlü tekrar bir araya
geldi.

Baykýn  kimdir?

Narkotik þube ekipleri, 3 Ha-
ziran 2001 tarihinde Avusturya
ve Hollanda polisiyle ortaklaþa
düzenlediði operasyonda uyuþ-
turucu tacirlerine büyük bir
darbe daha indirmiþti. 18 kiþi-
nin yakalandýðý “Sebfoni” adý
verilen operasyonda, toplam
34 kilo esrar ve eroin ele geçi-
rildi. Avusturya’daki 14 sanýðýn
arasýnda Ýzmir-Çeþme üzerin-
den Ýtalya, oradan da Avus-
turya’ya götürülmesi planlanan
uyuþturucunun sahibi olduðu
belirtilen Cengiz Baykýn’ýn da
bulunduðu iddia edilmiþti.
Baykýn’ýn adý, Erzurum Atatürk
Üniversitesi Fen Fakültesi Öðre-
tim Üyesi Doç. Dr. Orhan Ya-
vuz’un kaçýrýlarak boðazý kesil-
mek suretiyle öldürülmesi ola-
yýnda da geçti. 

Magic  Life,  Alman  
TUI’ye  satýldý.

Cem Kýnay, bir süre önce ortaðý
Oðuz Serim ile birlikte Magic
Life’daki hisselerini Alman tu-
rizm devi TUI’ye sattý. Merkezi
Viyana’da bulunan Gulet Hol-
ding bünyesindeki Magic Life
zincirinin yüzde 50 hissesi
zaten 3 yýl önce TUI’ye satýlmýþ-
tý. Doðu Avrupa, Türkiye, Orta
Doðu ve Kuzey Afrika’da birçok
tesisi, iki yatý ve Nil Nehri’nde
hizmet veren bir gemisi bulu-
nan Magic Life, geçen yýlý 140
milyon dolar ciro ile kapatmýþtý.
Yýl sonu cirosunun 160 milyon
dolar civarýnda olmasý bekle-
nen grubun satýþýna bir tek Ka-
padokya’daki Kayakapý Projesi
dahil edilmedi. Cem Kýnay,
Ürgüp Belediyesi’nden 49 yýllý-
ðýna kiraladýðý Kayakapý’da,
konaklardan oluþan bin odalý
bir tesisin inþaatýný sürdürüyor.
Türkiye’ye 350 bin turist geti-
ren, bunun 250 bine yakýnýný
da kendi otelklerinde aðýrlayan
Magic Life, 14 yýllýk bir þirket.

Yukarýdaki  tüm  yazýlar,  bire  bir
Hakantürk  adlý  yazarýn  “Sedat
Peker  kimdir?”  adlý  kitabýndan
birebir  alýnmýþtýr.  

Cem Kýnay,
bir süre
önce orta-
ðý Oðuz
Serim ile
bir l ikte
M a g i c
Life’daki
hisseleri-
ni Alman
turizm devi
TUI’ye sattý.
Kýnay, Ürgüp
Belediyesi’nden
49 yýllýðýna kira-
ladýðý Kayakapý’-
da, konaklardan o-
luþan bin odalý bir
tesisin inþaatýný sür-
dürüyor.r. Cem  Kýnay
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Klasik Türk Musikisi Konseri’ne

Davet
7.2. - 13.2. 2005

Schloss Pötzleinsdorf,
1180 Wien

(irtibat :
akamhane@yahoo.de;

0699/182 300 49)

Her iki sanatçý da
Konyalý olup, Mevlevi
Musikisi geleneðini
yaþatan iki büyük

ustadýr. Her ikisi de
nesillerinin önde gelen

sanatçýlarý olarak
Tanburi Necdet Yaþar Bey'le bütün dünyada sahne almaktadýr. Ömer
Erdoðdular, Usta Neyzen Niyazi Sayýn'ýn önde gelen öðrencilerinden-
dir. Necati Çelik ise, Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuarý ve birçok

yurt dýþý kurumda, ud hocalýðý yapmakta olup tanýnan bir isimdir.
Workshop'lar dahilinde ayný zamanda farklý yerlerde Türk çalgýlarý, ud
ve ney tanýtýlacaktýr. Konsantre olunacak nokta, çalýþ pratiði olacaktýr.

Bu çerçevede, ön bilgiler dahilinde teorik temel bilgiler verilecektir. Tanbur, kemençe, kanun vs. gibi diðer
Türk entrümaný çalanlar da workshop'a katýlabilirler. Enstrümanlarý çalabilme, bir önþarttýr. 

Klasik  Türk  Musikisi'nden  iki  konser
Necati Çelik ve Ömer Erdoðdular, profesyonel müzisyenler eþliðinde, 16. asýrdan bu yana meþhur bestekar-

larýn eserlerini sunarak sizleri tasavvuf ve saray musikisi ile büyüleyecekler. Bu geleneðin devamýný tasdik
edercesine sanatçýlarýmýzýn oðullarý, Ahmet Erdoðdular (solist) ve Celaleddin Çelik (tanbur) babalarýna eþlik
edecek ; ayrýca bu özel akþamda, konser grubuna Yunanistan ve Avusturya'dan müzisyenler katýlacaklar.

Konser Ekibi: Necati Çelik (ud), Ömer Erdoðdular (ney), Ahmet Erdoðdular (solist), Celaleddin Çelik (tanbur),
Sophia Lambropoulou (kanun), Georg Macho (perküsyon), Thomas Glettner (rebab)

10.  02.  2005,  saat  20.00
Festsaal des Bezirksamtes Währing

1180 Wien, Martinstraße 100
ve

14.  02.  2005,  saat  20.00
Interkult Theater

1060 Wien, Fillgradergasse 16
Bilet Rezervasyonu: makamhane@yahoo.de; 0699/182 300 49

Necati Çelik

Ömer Erdoðdular
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Viyana- Yeni Vatan Gazetesi’ne
bilgi veren ciddi bir bankanýn
üst düzey yöneticisi, Türk top-
lumuna þu mesajý verdi: “Son
zamanlarda yerden mantar bi-
ter gibi biten kredi aracý þirket-
leri, Türk toplumunun bireyleri
baþta olmak üzere özellikle ya-
bancýlardan, kanunsuz bir þe-
kilde yüksek provizyon almak-
tadýr. Türk müþterilerin Alman-
ca bilmemesi, hatta sýkýntý ve
korkudan bankaya gelip soru-
nunu açamamasýndan yarar-
lanan ve kendilerine “Kredici”
diyen bu tip dolandýrýcý þirket
ve kiþiler konusunda uyarýyo-
ruz. Müþterilerden yüzde on-
dan fazla provizyon alan dolan-
dýrýcýlar olduðu gibi, yüzde yedi
ve sekiz alanlar da var. Bu doð-
ru deðil; aracý kredi þirketi müþ-
teriden para alamaz, almamalý.
Her müþteri getiren aracý þirke-
te, biz kendimiz yüzde bir ile iki
provizyon veriyoruz. Þu anda a-
racý kredicilere giden Türkler,
aracý kredi þirketine kesinlikle
para vermesinler. Sorun  çýkar-
sa; ya bankaya baþvursunlar ya
da Ticari Polis’e (Wirtschaftspo-
lizei). Ciddi çalýþan aracý þirket-

lerin hepsi þu anda kontrol-
den geçmektedir.” 
Yeni Vatan Gazetesi’nin
yaptýðý araþtýrmaya göre,
birçok aracý kredi þirketinin
daha gerekli ehliyeti ibraz
eden belgelerinin (Gewer-
be) olmadýðý görülmüþtür.
Özellikle sigortacýlýk þirketi
ile kredi verme iþini bir-
birine karýþtýran ve kanuni
belgesi olmayan üçkaðýtçý
þirketler, reklam verirken
kullandýklarý sözler baþlarý-
na bela olmasýn diye avu-
kat tutmuþ durumdalar.
Yani bazý Avusturyalý avu-
katlar da, iþi kalýbýna uy-
durmak için gerekli bilgileri
vererek para kazanma yol-
undalar. Bu iþten en fazla
zararlý çýkan ise, Almanca
bilmeyen ve paraya acil
ihtiyacý olan Türkler oluyor.
Yakýnda bu konuda kökten
bir temizlik yapýlacak. An-
cak bu iþi ciddi yapan aracý
kredi þirketleri iþlerine de-
vam edebilecekler. 

Yeni  Vatan  Gazetesi  
Haber  Merkezi

Üçkaðýtçý kredi bürolarýna dikkat!

Tatlýses’in albümündeki bu sözler Alman savcýyý çýldýrttý:
"Kýz ben seni vurmaz mýyam, saçlarýndan asmaz mýyam"

Köln- Köln Emniyet Müdür-
lüðü’ne baþvuran Türk kadýný
S.T, Ýbrahim Tatlýses’in “Ara-
mam” albümünün birçok bölü-
münün kadýnlara yönelik þid-
deti çaðrýþtýrdýðýný öne sürerek,
kasetin Avrupa’da daðýtýmýnýn
durdurulmasýný ve toplatýlmasý-
ný talep etti.  S.T, özellikle B kýs-
mýnda yer alan "Kýz ben seni
vurmaz mýyam, saçlarýndan as-
maz mýyam" þarkýsýnýn sözleri-
nin açýk açýk tehdit ve þiddet
içerdiðini ve kadýnlara þiddet
uygulanmasýný özendirdiðini
iddia etti. Maðdur kadýn, Al-
man polisine verdiði ifadede,

kocasýnýn Ýbrahim Tatlýses’in
þarkýlarýný dinledikten sonra ai-
le huzurunun bozulduðunu, e-
þinin kendisine düþman gözüy-
le baktýðýný ve þiddet uyguladý-
ðýný belirtti. Türk kadýn, Tatlýses
hakkýnda suç duyurusunda bu-
lundu. S.T. ifadesinde “Kasetin-
de asmak, kesmek gibi itham-
larla açýk açýk kadýnlara þiddet
uygulanmasýný özendiriyor.”
dedi. Suç duyurusunu araþtýran
Köln savcýsý, kasette bahsi ge-
çen parçayý Türkçe'den Alman-
ca'ya çevirtti. Sözler karþýsýnda
þaþýran Alman savcý, “Bu sözler
inanýlmaz ve zarar verici . Böyle

bir parça nasýl dinlenebi-
lir?" dedi. Mahkemenin
bilirkiþi raporuna da-
yanarak  vereceði ka-
rar, tüm AB ülkelerini
baðlayacak ve rapor
“Aramam albümü
zararlýdýr” yönünde
olursa, Ýbrahim Tatlý-
ses’in bu albümü tüm
AB ülkelerinde yasakla-
nacak. 

Avrupa haber

BBa
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aa ggiittmmee bbaana ggel
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GGÜÜNNDDEEMMSayfa 8 Sayý 52

YENÝ VATAN GAZETESÝ

YAÞAM

“Ben sizin ananýzým” 
diyen Çiller'i hiç böyle görmediniz!

VViiyyaannaa-  2002 yýlýndaki genel
seçimlerde, partisi baraj altýn-
da kalýnca aktif siyaseti býra-
kan DYP eski Genel Baþkaný
Tansu Çiller, uzun bir aradan
sonra ilk kez basýnýn önüne
çýktý. Aktif siyaset yaptýðý dö-
nemlerde, halkýn karþýsýna
çýktýðý her mitingte ve konuþ-
mada “Ben sizin ananýzým,
bacýnýzým.” diyen fakat genç
ve zinde görünümü ile
“Gençlik aþýsý yaptýrýyor.” yo-
rumlarýna neden olan Çiller’-
in, artýk pek de eskisi kadar

formunda olmadýðý gözlem-
lendi. Aktif   siyaseti býrak-
mak Çiller'e yaramamýþ olma-
lý ki, biraz yýpranmýþ görünü-
yordu. Tatil için Uludað'ý ter-
cih eden Çiller, eþi Özer Çiller
ve Jaguar otomobil firmasý-
nýn Türkiye Temsilcisi Zeki Kü-
çükberber'le birlikte,  Bursa'ya
geldi. Santral Garaj'daki Ulu-
dað Kebapçýsý'na giren Çiller
çifti ve Küçükberber, orada
yemeklerini yiyip biraz din-
lendikten sonra minibüsle U-
ludað'a hareket etti.

TTaannssuu  ÇÇiilllleerr,,  OOccaakk  22000055

ANKARA  – Anadolu Ajan-
sý’nýn verdiði habere göre
Türkiye'nin 2003 sonunda
70 milyon 847 bin olan nü-
fusunun, 966 bin artýþla, yýl
sonunda 71 milyon 813 bine
yükseleceði tahmin ediliyor.
2005 programý hesaplama-
larýna göre, 2004 yýlýnda
Türkiye'de 1 milyon 370 bin
bebeðin dünyaya geleceði,

456 bin kiþinin de hayatýný
kaybedeceði tahmin ediliyor.
2002'de yüzde 1.41 olan fiili
nüfus artýþ hýzý (göçler da-
hil), 2003'te yüzde 1.38'e in-
di. Oranýn, 2004 yýlýnda yüz-
de 1.35'e, 2005'te yüzde
1.33'e, 2014 yýlýnda yüzde
1.15'e, 2023 yýlýnda yüzde
0.97'ye ineceði tahmin edili-
yor.

Türkiye’de nüfus
azalýyor mu?

Merkez: Kärtner Ring 17; A-1010 WIEN
Tel.: 01/512 35 20, www.vakifbank.at

Þube: Argentinierstr. 63; A-1040 WIEN
Tel.: 01/504 32 12

Þube: Frankfurt / Almanya
Münchenerstr. 48; D-60329 Franktfurt/Main
Tel.: 0049/69/27/27 13 66 711;
www.vakif-bank.de

Vatandaþlarýmýzýn mübarek
Kurban Bayramý’ný 

kutlar, saðlýklý ve mutlu daha
nice bayramlar dilerýz.
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Kronen Gazetesi’nin basmaya deðer görmediði, sadece internet sitesinde kýsa bir süre yayýnladýðý
habere göre, Avusturya’ya tatile gelen iki Alman genç, hayatýnýn en kötü deneyimini yaþadý.
Tirol’de bir barda dayak yiyen ve tehdit edilen turistlerden birisi, kendi idrarýný içmeye zorlanýrken,
arkadaþý korkudan hiçbir müdahalede bulunamadý. Avusturya’nýn Alman Büyükelçisi ayaða kalktý.

Almanya’dan Avusturya’ya tatile
gelen 16 ve 17 yaþýndaki turist-
ler, Tirol Niederndorf’ta gittikleri
bir barda 20 ve 21 yaþýndaki iki
genç tarafýndan tehdit edildi.
Tirollu gençler, Almanlara önce
dayak attý, sonra da tehdit etti.

Lokali terketmelerine izin veril-
meyen ve tuvalete kapatýlan
turistlerden 17 yaþýndaki genç,
kendi idrarýný içmeye zorlandý.
Tehdit edilen ve korkutulan di-
ðer genç, arkadaþýný kurtarmaya
cesaret bile edemedi. Bardaki di-

ðer kiþiler ise, olayý seyrede-
rek eðlenmeyi tercih ettiler.
Yedikleri dayak sonucu ciddi
þekilde yaralanan turist
gençler, faillerin ihbar edil-
mesi ile kurtarýlarak hasta-
neye kaldýrýldý. 

“Ey iman edenler, aklý örten içki, kumar, 
dikili taþlar, fal oklarý ancak þeytan iþi birer pisliktir.”

Ankara- Diyanet Ýþleri Baþkan-
lýðý’nýn hazýrladýðý ve 25 Þu-
bat’ta tüm camilerde okutacaðý
“Kumar ve Þans Oyunlarý„ baþ-
lýklý hutbesinde, “temel kazanç
ilkelerine aykýrý olmasý, çalýþýp
üretme yeteneðini köreltmesi
ve çalýþmadan kazanma arzu-
sunu kamçýlamasý„ gibi daha
pek çok olumsuz sonuç doðu-
ran kumarý, Ýslam dininin kesin
olarak yasakladýðý vurgulandý.
Kumar oyunlarýnýn temel nite-
liðinin, kazanma ya da kaybet-
menin þansa baðlý oluþu ol-
duðu belirtilen hutbede, “Ad-
larý ve yöntemleri ne olursa
olsun bu nitelikte olan bütün
oyunlar, dinimiz ölçülerine gö-
re, kumar kapsamýndadýr„ de-
nildi. Hutbede, kumar ve ben-
zeri kötü alýþkanlýklar hakkýnda,
Allah’ýn “Ey iman edenler! Aklý
örten içki (ve benzeri þeyler),
kumar, dikili taþlar, fal oklarý an-
cak þeytan iþi birer pisliktir. On-
lardan kaçýnýn ki, kurtuluþa
eresiniz.„ dediði de vurgulandý.
Hutbede, sanal ortamdaki ku-
marýn, çocuklar ve gençler için
büyük tehlike olduðuna dikkat
çekildi.

Ýdrarlý dayaða büyük tepki
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Mehmet Akif Ersoy anýlýyor
Ýstanbul - Ýstiklal Marþý'nýn þairi
Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 68.
yýldönümünde Edirnekapý Þehitli-
ði'nde mezarý baþýnda anýldý. Saygý
duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan
anma töreninde konuþan Ýstanbul
Ýl Milli Eðitim Müdürü Ömer
Balýbey, Mehmet Akif Ersoy'un  63
yýllýk hayatýna kocaman bir Türk
tarihini yerleþtirdiðini, Ýstiklal Marþý
ile bayrak olup göndere çekildiðini
söyledi. Balýbey, "Dünyada bizim
Ýstiklal Marþýmýz, bayraðýmýz ve
vatanýmýz gibi güzeli yok. Ancak
bunlarýn bedeli çok aðýr olmuþtur"
dedi. Milli þaire yakýn olmanýn
heyecanýný da yaþadýðýný anlatan
Balýbey, "Mehmet Akif Ersoy, AB'ye
girmiþ güçlü bir Türkiye, lisan
bilen, Avrupa'da yeni ufuklar aça-
cak gençler isterdi. Onun her mýs-
rasý bir nasihattir, atasözüdür" diye
konuþtu. Eyüp Kaymakamý Salih
Karabulut da, "istiklal bülbülü"
olarak nitelendirdiði Mehmet Akif

Ersoy'un,    söylediðini yapan,  sö-
zünde duran, savunduðu düþün-
ceyi yaþayan, övünmeyi sevme-
yen bir kiþiliðe sahip olduðu-
nu anlattý. Ersoy'un, þiirin i-
lahi gücüyle millete azim,
þevk, heyecan ve sevgi
taþýdýðýný kaydeden Kara-
bulut, "Akif, gerici, yo-
baz deðildi. Baðnazlýða,
yobazlýða, gericiliðe, ce-
halete þiddetle karþý çýký-
yordu" dedi. 
Konuþmalarýn ardýndan
yapýlan Ýstiklal Marþý'ný ez-
bere okuma yarýþmasýnda,
Alibeyköy Lisesi öðrencisi
Halime Kýlýç birinci oldu. E-
yüp Ýmam Hatip Lisesi'nden
öðrenciler Kur’an-ý Kerim okudu.
Ardýndan da dua edildi. Törene,
öðrenci ve öðretmenler de katýldý. 

Viyana- Bu sözcük maalesef ev
ya da iþ ararken, ilgili ilanlarda
az rastlanýlan bir sözcük deðil.
Avusturya’nýn bazý kesimlerin-
de  var olan sistematik ayrýmcý-
lýðýn en önemli ispatlarýndan
biri olan ve “sadece Avustur-
yalýlar” anlamýna gelen “Nur
inländer” tabiri, insanlarýn bil-
gi, birikim ve yeteneklerinden
önce yabancý olup olmadýklarý-
nýn gözönünde bulunduruldu-
ðunu gösteriyor. Avusturya’da
Avusturya vatandaþlýðýna ge-
çilse bile yabancýlar için, kendi-
lerine karþý var olan önyargý ve
ayrýmcýlýk günlük hayatlarýnýn
bir parçasý oldu artýk. Sýrf A-
vusturya kökenli olmadýklarý i-
çin kötü muameleye tabi tutu-
lan, iþ baþvurularý reddedilen,
iþyerlerinde ayýrýmcýlýða tabi
tutulan, ev baþvurularý kabul e-

dilmeyen insan sayýsý maalesef
azýmsanmayacak ölçüde. Þu a-
na kadar Avusturya’da yapýlan
araþtýrmalar da bu gerçeði
doðruluyor. Bu araþtýrmalar,

ayrýmcýlýk duygularýný “nur
inländer” þeklinde direkt ve
sistematik bir þekilde  dile geti-
renlerin yanýnda, bu tür tabir-
leri açýk bir þekilde kullanma-

dýklarý halde, yabancýlarý red-
deden kiþilerin büyük bir kýsmý-
nýn red nedenlerinin, yine “nur
Ýnländer” zihniyetini taþýmalarý
olduðunu  gösteriyor. Yani in-
sanlar yetenek ve becerilerin-
den çok kökenine göre mua-
mele görüyor. Mesela Avus-
turya vatandaþlýðýna çoktan
geçmiþ bir Türk ev aradýðý için,
gazeteki ilanlardan birisine
telefon ediyor. Karþý taraftaki
Avusturyalý, Türk’ün aksanýný
anlarsa, derhal  “Siz Avustur-
yalý mýsýnýz?” diye soruyor.
Türk asýllý Avusturyalý “Evet,
ben Avusturyalýyým” diyor. Kar-
þý taraftaki ev sahibi ise “Hayýr,
siz Avusturya doðumlu gerçek
bir Avusturyalý deðilsiniz!” di-
yerek bazen kibarca bazen de
kabaca telefonu suratýna kapa-
tabiliyor. 

Sadece yerliler ‘’Nur Inländer’’
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Erdbergstr. 202, 1030 Wien
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P+R Anlage

Melissenweg 5, 
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www.evim.at
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Kampanyamız kısa bir Süre için geçerlidir.

ÜCRETSİZ
Mal teslimatı!* 

Komple Perde
dikişi BEDAVA!

Gelinliklerde 
-80% varan 

INDIRIMLER*
(minimum -50% indirim)

Oturma 
Gruplarında
anında Mal 

teslimi!

 BAHAR Oturmagrubu 3+2+1

Österreichs Bester Preis

! E 690,-
statt E 1290,-

Mit Doppelbett- und Bettkastenfunktion

 VENTI Esszimmer

Österreichs Bester Preis

! E 990,-
statt E 1490,-

• Yemek Masası  
 • 6 Sandalye
  • Komodin + Ayna

YAKAMOZ Oturmagrubu 3+2+1

Österreichs Bester Preis

!E333,-
statt E 890,-

Alle Teile mit Kippfunktion und Bettkastenfunktion

YEN
İ!

Mutfak bölümümüz tamamen YENİLENDİ!
DanKüchen Mutfaklarında -75%’ e varan İNDİRİM!

MAĞAZALARIMIZI KOMPLE YENİLEDİK,
GELİP GÖRMENİZİ TAVSİYE EDERİZ.

KURBAN  BAYRAMINIZ 
MÜBAREK  OLSUN

*ab EK € 2000,- und 50% Anzahlung, Lieferung nur bis Haustür!
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Hukuk Fakültesi’ni birincilik ile bitiren Döne Yalçýn,
Avusturya Türk toplumunun gurur kaynaðý!

Viyana- Adý Döne Yalçýn. Türki-
ye’den Viyana’ya 35 yýl önce
göç edip iþçi olarak çalýþmaya
baþlamýþ binlerce Türk ailesin-
den birinin kýzý. Liseyi birincilik-
le bitirdikten sonra Viyana Hu-
kuk Fakültesi’ni 7 dönemde, di-
ðer bir deðiþle 3,5 yýl gibi rekor
bir sürede ve yine rekor bir de-
rece ile bitirmiþ. En baþarýlý öð-
rencilerin 6 yýlda bitirdiði Hu-
kuk Fakültesi’ni, Döne Yalçýn o
yýl mezun olan kiþiler arasýnda
ikinci olarak bitirmiþ. O kadar
mý? Hayýr. 26 yaþýndaki Döne
Yalçýn, Avusturya kanunlarýna
göre avukatlýk yapmadan önce
gerekli pratik çalýþma zamanýný,
Viyana’nýn ünlü bir hukuk bü-
rosunda çalýþarak dolduruyor.
Hepsi Viyana’da doðmuþ 8 ço-
cuklu bir ailenin çocuðu olan
Döne Yalçýn’ýn, 7 kýzkardeþi ve
16 yaþýnda bir erkek kardeþi
var. Hepsi Türk toplumunun,
anne ve babalarýnýn tavsiyeleri
ve kendi çalýþkanlýklarý ile temel
meslek eðitimlerini tamamla-
mýþlar. Türk toplumunun Avus-
turya’da en büyük sorunu, ço-
cuklarýn eðitimi. Avusturya’da
Türk toplumunun gurur kayna-
ðý olan Döne Yalçýn ile, mesleði
hakkýnda  Yeni Vatan Gazetesi

olarak sizler için görüþtük. 

Yeni  Vatan:  Okuyucularýmýzýn
sizi  tanýyabilmesi  için  biraz  ken-
dinizinden  bahsedebilir  misi-
niz?

Döne  Yalçýn: 1978 yýlýnda
Baden/Viyana`da doðdum.
1997 yýlýnda, Viyana Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’ne kayýt
oldum ve 2001 yýlýnda bu bö-
lümü baþarý ile tamamladým.
Daha sonra, 9 ay süren mah-
keme stajýna baþladým. Üniver-
site ve  sonraki staj dönemle-
rimde ayrýca Ýmar Hukuku ve
Sükna Hakký Hukuku konusun-
da da özel bir eðitim aldým.
Staj dönemini bitirdikten sonra,
Viyana Üniversitesi`nde dokto-
ra öðrenimime baþladým. Dok-
tora çalýþmamý, “Ýmar Hukuku„
konusunda yapýyorum. 1 Mayýs
2004 tarihinden beri de, ünlü
bir avukatlýk bürosunda çalýþý-
yorum.

Yeni  Vatan:  Faaliyet  alanlarý-
nýzýn  neler  olduðunu  anlatabilir
misiniz?
Döne  Yalçýn: Müvekkillerimizin
büyük bir bölümünü, övünerek
söyleyebilirim ki, yurtiçi ve yurt-

dýþýnda faaliyette bulunan fir-
malar oluþturuyor. Hem ulusal
kanun hem de Avrupa kanunu
ile ilgili hukuk sorunlarýnýn yaný
sýra “Uluslararasý Özel Kanun„
ile ilgili itilaflar,  Avrupa söz-
leþme anlaþmalarý ve “Birleþmiþ
Milletler Alým Kanunu„ ile ilgili
konularý, mesleki faaliyet konu-
larým olarak sýralayabilirim.

Yeni  Vatan  :  Okuyucularýmýza
hangi  hukuk  konularýnda  yar-
dýmcý  olabilirsiniz?

Döne  Yalçýn: Uygulamada özel-
likle “Ýmar ve Sükna Hakký Ka-
nunu” çoðunlukla karþýlaþtý-
ðýmýz bir konu. Bu alandaki fa-
aliyet konularým olarak, kira ya
da konut mülkiyeti mukavele-

sinin düzenlenmesi, gayrimen-
kul mallara yönelik hukuksal
danýþmanlýk, inþa edilen ve
satýþta olan müstakil ev ve daire
almak isteyenlere danýþmanlýk
ve satýþ sözleþmelerinin düzen-
lenmesi konularýný sayabilirim.
Bu alanda büyük bina projeleri
ile ilgili olan inþaat firmalarýna
da, her konuda danýþmanlýk ya-
pýyorum. Avusturya Vergi Hu-
kuku`ndaki deðiþiklik ve geliþ-
meler de, oldukça ilgi çeken bir
konu. Özellikle Kurumlar Vergi-
si oranýnýn, %34`ten %25`e
düþürülmesini önemli buluyo-
rum. Vergi Hukuku alanýndaki
her konuda da, ofisimdeki mes-
lektaþlarýmla birlikte ihtiyacý
olan herkese danýþmanlýk hiz-
meti sunuyoruz.

Döne Yalçýn
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Kosova'da Türkçe'ye ve Osmanlýya darbe!

Balkanlar’ý Suudi Araplar ele geçiriyor!

Kosova-Balkanlar’da, özellikle
Sýrplar ve Suudi Araplar tara-
fýndan Türk kültür miraslarý
yok edilirken, þimdi Türkçe'ye
bir darbe de Kosova’dan ge-
ldi. Kosova'da Türkçe'ye ta-
hammül edilemediðini göste-
ren  en son olay, vatandaþla-
rýn yüzde 90'nýnýn Türkçe ko-
nuþtuðu Prizren'de yaþandý. P-
rizren'de, yapýmý yaklaþýk 1
milyon Euro’ya mal olan yeni
belediye binasýnda, beledi-
yenin logosu sadece Arnavut-
ça ve Ýngilizce yazýldý. Binanýn
giriþinde bulunan mermerden
yapýlmýþ logoda, Belediye
Meclisi'nin tüzüðü ve yönet-
meliði çiðnenerek Türkçe'ye

yer verilmedi.
P r i nzen ’de ,
belediye ida-
resi Ýbrahim
R u g o v a ' n ý n
baþýnda bu-
lunduðu Ko-
sova Demok-
ratik Birliði
(LDK) ve Ko-
sovalý Türkleri
temsil eden
Kosova De-

mokratik Türk Partisi (KDTP)
tarafýndan paylaþýlýyor. Bele-
diye idaresinin küçük ortaðý
KDTP'nin temsilcisi Prizren Be-
lediye Baþkan Yardýmcýsý Er-
can Spat, Türkçe'nin eþit ola-
rak kullanýmý konusunda sü-
rekli uyarýlarda bulunmalarýna
raðmen, bu uyarýlarýn Arna-
vut olan Belediye Baþkaný ta-
rafýndan ciddiye alýnmadýðýný,
bu yüzden de rahatsýzlýk
duyduklarýný açýkladý.  Beledi-
ye Baþkan Yardýmcýsý Ercan
Spat, ÝHA'ya yaptýðý açýklama-
da, belediye idaresindeki bü-
yük ortaðýn, Türkçe'nin diðer
dillerle eþit kullanýmý yolunda-
ki yasal talepler karþýsýnda

saðýr kalmasýna anlam vere-
mediklerini ve KDTP'nin bu
yönde mücadelesine devam
edeceðini belirtti.  Prizren'de
yeni belediye binasýnýn açýlýþ
törenine Kosova Baþkaný Ýbra-
him Rugova, Kosova Meclis
Baþkaný Necat Daci, Kfor Ko-
mutaný General Yves de Ker-
mabon, Suudi Arap  kurum
temsilcileri  ve diðer davetliler
katýldý. Balkanlar’da, özellikle
Osmanlý’dan kalma camiilerin
bilinçli bir þekilde yýkýlarak,
Suudi Arabistan sermayesinin
arkasýnda olduðu çeþitli  der-
nek ve kuruluþlar tarafýndan,
yerlerine Suudi Arap Mima-
risi’ne uygun camii ve kültür
merkezleri yapýldýðý ve bu ko-
nunun uzun zamandýr Avr-
upa Birliði ve Türkiye Dýþiþleri
Bakanlýðý  raporlarýnda yer al-
dýðý bilinmektedir. Özellikle
Bosna Hersek’te Boþnaklar,
Kosova’da Arnavutlar, Make-
donya’da Müslümanlar ve
Türkler arasýnda Suudi Ara-
bistan kaynaklý Vahabi Mez-
hebi’nin propagandasýnýn ya-
pýldýðý belirtilen raporlarda,
“Suudi Arabistan yýllardýr Bal-

kanlar’da yaþayan Müslüman
ve Türkleri,  Suudi Arap kültü-
rüne  ve Vahap Mezhebi’ne
çekerek ilerde Avrupa’nýn
göbeðinde bir Afganistan
yaratma peþindedir.“ deniyor. 

Avusturya Dýþiþleri Bakanlýðý’-
na yakýn bir kaynak:
“Biz  Suudi  Arabistan’ýn  özel-
likle  Balkanlar’daki  para  ile
atýlýmlarýndan  çok  rahatsýzýz.
Bu  durum  Avusturya  içinde
geçerlidir.  Avusturya’da,
SPÖ,  ÖVP  ve  bazý  FPÖ’lü    siya-
setçiler,  Ýslam’ý    tanýmadýkla-
rýndan,  Suudi  Arabistan  ve
Vahabi  Ýslam  anlayýþýný,  yer-
yüzündeki  merkez  Ýslam  kül-
türü  diye  alýyorlar.  Halbuki
Ýslam  Suudi  Araplarýn  anlayý
þýndan  çok  ilerde,  ilim,  akýl,
barýþ  ve  esenlik  dinidir.  Avus-
turyalý  siyasetçiler  bilgisiz  ol-
duklarý  için,  Ýslam’ýn  temsilci-
leri  sandýklarý  Suudi  Arap  ser-
mayeli  dernek  ve  kuruluþlar-
dan  korkuyorlar.  Türkiye  ise
adeta  uyuyor.”    dedi.  

Polis :133
Ambulans :144
Yangýn  :122
Araç  arýzasý  halinde  baþvuru-
lacak  kurum  :  ÖAMTC,
Tel: 120

T.C.  Büyükelçiliði
Adres: Prinzeugen Str. 40, A-
1040 Wien 
Tel: (43-01) 505 73 38,

505 04 27 
504 12 85

Faks: (43-1) 505 36 60

T.C.  Bregenz  Baþkonsolosluðu
Adres: Arlbergstrasse 117, 
A-6900 Bregenz, 
Tel.: (43-05574), 

42083-44 815, 
Faks: (43-5574) 42 441

T.C.Salzburg  Baþkonsolosluðu
Adres: 
Struber Str. 9, A-5020
Salzburg, 
Tel.: (43-0662) 44 21 33-

44 21 20

Polis  Karakol  Merkezi  
Roßauer  Lände
Roßauer  Lände  91090  Wien
Tel. : 313 46/0
Ziyaret : A-K
Cumartesi:  12.30-15.30

L-Z
Pazar      :  12.30-15.30
Polis  Karakol  Merkezi
Hernalser  Gürtel
Hernalsergürtel 6-12
(Giriþ Breitenfeldergasse 9)
1080 Wien 
Tel. : 313 46/0
Ziyaret : A-K
Cumartesi :12.30-15.30 L-Z
Pazar        :    12.30-15.30

Yabancýlar  Polisi
Hernalser Gürtel 6-12
1080 Wien
Tel.: 427 92/0
Amtsstunden : Pazartesiden
Cumaya kadar  : 07.30-15.30
Parteienverkehr : Pazartesiden
Cumaya kadar: 08.00-12.00
Adliye  Wien-  Erdberg
Rüdengasse 7-9
1030 Wien
Tel.: 71151/0
Adliye  Wien-JJosefstadt
Wickenburggasse 18-22
1080 Wien
Tel.: 404 03/0

Önemli telefonlar
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Viyana- Ankara, 5 Aralýk
2004’te Hamburg’da ya-
pýlan Federal Almanya
Türk Dernekleri Koordi-
nasyon Kurullarý toplan-
týsýnda, 1 Ocak 2005’ten
itibaren bu kurullara ayrý-
lan ödeneðin kesileceðini
ve kurullarýn gerekli ön-
lemleri almasý gerektiðini
bildirdi. Kararý baþkonso-
loslar aracýlýðýyla öðrenen
kurul baþkanlarý, kendile-
rine üye dernek yönetici-
leri ile birlikte alternatif
çözüm yollarý arýyorlar.
Kurullarýn bazýlarý kirala-

rýný aþaðýya çekmeye ve
masraflarýný karþýlamak
için farklý finans kaynak-
larý bulmaya çalýþýrken,
pek çoðu kira sözleþme-
lerini þimdiden iptal etti.
Elektrik, su, gaz gibi bina
masraflarý, kiralarý ve bü-
ro giderleri, 1986 yýlýn-
dan beri Ankara Dýþiþleri
Bakanlýðý tarafýndan kar-
þýlanan kurullarýn, kapan-
ma tehlikesiyle karþý kar-
þýya olduðu bildiriliyor.  
Türk Dernekleri Koordi-
nasyon Kurullarý, Alman-
ya’nýn 13 deðiþik bölge-

sinde bin 111 derneðin
çatý kuruluþu ko-
numunda.

Türk  Devleti’nden
dernek paralarýna son!

Arbeitergasse Einsiedlerplatz, 1050 Wien Tel.: 01/ 545 69 00     Arbeitergasse Einsiedlerplatz, 1050 Wien Tel.: 01/ 545 60 52   Arbeitergasse Einsiedlerplatz, 1050 Wien Tel.: 0650/640 47 22   

Arbeitergasse Einsiedlerplatz, 1050 Wien Tel.: 01/ 545 69 00     Arbeitergasse Einsiedlerplatz, 1050 Wien Tel.: 01/ 545 69 00    Arbeitergasse Einsiedlerplatz, 1050 Wien Tel.: 01/ 545 69 00  

TÜM ÝSLAM ALEMÝNÝN MÜBAREK KURBAN BAYRAMINI EN ÝÇTEN DÝLEKLRÝMÝZLE KUTLARIZ .
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Viyana- Baþbakan Schüssel ve
FPÖ Baþkaný Haubner, geç-
tiðimiz  gün Türkiye’nin Avrupa
Birliði’ne katýlýmý konusunda
bir halk oylamasý yapmayý taah-
hüt ettiklerini gösteren bir pakt
imzaladýlar. Parlamento Baþ-
kaný Khol, metne ‘’þahit’’ sýfa-
týyla imza attý. Koalisyona göre,
bu pakt 14-15 yýl sonra, Türki-
ye’nin AB üyeliði kararý süre-
cinde halk oylamasýna gidil-
mesini garanti altýna alacak.
Muhalefet  ise, pakta “hayýr”
cevabýnda ýsrar etti.  Muhaletin
“hayýr”ý, aslýnda Türkiye açýsýn-
dan pekte hayýrlý deðil. Çünkü
SPÖ’lü Cap, “Hemen halk oyla-
masýna gidelim. ” diyor. Bu da,
Türkiye’ye þimdiden “hayýr” di-
yerek Avusturya’yý 14-15 yýl
sonrasý için baðlamak demek.
Yeþiller ise, “Halk oylamasý yapý-
lacak ise, sürecin sonunda ve
tüm AB ülkelerinde olmalý.” gi-
bi kaçak bir görüþ ifade ediyor.
Ancak ÖVP’li Baþbakan Schüs-
sel ile Parlamento Baþkaný eski
ÖVP’li Khol, Yeþiller ile SPÖ’ye
yönelik

davetin hala geçerli olduðunu
söylediler.  Schüssel, bu anlaþ-
mayý partilerin ‘’taahhüt”ü’ o-
larak nitelendirdi. Schüssel bu
paktýn, “ halka þimdiden, ilerde
yetki sahibi olacak kiþiler ve
partiler kim olursa olsun, bu
vaadin yerine getirileceðini
garanti etmek” anlamýna gel-
diðini belirtti ve bunun halkýn
her halukarda önem verilmesi
yolunda bir güvence olduðuna
iþaret etti. Yeþillerin Baþkaný
Van der Bellen, inanýlýrlýðýný yiti-
ren Schüssel’in bunu örtbas et-
me çabalarýný ‘’gülünç’’ olarak
tanýmladý. Van der Bellen, bu
konuda söz sahibi olmasý
gereken halkýn Avrupa halký
olduðunu vurgulayarak, Avru-
pa çapýnda bir halk oylamasý
yapýlmasý talebini yineledi. A-
vusturya siyasetini çok iyi bilen
Avusturyalý bir gazeteci, Yeni
Vatan Gazetesi’ne “SPÖ’nün
bu tutumu, Türkiye’nin Avrupa
Birliði’ne girmemesi uðruna
ÖVP ile yarýþmasýna benziyor.
Ama bu yarýþta ikisi de kaybe-
decek. En büyük kaybý ise,

Avusturya ve Avusturya’da
yaþayan tüm vatandaþlar

yaþayacak. Çünkü ister ka-
bul edelim ister etme-
yelim, Türkler 200 bin-
den fazla nüfusu ile A-
vusturya’nýn bir parçasý
olmak zorunda. ÖVP’li
Schüssel ve SPÖ’lü Gu-

senbauer ve Cap birbir-
lerine gol atmaya çalý-

þýrken, Avusturya’da Türk
ve Ýslam düþmanlýðý artýyor
veya bilinçli bir þekilde ar-

týrýlýyor. Sonuçta, yarýn öbür
gün saðcý Avusturya basýný-

nýn da verdiði destekle, Türk-
lerin evleri kundaklanýr veya
Naziler azmaya baþlarsa ne ola-
cak? Bunlar artýk sapla samaný

birbirine karýþtýrmýþa ben-
ziyor. Çok çirkin. Ýþin

suyunu çýkarmaya
baþladýlar” dedi.
SPÖ Parlamento

Grubu Baþkaný Cap ise,
koalisyon partilerini
SPÖ’nün çarþamba
günü parlamentoya
verdiði karar öner-
gesini imzalamaya
davet etti. Bu önerge
de, koalisyon parti-
lerinin verdiði öner-
geye benziyor; ancak
koalisyon partileri, oyla-
manýn sürecin sonun-
da yapýlmasýný
i s t e r k e n ,
SPÖ halk oy-
l a m a s ý n ý n
þ i m d i d e n
yapýlmasýný
ve çýkacak
kararýn 14-
15 yýl son-
rasýný da
baðlama-
sýný istiyor.
A n a y a s a
Hukuku uz-
maný Heinz
Mayer, önce partiler paktýný
‘’saçma’’ olarak deðerlendir-
miþti. Mayer, ne partiler paktý-
nýn ne de karar önergesinin,
parlamentoda baþbakan ya da
partileri birþey yapmaya yü-
kümlü kýlamayacaðýný vurgu-
ladý. Bir halk oylamasýný garanti

etmek için, hiçbir
yasal olasýlýðýn bu-

lunmadýðýna iþa-
ret eden Mayer,
‘’Hiçbir yasa e-
bediyen geçerli

deðildir. Herþey
günün birinde
deðiþtirilebilir’’
þeklinde konuþ-

t u .

Türkiye’nin, AB’ye  üyeliði, A-
vusturya’da iç siyaseti karýþtýr-
maya ve meþgul etmeye devam
ediyor. Hükümetin halk oyla-
masý talebinin nasýl sonuçlana-
caðý sadece politikacýlar için de-
ðil, Avusturya’da yaþayan bin-
lerce Türk için de önemli.          

VViiyyaannaa-  Kurier Gazetesi, geç-
tiðimiz günlerde Ch. Böh-
mer’in, SPÖ’den olan Ýþçi O-
dasý Baþkaný Tumpel ile yaptýðý
mülakatý yayýmladý. Röpor-
tajýn Türkiye ile ilgili bölümü
dikkat çekti: 
SSaayyýýnn  BBaaþþkkaann,,  ssoonn  ggüünnlleerrddee
AABB’’nniinn  ggeenniiþþlleemmeessiinnee  kkaarrþþýý
cciiddddii  aarrggüümmaannllaarr  ggöösstteerrmmiiþþ-
ttiinniizz..  AAmmaa  ggeeççeenn  hhaaffttaa  BBiirrlliikk,,
TTüürrkkiiyyee  iillee  ggiirriiþþ  mmüüzzaakkeerreellee-
rriinnee  bbaaþþllaammaa  kkaarraarrýý  aallddýý..
YYaannýýllddýýnnýýzz  mmýý??
TTuummppeell::  Maalesef hayýr.  AB

yeni üyeleri kaldýracak durum-
da deðil. Neden üye alacak
kapasitede deðil? Bunun için
gerekli olan en önemli þartlar-
dan biri, Anayasa konusunda
görüþ birliðine varmaktýr, ki
görünürde daha böyle birþey
yok. Ama bundan da önem-
lisi, AB 2010 yýlýna kadar iþsiz-
lik oranýný sýfýra indirmeyi
amaçladý. Bunun için 22 mil-
yon iþyerine ihtiyacý var. Birlik
bu amacýna ulaþamayacak,
bu yüzden de yeni katýlýmlara
hazýr deðil...

Ýþçi Odasý Baþkaný SPÖ’lü
Tumpel de Türkiye’ye karþý:

Avusturya Hükümeti’nden Türkiye için halk oylamasý önerisi!

Muhalefetin cevabý, hayýr! Çünkü ...

Schüssel

Haubner
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FPÖ, Türk ve Ýslam düþmanlýðýný 
iç siyasette kullanmaya devam ediyor!

Viyana- Avusturya Televizyonu
ORF'nin, 10 Ocak tarihli saat
22.00’deki ana haber bültenin-
de, Avusturya’nýn on yýllýk
Avrupa Birliði üyeleðine iliþkin
verilen haber çerçevesinde,
Norbert Stanzel’in FPÖ’lü Om-
budsman Ewald Stadler ile
yaptýðý röportajýn Türkiye ile
ilgili bölümünün bire bir çeviri-
sini veriyoruz:
“Bundan on yýl önce, Avustur-
ya’nýn AB’ye katýlýmýna karþý çý-
kan parlamenterlerden biri de
bugün ombudsman olan E-
wald Stadler idi. Stadler, örne-
ðin Türkiye’nin AB’ye katýlýmý-
nýn ciddileþmesi halinde, bu-
gün bile Avusturya’nýn AB’den
çýkmasýný tasavvur edebileceði-
ni söyledi. 
Ewald Stadler Avusturya’nýn on
yýllýk AB üyeliðine iliþkin olduk-
ça olumsuz bir bilanço çýkardý
ve AB’yi halka yakýn olmamak

ve demokratik olmayan davra-
nýþlarda bulunmakla suçladý.
Stadler, AB’nin halkýn isteklerini
dikkate almadan, tepeden
inme karar alma uygulamasýna
örnek olarak, Türkiye’nin AB’ye
katýlýmý konusunda alýnan kara-
rý gösterdi. Stadler’e göre bu,
bir dizi hatalý kararýn son nok-
tasýný teþkil ediyordu. Bu kara-
rýn ýþýðýnda, Avusturya’nýn
AB’den çýkmasýný önerecek
siyasi bir hareketin çoðunluðun
desteðini bulacaðýndan emin
olan Stadler, Norbert Stanzel’in
bunun “Türkiye’nin AB’ye katýl-
masý halinde, Avusturya’nýn
AB’den çýkmasýný amaçlayan
bir hareketi destekleyeceði”
anlamýna mý geldiði sorusu
karþýsýnda, bunu ciddi olarak
düþünebileceðini, hatta böyle
bir hareketi aktif olarak destek-
leyebileceðini belirtti. Ýþte o za-
man, Avusturyalýlara hala bu

klüpte kalmak isteyip isteme-
diklerinin sorulmasý gerektiðini
söyleyen Stadler, her Avustur-
yalýnýn ve demokratik her siste-

min bu durumda artýk AB’ye
dahil olmak istemediðini söyle-
me hakkýna sahip olduðunu
vurguladý.

Norbert Stanzel
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Türkiye Avrupa Birliði’ne üye olmak
istiyor, Avusturya’ya deðil... 

Viyana-  Avusturya'da  koalisyon
hükümetinin  (ÖVP-FFPÖ),  parla-
mentonun  oturumuna  sun-
duðu,  ''Türkiye'nin  AB'ye  tam
üyeliði  için  referandum  yapýl-
masýna  iliþkin  partiler  arasý  itti-
fak''  önerisini  muhalefet  parti-
leri  reddettiler. Böylece  Türki-
ye’nin,  Avusturya’ya  deðil,  Av-
rupa  Birliði’nin  deðerler  sistem-
ine  üye  olmak  istediði  mesajý
parlamentoda  ortaya  çýkmýþ
oldu.  

Türkiye’nin AB üyeliði için
referandum önerisi, koalisyon
hükümetinin büyük ortaðý
Hýristiyan demokrat eðilimli
Halk Partisi (ÖVP) lideri ve
Baþbakan Wolfgang Schüssel
ile küçük ortak aþýrý saðcý
Özgürlükçüler Partisi (FPÖ)
üyesi Baþbakan Yardýmcýsý Hu-

bert Gorbach tarafýndan ortak-
laþa hazýrlandý. Ana muhalefet
konumundaki Sosyal Demokrat
Parti (SPÖ), öneriyi, ''Türkiye
konusunda, 17 Aralýk zirvesin-
den önce halkýn oyuna baþvur-

malýydýnýz. 10 veya 15 sene
sonraki bir geliþme için bugün-
den siyasi partileri yükümlülük
altýna sokamazsýnýz'' gerekçe-
siyle reddetti. Yeþiller Partisi

temsilcileri ise, Baþbakan
Schüssel'i, ''Türkiye konusunda
daha ciddi olmaya'' davet eder-
ken, partinin lideri Alexander
Van Der Bellen, Türkiye'nin tam
üyeliði için AB genelinde bir

referandum yapýlmasýnýn daha
uygun olacaðýný söyledi. Van
Der Bellen, koalisyon hüküme-
tinin ''partiler arasý ittifak'' öner-
isini, ''hile dolu bir paket'' olarak

nitelendirdi ve ''15 yýl sonra
dünyanýn nasýl olacaðýný þimdi-
den kimsenin tahmin edemeye-
ceðini'' kaydetti. 
Cumhurbaþkaný Heinz Fischer
ise, dün gece Avusturya Devlet
Televizyonu’na (ORF) yaptýðý
açýklamada, ''Türkiye'nin tam
üyeliðinin AB genelinde refe-
randuma sunulmasý'' yolundaki
görüþünü yineledi. ''Müzakere
süreci olumlu þekilde sonuç-
lanýrsa, bugünkü Türkiye deðil,
10 yýl sonraki Türkiye tam üye
olacak. Ayný þekilde bugünkü
Avrupa deðil, 10 yýl sonraki
Avrupa Türkiye'yi tam üyeliðe
alacak'' diyen Fischer, Avusturya
hükümetinin de Türkiye'nin
tam üyeliðine iliþkin referan-
dum önerisini çok iyi düþün-
mesi gerektiðini söyledi. 

Viyana-  10’nuncu Viyanada,
toptan cep telefonu aksesuar-
larý, çocuk oyuncaklarý, ev
eþyalarý, ufak elektronik aletler
ve Scoother satýþý yaparak
yaklaþýk yirmi aydýr hizmet
veren Continent Þirketi, yeni
patronu Erol Çakýr'la bahar
sezonuna iddialý girecek. Daha
önce üç ortaðý bulunan þirke-
tin ortaklarýndan biri olan Erol
Çakýr, þirketi tek baþýna devir
aldý. Altý senedir telekomü-
nikasyon sektöründe olduðu-
nu belirten Çakýr, þunlarý söyle-
di: "3 ortaklý yürüttüðümüz
þirketi ortaklarýmýn haklarýný

vererek devir aldým. Amacým
hizmet portföyümü geniþlet-
mek ve daha iyi hizmet ver-
ebilmek. Ürünlerimiz içindeki
cep telefonu aksesuarlarý aðýr-
lýklý orijinal parçadýr. Yan
sanayi ürünlerini pek tercih
etmiyorum. Bunun yaný sýra
pek yakýnda cep telefonu üze-
rine tamir  ve servis bölümü-
müz hizmete girecek. Ayný
zamanda da müþterilerimiz
www.continent.at adresine
girdiklerinde her nerede olur-
larsa olsunlar, direkt online
toptan alým yapabilecekler."

Continent atakta!
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Göç uzmaný Perchinig açýk konuþtu:
“Türkler Avusturya`da aþaðýlanýyor!”

Viyana- Göç uzmaný Bernhard
Perchinig`in Avusturya ve
Almanya`da yaþayan Türkler
hakkýndaki deðerlendirmelerini
içeren ve Profil Dergisi’nde ya-
yýnlanan röportajýný, okuyucu-
larýmýzýn dikkatine sunuyoruz.

Avusturyalýlarýn  çoðunluðu
Türkiye`nin  AB  üyeliðini  neden
istemiyor?
Perchinig: Geçtiðimiz 20-30 yýl
içerisinde, Almanya ve Avus-
turya`ya gelen Türkleri karþý-
laþtýrdýðýmýzda, Avusturya`daki
Türklerin sosyal yaþamýnda da-
ha az oranda kalkýnma göz-
leniyor. Genellikle inþaat iþle-
rinde yardýmcý iþçi, sezonluk iþçi
ya da iþsiz olduklarýndan, bu
durum Avusturyalýlar için daha
fazla vergi yükü anlamýna geli-
yor. Bu nedenle de, Avustur-
yalýlar, Türklerin AB üyeliðinin
yük getireceðini düþünüyor.
Almanya  ve  Avusturya`da
yaþayan  Türkler  arasýndaki  bu
fark  nereden  kaynaklanýyor?
Perchinig: Bu aslýnda tarihsel
bir sorun. Almanya, Ýsveç ya da
Hollanda gibi ülkeler otomobil
ve elektronik endüstrisi alan-
larýnda iþ imkaný sunuyor. Bu
nedenle, ülkelerine gelen iþçi-
lerin belirli bir eðitim sahibi

olmasý gerekiyor. Avusturya`da
ise, büyük sanayi kuruluþlarý
devlete aitti  ve buralarda nere-
deyse yok denecek kadar az bir
oranda yabancý iþçi çalýþtýrýldý.
Bu iþ alanlarý, politik nedenler-
den ötürü Avusturyalýlar için
ayrýldý.
“Ve  bu  durum  bugüne  kadar
olan  süre  içerisinde,  sosyal  alt-
yapýda  etkilerini  gösterdi„  diye-
bilir  miyiz?  
Perchinig: Almanya`daki Türk
göçmenlerin çoðunluðunu,
Türkiye`nin büyük þehirlerin-
den gelen insanlar oluþturur-
ken, Avusturya genellikle Ana-
dolu`daki tarým bölgelerinden
göç aldý.
Bu bölgelerdeki toplumsal yapý
çok daha tutucu. Ayrýca, yük-
sek öðrenim eski Yugoslavya`-
dan çok daha az öneme sahip.
Türkler,  ayný  zamanda  en  az
kazanan  göçmen  grubu  arasýn-
da  yer  alýyor...
Perchinig: Genç Türk erkeklerin,
genellikle çok erken yaþta aile
kurmak zorunda olmalarýnýn
bu durumda etkisi sözkonusu.
Pek çoðu sadece ilkokul me-
zunu; statü sembolü olan deri
ceket ve son model bir araba
alabilmek için, kýsa yoldan para
kazanmayý amaçlýyorlar. Ýnsan-

lar onlarla çalýþtýklarý takdirde,
sorun yaþayabiliyor.
Türklerin  oluþturduðu  bu  tablo,
Avusturyalýlarýn  çoðunun,
Türkiye`nin  AB    üyeliðine  karþý
çýkmasýna  mý  sebep  oluyor?
Perchinig: Büyük oranda. Bir
diðer sebep ise, Almanya`ya
göre Avusturya`da çok az sayý-
da Türk orta sýnýfýnýn  bulun-
masý. Avusturya`da sadece bir
iki tane þirket örnek olarak gös-
terilebilir, ancak çoðunlukla öð-
renim gören gençler bulunuy-
or. Almanya`da bu durum, 15-
20 yýl öncesinde gözleniyordu.
Türk göçmenler, günlük yaþam-
larýnda herkesçe bilinen sosyal
alandaki faaliyetlere çok fazla
katýlmýyorlar. Bu nedenle Türk-
ler, genel olarak aþaðýlanýyorlar.
Avusturyalýlar  için  Entegrasyon,
hala  uyum  gösterme  anlamýna
mý  geliyor?

Perchinig:  1945 yýlýndan sonra
Avusturyalý kimliðinin oluþtu-
rulmasý ve kültürel homojenlik
konularýnda yoðunlaþýldý .Çeþit-
lilik hiçbir zaman bir amaç ol-
madý ve Hýrvat ve Sýrp gibi kla-
sik azýnlýklar, hiçbir zaman
Türkler gibi göze çarpmadý.
Avusturya`da  neden  yüksek
mevkilerde  Türk  kökenli  politi-
kacý  bulunmuyor?
Perchinig: Almanya`da 70`li
yýllarda yabancýlara iþ danýþ-
manlýðý (Betriebsrat) seçimle-
rinde, seçme ve seçilme hakký
tanýndý. Sendikacý oldular ve bu
nedenle pek çoðu politikaya
atýldý. Oysa Avusturya bu konu-
da çok geri. Avusturyalý iþçiler
için saðlanan klasik kalkýnma
standartlarý, Türkler için de
uygulanmalý. Avusturya, bu
açýdan Almanya`nýn 20-30 yýl
gerisinde bulunuyor.

Türklerin Avusturya’daki
imajý Avusturya basýnýn-
da bu resimler ile ifade
ediliyor.
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AB üyesi Yunanistan’da, “Türk” kelimesi yasak! 
Yunan  Danýþtayý,  Ýskeçe  Türk
Birliði'nin  “Türk„  kelimesinden
dolayý  kapatýlmasýna  yönelik  iti-
razlarý  reddetti.  Batý  Trakya'da
artýk  adýnda  “Türk„  kelimesi
olan  dernek  kurulamayacak.
Atina  – DHA’nýn verdiði habere
göre Yunanistan Yüksek Mah-
kemesi, 100 binden fazla
Türk'ün yaþadýðý Batý Trakya'da,
içinde "Türk" kelimesi bulunan
derneklerin faaliyet göstere-
meyeceðine karar vererek Türk-
lerin yaklaþýk 1.5 yýl önce
baþlayan umutlarýný söndürdü.
Avusturya’da Türk kelimesi ile
onlarca dernek var. Avrupa
Birliði’ne üye olan Yunanis-
tan’ýn bu kararý ýrkçý ve demok-
ratik uygulamalardan uzak ola-
rak deðerlendirildi. Oy birliðiyle
reddedildi! Yüksek Mahkeme
Kurulu, Batý Trakya Türklerinin,
"Ýskeçe Türk Birliði"nin kapatýl-
masýna yönelik Yunan mahke-

melerinin daha önceki karar-
larýný bozmasý talebini oybirliði
ile reddetti. Yüksek Mahkeme,
"Ýskeçe Türk Birliði"nin Batý
Trakya'da azýnlýk sorunu yarat-
maya çalýþtýðý, bölge sakin-
lerinin uyumlu yaþamýna yar-
dýmcý olmadýðý ve Yunanistan'ýn
asayiþ ile düzenine aykýrý oldu-
ðunu savunan savcýnýn, "Bu
dernek daðýtýlmalýdýr" talebini
kabul etti. Yüksek Mahkeme
Raportörü Nikolaos Kasavetis,
2003 Eylül'ünde “insanlarýn et-
nik kimliklerini kendilerinin
belirlemeleri hakký“ bulundu-
ðunu belirterek, Batý Trakya'da
"Türk Birliði" ya da "Batý Trakya
Türkleri" gibi ifadelerin kabul
edilmesi gerektiði yolunda
rapor hazýrladý. Bu rapor, Batý
Trakya Türklerini umutlandýrdý.
Yunanistan'da Yüksek Mah-
keme’nin genellikle raportörün
hazýrladýðý rapor doðrultusun-

da karar vermesine raðmen,
Batý Trakya Türklerinin tale-
binde bu durum tekrarlanmadý.
Dava 1984'te açýlmýþtý. Batý
Trakya'da Türk derneklerinin
faaliyetine 60 yýl önce izin veril-

di. 1984'te dönemin Ýskeçe
Valisi Ksanthis Thasos'un, "Ýs-
keçe Türk Birliði" derneðinin
kapatýlmasý için açtýðý dava ile
baþlayan mahkeme süreci 20
yýldan fazla sürdü. 

Köln- Bir zamanlar Almanya'da
toplumun en alt tabakasýný
oluþturan Türkler, artýk yaþadý-
klarý ülkede zirveye oynuyorlar.
Bunun en güzel örneði; 23
yaþýndaki Türk kýzý Aslý Bayram.

29 rakibi arasýndan sýyrýlarak
"Almanya'nýn En Güzel Kýzý"
tacýný takan Aslý, Avrupa ve
Kainat Güzellik Yarýþmasý'nda
Almanya'yý temsil edecek .
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Almanya'nýn en
güzeli, bir Türk! 



OOppttiimmaa-  ttaarriiffeelleerr;;
(Elektrik ve gaz için uygun tarifeler.)

WIEN ENERGÝE Optima, siz müsterilerine en uygun elektrik ve gaz tarifelerini sun-
maktadýr. Özel alanlarda geçerli olan elektrik kaza sigortasý, tarife dahilindedir.
Optima´nýn ücretsiz enerji danýþmanlýðý ve enerjisiz günler tarifeleri hakkýnda daha
fazla bilgiyi 0800 500 8000 No´lu telefon numarasýndan veya
www.wienenergie.at Ýnternet adresinden alabilirsiniz. DA BIN ICH MIR SICHER.

Elektrik kaza

sigortasý tarife

dahilindedir!
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YÝMPAÞ’ýn çýldýrtan fiyakasý

Gazetecilerin alýnmadýðý genel
kurul toplantýsýnda konuþulan-
larý, YÝMPAÞ Adapazarý mað-
durlarýndan Naci Selçuk þöyle
anlattý:
“Genel kurulun gerçekleþmesi
için yüzde 10 katýlým gerekiyor-
du. Bu da, en az 4 bin üyenin
buraya gelmesi demektir. Katý-
lým yüzde 2.5 düzeyinde, bin
kiþi civarýnda oldu. Bu nedenle
genel kurul yapýlamadý. Yöne-
tim Kurulu Baþkaný Dursun
Uyar, yine YÝMPAÞ'ýn iyi durum-
da olduðunu, basýnýn holdingi
baltalamaya çalýþtýðýný söyledi.
Marketler batsa da, Aytaç'ýn
500 milyon dolar deðerinde
olduðundan bahsetti.”

“Vesile  olduðum  arkadaþlar
yüzüme  bakmýyor!”
Ýki saat süren genel kurulda
Almanya'dan gelen ve orada
imamlýk yapmýþ bir maðdur
kürsüye çýktý. Pek çok kiþinin
YÝMPAS'a para yatýrmasýna se-
bep olduðunu, Avrupa'da bin-
lerce insanýn psikolojisinin
bozulduðunu ve bu arkadaþla-
rýnýn kendisiyle artýk konuþma-
dýðýný söyledi. Bunun üzerine
Dursun Uyar, "Biz para vermek

istiyoruz ancak SPK
engelliyor. Daha
önce ödediðimiz
paralar nedeniyle
hâlâ davalarýmýz
sürüyor." dedi.
Genel kurulda elle
tutulur hiçbir
sonuç alýnamadý.
Tartýþmalar içinde
geçen genel kurul
toplantýsýnda, Uyar
yine kendini ve
holdingi savundu.
Þu an holdingin hiç
kimseye 1 YTL vere-
meyeceðini söyle-
yen Uyar, çalýþma-
larýnýn devam etti-
ðini açýkladý. Sonuç
olarak; bu genel

kurulda da elle tutulur, gözle
görülür hiçbir þey olmadý. U-
mutlar bir sonraki genel kurula
kaldý. Sonraki genel kurulun ne
zaman olacaðý ise, yine açýklan-
madý.

Uyar:  “Sizinle  sonra  konuþa-
caðýz”
34 YIM 52 plakalý S-400 CDI
model çelik zýrhlý 450 milyar
deðerindeki Mercedes marka
otomobil hipermarketin önüne
yanaþýyor. YÝMPAÞ Yönetim Ku-
rulu Baþkaný Dursun Uyar'ýn
geldiðini anlýyoruz. Uyar'ýn ka-
pýsýný korumasý açýyor. Uyar,
emniyet görevlilerinin eþliðinde
genel kurulun yapýlacaðý salona
doðru ilerliyor. Uyar'ýn arabasý
günlerdir maðduriyetlerini ilan
eden ortaklarýn tepkisini çeki-
yor. Kalabalýktan homurdan-
malar yükselirken, biz de yaný-
na yaklaþýyoruz. "Sayýn Uyar,
genel kurulu izlemek için geldik
ancak salona alýnmýyoruz" diyo-
rum. Uyar, "Size söylediklerimi
çarpýtmýþsýnýz. Sizinle bunu
daha sonra konuþacaðýz" di-
yerek, korumalarýnýn eþliðinde
bizden uzaklaþýyor.

“Baþbakaným  yalvarýyoruz,  he-
sap  sorun!”          
Dursun Uyar'ýn genel kurula
geliþi, topluluktaki infiali artýrý-
yor. Ak sakallý Osman Özay (69)
patlýyor: “Ecevit haklý çýktý. O,
“Bunlara paranýzý yatýrmayýn“
diye bangýr bangýr baðýrdý. 35
yýllýk birikimimi 200 bin Eu-
ro’mu, istediðim zaman alabi-
lirim diye bunlara verdim. 2001
yýlýnda paramýn bir bölümünü
Almanya'da, bir bölümünü de
Yozgat'ta yatýrdým. Baþbaka-
nýmýza yalvarýyoruz, sadece
YÝMPAÞ maðduru 250 bin in-
san var. Bu hýsým akrabasýyla 1
milyon insan eder.”

“Ameliyat  paramý  kaptýrdým,
geri  vermiyorlar!”
Dolan gözleriyle Ömer Kýzýl
(71), elindeki dört raporla bize

yaklaþýyor: “15 bin Euro’mu
1999'da YÝMPAÞ'a kaptýrdým.
Ýdrar yollarý hastalýðým var. A-
meliyat için 7 milyar TL istiyor-
lar. Paramý belki alabilirim umu-
duyla karþýlarýna dikileceðim.”

“Þirket  batsýn,  umut  etmeyelim
artýk!”
Davut Kýlýçarslan YÝMPAÞ'a tam
260 bin euro yatýrmýþ: “Alman-
ya, Gelsenkirchen'de yatýrdýk
parayý. 1996 yýlýndan bu yana
da aldýðým kâr payý, 700 milyon
TL. Ýstanbul'daki maðazalarýný
kapatýyorlar. Samsun ve Kýrþe-
hir'dekiler zaten kapandý. Ben
artýk paramý düþünmüyorum;
bu þirketin batmasýný istiyorum.
Batarsa inanýn üzülürüm ama
hiç deðilse düþünmekten, um-
maktan kurtulurum.”

Alper  Uruþ,Vattan  Gazettesi

150  bin  Yimpaþzede  4  yýldýr  parasýný  kurtarmaya  çalýþýrken,  yöneticiler  hala  son  model
mercedeslerle  dolaþýyor.  Maðdurlar,  çare  olarak  Baþbakan  Erdoðan’a  sesleniyor.

17 Aðustos 2002 tarihinde Hürriyet Gazetesi haberi böyle vermiþti.
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Alman medyasýnda
Yimpaþ skandalý!

Geçtiðimiz  günlerde  Milliyet
Gazetesi  yazarý  Melih  Aþýk,  kö-
þesinde  “Yimpaþ  Skandal  Zinci-
ri„  baþlýklý  bir  habere  yer  verdi:  

Yimpaþ maðazalar zincirinin
Almanya sorumlusu Faik Gür-
ler, önceki gün Almanya'nýn
Mannheim kentinde tutuklan-
dý. Yimpaþ da, týpký Kombas-
san, Jet Pa vs. gibi gurbetçilerin
parasýný tokatlamakla suçlaný-

yor. Yimpaþ'ýn bir özelliði, AKP’-
ye çok yakýn olmasý. Geçen ma-
yýs ayýnda, Almanya'nýn ünlü
WDR televizyonu Yimpaþ'la ilgili
bir program yaptý, gurbetçile-
rimizi uyardý. Yimpaþ Holding
Baþkaný Dursun Uyar'ý, topla-
nan paralarý AKP'ye aktarmakla
suçladý. 45 dakika süren prog-
ramda, hükümetin sekiz ba-
kanýnýn Yimpaþ'la iliþkili olduk-
larý ifade edildi. Yimpaþ'ýn
Almanya'da kurduðu son ma-
ðazanýn açýlýþýna, Ýçiþleri Bakaný
Abdülkadir Aksu, Adalet Bakaný
Cemil Çiçek ve Sanayii Bakaný
Ali Coþkun katýlmýþlardý. Hatýr-
lanacaktýr. Baþbakan Tayyip Er-
doðan'ýn Avusturya gezisi
sýrasýnda, Viyana'da bir yurttaþ
“Kombassan ve Yimpaþ'a para
kaptýrdýk.“ diye yakýnýnca

Baþbakan, “Tabii burada sizin
de çok hatanýz var, bu holding-
lere para verirken kime sor-
dunuz?“ diye gurbetçimizi suç-
lamýþtý. Tasarruflarýný faize
yatýrmaktan kaçýndýklarý için,
Ýslamcý holdinglere yatýran ve
batýran yüzlerce gurbetçi
Avrupa'da periþanlarý oynuyor.
Türkiye'de bu þirketlerle ilgili
ciddi bir soruþturma yok. Baþ-
bakan, durum hatýrlatýldýðýnda
"Bu holdinglere para verirken
kime sordunuz?" diyerek gur-
betçiyi suçluyor. 

Yimpaþ'ýn gurbetçilerden topla-
dýðý paralarý AKP'ye aktardýðýný
bildiren Alman medyasý ve
makamlarý, AKP'yi de bu soy-
gunla irtibatlandýrýyor. Olay
giderek skandala dönüþüyor.



Dilara Oturma Grubu 3+2+1 699,-1099

Luna Oturma Grubu 3+2+1
1199,-1399

Rustik Oturma Grubu 3+2+1
1279,-1449

Orta Sehpa 
29,-59

Eskitme Sehpa 
59,-89

Fiskos Sehpa 
12,-25

Armen Oturma Grubu 3+2+1
1299,-1799

Armen Önden Görünüm



Karizma Oturma Grubu 3+2+1 1099,-1299

Palmo Oturma Grubu 3+2+1 1199,-1399
Pera Kanepe 399,-599

Ahþap Ranza 319,-449

Metal Ranza 185,-269

Bazalsa 449,-599

Pago Kanepe

Kampanyalarýmýz
stoklarýmýzla
sýnýrlýdýr.

459,-699

Natura Yatak 180x200 99,-
Natura Yatak 160x200 89,-

139



Wien Energie Online-Hizmetleri:

Enerji ile ilgili bütün iþlerimizi

pijamanýz üzerinizde iken, evden

halledebilirsiniz.

Wien Energie, bir Energie Allianz Austria ortaðýdýr.

D A  B I N  I C H  M I R  S I C H E R .

Enerjie ile ilgili halletmek istediðiniz her þeyi WIEN ENERGIE Online-Hizmetleri ve nakil

hizmeti aracýlýðý ile 24 saat boyunca halledebilirsiniz. Bu sayede açtýrma, nakil iþlemlerini

yapabilir veya  ikamet kayýt kaðýdýna kadar buradan ulaþabilirsiniz .  Daha fazla bilgi için

info@wienenergie.at ve www.wienenergie.at internet adreslerimizden bizi ziyaret edin. 

www.wienenergie.at

Partik 

Nakil servisi 

dahil



Gurbetçi döviz göndermeyi kesti 

GGuurrbbeettççiilleerriinn  TTüürrkkiiyyee''yyee  ggöönnddeerrddiikklleerrii  ppaarraannýýnn  ttuuttaarrýý  44  mmiillyyaarr  556600  mmiillyyoonn  ddoollaarrddaann,,  772299  mmiillyyoonn  ddoollaa-
rraa  iinnddii
Türkiye'nin en önemli döviz kaynaklarý arasýnda yer alan ve cari açýðýn finansmanýnda rol oynayan 
iþçi dövizlerindeki düþüþ hýzlandý

TTüürrkkiiyyee''nniinn en önemli döviz
kaynaklarý arasýnda yer alan ve
cari açýðýn finansmanýnda rol
oynayan iþçi dövizlerindeki dü-
þüþ hýzlandý. Özellikle 2001 yý-
lýnda baþta Almanya, Avus-tur-
ya, Hollanda olmak üzere Av-
rupa ülkelerinde baþlayan
ekonomik durgunluðun etki-
siyle döviz gelirlerinde 2000-
2003 döneminde yüzde 84 a-
zalma yaþandý. Gurbetçilerin
Türkiye'ye gönderdikleri para-
nýn tutarý 4 milyar 560 milyon
dolardan, 729 milyon dolara
indi. Ýþçi gelirlerindeki durgun-
luk bu yýlýn ilk dokuz ayýnda da
devam ederken, Ocak-Eylül
döneminde Türkiye'ye gönderi-

len dövizin tutarý 532 milyon
dolarla geçen yýlki seviyelerin-
de kaldý.
Ödemeler dengesi ve cari açýk
açýsýndan önem taþýyan iþçi
dövizindeki azalýþta en önemli
nedenlerden birinin, gurbetçi
vatandaþlarýn tasarruf eðili-
mindeki deðiþme olduðu belir-
tiliyor. Baþta Almanya olmak
üzere, gurbetçilerin yoðun ola-
rak yaþadýðý ülkelerde ekono-
miler 2001 yýlýndan itibaren a-
ðýr bir durgunluða girdi. Ýþsizlik
oraný yükseldi ve genel ücretler
geriledi. Bundan en çok etkile-
nenlerin baþýnda, Türk asýllý
çalýþanlar geldi. Örneðin
Almanya'da genel iþsizlik oraný

yüzde 10 düzeyinde seyreder-
ken, Türk çalýþanlar arasýnda
bu oranýn yüzde 30'a kadar
yükseldiði belirtiliyor. Ýþçi gelir-
lerindeki azalmanýn baþka bir
nedeninin de demografik et-
kenlere baðlý olduðu kaydedi-
liyor. Yurtdýþýnda çalýþan Türk-
ler'in uzun süredir orada
bulunmasý ve artýk bu ülkeler-
de yatýrýma baþlamasý da
Türkiye'ye gönderilen parayý a-
zaltýcý bir etken olarak ortaya
çýktý. 

2200  yyýýllddaa  5588  mmiillyyaarr  ddoollaarr  ggöönn-
ddeerrddiilleerr..

Ýþçi dövizlerinde son yýllarda

yaþanan gerilemeye raðmen
yurtdýþýnda yaþayan gurbetçi-
lerin son 20 yýl içinde Türki-
ye'ye gönderdiði dövizin tutarý
58.1 milyar dolarý buldu. Mer-
kez Bankasý verilerine göre,
gurbetçilerin 1984 yýlýnda Tür-
kiye'ye havale ettiði döviz tuta-
rý 1 milyar 807 milyon dolar
düzeyindeyken, rakam 1998'-
de 5 milyar 356 milyon dolarla
rekor kýrdý. Ancak bu tarihten
itibaren döviz gelirlerinde geri-
leme baþladý.

Viyana- Viyana'da Soykýrým
iddiasýnýn masaya yatýrýldýðý
Türk-Ermeni Platformu'nun
2005 Ýlkbahar toplantýsý, Erme-
ni bilim adamlarýnýn gerekli
belgeleri göndermemesi üzeri-
ne iptal edildi. Ermenistan'ýn bu
tavrý yüzünden 1915'teki olay-
larla ilgili kurulan en sýcak
temas heba edilmiþ oldu. 

Hürriyet Gazetesi'nin verdiði
habere göre baþta 1915'te ya-
þandýðý öne sürülen trajedi ol-
mak üzere Türkiye ile Ermenis-
tan arasýndaki sorunlarýn çözü-
mü için kurulan uluslararasý Vi-
yana Türk-Ermeni Platformu
(Viennese Armenian-Turkish
Platform-VAT), Ermeni tarafýnýn
söz verdiði belgeleri gönder-
memesi üzerine, 2005 ilkba-
harýnda yapýlacak yuvarlak ma-
sa toplantýsýnýn iptal edildiðini
açýkladý. Platform üyelerinden
Prof. Dr. Wolfdieter, Kerstin To-
menendal ve Dr. Ýnanç Atýlgan
imzasýyla dünya kamuoyuna

yapýlan açýklamada, Ermeni ta-
rafýnýn geçtiðimiz Aðustos ayý-
na kadar platforma ulaþtýraca-
ðýný söylediði belgeleri teslim
etmediði belirtildi.

Açýklamada, Platform'un Türk
üyelerinin diyalogun devamýn-
dan yana olduðu ve 1915'e iliþ-
kin kendi belgelerini Plat-
form'un bilgisine sunduðu da
kaydedildi. VAT'ýn açýklamasýn-
da, 2004 Haziraný'nda ilk kez
yapýlan Türk-Ermeni yuvarlak
masa toplantýsýnda, karþýlýklý
olarak 100'e yakýn belgenin
deðiþ-tokuþunun yapýldýðý ve
böylece taraflar arasýndaki ilk
diyaloðun baþladýðý kaydedildi.
Bunun 90 yýl sonra Türkiye ile
Ermenistan arasýnda kurulan
en yakýn kontakt olduðu vurgu-
lanan resmi açýklamada, süre-
cin devamýnýn sorunun çözü-
mü için büyük bir adým olacaðý
da ifade edildi.

Açýklamada, Ermeni bilima-

damlarýnýn ilk itirazýnýn Osman-
lýca belgelerin okunmasý konu-
sunda geldiði belirtilerek, duru-
mun Türk tarafýna iletildiði ve
Türk Tarih Kurumu'nun, bel-
geleri Latin harflerine çevirerek
verme teklifinde bulunduðu
kaydedildi. Açýklamada daha
sonra, bu önerinin Ermenilere
iletildiði, ancak Ermeniler'den
cevap gelmediði vurgulandý. Bu
durumda 2005'te yapýlmasý
planlanan toplantýnýn iptal
edildiði ve iki tarafa da görüþ-
lerini ilk kez açýklama imkáný
veren böyle bir fýrsatýn Erme-
nistan'ýn tutumu yüzünden ka-
çýrýldýðý da ifade edildi. 

Diaspora  baskýsý  istifa  getirdi

Türk-Ermeni Platformu, arala-
rýnda bir Ermeni ile bir Türk'ün
de yer aldýðý dört Avusturyalý
tarihçi tarafýndan, iki kesimin
'soykýrým' iddialarýna iliþkin bel-
gelerini bilimsel açýdan somut
bir biçimde dile getirmesi ama-

cýyla kuruldu. Ýddialar ulus-
lararasý kamuoyu önünde dile
getirilecek, arkasýndan da, bel-
gelerin ýþýðýnda 1915'te yaþa-
nan trajedinin 'soykýrým' olup
olmadýðýna karar verilecekti.
Haziran 2004'te yapýlan ilk
toplantýya Türkiye adýna Türk
Tarih Kurumu Baþkaný Prof.
Yusuf Halaçoðlu, Ermeni
Araþtýrmalarý Bölümü Baþkaný
Prof. Hikmet Özdemir, Ermenis-
tan adýna ise Erivan Soykýrým
Müzesi Müdürü Prof. Lavrenti
Barseghian ile Ermeni Bilimler
Akademisi Tarih Bölümü Baþ-
kaný Prof. Ashot Melkonian
katýlmýþtý. Böylece ilk kez, iki
ülkenin bilim adamlarý bir araya
gelmiþ ve arþivlerde yer alan
belgeleri karþýlýklý olarak birbir-
lerine takdim etmiþlerdi. (DHA)
Ancak Ermeni diasporasý, bu
görüþmelere karþý çýktý. Gelen
baskýlar üzerine VAT'ýn dört
kurucusundan biri olan Ermeni
tarihçi Dr. Artem Ohandjanian
Platform'dan çekilmiþti.

Viyana'da  Ermeniler bilimsel dialogu bitirdiler
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''Gelecekte ekonomik büyümenin motoru Türkiye olacak”
Viyana- Der Standard Gaze-
tesi'nin 12 Ocak 2004 tarihli
sayýsýnda (15.sayfa), yukarýdaki
baþlýk altýnda yayýmlanan Nadja
Hahn imzalý yazý, uzun zaman-
dýr Avusturya basýnýnýn günde-
mini meþgul eden Türkiye
hakkýnda çýkan olumlu bir
haber. Haberin bir bir çevirisini
okuyucularýmýzýn dikkatine
sunuyoruz.
"BA-CA (Bank Austria-Creditan-
stalt) uzmanlarý, Türkiye'nin AB
için bir kazanç teþkil edeceði
görüþünde. Ülke enflasyon, bü-
yüme ve satýn alma gücü
bakýmýndan diðer AB adaylarý,
Romanya ve Bulgaristan'dan
pek farklý deðil.
Bank Austria-Creditanstalt'ýn
Yönetim Kurulu Baþkaný Willi
Hemetsberger ile bankanýn
Türkiye analizcisi Simon Qui-
jano-Evans, Avrupa Birliði'nin
Türkiye'nin katýlýmýndan ekono-
mik açýdan karlý çýkacaðýný ve
katýlýma iliþkin masraflarýn,
2004'teki AB geniþlemesinden
daha yüksek olmayacaðýný
söylediler. Hemetsberger, ''Tür-
kiye'nin AB'ye katýlýmýna bir
yatýrým gözüyle bakmak gere-
kir. Sonra böyle bir yatýrýma kal-
kýþýlabilir mi diye sorulabilir'' de-
di. Quijano-Evans ise, BA-CA'-
nýn araþtýrmalarýna göre, Türki-
ye'nin AB'ye katýlýmýnýn, giriþ
þartlarýna baðlý olarak, ilk yýllar-
da 11 ile 35 milyar Euro, yani
en fazla GSMH'nin binde 2'si
kadar tutacaðýný ve bunun top-
lu nüfuslarý yaklaþýk Türkiye'nin
nüfusu kadar olan on yeni AB
üyesi ülkenin yol açtýðý masrafa
tekabül ettiðini belirtti. AB,
Aralýk'ta Ekim 2005'te Türkiye
ile giriþ müzakerelerine baþla-
nacaðý yolunda karar aldý. Ayný
zamanda da, Romanya ile Bul-
garistan'ýn muhtemelen 2007'-
de AB üyesi olmalarýna karar
verdi. Ancak BA-CA'nýn araþtýr-
malarýna göre, bir Türk ortala-
ma olarak bir Romen ya da
Bulgar'dan daha fazla kaza-
nýyor. Araþtýrmaya göre, Türk-

lerin hemen hemen yarýsý, özel-
likle de Ýstanbul'un da yer aldý-
ðý, batýdaki sanayileþmiþ Mar-
mara Bölgesi'nde yaþayanlar,
neredeyse Polonyalýlar kadar
çok para kazanýyor. Yüzde 6'lýk
tahmini GSMH büyüme oraný
da, Romanya ve Bulgaristan'-
ýnkine uyuyor. Resmi kaynaklar-
ca, Türklerin üçte biri tarým sek-
töründe çalýþýyor. Ancak uz-
manlar, Türkiye'nin GSMH'sinin
yaklaþýk üçte birinin kayýt dýþý
ekonomiden kaynaklandýðýný
gözönünde bulundurarak, bu
oranýn aslýnda bundan çok
daha düþük olduðundan yola
çýkýyorlar. Hemetsberger, Türki-
ye'nin Romanya ve Bulgaristan
karþýsýndaki avantajýnýn, komü-
nist bir geçmiþe sahip olmama-
sý ve küçük ve orta büyüklükte-
ki iþletmelerden oluþan bir özel
sektöre sahip olmasý olduðunu
belirtiyor. Türklerin yaþ ortala-
masýnýn 2025 yýlýna kadar 25'-
den 33'e çýkacaðýný, Almanya'-
da ise bu ortalamanýn 40'tan
48'e yükselmiþ olacaðýný ifade
eden Qijano Evans, ''AB bu þart-
lar altýnda gelecekte ABD ile
rekabet yapamaz. AB'nin genç
Türk iþgücüne ihtiyacý var.'' þek-
linde konuþuyor. 2025 yýlýnda
Türkiye'nin üye sayýsý 29'a çýk-
mýþ olan AB'nin toplam nüfusu-
nun yüzde 15'ini oluþturacaðýný
söyleyen uzman, Türkiye'de dev
su rezervlerinin bulunmasýnýn,
ayrýca gelecekte petrol ve gaz
boru hatlarýnýn Türkiye toprak-
larý üzerinden geçecek olmasý-
nýn AB için stratejik açýdan
önem taþýyan noktalar olduðu-
nu belirtiyor. Hemetsberger,
AB'ye giden yolda, siyasi istikra-
rýn ve ekonomik reform çizgi-
sine kesin uyumun riskli faktör-
ler olduðuna iþaret ediyor.
2005'in Türk Telekom ve Tekel
Tobacco gibi özelleþtirmeler
açýsýndan önemli bir yýl olacaðý-
ný söyleyen Hemetsberger,
''Hükümetin reform paketine
uymasý halinde, Türkiye bazý AB
ülkelerine örnek olabilir'' diyor."

Hemetsberger

Viyana- Demir Sabancý, elinde
bulundurduðu Sabancý Grubu
hisselerini satma kararý aldý.
Sabancý’nýn hisselerine, mer-
kezi Avusturya'da olan Bank
Austria Creditanstalt AG talip.
Bank Austria’nýn finans ve
yatýrým kolu CAIB' nin Türkiye
Operasyonlarý Sorumlusu Ali
Alpacar, Demir Sabancý'nýn
elindeki Sabancý Holding his-

seleriyle ilgili, kendilerine üç
adet satýn alma opsiyonu-
nun verildiðini belirterek,
"Bundan sonra opsiyonlarýn
vadesi beklenecek, hisse se-
nedinin fiyatýna göre, bu
hisseler ya satýn alýnacak ya
da alýnmayacak.Buna önü-

müzdeki günlerde karar vere-
ceðiz." dedi. Ali Alpacar, Demir
Sabancý'nýn, 15 milyar adet
Hacý Ömer Sabancý Holding
A.Þ. hissesi için, üç adet satýn
alma opsiyonu verdiðini, opsi-
yonlarýnýn her birinin 5 milyar
hisseye kadar olduðunu, bun-
larýn vadelerinin de 6-12 ve 18
aydan oluþtuðunu kaydetti. 

Bank Austria, Sabancý
Holding hisselerine talip!
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Komple tamir edilmiþ, modern donanýmlý
pizzeria. Kebapçý ve schnitzelci olarak kul-
lanma imkaný var. 81 m² lokal bahçesiyle
116 m² 

Hütteldorferstr. 215 Tramvay duraðýnýn yanýnda

Uygun fiyata devir ediyoruz.
0664/105 98 69

Satýlýk Pizzeria (odun fýrýnlý)Satýlýk Pizzeria (odun fýrýnlý)

Viyana-  Toros Þirketler Grubu,
portföyüne telekomünikasyon,
seyahat acentasý, kafe ve resto-
ranttan sonra þimdi de kuaför
salonunu kattý. Genel Müdür
Ayhan Yýlmaz þunlarý söyledi:
"Müþterilerime rahat bir ortam-
da hizmet vermek istiyorum.
Hayalimdeki bütün projeleri tek
tek hayata geçiriyorum. Müþ-
terilerimiz kafemizde, çayýný i-
çip maçýný izleyebilir. Arzu e-
derse restorantýmýzdan leziz

Türk mutfaðýnýn seçkin yemek-
leriyle karnýný doyurabilir. He-
men bunlarýn yanýndaki Call
Shop'dan, Türkiye'deki sevdik-
lerini arayýp hasret giderebilir.
Hasrete dayanamayanlar; seya-
hat acentamýzdan biletini alýp,
traþýný olup Türkiye'ye sevdikle-
rine kavuþabilir. Pek yakýnda
Toros Butik de hizmete girecek.
O zaman yakýþýklý damatlarýmýzý
da, TOROS Butik'ten giydire-
ceðiz." dedi.

Toros coþtu bir kere !
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Uyumak için en iyi yardým
sizin sevgi dolu sýcaklýðýnýz

Ve Fisher-Price´in Traumbärchen Mobile’i dir. Traumbärchen Mobil,
oda içerisine loþ bir ýþýk saðlarken hafif müzik eþliðinde sevimli
ayýcýklarý dans ettiriyor. Bundan böyle çocuðunuz daha kýsa bir
sürede rüyalar alemine dalarsa, hiç þaþýrmayýn. 

Fisher-Price´in bu oyuncaðý ebebeyn ve çocuklar tarafýndan
test edilmiþ, örnek kalitede olup, çocuðunuzun her geçen gün
içerisinde deðiþen geliþimine uygun olarak üretilmiþtir.
www.fisher-price.at

spielen. lachen.wachsen.



• Mutfak Takýmý • Portmanto
• Büro ve Restaurant iç Dekorasyon

• Parke Döþeme • Yatak Odasý
• Genç Odasý • Oturma Odasý

Mübarek Kurban Bayramýnýz kutlu olsun.

Ali Öztürk  Pillersdorfgasse 8 1020 Wien
Tel&Fax.: 01/ 216 62 93 •  0 699 10 66 78 82

Yeni Vatan

Gazetesi,

Kurumunuzu

50.000 

baskýsý ile

Avusturyanýn

her yerine

taþýyor.

Reklam vermek için baþvuru telefonumuz.

Ergün Sert 0699 11 64 03 22
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Menemeni býrak, Sivas’a bak!
Konuk  Yazar/  Dilek  Yarar/
Internethaber.com

11  yýl  önceki  Sivas  Olayý’ný
anlayamayanlarýn,  74  yýl  önceki
olayý  örnek  gösterip  bugünkü
problemlere  gönderme  yap-
masý  pek  inandýrýcý  olmuyor.  
Asteðmen Kubilay’ýn yobazlar
tarafýndan katledilmesinin 74.-
yýl dönümüydü, 23 Aralýk
2004.  Cumhurbaþkanýmýz Se-
zer’den Baþbakanýmýz Erdo-
ðan’a kadar bütün devlet bü-
yüklerimiz, 74 yýl önceki bu tra-
jik olayý anarak ’’irtica’’yý kýna-
ma mesajlarý yayýnladýlar. Veri-
len mesajlarýn ortak ve temel
özelliði, günümüzde de önemli
bir tehdit olarak algýlanan kök-
tendinci akýmlara gözdaðý ver-
mekti. Kubilay’ýn 74 yýl önceki
kahramanlýðýna övgüler dizile-
rek, her Türk’ün bir Kubilay ol-
masý gerektiði ima edilerek,
asýlan 28 kiþiyi örnek göstere-
rek verilen bir gözdaðý.  Oysa a-
sýp kesmek, bir iþe yaramamýþ
ki, Atatürk’ün; ’’Kubilay’ýn te-
miz kaný ile, Cumhuriyet hayati-
yetini temizlemiþ ve kuvvetlen-
miþ olacaktýr.’’ sözlerinin üs-
tünden tam 63 yýl geçtikten
sonra, 21. yy’ýn eþiðindeki Tür-
kiye’de, 1 Temmuz 1993 tari-
hinde bir Sivas Olayý yaþandý.
Bundan 74 yýl önce deðil, sa-
dece 11 yýl önce, Sivas’ta 37
kiþi katledilmiþti!  Hatýrladýnýz
mý?  Ülkemizin þairleri, yazar-
larý, sanatçýlarý ve gençleri tür-
kü söylemeye, Pir Sultan Ab-
dal’ý anmaya gittikleri Sivas’ta
diri diri yakýlmýþlardý. 1 Tem-
muz’da Sivas’ta, sayýlarý 15 bi-
ne ulaþan bir kitle; ‘’Þeriat isti-
yoruz! Yaþasýn Hizbullah! Laik
düzen yýkýlacak! Cumhuriyet
burada kuruldu, burada yýkýla-
cak!...’’ sloganlarý atmýþtý.  Si-
vas Emniyet Müdürü Doðukan
Öner; ne yapacaklarýný soran
polislere ’’Müdahale etmeyin.’’
demiþti. Kitleyi yatýþtýrma ko-
nuþma yapmasý istenince, söz-
lerine ’’Gazanýz mübarek ol-
sun!’’ diye baþlayan Refah

Partili Belediye Baþkaný Temel
Karamollaoðlu, itfaiyenin yan-

gýn yerine ulaþmasýný engelle-
miþti.  Asker ve polis, ancak
Madýmak Otel’i ve içindekiler
yanýp kül olduktan sonra ha-
vaya ateþ açýp azgýn kitleyi da-
ðýtmaya baþlamýþtý.  Sivas’ýn
havasýnda Kubilay’ýn ruhu yok-
tu o gün.  Yanýk et kokusu vardý
sadece. 
Bakýn zamanýn büyükleri ne
demiþ olaydan hemen sonra:
“Cumhurbaþkaný  Süleyman  De-
mirel:  Olay münferittir… Karþý-
lýklý gruplar arasýnda çatýþma
yoktur. Bir otelin yakýlmasýndan
dolayý can kaybý vardýr. Devlet

güçleriyle halk karþý karþýya
getirilmemeli.  
Baþbakan  Tansu  Çiller:  Oteli sa-
ran vatandaþlarýmýza hiçbir za-
rar gelmemiþtir.  
Baþbakan  Yardýmcýsý  Erdal  Ýnö-
nü:  Rejim tehlikede deðil. Sivas
olaylarý mahalli niteliktedir.
Olayda elimden geleni yaptým.
Ne yazýk ki yetkilerim kýsýtlý.  
Refah  Partisi  Bþk.  Necmettin  Er-
bakan:  Dini tahkir ve tezyif su-
çunun iþlenmesi ve böylece bü-
yük bir tahrike karþý galeyandýr.  
ANAP  lideri  Mesut  Yýlmaz: Bir
futbol maçýnda da bu kadar ki-
þi ölebilirdi.  
CHP  Genel  Bþk.  Deniz  Baykal:
Olaylarýn sorumlusu iktidardýr.  
Olaydan 7 yýl sonra dönemin
Sivas Valisi Ahmet Karabilgin,
“Cumhuriyete ve devlete yöne-
lik büyük bir ayaklanma vardý.
Yardým ve destek istedim ama
hiçbir yerden ses gelmedi.
Valilikten içeri girip, bizi linç
ederek yeþil bayrak asacaklardý.
Her þey bitti, insanlar öldü.
Ondan sonra yardým gelmeye
baþladý.’’ demiþti.  Olayýn erte-
sinde görevden alýnan Temel
Karamollaoðlu, kýsa bir süre
sonra görevine iade edildi.
Refah Partisi Genel Kurulu’na

katýldýðýnda ise, partilileri tara-
fýndan bir kahraman gibi karþý-
lanarak ayakta alkýþlandý. 27
Mart 1994 belediye seçimlerin-
de, diðer partilerin ittifakýna
raðmen yüzde elliye yakýn oy
alarak yeniden belediye baþkaný
seçildi. Ardýndan Fazilet Parti-
si’nden milletvekili seçildi. Daha
sonra Saadet Partisi milletvekili
oldu. 2003 Mayýs’ýnda beþ yýllýk
siyasi yasaðýnýn bitmesiyle tek-
rar Saadet Partisi’nin baþýna
geçen Necmettin Erbakan ta-
rafýndan, partinin Genel Ýdare
Kurulu’na getirildi.  Evet, ne de-
miþtik…Asýp, kesmeyle, göz-
daðý vermekle, hamasetle irtica
giriþimleri engellenebilseydi Si-
vas Olayý yaþanmazdý.  Dola-
yýsýyla, günümüzdeki sorunlarý
anlamak için, Menemen Ola-
yý’ný býrakýp Sivas Olay’ýna bak-
malýyýz. Sorumuzun asýl cevabý
orada.  11 yýl önceki Sivas Ola-
yý’ný anlayamayanlarýn, 74 yýl
önceki olayý örnek gösterip
bugünkü problemlere gön-
derme yapmasý pek inandýrýcý
olmuyor. 

Dilek  Yarat
Ýnternethaber.com

Dilek Yarat

Sivas Madýmak
Hoteli 

2 Temmuz1993
Ýnsanlar yanarken

ve insanlar
yakarken!
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Türkiye çöl olmasýn; Konaktepe örnek olsun
Konaktepe Köylüleri’nden  Bakan Þahin’e plaket

Ýnnsbruck- Uluslararasý Üniver-
site (FISU) Genel Kurulu’na ka-
týlmak üzere geldiði Innsbruck
kentinde temaslarda bulunan
Devlet Bakaný ve Baþbakan Yar-
dýmcýsý Mehmet Ali Þahin’i ve
beraberinde bulunan heyeti,
otelde Konaktepe Köyü Çevre
Koruma ve Kültür Derneði Yö-
netim Kurulu Üyeleri ziyaret et-
ti.
Derneðin Genel Sekreteri Ýsmail
Karakuþ, bakan ve beraberinde-
ki heyete derneðin faaliyetleri
ile ilgili açýklamalar yaptý.
Karakuþ, Avrupa’daki Konakte-
pe köylüleri olarak oluþturduk-
larý dernek bünyesinde, Konak-
tepe’de köy tüzel kiþiliðine ait
270 dönümlük araziyi aðaç-
landýrmak için, “Türkiye çöl ol-
masýn, Konaktepe örnek olsun“
sloganý ile bir kampanya baþ-
lattýklarýný ve 14 Nisan 2001’-
den bugüne kadar 22.000

karaçam ve sediri, 800 kg.
meþe palamudunu ve 130 kg.
badem çekirdeðini toprakla
buluþturduklarýný söyledi. Böy-
lece “Avrupa’daki Türkler Cum-
huriyet Ormaný„ adýný verdikleri
aðaçlandýrýlmýþ alanda, her Av-
rupalý Türk’ün bir fidaný oldu-
ðunu vurgulayan Karakuþ, her
yýl 30 Temmuz’da Konakte-
pe’de, Geleneksel Kültür ve A-
ðaç Þenliði düzenlediklerini be-
lirterek, Bakan Mehmet Ali Þa-
hin’i de davet etti. “Ayrýca der-
nek olarak, Bakanýmýz adýna
Konaktepe’ye iki fidan dikiyor
ve belgesini kendisine takdim
ediyoruz. Bundan sonra Sayýn
Bakanýmýz da, “Dikili aðacým
yok!„ demesin, Konaktepe Kö-
yü’nde iki fidani var„ diyen Ka-
rakuþ, dernek adýna belgeleri
takdim etti. 
Konaktepe köylülerinin vermiþ
olduðu ödülün kendisini çok

duygulandýrdýðýný belirten Ba-
kan Þahin, Konaktepe Þenlik-
leri’nde köyü ziyaret edeceðini,

artýk iki fidaný olduðunu ve on-
lara bakým sorumluluðu doð-
duðunu belirtti. 

Mehmet Ali Þahin

Ýsmail Karakuþ



Nashmarkt'ta kriz rüzgarlarý esiyor

Viyana-  Viyana'da çok uzun yýl-
lardan beri hemen her Viyana-
lýnýn alýþveriþ deyince ilk aklýna
gelen yer olan Naschmarkt,
kurulduðundan beri en kötü
günlerini yaþýyor. 
Naschmark esnafý son yýllarda

her geçen sene daha kötüye gi-
dildiðini, artýk bu sene nerdeyse
bazý günler elle sayýlacak kadar
az insanýn uðradýðýný, böyle de-
vam ederse bu tarihi ve gele-
neksel alýþveriþ merkezinin so-

nunun yaklaþa-
caðýný belir-
terek hem ça-
res i z l i k l e r in i
hem de böyle
bir alýþveriþ
m e r k e z i n i n
yokolma tehli-
kesiyle karþý
karþýya kalma-
sýnýn üzüntü-
sünü dile geti-
riyorlar.

Naschmark esnafýyla yaptýðýmýz
söyleþiyi ve bu konudaki görüþ-
lerini sizlere aktarýyoruz.
Y.Vatan: Naschmarkt'ýn son
zamanlarda müþteri yoðunlu-
ðunun düþmesini neye baðlý-
yorsunuz?
Atay  Göreç: Ben 25 yýldýr
Naschmarkt'ta market iþletiyo-
rum. Son yýllarda aynen bir
merdivenden iner gibi gerileme
net olarak görülüyor. Bunun en
önemli sebeplerinden birisi
park sorunu. Etrafta arabalarýný
koyacak bir yer bulamamalarý,
insanlarý buraya gelmekten
alýkoyuyor. Çünkü buraya gelen
insanlar toplu alýþveriþ yapýyor-
lar. Ýkinci büyük sorun, büyük
marketlerin oluþturduðu zincir-
ler. Büyük market zincirlerinin
özellikle son yýllarda sebze-
meyva gibi gýda maddelerine
daha çok yönelip bu tür
gýdalara marketlerinde daha
çok yer vermeleri ve fiyatlarý
düþük tutmalarý. Bunun sonu-
cunda insanlar Naschmarkt
yerine oralarý tercih etmeye
baþladýlar. Þu sýralarda insanlar

meyva sebze
harici yani pey-
nir, zeytin gibi
sipariþ verilerek
alýnacak þey-
lere yöneliyor-
lar. Üçüncü o-
larak üzülerek
belirtmeliyim
ki, esnaf kalite-
sinde de bir
farklýlýk söz ko-
nusu oldu. Es-

kiden esnaflýk bir sanattý. Þimdi
insanlar birbirine daha neza-
ketsiz davranýyorlar. Müþteri
gözünde esnafýn kalitesi düþtü.
Tabii AB'den sonra bu düþüþ
hýzlandý.
Y.Vatan: AB'nin etkisi nasýl
oldu?
Atay  Göreç: Alman sermaye-
sinin daha hýzla Avusturya'ya
akýþý büyük marketlerin geliþi-
mini hýzlandýrdý. Kapitallerinin

çok büyük olmasý piyasayý ele
geçirmelerini çabuklaþtýrdý. Bu
olaya temelden bakmak gere-
kirse "grosmark"ta en büyük
pay artýk büyük marketlere ay-
rýlýyor. Buradaki bir marketin,
Merkur gibi bir market zinciri
ile rekabeti çok zor. Ayrýca on-
larýn üç aylýk kredi kullanmalarý,
bizim aylýk kredi kullanma du-
rumunda kalmamýzda bizi zor-
luyor. 
Y.Vatan: Bu durum sadece
Naschmark için mi böyle?
Atay  Göreç: Deðil tabii, örneðin
bir üst caddeye, Gumpendorfer
Strasse'ye çýkýn, bakýn son bir
sene içinde en az yirmi dükkan
kapandý.
Y.Vatan: Burada son zamanlar-
da açýlan restoranlarýn etkisi
olmuyor mu?
Atay  Göreç: Tabii  pek çok
dükkan ayakta kalabilmek için
restorana dönüþtü. Avustur-
yalýlarýn zaten büyük bir yemek
kültürü yok. Yemek yapmayý
sevmiyorlar. Mutfak konusunda
yabancýlardan çok þey öðrendi-
ler. Ama buraya gelen de kar-
nýný doyurup gidiyor. Hem ye-

mek yeyip hem alýþveriþ yapan
çok nadir. 
Y.Vatan:  Siz bu konuda ne
söyleceksiniz?
Ýsmail  Yücel: Ben uzun yýllardýr
Naschmark'ta kasaplýk yapýyo-
rum.  Son bir kaç senedir çok
gerileme var. Ben bunu Euro'ya
geçiþe baðlýyorum. Özellikle ya-
bancý müþterilerde büyük azal-
ma söz konusu. Avusturyalýlar
halen geliyor. Büyük marketler

artýk her tür gýda,
et, sebze herþey sa-
týyor. Böyle giderse
kapanmalar devam
edebilir. Halbuki
burada insanlar
dünyanýn her ye-
rinden her çeþit
gýdaya ulaþabiliyor-
lar. Yine de Nasch-
mark'ta marketler-
de bulunmayan
deðiþik þeyler var.

Artýk sadece bunlara raðbet
edenler geliyor nerdeyse.
Y.Vatan:  Siz ne düþünüyor-
sunuz?
Ýbrahim  Bulut: Biz burada bü-
yük bir markette çalýþýyorduk ve
bu seneye kadar ayakta dur-
mayý baþardýk ama bu sene her
yýlki gerileme iyice ortaya çýktý.
Bizde marketi restoranta çevir-
meye karar verdik. Daha önce
de döner satýyorduk, ama þimdi
oturacak yer olunca insanlar
daha çok raðbet etmeye
baþladý. Ama son yýllarda ger-
çekten Naschmarkt büyük bir
müþreti kaybýna uðradý. 
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Barýþ, huzur ve dayanýþma dolu
bir Kurban Bayramý dileði ile…

Bilindiði gibi bayram, sevinç ve
neþe günü demektir. Öteden
beri her milletin milli günleri,
tarihi hatýralarýný canlandýran
bayramlarý bulunmaktadýr. Ayný
þekilde, bir dine baðlý kim-
selerin de, dini günleri ve dini
bayramlarý vardýr. Bayramlar,
inananlar üzerinde çok müsbet
tesirler yapar, dini þuur ve
duygularýný kuvvetlendirir. Kar-
deþliðin kuvvetlenmesini, sev-
ginin gönüllere dolmasýný ve
saygýnýn artmasýný saðlar. Ýn-
sanlara yeni bir heyecan ve
çalýþma zevki kazandýrýr. Pey-
gamber Efendimiz Medine’ye
þeref verdikleri zaman, Medine
halkýnýn iki bayramý vardý.
Peygamberimiz(s.a.s), Cahiliye
devrinin bütün kötü adetleriyle
birlikte bu bayramlarý da kaldýr-
mýþ, buna mukabil müslüman-
larýn iki dini bayramlarý olduðu-
nu bildirmiþtir. Ýþte bugün, bü-
tün Müslümanlar bu bayram-
lardan birini kutlamaktayýz.
Kutsal kitabýmýz Kur’an-ý Ke-
rim’in emrine, Hz. Ýbrahim’-
in(a.s.) ve sevgili Peygamberi-
mizin (s.a.s.) sünnetine uyarak,
Allah rýzasý için kurban kesmek-

teyiz. Böylece yaptýðýmýz iba-
detler, topluca kýldýðýmýz bay-
ram namazlarý, bizleri Allah’a
kullukta ve Ýslam kardeþliðinde
birleþtiriyor. Aramýzdaki manevi
baðý, birlik ve beraberliði, sevgi
ve saygýyý perçinliyor. Baþta
ana-babamýzý, sonra akraba ve
komþularýmýzý ziyaret etmek,
sevinçlerine katýlmak ve üzün-
tülerini paylaþmak; aile, akra-
balýk ve komþuluk baðlarýný
kuvvetlendiriyor. Zenginlerimiz
kestikleri kurbanlarý fakirlere,
akraba ve komþularýna daðýta-
rak dinimizin her vesile ile ü-
zerinde durduðu yardýmlaþma
ve dayanýþma emrini yerine
getiriyorlar. Fakir ve yoksul kar-
deþlerine yardým elini uzatýyor-
lar. Hayýr derneklerini, yurt hiz-
metinde bulunan milli cemiyet-
leri ve vakýflarý gözetiyorlar.
Böylece fakirlerin, yoksullarýn,
yetim ve kimsesiz çocuklarýn
bayramýn sevincine katýlmalarý-
na vesile oluyorlar. Oysa A-
vusturya’da bazý insanlarýn, di-
ni hassasiyetleri dikkate alma-
dan, rencide edici bir üslup içe-
risinde yaptýðý özensiz müna-
kaþalar üzüntü vericidir. Kurban

kesiminin “vahþet ve katliam„,
Kurban Bayramý’nýn da “kavur-
ma bayramý„ olarak nitelendi-
rilmesi, kurbaný ibadet kabul
eden insanlarý derinden rencide
etmektedir. Farklý görüþlerin
dini hassasiyetler gözetilerek
dile getirilmesine özen gösteril-
mesi, toplumsal barýþ açýsýndan
önem arz etmektedir.  O halde
samimi birer müslüman isek,
bu bayramlarý, özellikle Avus-
turya’da barýþýn dini Ýslam’ýn
bildirdiði fayda ve hikmetlere
uygun olarak deðerlendirmeli-
yiz. Dini örf, adet ve ahlakýmýzý
korumalý ve geliþtirmeliyiz.
Yüce Rabbimizin ve sevgili
Peygamberimizin emir ve öðüt-
lerine uyarak, bayramlarda,
imkanlarýmýz nispetinde fakir
ve yoksul kardeþlerimize yardým
etmeli, yetimleri sevindirmeli-
yiz. Ana ve babamýzý, hoca ve
büyüklerimizi, komþu ve akra-
bamýzý ziyaret ederek gönülleri-
ni hoþ etmeliyiz. Hastalarý u-
nutmamalýyýz. Onlarý da ziyaret
etmeli, þifalar dilemeliyiz.  Kes-

tiðimiz kurbanlarýn etini, yokluk
içinde kývranan ve et yüzü
görmeyen fakirlere ikram etme-
liyiz. Müslümanlarýn birbirleri-
ne dargýn durmasý doðru deðil-
dir. Bayramlarda dargýnlar mut-
laka barýþmalý ve barýþtýrýlma-
lýdýr. Bu bayramlarý bize hediye
eden Peygamberimiz, sebep ne
olursa olsun, üç günden fazla
küs durmayý yasaklamýþtýr. Bu
emre uyarak küslerin barýþmasý,
dargýnlarýn konuþmasý, kin ve
intikam duygularýnýn atýlmasý
ve kan davalarýnýn unutulmasý,
bayramda verilecek güzel hedi-
yeler olacaktýr.  Kurban Bayra-
mý’nýn, hayýrlara vesile olmasý
dileðiyle; sevgili yeni vatanýmýz
Avusturya Cumhuriyeti ve aziz
vatanýmýz Türk Cumhuriyeti
vatandaþlarýnýn ve yurtdýþýndaki
soydaþlarýmýzýn bayramlarýný
yürekten kutluyor, bayramýn
tüm insanlýðýn sükun ve huzu-
runa, barýþ ve hidayetine vesile
olmasýný diliyoruz.

Yeni  Vatan  Gazetesi
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Kurbanýn dinî dayanaðý nedir?
Kurbanýn meþru kýlýnmýþ bir
ibadet olduðuna dair Kur’an-ý
Kerim’de deliller bulunmak-
tadýr. Saffat Suresi’nde
(37/107), Hz.Ýbrahim’in oðlu
Hz.Ýsmail’in yerine bir kurba-
nýn, Allâh tarafýndan kendileri-
ne fidye (kurban) olarak veril-
diði açýkça bildirilmektedir.
Ayrýca diðer bazý ayetlerde de,
kurban ibadeti ile ilgili nasslar
mevcuttur: 
“... kendilerine rýzýk olarak
verdiði kurbanlýk hayvanlar
üzerine belirli günlerde Allâh’ýn
adýný ansýnlar. Artýk onlardan
siz de yiyin, yoksula fakire de
yedirin.”(Hacc 22/28) 
“Her ümmet için, Allâh’ýn
kendilerine rýzýk olarak verdiði
hayvanlar üzerine ismini ansýn-
lar diye kurban kesmeyi meþru
kýldýk…” (Hacc 22/34) 
“Kurbanlýk büyükbaþ hayvanlarý
da sizin için Allâh’ýn dininin
niþanelerinden kýldýk. Sizin için
onlarda hayýr vardýr. Onlar saf
saf sýralanmýþ dururken kurban
edeceðinizde üzerlerine Allah'ýn
adýný anýn. Yanlarý üzerlerine
düþüp canlarý çýkýnca onlardan
siz de yeyin, istemeyen fakire
de istemek zorunda kalan
fakire de yedirin. Þükredesiniz
diye onlarý böylece sizin hizme-
tinize verdik. Onlarýn etleri ve
kanlarý asla Allah'a ulaþmaz.
Allah'a ulaþacak olan ancak
sizin O’nun için yaptýðýnýz gös-
teriþten uzak amel ve ibadet-
tir.” (Hacc 22/36;37) 
Bu ayetlerde zikredilen hayvan
kesiminin, et ihtiyacý temini için
kesilen hayvanlar olmadýðý,
bunlarýn ibadet amaçlý birer
uygulama olduðu gayet açýktýr.
Et ve kanlarýn Allâh’a ulaþa-
mayacaðýnýn, asýl olanýn ihlas
ve takva olduðunun bizzat
ayetin nazmýnda yer almasý
bunu açýkça ortaya koymak-
tadýr. 
Hz. Peygamber (a.s.) de, kur-
baný bir ibadet olarak kabul
etmiþ ve bizzat kendisi de kur-
ban kesmiþtir. Hz. Peygamber'in
(a.s.), yedi deveyi kendi eliyle

kurban olarak kestiðini, Medi-
ne'de ise, boynuzlu ve alacalý iki
koyun kurban ettiðini Sahabe-
den Enes (r.a) rivayet etmekte-
dir. (Buhârî, Hacc 117, 119;
Müslim, Edâhî 17). 
Sahih hadis kaynaklarýnda yer
alan rivayetlerde, Hz. Peygam-
ber (a.s.), Kurban Bayramý’nda,
Allah katýnda en sevimli iba-
detin kurban kesmek oldu-
ðunu, kurbanýn kesilir kesilmez
Allah katýnda makbul olacaðýný
ve kurban edilen hayvanýn boy-
nuzu, týrnaðý da dahil olmak
üzere her þeyinin kiþinin hayýr
hanesine yazýlacaðýný ifade e-
dip; bu ibadetin Allah rýzasý için
yapýlmasýný tavsiye etmiþtir.
(Tirmizî, Edâhî 1; Ýbnu Mâce,
Edâhî 3). 
Kurban  ne  demektir?
Sözlükte “Yaklaþmak, Allâh’a
yakýnlaþmaya vesile olan þey”
anlamlarýna gelen kurbân, dinî
bir terim olarak, “Ýbâdet mak-
sadýyla, belirli þartlarý taþýyan
hayvaný usulüne uygun olarak
kesmeyi ve bu amaçla kesilen
hayvaný” ifade eder. Kurban
Bayramý’nda kesilen kurbana
“udhiye”, hacda kesilen kur-
bana ise “hedy” denir.

Kurban  ne  zaman  kesilir?
Kurban (udhiye), eyyâm-ý nahr
(Kurban kesme günleri) denilen

Zilhicce ayýnýn onuncu, on bi-
rinci ve on ikinci günleri kesilir.
Kurban kesim vakti, bayram
namazý kýlýnan yerlerde, bay-
ram namazý kýlýndýktan sonra,
bayram namazý kýlýnmayan yer-
lerde ise ikinci fecrin doðumun-
dan sonra baþlar; Zilhiccenin
on ikinci günü, güneþ batýnca-
ya kadar devam eder. Bu geçen
süre içinde, gece ve gündüz
kurban kesilebilir. Ancak kur-
banlarýn gündüzleri kesilmesi
uygundur. Kurbaný,  bayramýn
birinci günü kesmek daha fazi-
letlidir. 
Diðer kurbanlarda ise, herhangi
bir vakit söz konusu deðildir 

Umre  nedir,  nasýl  yapýlýr?
Sözlükte, “ziyaret etmek”
anlamýna gelen umre, dinî bir
kavram olarak, “Belirli bir vakte
baðlý olmaksýzýn usulüne göre
ihrama girdikten sonra, tavaf
ederek Kâbe’yi ziyaret etmek ve
diðer bazý dini görevleri yerine
getirmek suretiyle yapýlan iba-
det”tir. Arafe ve Kurban Bay-
ramý günleri dýþýnda senenin
her zamanýnda yapýlabilen bu
ibadetin, ömürde bir defa ya-
pýlmasý sünnet-i müekkededir.
Bununla birlikte daha fazla da
yapýlabilir. Hz. Peygamber,
“Umre, kendisiyle diðer umre
arasýnda iþlenilen (küçük) gü-

nahlara kefarettir. Hacc-ý Meb-
rûr'un karþýlýðý ise ancak cen-
nettir.” buyurmuþtur (Buharî,
Umre, 1; Müslim, Hacc, 437). 
Umre için dýþarýdan gelenlerin
mîkât mahallerinde, Mekke’de
bulunanlarýn ise hill bölgesinde
ihrama girmesi gerekir. Ýhram
umrenin þartlarýndandýr. Umre
yapmak isteyen kiþi, umre yap-
maya niyet eder ve telbiye oku-
yarak ihrama girer. Bundan
sonar, Kâbe’yi tavaf edip Safâ
ile Merve arasýnda sa’y ettikten
sonra týraþ olarak ihramdan
çýkar. Tavaf umre’nin rüknüdür;
sa’y ve týraþ olmak ise umrenin
vacibidir. 

Ölü  kurbaný  var  mýdýr?
Ölü kurbaný veya kabir kurbaný
diye bir kurban çeþidi yoktur.
Ancak, ölü adýna veya sevabý
ölüye baðýþlanmak üzere kur-
ban kesilebilir.Vasiyeti yoksa,
ölen kimseler için mirasçýlarýnýn
kurban kesmeleri gerekmez.
Ancak bir kimse, sevabýný öl-
müþ bulunan anne veya baba-
sýna yahut diðer yakýnlarýna
baðýþlamak üzere, çeþitli hayýr
kurumlarýna, fakir ve muhtaç
kiþilere baðýþta bulunabileceði
gibi, kurban da kesebilir. Ölenin
kendisi için kurban kesilmesine
dair vasiyeti yoksa, kesen kimse
bu kurban etini fakirlere yedire-
bileceði gibi, kendisi ve zengin-
ler de yiyebilir. Vasiyet varsa,
tamamen fakirlere yedirilmesi
veya daðýtýlmasý gerekir. 
Ölen kimsenin vasiyeti olmak-
sýzýn, sevabý onun ruhuna
baðýþlanmak üzere kesilen kur-
banýn herhangi bir zamanda
kesilmesi caiz ise de, kurban
bayramý günlerinde kesilmesi
daha faziletli ve daha sevap-
lýdýr. Ölenin vasiyeti gereðince
kesilen kurban ise, ancak kur-
ban bayramý günlerinde kesilir. 
Ýslam’a gore kurbanýn tarihçesi
Ýslam'da Kurban'ýn tarihçesi,
Hz. Ýbrahim Peygamber ile baþ-
lar. Ýbrahim Peygamber, oðlu
Ýsmail'i Allah'u Teala'ya kurban
etmeye nezreder. Zaman ge-
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lince, kendisine bu ahdi hatýr-
latýlýr. O da gerekli hazýrlýðý
yaparak, oðlunu kurban etmek
üzere müsait bir yere götürür.
Çocuðu yatýrýr ve býçaðý bo-
ðazýna vurur. Fakat býçak çocu-
ðu kesmez. Bu sýrada, Allah ta-
rafýndan kendisine bir koç gön-
derilir. Bu koçu keserse, oðlu-
nun yerine kabul edileceði bil-
dirilir. Bu olay üzerine Hz.
Ýbrahim,kendisine gönderilen
koçu keser ve ileride peygam-
ber olacak olan oðlu Ýsmail ke-
silmekten kurtulur. Hz. Ýbra-
him'in oðlu Ýsmail'i kurban
etmek istemesinin bir benzeri-
nin de Peygamberimizin dedesi
Abdulmuttalib tarafýndan ya-
þandýðý haber verilmektedir.
Zemzem kuyusunun kazýlmasý
sýrasýnda, Kureyþ’te karþýlaþtýðý
zorluklardan dolayý Abdul-
muttalib eðer on tane oðlu o-
lursa onlardan bir tanesini Kâ-
be'nin yanýnda Allah için kur-
ban etmeyi adamýþtýr. Çekilen
kurada, Peygamberimizin ba-
basý Abdullah'a çýkmýþtýr. Ab-
dulmuttalib adaðýný yerine
getirmeye karar verir. Kureyþli-
ler böyle bir adetin yerleþmesin-
den korkarak, kendisine engel
olurlar. Daha sonra Abdullah'ýn
yerine 100 tane deve kurban
edilmiþtir. Bu olay, Peygambe-
rimizin insanlýða kurtarýcý ola-
rak geliþinin bir iþareti olarak,
insan hayatýnýn maddi ölçüsü-
nü tam 10 misli yükselmiþtir.
Ýslâm'da kurban kesme gelene-
ði Hz. Ýbrahim'e kadar uzanýr.
Hz. Ýbrahim'in yapmýþ olduðu

hac ibadeti sýrasýnda, Mina'da
kurban kestiði anlaþýlmaktadýr.
Kur'an-ý Kerim'de Allah, ''Sonra
da sana; “Doðru yola yönelerek
Ýbrahim'in dinine uy! O müþrik-
lerden deðildi.” diye vahyettik.''
buyurmaktadýr. (16/123 Nahl)
Kurban Bayramý’nýn da, Hz. Ýb-
rahim'den kaldýðý bilinmektedir.
Hz. Peygamber, kurban bayram
namazýný kýldýktan sonra hazýr-
ladýðý iki boynuzlu koçun birisi-
ni kendisi ve ailesi için, diðerini
de ümmeti için kurban etti.
Sonra da, “Allah'ým, bu sen-
dendir ve sanadýr.” buyurdu. (S.
Buhârî, Trc. Tecrîd, 3/172). Hz.
Ýbrahim'in geçirdiði büyük imti-
handan sonra Allah'ýn lütfettiði
koç kurbanýný da hatýrlatan bu
ibadet, böylece Ýslam'da da
devam etmiþtir. Dinimizde kur-
ban, Kurban Bayramý gün-
lerinde kesilir. Kurbanlýklar,
saðlýklý ve saðlam hayvanlardan
olmalýdýr. Kurban; koyun, keçi,
sýðýr, manda ve deveden olur.
Bu hayvanlarýn erkekleri kurban
edilebileceði gibi, diþileri de
kurban edilebilir. Bunlardan
devenin 5, sýðýr ile mandanýn 2
ve koyun ile keçinin bir yaþýný
doldurmuþ olmalarý gerekir.
Bunun dýþýnda adak kurbaný,
akika kurbaný, bazý suç ve
günahlar için keffaret kurbaný
türleri de bulunmaktadýr.
Kur'an-ý Kerim'de Cenab-ý Hakk,
''Onlarýn ne etleri ne de kanlarý
Allah'a ulaþýr; fakat O'na sadece
sizin takvanýz ulaþýr. Sizi
hidayete erdirdiðinden dolayý,
Allah'ý büyük tanýyasýnýz diye O,

bu hayvanlarý böylece sizin isti-
fadenize verdi. (Ey Muham-
med!) Güzel davranýþlarý müj-
dele!'' diye buyurdu. (22/37
Hac). Bu ayet, genel olarak
bütün ibadetlerde iyi niyet ve
ihlasýn gerekliliðini ortaya koy-
maktadýr. Anlaþýlýyor ki, ibadet-
lerimizde bizi Allah rýzasýna
ulaþtýracak olan temel unsur,
kalplerimizin takvasý, yani bu
ibadetleri gösteriþten uzak ola-
rak, sýrf Allah'ýn rýzasýný kazan-
mak için yapmamýzdýr. Nitekim,
Hz. Peygamber bir hadislerin-
de: ''Amellerin kýymeti ancak ni-
yetlere göredir. Herkesin niyeti
ne ise, eline geçecek olan da
odur.'' buyurmuþlardýr. (S. Bu-
harî Trc. Tecrîd, 1 s.l) Kurban'ýn
kesilmesi, Hz. Ýsmail'in hayata
dönmesine sebep olmuþtur.
Kan akýtmak vacip, et daðýtmak
sünnet olduðuna göre, kurban
kesilmekle vacip yerine getir-
ilmiþtir. Evlât, annenin ve baba-

nýn bir parçasýdýr. Para da, in-
san hayatýnýn aynen bir parçasý
sayýlmaktadýr. Kendinden bir
parça olan evladýný kurban
etmek ne kadar zor ise; alýnteri
ile kazanýlan parayý vererek kur-
ban alýp kesmek de o kadar
zordur. Ýþte bunlarýn ikisi de in-
san hayatýndan birer parçadýr.
Hz. Ýbrahim, Allah'a aþkýndan
dolayý oðlunu kurban etmek
istemiþtir. Biz müslümanlar da
Allah sevgisinden dolayý, malý-
mýzý ve canýmýzý Allah yolunda
sarf etmeye çalýþýrýz. 
Kaynaklar:
l-KKur'an'ýn  Getirdiði-  Emin IÞIK 
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Kur’an-ý Kerim’i ana diliniz ile,
okumaya, anlamaya, düþünmeye davet!

BÝROL KILIÇ

Kurban  Bayramý  Sohbeti

“Bakmaz mýsýn, þu benliklerini
ak-berrak gösterip duranlara!
Hayýr! Ýþ, sandýklarý gibi deðil.
Ancak Allah, dilediðini temiz-
leyip aklar. Ve bir hurma lifi
kadar zulme uðratýlmazlar.“
(NÝSA SURESÝ,49. AYET) 

Allah’ýn Kelam’ýný okuyup, dü-
þünenler yukarýdaki ayetin in-
sanlara verdiði mesajýn ne ol-
duðunu merak etmiyorlar mý
acaba? Burada, çevremize ve
kendimize bir bakýp “Kendi-
sinin sanki kurtuluþa erdiðini ve
ak-pak olduðunu söyleyen veya
o imajý çizenler kimlerdir?“ diye
sormamýz gerekmiyor mu? Bu
ayet, açýkca kimsenin, ama
kimsenin  “kurtulmuþluk“ iddi-

asýný ve havasýný vereme-
yeceðini ve bunun þirk
benzeri bir günah oldu-
ðunu ifade etmiyor mu?
“Þimdi insanlar, insanlý-
ðýn ve imanýn sonucu
olarak güzel deðerler
üretmelidirler , güzel ve
örnek davranýþlarda bu-
lunmalýdýrlar“ demek
deðil mi? Buraya kadar
güzel, ama kalkýp  bu
güzel davranýþlarýna da-
yanarak kendisinin kur-
tulduðu ve bütün nok-
sanlardan sýyrýldýðý hava-
sýný verebilirler mi? Ha-
yýr! Buna “hayýr“ diyen
bizzat yine Kur’an-ý
Kerim’dir. Kur’an, birçok
ayetinde böyle bir hük-
me varma yetkisinin
sadece ama sadece Al-
lah’a ait olduðunu bildir-
mektedir. Kur’an-ý Ke-
rim’i bizzat ve ciddi
anlamda okuyan ve dü-
þünen insanlar, bizim
Peygamberimiz de dahil
olmak üzere, Kur’an-ý

Kerim’de adý geçen hiçbir Pey-
gamberin, vahyi, yani Allah’ýn
Kelam’ýný, bir elçi olarak bildir-
mek dýþýnda böyle bir hüküm
verme yetkisine sahip olmadýðý-
ný bilir. Ýþte burada, herkesi
ama herkesi þayet Arapça bil-
miyorsak ana dilimiz Türkçe ile
Kur’an-ý Kerim’i okumaya,
düþünmeye davet ediyoruz.
Ýbadetlerin en büyüðü, Kur’an-
ý Kerim’i  okuyup anlamak ve
ayetler üzerinde uzun uzun dü-
þünmektir. Burada Kur’an-ý
Kerim’den papaðan gibi ayetler
okuyanlara, Kur’an-ý Kerim’in
ayetleri bizzat cevap vermekte-
dir ve “Oku, anla ve düþün“
demektedir. 
“Kur’an-ý tedebbür/anlamýný in-
ceden inceye düþünmüyorlar
mý? Yoksa kalpleri üzerinde ki-
litler mi var?“ (Muhammed Su-

resi 24.Ayet) 
Çok açýk ifade edilen bu soru-
nun cevabý için, bir Hacý, Hoca,
Dede, Pir, Mürþid veya Þýh’a
ihtiyaç var mý? Cevap nedir?
Tabii ki “hayýr“. Kur’an-ý Ke-
rim’in Muhammed Suresi’nin
24. Ayeti’nde, insanlarýn
Kur’an-ý Kerim’i ana dili ile oku-
masý, anlamasý ve hatta ince-
den inceye düþünmesi gerektiði
ifade ediliyor. Buradan, “Kur’-
an-ýn ne dediðini aracýsýz anla-
madan onu okumanýn, insaný
bir yere götürmesi mümkün
deðildir“ mesajý çýkmýyor mu?
Kur’an’ýn manasý üzerinde dü-
þünmemek veya “Biz Kur’an’-
dan bir þey anlayamayýz“ diye-
rek Allah’ýn Kelamý’ný, yani söz-
lerini bir kenara atmak “KALBÝN
MÜHÜRLENMÝÞ“ olduðuna iþa-
ret deðil midir?  Ayný Muham-
med Suresi’nin bundan bir ön-
ceki, yani 23. Ayeti’nde,  Kur’-
an-ý Kerim’i okumadan, anla-
madan ve inceden inceye dü-
þünmeden etrafta þekilcilik ya-
pan Müslümanlar “ kulaklarý tý-
kanmýþ, gözleri köreltilmiþ“ in-
sanlar olarak tanýmlanmakta-
dýr. 
“Ýþte bunlar, Allah’ýn kendileri-
ne lanet edip kulaklarýný saðýr,
gözlerini de kör ettiði kimseler-
dir“ (Muhammed Suresi, 23.
Ayet) Bu ayetten sonra, yukarý-
da dikkatlere sunduðumuz 24.
Ayet geliyor; “Oku, anla, dü-
þün…“
Kýsaca Kur’an’ýn birçok ayeti ve
suresinde, “Müslüman toplum-
larýn neden geri kaldýðý“ soru-
sunun, “Ana dili ile Kur’an-ý
Kerim’i anlamaya ve düþün-
meye çalýþmamak“ olarak
cevaplandýðýna tüm kalbimle
inanýyorum. Kendilerini, adeta
“Cehennem Müfettiþi“ olarak
gösteren ve sanki ondan baþka
Ýslam’ý bilen yokmuþ gibi hare-
ket eden zulümcüler, “Ýlla
Arapça bileceksin, öyle Kur’an-ý

Kerim’i eline alacaksýn“ diyerek,
hem insanlarý dininden soðut-
muþ hem de Ýslam’ýn çaðýn ile-
risinde olan kutsal kitabýndan
nasiplenmelerini engellemiþtir.
Bu zihniyeti aþýp, Kur’an’ý
Kerim’in Türkçe Mealleri’ni
yorumsuz bir þekilde okumak,
Ýslam’ýn ne daha ýlýmlý olmaya
ne de reporma ihtiyacý olmadý-
ðýný görmek için yeterlidir. Çöl
Fýkhý mentalitesi veya Arap
Emevi Emperyalist zihniyeti ile
Kur’an-ý Kerim alaþýlamaz.
Ýslam, sadece Araplarýn dini
deðildir; kültürü ise hiç deðildir.
Ýslam, tüm insanlýða zaman ve
mekan üstü olarak Allah tara-
fýndan ve vahiy yolu ile
Peygamber efendimiz aracýlý-
ðýyla müjdenlenmiþ ve mucize-
vi bir kitap olan Kur’an-ý Kerim
ile de sonsuzlaþtýrýlmýþtýr. Ýn-
sanlarýn, hayatlarýný daha gü-
zel, mutlu ve kolay geçirebil-
meleri için bir kýlavuzdur. 

Ýnsanlarýn kendi nefislerini do-
yurmak amacýyla uydurduðu ve
Peygamberimize isnat ettiði bir
hadisin gerçek þekli, kaynaðý ile
birlikte aþaðýda sunulmuþtur: 

“Þu bir gerçek ki; Allah beni
iþleri çýkmaza sokan, insanlarý
üzüp inciten bir munanit ola-
rak göndermemiþtir. O beni
kolaylaþtýrýcý bir öðretmen ola-
rak göndermiþtir.“
( NEMLE ,5)

“Sizin dininizin en hayýrlýsý, en
kolay olanýdýr.“( IBN HANBEL,
5/479)

Ne  yazýk ki, Kur’an’ý gerçekten
anlayýp onu teoriye geçiren ilim
adamlarýnýn eserleri, tarih bo-
yunca baþta ambargocu ilmihal
FIKIHÇILAR olmak üzere, pek
çok kiþi tarafýndan kendi iþtah,
nefis ve keyiflerine göre yorum-
lanmýþtýr. Bunun sonucu ola-
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rak,  dinin, hayat ve insanla
çeliþkisi ortaya çýkmýþtýr. Çaðýn
ve insanlýðýn kabul edemeyece-
ði bu çeliþkiler ve kaos, Kur’an’-
a fatura edilmiþtir. Birtakým
fýkýhçýlarýn veya töreyi, geleneði
Ýslam dini diye lanse eden þirk-
çilerin, yarattýðý sýkýntýlarýn
faturasýný, þimdi gerçek Kur’an
dostlarý ödüyor. Tek çare var;
ayaða kalmak! Kur’an-ý Kerim’i,
ana dilimiz ile okuyarak, an-
layarak ve düþünerek ayaða
kalkmalýyýz. Ýslam bu deðildir;
“Buyrun, elimizde kutsal kitabý-
mýz  Kur’an-ý Kerim, O’nu aracý-
sýz anlayýp dost olabiliyoruz.“
demektir. Kur’an’ý anlamak ve
öðrenmek zor deðildir. Bu zor-
luðu çýkaranlar, yeryüzünde
“Cehennem Müfettiþi“ gibi
dolaþan ve insanlarý aldatan
gerçek zulümcülerdir. Þu anda
“Bu satýrlarý yazana, kin ve öfke
ile nasýl saldýracaðým?“ diye
düþünenlerdir. Kur’an-ý Kerim’i
tanýdýklarýný söylerken, aslýnda
bir sürü kural, töre ve þekilcilik-
le kendisini aracý etme sevda-
sýnda olanlardýr. “Ýslam’ýn,
Kur’an’daki aydýnlýk dünyasýna
ancak ve ancak Kur’an’ý  ana
diliniz ile okuyarak, anlayarak
ve düþünerek  varabilirsiniz“
denildikçe, “Hayýr öyle deðil,
böyle!“ diyenlerdir. Dini kitabýn
ilk sözü “OKU“dur; “Neden in-
sanlarý ana dili ile, Allah’ýn Ke-
lam’ý Kur’an’ý en baþta, evet en
baþta okumaya teþvik etmiyor-
sun? Niye anlamasýný ve düþün-
mesini desteklemiyorsun?“ de-
diðimizde, onun cevabý; “Ben
Kur’an yorumcusuyum, onu
insanlara ben anlatýrým“ ol-
maktadýr. Bunun, en baþta þirke
yol açtýðýný görmemiz gerek-
mektedir. Kur’an’ýn en büyük
mucizesi, hiç bir dinde olmayan
“OKU“  emri ile vahiy edilmiþ
olmasýdýr. Yaklaþýk 1500 yýl
önce, çölde kum okyanusunun
ortasýnda, insanlarýn diri diri
gömüldüðü, kýz çocuklarýnýn
yok sayýldýðý, putçuluðun kök
saldýðý bir toplum olan Arap-
lara,  ilk emri “OKU“ diyen
Kur’an’ý Kerim’in amacýnýn ne
olduðunu düþünmek ve anla-
mak gerekir. 

“Yaratan  rabbinin  adýyla  OKU.
Ýnsan  alaktan  yaratýldý.  OKU!
Rabbin  en  büyük  kerem  sahibi-
dir.  O  ki,  kalemle  öðretti.  Ýnsa-
na  bilmediðini  öðretti.  Ýþ,  sanýl-
dýðý  gibi  deðil!  Ýnsan  gerçekten
azar.“(Alak  Suresi,  19.  Ayet)

Allah, 15 asýr önce bize “oku“
diyor. Hem de kutsal bir kitap
olan Kur’an-ý Kerim ile! Þu
anda Ýslam dünyasý ne halde
bir bakmak gerekir; okumakla
gelinmiþ  bir dünya mý yoksa
okumadýðý için kafasýna de-
vamlý pisliklerin yaðdýðý bir
dünya mý? Ýslam dünyasý! Bu
“kafaya pislik yaðma“ iþi, öyle
laf olsun torba dolsun hidaye-
tinde söylenmiþ bir söz veya
þaka deðildir. Ýlerki sayýlarý-
mýzda, ona da geleceðiz. Ama
þimdilik “OKU“ emrinde kala-
lým. Burada, Kur’an’ýn ilk inen
suresi olan Alak Suresi’nin ilk
beþ ayetinde, “OKU“ emrinin 2
defa tekrarlanmasý boþuna
deðildir! Ýman eden, açýkla-
yan(Teblið) ve aydýnlýða ulaþa-
cak olan insanýn ilk iþi nedir;
“OKUMAK“ deðil midir? Soru-
yorum okumak deðil midir?
Size soruyorum ey sevgili
okuyucularým! Hadi beni çöpe
atýn ama siz “Müslümaným“
derken, acaba Kur’an-ý Kerim’in
içinde ne yazdýðýný merak edip
,“ Ya bana bulun bir Türkçe
meal (tercüme), bir Kur’an’ý Ke-
rim þöyle bir okuyayým, nasiple-
neyim“ dediniz mi? Yoksa Kur’-
an’ý Kerim’in küçük boyutlarýný
alýp, sadece duvarlarýna asmak-
la yetinenlerden misiniz? Yoksa
Kur’an-ý Kerim’i  sandýða kilitle-

yenlerden misiniz? Yoksa ölüle-
re deðil, yaþayan insanlara indi-
rilmiþ Kur’an-ý Kerim’i, “Ýþ
olsun, torba dolsun; görenler
bizi iþte zannetsin“ diye mezar-
lýkta para vererek okutanlardan
mýsýnýz?  Allah, Kur’an-ý
Kerim’de size, bana ve insanlý-
ða ve en baþta Müslümanlara
baðýra baðýra “OKU“ diyor. Siz
ise inadýna okumuyorsunuz!
Müslümanlýk bu mudur? 
Alak Suresi’nin, zaman olarak
inen ilk sure olmasý bakýmýndan
çok önemli mesajýný, ondan
sonra gelen Kalem Suresi’ni
okuduktan sonra anlayabiliriz.
Alak Suresi’nde geçen  “kalem“
sözcüðü de dikkate ve düþün-
meye deðerdir.

“O  ki,  kalemle  öðretti.  Ýnsana
bilmediðini  öðretti.  Ýþ,  sanýldýðý
gibi  deðil!  Ýnsan  gerçekten
azar.“  (Alak  Suresi,  19.  Ayet)

“Oku” diyor ve kalemden bah-
sediyor! Bugün tüm Müslüman

dünyasý, okumamanýn ve yaz-
mamanýn, geri kalmýþlýðýn pen-
çesinde. Bunun suçu neden
Kur’an-ý Kerim’e atýlmaktadýr.
Kur’an-ý Kerim’i okuyan insan-
lar, Ýslam’ýn bir Arap dini olma-
dýðýný anlar. Arap Müslüman
kardeþlerimiz  ile birlikte, Ýs-
lam’a en büyük düþmanlýðý ya-
pan ve ’EMEVÝ ARAP MÝLLÝ-
YETÇÝÐÝ’nin bir ürünü olan, ins-
anlara Arap örf ve adetlerini
Ýslam diye takdim eden, insan-
lýðý Ýslam, yani barýþ ve esenlik
yoluna deðil; 14. yüzyýl Arap
kültürünün, giyimi ve kuþamýna
sokmaya çalýþan zihniyetle
mücadele etmeliyiz. Ýslam dini,
Araplarýn dini deðildir. Ýnsanlý-
ðýn dinidir.“Yemin olsun zama-
na/çaða/gündüzün iki ucuna/-
sabah namazýna/ikindi vakti-
ne/Asrýsaadet'e ki,  insan, ger-
çekten tam bir hüsran içinde-
dir! Ýnanýp hayra ve barýþa yö-
nelik iþler yapanlar, birbirlerine
hakký önerenler, birbirlerine
sabrý önerenler müstesnadýr.“
(ASR SURESÝ) 
“Gördün mü, o dini yalan saya-
ný? Ýþte odur yetimi itip kakan!
Yoksulu doyurmayý özendirmez
o. Vay haline o namaz kýlanla-
rýn/dua edenlerin ki,  namazla-
rýnda/dualarýnda gaflet içinde-
dir onlar! Riyaya sapandýr
onlar, gösteriþ yaparlar.  Ve
onlar, kamu hakkýna/yardý-
ma/zekâta/iyiliðe engel olurlar
.“ 
(MAUN SURESI) 



Birol  Kýlýç
Kur'an-ý Kerim-i gerçekten
"anlamak, düþünmek ve öðüt
almak isteyenler" þayet iyi dere-
cede Arap diline vakýf deðiller
ise, anadillerinde mealini oku-
yabilirler. Çünkü Kur'an-ý Ke-
rim'in Yusuf Suresi'nin 2.Ayeti
þu mesajý vermektedir: 

"Biz  onu  size,  aklýnýzý
çalýþtýrasýnýz  diye,  
Arapça  bir  Kur'an  olarak
indirdik."
Yusuf  Suresi  /Ayet  2/  Meal

Þimdi burada çok önemli bir
inceliðe dikkat çekmek isteriz.
Burada Kur'an'ýn Müslümanlara
(Allah'a teslim olanlara) emri
"AKLINIZI ÇALIÞTIRIN"dýr. Arap-
larýn bundan 1400 yýl önce bir
çöl okyanusunda, Cahiliye
Devri'nde putperest olarak
yaþadýðýný, doðan kýz çocuk-
larýný diri diri gömdüklerini ta-
rihten ve Kur'an-ý Kerim'in ayet-
lerinden biliyoruz. Burada Kur'-
an-ý Kerim, kendisine "üstün"
bir topluluk seçmemiþtir ve on-
larýn dili olan Arapça dilini de
kutsal kýlmamýþtýr. Burada ilahi
espri, zaman ve mekanüstü o-
lan Kur'an-ý Kerim'in, bu put-
perest ve cahil olan Arap top-
lumuna, "Sana bak, oku, anla
ve düþün diye Kutsal Kitap
Kur'an-ý Kerim-i anadilinde
indiriyorum" diyerek indirilmiþ
olmasýdýr. "Allah'ýn tek olduðu-
na, Ahiretin varlýðýna inanýn;
hayra ve barýþa hizmet edin"
mesajýný vermiþtir. Bu nasýl ola-
caktýr?  Cevabý Yusuf Suresi'nin
ayeti vermektedir; "Aklýnýzý
çalýþtýrarak"… Þimdi buradan
anadili Türkçe olan insanlarýn
Rabb'leri Allah'a yakarmak,
Kur'an-ý Kerim'i öðrenmek ve

öðüt almak için hangi mesajý
çýkarmasý gerekiyor? Kur'an-ý
Kerim, bakýn Yunus Suresi'nde
ne haykýrýyor: 

"Allah,  pisliði,  aklýný  kullan-
mayanlarýn  üzerine  býrakýr.  "
Yunus  Suresi/    100.Ayet  /  Meal

Yusuf Suresi'nin 2. Ayeti "Biz
onu sana, aklýnýzý çalýþtýrasýnýz
diye gönderdik" derken, Yunus
Suresi'nin 100.Ayeti de "Allah
pisliði, aklýný kullanmayanlar
üzerine býrakýr." diye insanlýðý
uyarýyor. Þimdi bir dakika þöyle
bir nefes alalým, düþünelim

imanýn yanýnda
aklý ve ilmi hep
sýký sýkýya tutan
sevgili Yeni Vatan
Gazetesi okuyu-
cularý. Burada  a-
çýkça soruyorum;
Allah "Kur'an-ý
Kerim'i size
aklýnýzý çalýþtýra-
sýnýz diye indir-
dim. Aklýný çalýþ-
týrmayanlarýn ü-
zerine pislik býra-
kýrým" derken, biz
þayet Kur'an-ý Ke-
rim'i elimize alýp
kendi anadilimiz
Türkçe ile en
azýndan okumaz
isek, kendi dini-
miz olan barýþýn,
aklýn ve ilmin dini
Ýslam'ý nasýl öðre-
ceðiz? En büyük
ibadet Kur'an-ý
Kerim'i okuyup
anlayýp, insan-
lýða, hayra ve
barýþa hizmet
deðil midir?
Buradan ayrýca

Ýslam'ýn bir "AKIL  VE
DÜÞÜNME" dini olduðu ortaya
çýkmaz mý? Çýkar…Ama
bazýlarý, herhalde bizi Kur'an-ý
Kerim'den uzaklaþtýrmak için,
Arap kültür ve dilini Ýslam ve
Kur'an-ý Kerim'i sanki Arap-
Emevi dini olarak lanse ediyor.
Bu, Ýslam'ýn cihan dini olmasýn-
da özellikle baþrol oynamýþ
Anadolu ve Türk insanýný
sömürmek deðil midir? Çevr-
enize bir bakýn ve sadece
Kur'an-ý Kerim'in emrini yerine
getirerek AKLINIZI ÇALIÞTIRIN
(Yunus Suresi 100.Ayet'in
Meali). Þu Arap Yarýmadasý'na

bir bakýn! 

Ýçiniz cýz etmiyor mu? Þu Suudi
Arabistan'a  bir bakýn, Ortado-
ðunun diðer Arap ülkelerine
bakýn! Ve þu sorumun cevabýný
lütfen verin. Bunlar acaba Al-
lah'ýn biricik Kelam'ý olan Kur'-
an-ý Kerim'in "AKLINIZI ÇALIÞ-
TIRIN YOKSA ÜZERÝNÝZE PÝSLÝK
BIRAKIRIM" (Yunus Suresi/Ayet
100. Meal) suresi ile muhatap
olmuþ toplumlar mýdýr? Peki
soruyoruz; bundan 1400 yýl
önce bir çöl okyanusunda
Peygamber Efendimize vahy
yolu ile gelen ilk surenin ilk
ayeti nedir?  Aramayýn hemen
söyleyelim: Ýnen ilk sure Alak ve
ilk ayet yani ilk söz: 

"Yaratan  Rabbinin  adýyla
oku/çaðýr!"
Alak  Suresi/1.Ayet'in  Meali

Burada bir tuhaflýk yok mu
sizce? Çölün ortasýnda 1400 yýl
önce Rabb'imiz bize "OKU"
diyor. Þu Araplarýn haline bakýn
ve Kur'an-ý Kerim'i deðil ARAP
KÜLTÜRÜNÜ, GÝYÝMÝNÝ kendi-
sine DÝN diye örnek alan
Türklerin durumuna bir bakýn!
Kur'an'ýn ilk sözü "OKU" ise; peki
Araplar OKU'yan bir toplum
mudur? Peki Türkler okuyan bir
toplum mudur? Acaba Araplar
kendi gelenek ve kültürlerini
din mi yapmýþtýr? Acaba Arap
Emevi zihniyetini din yapanlar,
Ýslam'ýn ve Kur'an-ý Kerim'in
yolunda mýdýr! Bu satýrlarýn ya-
zarý sonsuz  bir inançla,  gerçek
Ýslam'ýn Kur'an-ý Kerim'de yazýlý
olduðuna ve Ýslam'ýn  gerçek
manada anlaþýlmasýnýn tek bir
yolu olduðuna ve onun da
kendi anadilimiz Türkçe ile
Kur'an-ý Kerim'i okuyup, anla-

"Allah, pisliði, aklýný kullanmayanlar üzerine býrakýr."

Kur'an-ý Kerim ve Akýl

Yunus Süresi/ Ayet 100/Meal
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mak ve düþünmekten geçtiðine
inanan Allah'ýn bir kuludur.
Ýslam, aklý, Ýlmi ve düþünmeyi
þart koþarken çöl ortasýnda
Emevi Bedevilerin yaþamlarýný
Ýslam diye Türk Milletine bilinçli
bir þekilde sokanlar, Emperyalist
güçlerdir. Birincisi batý, ikincisi
Arap kültür emperyalizmi.

Baþta Türk toplumu ve diðer
Müslüman mlletler, bu iki illetin
altýnda inim inim inlemektedir.
Herkesi Kur'an-ý Kerim'i ana dili
ile okumaya ve düþünmeye
davet ediyorum. Aklý devre dýþý
tutarak ÞUUR VE ÝDRAK NOK-
SANLIÐINA yenik düþmek, id-
dia ne olursa olsun, insaný u-

tanç ve eziklik azabýnýn ku-
caðýna iter ve ölüm öncesinde
periþan eder. Müslüman dün-
yaya ve yakýnýnýzdaki Ýslam ol-
duðunu iddia eden ülkere bir
bakýn lütfen…Ve bunlara baka-
rak Ýslam'a küsmeyin  ve Kur'an-
ý Kerim'e yüz ve sýrt çevirmeyin.
Allah'ýn kitabý Kur'an'ýn insan-

lýða getirdiði Allah'ýn dinini, yo-
rum bulaþmamýþ þekliyle öð-
renmenin en güvenli yolu
Kur'an'a dost olmak, Kur'an'ý ta-
nýmak ve öðrenmektir. Barýþýn,
aklýn, ilmin dini Kur'an'daki
Ýslam'ýn aydýnlýk dünyasýný, in-
sanlýða tanýtma aþkýnda bir-
leþenlere SELAM OLSUN!
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Aklýn merkezi insan
beyninin dýþtan

görünüþü.

Müslümanlar acaba aklýn
merkezi olan bu beyni, 

yeteri kadar, Kur’an-ý Kerim’in
emrettiði gibi çalýþtýrýyor mu?
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Aile yardýmýný (Familienbeihilfe) kimler, nasýl talep edebilir?
Viyana-  Avusturya'da düzenli
ve yasal bir oturuma sahip olan
bireyler eðer çocuklarý ile bir-
likte yaþýyorlarsa, çocuklarý için,
aile yardýmýný (Familienbeihilfe)
talep edebilirler. Aile yardýmýný
talep etme önceliðine anne
sahiptir. Ancak baba da talep
edebilir. Halk arasýnda, "çocuk
parasý" da denilen aile yardýmý
(Familienbeihilfe), 18 yaþýný
geçen çocuklar için de, eðer
kendi kazançlarýndan elde
ettikleri yýllýk gelirleri belirli bir
miktarý geçmiyor (yýllýk  8.750)
ise alýnmaya devam edilir. Eðer
bu miktar aþýlýrsa, bir yýllýk aile
yardýmý (Familienbeihilfe) tutarý
geri alýnýr. 
Öðrenciler aile yardýmýný 26
yaþlarýný doldurana kadar alabi-
lirler. Avrupa Birliði ülkeleri va-
tandaþlarý, Avusturya vatan-
daþlarý ile aile yardýmý konusun-
da eþit haklara sahiptir. Türkiye
ile Avusturya arasýndaki sosyal
güvenlik anlaþmasýna göre,
Türkiye vatandaþlarý da aile

yardýmý hakkýna sahiptir. Ancak
bu hak Avusturya'ya eðitim
amacý ile gelmiþ öðrencilere
tanýnmamaktadýr. 
Yaþa göre ödenen aile yardýmý
miktarý aþaðýdaki gibidir:  

Yaþ gruplarý EUR

Bu miktara ek olarak ikinci bir
çocuðun olmasý halinde 12,80
EUR; üçüncü bir çocuðun ol-
masý halinde  25,50 EUR (aylýk
ek) ödeme yapýlýr.  Aile yardýmý-
na ek olarak, bu miktarla bir-
likte çocuk baþýna ayrýca aylýk
50,90 EUR ek ödeme yapýlýr
(Kinderabsetzbetrag). Aile yar-
dýmý miktarý iki ayda bir banka
hesabýna yatýrýlýr. 

Hangi  Belgeler  ile  baþvuru
yapýlmalý?

•Doldurulmuþ aile yardýmý for-
mu (Antragsformular)  
•Çocuða ait doðum belgesi
(Geburtsurkunde) 
•Çocuða ve ebeveynlerine ait
ikametgah belgesi (Meldezet-
tel)

Buna ek olarak eðer çocuk 18
yaþýný geçmiþ ise;
•Mesleki eðitime dair belge
Yabancýlar için; 
•Çalýþma izni belgesi
(Beschäftigungsbewilligung) 

Nereye  baþvuru  yapýlmalý?
Ýlgili belgeler ile birlikte, bölgel-
erdeki Maliye þubelerine
baþvuru yapýlabilir.

Viyana- Uzun zamandýr tele-
komünikasyon sektörünün i-
çinde olan Aria Handy'nin
Ýþletmecisi Saim Çöklü, her ay
müþterilerinin karþýsýna yeni
bir kampanya ile çýkýyor. 
Çöklü, yaptýðýmýz söyleþide
þunlarý söyledi: “Amacým her
zaman müþterilerime en kali-
teli ürünü en uygun fiyata
verebilmek. Bugüne kadar

müþterilerimin çoðunda bu
güveni  oluþturmayý baþardým.
Aria Handy'e geldiklerinde
biliyorlar ki; hem kaliteli bir
ürün hem de piyasanýn en
uygun fiyatlarýndan birini ala-
caklar. Müþterilerimiz ister-
lerse www.aria-hhandy.at
adresine girip kampanyalarý-
mýzý yakýndan takip edebilir-
ler.”

Aria Handy kampanyaya doymuyor
Viyana- Tirajý günde 101 bin
olan sol eðilimli Der Standard
Gazetesi'nin 15 Ocak tarihli
hafta sonu sayýsýnda (4.sayfa),
yukarýdaki baþlýk altýnda
yayýmlanan Ankara çýkýþlý ve
Bloomberg imzalý yazýnýn
çevirisi okuyucularýmýzýn dik-
katine sunuyoruz: 

Human  Rights  Watch''ýn  yýllýk
raporunda,  Türk  hükümetinin
insan  haklarý  ve  demokrasinin
güçlendirilmesi  yolundaki  önl-
emleri  uygulamaya  sokma
çabalarýnýn,  ''düþ  kýrýklýðýna
uðratacak  kadar  yavaþ''  olduðu
belirtildi.  Merkezi  New  York'ta
bulunan  ve  64  ülkede  insan
haklarý  durumunu  izleyen
örgüt,  ''bir  iyileþme  eðilimi
olmasýna  raðmen,  iki  ileri  bir

geri  gidildiðini''  söyledi.  Örgüt
ayrýca,  AB  adayý  ülkede  ''ifade
özgürlüðünün  oldukça  karýþýk
bir  tablo  çizdiðini''  de  belirtti  .
Avrupa  Birliði  devlet  ve  hükü-
met  baþkanlarý  17  Aralýk'taki
Brüksel  zirvesinde,  Ankara  ile
giriþ müzakerelerine  baþla-
maya  karar  verdiler.  Ancak  bu
sürece  bir  de  ''fren''  eklendi.
Türkiye'nin  demokratik  stan-
dartlardan  uzaklaþmasý  halin-
de,  görüþmelere  ara  verilebi-
lecek.  Türk  hükümeti birçok
kez,  devletin  organlarý  tara-
fýndan  yapýlan  iþkence  ve  kötü
muameleye  ''sýfýr  hoþgörü  po-
litikasý''  izlediðini  vurgulamýþtý.
Human  Rights  Watch  buna
raðmen  ''eski  alýþkanlýklara
dönme  riskinin  oldukça  büyük
olmasýndan''  korkuyor.  

"Reformlar yavaþ"

doðumdan itibaren 105,40

3 yaþýndan itibaren 112,70

10 yaþýndan itibaren 130,90

19 yaþýndan itibaren 152,70

Özürlü çocuklar için ek
ödeme

138,30
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Atatürk’ün Balýkesir Hutbesi 
Balýkesir  - Türkiye Cumhuriyeti
Kurtuluþ Savaþý lideri Mustafa
Kemal Atatürk’ün  bundan 82
yýl önce, 7 Þubat 1923 tari-
hinde ünlü yüzlerce insanýn
önünde yaptýðý Balýkesir
Hutbesi’nde, barýþýn dini Ýslam
ile ilgili görüþlerini biliyor muy-
dunuz? Atatürk'ün Balýkesir'i
ziyaretleri yedi kez oldu.
Bunlardan ilki, 6 Þubat 1923'te
gerçekleþti. Ýzmir'den trenle
Balýkesir'e gelen Mustafa Kemal
Paþa'nýn beraberinde, eþi ve
Kâzým Karabekir Paþa ile diðer
zevat bulunuyordu. Milli
Kuvvetler Caddesi üzerine ser-
ilen halýlar ve devasa taklarla
süslenen cadde boyunca halký
selamlayarak belediye binasýna
gitti ve burada yapýlan geçit
törenini izledi. Balýkesir, Gazi
Mustafa Kemal Paþa'yý büyük
bir sevgi ve coþku ile kucakladý.
Paþa geceyi Sacitzade Mahmut
Bey'in evinde geçirdi. 7 Þubat

1923 günü öðleyin, Paþa
Camii'nde okunan mevlidden
sonra mimbere çýkarak bir
konuþma yaptý. "Balýkesir Hut-
besi" diye anýlan bu konuþ-
masýnda "Allah birdir, þâný
büyüktür. Allah'ýn selâmeti, âtý-
feti ve hayrý üzerinize olsun"
diyerek söze baþladý ve kurula-
cak yeni devletin temel esaslarý
ile devrimler ve cumhuriiyete
ýþýk tutan mesajlar verdi. 

Balýkesir  Hutbesi:

Ey millet, Allah birdir. Þaný
büyüktür. Allah'ýn selâmeti,
atýfeti ve hayrý üzerinize olsun.
Peygemberimiz Efendimiz, Ce-
nâb-ý Hak tarafýndan insanlara
hakâyýk-ý diniyyeyi tebliðe me'-
mur rasûl olmuþtur. Kanun-u
Esâsîsi, cümlemizce malûmdur
ki, Kur'aný azümiþþan'daki
nusustur. Anadilimiz Türkçe ile
Kur’an’ý Kerim-i okuyunuz.

Çünkü Kur’an-ý Kerim’in ilk su-
resi olan Alak Suresi’nin il ayeti
“OKU”dur. Oku, anla ve düþün.
Ýþte Kur’an’ý Kerim bunun
emretmektedir. Kur’an-ý Kerim
bir okumayý, düþünmeyi ve ilmi
emrederken insan gerçeðine ve
insalýða hizmet ile birlikte hayra
ve barýþa hizmet etmeyi farz
kýlmýþtýr. Hayýr ve barýþ
iþlerinden ayrýlmayýn.   Ýnsan-
lara feyz vermiþ olan dinimiz,
son dindir. Emel dindir. Çünkü
dinimiz akla, mantýða, hakikate
tamamen tevâfuk ve tetâbuk
ediyor. Eðer akla, mantýða,
hakîkate tevâfuk etmemiþ
olsaydý, bununla diðer kavânin-
i tabiiyye-ý ilâhiyye beyninde
tezad olmasý icab ederdi.
Çünkü bilcümle kavanin-i
kevniyyenin menbaý Cenab-ý
Haktýr. Efendiler, câmiler birbir-
imizin yüzüne bakmaksýzýn
yatýp kalkmak için yapýl-
mamýþtýr. Her þeyden evvel itâat

ve inkýyâd-ý tâmme ile ibâdet,
din ve dünya için neler yapýl-
masý lâzým geldiðini düþünmek
için yapýlmýþtýr. Millet iþlerinde
her ferd baþlý baþýna bir hizmet
ifa etmelidir. Ýþte biz de burada
din ve dünya için istiklâl ve
istikbâlimiz için, bilhassa hâ-
kimiyetimiz için neler düþün-
düðümüzü meydana koyalým.
Ben yalnýz kendi düþüncemi
söylemek istemiyorum. Hepi-
nizin düþüncelerini anlamak
istiyorum. Mal-i milliyye, irâde-i
milliyye yanlýz bir þalýsýn
düþüncesinden deðil, bil’u-
mum efrâd-ý milletin arzula-
rýnýn, emellerinin muhassala-
sýndan ibârettir. Binaenaleyh
benden ne öðrenmek, ne sor-
mak istiyorsanýz serbestçe sor-
manýzý rica ederim. 

Mustafa  Kemal  Atatürk
07.02.1923  

Balýkesir  Hutbesi
(Türkçeleþtirilmiþ hali)
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Viyana- Yaklaþýk altý aydýr 10.
Viyana'da  hizmet veren Twin's
Kebaphaus, müþterilerini adeta
mest ediyor. Yaklaþýk üç senedir
bu sektörde hizmet veren
Twin's Kebap'ýn Ýþletmecisi Ümit
Yavaþ, "Restorantýmýz tam bir
aile kuruluþudur. Mutfakta beni
bugüne kadar saðlýklý besleyen
hamarat annem ve babam,
serviste ise kardeþim ve ben ça-
lýþýyoruz. Twin Tower, bir iþ
merkezi olduðu için genellikle
gün boyu Avusturyalý müþteri-
miz oluyor. Onlara Türk mut-

faðýnýn leziz yemekleriyle hiz-
met veriyoruz." dedi. Yemek-
lerin sindirimini kolaylaþtýrmak
için baharat seçimine de özen
gösterdiklerini vurgulayan Ya-
vaþ, cumartesi akþamlarý
"Türkçe Canlý Müzik" yapýldýðýný
belirtti. Müþterilerimiz ailesiyle
gelip nezih ve ferah bir ortam-
da eðlenebilirler. Ayný zamanda
Viyana'nýn 10, 12 ve 23. böl-
gelerine ücretsiz servis yapan
Twin's Kebap'ýn web adresinden
(www.twinskebap.at.tt), zen-
gin menülerini detaylý bir þekil-

de inceleyip sipariþ vermek de mümkün.

Viyana-  Belediye evlerine kimler
nasýl baþvurabilir?Avusturya'da
baþta Viyana olmak üzere bir-
çok þehir ve bölge belediyesi
çok uygun fiyatlarla ihtiyacý o-
lanlara ev kiralama imkaný su-
nuyor. Belediyelerin mülkiyetin-
de bulunan bu evler (Gemein-
de Evleri) 100 yýllýk bir sosyal
konut politikasýnýn ürünü. Bu
konutlarýn sayýsý, Avusturya ça-
pýnda 10 binleri geçiyor. Avus-
turya'da oturma iznine sahip
herkesin BAÞVURMA HAKKIN-
NIN OL-MA-DI-ÐI Belediye
evlerine (gemeinde evlerine)
hak kazanmak için bazý þartla-
rýn mevcut olmasý gerekiyor.
Burada Türk vatandaþlarý bele-
diye evlerine baþvururken
Avusturya’da çalýþan her birey-
den, BELEDÝYE EVLERÝ FONU
ÝÇÝN  maaþýnýn yüzde birinin
kesilmesi tepki toplamaya de-
vam ediyor.  Kýsaca Türk vatan-
daþlarý maaþlarýnýn yüzde birini
her ay belediye evleri fonuna
ödüyor; ama o evleri ALMA
hakký YOK. Ancak Avusturya
vatandaþlýðýna geçerse bu hak
doðuyor. 
Baþvuru  Þartlarý:
Baþvuran  kiþinin;
•Avusturya vatandaþý, Avrupa
Birliði'nin diðer ülkelerinden
herhangi birinin vatandaþý, Av-

rupa ticaret sahasýna (EWR)
taraftar herhangi bir ülke va-
tandaþý yada mülteci olmasý
gerekiyor.
•7 yaþýný doldurmuþ olmasý ge-
rekiyor.
•Avusturya'da yeterli bir süre
kalmýþ olmasý gerekiyor. Bu ku-
ral bölgeden bölgeye deðiþiyor.
Viyana Belediyesi, en az 1 yýllýk
Viyana yerleþim süresi istiyor.
•Aylýk gelirinin belirli bir mikta-
rý geçmemesi gerekiyor. Bu þart
belediye evlerinin ihtiyacý olan-
lara verilmesini saðlamaya
yönelik bir uygulama. Belirle-
nen gelir sýnýrlarý yine bölgelere
göre deðiþiklik gösteriyor.
•Baþvuru sýrasýnda bu evlerde
oturma talebinin sebebi belir-
tilmek zorunda. Belirtilecek

sebepler, örneðin aþaðýdaki
gibi olabilir;
* Þu ana kadar oturulan evin
saðlýðý tehdit eden bir durum-
da olmasý
* Yaþlýlýk ya da sakatlýlýk duru-
mundan dolayý taþýnma
mecburiyeti
* Þu ana kadarki evin çok kü-
çük ya da çok masraflý olmasý
* Genç birinin ev ihtiyacý
Baþvuru  Belgeleri:
•Vatandaþlýk belgesi ya da
pasaport / iltica kimliði
"Doðum belgesi (Geburtsur-
kunde)
• Evlilik cüzdaný 
•Sigorta kartý
•Gelir belgesi (Aktuelle Ein-
kommensnachweis)
•Ýkametgah belgesi

(Meldezettel)
•Kira sözleþmesi (Hauptmiet-
vertrag oder Untermietvetrag)
•Ve diðer baþvuru sebepleri
için kanýt olabilecek belgeler.
(Örneðin boþanma kararý)
Baþvuru sýrasýnda diðer aile
bireylerine ait belgelerin de
gösterilmesi gerekiyor. Baþvuru
sýrasýnda talep edilen evin taþý-
dýðý özellikleri (A,B,C yada D
kategori) ve aranan bölgeye
göre deðiþen süre zarflarýnda,
ilgili makamlar uygun özellikte-
ki evi bulana kadar beklemek
gerekiyor.

Ýlgili makamlar istenen evi
bulunca, baþvuran kiþiye bildi-
riyor.

Belediye evleri Türk vatandaþlarýna kapalý 

Yemekler annemin elinden
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Viyana- Türkiye'de Zaman
Gazetesi, Avusturya'da Yeni Ha-
reket Gazetesi gibi kaynaðýn
doðruluðunu araþtýrmadan ha-
ber yapan yerel gazetelerin,
"Ýnanç Boþluðu ifadesi TSK
Raporu'nda" baþlýðý ile verdiði
haberine, Türk Silahlý Kuv-
vetleri'nden yalanlama geldi.
Yeni Vatan Gazetesi'nin, Ankara
Türk Silahlý Kuvvetleri Basýn Da-
iresi yetkilililerine, "Bu gazete-
lerde çýkan haberler doðru
mu?" sorusuna, yetkililerden
"Hayýr doðru deðil. Bu gazete-
ler masa baþýnda ürettikleri
haberleri düþmanlýk besledikleri
baþka mezhep, görüþ ve din-
den insanlara karþý saldýrý aracý
olarak kullanýyorlar. Türk Silahlý
Kuvvetleri, Türkiye'de yaþayan
ve vatandaþ olan herkese eþit
mesafede din, dil, ýrk ve mez-
hep ayrýmý yapmadan asli
görevlerini yapmaktadýr." ceva-
bý geldi. Yeni Hareket Gazetesi,
Alevilerin yanýnda özellikle Kürt
asýllý vatandaþlarý da ilgilen-
diren güya Türk Silahlý Kuv-
vetleri (TSK) raporlarýna dayan-
dýrdýðý haberde þu sözlere yer
vermiþti: "...Bu durum Türk

Silahlý Kuvvetleri'nin "Ülkemiz-
deki ve Dünyadaki Misyonerlik
Faaliyetleri" baþlýðýyla hazýrlat-
týðý raporda da vurgulanmýþtýr.
Raporda, "misyonerlerin mane-
vi boþluk içerisinde olduðunu
kabul ettikleri Alevi ve Kürt va-
tandaþlar üzerinde daha fazla
yoðunlaþtýklarý" ifade edilmiþtir.
Ýbretlik raporda, misyonerlerin
amaçlarýna ulaþabilmek için,
hedef olarak dini bilgiden yok-

sun, manevi boþluk içindeki
gençler ile daha çok Kürt ve A-
levi vatandaþlarý seçtiklerine
iþaret edilirken, toplumun dini
deðerlerinin içinin, Hýristiyan
motifleriyle doldurulduðuna
dikkat çekti. Maalesef birçok
vatandaþýmýzýn misyonerlerin
oyununa gelerek dinlerini de-
ðiþtirdikleri de, bu raporda dile
getirilmiþtir."(Yeni Hareket Ga-
zetesi) Ayný gazete geçtiðimiz

sayýsýnda da, "50 bin Alevi'nin
Yehova Þahitliði'ne geçtiði" ha-
berini yayýnlamýþ ve Cengiz
Köse, Hürriyet’teki köþesinde
haberin kaynaðýnýn kendisi ol-
duðunu ancak haberin çarpý-
týlarak verildiðini yazmýþtý.
Kaynaðýný ve doðruluðunu a-
raþtýrmadan bu tür haberler
yapan Yeni Hareket Gazete-
si'nin amacý nedir, neye ve ki-
me/kimlere hizmet etmektedir?

Türk Silahlý Kuvvetleri’nden (TSK) yalanlama!

Erbakan'a 3 ay hapis ertelemesi
Anadolu  Ajansýnýn  verdiði  ha-
bere  göre  Necmettin  Erbakan-
’ýn  “Trilyon''  davasýnda  “özel
belgede  sahtecilik''  suçundan
aldýðý  hapis  cezasýnýn  infazý,  3
ay  ertelendi.
Ankara- Ankara Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý, kapatýlan RP'nin
son Genel Baþkaný, eski Baþba-
kan Necmettin Erbakan'ýn ''Ka-
yýp Trilyon'' davasýnda, ''özel
belgede sahtecilik'' suçundan
aldýðý 2 yýl 4 ay hapis cezasýnýn
infazýný, 3 ay süreyle ikinci kez
erteledi. Alýnan bilgiye göre,
Ýstanbul Adli Týp Kurumu Baþ-
kanlýðý'nýn raporu, infaz savcý-
lýðýna ulaþtý. Ankara Cumhuri-
yet Baþsavcýlýðý, Adli Týp Kuru-
mu'nun, ''Erbakan'ýn cezasýnýn

infazýnýn 3 ay süreyle ertelen-
mesi'' yönündeki raporu doð-
rultusunda, bugünden geçerli
olmak üzere Necmettin Erba-
kan'ýn hapis cezasýný 3 ay sürey-
le erteledi. Ankara Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý, daha önce, Erba-
kan'ýn Numune Hastanesi'nden
aldýðý saðlýk raporu doðrul-
tusunda, cezasýnýn infazýný 23
Aralýk 2003 tarihinden itibaren
1 yýl süreyle ertelemiþti. Erba-
kan, bu sürenin dolmasýndan
önce, olumsuz saðlýk koþul-
larýnýn devam ettiði gerekçe-
siyle ikinci kez rapor almak için,
Ýstanbul Adli Týp Kurumu'nda
kontrolden geçmiþti. Erbakan'-
a, Numune Hastanesi'nde de
bazý tetkikler yapýlmýþtý. 

"Kayýp trilyon davasý"yla ilgili
kararýn kesinleþmesi nedeni ile
Necmettin Erbakan, "sahtecilik-
ten hüküm giyen ilk baþbakan"
olarak Türk tarihine geçmiþ ol-
du.  Erbakan’ýn siyasi hayatýna
nokta koyan kararda, kapatýl-
ma aþamasýnda RP’ye verilen
Hazine yardýmýyla alýnan 10
milyon markýn, "kapatýlan par-
tilerin malvarlýðýnýn devlete
kalmasý" hükmünden kurtul-
mak için sahte belgelerle, il
baþkanlýklarýna daðýtýlmýþ gibi
gösterildiði vurgulanýyor. Refah
Partisi’nin yaptýðý harcamalarý
gösteren faturalarýn hayali þir-
ketlere ait olduðunu ve RP
Genel Merkezi gelir - gider
makbuzunun sahte olduðunu

belirleyen mahkeme, 10 milyon
marktan elde edilen faizin
kayýtlara bile geçirilmediðini de
tespit etti. Mahkeme, Erba-
kan’a önce 2 yýl ceza verdi ve
ardýndan özel evrakta sahtecilik
suçunun birden çok belgede
iþlendiðini belirterek, cezayý 4
ay daha artýrdý. Böylelikle Erba-
kan, 2 yýl 4 ay hapis cezasýna
mahkûm oldu. 
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Futbol turnuvasý dostluk getirdi
Viyana- ISV'nin düzenlemiþ
olduðu 2. Entegrasyon Futbol
Turnuvasý, 10 takýmýn katýlýmýy-
la güzel ve dostane bir ortam-
da gerçekleþti. Ýki grup halinde
oynanan maçlardan sonra,
gruplarýnda ilk iki sýrayý alan ta-
kýmlar bir üst turda mücadele
etti. Turnuvada yapýlan zorlu
maçlardan sonra, Mescidi Aksa
Camii adýna katýlan ve 15 yaþ
grubundaki çocuklardan olu-
þan Aksa Team takýmý, abilerini
yenerek turnuvadan þampiyon-
lukla ayrýldý.  Final maçýna ka-
dar bütün maçlarýný alan ancak
finalde ayný baþarayý göstere-
meyen Türkoloji takýmý, turnu-
vada 2. oldu. Viyana Ekonomi
Üniversitesi adýna turnuvaya
katýlan WU Wien takýmý, Uni
Sancakbeyleri’ni yenerek turnu-
vadan 3.’lükle ayrýldý. Turnuva
arasýnda Viyana Ýslam Fede-
rasyonu Gençlik Baþkaný Yasir

Tecer, bir konuþma yaparak
sporun önemine deðindi.
Turnuvada ayrýca baþta Handy
Aria'dan cep telefonu olmak ü-

zere çeþitli firmalardan gelen
hediyeler, çekiliþle seyircilere
daðýtýldý. Turnuvaya katýlan ta-
kýmlar ve turnuvayý izlemeye

gelen seyirciler, turnuvadan ve
organizasyondan oldukça
memnun kaldýklarýný dile getir-
diler. 
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VViiyyaannaa- Din Hizmetleri
Müþaviri Mehmet Us-
lu, kurban keserken
dikkat edilmesi gere-
ken hususlar konu-
sunda vatandaþlarý
uyardý. Uslu, "Kurban
ehil kiþiler tarafýndan
ve mümkünse uyuþtu-
rularak kesilmeli ve ke-
sim iþlemi süratli bir
þekilde tamamlanma-
lýdýr." dedi.  Psikolojik
olarak etkilenmemele-
ri için, çocuklarýn ke-
sim mahallinden uzak
tutulmasýný öneren
Uslu, çevreye rahatsý-

zlýk vermemek için,
saðlýk ve çevre saðlýðý
ile ilgili önlemlere
dikkat edilmesi ve bu-
nu düzenleyen yasala-
ra uyulmasý gerektiði-
ni vurguladý. Uslu,
"Kurban mutlaka hij-
yenik koþullarda kesil-
melidir." dedi. 

VViiyyaannaa''ddaa  
KKuurrbbaann  BBaayyrraammýý

Ayrýca Bayram Nama-
zý'nýn;
VViiyyaannaa'da 0088::2288'de,
SSaallzzbbuurrgg'da 0088::3399'da,
IInnnnssbbrruucckk'da 0088::4433'de
BBrreeggeennzz'de 0088::5511'de 

kýlýnacaðýný belirten
Uslu, tüm vatandaþlarý
Viyana Büyükelçiliði'n-
den temsilcilerin de
katýlýmý ile 21 Ocak
2005, cuma günü sa-

at 14:30'da ATÝB Mer-
kezi Lokali'nde (Dam-
mstrasse 37, 1200
Wien)  gerçekleþtirile-
cek olan bayram pro-
gramýna davet etti.

Kurban keserken dikkat!
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