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18  yaþýndaki  Ali  Güngördü  okulunda  müthiþ  bir  seçim  kazandý

Altýn
genç Avusturya

Baþbakaný
Schüssel, 18
yaþýndaki altýn
gencimiz Ali
Güngördü’yü
tebrik etti.

Ali GüngördüHaberin  devamý  sayfa  6  ve  7‘de

38 yaþýndaki babanýn gururu!
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VViiyyaannaa-  YYüükksseekk  TTeemmyyiizz
MMaahhkkeemmeessii’’nniinn  ((OObbeerr-
ssttee  GGeerriicchhttsshhooff))  1111  OO-
ccaakk  22000055  ttaarriihhiinnddee  aallddýý-
ððýý  1100  OObbss  224411//0033  ssaayyýýllýý
kkaarraarr,,  TTüürrkk  bbiirr  aaiilleenniinn
öözzüürrllüü  ççooccuuððuunnaa  ““VVoorr-

aarrllbbeerrgg  EEyyaalleett  BBaa-
kkýýmm  YYaarrddýýmmýý””  aall-

mmaassýýnnýý  ssaaððllaarr-
kkeenn,,  AABB  üüyyeessii

üüllkkee  vvaattaann-
dd aa þþ ll aa rr ýý yy ll aa

TTüürrkklleerr’’iinn  eeþþiitt
ssaayyýýllddýýððýýnnýý  ddaa

vvuurrgguullaaddýý..

Vorarlberg- 1991’de doðan
özürlü çocuðuna bakým yardý-
mý alamayan Ali Erbil, 2001 yý-
lýnda Vorarlberg Eyaleti’ni
mahkemeye verdi. Erbil, dava-
yý bedensel veya zihinsel özrü
nedeniyle çalýþamayan bakýma

muhtaç kiþilere, ailelerinin ge-
liri oranýnda yardým saðlayan
“Eyalet Bakým Yasasý”nýn 3. ve
4. maddelerine dayanarak aç-
tý. Yasa yardýmdan yararlana-
bilmek için; üçüncü yaþýn dol-
durulmuþ olmasýný, düzenli o-
larak eyalette ikamet edilmesi-
ni ve Avusturya vatandaþlýðýný
zorunlu koþuyor.
Erbil, yardým talebinde 1/80
sayýlý Ortaklýk Konseyi Kara
rý’na atýfta bulunarak, bakým
parasý hizmetinin, hastalýk si
gortasý kapsamýnda olduðu-
nu, 1/80 sayýlý OKK’ye göre
Avusturya vatandaþlarýyla eþit
tutulmalarý ve AB hukuku çer-
çevesinde iþçilerin serbest do
laþým haklarýndan yararlanma-
larý gerektiðini vurguladý. An
cak mahkeme 1/80 sayýlý
OKK’den, Türk ailenin “Eyalet
Bakým Parasý” hakkýndan yarar
lanabileceði sonucunun çýkarý-
lamayacaðýný belirtti ve talebi
reddetti.  
Feldkirch  Ýþ  ve  Sosyal  Güvenlik
Mahkemesi  ve  Ýnnsburg  Tem-

yiz  Mahkemesi  hak  verdi.  
Karara itiraz eden Erbil Ailesi,
Feldkirch Ýþ ve Sosyal Güvenlik
Mahkemesi’ne baþvurdu.
Mahkeme, “Avrupa Topluluk-
larýna Üye Ülkelerin Sosyal Gü-
venlik Sistemlerinin Türk Ýþçile-
rine ve Onlarýn Ailelerine Uygu
lanmasý Hakkýndaki 3/80 sayýlý
Ortaklýk Konseyi Kararý” nede-
niyle ailenin talebini haklý bul
du ve yardým parasý ödenme-
sine karar verdi. Dava bu sefer
de davalý eyaletin itirazý nede-
niyle, Ýnnsburg Temyiz Mahke
mesi’ne gitti.
Ýnnsburg mahkemesi de, ben-
zer gerekçeler nedeniyle aile
lehine karar verince, dava
Yüksek Temyiz Mahkemesi’ne
intikal etti. Temyiz Mahkeme-
si’nden de, Türklerin Avustur-
ya’da AB üyesi ülke vatandaþ
larýyla eþit konumu ve davacý-
nýn bakým yardýmý ihtiyacý ne
deniyle aile lehine karar çýktý.
Erbil Ailesi, bu kararla kýzlarý
için aylýk 413 Euro yardým pa
rasýna hak kazandý.

Türkler, AB üyesi ülke vatandaþlarýyla eþit sayýldý!

Viyana- Viyana Meclisi seçimle
rinin yapýlacaðý tarih henüz ke
sinleþmemesine raðmen, tüm
partilerin sonbahardan önceki
bir zamana göre seçim organi-
zasyonlarýný baþlattýklarý belir-
tildi.
ÖVP Viyana teþkilatýnýn, öne çý
kan adaylarýndan olan  Johan-

nes Hahn`ýn, Yeþiller Partisi’ne
giden orta direðin oylarýný geri
kazanmayý amaçladýðý aktarýl-
dý.
Bu amaçla baþlatýlan “Ücretsiz
Çocuk Yuvasý Yýlý” kampanyasý
ile ÖVP adayý Hahn’ýn, tüm
sosyal kesimlere ulaþmayý he
deflediði ifade edildi.

ÖVP’den ücretsiz çocuk yuvasý kampanyasý

ÖVP Viyana
Baþkaný
Johannes
Hahn

Viyana  - 2004 yýlýnda, Avus
turya vatandaþlýðýna geçenlerin
sayýsýnda azalma görüldüðü ve
42.174 kiþinin  Avusturya va
tandaþý olduðu belirtildi. 2004
yýlýnýn þimdiye kadar vatandaþ
lýða geçenlerin sayýsýndaki sýra-
lamada ikinci olduðu aktarýldý.
2003 yýlý, rekor sayýdaki vatan-
daþlýða geçiþ ile birinci sýrada
yer alýyor. Ýstastiklere göre,
Kärnten`de vatandaþlýða geçiþ
te, 2003 yýlýna göre %58,6 ora
nýnda bir artýþ olduðu açýk-
landý. Her zamanki gibi 2004
yýlýnda da, Türkiye ve eski Yu
goslavya`dan gelen göçmenle-
rin, Avusturya vatandaþlýðýna
geçiþte çoðunluðu oluþturduk
larý belirlendi. 
60`lý yýllarýn sonlarýna doðru

Balkanlardan gelen göçmen ve
sezonluk iþçi göç dalgasý, 70’li
yýllarda Türkiye ile devam etti.
Bu yýllarda vatandaþlýða kabul-
de anormal derecede artýþýn
görüldüðünü ve Balkan Savaþý’
nýn etkisi ile 90`lý yýllarýn baþýn-
da göç patlamasý yaþandýðýný
belirten Nüfus Uzmaný Josef
Kytir, o dönemde göçmen sayý-
sýnýn yýlda 80.000’nin üzerine
çýktýðýný ve 10 yýl sonra bu sayý-
nýn normale döndüðünü belirt
ti. Nüfus istatikçisi Anita Höf
ner ise, en dikkat çekici geliþme
nin, 1999 yýlýnda Türklerin, A
vusturya vatandaþlýðýna geçiþ
sayýsýnda olduðunu vurgulu
yor. 1998 yýlýna kadar yýlda
5683 olan sayý, bir sene sonra
10.350 kiþiye ulaþtý.

Avusturya vatandaþlýðýna
geçiþte rekor yine Türklerde !



POLÝTÝKASayý 55 Sayfa 3

YENÝ VATAN GAZETESÝ

VViiyyaannaa- Günde 255 bin bas-
kýsý olan liberal eðilimli Ku
rier Gazetesi, 21 Mart 2005
tarihli baskýsýnda yanda res
mi görülen FPÖ’lü Türkiye ve
Türk düþmaný Strache’nin re
zil ilanýna yer verdi. 
Strache her türlü siyasi ve
toplumsal sorumluluktan u
zak, çocukça politikasýyla
kendisini “SUPERMAN” yani
“Süper adam” pozisyonun-
da resmeden kendi internet
sitesinde, Türk bayraðýný ve
Türk kültürünü aþaðýlayan a
þaðýdaki karikatüre yer verdi.
Yeni Vatan Gazetesi, Türk
toplumunun çeþitli kesimleri
ile konuþtu. Türk toplumu so
ruyor,’ Bu adam hasta mý?” 

Ýþte  FPÖ’lü  Strache’nin  saçma
sapan  Kurier  ilanýnýn  tercümesi:

Heinz  Christian  Strache:  Türk
çadýrý  için,  vergilerden  toplanan
para  kullanýlmamalý!
Bu Viyana halkýnýn salt kýþkýrtýl-
masýdýr. SPÖ Belediye Baþkaný
Haupl’un, ÖVP ve Yeþiller ile be
raber Viyana Sanat Merkezi’nin
“KanakAttack” adý altýnda yüz-
lerce Türk bayraðý ile kaplanma

sýný desteklemesini baþka türlü
yorumlamak mümkün deðil.
Vergi yükümlülerine bu 40.000
Euro’ya mal oluyor. Viyana
SPÖ’sü bir yandan bütçede açý-
lan delikleri kapatmak için, az
gelirlilerin zararýna toplu taþý-
ma araçlarýna, elektriðe, gaza
vs. zam yapýyor. Öte yandan Be
lediye Baþkaný Haupl için para
sanki önem taþýmýyor. Aksi tak-
dirde SPÖ, ÖVP ve Yeþiller birlik
olup, 40.000 Euro’ya Sanat
Merkezi’nin yüzlerce Türk bay
raðý ile kaplanmasýný onayla-
mazlardý.
Bu projede uyumun lafý bile e-
dilemez; çünkü SPÖ tarafýndan
desteklenen “sanatçýnýn” niyeti
yalnýz Viyana halkýný kýþkýrtmak.

“KanakAttack” her türlü enteg
rasyona ve göçmenlerin misafir
olduklarý ülkenin adetlerine uyu
muna verilen net ve açýk bir ret
cevabý. Bu projenin SPÖ’lü Be
lediye Baþkaný Haupl tarafýndan
desteklenmesi, Viyana’nýn aðýr-
lýklý bir SPÖ liderliðinde önü-
müzdeki yýllarda nasýl bir geliþ-
me gösterebileceðinin açýk bir
göstergesi. Bu giriþim, Türkiye’
nin AB’ye katýlýmýnýn Viyana
halkýnýn çoðunluðu tarafýndan
açýkça reddedilmesine raðmen,
Haupl tarafýndan desteklenme-
si çizgisine uyuyor. 
Ayný zamanda yabancýlara seç
me hakký içeren ve çok kültürlü
bir toplumu hedef alan rotanýn
da bir uzantýsý. Neyse ki yaban-
cýlara seçme hakký verilmesi
planý, FPÖ’nün toplu direniþi sa
yesinde baþarýsýzlýða uðradý.
Viyana FPÖ’sü, Baþkaný Heinz
Christian Strache ile birlikte, Be
lediye Baþkaný Haupl’a karþý di
renmeyi gelecekte de ýsrarlý bir
þekilde sürdürecek. 
Heinz-CChristian  Strache:  “Kendi
halkýný  bu  kadar  kýþkýrtan,  üste-
lik  de  bunun  için  binlerce  Euro
ödemelerini  isteyen  bir  belediye
baþkanýný  halk  artýk  çekemez.
Ben çok farklý bir yoldan yana
yým: Buraya gelenlerin bizim

kültürümüze uyum saðlamalarý
gerekir. “KanakAttack” gibi pro
jeler için verilen her Euro fazla-
dan verilmiþ sayýlýr. Buna kimse-
nin hakký yok.

Yeni Vatan Gazetesi, bun-
dan önceki sayýsýnda(Mart
2005), konunun ciddiyeti-

ni okuyucularýna iþte
böyle  duyurmuþtu.

FPÖ’lü Strache’nin 
Türk bayraðýný ve Türkleri

aþaðýlayan karikatürü 
haftalardýr kendi sitesinde
yayýnlanýyor.  Strace ken-

disini burada SUPER-
MEN/SÜPERADAM olarak
gösteriyor.  “Süper adam”
Strache, Türklere ve Türk

bayraðýna güya savaþ
açmýþ ...

Kurier ve FPÖ’lü
Strache’nin rezil ilaný 

“Superman” Strache Türklere güya savaþ açmýþ!

Bu adam hasta mý?



Avusturya Havayollarý, nisan ayýnýn baþýndan

beri Türkiye hattýnda cazip uçuþ imkânlarý

sunuyor. Günde 2 defa Ýstanbul’a (þimdiye

kadar 1 defaydý) ve 1 kere de aktarmasýz An-

kara´ya uçuþ imkâný ile seyahatinizde sýnýrsýz

rahatlýk sunuyor. Avusturya Havayollarý, Atlas

Jet´in iþbirliði sayesinde, bugün Türkiye´nin 8

havalimanýna uçuþ yapmaktadýr. Bu demek

oluyor ki; Avusturya´da almýþ olduðunuz her

biletin Antalya, Ýzmir, Bodrum, Dalaman,

Trabzon ve Malatya baðlantýsýný, sizin için

Avusturya Havayollarý üstleniyor.

Rezervasyonlarýnýzý, 139 Euro´dan baþlayan

fiyatlar ile (Örneðin; Ýstanbul’ a dönüþ dahil,

vergi ve ek masraflar hariç) bütün seyahat

acentelerinden, Avusturya Havayollarý´nýn

rezervasyon telefonu 05 1789’dan veya inter-

net sayfasýndan yaptýrabilirsiniz.

Avusturya  Havayollarý,  boðaz  istikametine  uçuþlarýný  sýklaþtýrýyor.  Bu  uçuþlar,  cüzdaný  kabarýk  olmayanlarý  da
sevindirecek.

Avusturya Havayollarý ile þimdi 
günde 3 kez Türkiye´ye uçma fýrsatý!

KKýýssaa  vvee  oorrttaa  mmeessaaffeellii  uuççuuþþllaarr  iiççiinn  
AAvvuussttuurryyaa  HHaavvaayyoollllaarrýý´́nnýýnn  JJeett
AA331199  uuççaaððýý

DDaahhaa  ffaazzllaa  bbiillggiiyyee  wwwwww..aauuaa..ccoomm  wweebb  ssaayyffaassýýnnddaann,,  0055  11778899  nnoo’’lluu  tteelleeffoonnddaann,,
ssaattýýþþ  nnookkttaallaarrýýmmýýzzddaann  vveeyyaa  sseeyyaahhaatt  aacceenntteelleerriimmiizzddeenn  uullaaþþaabbiilliirrssiinniizz..  MMiilleess  &&  MMoorree..

Örneðin; Ýstanbul biletine, havalaaný vergileri(Viyana’dan en fazla 64 Euro) ve Avusturya Bilet Servisi vizeleþme ücreti (8
Euro ve 24 Euro arasýnda) dahil deðildir. Fiyat tarifesi özel kullaným hükümlerine tabidir.

Türkiye €113399’’ddaann

Dönüþ bileti dahil

I’ll be 
back.

baaþþlaayaann  ffiiyaattlaarlaa
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Kasým 2004, yer Baden’deki
Handelsakademi Okulu. Okul
baþkanlýðý (Schulsprecherwahl)
seçimi yapýlýyor. 17 Avusturyalý
ve bir Türk aday var; 18 yaþýn-
da, güler yüzlü bir genç, Ali
Güngördü.
Sonuçlar açýklandýðýnda, 80 yýl-
lýk okul tarihinde bir ilk gerçek
leþiyor ve Ali, 17 Avusturyalý ara
sýndaki tek yabancý aday olma-
sýna raðmen oylarýn yüzde
49,80’nini alarak “Baþkan” seçi
liyor. 31 Mart 2005 tarihinde,
ÖVP’nin düzenlediði “Gelecek”
konulu toplantýya katýlmak üze
re Baþbakan Wolfgang Schüs
sel’in davetlisi olarak Viyana’ya
geliyor.

Biz de Yeni Vatan Gazetesi ola-
rak, bu baþarýlý ve geleceði par-
lak genç ile sizler için bir görüþ-
me yaptýk.

Y.  Vatan:  Kýsaca  kendinizi  taný-
tabilir  misiniz?  

A.  Güngördü:  1986 Kilis doð-
umluyum. 4 yaþýma kadar Kilis’
te yaþadým, daha sonra ailemle
birlikte Avusturya’ya geldik. Ýlk,
ortaokul ve liseyi Avusturya’da
okudum. Þu anda da Handels
akademi Baden’de, Uluslararasý
Ticaret 2. sýnýf öðrencisiyim. 

Y.  Vatan:  Nasýl  oldu  da  17  Avus
turyalý  arasýndan  siz  seçildiniz?
Size  neden  oy  verdiler?

A.  Güngördü: Sanýyorum arka-
daþlarým samimiyetime ve dü
rüstlüðüme inandýlar. Bütün sý
nýflarý tek tek dolaþýp arkadaþ
larla konuþtum. Onlarýn prob
lemleriyle ilgilenmek, sorunlarý-
nýn çözümüne katkýda bulun-
mak istediðimi söyledim. Ve
gerçekten samimiydim, onlar
da bana güvendiler.

Y.  Vatan:  Peki  þimdi  baþkansý
nýz.  Sözlerinizi  tutuyor  musu-
nuz?  Neler  yaptýnýz  baþkan  se
çildikten  sonra?

A.  Güngördü: Evet, sözlerimin
hepsini tutmaya çalýþýyorum. Ýki
yardýmcým onlarla birlikte deði-
þik etkinlikler düzenliyoruz. Me
sela öðrencilere, eðitimleri bit-
tikten sonra neler yapabilecek-
leri konusunda bilgiler verdiði-
miz “rehberlik” toplantýlarýmýz
oluyor. Ayrýca herkesin gelip so

runlarýný anlatabileceði, birlikte
çözümler aradýðýmýz toplantýla-
rýmýz var. Bunlara yeni baþladýk,
daha önce öðrencilerin sorun-
larýný dile getirebilecekleri böyle
bir platform yoktu. 

Y.  Vatan:  Peki  ya  okul  yöneti
mi?

A.  Güngördü:  Okul yönetimiyle
de sürekli iletiþim içindeyiz. Öð
renciler ve yönetim arasýnda bir
köprü olmaya çalýþýyoruz. Ayrý

ca okul yönetimi, aileler ve öð
rencileri bir araya getirdiðimiz
toplantýlar yapýyoruz. Bu top-
lantýlarda okul müdürü, 3 aile
temsilcisi, 3 öðretmen temsilci-
si ve 3 de öðrenci temsilcisi bu
lunuyor. Sorunlarýmýza hep be
raber çözüm üretmeye, iletiþim
kanallarýný açýk tutmaya çalýþý
yoruz. 

Y.  Vatan:  Okul  bittikten  sonra
ne  yapmayý  planlýyorsunuz?
Gönlünüzde  yatan  meslek  ne?

18 yaþýndaki altýn Türk genci, 
Türk toplumunun Avusturya’daki  gururu

38 yaþýndaki Ali
Güngördü’nün ba
basý  Ömer Güngör
dü oðlu ile gurur
duyduðunu ifade
etti. 

18 yaþýndaki Ali Gün-
gördü, 700 öðrenci arasýn-
dan öðrenci temsilcisi seçile-
rek Baþbakan Schüssel tarafýn-
dan kabul edildi. Okulunda en
yüksek oyu alarak okul temsilci-
si seçilen Ali Güngördü, “Avus-
turya’da  yaþayan  Türk  toplumu-
nun  tüm  bireyleri  birer  temsilci,
birer  büyükelçidir.  Her  zaman
kendimi  Avusturyalýlara    karþý
Türkiye’yi  ve  Türk  toplumunu
temsil  eden  bir  insan  olarak
görüyor  ve  ona  göre  davranýyo-
rum” dedi.  
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A.  Güngördü:  Gönlümde yatan
diplomatlýk. Diplomat olarak
ailemi, milletimi en iyi þekilde
temsil etmek istiyorum. Aslýnda
þu anda da hepimiz ufak birer
temsilciyiz. Hepimiz bulundu-

ðumuz yerlerde, Türk insanýný
temsil ediyoruz. Ve biz ne ka
dar yükselirsek, milletimizi ne
kadar iyi temsil edersek, Türk
toplumu da Avrupa’da bizimle
birlikte o kadar yükselecek. 

Y.  Vatan:  Avusturya’da  bir  göç-
men  olmanýn  hiç  zorluðunu
çektiniz  mi?

A.  Güngördü: Ýlk zamanlar dil
nedeniyle çok sorun yaþadým.
Ýletiþim kurmakta zorluk çekiyor
dum. Ýyi Almanca konuþamadý-
ðýmýz için, arkadaþlarým hep
Türk’tü; Avusturyalýlarla iletiþim

kurmaya çekiniyordum. Ama a
ilem bu konuda çok destek ol
du. Zaten onlar her zaman ya
nýmdaydýlar, bana hep destek
oldular. Anneme ve babama
çok teþekkür borçluyum. 

Y.  Vatan:  Evet,  Ömer  Bey,  oðlu-
nuz  çok  genç  yaþta  ciddi  baþa-
rýlar  elde  etmiþ.  Böyle  bir  oðula
sahip  olmak  nasýl  bir  duygu?

Ö.  Güngördü: Ali bizim tek ço
cuðumuz. Ben 1978’den beri A
vusturya’dayým. Buraya iþçi ola-
rak geldim. Ali’yi iyi bir þekilde
yetiþtirmek için ben ve eþim Fi
liz çok ciddi sýkýntýlar çektik. A
ma sað olsun, o da bizi utandýr
madý. Vatanýna, milletine fayda
lý bir genç oldu. Onunla gurur
duyuyorum.

Y.  Vatan:  Peki  Ali,  politikaya  ilgi

duyuyor  musun?

A.  Güngördü: Evet, yaþadýðým
toplumdaki politik geliþmeler,
özellikler gençler ve göçmenler-
le ilgili sorunlar ilgimi çekiyor.
Geçen yýl siyasi bir partiden a
daylýk teklifi aldým ancak yaþým
küçük olduðu için kabul etme-
dim. Önümüzdeki sene siyaset-
te daha aktif olmayý planlýyo-
rum. 

Y.  Vatan:  Boþ  vakitlerinde  neler
yapýyorsun  ya  da  ne  yapmaktan
keyif  alýyorsun?

A.  Güngördü: Müzikle uðraþ-
mak beni mutlu ediyor. Saz ça
lýyorum. Okulda da bir grup kur
duk. Saz ve gitarý birleþtirerek
bazý çalýþmalar yapýyoruz. Bu
nun dýþýnda tenis oynamak, ara
ba kullanmak ve ailemle vakit
geçirmek hoþuma gidiyor.

Y.  Vatan:  Son  olarak,  Avustur
ya’da  yaþayan  Türk  gençlerine
mesajýn  nedir?

A.  Güngördü: Her þeyden önce
eðitimlerine önem vermelerini
öneriyorum. Ýyi bir eðitim olma

dan hiçbir þey olmuyor. Ýçinde
bulunduklarý çevreye ve sorun-
lara duyarlý olsunlar. Burada ya
þayan Türkler arasýnda çok
gereksiz problemler yaþanýyor.
Bunlara bir son vermemiz la
zým. Gelecek bizim ellerimizde,
biz nasýl þekillendirirsek öyle ola
cak, unutmasýnlar. 

Y.  Vatan:  Sohbetimize  katýldýðý-
nýz  için  çok  teþekkür  ederiz.
Bundan  sonraki  yaþamýnýzda
da  baþarýlarýnýzýn  devamýný  dili
yoruz.

Ve Schüssel’in davetlisi olarak
katýlacaðý toplantýya gitmek
üzere Ali ve babasý Ömer Gün
doðdu’yu uðurluyoruz. Ali, top
lantýda da içten ve caný yakýn
tavýrlarýyla hemen dikkatleri
çekiyor. Baþbakan Schüssel
kendisini tebrik edip hedeflerini
soruyor; Butan’dan yeni dönen
Dýþiþleri Bakaný Ursula Plassnik
gezisi ve izlenimleri hakkýnda
bilgi aktarýyor ve Ali’nin deðer-
lendirmelerini dinliyor. Maliye
Bakaný Grasser’in kendi hazýrla-
dýðý kokteylleri davetlilere ikram
ettiði geceden, herkes son dere
ce memnun ayrýlýyor. 

Baþbakan SchüsselAli Güngördü

38 yaþýndaki
Ömer Güngör-

dü, “Bu yaþta de
de olursanýz?” so

rusuna 18 yaþýndaki
oðlu ile  gülerek , ‘Biri

si peþimden dede diye
koþarsa sevinirim” ceva

býný verdi . 
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Viyana- 30 Mart 2005 tarihin-
de Viyana Aðýr Ceza Mahkeme
si sanýk sandelyesinde oturan
Viyana doðumlu 21 yaþýndaki
Þenol Küçük, bir Polonyalýyý öl
dürmekten 15 yýl hapse mah-
kûm oldu. Karara Küçük’ün avu

katý itiraz etmedi. Çünkü karar,
“Adam öldürme” olarak kabul
edildi. Savcý ise, “Hýrsýzlýk yap-
mak için adam öldürdü” iddia-
sýný jüri ve hâkime kabul ettir-
meye çalýþmýþtý. Daha deðiþik
bir ifade ile jüri ve hâkim, Þenol

Küçük’ün hýrsýzlýk yapmak için
adam öldürdüðünü kabul etme
di. Sonuç; kendisini savunmak
amacý ile öldürmeye teþebbüs
etmek ve kendi silahý ile ölüme
sebebiyet vermek. (Mord wur
de bejaht. Der Raub wurde ver-

neint. Eine Unterschlagung.
Þenol Küçük hat Ihm nicht
beraubt um umzubringen).

Mahkemede bu karar alýndýk-
tan sonra Küçük ailesi sevindi.
Dini bütün bir aile olan Küçük

Türk genci hapse, Polonyalý mezara neden gitti?
Bu haber her Türk ailesini ilgilendiriyor!

21 yaþýndaki 
Þenol Küçük



Ailesi, Þenol Küçük için çok
mücadele ettiklerini Yeni Vatan
Gazetesi’ne açýklarken Þenol
Küçük’ün abisi B. Küçük, göz
yaþlarýný tutamayarak “Kardeþi
miz ile çok uðraþtýk. Ama baþa-
rýlý olamadýk. Allah hiç bir aileye
böyle acýlar tattýrmasýn!” dedi.
Þenol Küçük’ün babasý ise, “Ço
cuðuma küçüklüðünden bu ya
na maddi, manevi her þeyi ver-
meye çalýþtým. Ama bu toplum,
bu çocuðu elimden aldý. Polon
yalý aileyi gördükçe içim gidiyor
ama ne yapabilirim. Ölen öldü!
Oðlum hayatýnýn en güzel za
manýný hapiste çürütecek. Allah
kimsenin baþýna vermesin!”
dedi. Öbür tarafta öldürülen Po
lonyalýnýn annesi, elinde oðlu-
nun fotoðrafý aðlýyor. Resimleri
Yeni Vatan Gazetesi’ne göste-
ren acýlý anne, Þenol Küçük’ün
en aðýr cezayý almasý için mah-
kemede akrabalarý ile hazýr
bulunarak mahkemeyi protesto
etti.
Peki nasýl oldu da 21 yaþýndaki
Avusturya doðumlu Þenol Kü
çük, sahte pasaport iþi içinde
bulunan ve kendisi de kaçak iþ
çi olarak çalýþan Polonyalýyý, 4
Haziran 2004 tarihinde park et
miþ bir otomobilin içinde silah-
la vurdu? Yeni Vatan Gazetesi,
olayý polis, savcýlýk, Küçük Ailesi
ve Polonyalý aile etrafýnda büyü
teç altýna aldý. 
Þenol Küçük 12 yaþýna kadar
mutaassýp, dini inançlarýna bað
lý bir ailenin evladý olarak yetiþ-
tirildi. Evde ayrý, dýþarýda ayrý
bir dünya vardý. Babasý küçük
oðlunu, kendisine ve çevresine
uygun yetiþtirmek istiyordu. 

Þenol Küçük ise, farklý bir hayat
peþinde idi. Bu yüzden, dýþarý-
da devamlý arayýþlar içinde ol
du. Okulda baþlayan devamsýz
lýk ve baþarýsýzlýklarý, aileyi sürek
li psikologlara taþýdý. Babasý o
na kendi þirketinde bir çýraklýk i
þi buldu; orada yükselebilirdi.

Þenol Küçük ise, ne çýraklýk iþini
götürebildi, ne de okulun ve A
vusturya devletinin kendisine
sunduðu psikolojik desteði al
mak istedi. Dýþarýda takýldýðý ar
kadaþlarý onu uyuþturucuya alýþ
týrdýlar. Ailesinin bundan habe-
ri yoktu. Uyuþturucu, ufak tefek
pis iþler derken borç bataðýna
düþen Þenol Küçük, A.G adlý bir
Türk’ten 10 bin Euro borç para
aldý. Parayý aldýðý kiþiye bir haf
ta içinde vereceðini söyleyen Þe
nol Küçük, ödeyemeyince zor
duruma düþtü. Çünkü parayý
baþka pis iþlerde kullanmýþtý.

Mahkemede Küçük’e borç para
veren Türk, “Parayý vermeyince
ona ödemesi için zaman ver-
dim. Çünkü o paraya benim de
ihtiyacým vardý. Çok sýkýntýda
olduðunu söyleyince parayý
borç vemiþtim. Ona güvendim.
Ama o devamlý beni atlatýyor-

du. Verdiðim zamaný sürekli
uzatmaya baþladým. Baþka bir
þey yapamazdým. Aslýnda borç
para vererek baþtan hata etmi-
þim.” dedi.
Ýþte bu arada Þenol Küçük,
Türkiye’den bir silah aldý. Artýk
Viyana’da takýldýðý yeraltý, uyuþ
turucu ve kadýn pazarý dünya
sýnda güçlü olmak istiyordu. Ýþ
te bu arada sahte pasaport iþi
yapan Polonyalý ile tanýþtý. Po
lonyalý da hep yamuk iþlerin pe
þindeydi. 
Pis bir dünyaya bulaþmýþ olan
iki genç, bir gün bir arabanýn

içinde, iþ konuþmak üzere bir
araya geldi. Þenol Küçük, o gün
arabada Polonyalýnýn kendisini
öldürmek istediðini sandýðý bir
anda, Türkiye’den aldýðý silahý
çekti. 
Avusturya’daki Türk gençleri-
nin, aileleri ne kadar inançlý o

lursa olsun, ne kadar pis bir
dünyanýn içine düþebileceðini
ve bundan ailelerinin çok geç
haberdar olduðunu gösteren
bu olay sonunda, bir kiþi meza-
ra, bir kiþi de hapishaneye gitti. 
Kim bilir belki de birçok Türk
ailesinin böyle sorunlarý var!
Ancak çevrelerinden utanýp
sýkýldýklarý için bu sorunlarý kim-
seyle paylaþamýyorlar. 
Türk ailelerinin çocuklarýný sýk-
madan, dikkatli bir eðitimden
geçirmeleri gerektiði, bu olayla
bir kez daha gözler önüne seri-
liyor.
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Viyana  Aðýr  Ceza
Mahkemesi’nde  dava
görülürken.

Öldürülen Polonyalýnýn
annesi aðlayarak oðlunun
resimlerini gösterdi

Þenol Küçük
mahkemede
piþman ve
üzüntülüydü.
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Viyana- Avusturya Sosyalist Par
tisi Baþkaný ve Avusturya Millet
Meclisi Muhalefet lideri, Ýmam
Hatip mezunu üniversite öðren
cilerinin derneði olan “Won
der”da,  “Paþa” gibi karþýlandý.
Wonder Baþkanýnýn ve Wonder
Derneði üyesi üniversiteli genç-
lerin büyük ilgi gösterdiði top-
lantýda, SPÖ lideri adeta seçim
konuþmasý yaptý. Toplantýya
Wonder Derneði’nden bir
öðrencinin hazýrlamýþ olduðu
Afred Gusenbaur’u tanýtan bir
film ile baþlandý. Filmde, SPÖ
liderinin nerede doðduðu, bu
güne kadar yaptýklarý ve yapa-
caklarý ve SPÖ ile ilgili bilgiler
aktarýldý. “Wonder öðrencileri
beni iyi araþtýrmýþlar, teþekkür
ederim tanýtým için” diyen
Gusenbaur, SPÖ’nün Ýkinci
Dünya Savaþý öncesi ve sonrasý
dönemini, ilke ve amaçlarýný

anlatan bir konuþma yaptý.
Gusenbaur, seçim propaganda-
sý havasýnda geçen konuþma-
da, Avusturyalý kimliðini Felx
Kreisler adlý düþünür gibi ifade
etmek istediðini belirtti. Gusen
baur konuþmasýna þöyle devam
etti:  “Avusturyalý kimliði milli
yet, din ve dil üzerinden taným-
lanamaz. Avusturyalý kimliði, si
yasi bir kimliktir. Mesela Avus
turya’nýn baðýmsýz bir pakta
üye olmamýþ olmasý, Avustur
yalý kimliðinin bir parçasýdýr;
barýþa, özgürlüðe inanmak ise,
bu kimliðin diðer bir özelliði-
dir.” 
Gusenbaur, özellikle 1970 yýlla-
rýndan sonra eski SPÖ lideri
Kreisky ile Avusturya’da sosyal
devlet anlayýþýnýn oluþmaya baþ
ladýðýný ve bu sayede herkesin
ev, araba ve tatil hakký doðdu-
ðunu ifade etti. 

SPÖ lideri, Türkiye’nin Avrupa
Birliði’ne üyeliði konusunda,
fazla detaya girmeden, Avrupa
Birliði’nin kendi içinde bir uyum
ve geliþme sürecinde olduðu-
nu, iki taraf da hazýr olduðun-
da bunun gerçekleþebileceðini
belirtti. “Türkiye’deki reformlarý
takdirle karþýlýyoruz.” diyen
Gusenbauer, ancak Türk polisi-
nin son zamanlardaki davranýþ
larýnýn ve birtakým üzücü olay-
larýn kendilerini korkuttuðunu
vurguladý. Gusenbaur daha son
ra, Wonder öðrencilerinin ken
di elleri ile hazýrladýðý tatlý ve
tuzlu yiyeceklerden oluþan
büfeden aldýðý lezzetli yemekle-
ri “yer oturma odasýnda” davet
liler ile sohbet ederek yedi.
Wonder öðrencileri, yerde
oturtturulan SPÖ lideri Gusen
bauer’ýn arkasýna deste deste
yastýk dayadý. Gusenbauer, Yeni
Vatan Gazetesi Temsilcisi’nin,

“Sayýn Gusenbauer,  burada
paþa gibi karþýlandýnýz; yastýklar
arasýnda gayet rahat görünüy-
orsunuz. Alýþýp bu rahatý her
yerde isterseniz ne olacak?”
sorusuna  gülerek “Haklýsýnýz.
Beni buraya “Paþa” gibi oturt-
tular. Eve gidince haným ve
kýzýmdan da, beni evde ayný
böyle rahat ettirmelerini isteye-
ceðim” þeklinde cevap verdi.

Türkiye’nin AB’ye üyeliðine karþý!

SPÖ’nün  lideri Gusenbaur, 
“Paþa” gibi karþýlandý!

SPÖ lideri
Gusenbauer, Yeni
Vatan Gazetesi ile.
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Gazi... Hepimiz onu tanýyoruz. Ayranýn o serinleti

ci tadýný da. Özellikle yaz aylarýnda gençlerin ve yaþ

lýlarýn, en çok tercih ettiði içecek ayran. Bu tadýna

doyum olmayan içecek, tabii ki GAZÝ´nin geniþ ü

rün yelpazesinde de yer alýyor. GAZÝ, ayraný sizlere

iki çeþitte sunuyor. Bunlarýn ilki, ev ya

pýmý tadýna sahip olan ve

250ml.´lik kâsede bulunan “Taze

Ayran”dýr. Taze Ayran, soðuk içildi-

ði taktirde daha lezzetli ve alýnan tat

da benzersiz oluyor. 

Sunulan diðer çeþit ise, “Kâðýttan Kutu”. Kâðýttan

Kutu, 330ml.´lik içeriðe sahip, pratik Tetra-Prisma

paketinde bulunuyor. Bu paketleme tarzýnýn avan-

tajý, buzdolabýnýn dýþýnda da saklanabilir olmasý.

Bu özellik ayný zamanda ürünün

daha kullanýþlý olmasýný ve prob

lemsiz taþýnabilmesini saðlýyor.

“Soðuk içildiði taktirde daha da

lezzetli oluyor” sözü, bu ayran i

çin de geçerli .

GAZÝ, uzun yýllardan beri ayran

üretip müþterilerine sunuyor ve

GAZÝ Ayran’ý her geçen gün daha da beðenilerek i

çiliyor. Bunun nedeni, GAZÝ Ayran’ýnýn üretiminde

temel madde olarak, sevilen GAZÝ yoðurdunun kul-

lanýlmasý. 

Her iki ayranýn içine de kiþisel damak tadýný-

za uygun olarak tuz veya soda katabilirsiniz.

Böylece ayranýnýzý tamamen kendi zevkinize

göre hazýrlayabilirsiniz.

GAZÝ Ayran’ý, diðer tatlandýrýlmýþ içeceklere

nazaran susuzluðu daha da fazla gidermek-

tedir. Ayný zamanda acý ve baharatlý yemek

çeþitlerine de mükemmel uyum saðlar. Özel-

likle de et ve balýða.

Bir çok kiþinin bilmediði þey ise, GAZÝ Ay

ran’ýnýn enerji yükleyici olmasý ve vücuttan

ter yoluyla kaybedilen tuz ve elektroliti  den

gelemesidir. Bu özelliði nedeniyle, bir spor

içeceði olarak da önerilir.

Yazlarý ayran zamanýdýr. Kâsede, tetra paket

te veya cam bardakta, hiç farketmez. Gazi

Ayran, her zamanki serinletici özelliði ile yaz

aylarýnda da herkesi serinletir.

Evde, iþte, yolda, tatilde, hiç fark etmez;

bulunduðunuz her yerde, GAZÝ Ayran’ý, size

mükemmel eþlik eder!
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Frankfurt- 12 Mart 2005 Cu
martesi günü kendi tercihiyle
istediði yaþamý seçen; Zülfikar
Doðan’ýn biricik oðlu ve eþi Du
ransel Doðan’ýn biricik arka-
daþý Nusret Özgün Doðan (13
Eylül 1982), 23 Mart 2005,
Çarþamba günü Ankara Karþý
yaka Mezarlýðý’ýnda ebedi isti-
rahatine çekilmiþtir. Kendisi,
“Seller” adlý þiir kitabýndan en
sevdiði ve ezberleyerek sürekli
okuduðu þiirle uðurlandý. “Öy
le bir gün gördüm ki, kim ister
kimi, bilerek isteyerek düþü
nerek üzmeyi?...”

Nusret  Özgün  Doðan:
13.9.1982- ve o hep içimizde
Orta Doðu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Metalurji Mühendis
liði bölümünü dereceyle bitir-
dikten sonra, Ulm Üniversite-
si’nde Týbbi ve Bio Ýleri Mater
yaller üzerine yaklaþýk iki yýl-
dan bu yana lisans öðrenimi
görüyordu.

Duransel-Zülfikar Doðan, Özgün’lerini yitirdiler!

Zülfikar  Doðan/Akþam  Gazetesi
/05.Nisan.2005

Kim ister kimi, bilerek, isteyerek ya
da düþünerek üzmeyi? Özgün, bu
satýrlarý çok sevmiþti. Son beraberli-
ðimizde bu þiirimizi defalarca oku
yup ezberlemiþti adeta. 'Öyle bir gün
gördüm ki, çoðaldým içersinde, Kim
ister kimi, Bilerek, isteyerek ya da
düþünerek Üzmeyi?...' Öncelikle bir
þeyi düzeltmeliyim. Özgün de bunu
isterdi. Babasýnýn hep gerçekleri ve
doðrularý yazmasýndan gurur duyar-
dý. Bedeli ne olursa olsun, gerçekler
ve doðrular yazýlmalý, bilinmeli. 12
Mart'ta Almanya'dan 'Özgün öldü'
haberi geldiðinde bu haber gazete-
lere 'trafik kazasý - tren kazasý' olarak
yansýdý. Oysa Özgün, intihar etti.
Oðlum intihar etti.
Bir tercih kullandý. Seçimini yaptý ve
ölümle yaþam arasýndan, 'ölümü'

seçti. Seçim onun, tercih onun.
Saygý duydum, duyacaðýz. Düþün
dü, taþýndý ve bu kararý verdi. Trenin
üzerine yürüdü. Belki karar verene
kadar çok zorlu bir süreç geçirdi, ya
þadý. Bilinmez. Son karar onun. Ha
yat onun, tercih onun. Bu bir intiha-
ra övgü ya da ölüme methiye yazýsý
deðil. Bu 23 yaþýnda yaþamaktan
vazgeçen, bu dünyayý terk etmek
arzusunu kendi kararýyla hayata ge
çiren Özgün'e, O'nun bilerek, isteye-
rek yaptýðýna saygý yazýsý. Ayrýca
Özgün'ün bu kararýyla yani, yapmak
istediðini yapmasýyla, babasý ve can
arkadaþý Duransel, birlikte onur
duyma yazýsý. Nedenini, niçinini sor-
gulamýyorum. Sorgulayamam. Sade
ce saygý duyuyorum. Bu dünyada
yaþamayý, bir gün dahi yaþamayý
hak etmeyen onca insan yaþarken
Özgün'ün ölümü seçmesinin mesaji
nedir? O mesaji kim aldý? Belki
Özgün'ün de tek üzüldüðü bu olur-
du. Acýmýzý, üzüntümüzü yazmýyo-
rum. Yazýlmaz, yazýlamaz, anlatýla-
maz. Kimse de anlamaz. Bu gerçek.

Anlamalarýný da bekleyemeyiz za
ten. 'Ateþ düþtüðü yeri yakar' sözü
onun için deðil mi zaten? Bir gerçek
daha var ki; Özgün artýk yok. Ýnan-
mak zor, ama yok. Almanya`dan
dönmeyecek. Bir daha 'Nasýlsýn Ba
boo!' demeyecek. 'Ýyiyim oðlum, iyi
yim Özmen'im' diyemeyeceðim. Ge
lecek hep olacak, ama; Özgün'ün ge
leceði, gelecek planlarý olmayacak.
Özgün artýk olmayacak. Þimdiden
Özgün'ü çok özledik!

Özgün'ün seçimi...

ÖÖyyllee  bbiirr  ggüünn  ggöörrddüümm  kkii,,
ÇÇooððaallddýýmm  iiççeerrssiinnddee  ......

KKiimm  iisstteerr  kkiimmii,,  
BBiilleerreekk,,  iisstteeyyeerreekk  yyaa  ddaa  ddüüssüünneerreekk

ÜÜzzmmeeyyii??  ......
NNuussrreett  ÖÖzzggüünn  DDooððaann  AAnnýýssýýnnaa,,

11998822  -  vvee  oo  hheepp  iiççiimmiizzddee
ZZ..DD..

Konuk  Yazar/Duransal  Doðan/
Güneþ  Gazetesi
Çok üzgünüm…Nasýl söylerim bil-
miyorum ama, ben Özgün'ün ma
nevi annesiydim. Aþkým ve ben, ve
tüm sevenleri,...çok üzgünüz ama.
Ve laf yok... Gerisi yok.. Onu kay-
betmedik, O hep yüreðimizde yaþa
yacak. Biricik Özgün'üm, Bak ne
yazdýk sana,... Seni kaybetmedik...
Seni özlemek zorundayýz!
Ne tuhaf deðil mi koca adam, seni
sevgiyle anmak zorundayýz. Sevgi
dolu yüreðin huzura ersin...
Yazýlmýyor dahasý... Hayat devam e
der, bir son yoktur o'nun için. Ama,
o hayatýn içersinde akýp giden ko
nuklara bir son vardýr, ne vakit oldu
ðunu bilemediðimiz. Ýþte; o bir
son, ölümdür. Ve ne yazýk ki gerçek
tir! Birileri aramýzdan ayrýlýrken,
birileri de bu hayata gelebilmek,
doðabilmek, .... için çabalarlar. 

Özgün, 13 Eylül 1982'de dünyaya
gelmiþti ve kader ablasý Ýlke'den
yalnýzca ayca küçüktü. Sözde abla
Ýlke,12 Mart 1982'de yaþama mer-
haba derken, o henüz doðmamýþ-
tý.  Yýllar, yýllar, yýllar...Ve onlar dört
kardeþtiler: Ilke, Özgün, Doruk,
Nazlý. Büyükten küçüðe, birbirin-
den tatlý çiçeklerdi onlar. Ve 'karde-
þiz' diyerek tokalaþmýþlardý yýllar so
nra... O dört kardeþ, 'ne yaþadýlar,
ne hissettiler, ne paylaþtýlar?' bildi-
ðimiz olamaz, ancak; onlar bir kar-
deþlerini yitirdi ve... Özgün, bir t
ren rayýnda, bir özel hatta...Alman
ya'da... Önce uzun uzun yürüdü
güneþ batarken. Sonra, bir sigara
içti mentollü Marlboro... Sonra, o
turdu demiryolu köprüsünün altýn
da. Sonra?.. Bu kadar, gerisi ben
de. Ve bir seçim kullandý O, intihar
etti. Ve bilmem nasýl bir tesadüftür
ki; Özgün 12 Mart 2005'te öldü.
Yani; Ýlke'nin doðum gün, Özgün'
ün ölüm günü! 
Öyle bir gün gördüm ki, Çoðaldým
içersinde...Kim ister kimi, bilerek, is
teyerek ya da düþünerek  üzmeyi?

Nusret Özgün Doðan anýsýna,
Zülfikar-Duransel Özgün'ü saygý ve
sevgiyle anýyoruz. O yazdýðýmýz bu
þiiri çok beðenmiþti, ezberlemiþti
daha ilk okunduðunda... Herþey
den önemlisi sevmiþti bu þiiri, defa-
larca okumuþtu bana ve babasý-
na... O gitti, hatýralarý kaldý; içimiz-
de hep yaþayacak ve raylar da o
dört kardeþi ayýramayacak.

Raylar

NNuussrreett  ÖÖzzggüünn
DDooððaann

GÜNEÞ
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Küfür, tehdit, kabalýk ve sonu ölüm ile biten olaylar

VViiyyaannaa-    Geçtiðimiz günler-
de,  1,95 boyunda, 143 ki
lo aðýrlýðýnda, sýra dýþý bir
görünümü olan ve bu ne
denle “Ayý“ lakabý ile taný-
nan Tahsin D. cinayetini iþle
dikleri iddiasý ile yargýlanan

dört Türk`ün davasý, Viya
na Mahkemesi’nde yapýldý.
Selahattin (34) , Fahrettin
(22), Necmettin (36) ve
Halil (37)  adlý sanýklarýn, o
layýn planlanmýþ bir cinayet
olmadýðýný, meþru müdafa

a olduðunu söyleyerek
kendilerini savundukla-
rý belirtildi.
Kurbanýn baþkentte
Türk mafya babasý ol
duðu ve sanýklarý aþaðý
layan hakaretlerde bu
lunduðu için bir  loka-
lin satýþý sýrasýnda çýkan
kavgada býçak ve silah
kullanýlarak öldürüldü-
ðü iddia ediliyor. 
Savcý Frau Janach, bu
tezden yola çýkarak, da

valýlarýn bu cinayeti
misilleme ve öç al
ma amacýyla kasten
iþledikleri iddiasýn-
da bulunurken, sa
nýklarýn, 143 kilo a
ðýrlýðýnda ve 1,95
metre boyundaki
„Tahsin D.“ ile kav-
ganýn baþladýðýný
ve bunun sonucun-
da kendilerini savu-
nabilmek için býçak
ve silah kullanmak
zorunda kaldýklarýný
ifade ettikleri belir-
tildi.
Mahkemenin, dava
yý karar için, baþka
bir güne ertelediði
aktarýldý.

Türk gençleri, cinayet iddiasý ile yargýlanýyor!
Viyana Aðýr Ceza Mahkemesi’nde dava görülürken.
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EEvveett,,  bbuunnuu  bbeenn  ddee  iissttiiyyoorruumm::
BBüüttüünn  ççooccuukkllaarrýýnn  ookkuullaa  bbaaþþllaammaaddaann  öönnccee  ddaahhaa

iiyyii  AAllmmaannccaa  ööððrreenneebbiillmmeelleerrii  iiççiinn,,  ççooccuukk  yyuuvvaa-

ssýýnnýýnn  ssoonn  yyýýllýý  üüccrreettssiizz  oollmmaallýý!!
Bunu 

imzamla destekliyorum!
Soyadý

Adres:

Doðum Tarihi:

Adý:

Ýmza:

Soyadý

Adres:

Doðum Tarihi:

Adý:

Ýmza:

Soyadý

Adres:

Doðum Tarihi:

Adý:

Ýmza:

Evet, diðer  konularla  da  ilgilenmekteyim.
Lütfen  bu  konuda  bana  bilgi  broþürü  gönderin.

Vatandaþ katýlýmý
Trafik / Altyapý

Bürokrasinin azaltýlmasý
Þehir temizliði

Lütfen  okunaklý  bir  þekilde  doldurulmuþ  kuponu,    01/515  439  29  no’lu  faksa  veya
kesip  bir  posta  kartý  üzerine  yapýþtýrarak  ya  da  bir  zarfýn  içinde  ÖVP  Wien  –  Die
Stadtpartei,  Falkestraße  3,  1010  Wien  adresine  gönderin.  
Pul  ücreti  alýcý  tarafýndan  ödenecektir.  Adresiniz  ÖVP  Wien  bilgisayarlarýna  otomatik  olarak  kayýt  edile-
cek  ve  düþünceleriniz  politikaya  katkýda  bulunmak  amacýyla  kullanýlacaktýr.  
Kiþisel  bilgileriniz  üçüncü  bir  kiþiye  verilmeyecektir.

Viyana- Aziziye Camii’nin üye-
lerinden olan Kemal Çalýþkan,
geçtiðimiz günlerde vefat etti.
Ölümüyle sevenlerini üzen Ke-
mal Çalýþkan’ýn naaþý, Aziziye
Camii’nde kýlýnan cenaze na-

mazýndan sonra memleketi o
lan Aksaray’a gönderildi. 
Yeni Vatan Gazetesi olarak
merhuma Allah’tan rahmet,
yakýnlarýna ve sevenlerine sabýr
dileriz.

Aziziye Camii’nde acýlý gün!
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Aslýnda müs-
lüman kadýn-
larýn baþörtü-
sü takýp tak-
mamalarýnýn

benim için pek bir önemi yok.
Çünkü ben baþý örtülü veya
açýk, Türk ve Bosnalý birçok iyi
insan tanýyorum. Ama gelece-
ðimizi de birazcýk düþünmek
zorundayýz. Onlara nazaran ne
redeyse hiç denecek kadar az
yetiþen bir nesle sahip olma-
mýz, bundan 30 yýl sonra biz-
lerin burada azýnlýk olacaðýnýn
bir göstergesidir. Ancak merak
ettiðim tek þey, acaba bu beye-

fendiler burada çoðunluðu
oluþturduklarýnda da, bizim ka
dýnlarýmýzýn mini etek veya kar
ný açýk kýyafet ile dolaþmalarýný
ayný þekilde hoþgörü ile karþýla
yacaklar mý? 
Türkler iki sefer Viyana kapýlarý
na kadar dayandýlar ve bu se
ferkinde baþardýlar. Hem de
savaþsýz ve bizim tarafýmýzdan
küçücük bir direniþe bile ma
ruz kalmadan. 

Gaby  Jung-HHartl,  Salzburg
Krone  Gazetesi,3  Nisan  2005
okuyucu  mektrubunun  bire  bir
tercümesi

DDeerr  SSttaannddaarrtt  GGaazzeetteessii’’nnddee,,  33
NNiissaann  22000055  ttaarriihhiinnddee  yyaayyýýnnllaa-
nnaann  bbaaþþyyaazzýý  AAvvuussttuurryyaa’’ddaa  yyaa
þþaayyaann  TTüürrkk  ttoopplluummuunnuu  yyaakkýýnn-
ddaann  iillggiilleennddiirriiyyoorr..  YYaazzýýnnýýnn  tteerr
ccüümmeessiinnii  ookkuuyyuuccuullaarrýýmmýýzzýýnn  ddiikk-
kkaattiinnee  ssuunnuuyyoorruuzz::

Her Afrikalý bir uyuþturucu sa
týcýsý deðildir. Her polis, ýrkçýlý-
ða müsaade etmez.  Eðer Elke
G.´nin yaþadýklarý sýkça yaþanýr
sa, o zaman Viyana´nýn biraz-
cýk Ýstanbul olmasýnda da hiç
bir sakýnca yoktur.  Ýki sarhoþ
genç metroyu bekleyen kalaba
lýðýn arasýndan geçmeye çalý-
þýrken, telefonla konuþan ten-
leri koyu renkte iki bayana rast-
ladýlar. Kadýnlarý duvara doðru
itekleyen ve önlerine tüküren
sarhoþ gençler “Pis zenci uyuþ-
turucu satýcýlarý! ölelerin cep te
lefonuyla konuþma haklarý yok

tur. Defolup Afrika´ya gidin!”
diye de küfür ettiler.
Elke G., bu durum karþýsýnda
etraftan geçenlerden bayanla-
ra yardým etmelerini rica etti.
Fakat Kimse yardým etmedi.
Sadece bir Türk genci bayanýn
yardýmýna koþtu. Sarhoþlara,
bayanlardan hemen “özür
dilemelerini” söyledi.

Ancak sarhoþlar dalga geçerek
güldüler. Derken iri yapýlý takým
elbiseli bir bey daha geldi. “Ya
benimle birlikte karakola gelir-
siniz ya da bayanlardan özür
dilersiniz.“ dedi. Sarhoþlar tabii
ki ikinci seçeneði tercih ederek
özür dilediler. Yardýma gelen
takým elbiseli bey “Bazen Viya
na´dan miðdem bulanýyor, ku
sasým geliyor.“ dedi. 

O bir polisti. 

DDeerr  SSttaannddaarrtt  33  NNiissaann  22000055

Köle, Türk, Polis! 

3 Nisan’da,  iki farklý Avusturya gazete-
sinde yayýnlanan bu yazýlara dikkat!

?!
Krone okucuyucu mektubunun baþlýðý: 

Baþörtüsünün mini-etek ile ne alakasý var?
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Hukuk-Forum’da sorularýnýz ve cevaplarý 
Soru: Abone olmadýðým halde, ciddiyetsiz bir Türk

gazetesi baþýma bela oldu. Ne yapacaðým?
Soru: Geçen yýl abone olmadý-
ðým halde adresime düzenli þe
kilde bir gazete postalanmaya
baþlandý. Bir süre sonra abone-
lik ücreti ile ilgili bana bir fatu-
ra gönderildi. Faturayý ödemedi
ðim için miktar arttý ve þu anda
gazete ödemeyi yapmazsam
dava açmakla tehdit ediyor. Bu
durumda ne yapmalýyým? 
Cevap: Eðer siz abone olmadýy-
sanýz kimsenin sizden herhangi
bir ücret tahsil etme hakký yok-
tur. Abonelik bir anlaþmadýr. Bir
anlaþma için her iki tarafýn rýza-
sý þarttýr. Dolayýsýyla sizin rýzanýz
olmadan size karþý bir anlaþma
imzalanamaz, böyle bir anlaþ-
ma hukuki olarak yoktur. Var ol
mayan bir anlaþmadan da kim
se size karþý hak sahibi olamaz.
Yapmanýz gereken, durumu bir
mektupla gazeteye bildirmeniz.
Eðer bu iþe yaramazsa size ge
lecek ödeme emrini bekleyin ve
karara itiraz edin. Böylelikle da
va açýlýr ve orada haklarýnýzý sa
vunma imkânýna sahip olursu-
nuz.

Soru: Viyana Üniversitesi'nin,
2004–2005 kýþ dönemi için alý-
nan harçlarýn yarýsýný geri ver-
mesini öngören düzenleme
kimleri kapsýyor? Uygulamanýn
ayrýntýlarý konusunda bizi bilgi-
lendirir misiniz? 
Cevap: Avusturya'da birçok
güçlüðe raðmen eðitimlerini
devam ettirmeye çalýþan bazý
ülkelerin öðrencilerine Avustur
ya üniversitelerinin geçen dö
nemden itibaren uygulamaya
baþladýðý çifte harç uygulamasý,
yurt içinde birçok tepkiyle karþý-
laþtý. Bu anlamda yabancý öð
rencilerin kurduðu platform ö
nemli bir mücadele verdi. Ama
asýl tepki Avusturya’da yabancý-
larýn yaþamýný devamlý güçleþti-
ren Avusturya hükümetine kar
þý Avrupa Birliði’nin yetkili

aðýzlarýndan geldi. Viyana Üni-
versitesi’nin aldýðý son karar bu
tepkileri azaltma amacýna yö
nelik. Ancak maalesef göz boya
maktan öteye gitmiyor. Viyana
Üniversitesi’nin 25.02.2005 ta
rihinde yayýnlanan kararý, aslýn-
da “Harçlarýn iadesi” baþlýðýný
taþýmýyor. Ancak yine de bu
karar teþvik adý altýnda belirli

þartlarý yerine getiren yabancý
öðrencilere (Türkiyeliler dâhil)
ödedikleri çifte harçlarýn yarýsý
olan 363 Euro’yu geri vermeyi
öngörüyor. Kararýn metnine
bakýldýðý takdirde ustaca hazýr-
landýðý ve mümkün olduðunca
az sayýda öðrenciyi kapsama
amacýnda olduðu görülüyor.
Buna göre, yabancý bir öðrenci-
nin harç miktarýnýn yarýsýný geri
alabilmesi için, kendisine her
Abschnitt'in normal zamaný ve
artý bir dönem hak tanýnýyor.
Sonraki Abschnitt için hak an
cak önceki Abschnitt bitirildi-
ðinde doðuyor. Avusturya'da
maddi problemlerin yanýnda dil
problemi ile de mücadele et
mek zorunda kalan yabancý öð
rencilerin maalesef çok azý ön

görülen zaman diliminin kap-
samýna giriyor. Uygulama daha
çok yeni baþlayanlar için avan-
tajlý. Bunun yanýnda her dönem
için en az 6 saatlik kredinin gös
terilmesi gerekiyor. Yabancýlar
ile ilgili öðrenci iþlerine, 24
Mart tarihine kadar Transkrip
(Leistungsnachweis), 2004-
2005 kýþ dönemine ait Studien

blatt ve baþvuru formu ile baþ-
vurmak gerekiyor. Kapsama gir-
meyen öðrencilerin de baþvuru
yapmasý daha geniþ çaplý bir
kararýn çýkmasý açýsýndan önem
taþýyor.  

Soru: Ev sahibiyle yaptýðýmýz 3
yýllýk anlaþma sona erdi. Ancak
yeni bir anlaþma yapmadýk ve
evde oturmaya devam ediyo-
rum. Bu durum hukuki olarak
ne anlama geliyor, kiracý olarak
bu durumda haklarým nelerdir?
Cevap: Ýlk anlaþma süreli
(befristet) bir kira sözleþmesiy-
di. Belirlenen sürenin bitimiyle
birlikte sözleþmede sona erer
ve ev sahibi sizin evden çýkma-
nýzý talep edebilir. Ancak eðer
bu süre sona erdikten sonra

evde kalmanýza ses çýkarmýyor-
sa ve verdiðiniz kira ücretini ka
bul etmeye devam ediyorsa bu
hukuki olarak “sessiz” imzalan-
mýþ yeni bir anlaþma (zimmi
sözleþme) anlamýna geliyor. An
cak bu yeni sözleþme “süresiz”
(unbefristet)  özelliðini taþýyor
ve size Avusturya Kira Yasasý'nýn
“Fesihe karþý koruma” hakkýný
veriyor. Buna göre, ev sahibi
sözleþmeyi ancak çok önemli se
beplerden dolayý mahkemeye
baþvurmak ve kiracýyý önceden
haberdar etmek sureti ile sona
erdirebilir. 

Soru: Avusturya’da yürürlükte
olan “Entegrasyon Anlaþmasý”
hakkýnda bilgi verir misiniz?
Cevap: 2002 yýlýnda Avus
turya'da yaþayan ve Avusturya
vatandaþý olmayanlar için
“Integrationsvereinbarung”
adýnda bir yasa çýkarýldý. 2003
yýlýnýn baþýnda yürürlüðe giren
bu anlaþma yabancýlarýn Alman
ca öðrenmesini zorunlu hale
getirmek ve teþvik etmek; böy-
lelikle onlarýn uyum problemle-
rini azaltmak amacýna yönelik-
ti. Böylelikle yabancýlar Avus-
turya'da toplumsal, kültürel ve
ekonomik hayata daha kolay
katýlabilecekti. Yasanýn baþta
gelen hedefi Türkiyeli kadýnlar-
dý. Çünkü Almanca konusunda
en zayýf olan kesim olarak hep
onlar gösteriliyordu. Bu amaçla
çeþitli kurum ve kuruluþlar bün
yesinde onlarca Almanca kursu
açýldý.  Entegrasyon anlaþmasý-
na göre þartlarý yerine getiren-
lerin kurs parasý geri ödeniyor.
2003 yýlýndan itibaren Avus
turya'da yerleþme izni alanlar,
anlaþma maddelerini 4 yýl için-
de yerine getirmek durumun-
dalar. Þartlarý yerine getirme
yenler yeni bir yerleþme izni ala
mamakla tehdit ediliyorlar. 
Cafer Eminoðlu
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Tüketici olarak haklarýmýz

Bozuk bir telefon, hatalý üretil-
miþ bir araç, doðru çalýþmayan
bir televizyon ya da anlaþtýðý-
mýzdan daha fazla gelen bir
fatura... Bunlar günlük hayatta
rastladýðýmýz artýk normalleþ-
miþ durumlar. Tüketici olarak
yaþadýðýmýz bu maðduriyetler
karþýsýnda hangi haklara sahip
olduðumuzu çoðu zaman bil
meyiz. Oysa tüketici, ekonomi
sistemlerinin temelidir, motoru-
dur. Ayný zamanda tüketicinin
haklarý günlük yoðun ekono-

mik iliþkiler içerisinde suistimal
edilme ve ihmal edilme tehlike-
leriyle karþý karþýyadýr. Bu sebep
le tüketici sosyal olarak zayýf
konumdadýr ve korunmaya
muhtaçtýr. Bu sebeple modern
devlet anlayýþýnda tüketici hak
larý sayýsýz hukuki önlem ile ko
ruma altýna alýnmýþtýr.
Tüketiciler günlük ekonomik ha
yatta satýcýlar tarafýndan çoðu
zaman kasýtlý olarak yanlýþ bilgi-
lendirilirler. Örneðin yeni aldýðý-
nýz televizyonun bir fonksiyonu
çalýþmadýðýnda ve televizyonu
deðiþtirmek istediðinizde satýcý-
nýzdan böyle bir hakkýnýzýn ol
madýðý þeklinde bir cevapla kar-
þýlaþabilirsiniz. Bu doðru deðil-
dir. Kanunlarda satýn alýnan
mallarlar ilgili teminat haklarý
açýkça belirlenmiþtir ve bunlar
kýsýtlanamaz.  Kanuni teminat
hakkýnýz size hatanýn ya da bo
zukluðun türüne ve büyüklüðü-

ne göre “geri verme”, “deðiþtir-
me”, fiyat indirimi”  ya da “ta
mir ettirme” gibi haklar tanýr.
Ancak bu haklarýnýzdan fayda-
lanabilmeniz için aldýðýnýz ürün
de var olan hata, satýn alma
sýrasýnda açýk ve belli olmamalý.
Yani aldýðýnýz ürünü kontrol
ederek almalýsýnýz. Gewahrleis-
tung denilen kanuni haklarýnýz,
ürünü teslim alma sýrasýnda tes
pit edemeyeceðiniz, sonradan
varlýðý ortaya çýkan hatalar
(görünmez hatalar) için geçerli-
dir. Yeni çýkan kanunlara göre
ürünü aldýktan sonra, ilk altý
aya kadar hatalý ürünü deðiþtir-
me ya da tamir ettirme haklarý-
nýz var. Hangisini kullanacaðý-
nýz sizin isteðinize baðlýdýr. E
ðer satýcý, üründe var olan ha
tanýn sizin tarafýnýzdan sonra-
dan meydana getirildiðini kanýt
larsa bu garanti hakkýnýzý kulla-
namazsýnýz. Bu amaçla temi-

nat-garanti anlaþmalarýný yazýlý
olarak yapmanýzý tavsiye ederiz.
Satýcýnýn deðiþtirmeyi ya da
tamiri sebepsiz yere reddetme-
si durumunda satýþ sözleþmesi-
ni feshetme ya da fiyat indirimi
talep etme haklarýnýz doðar.

Peki  bu  haklarýnýzý  ne  zamana
kadar  kullanabilirsiniz?  

Taþýnýr mallarda, kanuni garan-
ti süresi 2 yýldýr. Taþýnmaz mal-
larda ise, bu süre 3 yýldýr. Eðer
taksitli alýþ söz konusu ise ve
ödeme süresi normal garanti
sürelerini geçiyorsa, garanti tak
sitlerin sonuna kadar devam e
der.  Alýnan mallarýn faturalarý
bu süreleri ispat edebilmek için,
en azýndan garanti sürelerinin
sonuna kadar saklanmalýdýr.

Cafer Eminoðlu 

Merkez: Leibnizgasse 5, 1100 Wien Tel.: 971 87 41 Sube:
Taborstr. 17B Wien Tel.: 276 41 73 

www.antalyajuwelier.at
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Viyana- Döndü A. adlý Türk
kadýný, 20 yýldýr evli olduðu ko
casýný kiralýk katil tutarak öldür-
mekten yargýlandý. Avusturya`
nýn NEWS Dergisi geçen sayý-
sýnda, Döndü A.’nýn  dramýna
ve cinayetin ayrýntýlarýna yer
verdi.

23 Ekim 2004 tarihinde, 78
yaþýndaki Seyit A.`nýn Donau
insel`de cesedi bulunmuþtu.
Defalarca býçaklanarak, kor-
kunç bir cinayete kurban gittiði
anlaþýlan yaþlý adamýn, 16 yaþýn
daki bir kiralik katil tarafýndan
öldürüldüðü anlaþýldý. Polis tara
fýndan yapýlan araþtýrmada, 16
yaþýndaki gencin, yaþlý adamý
cami çýkýþý sonrasýnda, Donau
insel`de ýssýz bir bölgeye götü-
rerek, orada öldürdüðü ortaya
çýktý. Türk gencinin, cinayeti,
kýz arkadaþýný babasýnýn baský-
sýndan kurtarmak istediði için
iþlediðini söylediði belirtildi.

9 Mart 2005 tarihinde, Viyana
Mahkemesi`nde  yapýlan duruþ
mada, hakkýnda yapýlan suçla-
malarý kayýtsýz bir ifade ve boþ
gözlerle dinleyen Döndü A., yar
gýcýn kendisine „Eþinizin öldü-
rülmesi için bir cinayet anlaþ-
masý yaptýnýz mý?“ diye sorma-
sý üzerine „Evet“ diyerek suçu-
nu itiraf etti.
“Neden yaptýðýmý Allah biliyor“
diyerek yaþamýndan, görevlerin
den, deðerlerinden kesitler ak
tarmaya baþladý.

Orta Anadolu`nun Yozgat ili-
nin küçük bir köyünde doðan
Döndü A., doðum gününü ke
sin olarak bilmediðini çünkü o
çevrede bunun çok önemli ol
madýðýný ve kocasýnýn hiçbir za
man doðum gününü kutlama-
dýðýný söyledi. Aþaðý yukarý,  60
ya da 61 yaþlarýnda olan Dön
dü A., bir çiftçi ailesinin çocuðu
ve ailesinin maddi imkansýzlý-
klarýndan dolayý okula gideme-
miþ. Kardeþleri ile birlikte tarla-
da çalýþmak ve hayvanlara bak-

Döndü A. : ”Ölmesini istedim...”
NEWS DERGISI HABERÝ

ÝÞTE BU RESÝM ÝLE DUYURDU!
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makla yükümlü olduðu bir ço
cukluk geçirmiþ... 15  ya da 17
yaþlarýnda ise, komþusunun oð
luna aþýk olmuþ ve ondan hami
le kalmýþ. Yaþadýðý çevre için ah
lak dýþý olan bu olay, acil bir ev
lilik ile sonuçlanmýþ.  Ancak eþi-
nin ailesi tarafýndan gelin ola-
rak kabullenilmediði için, oðlu
bir buçuk yaþýna geldiðinde ka
yýnvalidesi tarafýndan kendisin-
den alýnmýþ. Bu olaydan sonra
tekrar kendi ailesinin evine dön
mek zorunda kalan Döndü A.,
20 yýl boyunca dayak, küfür ve
aðýr iþlerle, - ta ki  1983 yýlýnda,
hayatýnda baþka bir dönüm
noktasý olan güne kadar yaþa-
mýna devam etmiþ. Günün bi
rinde babasý tarafýndan, Döndü
A.’nýn  yakýnda evlenmesi gerek
tiði söylenmiþ. Bu evliliðin asýl
sebebinin ise, 8 çocuðu olan
bir adamýn, çocuklarýna baka-
cak bir anne aramasý olduðunu
öðrenmiþ. 
Kendisinden 20 yaþ büyük bir
adamla, çocuklarýna bakmak ve
ev iþlerini yapmak için evlendik-
ten sonra, 1984 yýlýnýn sonla-
rýnda, kocasý Seyit A., kendisi
nin fikrini bile sormaya gerek
duymadan Avusturya`daki bir
çikolata fabrikasýnda iþ bularak
buraya göç etmiþ. Döndü
A.’nýn, buraya gelmesi için ge
rekli olan tüm formaliteler ve
pasaport iþlemleri bile kocasý
tarafýndan tamamlanmýþ. 
Viyana`ya taþýnmak Döndü A.’
nýn yaþamýnda pek az þeyi de
ðiþtirmiþ. Eþinin önceki evliliðin-
den olan 5 oðlan ve 3 kýz çocu-
ðunun ve kendisi ile evliliðin-
den olan 2 çocuðunun bakýmý
ile ilgilenmeye devam etmiþ.
Dýþ dünya ile iliþkisi ise neredey-
se yok denecek kadar azmýþ.
Sadece alýþveriþe gittiði zaman,
Seyit A. ya da oðullarýndan biri
ile dýþarýya çýkabiliyormuþ.

Bundan 5 yýl önce Döndü A. o
nun için çok önemli olan bir o
layla karþý karþýya kalmýþ. Ken
disini en son bebekken gördü-
ðü ilk oðlunun da Avustur
ya`ya yerleþtiðini ve kendisi ile
görüþmek istediðini öðrenmiþ.
Bu durumdan Seyit A.’ya bah-

settiðinde ise, kocasý bu duru-
ma þiddetle karþý çýktý. “Oðlum
evime beni ziyarete gelmeye i
zinli deðildi çünkü o, eþim için,
ahlak dýþý bir olayýn sonucuy-
du.”  diyor Döndü. Bu olaydan
sonra, kocasý tarafýndan aþaðý-
lanmaya ve dayaða maruz kal-
maya baþlamýþ. 

Trajik  sonun  baþlangýcý  

Asýl dram ise, bir yýl sonra baþ
lamýþ. “2002 yýlýnýn izin döne-
minde, 10 yaþýndaki kýzýmýz
Meryem ile memleketimize git-
miþtik. Ve orada kýzým, ayný köy
den bir çocukla istememesine
raðmen niþanlandý.”

Babasý Meryem`in 15 yaþýndan
önce evlenip, köye yerleþmesini
istiyormuþ. Bu olaydan sonra
Döndü A., ilk kez kocasýna, ge
leneklere, tutuculuða ve hak-
sýzlýða karþý, kýzý için mücadele
etmeye baþlamýþ. Seyit A. bu ko
nuda büyük bir inatla direnmiþ
ve bununla da kalmayýp karýsýný
dayak ile susturmaya çalýþmýþ.
Olaylarýn doruk noktaya nasýl u
laþtýðýný ise Döndü A. þöyle an
latýyor: “Yaklaþýk 2 sene önce e
þimin bir gece, Meryem’in oda-
sýna sessizce girdiðini görmem-
le baþladý herþey. Daha sonra e
þimin, kýzýma dokunmamasý
gereken bir þekilde dokunduðu
nu ve dudaklarýndan bir baba-
nýn kýzýný öpmemesi gereken þe
kilde öptüðünü bile gördüm”. 
Döndü A. gördüðü bu olay
hakkýnda ne kocasý ne de baþka
insanlarla konuþabilmiþ. „Çün
kü bu kocamýn gururunu zede-
lerdi. Allah’ýn isteðine karþý dav
randýðýný kendisi de zaten bili
yordu.“ diyor Döndü.

Bu olaydan sonra Seyit A.,
Müslüman bir þifacýya gitmiþ:
“Üçgen bir kaðýdýn üzerine bir
dua yazarak Seyit´e bunu su
yun içine koyup bu sudan bir
hafta boyunca her gün bir
yudum içmesini söyledi“. Bu p
rosedüre göre, 70 yaþýndaki
adam anormal zevklerinden
(düþüncelerinden) arýnacakmýþ.
Ama bunun tam tersi bir olay

yaþanmýþ. 2003 senesinin kýþýn-
da Meryem ilk intihar giriþimin-
de bulunmuþ ve kýsa bir süre
sonra da ikincisinde. Sonra Mer
yem bir býçakla kollarýnda ve ba
caklarýnda derin yaralar açarak
kendine zarar vermeye baþla-
mýþ.

Merkezi Rosenhügel’de bulu-
nan çocuk psikiyatri bölümün-
de, uzun bir süre tedavi gör-
müþ. Haziran 2004´de Mer
yem bir çok kere daha intihar
giriþiminde bulunmuþ ve yine
hastaneye kaldýrýlmýþ. Döndü
A.´nýn söylediðine göre, bura-
da 16 yaþýndaki Süleyman A. ile
tanýþmýþ. Kýsa bir zaman içinde
birbirlerine aþýk olmuþlar ve son
ra genç Türk kýz arkadaþýnýn ve
annesinin neler çektiðinin bilin-
cine varmýþ. Birçok kez Süley
man A. bunu daha fazla yaþa-
mamalarý gerektiðini belirtmiþ.
Anne ve kýz bunun üzerine Ey
lül 2004, iki kez kadýnlarýn ba
rýnma merkezine baþvurmuþlar.
Ancak burada da her defasýnda
kýsa bir süre kalabilmiþler. Seyit
A., onlara, sýðýndýklarý bu mer-
kezde bile, oðullarý aracýlýðý ile
haber göndererek kendisine
dönmesi gerektiðini aksi takdir-
de Meryem’i kendisinden ala-
caðýný söylemiþ.

„Artýk herþey benim için açýklý-
ða kavuþmaya baþlamýþtý. Ko
cam yaþadýðý sürece ondan kur
tulamayacaktým.“ diyor Döndü
A.  Meryem`i gerçekten sevdiði
anlaþýlan erkek arkadaþý Süley
man K. ise, kendisine daha ön
ce birçok kez mafyada arkadaþ
larýnýn olduðundan bahsetmiþ.
„Birgün ona, bir
cinayet için ne
kadar para gerek
tiðini sordum“ di
yen Döndü A.,
gereken miktarýn
800 Euro olduðu
nu öðrenmiþ. „Ký
zým bankadaki ta
sarruf hesabýný
feshetmiþti bu o
layý gerçekleþtir-
mek için, ben de
çocuk yardým

parasýnýn havalesini bekledim.“
diyor Döndü. Eline yeterli mik-
tarda para geçer geçmez bunu
Süleyman K.`ya iletmiþ. Seyit
A., Süleyman K.’nýn isteði üze-
rine, Donauinsel`in sakin bir
yerine gelmiþ ve orada öldürü-
lerek, cesedi nehre atýlmýþ.

Döndü A., cinayet sonrasýnda
cesedin nehre atýlmasýný kabul
etmeyiþini ise þöyle anlatýyor:
„Çünkü eþime, bundan yýllar ön
ce, kendisinin ölümünden son
ra, onu memleketine götürece-
ðime ve orada gömüleceðine
dair söz vermiþtim. Þimdi ise,
cesedi belki bir daha hiç bulun-
mayabilir“.

Cinayet

23 Ekim 2004 tarihindeki
cinayeti,  Süleyman K.`nýn maf
yadaki arkadaþlarýnýn yerine,
kendisinin iþlediði ortaya çýktý.
17 yaþýndaki genç, cami çýkýþýn-
dan sonra kýz arkadaþýnýn ba
basý Seyit A.`yý Tuna`nýn ýssýz
bir bölgesine götürmüþ ve bý
çak darbeleriyle öldürmüþtü.
Olaydan birkaç gün sonra,
genç delikanlý, Cinayet Masasý
Polisi tarafýndan cinayet zanlýsý
olarak sorguya alýndý ve kýsa bir
süre sonra da Döndü A. tutuk-
landý. Meryem, 13 yaþýnda ol
duðu için cezai ehliyete haiz bu
lunmuyor bu nedenle mahke-
mede annesi ve erkek arkadaþý
hakkýnda hiçbir beyanda bulu-
namýyor. Dava sonucunda, Sü
leyman K. 8,  Döndü A. 11 yýl
hapis cezasýna çarptýrýldý. Dön
dü A. ”Þimdi herþey daha iyi..”
diyor.
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Viyana-  Geçtiðimiz günlerde
Krone Zeitung`da yer alan  Dr.
Zilk (ombudsman) adlý köþede,
dolandýrýlma ihtimaline karþý
mümkün olduðunca Türkiye`
den mücevher alýnmamasý yö
nünde tavsiyede bulunuldu ve
aþaðýdaki okuyucu mektubuna
yer verildi. Bu haber, KRONE Ga
zetesi’nin ve eski Viyana Bele
diye Baþkaný SPÖ’lü  ZÝLK’in,
Türk ve Türkiye karþýtý tutumla
rýný her fýrsatta sergilemekten
kaçýnmadýklarýný bir kez daha
ispatladý. Ýþte ispatý : “Graz’lý bir
bayan,  Aralýk 2004 tarihinde
50 Euro kapora verip
Antalya`dan 2100 Euro deðe-
rinde bir altýn yüzük satýn alýyor.
Yüzük ücretinin geri kalanýný,
PSK Bank üzerinden havale ile
gönderen Graz’lý bayan, Graz`
da yaptýðý araþtýrmada yüzüðün
deðerinin aslýnda  900 Euro
daha az olmasý gerektiðini
öðrendikten sonra havale iþle
mini durdurmak için 4 Ocak
tarihinde bankaya baþvuruyor
ve Türkiye`deki kuyumcuyu da
telefonla arýyor.  Ancak 19 Ocak
tarihinde paranýn hesaba geçti-
ðini öðreniyor. Graz’lý bayanýn
PSK`ya yaptýðý  baþvurularýn da
þu ana kadar sonuçsuz kaldýðý
ve ombudsmanýn da bankadan
bir cevap beklediði belirtiliyor.“

SPÖ’lü Zilk vurdukça vuruyor 
“Türkiye`den mücevher almayýn!“ 

Frankfurt  -Alman televizyon
kanalý ZDF`de yayýnlanan „Tür-
kiye ve Avrupa“ adlý tartýþma
programýna katýlan Lale Ak-
gün`ün (SPD),  program sonra
sýnda Viyana eski Belediye Baþ
kaný Zilk`in, nezaket sýnýrlarýný
aþan sözleriyle karþý karþýya kal-
dýðý bildirildi. Lale Akgün`e „Siz

çok agresifsiniz. Sizinle hiçbir
Türk erkeði evlenmez“ diyen
Zilk` e, Akgün’ün “20 yýldýr bir
Türk`le evliyim ve çok mutlu
yum” þeklinde cevap verdiði i-
fade edildi. Tartýþma programý-
na katýlan diðer Türk siyasetçisi
Mehmet Daimagüler`in de  tep
ki göstermesi üzerine Zilk`in

sessizce yanlarýndan ayrýldýðý ak
tarýldý.  Türkiye`nin AB üyeliði-
nin tartýþýlacaðý programda, El
Kaide ve Usame Bin Ladin`e ait
görüntülere yer verilmesi de
Türk siyasetçilerin tepkisine ne
den olurken, Lale Akgün ve
Mehmet Daimagüler`in (FDP)
program içeriðinde bu konula-
rýn olacaðýný bilmeleri durumun
da, programa katýlmayacaklarý-
ný belirttikleri aktarýldý. Yeþiller
Partisi`nden Cem Özdemir`in,
“AB Türkiye için hazýr deðil, ö
zel statü tanýnmalý” diyen CDU
Partisi üyesi Pöttering`e, Türki
ye`nin Avrupa Birliði sürecini-

nin 40 yýla dayandýðýný hatýrla-
tarak, Türkiye’ye verilen sözle-
rin yerine getirilmesi gerektiðini
vurguladýðý belirtildi.

Zilk`ten Almanyada Türk
kadýn milletvekiline  büyük

KABALIK!
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Her ay Kur’an’ý Kerim’in ayetle-
ri ýþýðýnda kaleme aldýðým yazý-
lara istinaden takiben 500 veya
daha fazla mesaj, mektup alýyo
rum bunlarý arasýnda bir serze-
niþ var ki beni þaþýrtmýyor deðil.
Ýzninizle bunu sizlerle paylaþýp
yine Kur’an’ý Kerim’in ayetleri
ýþýðýnda kendi çapýmda cevap
lamak istiyorum Sevgili Yeni
Vatan Gazetesi Okuyucularý.

Serzeniþ þu: „Tamam yazýlarýný-
zý biz takdirle okuyoruz ve çok
da yararlanýyoruz Sayýn Birol Ký
lýç. Ama siz bu din konusunda
ki yazýlarýnýzda baþta Peygam
ber efendimiz olmak üzere, Al

lah’ýn salât ve selamý üzerinde
olsun,  þu hacýdan, þu hoca-
dan, þu pirden veya þu mezhep
kurucusundan hiç bahsetmiyor
sunuz. Niye? Siz acaba baþýmý-
za modern bir Vahabi kesil-
meye mi adaysýnýz? Tutturmuþ-
sunuz Kur’an-ý Kerim’de Ku
r’an-ý Kerim.“ 

Tabii bunu diyenler azýnlýkta
ama bunlarýn hepsi maþallah
kelli, felli din hocalarý filan... Ya
ni “Serzeniþlerini ciddiye almaz
isek; cehennem kapýsýný ara
larýz” korkusu içimizden geçmi
yor deðil. Ama alemlerin Rabbi
Rahman, Rahim ve din günü-

nün hükümdarý/maliki/sultaný
Allah’a hamdolsun ki elimizde
ýþýðýmýz Kur’an’ý Kerim var. Yok
sa yandý gülüm keten helva. Ha
limiz kötü olacak. Biz neden Ku
r’an-ý Kerim diyoruz. Cevabý
çok basit; Ýslam dini açýk ve te
miz bir þekilde, þüphe, lakýrdý
(meallerde geçer) götürmeden
tüm açýklýðý ile Kur’an’ý Ke
rim’de vardýr. Biz Kur’an’ý Kerim
ve Ýslam aþýðýyýz. Biz Kur’an-ý
Kerim’in içindeki Müslüman ol
ma sevdalýsýyýz. Artýmýz ve eksi-
miz ile ahirette bize hesap sora
cak olan Rabbimiz, bizi Kur’an-
ý Kerim’in içinde var olan ayet-
lerde geçen hüküm, yasak ve

tavsiyeler ile sýnavdan geçire-
cek. Ýslam’da, bu dünyada ve
ahirette tek hesap sorucu ve hü
küm sahibi tek baþýna hamdol-
sun ”DÝN  GÜNÜNÜN  HÜKÜM
DARI/MALÝKÝ/SULTANI  Aziz  Rab
bimiz  Allah’týr.”
(Fatiha  Süresi,  Ayet  2-44)  
Güzeller, güzeli muazzam Pey
gamberimiz Muhammed Mus
tafa’nýn yolunda Kur’an-ý Ke
rim’dir. Bizim yolumuz da, o
nun yoludur. Allah’ýn, evet tek
rar ediyoruz aziz Rabbimiz Al
lah’ýn bizzat sözleri olan Kur’an
’ý Kerim’i okuyucularýmýza anlat
madan, ciddiyetle aklýn ve gön-
lün Kur’an’da öneminin altýný

Resul þikâyet ediyor, 
size ne oluyor sevgili kardeþlerim?

““RReessuull  ddee  þþööyyllee  ddeerr::  ””EEyy  RRaabbbbiimm,,  bbeenniimm  ttoopplluummuumm,,  bbuu  KKuurr''aann''ýý  tteerrkk  eeddiillmmiiþþ//ddýýþþllaannmmýýþþ  hhaallddee  ttuuttttuullaarr..””

Rabbimizin, barýþýn, ilmin ve esenliðin kaynaðý Ýslâm ve muaz-
zam sevgi ve rahmet  peygamberi  Hz. Muhammed aracýlýðýy-
la insanlýða tebliðini, sadece ve sadece Kur’an-ý Kerim’in ýþýðý
altýnda tanýtmak, her Müslümanýn görevi olsa gerek; Kur’an-ý
Kerim’in ýþýðýnda, Hz. Peygamber sevgisi etrafýnda, birlik ve be
raberlik içinde yaþadýðýmýz sevgili yeni vatanýmýz Avustur
ya’da… “72 millete tek gözle bak!“ diyen aklýn ve gönlün dini
Ýslam, çaðýn çok ama çok ilerisindedir. Düþünene, aklýný ve
gönlünü gerçekten çalýþtýrana! 
“Kutlu Doðum Haftasý“ denildiðinde ne anlaþýlýr? Bu sorunun
cevabý çok basittir; Hz. Peygamberi anmak, anlamak, onun
temsil ettiði hak ve insan aþkýnýn deðerler bütününü taný-
mak… Ve bu 1400 yýl sonra ancak ve ancak Kur’an-ý Kerim’in
ýþýðýnda olabilir.  Kur’an-ý Kerim’in evrensel mesajý ve Hz. Pey
gamber’in örnek kiþiliði ve ahlaký, bu deðerler toplamýnýn kris
talleþmiþ halidir. Ama aradan 1400 yýl geçtikten sonra bir çok
hurafe, zübür ve yalan hadisin arasýnda, muazzam Hz. Pey
gamber’i anarken her “sözünün(hadisin) ve davranýþýnýn“ Ku
r’an-ý Kerim’den onay almasýna, 2005 yýlýnda yani yirmi birin-
ci yüzyýlda yaþayan Ýslam dinine mensup tüm Müslümanlarýn
çok ama çok dikkat etmesi gerekir. 114 süre ve 6660 adet
ayetten oluþan yüce Rabbimiz Allah’ýn kelamý olan Kur’an-ý
Kerim, önümüzde açýk seçik durmaktadýr. Müslümanlar öteki
dünyada yani ahirette iþte bu aziz kitap Kur’an-ý Kerim içinde-
ki tavsiye ve emirlerden sýnanacaktýr. Bu nedenle Hz. Peygam-
ber’imiz tüm insanlýðý, o zaman ve gelecekte doðabilecek
yalan yanlýþ hadis ve zübürler (yani din adýna yazýlmýþ ve adeta
Kur’an-ý Kerim’e ortak koþan yalan, yanlýþ kitap ve sözler) hak-
kýnda defalarca uyarmýþtýr. Ýþte Kutlu Doðum Haftasý’ný bunla-

rý düþünerek geçirmekte yarar vardýr. Hz. Peygamber’i örnek al
mak demek, 1400 yýl önceki çöl hayatýna gidip o zamanda ya
þamýþ din kardeþlerimiz olan Araplarýn örf ve adetlerini örnek
almak demek deðildir. Kýsaca tarihe gömülmek deðildir. Muaz
zam Peygamber Hz. Muhammed’i tanýmak ve sevmek, onun
tüm insanlýðýn barýþý ve mutluluðu için verdiði mesajý anla-
mak, aklý ve gönlü çalýþtýrmaktýr. Çaða en baþta ayak uydurup
hatta ilerisi için ilim, bilim, sanat ve kültür alanlarýnda salih
ameller içinde iman ederek hayýr ve barýþ için çalýþmak demek-
tir. Doðru olan Peygamber efendimizin  tüm Müslümanlar
için, Kur’an-ý Kerim’in  adeta yaþayan bir örneði oluþudur.
Kur’an-ý Kerim bizleri onu örnek almaya davet eder. Resul
efendimiz kimseyi ayýplamadý, nefsin kurbaný olmadý, kötülü-
ðe kötülük ile karþýlýk vermedi. Af ve hoþgörü sahibi idi.
Etrafýndakileri hiç incitmedi. Kendisine yardýmda bulunanlarý
geri çevirmedi. Ama bizim burada, bu yüzyýlda yaþayan
Müslümanlar olarak dikkat edeceðimiz, Hz. Peygamberimiz’e
mal edilen bir çok hurafe ve hadisi  bilinçli bir þekilde kullanan
Ýslam düþmanlarý veya dindar görünüþlü olan ancak Ýslam’ý
suistimal ederek ticaret ve din bezirganlýðý yapan kiþilerdir.
Peygamberi sevmek demek, onun yaþadýðý döneme ait kültü-
rü taklit etmek demek deðildir. Onu taklit etmek demek,
Kur’an-ý Kerim’i yani Allah’ýn kelamýný anlamak  ve aklý çalýþ-
týrmak; kin, nefret, kibir, fesat ve fitneden uzak durup imanýn
dosdoðru yolunda, dini suistimal etmeden barýþ ve hayýr iþle-
rinde yarýþýrcasýna koþmaktýr. Muazzam  Peygamber efendimi-
zi salet ile selamlarken Kur’an-ý Kerim’in  bu konu ile ilgili sar-
san ve düþündüren ayetinin mesajýný büyüteç altýna almayý,
KUTLU DOÐUM HAFTASI vesilesi bir görev biliyoruz.

Kutlu Doðum Haftasý ve Kur’an-ý Kerim 
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defalarca çizmeden, baþka bir
þeyin bizden istenmesini her
þeye raðmen saygýyla karþýlýyo-
ruz. 
Allah’ýn sözlerini Kur’an-ý Ke
rim’de bir özümseyelim. Gerisi
çok ama çok kolay. Tersi ise çok
zor. Hem de çok zor! 
Çünkü tersine gitmemiz bizi
hurafenin ve biad’larýn (Sonra
dan dine sokulmuþ þey. Vahye
aykýrý, dinsel gelenek ve kabul-
ler) dünyasýna sokar. Ýslam diye
ifade edilen her þey ama her
þey Kur’an’ý Kerim’den onay al
mak zorundadýr. Bunun tersini
iddia etmek ÞÝRK’tir. Yani Allah’
a ortak koþmaktýr. Yani Allah’ýn
yanýna-yöresine, yedek ve ikin-
cil ilahlar koymaktýr. Yani Allah’
a özgü yetkileri kullanmaya
kalkmaktýr. Yani Peygamber e
fendimizi Allah’ýn elçisi ve kulu
olmaktan çýkarýp Allah’ýn bir
tür ortaðý konumuna getirmek-
tir. Biz bunun peþinde ve sýðýn-

masýnda deðiliz. Biz bu dünya-
da ve öteki dünyada gerçek tek
dostumuz, þah damarýmýzdan
bize daha yakýn olan, ruhun-
dan bir nefta olduðumuz Rab
bimize sýðýnmak ve teslim ol
mak sevdalýsýyýz. Önümüzde en
geller büyük, hem de ne büyük.
Aracýlara ve þirkçilere ihtiyacý-
mýz yok. Zaten kulun baþýnda,
þu Nef’s belasý var; çevresinde
þeytan illeti var, daha ne yapa-
lým Allah’a Kur’an’ý Kerim ýþý-
ðýnda teslim olmak dýþýnda…

Evet þöyle nefes alalým. Biliyo-
rum yine hýzlý gittik! Ama de
vam etmek zorundayýz. Ýþin en
tatlý, en düþündürücü kýsaca en
can alýcý kýsmýna geldik!

Bakýn Kur’an-ý Kerim’in Furkan
Süresi’nin 30.Ayeti’nin mealin-
de aziz Rabbimiz bize ne diyor: 

“Resul  de  þöyle  der:  "Ey  Rab

bim,  benim  toplumum,  bu  Ku
r'an'ý  terk  edilmiþ/dýþlanmýþ  hal
de  tuttular."  
(Furkan  Süresi(25/30)“
Ýþte bu ayet Allah’ýn, Kur’an’ýn
Muhammed ümmetine (Üm
met’in açýklamasý þöyle: Ýnanç

topluluðu. Bir Peygamberin teb
liðine muhatap olacak insan
kitleleri. Kur’an’a göre, Hz.Mu
hamed’in ümmeti tüm insanlýk-
týr. Çünkü ondan sonra pey-
gamber gelmeyecektir) yönelt-
tiði önemli bir ÝHTAR ve
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SERZENÝÞTÝR…
Þimdi yukarýda yazýmýzýn baþýný
tekrar okursanýz bana serzeniþ-
te bulunan sevgili büyüklerim
karþýsýnda, Allah’ýn ihtarý ve ser
zeniþi var…Soruyorum Sevgili
Yeni Vatan Gazetesi Okuyu
cularý hangisini ilk önce dikkate
alayým?
Cevabý duydum. 
Teþekkür ederim. 
Tabii ki dediniz, Allah’ýn Kelam’ý
yani sözleri olan Kur’an’ý Ke
rim’in Furkan Süresi’nin 30. aye
tini kendimize bir ihtar kabul
edeceðiz ve aklýmýzý artý gönlü-
müzü çalýþtýracaðýz. 
Niye? 
Çünkü geçtiðimiz sayýlarýmýzda
defalarca yazdýðýmýz gibi yine
Kur’an’ý Kerim YUNUS    Süresi’
nin  100.  ayeti mealinde ne di
yor: “Allah,  pisliði  aklýný  kullan-
mayanlar  üzerine  býrakýr.“  
Kýsaca Allah kullarýna özellikle a
kýllarýný çalýþtýrmalarýný emir edi
yor, tavsiye ediyor. Hatta kulla-
rýna “Eðer aklýný çalýþtýrmazsan
üzerine pislik býrakýrým“ diyor.
Aklýmýzý çalýþtýracaðýz. Emir bü

yük yerden... Bu arada tabii Ýs
lam dünyasýnýn haline bir bakýp
aklýný ne kadar çalýþtýrdýðýna da
bir göz atacaðýz ve baþýnýn bela
dan neden kurtulmadýðýný de
rin derin, Kur’an-ý Kerim’in ayet
leri ýþýðýnda düþünmek zorunda
olduðumuzun altýný çizeceðiz.

Þimdi aklýmýzý çalýþtýrýrsak; FUR-
KAN Süresi’nin 30. ayetini
büyüteç altýna almamýz gerek-
tiðini daha da iyi anlayacaksý
nýz. Çünkü bu sürede, Hz. Pey
gamber’in Cenab-ý Hak huzu-
runda, bütün insanlýk önünde
ümmetinden TEK ÞÝKAYETÝ BU
DÝLE GETÝRÝLMÝÞTÝR: “Resul  de
þöyle  der:  "Ey  Rabbim,  benim
toplumum,  bu  Kur'an'ý  terk
edilmiþ/dýþlanmýþ  halde  tuttu-
lar."”  
(Furkan  Süresi(25/30)

Burada, bu mucize ayette çok
ince ve düþündürücü mesajlar
ve uyarýlar vardýr.  Ýçerikteki ila
hi mesajlarý dikkate alýrsak; Re
sul, ümmetinin Kur’an’ý benim
seyip kucaklar bir resim çizme-

sine raðmen, aslýnda Kur’an-ý
Kerim’i kendisinden uzaklaþtý-
rýp devre dýþý býrakmasýndan þi
kayetçidir. (Ayette geçen “Ýtti-
haz“ ve “Mehcur“ kelimelerine
dikkat!)
Ýþte Kur’an’ýn ýþýðýnda yüzde
yüz doðru olan bir gerçek…
Ýçinde bizzat Peygamber efen-
dimiz var... Uyarý var… Ne diyor
bu ayet düþünelim…Þunu di
yor: Görünüþte yani zahirde
Kur’an’a sarýlma, hakikatte ise
Kur’an’ý hayatýmýzdan itme ve
ondan uzaklaþma sergilenmiþ-
tir ve sergilenmektedir. 
Ýþte Ýslam dünyasýnýn baþýna
neden pislik yaðdýnýn cevabý da
bu ayette gizlidir… Ýslam dün
yasýnýn þekilde güya Ýslam ve Ku
r’an’a sarýlma numarasýný, biz-
zat Allah ayeti ile Peygamber ü
zerinden þikayet ettiriyor...
Þimdi en vurucu, özellikle KAT
RANLI YOBAZLARI yerlerinden
zýplacak hassas noktaya geliyo-
ruz Sevgili Yeni Vatan Gazetesi
Okuyucularý. Din, Kur’an’ýn dini
dir ama topluma þu anda yön
veren ve Kur’an’a FATURA edi-

len  birçok ZÜBÜR (Uydurma
Kutsal kitaplar), mezhep, tari-
kat, fetva, icma, hazret, seyyid,
dede, pir, vs. vardýr. Tevhid dini
barýþýn, ilmin ve kardeþliðin dini
Ýslam, adeta bir þirketler toplu-
luðu dini haline getirilmiþtir. 

Ýþte anlattýðýmýz bu durumu,
Kur’an Þura Süresi’nin 21. ayeti
mealinde  mucize bir þekilde
açýklamýþtýr: 

“Yoksa  onlarýn  þürekasý,  hü
kümde  ortaklarý  mý  var  da  din
konusunda  Allah’ýn  izin  verme-
diði  þeyleri  kendileri  KURALLAÞ-
TIRIYORLAR.“
(Þura  Süresi,  Ayet  21)

Bu ayetleri lütfen hýzlý bir þekil-
de Hint Mandarasý gibi veya Ýb
rahim Tatlýses’in arabesk, Ümit
Besen’in bunalýmlý aþk þarkýlarý-
ný tekrar eder gibi okumayýn!
Bakýn bu ayette “kurallaþtýrma“
ile Allah ne demek istemiþ. Dü
þünün, taþýnýn… Sabahtan ak
þama kadar Allah diyorsunuz.
Ne olmuþ yani Allah’ýn sizlere
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Kur’an’da ifade ettiði ve “Oku,
düþün“ dediði ayetlerin bir ka
çýný enine boyuna düþünseniz? 

Ýþte muazzez Peygamber efen-
dimizin yaþadýðý sürede en cid
di mücadelelerinden bir tanesi
Allah’ýn Kitabý Kur’an’ý Kerim dý
þýnda bir din kaynaðýnýn ortaya
çýkmasýný engellemek olmuþtur.
Ýþte bu satýrýn  yazarý da, bu Mu
hammed yolunun takipçisidir.
Kýsaca Kur’an’ý Kerim barýþ, e
senlik, akýl ve gönül yolu…
Dosdoðru... Hoþ yol... Güzel
yol... O yolda aklýný ve gönlünü
çalýþtýrarak buluþmak isteyenle-
re selam olsun! 

Burada þu soru aklýmýza gelme-
li; peki Peygamber  efendimiz,
yaþadýðý dönemde bu konuda
yani Kur’an’ý Kerim’e ortak bir
sözün, kiþilerin  veya kitaplarýn
çýkmamasý için ne yapmýþtýr?
Bu konuda Ýbn Abdil Berr (ölm.
H. 463)’in Camiu Beyani’l-Ilm
adlý eserinde Üstadlarýn alýntýla-
rý vardýr. Bu eserde “Hadisin ya
zýlmasýnýn ve kitaplarda ebedi-
leþtirilmesinin kerahetine iliþkin
bab“ adýný taþýyan bölümün
Türkçe tercümesinde þu satýrlar
yazar: “Resul buyurmuþtur ki:
“Benden  Kur’an dýþýnda birþey
yazmayýn. Benden Kur’an dýþýn-
da birþey yazmýþ olan onu der-
hal yok etsin.“…” 
Ýmam Malik þöyle diyor: “Halife
Ömer, hadisleri toplayýp yazdýr-
mak istemiþti. Sonra düþündü
ve kararýný þöyle açýkladý: “Hayýr

Allah’ýn kitabýnýn yanýnda bir
baþka kitaba yer veremeyiz.“
Hz. Ömer bu kararýnýn gerekçe-
sini þöyle açýklamýþtý:“ Geçmiþ
zaman baktým ve gördüm ki,
sizden önce bazý topluluklar
vahyin dýþýnda bazý kitaplar
oluþturdular, sonra bu kitaplara
sarýldýlar, Allah’ýn kitabýný terk
ettiler. Allah’a yemin ederim ki,
Allah’ýn kitabýnýn yanýnda bir
baþka kitabýn varlýðýna ebediy
yen razý olamam. Hz. Ömer, bu
kararýnýn ardýndan bütün valile-
rine genelge göndererek hadis
adýyla ellerinde bulunan herþeyi
yok etmelerini emretti.“ 
Hz. Ali halka hitap ettiði bir
konuþmasýnda þöyle demiþti:
“Elinde yazýlý hadis bulunan
onu yok etsin. Þu bir gerçek ki
insanlar ulemanýn hadislerine u
yup Rablerinin kitaplarýný terke-
derek helak olmuþlardýr.“ 
Hz. Ebubekir de böyle bir þeye
müsaade etmemiþtir, hatta Pey
gamber’e izafeten söz naklet-
meyi yasaklamýþtýr ve “Allah’ýn
Kitabý Kur’an’ý Kerim size yeter“
demiþtir… 

Büyük sahaplarýn hepsinin tavrý
ve görüþü budur… Onlar, “Pey
gamber dedi ki..“ sözünü kul-
lanmaktan bile çekiniyorlardý.
Ortada bir Kur’an vardý…Ve a
yetler özellikle bu konuda uyarý
yordu:“Ey  Rabbim,  benim  top-
lumum,  bu  Kur'an'ý  terk  edil-
miþ/dýþlanmýþ  halde  tuttular."  

(Furkan  Süresi(25/30)
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Avusturya’daki  ilk  Müslüman-
Türk  cenaze  firmasý  sahibi  Ýbra-
him  Balçok  ile  cenazenin  nakli
ve  defin  iþlemleri  hakkýnda  bir
görüþme  yaptýk.  Büromuzu
ziyaret  eden  Balçok  sizler  için
sorularýmýzý  cevapladý.

Y.  Vatan:  Kýsaca  kendinizden
ve  firmanýzýn  hizmetlerinden
bahseder  misiniz?  

Ý.Balçok: Ben bu iþi yaklaþýk 18
yýldan beri yapmaktayým. Ýlk
olarak, Almanya’daki bir cena-
ze firmasýnda çalýþarak baþla-
dým. 8 yýl sonra da kendi firma-
mý kurdum. Yaklaþýk 10 yýldan
beri, baþta Türkler olmak üzere
Balkanlarda ve Arap ülkelerinde
yaþayan Müslümanlara cenaze-
lerinin nakli ve defin iþlemleri
konusunda hizmet veriyoruz.
2003’ün Aralýk ayýndan itiba-
ren de, Viyana’da hizmet ver-
meye baþladýk. Þu anda da,
Avusturya’nýn izin belgeli tek

Türk cenaze firmasýyýz. 

Y.  Vatan:  Viyana’da  böyle  bir
firmaya  neden  ihtiyaç  vardý?
Kuruluþ  amacýnýz  nedir?  

Ý.Balçok: Yakýnlarý vefat eden
vatandaþlarýmýz, cenazenin
defin iþlemlerinin yaný sýra pek
çok resmi formalite ile de
uðraþmak zorunda kalýyorlar ve
bu konuda çok ciddi sýkýntýlar
yaþýyorlar. Firmamýzýn kuruluþ
amacý, cenazesi olan vatanda-
þlarýmýzýn resmi dairelerdeki
iþlemlerini de üstlenerek yükle-
rini hafifletmektir.

Y.  Vatan:  Ýþlemler  esnasýnda
resmi  makamlarda  ne  gibi  zor-
luklar  yaþanabiliyor?

Ý.Balçok: Avusturya’da birçok
iþlem çok uzun sürmekte, özel-
likle hastanelerde hemen “çýkýþ
belgesi” verilmiyor. Bundan
dolayý, sonraki iþlemler de

aksýyor. Otopsi yapýlmasý gere-
ken durumlarda ise, bu süre bir
haftaya kadar uzayabiliyor.
Türkiye’de bu iþlemler daha
kolay halledilebiliyor.  

Y.  Vatan:  Cenazenin  nakli  veya
defni  için  gerekli  olan  ve  cena-
ze  sahiplerinden  istenen  evra-
klar  nelerdir?  

Ý.Balçok: Vefat eden kiþinin ika-

metgâh belgesi (Meldezettel),
pasaportu, nüfus kâðýdý, evli ise
evlenme cüzdaný, Avusturya
vatandaþý ise ayrýca doðum bel-
gesi ve Avusturya vatandaþý
olduðuna dair nüfus belgesi

gerekiyor. 

Y.  Vatan:  Cenaze  sahipleri  ile
sorunlar  yaþadýðýnýz  durumlar
oluyor  mu?

Ý.Balçok: Cenaze sahipleri ile
aslýnda çok fazla sorun yaþa-
mýyoruz. Aksine acýlý olduklarý
bir dönemde, formaliteleri ve
sorunlarý hallediyor olmamýz
onlarý memnun ediyor. Ayrýca
ekibimiz bu konuda son derece
profesyonel ve eðitimli. Yakýnýný
kaybetmiþ bir insanýn psikoloji-
sini biliyor ve ona göre davra-
nýyoruz.

Y.  Vatan:  Birçok  insanýn
“Cenaze  fonu”  ve  “Cenaze  fir-
masý”ný  karýþtýrdýðýný  biliyoruz.
Ýkisi  arasýndaki  fark  nedir?

Ý.Balçok:  Cenaze fonlarý, kiþile-
rin yaþarken üye olabildikleri ve
kiþinin vefatýndan sonra cenaze
ile ilgili iþlemlerini yürüten bir
fondur. Bir tür “sigorta” diyebi-
liriz. Ancak cenaze firmalarý,
vefat eden kiþinin yakýnlarý tara-
fýndan baþvurulduðunda cena-
ze iþlemlerini üstlenen ve yürü-
ten kuruluþlardýr. Ýkisini birbiri-
ne karýþtýrmamak lazým. Tabii
ki, herkesin yaþarken “cenaze
fonu”na üye olmasýnda fayda
var. Verdiðiniz bilgiler için çok
teþekkür ederiz.

Viyana’nýn resmi izin belgeli, ilk Müslüman-Türk cenaze firmasý!

Geniþ bilgi almak için adres ve telefon:
Balcok Cenaze Firmasý

Gece ve gündüz Tel.: 01/8107359
Mesai harici  Tel.: 0699/12362961

A-1120 Wien, Schönbrunnerstrasse 182/2

Ölümlü dünyada cenaze iþlemleri

Ýbrahim Balçok 
Yeni Vatan Gazetesi’ni
ziyaret ederek þirketi
hakkýnda  bir Türk kahve
si eþliðinde bilgi verdi.

Birol Kýlýç
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Spor ve Enerji- 24 Nisan´dan
itibaren herkes bunu konuþa-
cak. Wien Energie Spor Hafta
larý, „WIEN ENERGIE bewegt“
parolasýyla tüm Viyanalýlarý s
portif faaliyetlerde bulunmak ü
zere aktivitelerine davet ediyor.
Spor Haftalarý, Wien Energie
müþterileri için birçok avantaj
anlamýna geliyor. Birazcýk þans
ile ana ödül olan Fiat Multip
la´ya, bisiklete, hafta sonu te
nis veya benzer birçok hediye
çekine sahip olabilirsiniz. 

Wien Energie Spor Haftasý, yak
laþýk 4.000 koþucuyla 24 Ni
san´da WIEN ENERGIE Yarý Ma
raton Koþusu ile baþlýyor ve 22
Mayýs 2005 tarihinde yaklaþýk
25.000 kiþinin katýlacaðý Viya
na Þehir Maratonu’yla son bulu
yor. Bu tarihler arasýnda futbol,
hentbol, voleybol ve basketbol
gibi spor aktiviteleri gerçekleþti-
rilecektir. Aktif olarak sporla uð
raþanlar veya iyi bir izleyici olan
lar için kaçýrýlmayacak bir eðlen
ce. Organizasyon, avantajlar, in
dirimler ve þans oyunu ile ilgili
ayrýntýlý bilgi broþürü „Sport in
Wien Extra“, bütün Wien Ener

gie müþterilerine posta yoluyla
gönderilecektir. Ayný zamanda
ayrýntýlý bilgiyi www.wienenergi
e.at internet sayfasýnda bulabi-
lirsiniz.

Belediye´den  verilen  görev

Wien Energie elektrik, gaz ve u
zaktan ýsýnma sistemi ile Viya
na’nýn ve çevresinin kusursuz
bir þekilde enerji ihtiyacýný karþý-
larken ayný zamanda þehirde ya
þayan vatandaþlarýn daha da ha
reketlenmesini saðlýyor. Beledi
ye tarafýndan üstlenilen bu gö
rev, yaþam kalitesini belli bir se
viyede tutarak daha da yükselt-
me amacýný taþýyor.
Buna tabii ki spor da dahil. Viya
na gibi metropol bir þehirde s
por yapmak o þehirle  özdeþleþ-
menin bir parçasýdýr. Wien Ener
gie Yönetim Kurulu Baþkaný Dr.
Michael Obentraut´a göre, Wi
en Energie için, Viyanalýlarýn s
portif aktivitelere katýlmalarý ve
ya bir spor kulübünde spor faa-
liyeti içinde bulunmalarý çok ö
nemli. Obentraut “Bu bizim iþ
letmemizin temel felsefelerin-
den biridir. Wien Energie ve s

por birbirine çok yakýþýyor” di
yor. 
Wien Energie Avusturya´nýn en
büyük yerel enerji üreticisidir.
Wien Energie, ayný zamanda
1,2 milyonun üzerinde evin,
yaklaþýk 230.000 iþ ve endüstri

iþletmesinin, bunun yaný sýra
halka açýk yerlerin, 4.500’ün
üzerinde çiftçinin, aþaðý Avus
turya ve Burgenland eyaletleri-
nin bir kýsmýnýn elektrik, gaz ve
uzaktan ýsýnma ihtiyacýný karþý-
lýyor. 

WÝEN ENERGÝE hareketlendiriyor: 24 Nisan´dan 22 Mayýs´a kadar

Spor Haftasý: Wien Energie herkesi spor yapmaya ve aktiviteleri izlemeye davet ediyor.

Fiat Multipla: Wien Energie ile kazanýn!Doðalgaz ile çalýþan bir
Fiat Multipla. Baþvuru formlarýný Mariahilferstr. 63 Wien Energie
Evi, Wien Energie Müþteri Hizmet Merkezleri, Fiat, Ýntersport
Eybl ve Ströck´de bulabilirsiniz.
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Ýzmir'deki Viyana Balosu muhteþem bir rüya idi!

Ýzmir- Sponsorlarý arasýnda A
vusturya’dan Yeni Vatan Gaze-
tesi’nin de bulunduðu Avustur
ya Büyükelçiliði Ticaret Müste

þarlýðý'nýn katkýlarýyla Ýzmir Hil
ton Oteli'nde bu yýl sekizincisi
düzenlenen geleneksel 'Viyana
Balosu', uzun süre hafýzalardan
silinmeyecek renkli görüntülere

sahne oldu. Her yýl Viyana’da
düzenlenen Viyana Balosu’nun
dünyanýn pek çok ülkesinde de
benzerleri düzenleniyor. Fakat
bu yýl Viyana dýþýnda düzenle-
nen balolarýn eþi ve benzeri gö
rülmemiþ güzellikte olaný, kuþ-
kusuz Ýzmir’de gerçekleþendi.
Barbaros Paþa Balo Salonu'n
daki düzenlenen þölene 300'e
yakýn konuk katýldý. Dünyaca
ünlü þef Alfred Pfleger yöneti-
mindeki Wiener Johann Strauss
Ensemble Orkestrasý’nýn büyü-
lü müziði ve özel vals gösterile-
riyle unutulmaz bir gece yaþan-
dý. Orkestraya Sinem ve Didem

Balýk kardeþlerin yaný sýra Türki
ye’nin bir numaralý tenoru Le
vent Gündüz ile ünlü soprano
Burcu Kýlýç da ünlü besteciler-

den seslendirdikleri yapýtlarla
eþlik ettiler. Bu arada Dream Te
am Dans Grubu üyeleri de, ser-
giledikleri valslerle büyük alkýþ

aldý. Grubun programý bittik-
ten sonra bu kez piste davetli-
ler çýktý ve dakikalarca vals yap
tý. Avusturya Büyükelçisi Marius
Calligaris, Avusturya Büyükel
çiliði Ticaret Müsteþarý Richard
Bandera ve Avusturya Ýzmir

Botschafter der Republik
Österreich in Ankara Herr
Dr. Marius Calligaris

Avusturya’nýn Türkiye
Büyükelçisi Dr. Marius
Calligaris, Ýzmir-Viyana
Balosu’nda “Türkiye’siz
Avrupa mümkün deðil”
dedi. 
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Fahri Konsolosu’nun ev sahipli-
ðini üstlendikleri gecede, Avus
turya mutfaðýna özgü özel ha
zýrlanan 'Gurme Menü'sü ve bu
ülkenin þaraplarý ikram edildi.
Davetlilerin bu lezzet þöleni için
de müzik ve vals gösterilerini iz
ledikleri geceye katýlým ücreti,
150 YTL. olarak belirlenmiþti.
Gecenin gelirinin bir kýsmýnýn Ýz

mir þehrinin kültürel geliþimine
katkýda bulunabilmek üzere Ýz
mir Kültür Sanat ve Eðitim Vak
fý'na baðýþlanmasý kararlaþtýrýl-
dý. Ýzmir Balosu’na katýlan 300
seçkin konuða sunulan ve
Avusturya’ya özgü yemekler-
den oluþan özel mönü þöyle idi: 
Füme somona sarýlmýþ okyanus
dil balýðý tartar, ince kesilmiþ sa

latalýða sarýlmýþ füme alabalýk
tartar, cevizli kereviz salatasý ü
zerinde marine jumbo karides
kombinasyonu. Weißburgun
der 2003 beyaz þarap eþliðin-
de, sarýmsaklý patates püresi ü
zerinde dana þinitzel, zweigelt
barrique 2001 kýrmýzý þarap eþ
liðinde, nar sorbe, sote edilmiþ

kýrmýzý ve beyaz lahana üzerin-
de fýrýnda kuzu sýrtý, baharatlý
patates keki eþliðinde yabani
mantar ve zweigelt barrique
2001 kýrmýzý þarap eþliðinde si
yah ve beyaz çikolatalý sacher
torte “a la notre”, schlumber-
ger brut köpüklü þarap eþliðin-
de, kahve ve pötifur. 

Avusturya’nýn
Türkiye Ankara
Ticaret Müþaviri
Richard Bandera
Ýzmir-Viyana
Balosu’nda
“Türkiye’yi seviyo-
rum ” dedi. 
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Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.www.wienenergie.at

29. 4.

FUTBOL

WIENER  SPORTKLUB:
SC  RITZING

Wiener Sportklub Platz, 
Alszeile 19, 1170 Wien

Baþlama saati: 19.30

24. 4.

HENTBOL

AON  FIVERS
:

SUPERFUND  HARD
Mischek Neubau, 

Hollgasse 3, 1050 Wien
Baþlama saati: 18.00

23. 4.

FUTBOL

SK  RAPID  :  PASCHING
Gerhard Hanappi Stadion, 

Keisslergasse 6, 1140 Wien, 
Baþlama saati: 15.30

24.  4.

KOÞU

22. 5.

KOÞU

VIENNA CITY MARATHON
Wien Energie Koþusu, 

Eðlence Koþusu, Minikler
Maratonu, Çocuk Bayrak Yarýþý
Wagramer Straße, 1220 Wien,

Baþlama saati: 09.30

WIEN  ENERGIE  
HALBMARATHON

Start: Wagramerstr, 1220 Wien
Donauplex önünde

Baþlama saati: 10.00

13.  5.
ttaarriihhiinnee
kkaaddaarr

ÖDÜL  OYUNU

Katýlan herkesi muhteþem
ödüller bekliyor:
1. Ödül: Spor hafta sonunun
ilk ödülü Fiat Multipla
Natural Power.
2.-5. Ödül: Multi Tenis Aus-
tria’nin dört tenis hafta so-
nundan bir tanesi.
6. ve 7. Ödül: Adidas Spor-
firmasýndan spor eþyalarý ve
hediye çeki.
5.-10. Ödül: Intersport
Eybl’den birer bisiklet.
Yarýþma kartlarýný, Wien
Energie Erin’de, Wien
Energie müþteri hizmet mer-
kezlerinde, Ströck Þubesi’nde
ve Intersport Eybl’de bulabi-
lirsiniz.

22.  4.

29. 4.

FUTBOL

VIENNA:
PSV  TEAM  FÜR  WIEN

Casino Stadion Hohe Warte, 
Klabundgasse, 1194 Wien

Baþlama saati: 19.00

PSV  TEAM  FÜR  WIEN  :
FORTUNA  05

Polizeiplatz Kaisermühlen, 
Am Dampfschiffhaufen, 1223

Wien
Baþlama saati: 19.00

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

Wien Energie, “Spor Haftalarý” çerçevesinde düzenlenen birçok aktivite ile herkesi spor

yapmaya davet ediyor. Eðer siz de hareket etmek için bir sebep arýyorsanýz, bu mükem-

mel fýrsatý kaçýrmayýn! Ýndirimli veya ücretsiz giriþ biletlerini www.energie.at internet

sayfasýnda veya “Sport in Wien-Extra” broþüründe  bulabilirsiniz.
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Nazým Hikmet’in tutuklu bu-
lunduðu hapishanelerde yazdý-
ðý “Kuvay-i Milliye” adlý destaný,

TiyatroBrücke tarafýndan sahne
ye konuluyor. Türk Kurtuluþ Sa-
vaþý’nýn nasýl ve hangi koþullar-

da yapýldýðýný anlatan Nazým
Hikmet, Kuvay-i Milliye’de Ana
dolu’nun her kesiminden insa-

nýný bir araya  getiriyor. Müca-
delenin yalýn ama bir o kadar
da etkileyici bir dille anlatýldýðý destanda, bazen acýnýn kor-

kunçluðu gözler önüne seriliyor
bazen dizelerin içindeki roman-
tizm ön plana çýkýyor.
Kurulduðu 1998 yýlýndan beri
Viyana’da yaþayan Türk insaný-
nýn tiyatroya olan özlemini din-
dirmeye çalýþan Tiyatrobrücke,
Kuvay-i Milliye ile birlikte 5. kez
seyircilerine Türkçe “Merhaba”
diyecek. Hakan Yavaþ tarafýn-
dan sahnelenecek olan tek kiþi-
lik oyun, 30 Nisan, 01, 07, 08,
14, 15 Mart 2005 tarihlerinde,
saat 20:00’de, 16.Viyana Ottak
r i enge r s t r.
200 numara-
daki Theater
saal der Ju
g e n d z o n e
16’da oyna
nacak. 
Bilgi almak
veya rezervas
yon yaptýr
mak isteyen
tiyatrosever-
ler 0699 –
104 06 591
no’lu telefo-
nu arayabilir-
ler.

Tiyatrobrüecke, “Kuvayi Milliye”yi sahneye koyuyor

Oturum ve Yerleþim Kanunu`
nda yapýlan yeni düzenleme-
den sonra, yasal olarak Avus
turya`da bulunan herkesin ça
lýþma hakkýna da sahip olaca-
ðý bildirildi. Uyum sözleþme-
sinde yapýlmasý öngörülen
deðiþikliklerin de oldukça zor
layýcý þartlar içerdiði belirtili
yor. Þu an yürürlükte bulunan
uyum sözleþmesine göre,
100 saat olan Almanca kurs
saatinin yeni düzenlemeden
sonra 300 saate yükseltilmesi
ve bunun yaný sýra 30 saat
“Vatandaþlýk Bilgisi” dersinin
yapýlmasý þartýnýn da eklene-
ceði kaydedildi. Gerekli görü-
len durumlarda, tüm bu kurs
larýn yaný sýra 75 saat okuma
ve yazma kursunun da yeni
uyum sözleþmesinde yer ala-
bileceði ifade edildi. Saðlýk,
yaþlýlýk, çocuk gibi durumlarý
bulunan veya kalifiye iþ gücü
kapsamýnda olan kiþilerin bu
kurslardan muaf tutulacaðý
belirtilirken, dört yýl içerisinde
kurs yapma zorunluluðunun,
5 yýla çýkarýlacaðý düzenleme-
lerin de, 2006 yýlýndan itiba-
ren uygulamaya baþlanmasý
öngörülüyor. 
Tasarýnýn yasalaþmasý halin-
de, Avusturya`da uyum süre-
cinde bulunan  insanlarý zor
günlerin beklediði düþünü-
lüyor.

Avusturya`da uyum
süreci zorlaþýyor.



Sayfa 34 Sayý 55

YENÝ VATAN GAZETESÝ

POLÝTÝKAYAÞAM

21.Yüzyýlda Viyana Aziziye Cam
Viyana- Aziziye Camii’nin 15. yýldönümü nedeniyle düzenlenen
Ahde Vefa Programý, coþkulu geçti. Camii tarihçesinin anlatýmýy
la baþlayan programda, idarecilerin yapmýþ olduklarý özverili
çalýþmalar, camiinin þu anki durumu, faaliyet ve hedefleri sine-viz
yon gösterisi eþliðinde anlatýldý. Camiinin bu hale gelmesinde yo
ðun emeði geçenlere hediyeler verilirken, vefat etmiþ olanlar için

hatim ve dualar okundu. Ayrýca çatal, býçak kullanmadan üç par-
makla çið köfte yenen Vefa Programý’nýn resimlerini basýna yol-
layan Azize Camii Basýn Danýþmaný çalýþmalarýna devam edecek-
lerini ifade etti. IFW Baþkaný Muhammed  Turhan’ýn da bir konuþ-
ma yaptýðý program, katýlanlara ikramda bulunulmasýndan sonra
sona erdi.

Muhammer
Turhan
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mii’nde  “Ahde Vefa” Programý

Muhammer
Turhan





POLÝTÝKASayý 55 Sayfa 37

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Mustafa  Saðlam
Viyana-Türkiye’de ufak bir yol-
suzluktan bile olsa, hakkýnda
dava açýlan herkese getirilen ilk
yasak, “yurt dýþýna çýkma yasa-
ðý”dýr. Þu anda Yüce Divan’da
yargýlanmasý süren Türkiye
Cumhuriyeti eski Baþbakaný ve
ANAP eski lideri Mesut Yýlmaz,
özellikle Þubat ve Nisan 2005
olmak üzere, sýk aralýklarla Vi
yana’da görülmeye baþlandý.
Bu durum sadece kamuoyunun
vicdanýný yaramakla kalmýyor,
“Acaba Türkiye Cumhuriyeti
gücü olanýn “Babasýnýn çiftliði”
gibi at koþturduðu bir ülke mi
yoksa herkese eþit muamele
eden bir hukuk devleti mi?”
sorusunu da tekrar gündemlere
taþýyor. Nisan ayý baþýnda,
1.Viyana Graben’de, Intercon-
tinental Hotel’de (3 Nisan
2005) görülen Mesut Yýlmaz,
nasýl oluyor da bu kadar soru-
nun arasýnda, Viyana’da tatil
yapabiliyor? Türkiye’de yolsuz-
luk veya suistimal için açýlan
davalarda, Türk mahkemeleri-
nin aldýðý ilk karar davalýnýn
“Yurt dýþýna çýkýþ”ýna yasak koy-
mak deðil midir? Mesela þu
anda Cem Uzan ve Dinç Bilgin
yurt dýþýna çýkamýyorlar. Çünkü
haklarýnda açýlmýþ davalar var.
Mesut Yýlmaz, býrakýn normal
davalarý, koskoca Türkiye Cum
huriyeti baþbakanlýk makamýný
kötüye kullanmak, Türkbank
ihalesine ve diðer devlet ihale-

lerine fesat karýþtýrmak, Türk
Milleti’nin verdiði vergiler ile
dolan hazineyi milyarlarca do
lar zarara uðratmak gibi suçlar-
dan Yüce Divan’da yargýlanan
ilk baþbakan! Mesut Yýlmaz
hakkýnda, organize suçlar dâhil
yirmiye yakýn dava var! Ve hak-
kýndaki bu kadar davaya rað-
men Mesut Yýlmaz, kolayca
yurt dýþýna çýkýp Viyana’da do
laþabiliyor! 
Bunun nasýl olduðunu insan
merak ediyor? 
Burada Avusturya ve Türk basý
nýný takip edenlerin hemen sor-
masý gereken sorular þunlar: 
Mesut Yýlmaz Viyana’da Avus
turya makamlarýnýn hangi bi
rimleri ile görüþtü? Mesut Yýl
maz Viyana’da, uluslararasý bir
þirketin Viyana masasý þefi,
ANAP’lý eski milletvekili ile gö
rüþtü mü?  Türkbank ihalesine
ANAP lideri ve Baþbakan olarak
fesat karýþtýrmasýndan dolayý,
kendi bakaný Güneþ Taner ile
Yüce Divan’da yargýlanan Me
sut Yýlmaz hakkýnda þahit ola-
rak dinlenecek kiþilerden bir ta
nesi Çakýcý deðil mi? 
Hatýrlarsanýz televizyonlarda
Türkbank ihalesinde Çakýcý’nýn
baþrol oynadýðý yayýnlanmýþ ve
Çakýcý “Konuþursam yer yerin-
den oynar!” demiþti. Çakýcý Vi
yana’da yakalandý. Türkiye’ye
teslim edilmeden önce bir kaç
ay Viyana hapishanesinde kal
dý. Daha sonra Türkiye’ye tes-
lim edildi. 
“Giderken, “Devletimle hesapla
þacaðým.” diyen Çakýcý, acaba
Türkbank ihalesi davasýna þahit
olarak çaðýrýldýðýnda, Mesut Yýl
maz’ýn canýna ot týkayacak ifa-
delerde bulunursa ne olur?”
diye düþünüyor insan. 
Viyana, Mesut Yýlmaz, Türk
bank ihalesi, davada þahitlik ya
pacak olan ve Viyana’da yakala
nan Çakýcý?! 
Türkiye þayet “Muz Cumhuriye-
ti” deðil ise, eski Baþbakan Me
sut Yýlmaz’dan hesap sorulma-

sý gerekmez mi? Yazýk deðil mi
Türkiye’nin kiþi baþýna 3 bin do
lar düþen fakir vatandaþlarýna? 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
Baþkaný Sayýn Bumin’i, tarafsýz
bir þekilde göreve davet ediyo-
ruz. 
Diðer çok önemli bir nokta da,
ANAP’lý eski Kültür Bakaný Er
kan Mumcu’nun geçtiðimiz
günlerde AK Parti’den istifasý-
dýr.
“ANAP’ýn baþýna geçtiði kong
rede Baþbakan Erdoðan’ý bilgi-
sizlik, kültürsüzlük ve vizyonsuz
lukla eleþtiren Erkan Mumcu,
acaba eski aðababasý Mesut Yýl
maz’a mý hizmet ediyor?” soru
su gündemde. 
Çünkü Mesut Yýlmaz, AK Parti
döneminde Yüce Divan’a gön-
derildi. ANAP’ý son anda sata-
rak AK Parti’ye geçen Erkan

Mumcu, acaba Mesut Yýl
maz’dan aldýðý iþaret ile tekrar
eski partisi için mi çalýþmaya
baþladý? 
AKP’ye, “Mesut Yýlmaz’ý “Yüce
Divan’da yargýlanan ilk Baþ
bakan” olmaya mahkûm eder-
seniz, biz de sizin AK Parti’nizi
böyle böleriz!” mesajý mý verili
yor? Ne de olsa Mesut Yýlmaz
Yüce Divan’da aklanýrsa, AKP ta
rafýndan haksýzca suçlanan
“kahraman siyasetçi” olacak ve
yeniden yýldýzý parlayacak! Bu
kahraman Mesut Yýlmaz’ýn da
ha sonra yeniden ANAP’ýn baþý-
na geçmesi içten bile deðil! Ta
bii Erkan Mumcu’da, bu oyun
da üzerine düþen rolü iyi oyna
yarak pastadan payýný alabilir. 

Tezgah büyük… 
Bizans oyunlarýna dikkat! 

Soruyoruz: Türkiye Cumhuriyeti yüce divanýnda yargýlanan 
Mesut Yýlmaz’ýn Viyana’da ne iþi var?

Mesut Yýlmaz
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21 Mayýs – 4 Haziran 2005, Brunnenviertel (16.Viyana)
Viyana-  Brunnen  Semti,  bu  yýl
yine  SOHO  IN  OTTAKRING  Sa
nat  Festivali’ne  ev  sahipliði  ya
pýyor.  

80´nin üzerinde yerli ve ulusla-
rarasý sanatçý, çeþitli sanat dal-
larýndaki eserlerini 21 Mayýs – 4
Haziran 2005 tarihleri arasýn-
da, 16.Viyana Ottakring´de ser
gileme fýrsatý bulacak ve semte
hareket ve canlýlýk kazandýra-
cak. 
Sanatçý Ula Schneider tarafýn-
dan 7. kez düzenlenecek olan
ve 22 sanat projesinin sergilen-
diði festivalin bu yýlki sloganý
„Sanat ve Anti-Irkçýlýk Ýttifaký“. 

Geçtiðimiz yýl düzenlenen teo-
rik-diskursal (söylevsel) aðýrlýklý
living room soho, bu yýlki süre-
ce dayalý ve katýlým (partisipas
yon) aðýrlýklý projelerin çýkýþ nok
tasýný oluþturuyor.
Ula Schneider, sanat festivalin-
de sergilenecek projelerin, özel-
likle irdelediði göçmenlik, anti-
ýrkçýlýk ve iltica konularýnýn top-

lumsal, politik ve sosyal yönden
önemini ve gerekliliðini vurgu-
luyor. Gebietsbetreuung Ottak
ring iþbirliði ile yürütülen projey
le, sanatýn mahalli geliþme ve
kentsel yenilenmeye olan etkisi-
ne de dikkat çekiliyor.

Semtteki açýk alanlardaki sergi-
lerin yaný sýra, performans sa
natý, (anti-ýrkçý) moda projesi,
fotoðraf sergileri, konserler,
film ve video gösterimleri, mül-
tecilerce sunulan tiyatro oyunla
rý,  çocuk ve gençlere yönelik or
kestra atölye çalýþmalarý, semt
halký tarafýndan çýkarýlacak ga
zete, iki hafta sürecek SOHO IN
OTTAKRING 2005 programý da
hilinde.
Grafik sanatçýsý Hüseyin Iþýk´ýn
afiþ sergisi ”Önce-Sonra/Vorher
Nachher“ ve Songül Boyraz
Hoell´ün Viyana´da yaþayan
Türk bir annenin hayatýný konu
alan dokümanter filmi, "Sichere
Zukunft" SOHO IN OTTAKRING
Sanat Festivali süresince izlene-
bilir.

Sanat festivali

St.Pölten-  Avusturya’nýn do-
kuz eyaletinden biri olan “Nie-
derösterreich„ belediye meclisi
seçimlerinde,  Türk asýllý Avus-
turya vatandaþlarý baþarý gös-
terdi. Seçim sonuçlarýnda kýsa
adý ÖVP olan Avusturya Halk
Partisi  %48,8 oyla birinci parti
oldu. SPÖ ise, %39,8 ile ikinci
parti oldu. Seçilen Türk asýllý si
yasiler, özellikle Türk asýllý Avus
turyalýlardan aldýklarý tercihli
oylarla seçildiler. SPÖ’den seçi-
len Doðan Yeter’in, 231 tercih
li oy aldýðý dikkat çekti. Neun-
kirchen Belediye Meclisi’ne
SPÖ’den aday olan Ayhan Ka

mer Doðan ise, arka sýralarda
olmasýna raðmen 168 tercihli
oy ile seçildi. 

Niederösterreich meclislerine
Türkler seçildi!

Viyana- Avusturya’da hazýrla-
nan yeni “Ýltica Yasasý” deðiþik
kesimlerin tepkisini çekmeye
devam ediyor. Avusturya Ana-
dolu Federasyonu yayýnladýðý
bir basýn bildirisi ile yeni hazýr-
lanan “Ýltica Yasasý”ný protesto
ettiðini bildirdi. Avusturya Ýlti-
cacýlarý Yerleþtirme Dairesi, ya-
sayý uluslararasý koruma hakla
rýnýn uygulanmasýnda “geri bir
adým” olarak deðerlendirdi.
Yasanýn insan haklarý ihlalleri-
ne zemin hazýrladýðýný belirten
Protestan Kilisesi ise, zaten ya-
bancýlarýn bir tehdit olarak gö
rüldüðü Avusturya’da,  huzur-
suzluðun daha da çok artýra-

caðýna dikkat çekti. 14 Nisan
tarihine kadar komisyon tara-
fýndan incelenecek olan yasa,
ilticacýlarýn koþullarýný çok zor-
laþtýrýyor. Polise geniþ yetkiler
tanýyan yasada, ilticacýlarla
ilgili bilgilerin geldikleri ülke-
lerle paylaþýlabilmesi, hapis sü
relerinin daha uzun olmasý, psi
kolojik bozukluklarý olan iltica-
cýlarýn da sýnýr dýþý hapsine ko
nulabilmesi gibi maddeler yer
alýyor.
Resmi rakamlar, Avusturya’ya
yapýlan iltica baþvurularýnýn
2001’den 2004 sonuna kadar
%40 oranýnda azaldýðýný gös
teriyor.

Ýltica zorlaþtýrýldý!
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Hazýrlayanlar: 
Derya Nüket Özer-Siren Çalýk

Sanal  Mimarlýk  Müzesi’nde
“Þadi  Çalýk:  “Heykel  Olmayan
Yerde  Heykel  Yapmak  için  Ya
þamak”  baþlýklý  bir  sergi  açýldý.

Çaðdaþ Türk heykelinin öncüle
rinden Þadi Çalýk’ýn 25. ölüm
yýldönümü dolayýsýyla 24 Ara
lýk 2004-26 Þubat 2005 ara-
sýnda Ýþ Bankasý Kibele Sanat
Galerisi’nde açýlan aný sergisi,
üç yýllýk bir arþiv ve envanter ça
lýþmasý ve söyleþiler sonucu or
taya çýktý. 
Bu sergi için, kaybolan heykel-
ler yeniden yapýldý, bazý hey-
keller büyütüldü. 
Desenleri ilk kez bu sergide iz
leyici ile buluþtu. Sergi ve sa
natçýnýn kapsamlý biyografisini
içeren “Þadi Çalýk” adlý kitap
Mimar Siren Çalýk tarafýndan
hazýrlandý.
Mimarlýk Müzesi, bu kapsamlý
serginin bir bölümünü ziyaret-
çilerine aktarýyor. 
Türk heykel sanatýnda dönüm
noktasý olarak deðerlendirilen

“Minimum”, “ODTÜ Atatürk
Anýtý”, ODTÜ Üçlü Anfi için
yaptýðý “Soyut Heykel” ve Gala
tasaray’daki “50 Yýl Anýtý” gibi
yapýtlarýn yer aldýðý sergiye,
Siren Çalýk’ýn metinleri ve Þadi
Çalýk’la yapýlmýþ röportajlar eþ
lik etti.
Sergi, 20. yüzyýl Türk heykel sa
natýnýn arayýþlarý, heykel-mi
marlýk iliþkisi gibi konulara ilgi
duyanlar açýsýndan önemli veri
ler içeriyordu.

Þadi Çalýk “Heykel olmayan 
yerde, heykel yapmak için yaþamak”

Ottakringerstrasse 60 numarada
bulunan ve hazýr müþterisi olan, çalý-

þýr durumdaki tam donanýmlý

Schnitzel, 
Döner ve Balýk
dükkanýmýzý devrediyoruz.

16. Viyana’da

Tel: 0 699 11 63 43 04
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3,5 yýlda üniversiteyi bitirdi!
Elif ile gurur duyduk;

Viyana-  3,5  yýlda  üniversiteyi
bitiren  Elif  Oyuk,  Viyana’da
yaþayan  Türkleri  gururlandýrdý.
Pek çok öðrencinin 5-6 yýlda bi
tiremediði Viyana Wirtschaft Ü
niversitesi Ýþletme Bölümü’nü,
3,5 yýlda bitirerek master dere-
cesi ile mezun olan Elif Oyuk,
Viyana’da yaþayan Türkleri
gururlandýrdý.
Almanca’yý altý ay gibi kýsa bir
sürede Viyana’da öðrendikten
sonra Ýþletme Fakültesi’ne

baþlayan Elif, azmi, kararlýlýðý
ve çalýþkanlýðý ile derslerinde de
herkesin takdir ve beðenisini
kazanmýþtý. 
Elif Oyuk, 17 Mart’ta yapýlan
mezuniyet töreninde, 3,5 yýllýk
emeðinin karþýlýðýný tutuyordu
elinde, diplomasýný...  
Kýzý ile gurur duyduðunu söy-
leyen babasý, mezuniyet töre-
ninde kýzý ve arkadaþlarý ile
objektiflere gülümserken en az
Elif kadar mutlu görünüyordu.

Elif OyukKýzý Elif Oyuk
ile gurur
duyan baba
Sayýn Oyuk,
mezuniyet
gününde çok
mutlu idi.

Elif Oyuk Üniversite Rektörü tebrik etti
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VViiyyaannaa-  YYeennii  VVaattaann  GGaazzee
tteessii  AAvvuussttuurryyaa’’ddaa  ““KKeennee  AA
þþýýssýý””’’nnýýnn  öönneemmiinnii  ssiizzlleerr  iiççiinn
aarraaþþttýýrrddýý..

FSME ve Borreliose hastalý-
ðýna yakalanan insanlarýn
çoðunluðunun  bu hastalý-
ðý piknik yaparken, bahçe-
de çalýþýrken veya açýk ha-
vada ve ormanlarda kaptýk-
larý görülmüþtür. 

Bu hastalýktan korunmanýn
tek çaresi, FFMMSSEE aþýsýný ol-
maktýr. Bu keneler dünya-
nýn her tarafýnda görülmek
le beraber, Avrupa’da baþ-
ta Avusturya, Macaristan,
Almanya’nýn Bavyera Eya-
leti Polonya ve birçok Doðu
Avrupa ülkelerinde, hasta-
lýk teþkil eden FMSE  virüsü
nü taþýdýklarý görülmüþtür.

OOLLUUÞÞUUMMUU  VVEE
SSOONNUUÇÇLLAARRII::

Kene, ýsýrma esnasýnda u-
yuþturucu etkisi olan ve in-
sanlarýn acý duymamasýna
neden olan bir salgý üreti-
yor. Bu uyuþturucu etkisi ya
ratan salgýnýn içinde hasta-
lýk taþýyan FSME virüsü ve
BBOORRRREELLÝÝOOSSEE bakterisinin

bulunma ihtimali var. Bu
konuda sorularýmýzý yanýt-
layan Veterinerler Cemiye-
ti’nden Dr. Christoph Wa
rer þunlarý söyledi:
Bu hastalýk beyin zarýnýn,
beynin, sinirlerin ve omuri
liðin iltihaplanmasý ile so-
nuçlanýyor.
Buna sebebiyet veren önce

likle FFSSMMEE ve BBOORRRREELLOOSSEE,
diðer bir adý ile “Ýlkbahar
Beyin Zarý Yanýlgýsý”. Bu ço
ðunlukla Avrupa’da görülü
yor.
Bu hastalýðýn sonucunda
sinirlerin iltihaplanmasý ne-
deni ile hasta felç oluyor.
BBOORRRREELLIIOOSSEE hastalýðý ayrý-
ca eklemlerde, ciltte ve
kalpte, büyük hasara yol a
çýyor.

HHAASSTTAALLIIÐÐIINN  
BBEELLÝÝRRTTÝÝLLEERRÝÝ::

Kenelerin ýsýrmasý ile oluþan
FFSSMMEE hastalýðý insanlarda
grip olduðunda baþ göste
ren belirtilerin dýþýnda ateþ,
baþ aðrýsý, kol, ve bacak
aðrýlarý ile kendisini hisset-
tiriyor.

Kenenin vücuttaki ýsýrma a-
laný göz ile görülmediðin-

den ve bölge salgý nedeni
ile uyuþmuþ olduðundan
þayet belirtileri aðrý þeklin-
de kendini gösterirse dok-
tora açýk havadaki faaliyet-
lerimizden bahsetmemiz
gereklidir.

Keneden bulaþan BBOORRRREE-
LLOOSSEE hastalýðýnýn belirtisi i
se, her zaman olmasa bile ý
sýrýk alanýnýn etrafýnda veya
vücudun baþka bir yerinde
oluþan, halka þeklinde, kýza
rýk þeklindeki alerji belirtile-
ridir.
Bu halka þeklindeki kýzarýk-
lýklar görüldüðünde, der-

hal doktora gidilmesi gerek
mektedir.

AAÞÞII  ÇÇOOKK  ÖÖNNEEMMLLÝÝ

FSME hastalýðýna karþý en
etkili korunma yöntemi, aþý
olmaktýr. FFSSMMEE aþýlarý üç

bölümden oluþmaktadýr.
Bunlar kene tehlikesinin en
yüksek olduðu yaz aylarýn-
da aþý programý uyarýnca

sadece iki kere aþý olarak
FFSSMMEE hastalýðýna karþý
%90’a varan korunma sað-
lanabilir.
Dokuz ay sonra yapýlacak ü
çüncü bir aþý ile FFSSMMEE’ye
karþý temel baðýþýklýk sað-
lanmýþ olur.

Türk vatandaþlarýnýn bu ko-
nuya çok dikkat etmesi ge
rekmektedir. Özellikle ilkba
har ve yaz aylarýnda pikni
ðe giden aileler hem çocuk
larýna hem de kendilerine
bu aþýyý mutlaka yaptýrmalý
dýr.

BBOORRRREELLIIOOSSEE hastalýðýna
karþý ise en etkili korunma
yöntemi ise ilaç ile tedavi-
dir. Burada önemli olan te
davinin mümkün olduðu
kadar erken baþlamasýdýr.
Bu oluþacak yan etkileri en

aza indirgeyecektir. 

NNoott::

Avusturya’daki vatandaþla-
rýmýzýn kene aþýlarýný mut-
laka yapmalarý gerekmek-
tedir. Bununla ilgili, en
yakýndaki eczaneden bilgi
alýnabilir.

Yaz  aylarýnýn  gelmesi  ile  birlikte  Viyana  baþta  olmak  üzere  çeþitli  eyaletlerde  aðaç-
lý  bölgelerde  yaþayan  kenelere  dikkat  edilmesi  gerekiyor.  Türkiye’deki  kenelerden
farklýlýk  gösteren    bu  kenelerden  “FSME  ve  BORRELIOSE”  hastalýðý  bulaþabiliyor.

Bahar geliyor, kene aþýsýný yaptýrmayý unutmayýn!
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El yýkama ve önemi
Dr.Mustafa  Çetiner  
Günümüzde el yýkamanýn ge
rekliliðini tartýþmaya bile gerek
yoktur. Ancak halen el yýkama-
nýn önemi ve yönteminin tam
anlatýlamamasý bir sorun oluþ-
turmaya devam etmektedir. Ya
pýlan çalýþmalar, iyi yýkanmamýþ
ellerden uzaklaþtýrýlamayan mik
roorganizmalarýn kiþiden kiþiye
taþýnabildiðini ortaya koymakta
dýr. Nitekim ABD'nde yapýlan
ciddi bir çalýþma, ellerini uygun
yýkamayan saðlýk çalýþanlarýnýn
%41 'inde patojen (hastalýk
yapýcý) mikroorganizmalardan
önemli bir kýsmýnýn 7 güne dek
taþýnabildiði ve bulaþabildiðini
göstermiþtir. El yýkamadaki ana
amaç elde mevcut olan mikro-
organizmalarýn infeksiyon oluþ-
turamayacak düzeylere indiril-
mesidir. Su ve sabunla doðru yý
kamayla ellerin üzerinde olan
ve bulaþmadan asýl sorumlu cil-
din geçici florasýnýn tamamýnýn
temizlenebildiði iyi bilinmekte-
dir. El yýkamada aþaðýda sýrala-
nan noktalarý bilmek önemlidir. 
1- El yýkama sabun, deterjan ve
ya dezenfektan kullanýlarak ya
pýlmalýdýr. Sadece su kullanmak
yeterli deðildir. 

2- El yýkamada ýlýk su kullanýl-
malýdýr. Sýcak su elleri tahriþ e
der ve mikroorganizma giriþine
zemin hazýrlar. 
3-  El yýkanýrken tüm takýlarýn çý
kartýlmasý uygundur. 
4- Sabunun kuru tutulmasý ö
nemlidir. Sabun kabýnýn drenaj
saðlayacak biçimde olmasý gere
kir. Uygun koþullarda kullanýl-
mayan sabunlarda da patojen
(hastalýk yapýcý) mikroorganiz-
malarýn ürediði unutulmamalý-
dýr. Likit sabun kullanýlýyorsa sa
bun kaplarý tam olarak boþaldý-
ðýnda temizlenip kurulandýktan
sonra yeniden doldurulmalýdýr.
Bu önerilere uyulmadýðý tak
tirde buralarda üreyen mikroor-
ganizmalar infeksiyon bulaþ
masýna neden olur. 
5-  Etkili bir el yýkama iþlemi 30
sn. ile 1 dakikalýk sürede gerçek
leþtirilir. Eller çok  kirli ise bu sü
re 2-5 dk. Kadar uzayabilir. 
6-  Eller sabun veya deterjanla
bileklere kadar köpürtülmelidir 
7- Sabunun suyun altýna tutula
rak köpüklerden temizlenmesi
saðlanmalýdýr. Köpük, sabunda
mikroorganizma yerleþimini ko
laylaþtýrabilir 
8- Tüm yýkama iþlemi boyunca

eller dirseklerden aþaðý da tutul
malýdýr. Böylece kirli sularýn par-
mak uçlarýndan lavaboya direk
akýþý saðlanmýþ olur. 
9-  Eller yýkandýktan sonra mut-
laka durulanmalý ve iyice kuru-
lanmalýdýr. Çünkü eller ýslak ve
ya nemli kalýrsa bakteri bulaþ-
masý kolaylaþýr. 
10- Yýkama sonrasý parmak ara
larý ve avuç içleri iyice kurulan-
malýdýr. El kurulamada doðru
seçenek kaðýt havlu kullanýlma-
sýdýr. Kumaþ havlular nemli ka
labildiðinden kontamine olabi-
lirler. Sýcak hava püskürten ku
rutma sistemlerinin zaman kay-

býna neden olmasý, yeterince
kurulama yapamamasý, gürül-
tülü olmasý ve dolaþan havanýn
kontaminasyonu yolu ile yýkan-
mýþ ellere yeniden yapýlarýn yer-
leþebilmesine neden olmasý yü
zünden önerilmemektedir. Ka
ðýt havlu ile el kurulamanýn or
talama süresi 7-9 sn olmalýdýr.
Kaðýt havlu kurulamanýn yaný
sýra mekanik temizlemeyi sür-
dürür. 
Unutulmamalýdýr,  “doðru  el
yýkama”  enfeksiyonlardan  ko
runma  ve  yayýlmasýný  önlemede
son  derece  ucuz  ve  etkili  bir
yöntemdir.

Avrupa’da herhangi bir ülke
vatandaþlýðýna geçip Türk va-
tandaþlarýnýn haklarýndan ya-
rarlanmaya devam etmek için
gerekli kimlik, önceden “Pem-
be Kart” olarak biliniyordu.

Bu kart bundan sonra “Mavi”
olacak. Baþka ülke vatandaþlý-
ðýna geçmiþ ve de yeniden
Türk vatandaþlýðýný almayanla
ra verilen Pembe Kart’ýn yerine

getirilen Mavi Kart
da ayný amaçla kul-
lanýlýrken, daha fazla
hak ve ayrýcalýðý da
beraberinde getire-
cek.
Henüz uygulamaya
geçmeyen Mavi
Kart’larýn yakýnda
konsolosluklara u-
laþtýrýlacaðý ifade
edildi.

“Pembe Kart” gitti,
“Mavi Kart” geldi!
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Viyana’nýn 15. bölgesinde altý
senedir faaliyet göstermekte
olan Friseur Yalçýn, müþterileri-
nin beðenisini kazanýyor. Bay ve
bayan kuaförü olarak hizmet
veren Friseur Yalçýn, nezih,
ferah ve dostane bir ortam
yaratmýþ. Friseur Yalçýn’ýn sahi-
bi Þefika Yalçýn bize þunlarý
anlattý: 
“Burayý iki kardeþ çalýþtýrýyoruz.
Ben ve kardeþim Mesut mesleði
Türkiye’de öðrendik. Ben bu iþi
18 senedir yapýyorum.
Türkiye’den alýþýla gelmiþ iple
kaþ alma, saç kesimi ve boyama
tekniklerini kullanýyoruz. Ayrýca
türbanlý bayanlar için de, “gelin
baþý” hazýrlayabiliyoruz.” 

1997 yýlýndan bu yana
Avusturya genelinde hizmet
veren Deha Þirketi, halý, mobi-
lya ve ev tekstili alanýnda çalý-
þýyor. Þirketin Genel Müdürü
Mehmet Güner bize þunlarý
aktardý: Deha Þirketler Grubu,
güvenirliliði ve devamlýlýðý ile
saygýnlýðýn simgesi olmayý
hedeflemektedir. 
Ýki maðazamýza olan yoðun
talep nedeniyle, Viyana’nýn 20.
bölgesinde üçüncü þubemizi
hizmete açtýk.
Maðazalarýmýzda, Türkiye’de
marka olmuþ, Avrupa standart-
larýnda üretim yapan þirketlerin
ürünlerini satýyoruz. Halýda,
Merinos, Saray, Atlantik; ev
tekstilinde Kütahya Porselen,
Paþabahçe, Hisar ve Taç gibi
birçok ürünü þirketimizde bula-
bilirsiniz. 
Deha Þirketler Grubu’nun,
14.04.2005 tarihinde yeni
maðazasýnda düzenlediði gör-
kemli açýlýþa ilgi çok yoðundu.
Sabahýn erken saatlerinde
gelen müþteriler, açýlýþ indiri-
minden de faydalanarak pek
çok ürünü öðlen saatlerine
kadar bitirdi. 

Stilist Kardeþler

Görkemli Açýlýþ
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Bir temel yaþam becerisi: Pozitif Düþünce
Tutum  nedir?  

Tutum, davranýþlarýmýza yansý
yan ve içten gelen bir duygu-
dur. Tutumumuz, geleceðimizi
belirleyen sihirli bir güçtür. Tu
tum, olumlu ve geliþmeye açýk
olduðunda düþünce geniþler ve
geliþme baþlar. Tutumumuz po
zitif ya da negatif olabilir. Pozi
tif düþünce zorluklara ve engel-
lemelere raðmen genel olarak
hayatta her þeyin iyi gideceðine
dair güçlü bir beklentidir. Duy
gusal zeka açýsýndan iyimser bir
tutum, zorluklar karþýsýnda kiþi-
leri kayýtsýzlýða, umutsuzluða
ya da depresyona karþý koruyan
bir tavýrdýr.

Düþüncelerimiz  yaþama  nasýl
yaklaþtýðýmýzý  belirler.

Bir büyükanne ve büyükbaba
torunlarýný ziyarete giderler. Bü
yükbaba her öðleden sonra u
yur. Bir gün çocuklar þaka yap-
mak için onun býyýklarýna yumu
þak ve aðýr kokulu bir peynir
olan Limburger peyniri sürerler.
Büyükbaba kýsa sürede bir koku
alarak uyanýr. “Bu oda niye ko
kuyor?” diye hiddetle söylenir.
Kalkar kalkmaz mutfaða gider.
Çok geçmeden mutfaðýn da
koktuðuna karar verir ve böyle-
ce temiz hava almak için dýþarý
ya yönelir. Dýþarý çýktýðýnda da o
nu bir süpriz bekler. Açýk hava
da onu ferahlatmaz ve büyük-
baba herkese ilan eder: “Tüm
dünya kokuyor!” 
Bu durum yaþam içinde de ne
kadar doðrudur?
Tutumlarýmýzda “Limburger
peyniri” taþýdýðýmýzda tüm
dünya kötü kokar. 

Ne  göreceðimizi  biz  seçeriz.

Mutlu olmak için iyi  þeyler gör-
mek gerekir. Camdan dýþarýyý
seyreden iki insandan biri güzel
manzarayý görürken diðeri kirli
pencereyi görür.
Ne kadar mutlu olduðumuzu

belirleyen hayatta baþýmýza ge
lenlerden çok, baþýmýza gelen-
lere nasýl tepki verdiðimizdir.

Tutumumuz  insanlarla  iliþkileri-
mizi  belirler.

Hepimizin hayatýnda çok neþe-
li, keyifli,  hoþ sohbet  diye nite-
lendirdiðimiz insanlar vardýr. Bu
insanlarla beraber olduðumuz-
da neler hissederiz? Bir de çok
karamsar, eleþtiren, problem ya
ratan insanlarla beraber olduðu
muzda  neler hissettiðimizi bir
düþünelim. Hayatýmýzda hangi
tür insanlarla beraber olmak is
teriz? Siz bunlardan hangisine
benziyorsunuz? Pazartesi saba
hý iþinize gittiniz. Hangi tip in
sanlarla karþýlaþmak size fayda
saðlar. 
Bir hafta boyunca karþýlaþtýðý-
nýz herkese, istisnasýz olarak,
yeryüzündeki en baþarýlý kiþiy-
miþ gibi davranýn. Onlarýn da si
ze ayný þekilde davranmaya baþ
ladýklarýný göreceksiniz. Ýnsanla
ra olumlu mesajlar verdikçe kar
þýlýðýnda o insanda olumlu deði
þiklikler olacak ve bize karþý o
lumlu davranacaktýr. 

Bir  iþin  baþlangýcýndaki  tutumu
muz,  iþin  sonucunu  diðer  her
þeyden  daha  fazla  etkileyecek-
tir.

Antrenörler takýmlarý zorlu bir
rakiple karþýlaþmadan önce doð

ru bir tutum oluþturmaya çalý-
þýrlar. O takýmý yenebilecekleri-
ne inandýrýrlar. Çünkü baþlangýç
taki olumlu tutum sonraki baþa
rýyý getirir. Sizce Atatürk Kurtu
luþ Savaþý’nda pozitif düþünme
se ve Türk halkýnýn da olumlu
tutum geliþtirmesini saðlama-
saydý böyle büyük bir mucizeyi
gerçekleþtirebilir miydi?
Çoðu kez geleceðin koþullarýný
yepyeni  birer fýrsat olarak deðil
de yaþamýn günbatýmý olarak
görme hatasýna düþeriz. Bir a
daya ayakkabý  satmak için gön
derilen iki satýcýnýn öyküsünü
çoðumuz biliriz. Ýlk satýcý adaya
varýp da kimsenin ayakkabý giy-
mediðini görünce donakalýr. He
men Chicago’ daki merkez bü
roya telgraf çeker: “Yarýn eve
dönüyorum. Burada kimse
ayakkabý giymiyor.” Ýkinci satýcý
ayný gerçek karþýsýnda heyecan-
lanýr. Hemen Chicago’daki mer
kez büroya telgraf çeker: “Lüt
fen bana 10.000 ayakkabý gön-
derin. Buradaki herkesin ayak-
kabýya ihtiyacý var.” Unutmayýn
“Ýyi baþlayan her þey iyidir.”

Tutumumuz  sorunlarýmýzý  ni
metlere  dönüþtürebilir.

Bir engelle bir fýrsat arasýndaki
fark nedir? Elbetteki takýndýðý-
mýz tutum ve bakýþ açýmýzdýr. O
lumlu düþünceye sahip bir kiþi
güç bir durumla karþýlaþtýðýnda
bu durumdan en iyi þekilde ya

rarlanýr. Yaþam bir bileði taþýna
benzer. Sizi ezecek mi, parlata-
cak mý, bu sizin yapýnýza baðlý-
dýr. Napolyon’un okul arkadaþ
larý onun alçakgönüllü doðasý
ve yoksulluðu yüzünden alay et
tiklerinde o, kendini tümden
kitaplarýna adadý. Derslerde ar
kadaþlarýný geçti ve onlarýn say
gýsýný kazandý. Çok geçmeden
sýnýfýn en akýllýsý kabul edildi. Bü
yük liderler kriz zamanlarýnda
doðarlar. Baþarýlý insanlarýn ha
yat hikayelerinde onlarý zorla
yan korkunç sorunlarý defalarca
görürüz. Yanýtlarý bulurlar ve
kendi içlerinde büyük bir gücün
varlýðýný keþfederler. Mükem
mel bir tutum diye bir þey yok-
tur. Tutumlarýmýzýn, yaþamýmýz
daki her deðiþiklikle birlikte sü
rekli düzenlenmesi gerekir. Mis
sourili çiftçinin katýrýnýn tutumu
buna iyi bir örnektir. Katýr bir
gün boþ bir çukura düþer. Katý
rýna düþkün olan çiftçi, onu ku
yudan çýkartmak için aklýna ge
len her þeyi dener. Sonunda
hayvaný kurtarmanýn olanaksýz
olduðuna karar veren çiftçi, ka
týrý çukura gömmeye baþlar.
Çiftçi kuyuyu bir kamyon dolu-
su toprakla doldurunca, her ta
raf toz içinde kalýr ve katýr ba
ðýrmaya baþlar. Bu arada katýr,
çukurun içine dolan topraðýn
üstüne basarak yükselir. Birkaç
kamyon topraktan sonra, zafer
kazanmýþ gibi en tepeye çýkar
ve yürür gider.
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Magnezyum eksikliðinde, sinirli
lik, uyumsuzluk, iþtah kaybý,
depresyon, kas kramplarý ve ka
sýlmalarý, kalp ritminde bozul-
malar, solukluk, uyuþukluk, ko
roner spazm gibi belirtiler gö
rülüyor. Vücudumuzdaki kas ve
sinir fonksiyonlarýnýn yürütül
mesi, kemiklerin güçlü olmasý

ve kalp ritmi düzeninin saðlan-
masýnda, magnezyumun öne-
mine dikkat çeken Doç. Dr. Me
lahat Dönmez Kesim, özellikle a
þýrý sigara tüketimi yapan kiþiler
de günlük magnezyum ihtiyacý
nýn iki katýna çýktýðýný belirtti.
Alman Beslenme Birliði (DGE)
ve Dünya Saðlýk Örgütü’nün

(WHO) günlük magnezyum ihti
yacýný 300 mg. olarak belirlen
diðini ifade eden Doç. Dr. Mela
hat Dönmez Kesim, stres, büyü
me, hamilelik, emzirme, hasta
lýklardan sonraki iyileþme dö
nemlerinde ve aðýr egzersizler
de de magnezyum ihtiyacýnýn
daha çok arttýðýný söyledi. Ya
pýlan çalýþmalar, adet öncesi ge
rilimi (PMS) olan kiþilerde, belir-
gin bir magnezyum eksikliðine
rastlanýldýðýný ve bu kiþilere oral
magnezyum verilmesi sonucu,
adet öncesi gerilim baþ aðrýla
rýnda belirgin azalma ve dav
ranýþ deðiþikliklerinde düzelme
olduðunu gösteriyor.

Magnezyum  eksikliði  belirtileri

Beyne  aitt  belirttiler: Artan hassa
siyet, yorgunluk, anksiyete du
rumlarý, depresyon.
Organlara  aitt  belirttiler:  Bulantý,
kusma, mide-barsak kramplarý.

Kalbe  aitt  belirttiler:  Ritm bozuk-
luðu, çarpýntý, göðüs aðrýsý,
kalp ilaçlarýna karþý hassasiyet
artýþý.
Adalelere  aitt  belirttiler:  Titreme,
adalelerde kuvvet azalmasý ve
kasýlma nöbetleri.

Magnezyumun  alýnma  yollarý
Magnezyumun vücudumuz i
çin önemli 11 mineralden biri
olduðunu anlatan Doç. Dr. Me
lahat Dönmez Kesim, deniz su
yu, kaynak sularý ve tüm yeþil
bitkilerin magnezyum taþýdýðýný
ifade ederek, “Ispanak gibi yeþil
sebzeler içerdikleri klorofilin ya
pýsýnda magnezyum olduðu i
çin, iyi birer magnezyum kayna
ðýdýr. Ayrýca kuruyemiþler, to
humlar ve tüm hububatlar 
magnezyum içerirler. Muz, ava
kado, kakao, dil balýðý gibi yiye-
cekler de, magnezyumun ö
nemli kaynaklarýndandýr.“ diye
konuþtu. 

Magnezyum eksikliðini hafife almayýn!

Birinci Viyana’da, gümüþ dükkanýnda
tam gün çalýþacak tezgahtar aranmakta
dýr. Öðrenci de olabilir.

BBaaþþvvuurruu  nnuummaarraassýý
00669999//112244  1199  009988

AAhhmmeett  DDeemmiirr

Eleman aranýyor



Kolay taþýnýr, hijyenik ve sýzdýr-
maz. Kir tutmaz.Darbelere kar
þý dayanýklý.  
Türkiye'da ilk ve tek. Üstelik
garantili. Ve daha bir çok özel-
lik. Bu ifadeler, bir ürünün rek
lamý ve tanýtýmý için tasarlanan
bir broþürde yer alýyor. “Bunda
ne var?” diyebilirsiniz. Ama,
bu ifadeler, “Betateknik” isimli
yeni üretilen ve piyasaya yeni
sürülen bir “TABUT” markasý
için kullanýlýyor. Bu kadar kon-
for, bu kadar üstün özelliði du
yunca, hemen bir tabut sipari-
þinde bulunur musunuz, bile-
mem. Ama neticede, tercih
meselesi galiba.
Allah gecinden versin.

Tabut reklamý “Hadi sipariþ ver” der gibi!

Mozart’ýn mezarýný açýyorlar

Viyana-  Adli týp doktoru Christi
an Reiter, analiz için aradýðý Ýs

kelet örneðini, yaklaþýk 16 yýl
önce ölen Mozart`ýn yeðeni Je

anette`ye ait olduðu sanýlan is
kelet örnekleri ile elde etmiþ ol
du. DNA sonuçlarýnýn karþýlaþtý-
rýlmasý sonrasýnda, Mozart mü
zesinde itina ile saklanan meza
rýn, Mozart`a ait olup olmadýðý
tartýþmalarýna son vereceði iddi
a ediliyor. 
Salzburg  Adli Týp Yöneticisi Dr.
Edith Tutsch-Bauer ise, bu araþ-
týrmanýn bilimsel açýdan kesin
bir sonuç doðurmayacaðýný a
çýkladý. Bauer, açýlan mezarlar-
dan alýnan kemik örneklerinin
Mozart ailesi üyelerine ait olup
olmadýðý bilinemediði için araþ-
týrma sonucunun bilimsel nite-
lik taþýmayacaðý görüþünde. Yö
netici ayrýca bilim adý altýnda

mezarlarýn bu kadar kolaylýkla
rahatsýz edilmesinin doðruluðu
konusunda þüphelerinin oldu-
ðunu dile getirdi. Baðýmsýz la
boratuarlar tarafýndan yapýlan
testler sonucunda, Mozart`a a
it mezarýn açýlmasýnýn bilimsel
bir sansasyon yaratýp yaratma
yacaðý belli olacak. W.A Mozart
1791 yýlýnda Viyana'da doðdu.
35 yaþýnda öldüðünde St.Marx
mezarlýðýna gömüldü. Bir yýl
sonra, mezarýnýn tekrar açýlarak
cesedin çýkarýldýðý ve tek kiþilik
bir mezara nakledildiði bilini
yor. Ancak bugüne kadar, nakle
dilen iskeletlerin, gerçekten bes
teciye ait olup olmadýðý konusu
açýklýk kazanmýþ deðil.

Viyanalý  bir  bilim  adamýnýn,    Mozart`ýn    DNA  anazilini  yapmak  için  mezarýnýn  açýlmasý  isteði  bazý  çevrelerce  tepkiyle  karþýlandý.
Bilimadamý,  Salzburg`da  bulunan  W.A.Mozart`ýn  mezarýnýn,  gerçekten  Mozart`a  ait  olup  olmadýðýný  araþtýrmak  istiyor.  Bu  nedenle
uzmanlar  geçtiðimiz  günlerde,  Mozart  ailesinin,    Salzburg`daki  Sebastian  mezarlýðýnda  bulunan  tabutlarýný  açmaya  baþladýlar.
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Birol Kýlýç 
Maun Suresi  yedi ayeti aklýný ve
gönlünü çalýþtýrýp derin, derin
düþünen sarsacak düzeyedir!
Gelin Rahman ve Rahim olan
Allah’ýn adýyla Maun Süresini
yavaþ, yavaþ okuyalým lütfen ...

(17/107.  Sure)  

Rahman ve Rahîm Allah'ýn adýy-
la... 

“Gördün  mü  O  dini  yalan  saya-
ný?  Ýþte  O’dur  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  on
lar/gösteriþ  yaparlar.  Ve  onlar,
kamu  hakkýna/yardýma/zekâta/i
yiliðe  engel  olurlar.“
(Kur’an-ýý  Kerim,  Maun  Suresi’
nin  toplam  yedi  ayetinin  tüm
meali  )

Mâûn Suresi’ni iyi anlayalým!
Çünkü Maun Süresi “çýðlýklar a
tanlarý veya sürü gibi yaþayan-
larý“ uyarýyor. Þunu ifade etmek
isterim ki; Kur’an’dan en çok çe
kinen, alay eden veya “Hayýr, siz
onu anlamazsýnýz!“ diyen iki ke
sim vardýr. Birincisi inkarcýlar…
Hadi onlarý bir kenara býrakalým
demiþtik geçen sayýmýzda. Ama
en tehlikelisi kendisine “dindar“

bir tip çizip ortalýkta dolaþan
“din bezirganlarýdýr“… 
Mâûn, 7 (yedi) âyettir ve alim-
lerin çoðuna göre tamamý Mek
ke'de inmiþtir. 
Geçtiðimiz sayýlarda Kur’an-ý Ke
rim’i ana dilimizle okuyup, an
layýp, düþünmemiz ve tartýþma-
mýz gerektiðini ifade etmiþtik
ve MAUN Suresi’ni anlamanýn
önemini vurgulamýþtýk. 
Mâûn kelime anlamý ile “zekât
vermek“ yahut “bir þeyi geçici
olarak kullanmasý için birine ver
mek“  yani “yardým“ anlamýnda
dýr. Ýniþ sýrasýna göre, Kur’an-ý
Kerim’de, 17. Sure ve 107. Su
re olarak geçmektedir. Þekilde
dindar gibi gözüken ama dini

yalanlayan, iyilikten uzak ve ö
zellikle “þekil olarak“ Müs
lüman gibi gözüküp Ýslam’ý suis
timal eden veya “örtülü þirk“ i
çinde olan kimseler hakkýnda, o
zaman ve gelecek için ilahi ö
ðüt ve uyarýcý olarak inmiþtir. 
Maun Suresi’nde, “Vay  haline  o
namaz  kýlanlarýn/dua  edenlerin
ki,  namazlarýnda/dualarýndan
gaflet  içindedir  onlar!  Riyaya
sapandýr  onlar/gösteriþ  yapar-
lar.  Ve  onlar,  kamu  hakkýna/yar
dýma/zekâta/iyiliðe  engel  olur-
lar.“  der.
(Maun  Süresi  ,4.,5.,6.  ve  7.
Ayetler)  
Bu ayetler, aziz Allah’ýn sarsýcý
ve adeta “uyan, silkin ve gör“

Kur’an-ý Kerim-i  ana dilimiz ile okuyalým, anlayalým ve düþünelim: 

“Maun” süresi sarsýyor!
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diyen kelamlarýdýr(sözleridir).
Kur’an-ý Kerim’in, 114. Suresi’
ni okuyanlar birçok ayette “Aklý
ný  çalýþtýr,  düþün  ve  gör“    uyarý-
sýna muhatap olurlar. Aklý çalýþ-
týrma, düþünme ve görme bir
istek meselesidir. Ýstek, arzu,
gözyaþý, uðraþ ve niyaz ister...
Þekilde olmaz, kalple olur…
Çünkü Kur’an-ý Kerim’in içinde-
ki Ýslam’ýn merkezi, insan sevgi-
sidir. Ýnsana hizmettir. Kur’an’
da birçok ayette hep “Hayýr ve
barýþ için çalýþanlar istisna“ der
aziz Allah. Niye der peki? Niye
“Aklýný  çalýþtýrmayanlarýn  üzeri-
ne  pislik  yaðdýrýrým!“  (Yunus
Suresi,  Ayet  100,  meal) der
Rahman ve Rahim olan Allah’
ýmýz? Niye? Bu sorunun cevabý-
ný, Kur’an’ý güya saygýdan do
layý sandýklarýna gömenler veya
duvara SÜS DÝYE ASANLAR ta
bii ki bilemez…Kur’an’a saygý,
onu bir beze sarýp sarmalamak
deðildir! Kur’an’a saygý onu

alýp MEZARLIKLARDA okumak
ile olmaz. Ölenler ölmüþtür. Bu
dünyada “günah“ ve “sevapla-
rý“ o eþsiz ve kozmik bilgisayar-
da muhafaza edilmektedir? Ö
lülerimizi rahat býrakalým. Ku
r’an-ý Kerim, yaþayan, nefes a
lan ve düþünen ÝNSANLARA in
miþtir. Bu insanlar nefes aldýkla-
rý sürece Kur’an-ý Kerim’i oku
yup, düþünürler ve ilahi öðüt-
lerden nasiplenirlerse en büyük
ibadetlerden bir tanesini yap-
mýþ olurlar. Çünkü Kur’an’ý ya
vaþ yavaþ okuyup anlayanlar,
ilimi de merak edeceklerdir. Ýl
min kendisi zaten Kur’an’dadýr.
Çevremizi ve evreni daha çok
merak edeceklerdir. Ve bu
evrende aziz Allah’ýn, Kur’an’
daki ayetlerinde ifade ettiði,
“Ben  insaný  ruhumdan  üfle-
dim“ ve “Ben  insana  þahdama-
rýndan  daha  yakýným“  kelamý-
ný(sözlerini) göreceklerdir. Bun
dan bütün ilahi esprilerin tek

amacýnýn “insan“ evet insan ol
duðunu göreceklerdir. En bü
yük ibadetlerden bir tanesinin,
hangi renkten, hangi dinden,
hangi mezhepten olursa olsun;
en baþta insana sevgi ve saygý
olduðunu göreceklerdir. Kur’an
ilk ayeti ile yaradanýn ismini ana
rak “OKU“ emrini verirken
okuma eyleminin sadece Ku
r’an olmadýðýný, daha sonra “in
saný ve alemi okuma“nýn çok
önemli olduðunu göreceklerdir.
Çünkü Alemlerin Rabbi Allah’ý
anlamanýn ve ona ulaþmanýn
yani “TÜME“ ulaþmanýn tek
yolu budur. Ýþte bu anlamda
Kur’an-ý Kerim’in özellikle MA
UN Suresi, Ýslam dünyasýný uyar
maktadýr, þimdi yaþayan ve bun
dan sonra yaþayacak tüm in
sanlýðý uyarmaktadýr... Din be
zirganlarý, bu sureyi özellikle
göstermezler, ön plana çýkar-
mazlar yani dini ve Ýslam’ý sui-
stimal edenler, yeryüzünde “Ce

hennem Müfettiþliði“ne kalkýþ-
anlarýn üzerine gitmezler…
Milletin inancýný ve imanýný öl
çenler! Yani elinde “Ýnançmet
re“ varmýþ gibi ortalýkta dola-
þan, Allah’a ÖRTÜLÜ veya ÖR
TÜSÜZ ÞÝRK koþanlar! Yani yer
yüzünde Allah’ýn ortaðýymýþ gi
bi hal, söz ve hareket içinde o
lanlar! Görünüþte Müslüman o
lan ama gerçekte “þeytana uy
muþ“ ve “özbenliklerinin peþin-
de koþan“, fitne, fesat, riya(iki
yüzlülük), gýybet ve iftira pisliði-
nin içinde olan insanlar... 

Bakýn ne diyor Kur’an’ý Kerim
FÝTNE için Bakara  Süresi  191.  ve
217.  Ayeti  Meali’nde; 
“O  fitne,  adam  öldürmekten
daha  kötüdür.“
Gördünüz mü Cenab-ý Allah
“fitne“ yapmayý adam öldür-
mekten daha büyük bir günah
ve ceza olarak görüyor insanlýk
için. Çünkü “fitne“ ve “fesat“
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bir aileyi, bir toplumu ve bir
milleti tümden yýkar...

Kur’an-ý Kerim iþte bu dindar
gibi gözüken fakat fitne ve
fesat peþinde koþan insanlar i
çin MAUN Süresi’nde “dikkat!“
diye uyarýyor.Uyarmýyor, adeta
“sarsýyor“ bizi... Okuyana, düþü
nene ve aklýný çalýþtýrana bu ö
ðüt yetmiyor mu acaba? 

Ne diyor MAUN Suresi tekrar-
layalým: “Vay  haline  o  namaz
kýlanlarýn/dua  edenlerin  ki,    na
mazlarýnda/dualarýnda  gaflet
içindedir  onlar!    Riyaya  sapan-
dýr  onlar/gösteriþ  yaparlar.  Ve
onlar,  kamu  hakkýna/yardýma/
zekâta/iyiliðe  engel  olurlar.“
(Maun  Süresi,  Ayetler  4,5,6,7,
meal)  
Bakýn bu konuda üstadlarýmýz
ne diyor:  “Dinin inkârý, bir söz
meselesi deðildir, bir fiil ve dav-

ranýþ meselesidir. Dini sözle
ikrar edenler, hatta övenler, hat
ta onun savunuculuðunu ya
panlar bile bazý fiilleri yüzün-
den o dini inkâr edenler arasýna
girebilirler. En büyük ve en yýký-
cý din inkârý olan bu 'yalanlama'
þeklinin belirtileri, ana baþlýklarý
halinde ikidir: Birincisi, kamu
hak ve imkânlarýnýn, ait olduk
larý yere ulaþmasýna engel ol
mak; ikincisi de, ibadetleri þov
aracý yaparak dine riyakârlýðý
sokmak. Kamu hak ve imkânla-
rýnýn yerine ulaþmasýna engel
olmanýn da, biri “aktif engelle-
me“, biri de “pasif engelleme“
olmak üzere iki türü vardýr.
Aktif engellemede, kamu malý
çalýnýr-çýrpýlýr, çarçur edilir; bu
na engel olacak mevzuat dü
zenlemeleri yapýlmaz. Ýbadetle-
rin (Sure'de örnek olarak iba-
detlerin anasý durumundaki
namaz verilmiþtir) þov aracý ya

pýlmasý sûretiyle dine riyanýn
sokulmasýna gelince, son çey-
rek asýrda bunun göstergesi sa
yýlacak tablolar sokaklara yayýl-
mýþ, ekranlara kurulmuþtur. Bu
nun en büyük göstergelerinden
biri, dinî mâbetlerin altlarýnda
veya yanlarýnda, düzinelerle iþ
yeri ve dükkânýn sýralandýðý söz
de camilerdir; bunlarýn sayýsý
her yýl binlerle ifade edilebile-
cek þekilde artýyor. Bu kitle þunu
bilmelidir: Hz. Muhammed, bu
tür bir mâbet artýþýnýn, ümmeti
için bir felaket habercisi oldu-
ðunu açýkça söylemiþtir. Cami
sayýmýz, okul sayýmýzýn nere-
deyse iki katýdýr. Doðru bir gidiþ
deðildir bu... Bu ticarî mâbet-
lerde, Ýslam'ýn temel kabullerine
göre ibadet yapýlamayacaðýný
da açýkça söylüyorum. Mâûn
Suresi'ni bir kez daha hatýrlar,
dinden Kur'an'ýn anladýðýný an
lar ve olaylara ayetin gözlüðün-

den bakarsak, Türkiye'de ve
yurtdýþýndaki  Müslümanlar ara
sýnda din ve Ýslam adýna büyük
ölçüde “din dýþýlýk“ sergilendi-
ðini söyleyebiliriz.“
Ve bu Avusturya’da da aynen
devam etmektedir. Bu maskeli
“din dýþýlýðýn“ koruyucularý ne
yazýk ki bazý siyasetçilerdir, der-
nekçilerdir, federasyonculardýr,
esnaf diye ortalýkta dolaþan sui-
stimalcilerdir... Peygamberimiz
þikâyetini dile getirirken þunu
söylüyor: “Ey Rabbim! Þu be
nim ümmetim, bu Kur'an'ý, ha
yatýn dýþýna çýkarmasýn!“ 
Üstad devam ediyor: “Ýslam
dünyasý yüzyýllardýr kaderini ki
þilere baðlamýþtýr. Bu baðlýlýk gi
derek fosillere, türbelere baðlý-
lýk halini alýyor. Müslüman kitle-
lerin Kur'an'a saygýlarý, onu ab
destsiz tutmamaktan, cin-peri
þerrinden, kazadan-beladan e
min olmak için evlerinde, iþyer-

Kutlu Doðum Haftasý’nda, Muhammed
Süresi’nin 23. ve 24. Ayetlerine Dikkat!

Muhammed Süresi’nin 24. ayetinin meali, Kur’an-ý Kerim’in
her insanla ama her insanla aracý, tefeci, yaklaþtýrýcý olmaksýzýn
tek baþýna muhatap olduðu bir ayettir. Anýlan ayet þöyle diyor:
“Kur’an’ý tedebbür etmiyorlar mý/Kur’an’ýn anlamýný inceden
inceye düþünmüyorlar mý? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi
var?“  Bu ayette açýk ve seçik olarak Kur’an-ý Kerim’in ne ifade
ettiðini anlamadan okumanýn, evet altýný ciziyoruz ne dediðini
anlamadan okumanýn  „insana“ bir yarar saðlamayacaðýný ve
bir yere götüremeyeceðini anlýyoruz. Bazý insanlar “Kur’an-ý
Kerim’i anlamýyoruz ama iþte dinliyoruz veya anlamadan
okuyuruz“ demekle aslýnda Allah’ýn kelamýný yani sözlerini
adeta depoya koyarak kendi kalplerini mühürlenmiþ olduklarý-
ný anlamýyorlar mý acaba? Soruyoruz, iþte ayet ortada! Ýþte
Kur’an-ý Kerim apaçýk, þüphesiz, tartýþmasýz ve tertemiz orta-
dadýr. Aracý, tefeci din bezirganlarýna ihtiyacýmýz yoktur. Akýl ve
gönül sahiplerine, Allah Kur’an’ý Kerim ile hitap ediyor. Daha
ne istiyorsunuz? Muhammed Süresi’nin 24. ayeti, “Kur’an’ý
tedebbür etmiyorlar mý/Kur’an’ýn anlamýný inceden inceye
düþünmüyorlar mý? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?“
dedikten sonra, bir önceki ayet yani Muhammed Süresi’nin 23.
ayeti bakýn ne diyor: “Ýþte bunlardýr, Allah'ýn kendilerine lanet
edip kulaklarýný saðýr, gözlerini de kör ettiði kimseler...“
(Muhammed Süresi, Ayet 23) Kur’an’ý Kerim, Muhammed
Süresi, ayet 23’de, lanetlenmiþ, kulaklarý týkanmýþ, gözleri
köreltilmiþ insanlardan söz ederek  ne güzel de “Kur’an’ý ince-
den inceye düþünmüyenlerin, tedebbür etmeyenlerin“ kimler
olduðunu gün ýþýðýna çýkarýyor. Deðil mi? 

Birol Kýlýç
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lerinde, arabalarýnda birer 'mus
haf' olarak bulundurmaktan
öteye geçmemektedir. Kur'an'
ýn, hayata yansýmasý gereken
esas deðerleri, Müslüman pa
tenti taþýmayan toplumlardadýr.
Müslümanlarýn bu akýl ve tevhit
dýþý tavýrlarý onlar hakkýnda þu
Kur'an ayetinin iþlemesine yol
açmýþtýr: 'Allah,  sizin  üzerinize
üstünüzden,  yahut  ayaklarýný-
zýn  altýndan  bir  azap  gönderme
ya  da  sizi  hizipler  halinde  birbi-
rinize  düþürüp  bir  kýsmýnýzýn  ka
hýr  ve  acýsýný  diðer  bir  kýsmýnýza
tattýrma  gücüne  sahiptir.'  
(En'am  Suresi,  Ayet  65,  meal)
Anlaþýlýyorki, dinin adýný Kur'an'
dan alýp içeriðini baþkalarýna
teslim ettiðimiz sürece herhan-
gi bir diriliþ gerçekleþmeyecek-
tir. Ýslam dünyasýndaki dört
asýrlýk hezimet bunun en açýk
tanýðýdýr.“ 
Ýsterseniz Sevgili Yeni Vatan
Gazetesi okuyucularý, toplam
yedi Ayet’ten oluþan sarsýcý
Maun Suresi’ni tekrar yavaþ
yavaþ okuyalým,düþünelim  ve
Maun Süresi’ne yani Kur’an-ý
Kerim’e göre “Dini yalanlayan-
lar kimdir?“ sorusuna  konsan-
tre olalým… Bu sorunun cevabý
sarsýcýdýr! Niye? Çünkü bu soru
nun cevabý, “Ýslam dinini inkar
edenler“ deðil, “çarþýda, pazar-
da, bakkalda, markette, der-
nekte, TÝCARET ODASINDA, SÝ

YASET MERKEZLERÝNDE, CAMÝ
DE ve gösteriþ yapýlacak her yer
de dini gösteriþ yapmak için kul
lananlar“dýr. Bu kiþiler, DÝNÝ
TÜM PRATÝKLERÝ ÝLE yaþadýðý
halde aziz Allah tarafýndan “di
nin yalanlayýcýsý“ olarak tanýtýl-
maktadýr. Niye acaba? Buyrun
Maun Süresi’ni tekrar tekrar
okuyun… Ýþte bu sarsýcý, ilahi
bir uyarýdýr; sadece Ýslam dün
yasýna deðil,  tüm insanlýða...
Ýsterseniz “Aklýný  çalýþtýrmayan
insanlarýn  üstüne  pislik  yaðdýrý-
rým!“ diyen (Yunus  Suresi,  100.
Ayet)  Rabb’imizin uyarýsýný din-
leyelim ve aklýmýzý çalýþtýralým.
Kur’an-ý Kerim, “Dini yalan sa
yan kimdir?“ sorusunun ceva-
býný, Maun Suresi’nin ilk ayetle-
rinde beynimize nakýþ gibi iþliy-
or: “Gördün  mü  o  dini  yalan
sayaný?  O’dur  ki  yetimi  iter  ka
kar,  yoksulu  doyurmaya  özen
dirmez.  Vay  haline  o  namaz  kýl-
anlarýn  ki,  namazlarýnda  gaflet
içindedir  onlar;  iþte  onlar  gös
teriþe  saparlar  ve  onlar  iyilik  ve
yardýma  engel  olurlar.“  (Maun
Suresi,  Ayet  1,2)
Çevrenize lütfen bir bakýn; var
mý böyle insanlar! Hiç uzaða
gitmeyin, camilerde yüksek kar
ortaðý olabilmek için para top-
layýp Allah ile kandýran “Din
dar“ pozlarýndaki “HOCA“ ve
“ESNAF“ sýfatlý utanmaz ve Al
lah’tan korkmaz þeytanýn dost

larýný unutmayýn! Bunlarýn hep
si kravatlý ve muteber insanlar
olarak hala “Kurtarýcý Mesih“ gi
bi utanmadan, yüzleri kýzarma-
dan etrafýmýzda dolaþýyorlar!
Devam mý? Devam…
Maun Süresi’nin son bölümü-
nü “Üstadlar“ýmýzýn yolundan
büyüteç altýna alýrsak; Maun Sü
resi’nde, dini yalan saymanýn
bir sosyo–ekonomik, bir de bi
reysel-psikolojik olmak üzere iki
göstergesi vardýr.  Birincisi, riya-
karlýk yani iki yüzlülük ve özellik
le namaz aktörlüðü; ikincisi ise,
nimetleri baþkalarý ile paylaþma
mak ve özellikle zayýf ve yoksul
insanlarý nimetten mahrum bý
rakmaktýr. Kýsaca ibadetlerini
gizli yapanlar, daha iyi yaparlar.
Etrafta “Ben iyi bir Müslüma
ným“ diye dolaþýp, din bezirgan
lýðý ve gösteriþ için namaz kýlan

lar deðil. Kur’an-ý Kerim uyarý
yor, biz deðil. Kýzmak yok; aklý
çalýþtýrýp, düþünerek Kur’an-ý Ke
rim’i okumak ve öðüt almak
var... Çevremizde Ýslam dinini
„dindar“ kýlýðý ile suistimal e
denlere dikkat  diyoruz ve Al
lah’ýn kelamý MAUN SÜRESÝ’NÝ
KUR’AN-I KERÝM’DEN beyinlere
ve kalplere yolluyoruz…

Dinimizin  sahibi  Allah’a  
niyazýmýzdýr:  

“Allahým!  Göðsümü  nurunla
geniþlet;  ilmimi  artýr;  bakýþ  açý
mý  ve  anlayýþýmý  güçlendir;  sev
diklerimi  sevdir.  Allahým!  Bütün
kullarýný  kitabýndaki  güzelliklere
erdir;  hayýr,  bereket,  baþarý  ve
mutluluk  sendendir.  
Ey  gökleri  ve  yeri    var  eden!  Sen
benim  dünya  ve  ahirette  dos
tum,  koruyucumsun.“  
(Yunus  Suresi,  Ayet  101)
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POLÝTÝKAGÜNCEL

Samanlýkta  iðne  arar  gibi  polis
onu  arýyor  ve  bütün  imkânlar
seferber  ediliyordu!  Bir  çok  lo-
kal  sahibini  dolandýran  bu  kiþiyi
sonunda  Krone  Gazetesi’nde
çýkan  bir  fotoðraf  ele  verdi.
Sanýk  þimdi  gözaltýnda.
49 yaþýndaki Sadettin O. Avus-
turya´daki bir çok restorantta
kendisine krallar gibi hizmet et-

tirip, yiyip içiyordu. Hatta gitti-
ði yerlerdeki yumuþacýk yata-
klarda, kýsa bir süreliðine de ol
sa yan gelip yatýyordu. Sýra he
sabý ödemeye geldiðinde ise,
sahtekâr müþteri her defasýnda
odasýndan kaçýyordu. Kaçak ha
yatýný ise, araba satýcýlarýndan
deneme sürüþü için aldýðý an
cak bir daha hiç geri getirmedi-

ði arabalarda geçiriyordu. Sa
dettin O. Amstetten´de, sokak
ortasýnda, polisler tarafýndan ta
nýnarak tutuklandý. Þu anda ise
gözaltýnda. Sadettin O. tarafýn-
dan dolandýrýlanlar ise, þikayet
kuyruðunda.
Maðdurlar için irtibat hattý: 
0 5 9 1 3 3 / 3 1 4 4 / J a n d a r m a
Karakolu Leonhard am Forst

Sadettin yiyip yiyip kaçarken yakalandý!
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Berlin-  Kentte yaþayan Türklere
gönderdikleri mektuplarda, “1
Ocak 2000’den sonra yeniden
Türk vatandaþlýðýný aldýnýz
mý?” diye soran KRV (Kuzey
Ren Vestfalya Eyaleti), doðru
cevap vermeyenleri cezalandýr-
mak ile tehdit ediyor. Türkçe ve
Almanca gönderilen mektup
larda, “Yasal olarak seçme hak
ký olmadýðý halde oy kullanan-
larýn sahtekârlýktan dolayý ceza
ya çarptýrýlabileceði” özellikle
belirtiliyor. 
Türk derneklerini arayarak mek
tuplarý nasýl cevaplamalarý ge
rektiðini soran Türkler, son de
rece þaþkýn ve tedirgin. 
Uzmanlar ise, doðru bilgi veril-
mesini ya da konunun avukat-
lara intikal ettirilmesini öneriy-

or. 1 Ocak 2000 tarihinden ön
ce Türk vatandaþlýðýný almýþ o
lanlarýn soruyu “Hayýr” þeklin-
de yanýtlamasý gerekirken, bu

tarihten sonra Türk vatandaþlý-
ðý yeniden alanlarýn durumu bi
raz sýkýntýlý. Almanya’daki Türk
leri zor günler bekliyor. 

“Türk vatandaþlýðýn var mý?“
BBuuggüünnlleerrddee  AAllmmaannyyaa’’nnýýnn  KKuuzzeeyy  RReenn  VVeessttffaallyyaa  EEyyaalleettii’’nnddee  yyaaþþaayyaann  bbüüttüünn

TTüürrkklleerr  bbiirr  mmeekkttuupp  aallýýyyoorr..  GGöönnddeerreenn,,  KKuuzzeeyy  RReenn  VVeessttffaallyyaa  EEyyaalleettii!!  

Istanbul(DKM)-Türkiye’de ilk
günlük Kürtçe gazete yayýna
geçmeye hazýrlanýyor. Yaklaþýk
15 yýldýr yayýn hayatýný sürdü-
ren “Azadiya Welat” günlük

gazeteye çevriliyor. 
Türkiye'de yayýnlanacak ilk gün
lük Kürtçe gazetenin ilk sayýsý,
22 Nisan'da çýkacak. Neden 22
Nisan? Çünkü 22 Nisan ilk Kürt

gazetesinin yayýna baþladýðý
gün... Tarihte ilk Kürtçe gaze-
te, bundan 108 yýl önce Mýsýr'
ýn baþkenti Kahire'de yayýnlan-
mýþtý.

Türkiye’de ilk Kürtçe günlük
gazete, 22 Nisan’da yayýnda! Birinci Viyana’da, 

gümüþ dükkanýnda
tam gün çalýþacak
tezgahtar aranmakta
dýr. Öðrenci de olabi-
lir.

BBaaþþvvuurruu  nnuummaarraassýý
00669999//112244  1199  009988

AAhhmmeett  DDeemmiirr

Eleman aranýyor
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Yeni Vatan

Gazetesi,

kurumunuzu

50.000 

baskýsý ile

Avusturya’nýn

her yerine

taþýyor.

Reklam vermek için baþvuru telefonumuz

Tel.: 01 / 513 76 15 - 24

Hintli  bir  kadýn  þu  sýralar  Hin
distan'ýn  en  çok  ilgi  gören  kiþi-
lerinden  biri  olmayý  baþardý.  

46 yaþýndaki Namatia Ghosh,
5 yaþýndaki maymunu Babloo'
yu evinde besliyor ama tek
farkla. Maymuna çocuðuymuþ
gibi meme veren Ghosh, gö
renleri hayrete düþürüyor. Na
matia Ghosh, Hindistan'ýn Tri
pura eyaletine 65 km. uzaklýk-
ta olan Chandrapur'da yaþýyor.

Ghosh'un maymunu emzirme-
sine þahit olmak için ise, ülke-
nin dört bir yanýndan ziyaret-
çiler Chandrapur'a akýn ediyor.

Bu bir haberdir; 
maymunu emziren Hintli kadýn!

Dünyada, 23'ü Afrika kýtasýn-
da olmak üzere en az 36 ülke
nin, kuraklýk ya da iç savaþlar
nedeniyle gýda yardýmýna ihti
yaç duyduðu bildirildi. 
BM Gýda ve Tarým Örgütü ta
rafýndan yayýmlanan rapor-
da, Afrika'nýn bu durumdan
en çok etkilenen kýta olduðu,
Eritre'de yýllardýr süren kurak
lýðýn tarýma ve hayvancýlýða
zarar verdiði, Sudan'da ise si
lahlý çatýþmalar ve kuraklýk ne
deniyle, elde edilecek ürünün
ortalamanýn altýnda olacaðý-
na dikkat çekildi. FAO, Zim
babve, Lesotho ve Swaziland
gibi ülkelerde de gýda duru-
munun endiþe verici olduðu-
nu açýkladý.  
Raporda ayrýca, 26 Aralýk'taki
deprem ve tsunami felaketin-
den en fazla etkilenen Güney
Asya ülkeleri Endonezya, Sri
Lanka, Maldivler, Hindistan
ve Tayland'da 1.3 milyondan
fazla kiþinin gýda yardýmý aldý
ðý, bu ülkelerde felaketin, baþ
ta balýkçýlýk sektörü olmak ü
zere tarým ve hayvancýlýða da
büyük darbe vurduðu kayde-
dildi.

Dünya’da 36 ülke 
açlýktan kýrýlýyor!

Almanya`nýn Bayer Eyaleti’ne
baðlý Kiefersfelden bölgesi sa
kinleri, Avusturya`ya dahil ol
mak istediklerini açýkladýlar.  

Almanya`da her þeyin yavaþ
ve karmaþýk olduðunu belir-
ten Kiefersfelden  Belediye
Baþkaný, Avusturya`ya katýl-
mak için gerekli iþlemlere baþ
lanacaðýný ifade etti.

Nisan1 þakasý için bir plan ya-
pan bölge sakinleri, bir gün-
lüðüne Tirol`lü oldular.  Bele-
diye Baþkaný, Avusturya`da
her þeyin çok hýzlý ve daha iyi
olmasýndan etkilendiklerini ve
bu nedenle bir günlüðüne de
olsa Avusturya`nýn bir parça-
sý olmak istediklerini belirtti.
Yeni katýlým dolayýsý ile büyük
bir “Avusturya`ya hoþgeldi-
niz“ partisi düzenlendi ve  Ti-
rol tabelalarý yerleþtirildi.Kie-
fersfelden Belediye Baþkaný
Erich Ellmerer`in  “Burada ya
þayan pek çok kiþinin, gerçek-
te de  Tirol’e dahil olmak iste-
diðinden eminim.“  þeklinde
düþüncelerini ifade ettiði be
lirtildi.

Avusturya’ya
yeni toprak

www.yenivatan.at
Bizi ziyaret edin ...
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ZENTRAL  FINANZCONSULTING GMBH
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