
Türk kadınına büyük terbiyesizlik!

Sanat mı, yoksa kışkırtma mı?

Karlsplatz Bölgesi’ne dikilen Türk Lokumu isimli heykel Türk toplumu arasında bü-
yük bir tartışma yarattı. Olayı ilk olarak Türkiye’deki gazeteler kullandı.  Heykeli sergile-
yen  Kunsthalle ve Alman sanatçı ünlü olurken arkalarında Avusturya’ya entegre olma-
sı istenen Türkler’in üzüntü ve kızgınlıkları kaldı. ORF Televizyonu Report Programı da 
bu konuya geniş yer verdi. Yeni Vatan Gazetesi, çirkin heykelle ilgili tepkisini dile getir-
di. Devamı sayfa 4-5’de
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AMS sorunu hala bitmedi. 
AMS’den gelen cevap ve 
Zorlu’nun tepkisi sayfa 2’de.

Türkiye’deki Türban so-
runu artık Avusturya’nın 
da en önemli gündem 
maddeleri arasına girdi. 
Türban üzerinden tüm 
Türk kadınlarına hakaret 
eden heykel Viyana’ da 
büyük tartışma yarattı.
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'AMS’ bir kere bile aramadı ama'

Geçen sayımızda “İnanılmaz iddia. AMS’ye evrak teslim etmek 
için giden Zekiye Zorlu’yu memurlar saatlerce bekletti. AMS me-
murlarına bu kadın niçin bekletiliyor sorusuna, “Türkler AMS’ye 
en son girer“ cevabı verildi.” diye duyurmuştuk. AMS basın büro-
su Yeni Vatan Gazetesi derhal irtibata geçti. Zorlu’nun tüm tele-
fon ve AMS numaralarını aldı. Yeni Vatan Gazetesi’nden haberin 
Almanca tercümesini istediler. Yolladık. AMS daha sonra Zekiye 
Zorlu yu bir kere arama zahmetine girmeden onun doğruyu ifa-
de etmediğini yazan bir cevap yazısı geldi. AMS nin mektubunu 
Zekiye Zorlu ya okuduğumuzda AMS doğruyu söylemiyor dedi. 
Ciddi ve tarafsız Gazetecilik gereği her iki tarafın iddialarını yayın-
lıyoruz. Aşağıda AMS den gelen açıklamayı uygun bulduk.

İnsan hayatı için önemli olan 
iki farklı coşku ve kutlama 
bu yıl aynı zamana denk gel-
di. Bizde Yeni Vatan ailesi ola-
rak bütün okuyucularımızın ve 
Müslüman Alemi’nin Kurban 
Bayramı’nı ve yeni yılını can-
dan kutluyoruz.

Bu kutlamaların yanında 2008 
yılının Türkler için kolay bir yıl 
olmayacağını da vurgulamak 
istiyoruz. Avusturya’da artık 

neredeyse normal olarak kar-
şılanan Türk düşmanlığı yeni 
yılda  da en üst seviyede ken-
dini hissettirecek gibi. Ayrıca 
Türkler ve Müslümanlar için 
çok önemli bir seçim var bu 
yıl. İslam cemiyetleri seçim-
leri bu yıl olacak. Geçtiğimiz 
günlerde bu seçimlerin lobi ve 
arka plan çalışmaları başladı. 
Ancak demokratik olarak ya-
pılacak seçimlerin sonucunda 
bir Türk’ün başkan olarak çık-
ması istenmiyor. 

Başa gelebilecek olan kişinin 
Milli Görüş’e, Süleymancılar’a, 
Türk Federasyonu’na veya 
Fethullahçılar’ın adamı olaca-
ğı düşünülüyor. Edinilen bil-
gilere göre tekrar başa gelecek 
olan kişini bir “Arap” olabilece-
ği ihtimali üzerinde duruluyor. 
Bu kuruluş içindeki bazı dina-
mikler bir Türk’ün başa gelme-

si halinde siyasi İslam’ın etkili 
olacağı yönünde görüşleri bu-
lunuyor. Aday olacak kişilerin 
Türkiye’dekiler siyasi islamın 
temsilcileri olarak görülü-
yor. Türkler arasından önem-
li bir isim bu kuruluşun başı-
na geçmek için kollarını sıvadı. 
Ancak adaylığını açıkladığı an-
dan itibaren Türkler’in desteği 
yerine kösteğini göreceğimiz-
den de eminiz. Türkler maale-
sef bir araya gelemiyorlar. Bu 
yüzden Türk toplumuna yapı-
lan saldırıları bir türlü beltaraf 
edemiyoruz.

Şuandaki yönetimin başı “gü-
ven duygusuyla” (!) dertte. 
Çünkü geçen bayramda terör 
örgütleriyle ilişkisi bulunan bir 
kişi Şeker Bayramı için düzen-
lenen bayramlaşmaya katıl-
mış ve Cumhurbaşkanlığı’nda 
ağırlanmıştı. Bu durum bütün 
Avusturya basını tarafından 
kullanılmış ve Müslümanlar 
acısından da hoş olmayan so-
nuçlar doğurmuştu.

Devlet adamlarından mesaj 
var

Gazetemizi geçtiğimiz gün-
lerde ziyaret eden iki önem-
li devlet adamı Vahit Erdem 
ve Onur Öymen’de gazete-
miz üzerinden Avusturya’da 
yaşayan Türkler’in yeni yılını 
ve bayramlarını kutlamışlardı. 
İki önemli siyasi devlet adamı 
Avusturya’da Türkler’in bir-
lik ve beraberlik içinde bulun-
malarını da istemişlerdi. Onur 
Öymen, “Avusturya’nında ba-
şında olduğu dört büyük ülke 
Türkiye’nin AB’ye girmesine 
karşı. Bu direnci ancak Türkler 
kırabilir. Bu yüzden toplumsal 
olayların başına birlik ve bera-
berlikle gitmemiz gerekiyor. 
Avrupalılar’ın hiç bir oyununa 
Türkler gelmez” dedi.

Yeni Yıl’da güzel ve güçlü bir 
aile olmamız ümidiyle!

YENİ VATAN GAZETESİ
BAŞYAZI

MUTLU BAYRAMLAR  

AMS in açıklaması şöyle 

Yeni Vatan Gazetesinın Kasım 
2007 sayısının ilk sayfasında şu 
başlık yer alır: Türkler AMS`ye 
en son girermiş. Haberde Türk 
kuaför Zekiye Zorlunun bir 
AMS şubesinde saatlerce bek-
lemek zorunda kaldığından 
bahsedilir. Kendisinden önce 
gelen 16 kişi, kendinden ön-
ce içeri çağrılmışlardır.Bayan 
Zorlunun yerine, bir Yugoslav 
kadın, yetkili AMS memu-
runa Bayan Zorlunun neden 
bu kadar bekletildiğini sor-
duğunda, memur kendisine 
Türkler AMS` ye en son gi-
rer cevabını vermiştir.   Viyana 
İş Kurumu bu konuyu titi lik-
le incelemiş ve şu sonuç ortaya 
çıkmıştır. Bayan Zekiye Zorlu 
AMS`in danışma hattına, ran-
devusunun olmadığı bir gün-
de gelmiştir.  Kendisi bir gün 
öncesine verilmiş randevusuna 
uymamış ve gelmemiştir.  
Danışma hattı, kural ola-
rak, randevulu kişiler içindir. 
Randevusuz gelen kişiler, ön-
ceden randevulu gelen kişile-
rin işleri bitene kadar bekle-
meleri gerekir.Bayan Zorludan 
önce içeri giren kişilerin hepsi-
nin önceden randevuları vardı.  
Bayan Zorlu yaklaşık bir saat 
bekledikten sonra, danışma-
nının odasına girmiş, masa-
dan kartını aldıktan sonra, ar-

tık beklemek istemediğini ve 
de şikayet edeceğini söyleye-
rek odadan çıkmıştır. 

Yeni Vatan gazetesinin yazısın-
da tamamen doğru olmayan, 
bayan Zorlu adına bir kişinin, 
kendisinin neden bekletildiği 
hakkında soru sorduğudur.  Ne 
bir Yugoslav bayan, ne de bir 
başkası tarafından böyle birşey 
yapılmamıştır. Daha da ağır 
olan, bir AMS danışmanının 
AMS’ ye en son Türkler girer 
açıklamasını yaptığının iddia 
edilmesidir.  Bayan Zorlun’un 
Yugoslav bir bayanın ifadesin-
den alıntı olarak gösterilen id-
diası, tamamen yanlıştır. 

İş bulma servisinin hiçbir ça-
lışanı, böyle veya buna ben-
zer bir ifade kullanmamıştır. 
Bayan Zorlunun AMS’ e kar-
şı yönelttiği ırkçılık suçlama-
sının hiçbir dayanağı yoktur. 
AMS milliyeti, dini, etnik kö-
keni ne olursa olsun tüm işsiz-
lere, mümkün olan en uygun iş 
yerlerini bulmaya aracılık ya-
par. Hukuken tüm haklarını 
mahfuz tutarız.

Zekiye Zorlu
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Viyana - FPÖ’nün parlamen-
toda verdiği önerge tartışma-
lara yol açtı. Bu önerge mi-
narelerin yasaklanmasını ve 
vaazların Almanca verilmesi-
ni öngörüyor.

F P Ö ’ y e  g ö r e  m i n a r e 
İslamiyet ’in Hrıstiyanlık’a 
karşı zaferinin bir sembolünü 
oluştururken camiler de radi-
kal din düşüncesini yayıp in-
sanları kışkırtıyor. Tabii ki bu 
FPÖ’nün iddiası. FPÖ’nün 
önergesinde ilginç iddialar-
da bulunuyor. FPÖ, “İslamiyet 
bütün insanlar Müslüman 
oluncaya kadar dünyayı savaş 
meydanı olarak gören bir din-
dir” şeklinde iddiada bulundu.

Bu önergeyi savunan millet-
vekili Manfred Haimbuchner 
ve  Peter  Fichtenbauer, 
“İslamiyet’in  Avustuya hal-
kı için bir tehlike oluşturdu-

ğu inkar edilemez” dediler. 
Haimbuchner önerge ile din 
özgürlüğünü kısıtlamaya ça-
lışılmadığını sadece kışkırtıcı 
vaazlara karşı bir önlem alın-
ması gerektiğini savundu. 
Milletvekili Albert Steinhauser 
şöyle konuştu;
“Bu önergenin onaylanma-
sı durumunda din özgürlü-
ğü kısıtlanıp, İnsan Hakları 
Anlaşması’na karşı gelinecek.” 
Steinhauser ayrıca minare-
de Kilise kulesinden farklı bir 
sembol göremediğini de ekle-
di. SPÖ başkanı Josef Cap ise 
İslamiyet’in 1912 yılından beri 
Avusturya’da tanınmış bir din 
olup, bu konuya çok dikkatli 
yaklaşılması gerektiğinin altı-
nı da  çizdi. Josep Cap temel 
hakların kısıtlanmasının söz 
konusu dahi olmadığını, an-
cak din ve devlet işlerinin bir-
birlerinden ayrı tutulması ge-
rektiğini söyledi.

FPÖ: “Minareler yasaklansın”
FPÖ parlamentoda verdiği önerge ile Avusturya’da 
minarelerin yasaklanmasını ve vaazların almanca veril-
mesini istedi.
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Viyana- Avusturya’da diki-
len türbanlı çıplak heykele 
Türkler’in tepki yağmaya de-
vam ediyor.  7 Kasım 2007’de 
dikilen Çıplak Türbanlı Türk 
kadınını  güya gösteren “Türk 
Lokumu“ isimli heykel 30 
Kasım’da kimliği belirsiz kişi-
lerce yıkıldı ama tartışma bit-
medi.

Avusturya basınında ve politi-
kacılarında son günlerde mo-
da olan Türk düşmanlığı mide 
bulandırmaya devam ediyor. 
Çıplak heykel yangının üzeri-
ne benezinle gitmek gibi oldu.

Bu heykeli diken Kunsthalle 
ve Alman sanatçı ünlü olurken 
arkalarında Avusturya’ya en-
tegre olması istenen Türkler’in 
üzüntü ve kızgınlıkları kal-
dı. ORF Televizyonu Report 
adlı programında 18 Aralık 
2007 Salı günü Yeni Vatan 
Gazetesi adına Birol Kılıç 
“Çıplak Heykelin hiç bir şe-
kilde Doğu ile Batı arasında 
ifade edildiği gibi bir köprü ve 
tartışma ortamı yaratmamış-
tır. Heykel düpedüz hakaret-
tir. Türk hanımları bu heykeli 
çok çirkin bulmuştur. Burada 
bizler ifade ve sanat özgürlü-
ğüne sonuna kadar evet deriz 
ama sanat adına terbiyesizliğe, 
ırkçılığa, Türk ve İslam düş-
manlığına hayır deriz. Şimdi, 
Hitler zamanında Yahudliler’e 
basın ve sanat üzerinden yapı-
lan Antisemtik Irkçılığın ay-
nısı Türkler’e yapılmaktadır. 
Dün Yahudilere “defol“ dendi, 
sonra Yahudiler’den satın alma 
ve daha sonra zorla göç ve top-
lum soykırım yapıldı. Bugün 
Türklere açıkca Türkler dışa-
rı diyenlere bu Çıplak Heykel 
hizmet etmiştir. Bunun adına 
Şerefsizlik yada Köpeklik den-
mez mi?“ dedi. 

Gören Türk vatandaşlarının 
büyük tepkisine yol açan “Türk 
lokumu” adlı türbanlı tamamen 
çırıl çıplak kadın heykeli, kim-

liği belirsiz kişilerce düzgün 
bir şekilde yılmasına rağmen 
tartışmlar bitmedi. Heykelin 
Türkler tarafından yıkıldığını  
ima eden Kunsthalle Müzesi 
ve bazı Avusturya Gazeteleri 
Yeni Vatan Gazetesi ’nin 
heykeli Türkler değil kesin 
Avusturya’lılar yıkmış olmaz 
mı? Yıkılan Heykele baktığı-
mızda  Heykel parçalanmamış, 
ve ayaklarından düzgünce sö-
külmüş ve kenara konmuştur. 
Heykeli acaba Kunsthalle ve 
sanatçı mı düzgünce yıkamaz 
mı? Yıkılması büyük bir tar-
tışma ortamı yarattı? Soruları 
karşısında şaşkına döndüler.
Alman heykeltıraş Olaf 
Metz e l ’ in , V iyana’dak i 
Kunsthalle adlı Müze öcülü-
ğünde Karlsplatz’daki Teknik 
Üniversite’ye ve çevre yolu 
kenarına diktiği “Türk loku-
mu” adlı “türbanlı tamamen 
çırıl çıplak kadın“ heykeli, 
Avusturya’da özellikle gittik-
çe Türbanlı hanımların art-
tığını ve bu yüzden Doğu ile 

Batı arasında iletişim ve tartış-
ma ortamı yaratamak amaç-
lı olduğu iddia edilen Çıplak 
kadın heykele Türkiye’den göç 
etmiş insanlar tepkileri devam 
ediyor.

Heykelin, takriben 20 metre 
uzağında çim zemine çivilenen 
bilgi tabelasındaysa “Turkish 
Delight” (Türk lokumu) ola-
rak adlandırıldığı bildirildi. 
Viyana Teknik Üversitesi’nin 
(TU) önünden geçen çev-
re yolunun kenarındaki çim 
bir alana dikilen heykel en sa-
de vatandaşlardan büyük tep-
ki var iken dikkat çeken diğer 
konu şu: Dikkat çeken hiç bir 
Türk Politikaçısının ve Türk  
Dernek veya Federasyonun 
ciddi ve sesli bir şekilde tep-
ki göstermemesi. Bunu gö-
ren Avusturyalılar Türkler’in  
türbanlı hanımlarını çırıl-
çıplak Heykel olarak yaptık 
Karlsplatz’a diktik tık yok diye 
dalga geçmeye başladılar.  
Heykelin Türkleri rencide et-

tiğini Viyana Belediyesi’yle 
Kunsthalle’ye (Sanat evi) söz-
lü ve yazılı olarak bildirdikle-
rini kaydeden Büyükelçi Selim 
Yenel, şunları söyledi: ‘’Tahmin 
edebileceğiniz gibi, bunları or-
taya koyduğumuz zaman alı-
nan karşılık bunun bir sanatsal 
olay olduğu ve ifade özgürlü-
ğünü ortaya koyduğu şeklinde 
olmaktadır. Ancak ifade öz-
gürlüğü, hakareti içermemeli.”
Heykeli savunan Avusturyalı 
çevrelerin, “Türklerin ifa-
de özgürlüğüne karşı olduk-
larını ileri sürmelerine fır-
sat verilmemesini de” isteyen 
Büyükelçi Yenel, “O bakım-
dan tepki gösterilecekse mu-
hakkak bunun ifade özgürlü-
ğüyle ilgili olmadığı, sadece ve 
sadece hakaret unsuru içerdiği 
vurgulanmalıdır” dedi.

Türkiye  Diyanet  İ ş le r i 
Başkanlığı’na bağlı olarak fa-
aliyet gösteren, Avusturya-
Türk İslam Birliği (ATİB) 
yaptığı yazılı açıklamada, “ka-
dın vücudunu teşhir eden hey-
kel, Avusturya’da kamuoyu-
nu rahatsız ettiği gibi özellikle 
Müslüman kamuoyunu da de-
rinden yaraladığını” belirterek, 
“Eğer bu heykel sanat adına 
yapılmışsa sanat adına yapıla-
cak doğada daha güzel örnek 
alınacak sanat mevcuttur” de-
di. 

ORF konuya yer verdi

Yeni Vatan Gazetesi olayın so-
nuna kadar takipcisi olacaktır. 
ORF televizyonu’nun Report 
Programı Türk Lokumu 
adlı çirkin çıplak heykeli 
18.12.2007 tarihinde kendisi-
ne konu yaptı. Programda Yeni 
Vatan Gazetesi’ne SPÖ, ÖVP 
ve Yeşiller’den siyasiler ve Türk 
vatandaşlarına söz hakkı veril-
di.

Omar Al Rawi şaşırttı

SPÖ Viyana Milletvekili 

Sanat ve tartışma adına dikilen çirkin heykele büyük tepki 

Tükürelim böyle sanatın içine 



Omar  A l  R awi , ORF 
Televizyonu’nunda katıldığı 
Report isimli programda il-
ginç açıklamalar yaptı. Türk 
toplumunun tepkisini alan 
Omar Al Rawi, Türkleri mil-
liyetçilik yapmakla suçladı. 
Bunun yanında programa di-
ğer Türk kökenli milletvekil-
leri de katıldı. SPÖ’lü Nurten 
Yılmaz’da bu heykelin kendi-
sini ilgilendirmediğini ifade 
etti. Yeşiller Milletvekili Alev 
Korun ise tam anlamıyla hoş 
olmayan bir siyaset yaptı.

Ömer Al Rawi, ORF’de yayın-
lanan programda yine Türkleri 
suçladı. Türbanlı Çıplak Türk 
Lokumu için ilginç sözler söy-
leyen Al Rawi’nin eşinin de 
türbanlı olduğu unutulma-
malı. Al Rawi, “Türbanlı çıp-
lak Türk lokumu heykel için 
Avusturya’da bu kadar tepki-
nin oluşmasında yurtdışından 
yani Türkiye’den medya üze-
rinden milliyetçilik yapılmış-
tır. Ve o yüzden Avusturya’daki 
Türkler bu olaya alınmışlar-

dır” dedi. Aceba 
bu heykelin başına 
Arap Lokumu ifa-
desi konsaydı Sayın 
Mil letvekil i ’nin 
tepkisi ne olacaktı. 

İlginç savunma
Türk kökenli başka 
bir milletvekili olan 

SPÖ’lü Nurten Yılmaz ise bu 
olayın kendini ilgilendirmedi-
ğini ifade etti. Yılmaz, “Beni 
ilgilendirmiyor! Ben SPÖ’de 
entegrasyondan sorumluyum. 
Yani alanımın dışına giriyor!” 
şeklinde konuştu.

Alev Korun ise siyaset yaptı
Yeşiller Partisi Viyana Eyalet 
Milletvekili Alev Korun ise, 
“Bazı insanlar bu olayı kendi-
ne örnek alarak kendi kendi-
ni kışkırtmış olabilir. Bu yüz-
den heykelin kaldırılmasını 
isteyebilirler. Politikacının gö-
revi bire bir bu düşünceyi alıp 
kaldırmak olmamalı” şeklinde 
konuştu.

Güvenlik kameraları da çalıştı
Heykelin yerinden söküldü-
ğü gece güvenlik kameraları-
na iki kişinin sülliyeti yansıdı. 
Tam olarak yaşları ve yüzle-
ri belli olmayan saldırganla-
rın genç yaşta oldukları tah-
min ediliyor. Ancak bir başka 
iddia ise, bu saldırının dezes-
piyonaj olarak algılanması yö-
nündeydi. Yani saldırıyı “Türk 
toplumuna zarar vermek iste-
yen kişiler yada farklı bir mil-
leten birileri yapmış olabilir” 

şeklindeydi.
Kılıç, “Terbiyesizliği sanat 
diye satmayın!”
Programda Yeni  Vatan 
Gazetesi adına konuşan Birol 
Kılıç, “Heykel çok çirkin bir 
hakaret. İfade özgürlüğüne ve 
sanata sonuna kadar evet ama 
bizim özgürlüğümüzün başla-
dığı yerde onların özgürlüğü 
bitmek zorundadır. Benim öz-
gürlüğümü kısıtlayarak, onla-
rın özgürlüğüne vurdum duy-
maz bir şekilde “evet” diyenler 
yanlış yoldadır. Bu heykelde 
bizler annelerimizi ve yakınla-
rımız görüyoruz. Onlar adına 
böyle terbiyesiz ve sözüm ona 
Doğu ile Batı’yı birleştiren sa-
natçıyı ve Avusturya’da sergi-
lenmesine izin verenleri terbi-
yesizlik ve ahlaksızlıkla itham 
ediyoruz. Bir yandan uyum ve 
entegrasyon isteyen Avusturya 
böyle terbiyesizle Türk hanım-
larına “Türk Lokumu” gibi 
aşağılayıcı bir saldırıda bulun-
du. Bu heykelle uyumun ve bu 
ülkeye bağlılığın nasıl sağla-
nacağını ciddi anlamda merak 
ediyoruz. Ahlaksızlığı ve terbi-
yesizliği kimse sanat diye bize 
satmasın!” şeklinde konuştu.
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Omar Al Rawi

Nurten Yılmaz

Birol Kiliç
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Viyana - Cumhuriyet Halk 
Partisi Başkan Yardımcısı 
Milletvekili Onur Öymen 
ile Adalet ve Kalkınma 
Partisi Milletvekili NATO 
Parlamenter Asamblesi Türk 
Grubu Başkanı Vahit Erdem 

Yeni Vatan Gazetesi’ni ziya-
ret ettiler. 

Konuk vekiller, Avusturya’da 
yaşayan Türk toplumu-
nun sorunları hakkında bil-
gi alışverişinde bulundular. 

Milletvekilleri, Avusturya Türk 
toplumuna enerjilerini özellik-
le Avusturya’daki sorunların 
demokratik bir ortamda çö-
zülmesi için birlik, bereberlik 
ve kardeşlik içinde çözülmesi 
için ortak platformlarda çalış-
ma tavisyesinde bulundular.

Yeni Vatan’a büyük görev
İki konuk milletvekili Yeni 
Vatan Gazetesi’nin sayfaları-
nı inceleyerek, Avusturya’daki 
Türkler hakkında geniş bil-
gi aldı. 

Mil letveki l i  ve  Emekl i 
Büyükelçi Onur Öymen, 
“Türkler’in sorunlarını çık iyi 
yansıtmışsınız. Tebrik ediyo-
ruz. 

Avusturya’nında içinde bulun-
duğu 4 ülke Türkiye’nin AB’ye 
girmesine karşı çıkıyor. Bu ül-
kelerde yapılan her kötü olay 
sonradan Türkiye’ye mal edi-
liyor. Yani bu bir anti Türkiye 

propagandası yapanların işi-
ne geliyor. Bu durumdan an-
cak birlik ve beraberlikle çıka-
biliriz.” 

Erdoğan’dan da mesaj var
Mil letvekil i  Erdem ise, 
Yeni Vatan Gazetesi aracılı-
ğı ile Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın birlik ve beraberlik 
mesajını getirdi. 

Milletvekili Erdem, “Sayın 
Başbakanımız’ın selam ve bir-
lik beraberlik mesajını getir-
dim. 

Sayın Başbakan, Avrupa’daki 
bütün Türkler’in her zaman 
yanında olduğunu da belirtti. 

AK Parti olarak gurbetçi va-
tandaşlarımızın her zaman ya-
nındayız. Sorunları olan vatan-
daşlarımız büyükelçiliğimiz ve 
konsolosluklarımız vasatısıyla 
bu dertlerini bize ulaştırabilir-
ler” diye konuştu.

“Avusturya’da birlik olun”
Türkiye’nin iki önemli siyasetçisi Onur Öymen ve Vahit Erdem, Yeni Vatan Gazetesi’ni ziyaret etti. Vekilleri, gazete 
sahibi Birol Kılıç karşıladı. Milletvekilleri, Viyana’daki Türkler’e seslenerek birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Vahit Erdem kimdir?
1944 yılında Ankara Keskin’de 
doğdu. 1967 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi ’nden 
İnşaat Yüksek Mühendisi 
olarak mezun oldu. Aynı yıl 
Devlet Planlama Teşkilatı ‘nda 
araştırmacı olarak göreve başla-
dı. İngiltere’de Southhampton 
Üniversitesi’nde Birleşmiş 
Milletler bursuyla ekono-
mi masteri, Fransa’da Proje 
Planlama Lisansı’nı gerçek-
leştirdi. 

1984 yılında ANAP iktida-
rı döneminde Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı İdaresi 
Kurucusu ve Başkanlığı, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
Kurucusu ve Müsteşarlığı yap-
tı. Başbakanlık Baş Danışmanı 
olarak görev yaptı.

Önemli görevlerde bulundu
Büyükelçi ünvanı da olan 
Erdem, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreter Yardımcılığı, 
Avrupa Konseyi  Sosyal 
Kalkınma Fonu Yönetim 
Kurulu Üyesi, Türk Hava 
Yolları, Vakıfbank Yönetim 
Kurulu Üyesi, KÖYTEKS, 
ST M Yönet im Kur u lu 
Başkanlığı,  TBMM Genel 
Sekreteri görevlerinde bulun-
du. 

2002 seç imler inde  AK 
Par t i ’den Kır ıkka le ’den 
Milletvekili seçildi. 
Viyana’ya NATO Parlamenter 
Asamblesi  Türk Grubu 
Başkanı olarak gelen Vahit 

Erdem evli ve üç çocuk baba-
sıdır.

Onur Öymen kimdir?
CHP Başkan Yardımcısı Onur 
Öymen, 1940 İstanbul Şişli 
Bomanti’de doğdu. Orta öğre-
nimini Galatasaray Lisesi’nde 
yaptıktan sonra Ankara Siyasal 
Bilimler Fakültesi’ne girdi. 

Öymen, aynı okulda Savunma 
Politikaları konusunda dok-
tora çalışması yaptı. 1964 yı-
lında Dışişleri Bakanlığı’nda 
göreve başlayan Öymen, 

1966-68 yılları arasında 
NATO Dairesi’nde İkinci 
Katipliği’nde bulundu. 

1968-72 y ı l lar ı  aras ın-
da  S t r azburg ’da  bu lu-
nan Avrupa Konseyi Daimi 
Temsilciliği’nde Başkatip, 
1972-74 arasında Dışişleri 
Bakanlığı Siyaset Planlama 
Başkanlığı ve Avrupa Konseyi 
Daireleri’nde Şube Müdürü, 
1974-78 yılları arasında 
Lefkoşe Büyükelçiliği’nde 
Müsteşar, 1978-80 yılla-
rı arasında Dışişleri Bakanı 

Özel Danışmanı, 1980-
82 yıl ları arasında Prag 
Büyükelçiliği’nde Müsteşar, 
1982-84 yılları arasında 
Madrid Büyükelçiliği’nde 
Müsteşar, 1984-88 yılları 
arasında Dışişleri Bakanlığı 
Siyaset Planlama Teşkilatı 
Başkanı, 1988-90 yıl la-
rı arasında Kopenhagen 
Büyükelçisi, 1995-97 yılla-
rı arasında Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı olan Öymen 1997-
2001 yılları arasında NATO 
Daimi Temsilciliği görevinde 
bulundu.

Vahit Erdem Onur Öymen

Vahit Erdem, Birol Kilic, Onur Öymen, Yard. Doç. Dr. Faruk Yücel

Vahit ErdemOnur Öymen

AKP Milletvekili eski Milli 
Savunma Bakanı
Vahit Erdem

CHP Milletvekili ve eski Efsane 
Büyükelçi Devlet adamı Onur Öymen

Birol Kilic
Yeni Vatan Gazetesi
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Sigara zammı gelebilir

Sigara Satıcıları yurtdışından 
kaçak sigara ithalatından do-
layı isyan ediyor. Özelllikle 
Niederösterreich, Steiermark 
ve Kaernten’daki sigara sa-
tışında gerileme yaşanıyor. 
Maliye Bakanı Molterer, bu 
gerileme yüzünden acil bir 
yardım paketi hazırlattı. An-
cak dünya sigara devi Phi-
lip Morris bu paketin bütün 

yükünü sigara üreticilerinin 
taşıyacağını düşünüyor. Eğer 
zam uygulanırsa sigara fi-
yatlarında 30 Cent’e varan 
artış yaşanacak. Uzmanlar, 
sigaraya yapılacak olan zam-
mın vatandaşı kaçak sigaraya 
yönlendireceğinde hem fikir. 
Avusturya’da,  sigara fiyatları 
Slovenya, Slovakya gibi ül-
kelere göre çok daha pahalı.

Möll’ü unutmadık!

Hamburg-15 yıl önce ne-
onaziler Lars Christiansen 
ve Michael Peters’in kun-
dakladığı evin önüne konu-
şan Almanya Türk Toplumu 
Genel Başkanı Kenan Kolat ve 
Almanya Musevileri Merkez 
Konseyi Genel Sekreteri 
Stephan Kramer, “Irkçı vahşe-
te kurban giden Bahide Arslan, 
Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz’ı 
asla unutmayacağız” dediler. 

Hamburg yakınlar ında-
ki Mölln kentinde, 15 yıl ön-
ce ırkçı kundaklamada yana-
rak can veren Bahide Arslan 
(51), Yeliz Arslan (10) ve Ayşe 
Yılmaz (14) anıldılar.

Almanya Türk Toplumu 

Genel Başkanı Kenan Kolat, 
Başkan Yardımcıları Hilmi 
Kaya, Göksel  Böttcher, 
Serkan Tören, Almanya 
Museviler Merkez Konseyi 
Genel Sekreteri Stephan 
Kramer, Hamburg ve Çevresi 
Türk Toplumu Başkanı Nihat 
Ercan, Türk Öğretmenler 
Derneği Başkanı Nebahat 
Ercan, DGB Sendikası 
Göcmen İşçiler Merkezi 
Sorumlusu Hüseyin Yılmaz 
ve Schleswig-Holstein Türk 
Toplumu Başkanı Dr.Cebel 
Küçükkaraca vahşet sonra-
sı Mölln belediyesi tarafından 
restore edilen Bahide-Arslan-
Evi adı verilen üç katlı binanın 
kapısına üç yurttaşımız anısına 
bir çelenk bıraktılar.

Hamburg yakınlarındaki Mölln kentinde, 15 yıl önce ırkçı 
kundaklamada yanarak can veren Bahide-Yeliz Arslan ve 
Ayşe Yılmaz anıldılar.
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Al ilişkiyi başına çal dedirtmek istiyorlar

Avusturya medyası ay-
nı geçmişteki Nazi bası-

nı gibi hem Türkiye’ye hemde 
Avusturya’da yaşayan iki yüz 
50 binden fazla insanı adeta 
esir almış gibi. Irkçı haberle-
riyle Türkleri tüm kamuoyuna 
şeytan gibi gösteriyor.

Türkiye büyük güç

Çünkü Türkiye Avusturya’nın 
en başta  Güney Doğu 
Avrupa’da ticari, sosyal ve di-
ni yönden en büyük rakibi 
olarak algılıyor. Bakan aslın-
da geçtiğimiz yıllarda Bosnalı 
Müslümanlar’a Soykırım yap-
mış demokrasi ile alakası ol-
mayan Sırbistan’a  güller dağı-
tırken, Hırvatisna adeta AB’de 
gönüllü temsilciliğini yapıyor. 
Çünkü Avusturya Sermeyasi 
aynı din ve mezhepden olan 
Katolik Hırvatistan’a büyük 
yatırım yaptı. Ve yatırımları-
nı da devam ettirmeyi düşü-
nüyor.

Türkiye ise bir yandan iç-

te “Siyaset-Ticaret-Tarikat-
Medya-Bürokrat“ mafyası, bir 
yandan Güneydoğu Anadolu 
sorunu diğer yandan içte-
ki ekonomik, sosyal problem-
ler uğraşıyor. 1980 ve sonrası 
oluşan kemikleşmiş acı ve ız-
dırapların sıkıntısı ile de sava-
şıyor. Türkiye’nin işte bu zor-
lu döneminde Avusturya Dış 
İşleri Bakanı bir yandan ken-
di ülkesindeki “ırkçı bulvar 
basını“nı memnun etmek ve 
bu basından kafası karışmış 
insanlarında gönlünü almak 
istiyor. Plassnik kısa vadeli dü-
şünüyor. Avusturya’nın yaptı-
ğı düşmanlık artık Türkiye ve 
dünyadaki soydaşlarımız tara-
fından en ufak ayrıntısına ka-
dar biliniyor.

Türkiye’ye akıl verme; 
üyelik ver!

Dış i ş le r i  Bakanı  sanki 
Türkiye’ye akıl verir gibi ko-
nuşmalar yapıyor. Türkiye bir 
sömürge ülkesi yada ona ben-
zer birşey değildir. Ayrıca 

Türkiye’yi aşağılayan ve kim-
likten kimliğe giren bir yapı-
ya sahip olduğunu biliyoruz. 
Aslında sorun kıskançlıkta. 
Türkiye kıskanılıyor. Yani yeni 
AB’ye alınacak olan ülkelerin 
hepsinden daha güçlü. Hatta 
bazı AB ülkelerindende!

Gusenbauer’de adeta 
Türkiye düşmanı gibi 

çalışıyor!
Başbakan Alfred Gusenbauer, 
Türkiye konusunda AB’de 
“görüş birliği”nin bulunma-
dığını belirterek, Avusturya 
gibi ülkelerin “üyelik pers-
pektifinin, fazla” olduğunu dü-
şündüğünü ifade etti. Başbakan 

Gusenbauer, ülkesinde yayın-
lanan Der Standard gazetesine 
yaptığı açıklamada Avusturya 
hükümetinin Türkiye’nin AB 
üyeliğine ilişkin olumsuz tav-
rını bir kez daha ortaya koydu. 
EUObserver sitesine yansıtı-
lan açıklamalarda Gusenbauer, 
AB’de Türkiye’nin üyeliği ko-
nusunda “görüş birliği”nin bu-
lunmadığını belirterek şöyle 
devam etti: 
“Bazıları, Türkiye’nin üyelik 
perspektifinin olması gerekti-
ğine inaniyor. Avusturya gibi 
başkaları ise, AB’den böyle bir 
şey talep etmemin fazla oldu-
ğunu düşünüyor.”

Avusturya Dış İşleri Bakanı Ursula Plassnik 
Avusturya’nın Muhafazar Bankalarının ve kişilerinin 
çok etkisinde. Plassnik Avusturya’nın tam üye olması 
ve Türkiye’nin Avusturya’dan önce başvuru yapmasına 
rağmen üye olmamasını çok art niyetli olarak kullanı-
yor.

Türkiye’ye özel ilişki teklifi

Ursula Plassnik

BÜYÜKELÇİ YENEL’İN KURBAN BAYRAMI VE YENİ YIL MESAJI

Avusturya’da yaşayan sevgili 
vatandaşlarım ve yurttaşlarım, 
Kurban Bayramınızı ve Yeni 
Yılınızı içtenlikle kutluyorum. 

2007 yılına veda ederek, ye-
ni yıla girmeye hazırlandığı-
mız günlere rastgelen müba-
rek Kurban Bayramını Türkiye 
olarak geleceğe umutla baktı-

ğımız olumlu bir ortamda kut-
lamaktan büyük memnuni-
yet duyuyorum. Geçtiğimiz yıl 
içinde Türkiye’d
Bu ortam içinde Kurban 
Bayramı, her zaman olduğu 
gibi, bizlere dostluk, dayanış-
ma gibi güzel hisleri her za-
mankinden daha güçlü olarak 
yaşayabilme ve ifade edebilme 
imkanını sunuyor. Yeni yılın 
hem Türkiye’ye hem de dün-
yaya müreffeh, huzurlu, barış-
çı günler getirmesini temenni 
ediyoruz. 

Avusturya’da yaşayan va-
tandaşlarımızın bir taraftan 
Türkiye’deki gelişmeleri ya-
kından izlemesinden ve ge-
lişmeler karşısında duyduk-
ları tepkileri göstermesinden 
memnuniyet duyuyor; diğer 
yandan da Avusturya’yı be-
nimsemesini, bu ülkenin se-
vincine, ve tasasına içtenlik-
le ortak olmasını, Avusturya 

toplumuna katkıda bulunma-
sını arzu ediyoruz. Her seyden 
önce Türk toplumunun refah 
ve huzuru için bunun önem 
taşıdığına inanıyoruz. 

Türkiye gündeminde ye-
ni yılda da önemli bir yer ala-
cak olan Türkiye-AB ilişkileri 
Avusturya’daki Türk toplumu-
nu yakından ilgilendirmekte-
dir. Türkiye, AB ile 2006 yılın-
dan beri yürütmekte olduğu 
müzakere sürecine aynı ka-
rarlılıkla devam etmektedir. 
Türkiye’nin AB üyeliği hede-
finin çok sayıda Türkün yaşa-
dığı Avusturya dahil, tüm AB 
üye ülkelerinin önünde ye-
ni ufuklar açacağına, medeni-
yetler arasındaki uyuma kat-
kıda bulunacağına inanıyoruz. 
Avusturya’da Türkiye’yi başa-
rıyla temsil etmekte olan Türk 
toplumuna, diğer AB ülkele-
rinde olduğu gibi, Avusturya’da 
da ülkemizi tanıtıcı, mevcut 

önyargıları giderici çalışma-
ların sürdürülmesi, görevleri 
düşmektedir. 

Avusturya’da yaşayan vatan-
daşlarımızın huzur ve güven 
içinde yaşamalarının sağlan-
ması ve eğitim başta olmak 
üzere karşılaştıkları sorunla-
rına çözüm bulunmasına yö-
nelik olarak Avusturya ma-
kamlarıyla işbirliği yapılması 
önceliklerimizi oluşturmakta-
dır. Bu vesileyle, Avusturya’da 
Türklerin her alandaki hakla-
rından azami şekilde yararla-
nabilmek, sorunlarına çözüm 
bulabilmek için birlik ve daya-
nışma içinde olmalarının öne-
mini vurgulamak istiyorum.
Bu düşüncelerle Türk toplu-
munun Kurban Bayramını ve 
Yeni Yılını kutluyor, bu özel 
günleri aileleri ve yakınlarıyla 
huzur ve mutluluk içinde ge-
çirmelerini diliyorum . 
Saygılarımla.

SELİM YENEL
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Al ilişkiyi başına çal dedirtmek istiyorlar

Avusturya medyası ay-
nı geçmişteki Nazi bası-

nı gibi hem Türkiye’ye hemde 
Avusturya’da yaşayan iki yüz 
50 binden fazla insanı adeta 
esir almış gibi. Irkçı haberle-
riyle Türkleri tüm kamuoyuna 
şeytan gibi gösteriyor.

Türkiye büyük güç

Çünkü Türkiye Avusturya’nın 
en başta  Güney Doğu 
Avrupa’da ticari, sosyal ve di-
ni yönden en büyük rakibi 
olarak algılıyor. Bakan aslın-
da geçtiğimiz yıllarda Bosnalı 
Müslümanlar’a Soykırım yap-
mış demokrasi ile alakası ol-
mayan Sırbistan’a  güller dağı-
tırken, Hırvatisna adeta AB’de 
gönüllü temsilciliğini yapıyor. 
Çünkü Avusturya Sermeyasi 
aynı din ve mezhepden olan 
Katolik Hırvatistan’a büyük 
yatırım yaptı. Ve yatırımları-
nı da devam ettirmeyi düşü-
nüyor.

Türkiye ise bir yandan iç-

te “Siyaset-Ticaret-Tarikat-
Medya-Bürokrat“ mafyası, bir 
yandan Güneydoğu Anadolu 
sorunu diğer yandan içte-
ki ekonomik, sosyal problem-
ler uğraşıyor. 1980 ve sonrası 
oluşan kemikleşmiş acı ve ız-
dırapların sıkıntısı ile de sava-
şıyor. Türkiye’nin işte bu zor-
lu döneminde Avusturya Dış 
İşleri Bakanı bir yandan ken-
di ülkesindeki “ırkçı bulvar 
basını“nı memnun etmek ve 
bu basından kafası karışmış 
insanlarında gönlünü almak 
istiyor. Plassnik kısa vadeli dü-
şünüyor. Avusturya’nın yaptı-
ğı düşmanlık artık Türkiye ve 
dünyadaki soydaşlarımız tara-
fından en ufak ayrıntısına ka-
dar biliniyor.

Türkiye’ye akıl verme; 
üyelik ver!

Dış i ş le r i  Bakanı  sanki 
Türkiye’ye akıl verir gibi ko-
nuşmalar yapıyor. Türkiye bir 
sömürge ülkesi yada ona ben-
zer birşey değildir. Ayrıca 

Türkiye’yi aşağılayan ve kim-
likten kimliğe giren bir yapı-
ya sahip olduğunu biliyoruz. 
Aslında sorun kıskançlıkta. 
Türkiye kıskanılıyor. Yani yeni 
AB’ye alınacak olan ülkelerin 
hepsinden daha güçlü. Hatta 
bazı AB ülkelerindende!

Gusenbauer’de adeta 
Türkiye düşmanı gibi 

çalışıyor!
Başbakan Alfred Gusenbauer, 
Türkiye konusunda AB’de 
“görüş birliği”nin bulunma-
dığını belirterek, Avusturya 
gibi ülkelerin “üyelik pers-
pektifinin, fazla” olduğunu dü-
şündüğünü ifade etti. Başbakan 

Gusenbauer, ülkesinde yayın-
lanan Der Standard gazetesine 
yaptığı açıklamada Avusturya 
hükümetinin Türkiye’nin AB 
üyeliğine ilişkin olumsuz tav-
rını bir kez daha ortaya koydu. 
EUObserver sitesine yansıtı-
lan açıklamalarda Gusenbauer, 
AB’de Türkiye’nin üyeliği ko-
nusunda “görüş birliği”nin bu-
lunmadığını belirterek şöyle 
devam etti: 
“Bazıları, Türkiye’nin üyelik 
perspektifinin olması gerekti-
ğine inaniyor. Avusturya gibi 
başkaları ise, AB’den böyle bir 
şey talep etmemin fazla oldu-
ğunu düşünüyor.”

Avusturya Dış İşleri Bakanı Ursula Plassnik 
Avusturya’nın Muhafazar Bankalarının ve kişilerinin 
çok etkisinde. Plassnik Avusturya’nın tam üye olması 
ve Türkiye’nin Avusturya’dan önce başvuru yapmasına 
rağmen üye olmamasını çok art niyetli olarak kullanı-
yor.

Türkiye’ye özel ilişki teklifi

Ursula Plassnik

BÜYÜKELÇİ YENEL’İN KURBAN BAYRAMI VE YENİ YIL MESAJI

Avusturya’da yaşayan sevgili 
vatandaşlarım ve yurttaşlarım, 
Kurban Bayramınızı ve Yeni 
Yılınızı içtenlikle kutluyorum. 

2007 yılına veda ederek, ye-
ni yıla girmeye hazırlandığı-
mız günlere rastgelen müba-
rek Kurban Bayramını Türkiye 
olarak geleceğe umutla baktı-

ğımız olumlu bir ortamda kut-
lamaktan büyük memnuni-
yet duyuyorum. Geçtiğimiz yıl 
içinde Türkiye’d
Bu ortam içinde Kurban 
Bayramı, her zaman olduğu 
gibi, bizlere dostluk, dayanış-
ma gibi güzel hisleri her za-
mankinden daha güçlü olarak 
yaşayabilme ve ifade edebilme 
imkanını sunuyor. Yeni yılın 
hem Türkiye’ye hem de dün-
yaya müreffeh, huzurlu, barış-
çı günler getirmesini temenni 
ediyoruz. 

Avusturya’da yaşayan va-
tandaşlarımızın bir taraftan 
Türkiye’deki gelişmeleri ya-
kından izlemesinden ve ge-
lişmeler karşısında duyduk-
ları tepkileri göstermesinden 
memnuniyet duyuyor; diğer 
yandan da Avusturya’yı be-
nimsemesini, bu ülkenin se-
vincine, ve tasasına içtenlik-
le ortak olmasını, Avusturya 

toplumuna katkıda bulunma-
sını arzu ediyoruz. Her seyden 
önce Türk toplumunun refah 
ve huzuru için bunun önem 
taşıdığına inanıyoruz. 

Türkiye gündeminde ye-
ni yılda da önemli bir yer ala-
cak olan Türkiye-AB ilişkileri 
Avusturya’daki Türk toplumu-
nu yakından ilgilendirmekte-
dir. Türkiye, AB ile 2006 yılın-
dan beri yürütmekte olduğu 
müzakere sürecine aynı ka-
rarlılıkla devam etmektedir. 
Türkiye’nin AB üyeliği hede-
finin çok sayıda Türkün yaşa-
dığı Avusturya dahil, tüm AB 
üye ülkelerinin önünde ye-
ni ufuklar açacağına, medeni-
yetler arasındaki uyuma kat-
kıda bulunacağına inanıyoruz. 
Avusturya’da Türkiye’yi başa-
rıyla temsil etmekte olan Türk 
toplumuna, diğer AB ülkele-
rinde olduğu gibi, Avusturya’da 
da ülkemizi tanıtıcı, mevcut 

önyargıları giderici çalışma-
ların sürdürülmesi, görevleri 
düşmektedir. 

Avusturya’da yaşayan vatan-
daşlarımızın huzur ve güven 
içinde yaşamalarının sağlan-
ması ve eğitim başta olmak 
üzere karşılaştıkları sorunla-
rına çözüm bulunmasına yö-
nelik olarak Avusturya ma-
kamlarıyla işbirliği yapılması 
önceliklerimizi oluşturmakta-
dır. Bu vesileyle, Avusturya’da 
Türklerin her alandaki hakla-
rından azami şekilde yararla-
nabilmek, sorunlarına çözüm 
bulabilmek için birlik ve daya-
nışma içinde olmalarının öne-
mini vurgulamak istiyorum.
Bu düşüncelerle Türk toplu-
munun Kurban Bayramını ve 
Yeni Yılını kutluyor, bu özel 
günleri aileleri ve yakınlarıyla 
huzur ve mutluluk içinde ge-
çirmelerini diliyorum . 
Saygılarımla.

SELİM YENEL
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Sabah saat 06.00 civarında 
hapishanedeki koğuşun-

da intihar eden Aktaş’ın otop-
si raporunu açıklayan Adli Tıp 
yetkilisi Edit Tutsch-Bauer, 
Aktaş’ın aşırı kan kaybından 
öldüğünü bildirdi. 

Cezaevi Müdürü Karin Göll 

ise, her mahkumda olduğu gi-
bi Aktaş’ın koğuşunda da traş 
takımı ve mutfak malzemeleri 
bulunduğunu, ancak nasıl in-
tihar ettiğinin bilinemediğini, 
intihar ettiği anlaşılır, anlaşıl-
maz anında hastaneye kaldırıl-
dığını fakat bir saat sonra has-
tanede hayatını kaybettiğini 

açıkladı. Koğuşunun 24 saat 
video ile kontrol edilmediğini, 
bunun için de bir neden olma-
dığını belirten cezaevi müdü-
rü Karin Göll, Aktaş’a da her 
mahkuma uygulanan kuralla-
rın uygulandığını söyledi.

Firar etmişti
Silahlı soygun ve tecavüzden 
tutuklanarak cezaevine ko-
nulan, deli numarası yaparak 
psikiyatri kliniğinden kaçan 
Deniz Aktaş, uzun süre son-
ra yakalanmıştı. Almanya do-
ğumlu Aktaş, demir parmak-
lıkları olmayan kliniğin acil 
durumlarda kaçış için düşü-
nülen penceresinden çıkarak 
firar etmişti. 

18 Ekim 2006 tarihinde 
Salzburg’daki bir benzin istas-
yonunda çalışan kadına teca-
vüz eden ve geçtiğimiz şubat 
ayında aynı benzin istasyonu-
na silahlı soygun düzenleyen 
Aktaş yakalanarak cezaevine 
konulmuştu.

Atardamarını kesti
Avusturya’nın Salzburg 
kentinde silahlı soygun 
ve tecavüz suçlarından 

tutuklanarak cezaevi-
ne konulan, ancak deli 
numarası yaparak geç-

tiğimiz Nisan ayında 
Salzburg’daki psikiyatri 

kliniğinden kaçmayı 
başaran ve 27 Eylül günü 

tekrar yakalanan Almanya 
doğumlu 29 yaşındaki 

Deniz Aktaş, hakim karşı-
sına çıkarılacağı 22 Kasım 

perşembe günü sabahı 
Salzburg hapishanesinde, 
atardamarını keserek inti-

har etti.

İmtiyazlı ortaklık bile şüpheli

VİYANA-Avrupa Parlamen-
tosu (AP) Yeşiller Grubu 
üyesi Avusturyalı Johannes 
Voggenhuber, “Kuzey Irak’a 
ifadesini kullandı. Johannes 
Voggenhuber, Türkiye’nin 
Kuzey Irak’a yönelik olası 
sınır ötesi operasyonu duru-
munda müzakerelerin durdu-
rulması çağrısında bulundu. 

ABHaber’e göre, Voggen-
huber, Avusturya gazetesi 
Österreich’in “Türkiye, ken-
dini savunma hakkına işaret 
ediyor” yolundaki bir soruya 
şu yanıtı verdi: “Bu gülünç. 
Türkiye için önemli olan Ku-
zey Irak Kürtlerinin güçlen-

mesidir, PKK savaşçılarının 
yok edilmesi değil. Kürtlerin 
birliği büyük bir tehdit unsuru 
olarak görülmektedir. Kendini 
savunma hakkıyla hiç alakası 
yoktur. Sınırın Türk ordusu 
tarafından geçilmesi açık se-
çik saldırı anlamına gelir.”

Türkiye’nin AB üyeli-
ği konusunda Hristiyan 
Demokratlar’ın doğrultusun-
da görüş bildiren Voggen-
huber, “Ben her zaman tam 
üyelik içermeyen imtiyazlı or-
taklıktan yana oldum. Ama şu 
anda bu bile şüpheli” ifadesini 
kullandı. 

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu üyesi Avusturyalı Voggenhuber, “Kuzey Irak’a müdahale durumunda Türkiye 
ile müzakereler durdurulsun” dedi. Voggenhuber, “Ben her zaman imtiyazlı ortaklıktan yana oldum. Ama şu anda 
bu bile şüpheli” ifadesini kullandı.

Deniz Aktaş



Profil Dergisi’nde yayınlanan 
araştırmada Türk gençlerinin 
daha gelenekçi çıktı. Araş-
tırma sonuçlarına gore Türk 
gençler ailelerine çok bağlı.

Profil Dergisi’nin yaptığı, 
‘Farklı dünyalarda yaşam’ 
adlı anket Türk ve Avusturya 
gençliği arasındaki düşünce 
farklılığını ortaya koydu. Türk 
gençler Avusturyalı yaşıtla-
rına göre daha ailesine bağlı 
ve düşkün. İki grup arasında 
kesinlikle bir benzerlik yok. 
Yapılan araştırmanın sonuç-
ları şöyle;

Türk gençleri kadının ailede-
ki rölünün erken yaşta başla-
dığını düşünüyorlar. Yani ev 
işleri ve benzeri konularda 

Avusturyalılar’a göre hayata 
daha erken başlıyorlar. Türk 
gençleriyle yapılan ankette 
yüzde 50’lik bir sonuç çıktı. 
Avusturyalılar’da ise bu oran 
yüzde 15’te kaldı.

Gençlerimizin yüzde 39’u, 
kızlarımızın da sadece yüzde 
sekizi kadının evde kalıp, ça-
lışmaması gerektiğini savu-
nurken bu oran Avusturyalı 
gençlerde yüzde 12, kızlarda 
da yüzde beş seviyelerinde.

Aileye bağlılık konusunda da 
gençlerimizin üçte birinden 
çoğu eşinin onayı olmadan 
bir şey yapmayacağını söy-
lerken bu oran Avusturyalı 
gençlerde yüzde on civarında 
seyrediyor.

Araştırma: “Türk gençleri tutucu”

En çok göçmen Almanya’dan

Viyana-Bilim Akedemisi-
nin yaptığı bir araştırmaya 
göre Avusturya’da 1.352.614 
göçmen kökenlinin bulun-
duğu tesbit edildi. Balkan 
ülkelerinden gelen kişileri 
aynı grupta toplayan Aka-
demi, en fazla göçmenin 
Almanya’dan geldiğini tes-
pit etti. Almanya’dan gelen 

göçmenlerin sayısı 190 bini 
geçmiş durumda. 

Bu sayının her geçen gün 
arttığı da ifade edildi. Göç-
menler genel nüfusun yüzde 
17’sini oluşturuyor. Balkan 
ülkeleri ve Almanya’dan 
sonra üçüncü sırayı ise Tür-
kiye alıyor.

Österreich Gazetesi’nin yayınladığı habere göre, 
Avusturya’ya en çok göçmenin Almanya’dan geldiği 
belirtildi. Bilim Akademisi tarafından yapılan araştırma-
nın ilginç sonuçları bulunuyor.

Österreich gazetesinin haberine göre Göçmenlerin 
ülkelere göre dağılımı şöyle:
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Tecavüze uğrayan Rus ka-
dınların davasında mahke-
me kararını vermiş ve şöyle 
demiş:
“Yabancı kadınların 
Türkiye’ye hangi maksatla 
geldiği açıkça bilindiğin-
den...”
Yani hakim efendi diyor ki, 
“Rus kadınlar Türkiye’ye 
fahişelik yapmaya gelirler. 
Bunlara tecavüz etmek nor-
maldir”
Hakimdeki kafaya bak. Her 
Rus’u fahişe yapıyor.
Ben yıllardır Türkiye’de fu-
huş yapan yabancı uyruklu 
kadınlara “Nataşa” denme-
sin diyorum, hakim bakın 
ki, her Rus’u fahişe yapıyor.
Hadi onu bir kenara bara-
kalım ve diyelim ki bu kızlar 
fahişe.
Onların fahişe olması veya 
fahişe olma ihtimalinin bu-
lunması, bunlara tevacüz et-
meyi haklı kılar mı?
Bu ülkenin ceza kanunları 
açık.
Katile katil, fahişeye fahişe 

demek suç.
Ama tecavüz etmek serbest.
Bu kızlara tecavüz edenler 
tecavüz etmeyip “Sizi gidi 
oros...” diye küfür etselerdi 
suçlu olacaklardı, tevacüz 
ettiler suç değil. Böyle bir 
hakim mantığı olabilir mi?
Böyle bir mantıkta hakim 
olabilir mi?
Misal, Almanya’da fuhuş 
yapan pek çok Türk kızı olsa 
ve oradaki her Türk kızına 
fahişe anlamında “Fatma” 
dense biz Türkler ne hisse-
deriz?
Hele hele oraya giden bir 
Türk kızına bir Alman te-
vacüz etse  ve Alman hakim 
“Türklerin buraya ne için 
geldiği bellidir” diye bir ka-
rar alsa ne yaparız?
Bu durum, bu kararı veren 
hakimin bir yakınının başı-
na gelse ne düşünür?
Bu karar bir utanç kararı-
dır.
Türk Adaletinin aklı hala 
başında bir yerlerinden geri 
dönmelidir!

Adalet tarihinin, en “Ayıplı kararlarından” birini bir Türk 
yargıcın vermiş olmasından dolayı utanç duyuyorum.
Haberi gördünüz herhalde. Fatih Altayli/Haberturk.com

Size tecavüz etseler ne hissederdiniz?
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Çay deyip geçmeyin!



Yeşil yapraklardan süzülerek demliklerde 
kıvama gelen bir keyiftir; çay. Bir kah-
venin 40 yıl hatırı olsa da, çay hüküm-

ranlığını nice kırk yıllar ile değiştirilemeyecek 
kadar, kimi zaman kahvaltı sofralarında kimi 
zaman ise bir dost muhabbetinde baş köşeye 
oturarak asırlarca sürdürüyor. Güneşin kavu-
rucu sıcaklarında ılık ılık esen rüzgarın konuk 
olduğu yaylalarda çay içmenin keyfi ise bam-
başka. 

Tavşan kanı olgunluğuyla göz kırpan ve insa-
nın içindeki tüm soğuklara meydana okuyan 
misk gibi bir bardak dolusu çay, uzun kış ge-
celerinin vazgeçilmezi olurken, anıların hayata 
geçirilmesinde de en önemli yardımcı misyonu 
üstleniyor. Türk milletinin hayatında önemli 
bir yere sahip olan çay, zaman zaman şiirlere 
de konu oluyor. 

Çayın hikayesi

Çay ilk olarak tıbbi nedenlerle içilmiş. Çay içe-
rek zihni uyanık tutmak, her derde deva özel-
liklerinden yararlanmak mevzu bahis edildi. 

Çinliler ve çayı onlardan 16. yüzyılın sonuna 
doğru aldıkları söylenen Japonlar, kendi dini 
ve milli adetlerine uygun bir çay içme töresi 
geliştirdi. Çay Avrupa’da 17. yüzyıldan beri 
keyif maddesi olarak içildi. Türkiye’de çay 
yetiştirme konusunda ilk girişimin Tanzimat 
devrinde 1888 yılında yapıldığı, dönemin ya-
zılı belgelerinden anlaşılıyor. Çayın yaygınlaş-
masına ilişkin hikaye ise şöyle anlatılıyor: 

“Hoca Ahmet Yesevi bir gün Türkistan ille-
rinde birine misafir olur. O gün hava çok sıcak 
olduğu için yorulmuştur. Evine misafir olduğu 
Türkmen’in komşusunun eşi doğum yapmak 
üzeredir. Türkmen, Hoca Ahmet Yesevi’den 
dua etmesini ister, Ahmet Yesevi de dua eder. 
Türkmen’in isteği olur. Türkmen bu duruma 
çok sevinir. O yörenin önemli bir ikramı olan 
çayı kaynatıp getirir. Hoca Ahmet Yesevi çayı 
sıcak içince yorgunluğu gider. Sonra da ‘Bu şi-
falı bir şeymiş, hastalarınıza bundan içirin ki, 

şifa bulsunlar’ diye nasihat etmiş. Çay o gün-
den sonra tüm Türk illeri arasında kullanıl-
maya başlamış ve şifa verici bir içecek haline 
gelmiş.” 4000 yıllık tarihe sahip çay Türklerin 
hayatına geç girmişse de pir girmiş. Gün bo-
yunca çay içmemizin yanı sıra kendimize özgü 
demleme usulü, ince belli cam bardaklar, Er-
zurum şekeriyle kıtlama çay içmek milli kültür 
tarihimizin inkar edilemezlerinden.

Dünya üzerinde çay bitkisi, kuzey yarımkü-
rede yaklaşık 42 enlem derecesinden, güney 
yarımkürede 27 enlem derecesine kadar olan 
kuşak üzerinde yetiştiriliyor. Yağışın bol ve ik-
limin sıcak olduğu bölgelerde yetiştirilmesine 
rağmen dünyada çay üretiminin ekonomik 
olarak yapıldığı yerler sınırlı. 

Hindistan, Çin, Sri Lanka, Endonezya, Kenya 
ve Japonya çay bitkisinin yaygın olarak yetişti-
rildiği ve çay üretiminin yoğun olarak yapıldığı 
ülkeler. Başta bu ülkeler olmak üzere Türkiye 
ile birlikte 30’a yakın ülkede ekonomik düzey-
de çay üretimi gerçekleştiriliyor. 

Toprağa göre çay

Çayın yetiştirilmesinde en önemli etken ise ik-
lim ve toprak. Yıllık sıcaklık ortalamasının 14 
santigrat derecenin altına düşmemesi, toplam 
yıllık yağışın 2 bin milimetreden az olmaması 
ve aylara göre dağılımının düzenli olması, ba-
ğıl nem oranının ise en az yüzde 70 olması, çay 
bitkisinin normal gelişimi için gerekli şartlar 
olarak sıralanıyor. Çay bitkisi kumdan kile ka-
dar değişik yapıdaki asit tepkimeli topraklarda 
yetişebiliyor.
 
Dünyada çay tarım alanları yaklaşık 2 milyon 
500 bin hektar. Bu alanın yüzde 86’sı Asya, 
yüzde 9’u Afrika, geri kalan yüzde 5’lik kıs-
mı Güney Amerika ve Okyanusya kıtalarıyla 
Rusya’da bulunuyor. Dünyada kuru çay üreti-
mi 2 milyon 600 bin ton. Bu miktar üretimin 
yüzde 82.5’i Asya, yüzde 14.7’si Afrika, yüzde 
2.8’i Güney Amerika ve Okyanusya kıtalarıyla 
Rusya’da yapılıyor.

Çay deyip geçmeyin!
Bir kahvenin 40 yıl hatırı olsa da, çay, asırlar boyunca kimi zaman sofraların vazgeçil-
mezi olurken, kimi zamanda bir dost muhabbetinin baş köşesinde oturuyor.Güne-
şin kavurucu sıcağında yaylada esen tatlı bir rüzgara karşı demlenen tavşan kanı 
mis kokulu bir bardak çay, Erzurum’un kıtlama şekeriyle insanın ruhuna doyulmaz 
bir keyif katıyor.
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Çocukların başkalarının, 
özellikle de arkadaşlarının 
yanında küçük düşürülme-
meleri gerektiğini ifade eden 
Kır, “Çocukla ortak paylaşım-
ları da aksatmamak gerekir. 
Çocukların fikirlerinin mut-
laka dinlenmesi, hatta bazı 
kararlarda fikirleri sorulmalı. 
Olumlu davranışlar yaptıkla-
rında çocuklar yüreklendiril-
meli” şeklinde konuştu. 

Anne, babaların ve evde ya-
şayan diğer bireylerin iliş-
kilerinin çocukların kişilik 
gelişimlerinde oldukça etkili 
olduğunu kaydeden Sosyal 
Hizmet Uzmanı Kır, “Konuş-
tuklarına önem verilmeyen, 
fikirlerinin söylenilmesine 
izin verilmeyen, davranışlarını 
ve kişiliklerini sürekli eleştiri-
len çocuklar, kendine güven-
siz, içine kapanık, mutsuz ve 
saldırgan olur. 

Anne, babalar çocukların dü-
şüncelerine önem verip, fi-
kirlerini dinlerlerse, çocuklar 
kendilerine güvenen, olumlu 
ilişkiler kurabilen ve ilişkileri 
sürdürebilen kişilikli çocuklar 
olur” diye konuştu. 

Çocukların yaptıkları davra-
nışlarda, anne babayı taklit et-
tiğini vurgulayan Sosyal Hiz-
met Uzmanı Kır, “Anne, baba 
kendi davranışlarıyla çocuk-
ların olumlu ya da olumsuz 
gelişimine neden olur. Anne, 
baba çocuklarına ilişkilerinde 
sevgiyle, hoşgörüyle, saygıyla 
yaklaşıyorsa çocuklar, güven-
li ve kendilerini ifade eden 
bireyler olarak yetişir. Tersi 
durumlara ise sürekli eleşti-
ren, beğenisi olmayan, huysuz 
bireyler olarak yetişirler” ifa-
desinde bulundu. 

Çocukların küçük iş dahi 

başarmaları halinde, takdir 
edilmesi ve yüreklendirilmesi 
gerektiğini de söyleyen Kır, 
“Söyledikleri yalanları düzelt-
meye çalıştıklarında ve hatalı 
davranışlar bulunduklarında 
da takdir edilmeleri gerekir. 

Takdirler ise sözel ve vücut 
dili kullanılarak yapılmalıdır. 
Çocukların zaman zaman ba-
şarısızlıkları da olabilmekte-
dir. Onların başaramadıkları 
işlerden sonra kızarak veya 
tepki vererek güveninizi kay-
bedilir ve öğrenme sürecini 
geciktirilebilirsiniz. Ayrıca 
başarısızlığı, başarıya döndü-
rebilme şansı da ellerinden 
alınmış olur. 

Bazı başarısızlıkların, öğren-
mede önemli bir etken olduğu 
da unutulmamalıdır. Bu ne-
denle çocuklara bol bol şans 
tanınmalı, başarısız olsalar 
bile onu kabullenip sevildiği 
hissettirilmelidir. 

Takdir eden, güvenen anne-
baba tarafından yüreklendi-
rilen çocuklar başarısızlıktan 
korkmazlar ve mutlaka başa-
rılı olabileceği bir alan bulur-
lar” açıklamasında bulundu. 

Çalışan anne ve babaların 
günde en az yarım saat bo-
yunca hiç bir şeyle ilgilenme-
den zamanını sadece çocuğa 
ayırması gerektiğini belirten 
Kır, “Onlarla oyun oynanma-
sı, birlikte sokağa çıkılması, 
parka gidilmesi, kitap okun-
ması, derslere ve çalışmalara 
yardımcı olunması ve buna 
benzer davranışların yapıl-
ması gerekir. Ayrılan zaman, 
anne babaya, kişilik araştırıcı, 
kendine güvenen, hızlı iliş-
kiler kurabilen, sürdürebilen, 
mutlu, huzurlu, başarılı ço-
cuklar olarak geri dönecektir” 
dedi. 

Çocukların mutlaka dikkatli 
bir şekilde dinlenmesi gerek-
tiğini ve dinlendiğini de his-
settirmek gerektiğini söyleyen 
Kır, “Çocuğunuzu dinlerken 
başka bir işle meşgul olmayın 
onunla fiziksel olarak aynı se-
viyede olmaya özen gösterin, 
fikirlerinizi söyleyin ama na-
sihat ve sorularla çocuğunuzu 
bunaltmayın. Dinlenen çocuk 
her zaman bulunduğu ortam-
da kendini çok rahat ifade 
eder, iyi konuşur ve önemsen-
diğini hisseder, mutlu olur” 
diye konuştu.

Çocuğu eleştirmek yanlış
Çocuklara sevildiklerini ve önem verildiklerini hissettirmek gerektiğini belirten De-
nizli Devlet Hastanesi (DDH) Sosyal Hizmet Uzmanı Mikail Kır, “Çocuklara hoşgörülü 
yaklaşılarak, sorumluluk verilmesi ve bu bağlamda yeteneklerinin kabul edilmesi 
gerekir” dedi.

İstanbul’daki 
balo Avusturya 

basınında

Ünlü modacı Atıl 
Kutoğlu’nun, arkadaşları 
Avusturyalı Prenses Camilla 
von Habsburg ve Prens Hu-
bertus von Hohenlohe’yle 
birlikte katıldığı balo, Avus-
turya gazetelerinde geniş 
yer aldı. 

Yüksek tirajli “Neue Kro-
ne” gazetesi İstanbul 
Swissotel’deki baloda 6 
kadın konuğun Kutoğlu 
kreasyonlarıyla baloya ka-
tıldığından bahsederken, 
Avusturya’nın en ciddi 
gazetesi “Die Presse” de, 
“Kutoğlu’nun yakın arka-
daşı olmak, onunla birlikte 
Boğaziçi’ndeki balolara ka-
tılma sanşını getirir” diye 
başlık attı. 

Avusturya basını balonun 
Türkiye’de düzenlenmesin-
de rol oynayan Swissotel 
Genel Müdürü Gerhard 
Struger’den de bahsetti.

Geçtiğimiz ay İstanbul 
Swissotel’de 9’uncu kez 

düzenlenen “Viyana 
Opera Balosu”, Avusturya 

basınında da geniş yer 
buldu. 

Sürekli Eleştirilen Çocuklar, Mutsuz Ve Saldırgan Oluyor



A N K A R A – B i l k e n t 
Ünivers i te s i , yen i  y ı l ı , 
Strauss ile karşılayacak. Ünlü 
Avustralyalı besteci Strauss’un 
adını taşıyan “Strauss Festival 
Orkestrası
 ve Bale Topluluğu”, ye-
ni yıl konseri kapsamında, 
24 Aralık’ta Bilkent Konser 
Salonu’nda vereceği konser-
le Ankaralı sanatseverlerle bu-
luşacak.

“The Great Johann Strauss 
Gala” (Büyük Strauss Yeni Yıl 
Gala Klasiği) başlıklı yeni yıl 
konserinde, “Strauss Festival 

Orkestrası ve Bale Topluluğu”, 
valsler, marşlar ve polkalarla 
19. yüzyıl Viyana’sını canlan-
dıracak. Pek çok Avrupa ken-
tinde izleyiciyle buluşan ye-
ni yıl programında, orkestraya 
solist soprano ve bale toplulu-
ğu da eşlik edicek.

Johann Strauss’un “Mavi 
Tuna”, “Viyana Ormanları” ve 
“İmparotor Valsi” ile “Radetzky 
Marşı”nın yer aldığı yeni yıl 
konseri programı, 24 Aralık 
Pazartesi Günü saat 20:00’de 
Bilkent Konser Salonu’nda 
gerçekleştirilecek.

Bilkent Üniversitesi, yeni yılı, ünlü Avustralyalı besteci 
Strauss’un adını taşıyan “Strauss Festival Orkestrası ve 
Bale Topluluğu”nun vereceği konserle karşılayacak. 
Konserde Viyana Ormanları, Mavi Tuna, İmparotor Valsi 
gibi eserler sunulacak.

Viyana ormanları Ankara’da

Avusturyalılar’a 
Atatürk’ü anlattılar

Avusturya’nın Bregenz 
Başkonsolosu Nilüfer 
Fevzioğlu’nun Atatürk’ün 69. 
Ölüm yıldönümü etkinlikleri 
çerçevesinde Bregenz’e gelen 
Ortadoğu Teknik Üniversi-
tesi Tarih Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Seçil Karal Ak-
gün, Eyalet Kütüphanesi’nde 
Avusturyalılar’a “Atatürk 
ve Çağdaş Türkiye” konulu 
konferans verdi. Konferansı 
Eyalet İçişleri Bakanı Eri-
ch Schwarzler, Viyana SPÖ 
Milletvekili Norbert Bieber, 
Eyalet Kütüphane Müdürü 
Dr. Harald Weigel, Muavin 
Konsolos Elvan Hacıefendi-
oğlu da izledi. 

Konferans dışında da Ata-
türk fotoğrafları sergisi açıldı. 
Sergiyi gezen konuklara da 
çeşitli ikramlar da bulunuldu. 
Fotoğraf sergisi bir hafta açık 
kaldı.

Bregenz Başkonsolos Fevzioğlu, bir dizi etkinlikle 
Atatürk’ün ölümünün 69. yılını kutladı. 
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Sahte Parkscheinlara dikkat
Viyana – Hütteldorflu Sasa 
M.  bir süre önce sahte Parks-
chein kullandığı için 154 
Euro’luk bir ceza kağıdı aldı. 
Sasa, Parkschein’ın sahte ol-
madığını iddia etse de bu 
cezayı ödemek zorunda. MA 
67 Şefi Dr. Ernst Wagner bu 
konu hakkında “Tabii ki et-
rafta sahte Parkschein’ların 
dolanıyor olması büyük bir 
problem oluşturuyor. Ama 
burda dürüst otomobil sü-
rücülerine büyük görev dü-
şüyor. Sürücülerin bize bu 
Parkscheinlar’ı ne zaman ve 
nerede aldıklarını detaylı bir 
şekilde söyleyebilmeleri ge-
rek” dedi. 

Cezalar 200 Euro
Kanun maddeleri sahte 
Parkschein kullanımında 

ödenecek ceza miktarını bu 
gibi durumlarda  200 Euro’ya 
kadar yükseltebiliyor. Eğer 
sürücü Parkschein’i  sahte ol-
duğunu bilerek kullanıyor ise 
polise ihbar ediliyor. Bu konu 
hakkında Wagner “Sürücüler 
Parkscheinlar’ını kullandık-
tan sonra altı ay saklamalı ve 
sahte olmadıklarından emin 
olmaları gerekli” diye ekledi.

Öte yandan Viyana’da kulla-
nılan mobil park çözümüne 
50 bin sürücü abone. Günde 
ortalama 7 bin kişi park üc-
retini cep telefonu ile ödüyor. 
Mobil ödeme sistemleri kul-
lanımı giderek yaygınlaşıyor. 
Araştırmalara göre, mobil 
ödeme sistemlerinin toplam 
pazarı 2003 yılında 3.2 milyar 
dolar. 

Sahte Parkschein (park fişi) doldurup, arabasına koyanları 
artık büyük cezalar bekliyor. Balkanlar’dan Avusturya’ya 
kaçak olarak sokulduğu bilinen bu Parkscheinlar’ı kulla-
nanların bundan haberinin olmadığını söylemeleri bile 
ceza almalarını engellemiyor.

Ailelere sağlık desteği
Viyana’da bulunan Türk ailelere yönelik bir bilgilendir-
me toplantısı düzenlendi. Toplantı kapsamında ’’Kadın 
ve çocuk sağlığı’’ konusunda bilgiler verildi. 6. Viyana 
Belediyesi Kadınlar için Türkçe konusunda bilgilendir-

me toplantısı düzenledi.

Viyana - 6. Viyana Belediye 
Başkanı Renate Kaufmann ve 
6.Viyana‚ Uyum Komisyonu 
Başkanı Ramis Doğan’ın gi-
rişimi ve Avusturya Türkiye 
Sağlık Derneği’nin desteğiyle 
gerçekleşen toplantı 13 Aralık 
2007 Perşembe günü saat 09 
– 12.00 arası Amerlingstrasse 

11 adresinde bulunan Belediye 
Binası’nda (Bezirkvorstehung) 
gerçekleştirildi. Toplantının 
başlangıcından önce konuk-
lara toplu olarak doktorlar ta-
rafından kadınların fiziksel ve 
psikolojik sağlık problemle-
ri ve çocuk hastalıkları  konu-
sunda genel bilgi verildi.

Meinl Airports’un 
Türkiye Yatırımı

TAV İs tanbu l  Ata türk 
Havaalanı ile birlikte Türkiye, 
Tunus ve Arnavutluk’ta altı 
havaalanı işletiyor. TAV, önü-
müzdeki günlerde Suudi 
Arabistan’da üç havaalanı işlet-
mek için kolları sıvadı. TAV’ın 
dörtyüz milyonluk kazancının 
neredeyse tamamı İstanbul 
Havaalanı’ndan geliyor. En 

büyük gelir kaynaklarının ba-
şında ise havaalanı içinde bu-
lunan küçük işletmeler geliyor. 
Söz gelimi güvenlik hizmetle-
ri, dükkanlar ve ikram bölümü. 
Geçtiğimiz yıl 21 Milyon yol-
cu ağırlayan TAV’ın 2010 yı-
lında 37 Milyon yolcu ağırla-
ması da bekleniyor.  Bu sayıya 
ulaşmak oldukça kolay olacak.

İstanbul-Meinl Airports International ( MAI ) 190 Milyon 
Euro ile Türk Havaalanı İşletmesi TAV’ın yüzde 10’unu 
satın alacağını açıkladı. MAI’in bu ikinci büyük yatırımı 
olacak. Geçen Eylül ayında da 17 Milyon Euro ile Ulan 

Ude’deki havaalanını satın almışlardı.



VİYANA - Avusturya’nın baş-
kenti Viyana’da yaşayan “Cici” 
lakaplı bir Türk’ün, çok sayı-
da kadınla arkadaşlık kurarak 
300 Bin Euro paralarını aldığı 
bildirildi. “ Avusturya’nın baş-
kenti Viyana’da yaşayan “Cici” 
lakaplı bir Türk’ün, çok sayıda 
kadınla arkadaşlık kurarak 300 
Bin Euro paralarını aldığı bil-
dirildi.

Mahkeme kayıtlarına göre 
47 yaşında olduğu belirtilen 
Cici, dans lokallerinde tanış-
tığı yalnız yaşayan kadınlarla 
arkadaşlık kurarak güvenleri-
ni kazandı. Daha sonra çeşitli 

vaatlerde bulunduğu kadınla-
rın 20 ile 50 bin Euro değişen 
miktarlarda paralarını aldığı 
ifade edildi. Son olarak Cici’ye 
50 bin Euro veren 43 yaşında-
ki bir kadın, durumdan şüphe-
lenip, polise ihbarda bulundu. 
Sorgulanmak üzere karakola 
götürülen Cici’nin, paraya ih-
tiyacı olduğundan bu yolu seç-
tiğini itiraf ettiği belirtildi. 

Tutuklanan zanlının kaçma te-
şebbüsünde bulunduğu, ancak 
bir polisin yaralanmasına ve 
kendinin de kolunun kırılma-
sına neden olan olaydan sonra 
yakalandığı kaydedildi. 

Avusturyalı bayanları çeşitli vaadlerle kandıran 47 yaşındaki Türk, polisten kaçmaya çalışırken kolu kırılarak yaka-
landı. 300 bin Euro’yu çeşitli bayanları kandırarak alan Cici lakaplı Türk, Avusturya basınına da konu oldu.

Yüz karası çapkın Türk

Viyana - Avusturya vatan-
daşı olmuş göçmen genç-

ler arasından seçilecek olan 
“polis memurları” resmi kıya-
fet ile görev yapacaklar. 

Bu proje kapsamında bir tanı-
tım toplantısı da Ottakring’de 
yapılacak. Vekaleten Viyana 
Eyaleti Polis Şefi yerine bakan 
Karl Mahrer “Polis bir toplu-
mun aynasıdır. Bu sebepten 
dolayı kültür çesitliliğinin bi-
ze de yansıtılması gerektiğine 
inanıyorum“ dedi. 8 bin kişinin 
görev yaptığı polis teşkilatında 
göçmen memurların sayısının 
70’i geçmediği de belirtildi.

Proje kapsamında bir çok ül-
keden gençler polis ola-
rak görevlendirilecek. Bosna 
ve Romanya’nın dışında 
Türkiye’den de bir çok gen-
cin polis olarak görev yapması 

planlanıyor. Avusturya’da yaşa-
yan binlerce Afrikalı zenci de 
bulunuyor. 

Şuanda Viyana polis teşkila-
tı içinde görev yapan iki ta-
ne zenci de bulunuyor. Bu 
zencilerin sayısının da arttı-
rılması öneriliyor. Zenci po-
lislerden Christian Doneis, 
1982’den beri teskilatta çalısı-
yor. Dedektifliğe yükseldikten 
sonra Narkotik Şube’de çalış-
maya başlamış. Ayrıca, Asya 
kökenli hiç bir polis yok.

Viyana Sosyal Demokrat Polis 
Sendikası’ndan Josef Sbrizzai 
ise neden göçmen kökenli polis 
arandığını kısaca özetledi. “Bu 
çok yerinde bir girişim. Çok 
daha fazla iki dil bilen memu-
ra ihtiyacımız var! Ancak onlar 
için daha kolay seçme imtihanı 
da olmamalı.”

Viyana’da siyahi polis görev yapacak
Viyana’daki suç oranını düşürmek için göçmen polisler aranıyor. Viyana Polis Teskilatı geniş çaplı bir Yeni Memur 
Bulma Programı’nı geçtiğimiz günlerde başlattı. Programa göre Viyana’da suçun önlenmesi için göçmen polisler 
görev yapacak. Bu program sayesinde gelecekte Viyana’da daha fazla sayıda göçmen asıllı, üniformalı memur 
devriye gezecek.

Viyana polisi göçmen “arıyor“
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Pasaportlarınızı damgalatın

Önümüzdeki Ocak ayından 
itibaren Türkiye’den yurt-

dışı çıkışlarında 15 YTL harç 
ödeneceğini belirten Almanya 
Köln Başkonsolosluğu Muavin 
konsolos Utku Atahan, yurt-
dışında yaşayan vatandaşla-

rımızın bu harçtan muaf tu-
tulmaları için pasaportlarında 
mutlaka ‘işçi’ kaşesinin bulun-
ması zorunluluğunu hatırlattı.
Pasaportlarında “işçi” veya 
“işçi ailesi” damgası bulun-
mayanlar 1 Ocak 2008’den 

itibaren Türkiye’den yurt dı-
şı çıkışlarında 15 YTL harç 
ödemek zorunda kalacaklar. 
Pasaportlarında “işçi” kaşesi 
bulunmayanları uyaran Köln 
Başkonsolosluğu Muavin 
Konsolos Utku Atahan, ‘Bu 
vatandaşlarımız bir an önce 
yurt dışında oturma ve çalışma 
izinlerinin bulunduğunu ka-
nıtlayan belgelerle bulunduk-
ları bölgelerdeki başkonsolos-
luklara başvurmaları gerekiyor’ 
dedi.

Pasaportlarında işçi ya da iş-
çi ailesidir şeklinde kaşe bu-
lunanların yeni bir işlem yap-
tırmasına gerek olmadığını 
hatırlatan Utku Atahan şun-
ları söyledi: ‘Türk vatandaşları 
yeni yılda yurtdışına çıkarken 
15 YTL harç ödemek zorunda 
olacaklar. 5597 sayılı yasa ge-
reği yurtdışında oturma ve ça-
lışma izni bulunanlar ise çıkış 
harcından muaf tutulmaktadır. 

Yeni pasaport alanlara da biz 
aynı şekilde kaşe vuruyoruz. 
Önümüzdeki günlerde baş-
konsolosluklarda yığılma ol-
maması için vatandaşlarımı-
zın biran önce gelip bu işlemi 
yaptırmaları gerekiyor.’

Son günlerde yılbaşına kadar 
pasaportlarına bu kaşeyi vur-
durmayanların ceza ödeyece-
ğine dair dolaşan bir söylenti 
olduğunu, ancak böyle birşe-
yin söz konusunu olmadığı-
nı belirten Muavin Konsolos 
Utku Atahan, ‘Bu kaşe sade-
ce Türkiye’den çıkışlarda kon-
trol ediliyor. 

Bu durumda para cezası 
ödenmesi söz konusu değil-
dir. Vatandaşlarımız bu konu-
da rahat olabilirler. Ayrıca bu 
işlemden dolayı konsolosluk-
larda herhangi bir işlem üc-
reti alınmıyor’ diye konuştu. 
HÜRRİYET

Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak olan yurtdı-
şı çıkış harçından muaf olmak için gurbetçilerin pasa-
portların damgalı olması gerekiyor.

Vizesiz Avrupa ve Avrupa’da Kazanılmış 
Haklar Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

22-23  K as im t a r ih in -
de Akdeniz Üniversitesi 
Antalya yerleskesinde konusu 
“Vizesiz Avrupa ve Avrupa’da 
Kazanilmis Haklar” olan sem-
pozyumu gerçeklestirildi.
Vizesiz Avrupa ve Avrupa’da 
K a z a n ı l m ı ş  H a k l a r 
Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 
(ingilizce) 
22-23  K as ım t a r ih in -
de Akdeniz Üniversitesi 

Antalya yerleşkesinde konusu 
“Vizesiz Avrupa ve Avrupa’da 
Kazanılmış Haklar” olan sem-
pozyumu gerçekleştirildi.
Başta Almanya olmak üzere, 
Avusturya, Slovakya, Belçika 
ve Türkiye’den toplam 29 bilim 
insanının katkıda bulunduğu 
ve Türkiye’nin en büyük yedi 
sivil toplum kuruluşu tarafın-
dan desteklenen bu sempoz-
yumda, ilgili bilim insanları, 

kurum ve kuruluş temsilcileri 
ve avukatlar; Türk vatandaşla-
rına yönelik AB üyesi ülkeler 
tarafından uygulanan haksız 
vize uygulamalarını açıkça or-
taya koyarak, çözüm önerileri-
ni paylaşma imkânı buldu.  
Sempozyumun sonuç bildir-
gesi:
1) Avrupa Birliği üye ülkele-
rinin nihai ve son yargı mer-
cii olan Avrupa Toplulukları 
Adalet Divanı (ATAD)’nın 
verdiği 11 Mayıs 2000 tarih-
li Abdülnasır Savaş Kararı, 21 
Ekim 2003 tarihli Eren Abatay 
/ Nadi Şahin Kararı ve niha-
yet 20 Eylül 2007 tarihli Veli 
Tüm ve Mehmet Darı kararla-
rından dolayı mevcut haklarda, 
1 Ocak 1973 tarihi baz alına-
rak, topluluk üyesi ve toplulu-
ğa sonradan üye olan ülkelerde 
üyelikten sonra, Türk vatan-
daşlarına yönelik olarak yeni 
bir kısıtlama yapılamaz. 
Ayrıca, ATAD’ın tüm kararla-

rı üye ülkelerde doğrudan ge-
çerlidir ve önkoşulsuz olarak 
uygulanır. Bu yolla da ulusal 
yasaların üstünde olup onlarla 
çatıştıklarında bu yasalar değil 
kararlar dikkate alınır.
2) Üye ülkeler, Türkiye lehi-
ne 1 Ocak 1973 tarihli mev-
cut yasalardan sonra yasaların-
da Türkler lehine bir değişiklik 
yapmışlarsa onun dikkate alın-
ması zorunluluğu vardır. Söz 
konusu ülkeler uyum sağla-
ma yolundaki bu iyileştirme-
leri daha sonraki yıllarda baş-
ka nedenlerle geri alamazlar. 
3) AB üyesi ülkelerin AT hu-
kukunu uygulayıp uygulama-
dıklarını denetleme yetkisi 
Avrupa Komisyonu’na aittir. 
Komisyon Avrupa Toplumu 
ile iletişime açıktır. Bunun için 
haklarının çiğnendiği alanlar-
da sivil toplum kuruluşlarının 
ve vatandaşlarımızın Avrupa 
Komisyonu’na sorunla ilgili 
dosya sunmaları gereklidir. 



Zanlılar hala yakalanamadı

Viyana-Geçtiğimiz Nisan 
ayında Viyana’da yaşayan Türk 
aşçı Celal Kaya evinde 25 ye-
rinden bıçaklanmış olarak bu-
lunmuştu. Olayın ardından 
aylar geçmesine rağmen cina-
yeti hala aydınlatılamadı. Celal 
Kaya’nın bir grup arkadaşı ci-
nayet zanlılarının bir an ön-
ce yakalanması için girişim-
de bulundular. Viyana Polis 
Teşkilatı’ndan yardım isteyen 
Kaya’nın arkadaşları, cinayetle 
ilgili olanların ihbarda da bu-
lunması istediler.

Evinde ölü olarak bulunan 
Celal Kaya’yı öldüren kişi ile 
önce boğuştuğu sonra bıçak 
darbeleri sonucunda hayatını 
kaybettiği belirtilmişti. Celal 
Kaya daha sonra Türkiye’ye 
gönderilerek memleketinde 
toprağa verilmişti.

Viyana’da gastronomi işiyle uğraşan Türkler, Nisan ayında öldürülen Celal Kaya’nın 
katil zanlılarının yakalanması için girişimde bulundular.
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Kilisede sema göste-
risi yapıldı

VİYANA-Dünya’da ilk defa 
Viyana’nın ikinci büyük kilise-
sinde sema gösterisi gerçekleş-
ti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
AB üyelik sürecinde Türkiye 
karşıtı tutumları ile dikkat çe-
ken Avusturya’nın en önemli 
kilisesi olan Votiv’de bir sema 
gösterisi sundu. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Konya Semazen Grubu, 
Viyana’daki tarihi Votiv 
Kilisesi’nde sema gösterisi dü-
zenledi. Etkinliğe Viyana’nın 
en önemli din adamları, poli-
tikacılar, yüksek düzey bürok-
ratlar ile ekonomi ve iş dün-
yasının önde gelen isimleri 
davete katıldı.

Viyana Kardinali adına Katolik 
Papazı Martin Rupprecht, et-
kinlikle ilgili bir konuşma yap-
tı. 2007 Mevlana Yılı kutlama-
ları çerçevesinde Avusturya’nın 
en önemli kilisesi olan Votiv’de 
gerçekleşmesinin önemini vur-
guladı. TC Viyana Büyükelçisi 
Selim Yenel, Mevlana felsefe-
sinin ana fikri olan ‘Gel, kim 
olursan ol, gene gel’den yola 
çıkarak düzenlenlenen etkin-
liğin kilisede gerçekleşiyor ol-
masının, dinlerin kardeşliğini 
destekleyeceğini ve toplum-
daki önyargıların yıkılmasına 
olumlu katkıda bulunacağını 
söyledi.

Tasavvuf müziği, semazen-
ler geçidi ve ardından Kuran-ı 
Kerim’den ayetlerin okunduğu 
etkinliğe katılanların oldukça 
etkilendikleri gözlendi.

Celal Kaya’

Hayatında ilk kez balerin görünce...

Hayatlarında ilkkez bale ile 
tanışan köylüler, balenin as-
lında zor olmayan bir sanat ol-
duğunu söylediler. Sanatçı F. 
Hakan Gürkan, solist Kıvanç 
Uğraşbul, piyanist Dr. Ahad 
Askerov, balet Özgün Baralı ve 
balerin Buse Öztemiz, özel bir 
sahne kurmadan 417 haneli 
bin nüfuslu köyün meydanın-
da temsili gerçekleştirdi. Köy 
meydanı ve çevresindeki ev-
lerin balkon ve damlarını dol-
duran köylülerin ilgi gösterdi-
ği sanatçılardan solist Kıvanç 
Uğraşbul, Türkçe eserleri ses-
lendirdi, Dr. Ahad Askerov 
piyano, MDOB Müdürü F. 
Hakan Gürkan çello ile eşlik 
etti, balet Özgün Baralı ve ba-
lerin Buse Öztemiz de dans-
larıyla modern sahne sanatını 
köylülere sundu. 

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Müdürlüğü, opera ve baleyi halka sevdir-
mek amacıyla başlattığı proje kapsamında, kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta 
Torosların eteğindeki Değirmendere Köyü’nde köylülerle buluştu.
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Baklavayı Rum tatlısı ola-
rak AB’ye sunan Kıbrıs 
Rum yönetimi, şimdi de 

tüm dünyanın Türk lokumu 
olarak bildiği lokumu, ’Kıbrıs 
lokumi’ adıyla tescil ettirdi.

Rum Tarım Bakanlığı, AB ül-
kelerinde onayları dışında ’lo-
kum’ adı altında üretim yapı-
lamayacağını açıkladı. Lokum 
üretimi için Rum izni gereke-
cek. RUM Tarım Bakanı Fotis 
Fotiu, lokumun isim tescilinin 
yapılması için aylar önce baş-
vuruda bulunduklarını ve iti-
raz süresinin 21 Ekim’de sona 
erdiğini belirterek, “Bundan 

böyle AB toprakları içinde lo-
kum Kıbrıs Lokumu olarak bi-
linecek. Turkish delight yerine 
Cyprus delight olarak anılacak” 
dedi. Tarım Bakanlığı müste-
şarı Takis Fotiu da, ’AB içinde-
ki ürünlere artık coğrafi stan-
dartlar getiriliyor. Lokumun 
isim tescil hakkını almamız 
sayesinde satışlarımızda bü-
yük bir patlama yaşanacak. AB 
ülkelerinde lokum adı altında 
ister Latin ister Yunan alfabe-
si üretim yapılıp satılamaya-
cak, Kıbrıs lokumu ismini kul-
lanabilmek için Rum Tarım 
Bakanlığı’ndan üretim yeter-
lilik izni almaları gerekecek. 

İtiraz süresi geçtiği için artık 
rahatlıkla lokum bizim diyebi-
liriz. Tescili önünde engel kal-
madı’ dedi.

Rekor bile kırdılar
Rum yönetimi Giroskipu be-
lediyesi 3 yıl önce 2 bin 718 
kiloluk dev bir lokum yaparak 
Guinnes Rekorlar Kitabı’na 
girmişti. Rumların ürettiği lo-
kumun rekorlar kitabına gi-
rebilmesi için 35 usta, 2.5 ton 
şeker, 350 kilo yağ ve 150 ki-
lo badem kullanarak 40 saat-
te dev lokumu tamamlamıştı. 
Rumlarher yıl daha büyük lo-
kum yaparak rekorlar kitabın-

daki yerlerini muhafaza edi-
yor. Rum yönetimi 2 yıl önce 
Avrupa Günü dolayısıyla ha-
zırlanan üye ülkelerin mil-
li tatlıları kitabında baklavayı 
Rum milli tatlısı olarak tanıt-
mıştı.

REZALET! ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇTİ... 

Baklavanın alt kimliği de, üst kimliği de karışık
“Baklava bizimdir bizim kalacak” sloganlarıyla Türkiye’de ortalık birbirine girdi. Brüksel’de, AB ülkeleri 
tarafından düzenlenen “Avrupa Günü” etkinliklerinde dağıtılan kitapçıkta, Rum tatlısı olarak tanıtılınca 
tüm baklavacılar ve baklavaseverler bu “Rum oyununa” karşı teyakkuza geçti. Kollar sıvandı, ay yıldızlı 
baklavalarla karşı hücuma geçildi. 

Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek bile, “Baklavanın 
B’sini bilmeyenler 

kapkaç yapıyor” diyerek po-
lis jargonuyla tartışmaya ka-
tıldı. Gaziantep Ticaret Odası 
Başkanı Mehmet Aslan ise 
“Baklavayı Rumların sahip-
lenmesi, Zeus’un Gaziantepli 
olduğunu söylemek kadar saç-
madır” diyerek hadiseye mito-
lojiden dahil oldu.Yıllar önce 
Fenerbahçeli futbolcu Uche ile 

röportaj yaparken, “Türkiye’de 
sizi en çok ne şaşırttı” soruma, 
“Antrenman yaparken saha 
kenarında baklavayla bekleyen 
taraftarlar” cevabını vermiş-
ti. Geçen hafta FB’li futbol-
cu Anelka benzer bir açık-
lama yaptı: “Bu ülkede her 
şeyi anladım, saha kenarında-
ki baklavalı taraftar hariç.” Bir 
milletin böylesine kanına gi-
ren bir tatlıyla ilgili “Baklava 
Türk’tür Türk kalacak” nida-

ları arasında, bize de bakla-
va etrafında dönen tartışmala-
rı ve kimlik bunalımına giren 
baklavanın portresini yaz-
mak düştü.Kaynaklara bakı-
lırsa, geçmişten bugüne bakla-
vayı sahiplenmeyen kalmamış. 
İlk rivayetler Asurlulara kadar 
uzanıyor. İki hamur arasına 
serpiştirilen kuru meyvelerin 
fırına verilmesinin baklavanın 
ilk hali olduğu tahmin edili-
yor. Baklavanın incecik yuf-
kalardan yapılıp içine cevizin 
girmesinin ise Orta Asya’da 
başladığı iddia ediliyor.

Göçebe Türkler, yerleşik olma-
dıklarından fırın yerine at üs-
tünde kolaylıkla taşınan ince 
sac kullanıyordu. Ekmek ye-
rine, sac üzerinde pişmiş yuf-
ka yiyorlardı. Bu gelenek halen 
Anadolu’nun pek çok yerinde 
sürüyor. Orta Asya’da bol bu-
lunan cevizin, bu ince yufka-
ların arasına iptidai bir şekilde 
koyulmasıyla cevizli baklava-
nın tarihçesi başlıyor.Bavlava 
etimolojik (kelime kökeni) 

olarak incelendiğinde karşı-
mıza “Baklahu” kelimesi çı-
kıyor. Gaziantep’in en ünlü 
baklavacısı İmam Çağdaş’ın 
sahibi Burhan Çağdaş’ın söy-
lediğine göre, “Baklahu” boh-
ça hamur anlamına geliyor-
muş. Baklavanın açılması 
için gereken, oklavanın kö-
kenin ise yine Orta Asya’daki 
“Oklahu”dan geldiğini id-
dia ediyor.Baklavanın kökeni 
ile ilgili araştırma yapanların 
başında Los Angeles Times 
gazetesinin yemek uzmanı 
Charles Perry geliyor. Perry 
birkaç kez baklavayı araştırmak 
için Türkiye’ye gelmiş ve özel-
likle Gaziantep’te bulunmuş. 
Hatta gazetesine baklavayla 
ilgili dört sayfalık yazı hazırla-
mış. Perry, aynı zamanda 2001 
yılında İtalya’da yapılan Dünya 
Yemek Sempozyumu’nda bak-
lavanın Türklere ait olduğunu 
anlatmış. Bu tezinde de yine 
baklavayla ilgili kelimelerin 
etimolojisini kullanmış ve ince 
anlamına gelen yufka kelime-
sinin Orta Asya’daki “Yubka” 

“Türk lokumu” oldu “Kıbrıs lokumu”!



Antalya-Antalyalı 6 ziraat 
mühendisi tarımda ilginç bir 
başarıya imza attı. Hayal gü-
cünü zorlayan mühendisler, 
bodur ağaçta sebze yetiştirme-
yi başardı.   Bundan böyle ba-
zı sebzeler, meyve gibi ağaç-
tan toplanacak. Patlıcan ağacı, 
Türkiye’deki endemik bitkiler-
den ıslah edildi. 

Anaç olarak kullanılan sola-
nacae bitkisinin üzerine hibrit 
patlıcan çeşidinin aşılanmasıy-
la geliştirildi. Yapılan deneme 
ve araştırmalarda, bitkinin top-
rak zararlılarından etkilenme-
diği, düşük sıcaklıklarda dahi 
yıl boyunca bol ve kaliteli ürün 
verdiği tespit edildi. 10 yıl ön-
ce başlatılan patlıcan ağacının 
melezleme çalışmalarından 
olumlu sonuç alınması üzeri-

ne bitkinin profesyonel olarak 
ticaretine başladıklarını belir-
ten Tera Grup Genel Müdürü 
Mustafa Adak, bitkileri toprak 
hastalıklarından kurtarmak 
için böyle bir çalışmaya gir-
diklerini söylüyor: “Nematot 
(toprak zararlısı), tarım alan-

larının en büyük sorunların-
dan birisi. Çiftçi bu sorunu-
nu çoğunlukla üründe kalıntı 
bırakabilecek kimyasal mad-
delerle çözebiliyor. Bu da sağ-
lık açısından tehlike oluşturur-
ken çiftçiyi de ciddi ekonomik 
kayıplara uğratıyor. Topraktan 

gelen hastalığın önüne geçi-
lemiyor. Özellikle fusarium 
(solgunluk) hastalığı varsa bit-
kiyi öldürüyor. Projemizle bu 
problemlerin önüne geçme-
yi amaçladık.” 10 yıl boyunca 
çiftçiye deneme amaçlı 50 bin 
patlıcan fidanı dağıttıklarını 
dile getiren Adak, ağacın pro-
fesyonel olarak ticaretine baş-
layınca beklenmedik bir talep-
le karşılaştıklarını vurguluyor. 

Başarılı mühendisler, melez-
leme çalışmaları sırasında bit-
kinin sadece patlıcana değil, 
domates ve bibere de uyum-
lu olduğunu tespit etti. Bunun 
üzerine ağaçta patlıcan yetişti-
riciliğine 3 yıl önce domates ve 
biberi de ekleyen mühendisler, 
şimdi karpuz ve kavun üzerin-
de çalışıyor. 

Ağaçta patlıcan, domates, biber yetişti. Yakında kavunda ağaçtan toplanacak. Peki nasıl?

dan geldiğini ve “Kat” kelime-
sinin de Türkçe olduğunu söy-
lemiş. Baklava kelimesi ayrı-
ca Türkçe uyum kurallarına da 
uygun. 

KOPTE TARTIŞMASI 
Baklavanın Rum olduğunu 
iddia edenler arasında Yunanlı 
Profesör Speros Vryonis var. 
Vryonis, Bizans’ta çok sevi-
len “kopte” veya “kopton” is-
mindeki tatlının baklavaya 
çok benzediğini iddia ediyor. 
Ama karşısında yine Charles 
Perry’yi buluyor: “Kopte bir 
hamur işi değil, bir şekerleme-
dir!” İstanbullu bir Rum olan 
ve şu an Atina’da yaşayan Sula 
Bozis ise bir kitabında, iki kalın 

yufkanın arasında havanda dö-
vülmüş ceviz, susam ve bal ka-
rışımı ile yapılan kopti isminde 
bir Bizans tatlısından bahse-
diyor. Mutfak kültürüyle ilgi-
lenen Ümit Sinan Topçuoğlu 
bu tatlıyla ilgili şöyle bir soru 
soruyor: “Susam macunu esaslı 
bir şekerleme olan kopte, yuf-
ka esaslı bir hamur işi tatlı-
ya dönüşmüşse, daha sonra da 
çok katlı yufka esaslı baklava-
ya dönüşmüş olabilir. Ama, o 
zaman yufkanın Bizans mut-
fak kültürüne nasıl girdiğini de 
açıklamak gerek.”

BAKLAVA ALAYI 
Milliyeti ne olursa olsun, her-
kesin hemfikir olduğu şey, 

baklavanın bugünkü hali-
nin Osmanlı döneminden 
miras kaldığı. Ümit Sinan 
Topçuoğlu, baklava ile ilgi-
li en eski Osmanlı kaydının, 
Fatih Sultan Mehmed döne-
minde sarayda tutulan mut-
fak defterlerinde rastlandı-
ğını söylüyor. Bu kayda göre, 
1473 Şaban ayında Topkapı 
Sarayı’nda baklava pişirilmiş. 
17. yüzyıl ortalarında Evliya 
Çelebi de Seyahatnamesi’nin 
bir bölümünde baklava ye-
diğini yazmış. Vehbi ’nin 
“Surnamesi”nde ise Sultan 3. 
Ahmed’in dört oğluna 1720 
yılında yapılan sünnet düğü-
nünde konuklara baklava ik-
ram edildiği yazılı. Padişahın, 
ramazanın 15. günü Yeniçeri 
Ocağı’ndaki askerlere bakla-
va gönderdiği, tarihi kayıtlara 
geçmiş. Her 10 askere bir tepsi 
baklava düşüyormuş. Yeniçeri 
Ocağı’nın kapanmasıyla bir-
likte “Baklava Alayı”da ta-
rihe karıştı. Çekler, 19. yüz-
yılda Teksas’a göç ederken, 
Türklerden öğrendikleri bak-
lavayı da beraberinde götür-
müş. Teksas Baklavası böylece 
literatüre girmiş. Şaşırtıcı ama 
Amerika, baklavanın en faz-
la tüketildiği ülkeler arasın-

da. ABD’deki baklava piyasası 
tamamen Yunanlıların elin-
de. Girişimci ruhu sınır tanı-
mayan Türkler ise bu konuda 
yaya kalmış. Patentini bile al-
mak bugüne dek aklımıza gel-
memişken, atı alan Üsküdar’ı 
geçmiş.

TARTIŞMADA KİM NELER 
DEDİ?
Türk baklavacılar Yunan bak-
lavacıları düelloya davet etti. 
Pastacılar ve Tatlıcılar Odası 
Başkanı Mustafa Kahveci 
“Rumlara hodri meydan. En 
iyi ustalarını göndersinler. 
Türkiye’deki ustalarımla birer 
baklava yapsınlar. Hangisi da-
ha iyi yapacak, herkes görsün” 
diyerek meydan okudu.
Polemik kompetanı Ankara 
Ticaret Odası Başkanı Sinan 
Aygün’ün de tartışmaya se-
yirci kalması beklenemez-
di. Teklifini yaptı: “Rumlara 
Türkiye ’ye gelmeler i  ve 
Hacıbabamızın bir tatlısını 
yemeleri için davette bulunu-
yorum. Tüm masraflarını kar-
şılayacağız. Eğer Yunanlılar 
ustalarımızdan ders almak is-
tiyorlarsa onlar için 3-5 aylık 
hızlandırılmış kurslar düzen-
leyebiliriz.”

Ağaçta patlıcan yetişti, sırada karpuz var
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Arkadaş edineyim derken 
dolandırılmayın ‘Arkadaş 

edinmeyi vaat eden’ ve 
‘anlık görüşme imkanı 

tanıyan’ internet siteleri 
üzerinden dolandırıcılık 

bir hayli yaygınlaştı

Arkadaşlık sitelerine dikkat!

Em n i y e t  G e n e l 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla 

Mücadele Daire Başkanlığı, 
internet üzerinden işlenen 
dolandırıcılık suçlarında bü-
yük bir artış olduğunu belirte-
rek, özellikle ‘arkadaş edinme-
yi vaat eden’ ve ‘anlık görüşme 
imkanı tanıyan’ sitelere dikkat 
çekti. 

Kaçakçıl ık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığının internet site-
sinde yer alan açıklamada, in-
ternet üzerinden işlenen do-
landırıcılık olaylarında büyük 
bir artış olduğu vurgulandı. 
Özellikle internet üzerinden 
‘arkadaş edinmeyi vaat eden’ 
ve ‘anlık görüşme imkanı ta-
nıyan’ sitelerle ilgili şikayetle-
rin ön plana çıktığı belirtilen 
açıklamada, bu sitelerden hiz-

met alabilmek için üyelik zo-
runluluğu bulunduğu belirti-
lerek, üye olunurken de kimlik 
ve kredi kartı bilgileri, e-posta 
adresleri ve şifreleri istendiği 
ifade edildi. Bu işlemler son-
rasında üyelik sözleşmesinde 
yer almamasına rağmen kredi 
kartından kişinin bilgisi dışın-
da para çekildiğinin ifade edil-
diği açıklamada, kimi sitelerin 
de sözleşmede belirtilen mik-
tardan çok daha fazlasını çek-
tiği kaydedildi. 

Hizmet sunmak yerine ‘do-
landırıcılık amacıyla’ kurulan 
internet sitelerinin yönetici-
leri tarafından yayınlanan ile-
tişim bilgilerinin, çoğunlukla 
gerçeği yansıtmadığını hatır-
latan Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığı uzmanları, bunun 
sonucunda kredi kartından bil-

gisi dışında para çekilen mağ-
durların, kendilerine muhatap 
bulamadığını bildirdi. 

Mağdur kişilerin birçoğunun 
bilgi yetersizliğinden adli mer-
cilere başvurmadığını, kimile-
rinin ise bürokratik süreci ba-
hane ederek, zararlarını sineye 
çektiğini dile getiren yetkililer, 
internet kullanıcılarının mad-
di ve manevi zararlara uğra-
mamak için dikkatli olmala-
rı uyarısında bulundu. Üyelik 
gerektiren internet sitelerine 
kayıt olunurken, istenilen bil-
gileri vermekte temkinli olun-
masını isteyen yetkililer, eğlen-
ce sitelerine üyelik için detaylı 
kimlik bilgilerinin istenmesi 
veya sözleşmede ücrete dair bir 
açıklama olmamasına rağmen 
kredi kartı bilgileri istenilme-
sinin şüphe uyandırıcı bir du-
rum olduğunun altını çizdi. 
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Türkiye’de Yasadışı bahis oy-
natan site yöneticileri hak-
kında Başsavcılık tarafından 
kamu davası açılması için ha-
zırlık soruşturmasının devam 
ettiği bildirildi.

Türkiye’de internet ortamında 
bahis oynatan siteler hakkında 
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 

tarafından açılan davada si-
telerin yasaklanmasına ve fil-
trelenmesine karar verildi. Bu 
arada Avrupa’da yayınalan 
Günlük Türk Gazetelerinden 
Milyonlarca Euroluk reklam 
yapan İnternet ortamında ba-
his oyunları oyantan şirketler 
dikkat çekmeye başladı.  Bir 
yandan Türk toplumunu ileri-

İnternetten bahis yasaklanıyor
ye götürdüğünü iddia eden bu 
günlük Türk gazeteleri adeta 
okuyucularını kumara alıştırı-
yorlar. 

S p o r  To t o  Te ş k i l a t 
Başkanlığı’nın korsan ve yasa-
dışı bahis sitelerine karşı ver-
diği hukuki mücadele sonun-
da ilk defa bir bahis sitesinin 
mahkemece yasaklanmasına 
ve filtrelenmesine karar veril-
di.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 
hukuk Müşavirliği tarafın-
dan Ankara Cumhuriyet 
Savcılığı’na yapılan suç du-
yurusu üzerine savcılığın ta-
lebiyle Ankara 4. Sulh ceza 
Mahkemesi’ne ‘’digibet.com’’ 
isimli korsan site aleyhine açı-
lan davada sözkonusu sitenin 
yasaklanmasına ve filtrelen-
mesine karar verildi.
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Türkler kötü 
evlerde 

oturuyor!

Kısa adı APA olan Avusturya 
Milli Basın Ajasının verdi-
ği habere göre Viyana’da göç-
menlerin 15 yıl önceki ev ka-
litesi ile  bugünkü durumu 
arasındaki fark sıfır. 

V i y a n a ’ d a  y a ş a y a n 
Avusturyalılara kişi başı 25 
metrekare ve üzeri ev alanı dü-
şerken, Türklerde bu alan 15 
metrekare ve daha altına kadar 
düşebiliyor. Türk vatandaşla-
rın sadece yüzde 15’i kişi ba-
şına 25 metrekareden fazla yer 
alan evlerde kalıyor. Avusturya 
Bilim Akademisi’nin “İkinci 
Avusturya göçmen ve enteg-
rasyon raporu”nda yer alan bu 
açıklamalar başarılı entegras-
yonu ile bilinen Viyana’nın iti-
barına gölge düşürüyor. 



28 HABER Yeni VATAN
ARALIK 2007 SAYI 85

Kürt bakan Viyana’da

Geçtiğimiz hafta Viyana 
Ticaret Odası Başkanı Brigitte 
Jank, Kuzey Irak’tan gelen he-
yeti kabul etti. Gelenler ara-
sında bölgenin önde gelen iş 
adamları ile Ticaret Bakanı 
Muhammed Rauf da bulunu-
yordu. Konuk bakana Viyana 
Ticaret Odası’nın kurs ve eği-
tim proğramlarıyla ilgili bil-
gi verildi. Konuk bakanın so-
rularını yanıtlayan yetkililer, 

Kuzey Irak’ta yetişmiş insane 
gücüne ihtiyaç bulunduğunu 
belirttiler. 

Konuk bakan Rauf, “Yetişkin 
insanlara yönelik kaliteli bir 
eğitim bulunuyor. Viyana’dan 
örnek olarak almak istediğimiz 
bir çok model var. Viyana’nın 
yüksek eğitim kalitesinden 
ötürü memnunuz” diye ko-
nuştu.

Kayıp AKP’li

“Çağdaş Kars Haber Gazetesi, 
22 Temmuz seçimlerinden 
sonra oy verdikleri AKP Kars 
milletvekili Zeki Karabayır si-
temlerini belli etmek için ga-
zeteye ilan verdi. Karslılar hiç-
bir şekilde ulaşamadıklarını 
iddia ettikleri Karabayır için 
tam sayfa ‘kayıp aranıyor’ ila-
nı verdi.

İşte o ilanda yazan 

kinayeli ifadeler.

“Yukarıda resmi görülen 
AKP Kars Milettvekili Zeki 
Karabayır’dan 22 Temmuz gü-
nünden sonra haber alınama-
mıştır. Tüm aramalara karşın 
bulunamayan Zeki Karabayır’ı 
görenlerin ya da yerini bilenle-
rin insaniyet namına Kars hal-
kına haber vermeri önemlie ri-
ca olunur.”

Kars gazetesinde 
kayıp AKP’li vekil ilanı! 
“Resmi görülen Zeki 
Karabayır’dan 22 Temmuz 
gününden sonra haber 
alınamamıştır!

Hacet tepe  Ünivers i tes i 
Sanat Tarihi ve Arkeoloji 
bölümü’nden 22 yıl önce me-
zun oldu. Uzun süre iş ara-
dı. Bulamadığı için Aydın 
Çine’ye döndü. Baba mesleği 
olan ayakkabı ticaretine baş-
ladı.

“Aydın’ın Karpuzlu ilçesin-
deki Alinda Antik Kenti’ni 
Avusturya’dan gelen arkeolog-
lar kazıyor. 

Bense cumartesi günle-
ri Karpuzlu pazarına ayak-
kabı satmaya gidiyorum” di-
yen Arkeolog İbrahim Avşar, 
Türkiye’deki bir çok kazının 
yabancı arkeologlar tarafından 
yürütüldüğünü, oysa ülkemiz-
de binlerce arkeoloğun iş bu-
lamadıkları için kendi meslek-
leri yerine başka mesleklerle 
geçimlerini sürdürmek zorun-
da kaldıklarını anlattı.

Üniversitede öğrenim gördüğü 
dönemde Türkiye’de sadece on 
üniversitede arkeoloji bölümü 
olduğunu ifade eden İbrahim 
Avşar, “Arkeoloji, Avrupa’da ve 
dünyanın bir çok gelişmiş ül-
kesinde saygın bir meslek dalı 
olduğu için önemseniyor. 

Fakat Türkiye’de tam tersine 
önemsenmiyor” dedi. Avşar, 
“Karpuzlu’daki Alinda Antik 
Kenti’ni Avusturya’dan ge-
len arkeologlar kazıyor. Bense 
Cumartesi günleri Karpuzlu 
pazarına ayakkabı satmaya gi-
diyorum. 

Bu durum oldukça üzücü. 
Bunun değiştirilmesi ve kazı-
ların yerli arkeologlara veril-
mesi lazım” derken, ekonomik 
anlamda hiç bir sıkıntı yaşa-
mamasına rağmen, mesleğini 
icra edememenin burukluğu-
nu yaşadığını söyledi.

Avusturyalı meslektaşları kazıyor, 
o ise ayakkabı satıyor
Aydın Çine’de oturuyor İbrahim Avşar. Asıl mesleği arkeolog ama o pazarda ayakkabı satıyor. Ekonomik anlamda 
hiç bir sıkıntı yaşamadığını belirten Avşar, mesleğini icra edememenin burukluğunu yaşadığını söyledi. Onun 
yapamadığı bu mesleği Avusturyalı arkeologlar yapıyor. Hemde onun oturduğu yerde!

İbrahim Avşar

Muhammed Rauf 
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’’Leben Glauben Feiern” 
im DIWAN

Jeder Mensch, der in eine fremde Kultur gerät, weiß nicht wie er sich zu verhalten 
hat. Was ist bei einem buddhistischen Begräbnis erwünscht? Ist Weinen ange-
bracht? Wie soll man sich bei der türkischen Hochzeit verhalten? Was soll man der 
Braut und dem Bräutigam schenken? Was ist die Bar Mizwa? All diese Fragen werden 
mit einem einzigen Buch namens “Leben Glauben Feiern” von den Herausgebern 

Caroline Seidler und Anna Mirfattahi beantwortet.

In dem Buch, welches auf 
240 Seiten basiert, sind aus-
drücklich Autoren von 20 
Glaubensgemeinschaften und 
Kulturen ausgewählt worden, 
die mit seiner Religion und 
Kultur sehr vertraut sind. 

Ziel des Buches ist den 
Menschen die fremde Kultur 

näher zu bringen und da-
durch das Zusammenleben 
der Menschen verschiedener 
Glaubensrichtungen zu vere-
infachen. 
Um das Ziel des Buches 
“Leben Glauben Feiern” in 
die Tat umzusetzen, organi-
sierte eine der Autoren in di-
eses Buch  Birol Kilic, welc-
her den “Islam/Türkei”-Teil 
des Buches verfasste ein 
Abendessen im Restaurant 
Diwan im 15. Bezirk. Zu den 

Gästen des Treffens am 16. 
Oktober 2007 zählten die 
Herausgeberinnen Caroline 
Seidler und Anna Mirfattahi 
und die zahlreichen Autoren 
wie Rektor Amina Baghajati, 
Ass. Prof. Dr. Alexander 
Friedmann und viele ande-
re Professoren und Doktoren, 
die im Buch mitwirkten. So 
gelang es Dipl.-Ing. Birol 
Kilic Menschen verschiedens-
ter Kultur und Religion unter 
einem Dach zu bringen. 

Neben den köstlichen türkis-
chen Spezialitäten ergaben si-
ch auch Gespräche in einer 
herzlichen Atmosphäre, welc-
hes bewies, dass freundschaft-
liches Aufeinanderzugehen 
Angehöriger verschiedener 
Glaubensgemeinschaften ge-
rade auf privater Ebene mög-
lich und erfolgreich ist. 
In einer multikulturellen 
Gesellschaft geschieht es sehr 
oft, dass die Menschen unte-
reinander missverstanden wer-
den. Geburt, Liebe und Tod 
sind Berührungsmomente. 
Sie verbinden Menschen 
und Kulturen. Anhand der 
Schlüsselerlebnisse Geburt 
Heiraten und Bestatten gibt 
MIND! Einblick in Riten und 
Bräuche unterschiedlichster 
Kulturen und Religionen. 

Das Buch “Leben Glauben 
F e i e r n ” w u r d e  v o m 
Czernin Verlag veröffent-
licht. “Die Presse” fungier-
te als Medienpartner. “Leben 
Glauben Feiern” berichtet 
über die “Schlüsselereignisse” 
der Glaubensgemeinschaften 
wie Geburt, Hochzeit und 
Tod. Auch die historisc-
hen und kulturhistorischen 
Hintergründe verschiede-
ner Kulturen und Religionen 
werden in diesem einmaligen 
Buch “Leben Glauben Feiern” 
in einfacher Sprache aufbe-
reitet. Bräuche, Riten und 
Kleidungsvorschriften – von 
der Blume als Fauxpas über 
das unpassende “Grüß Gott” 
bis hin zum Glas unter dem 
Schuh – werden in diesem 
Buch erklärt. Die Lektüre, 
welches in Taschenbuchformat 



erschien, ist in den ausgewäh-
lten Buchhandlungen zu kau-
fen. 

Schließlich ist es möglich, 
dass Ihre christlich erzogene 
Tochter einen Buddhisten oder 
Ihr jüdisch erzogener Sohn ei-
ne Muslimin heiratet, dass Sie 
zur Bestattungszeremonie 
I h r e r  h i n d u i s t i s c h e n 
Arbeitskollegin oder zur Taufe 
des Kindes  Ihres serbisch-
orthodoxen Fußballfreundes 
eingeladen werden.Die gesel-
lschaftliche Entwicklung er-
fordert Flexibilität und Wissen 
um Riten und Bräuche. 
MIND! ermöglicht aufgek-
lärte Teilnahme am multi-
kulturellen Leben Europas. 
Glaubensgemeinschaften wer-
den vorgestellt (Katholiken, 
Altkatholiken, Protestanten, 
Orthodoxe, Af rikanische 
Religionen, Juden, Shiiten, 
Sunniten, Aleviten, Bahá’ís, 
Buddhisten, Hinduisten, 
Tibetusten, Agnostiker, 
Atheisten, Roma u.v.m.).  

Historische und kulturhistoris-
che Hintergründe werden po-
pulär aufbereitet, Bräuche und 
Riten, Kleidungsvorschriften 
– von der Blume als Fauxpas 
bis zum unpassenden “Grüß 
Gott”, von der Blume im 

Knopfloch bis zum Glas un-
ter dem Schuh – erklärt. 
Ist Poltern gefragt? Tanzen 
erwünscht? Weinen gestattet? 
Ist Lachen, Singen, Tanzen er-
laubt? 

D i e  B e g e g n u n g  m i t 
der  Beschneidung, der 
Myrasalbung, der Batmitza, 
dem Salem al eikum, dem 
Beg r üßungskus s  un t e r 
Männern, der Firmung und der 
Confirmation sowie untersc-
hiedlichsten Hochzeitsriualen 
ist im Bekanntenkreis selbst-
verständlich geworden. “Wer 
sich befreunden will, muss si-
ch erst einmal befremden las-
sen.”  

“ LEBEN, GLAUBEN, 
FEIERN” herausgegeben von 
Caroline Seidler und Anna 
Mirfattahi. 

(Czernin Verlag 2007) Die 
Grundstrukturen religiös gep-
rägten Lebens in Europa wer-
den darin beschrieben, histo-
rische und kulturhistorische 
Hintergründe aufbereitet und 
Bräuche und Riten erklärt. 
Das Buch ist damit ein prak-
tischer Ratgeber für inzwis-
chen alltägliche Fragen einer 
real existierenden multikultu-
rellen Gesellschaft.  

Folgende Autoren wirkten im Buch “Leben Glauben Feiern” mit:    

Afrikanische Religionen 
Petrus Bsteh 
Kontaktstelle der Weltreligionen, 
Wien
 

Altkatholizismus 
Bischof Bernhard Heitz 
Bischof der Altkatholischen 
Kirche Österreich 

Armenische Kirche 
Erzbischof Mesrob Kirkorian 
Erzbischof der Armenisch-
Apostolischen Kirche

Anglikanische Kirche 
Patrick Curran 
Kaplan und Erzdiakon der 
Anglikanischen Kirche 

Baha’i 
Alex A. Käfer 
Autor, Journalist, Biograph der 
Baha’i 

Buddhismus 
Masamichi Sakai 
Bhante Seelawanse, japanisch-
buddh. Mönch 

Evang. Reformiert AB 
Prof. Michael Bünker 
Geistlicher Oberkirchenrat, Wien 

Hinduismus 
Christina und Bimal Kundu 
Leiter der Hindugemeinschaft 
Österreich 

Islam/Sunniten 
Amina Baghajati 
Pressesprecherin, Islam. 

Glaubensgemeinschaft 
Österreich 

Islam/Schiiten 
Shahnaz Nadjmabadi 
Universität Frankfurt, Inst. f. his-
torische Ethnologie
 

Islam/Türkei 
Birol Kilic 
Verleger, Vorstandsmitglied der 
türk. Gemeinde in Österreich

Judentum 
Alexander Friedmann 
Präsident der ESRA, 
Psychosoziales Zentrum Wien 

Katholiken 
Pfarrer Joseph Farrugia 
Votivkirche, Tourismu
sseelsorger der Erzdiözese Wien

 Orthodoxe / Ostkirchen 
N. Germanosch 
Griechisch-Orthodoxe 
Kirchengemeinde
 Quäker 
DDr. Susanne Jalka 
Prof. Ernst Schwarz 

Roma 
Burjan Istvan 
Johanna Schubert (Pecs) 

Shintuismus 
Jun Mizushima 
Bildhauer 

Tibetismus 
Andrea Loseries 
Autorin, Professorin für 
Tibetologie 
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M u h a m m e d  M . ’ n i n 
Avusturya’ya karşı bir sui-
kast planı içerisinde olup te-
rörist guruplar ile ilişki-
si olduğu belirtiliyor. News 
Dergisi’nin haberine göre, Al 
Azhar’da çocuklara İslam’ın 
tek din olduğu ve entegrasyo-
na karşı çıkmalarının gerektiği 
iddia edildi. 

Hans Jörg Schimanek, geç-
miş tecrübelerden kaynakla-
nan sebeplerden Al Azhar’ın 
öğretmenlerinin ve eğitim 

yöntemlerinin Avusturya yasa 
ve kararlarına uygun olup ol-
madığının incelenmesini is-
tedi. Ayrıca İçişleri Bakan’ı 
Platter’in bu konu ile ilgilen-
mesini talep edip, bu önerinin 
salt çoğunluk ile kabul edilme-
miş olmasına üzülüğünün al-
tını çizdi. Schimanek ayrıca 
“Hürriyetimiz için yüzyıllar-
ca savaştık. Özgürlüğümüzü 
tehdit edecek her türlü radikal 
düşünce şekline ve nefret öğ-
retenlere karşı dikkatli olmalı-
yız“ dedi.

Viyana’da mercekler Arap Al Azhar Okulu’nda
Viyana - Floridsdorf Bölge Şurası, Al Azhar – (International Islamic School Vienna) Viyana Okul Komisyonu tara-
fından incelenmesini istedi. BZÖ Bölge Temsilcisi Hans Jörg Schimanek’in bu önerisi, Bölge Şurası’nda BZÖ, SPÖ, 
ÖVP ve FPÖ’nün de oyları ile yürürlüğe girdi. Bu önerinin sebebi Al Azhar’ın İslam çevresinde şüpheli bir ünü-
nün ve terör iddiası ile tutuklu olan Muhammed M.’nin uzunca yıllar bu okulda okumuş olmasından kaynaklanı-
yor.
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Avr upa  İnsan  Hak la r ı 
Mahkemesi (AİHM), Alevi 
çocukların zorunlu din dersle-
rine tabii olmasını, “insan hak-
larının ihlali” olarak değerlen-
dirdi. 

2001 yılında 7. sınıfa giden 
kızı E.Z.’nin Alevi bilgile-
rin yer almadığı din dersleri-
ne girme zorunluluğunun kal-
dırılması için önce İstanbul 
Valiliği’ne, ardından İstanbul 
İdare Mahkemesi’ne ve son 
olarak Danıştay’a başvuran, tü-
münden de olumsuz yanıt alan 
Hasan Zengin’in Türkiye’de iç 
hukuk yollarını tükettikten 
sonra AİHM’ye yaptığı baş-
vuruda son aşamaya gelindi. 

AİHM, din kültürü ve ah-
lak derslerinin zorunlu olma-
sını, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin, din ve vicdan 
hürriyetini güvence altına alan 
9. maddesine aykırı olduğunu 
belirledi. AİHM’nin aldığı ka-
rarın en geç sonbaharda açık-
lanması bekleniyor. 

Avr upa  İnsan  Hak la r ı 
Sözleşmesinin 9. maddesi şöy-
le: 

“Herkes düşünce, vicdan ve 
din özgürlüğüne sahiptir. Bu 
hak, din veya inanç değiştirme 
özgürlüğü ile tek başına veya 
topluca, açıkça veya özel tarz-
da ibadet, öğretim, uygulama 
ve ayin yapmak suretiyle dini-
ni veya inancını açıklama öz-
gürlüğünü de içerir. Din veya 
inancını açıklama özgürlüğü, 
ancak kamu güvenliğinin, ka-
mu düzeninin, genel sağlığın 
veya ahlakın, ya da başkaları-
nın hak ve özgürlüklerinin ko-
runması için demokratik bir 
toplumda zorunlu tedbirlerle 
ve yasayla sınırlanabilir”.
Değişmeli
Türkiye’den gelen cevapta 
ise Anayasa ve Milli Eğitim 
Temel Kanunu’nun din ders-
lerini zorunlu kıldığı belirtil-
miş ve “Aleviliğin müfredatta 
olmaması gerekçesiyle kim-
senin din dersinden muaf tu-

tulamayacağı” belirtilmişti. 
Dışişleri Bakanlığı AİHM’ye 
gönderdiği yazıda, “Türkiye’de 
Anayasa değişmedikçe, kim-
senin zorunlu din dersinden 
muaf tutulamayacağı” bildiril-
mişti.

AİHM, ilk ve orta Öğretimde 
okutulan din ve ahlak dersle-
rinin, sadece Sünni görüşle-
ri içerdiğini belirtti ve davacı 
Hasan Zengin’in kızı E.Z’nin 
Alevi olmasına rağmen Sünni 
İslam eğitimi almak zorunda 
bırakıldığını vurguladı. AİHM 
kararında, “Okullarda öğretilen 
din dersleri Sünni İslam bilgi-
leri içermektedir. Din dersle-
ri bu haliyle, diğer inanca sa-
hip yurttaşların kendi dinlerini 
öğrenme hakkını ortadan kal-
dırmaktadır” denildi.
Ya kalkacak ya seçmeli 
olacak
AİHM’nin, Alevi çocukların 
Sünni İslam bilgilerini içeren 
“zorunlu din derslerine katıl-
malarını” insan haklarına aykı-

rı bulmasıyla birlikte zorunlu 
din dersinin tümüyle kaldırı-
labileceği, gibi seçmeli hale ge-
tirilmesi de gündeme gelecek. 
Yargı çevrelerine göre, AİHM 
kararları iç hukukun üstünde 
ve bağlayıcı olduğu için bu ka-
rarın muhatabı durumunda-
ki Adalet Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın bu ka-
rarı yerine getirmeleri gere-
kecek. Önümüzdeki öğretim 
yılından itibaren alevi çocuk-
larına zorunlu olarak din der-
sine girme uygulamasının kal-
dırılması gerekecek.

Aleviler ilişkilerini güçlendi-
riyor Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Alevilerle AKP’nin 
ilişkisini geliştirmek için hare-
kete geçiyor. Alevi olan AKP 
İstanbul Milletvekili Reha 
Çamuroğlu’nu danışmanı ya-
pan Erdoğan, Alevilerle de sık 
sık bir araya gelecek. Erdoğan, 
ilk olarak ocak ayında bin 
Alevi’nin katılacağı iftar ye-
meğine katılacak. 

‘Başbakan cemevine gidecek’ 
Alevilerle ilişkileri geliştirme 
çerçevesinde Erdoğan’ın ocak 
ayı içinde Alevilerin düzen-
leyeceği geceye katılacağı öğ-
renildi. Erdoğan’ın hicri tak-
vimle Muharrem oruçlarına 
başlayacak Alevilerin iftar ye-
meğine katılmasının planlan-
dığı belirtildi. Bu toplantıda 
Erdoğan’ın Alevilerin sorun-
larını dinleyeceği ve partisinin 
Alevilere yönelik açılımını an-
latacağı öğrenildi. 

AKP Genel Merkezi ’nde 
Erdoğan’ın makam katı olan 
8. katta bir oda tahsis edilen ve 
yemeği düzenleyen Alevi kö-
kenli Çamuroğlu, "Ankara’da 
bir iftar vereceğiz. Bu 1000 
kişilik bir yemek olacak. 
Başkonuğumuz başbakan ola-
cak. Bu yeni bir açılımdır" de-
di. 

Türkiye’deki iç hukuk yollarından sonuç alamayan Hasan Zengin’in başvurusu üzerine AİHM, Alevilere, Sünni İs-
lam bilgileri içeren zorunlu din dersini din ve vicdan özgürlüğüne aykırı buldu. Sonbaharda açıklanacak kararda, 
“Farklı inançların kendi dinlerini öğrenme hakkı ortadan kalkıyor” denildi. 

Alevi Baba’nın din dersi

Haklı çıktık

AİHM’nin, Alevi 
çocukların zorunlu 
din dersi eğitimine 
tabi tutulamayacağı 
yönündeki kararını 
değerlendiren 
Alevi Bektaşi 
Federasyonu Genel 
Sekreteri Avukat Fe-
vzi Gümüş (yanda), 
“AİHM kararı Al-
evilerin zorunlu din 
dersi uygulamasına 
son verilmesi tale-
bini haklı çıkardı” 
dedi.
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Modern Türk Filmleri Festivali 
Slovakya’da gerçekleştirildi. Bir 
çok yeni Türk filminin izleyici-
lere ulaştırıldığı festival büyük 
ilgi gördü. Festivalde beş film 
sahne aldı. Filmler, Türkçe ve 
İngilizce alt yazılı olarak izle-
yicilere ulaştı.

Bratislava-Modern Türk 
Filmlerinin gösterildiği fes-
tivalde aktüel Türk filmle-
ri sahnelendi. Filmlerin çoğu 
Türkiye’de gişe rekorları kırmış 
eserlerden seçildi. Festivalde 
sahne alan filmler şunlar: 
İklimler, Organize İşler, Babam 
ve Oğlum, Dondurmam 
Gaymak, Beynelmilel. 

8 Kasım’da başlayan festival beş 
gün sürdü. Bratislava’da bulu-
nan Palace Cinemas’ta gerçek-
leştirilen etkinliğe yüzlerce kişi 
katıldı. Festival için özel afişler 
ve broşürler bastırıldı.

Bratislava’da 
Türk filmleri

Viyana-Avusturya’nın Sosyal 
Demokrat Partili Adelet Ba-
kanı Maria Berger, suç işleyen 
gençlerin topluma kazandı-
rılması için yeni bir çalışma 
başlattı. Bakan Berger, genç-
leri hapse atmak yerine kar-
şılığında ücret almayacakları 
kamu işlerinde görevlendiril-
melerini istedi.

Özel bir televizyon kanalında 
konuşma yapan Bakan Ber-
ger, “Avusturya’da suç işleyen 
bir genci kısa bir süre cezae-
vinde tuttuktan sonra toplu-
ma yararlı işlerde çalıştırmak 
gerekiyor. 

Bununla ilgili olarak elimiz-
de güzel bir örnek de var. 

İsviçre’de olduğu gibi bizde 
suç işleyen gençleri kamu ya-
rarı için çalıştırmamız gereki-
yor” dedi. 

Suç işleyen gençlerin bir çok 
yerde görevlendirilebileceği-
ni ifade eden Berger, park ve 
bahçelerden tutunda hayvan 
bakım yerlerine kadar bir çok 
alanda suçlu gençlerin görev 
alabileceğini söyledi.

Yabancılar kendi ülkelerine
Adalet Bakanı Berger, cezası-
nın yarısından çoğunu çekmiş 
kişilerle ilgili de açıklama-
da bulundu. Bakan Berger, 
Avusturya’da süresiz oturma 
izni bulunmayan yabancıların 
kendi ülkelerine gönderilmesi 

gerektiğini de söyledi. Avus-
turya hapishanelerinde son üç 
yıldır aşırı doluluk oranının 
olduğunu da sözlerine ekle-
yen Bakan Berger, on yıl ön-
cesine oranla yaklaşık yüzde 
40’lık bir artışın bulunduğu-
nu belirtti.

8600 kişilik koğuş var

Avusturya hapishanelerinde 
kalan 9 bin 93 kişinin, 2000 
yılına oranla yüzde 32,5 oran-
da bir artışla bu rakama ulaştı. 
Bakan Maria Berger, normal 
koşullarda Avusturya’da 8 bin 
600 kişilik kapasitenin bulun-
duğunu ve hükümlü sayısının 
azaltılması için çalıştıklarını 
belirtti.

Cezaevleri’ndeki do-
luluk oranını azaltmak 
isteyen Adalet Bakanı 
Berger, genç yaştaki 
mahkumların cezaevinde 
kalmaları yerine kamu 
işlerinde çalıştırılması 
istedi. Yabancı mahkumlar 
ise kendi ülkelerine geri 
yollanacak.

Ceza yerine temizlik!
Avusturya’da dikkat çeken teklif



Enerji hayatımızda önem-
li bir rol oynuyor. Işığı açtığı-
mızda, çamaşır yıkadığımızda 
veya sıcak bir duş aldığımızda 
hep enerjiye ihtiyacımız var. 

W ien  Ene rg i e  bugün 
Viyana’da iki milyon insana 
sürekli enerji sağlarken ser-
vis ve müşteri memnuniyeti-
ne çok önem veriyor.

Online-Servis Paketi de müş-
teriyi daha çok memnun et-
mek için verilmeye başlanan 
yeni bir hizmet.

Doğrudan doğruya ve 
şeffaf

Sanal Müşteri Hizmetleri 
Merkezi 24 saat kullanıma 
açık. Bu servisin avantajla-

rı saymakla bitmez. Online 
Servisler öncelikle zaman ka-
zandırıyor. Müşteriler taşın-
dıkları yeni eve elekrik ve gaz 
bağlantısını sadece bir tık ile 
gerçekleştirebilir, sayaçlarının 
son durumunu öğrenebilir ve-
ya banka bilgilerinı sorunsuz, 
yorulmadan ve para ödeme-
den girebilirler. 

Bu şekilde müşteriler enerji 
bilgilerini, farklı adresler için 
bile  kontrol altında tutabilir 
ve istedikleri zaman müşteri 
bilgilerini yenileyebilirler. 

Ayrıca geçmiş zamanlarda ya-
pılmış enerji harcamalarının 
detaylarına ve geçmiş senele-
rin faturalarına da istedikleri 
zaman buradan ulaşabilmek 
de mümkün. 

Online Servislerle zama-
nı yakalamak

Online Servisler bir çok Wien 
Energie müşterisinin istek 
ve ihtiyaçlarına hitap ediyor. 
Yapılan bir araştırma, inter-
net kullanıcılarının büyük ço-
ğunluğunun enerji tedarikçi-
lerinin sayfalarına istedikleri 
zaman ulaşmak istediklerini 
ortaya koyuyor. Bugün Wien 
Energie’nin internet sayfasın-
dan beklenilen hizmetlerin 
büyük çoğunluğuna (Sayaç 
son durumu, fatura açıklama-
sı, geçmiş enerji bilgileri) ula-
şılabiliyor. Bu yüzden hemen 
başvuru yapmakta fayda var.

Bedava başvuru
Online Servisler ’e Wien 
Energie’den gaz veya elek-

trik kullanan herkes başvura-
bilir. Bütün fonksiyonlardan 
ve avantajlardan yararlanmak 
isteyenlerin  www.wienener-
gie.at ye girip kayıt yaptırma-
ları yeterli. 

Bunun için müşteri numa-
rasını (Kundennummer) 
ve sözleşme numarasını 
(Vertragskontonummer ) bil-
meleri gerek. Müşteriler bu 
iki numarayı da faturanın üs-
tünde bulabilirler. Fatura bu-
lamadınız mı? 

Hiç sorun değil. Wien 
Energie kayıt için gerek-
li bilgileri posta ile yolluyor. 
Online Servisleri kullanmak 
için hiçbir engel yok. Detaylı 
bilgi için www.wienenergie.
at’ye girin.

Artık Wien Energie müşterileri başvurudan sayaç son durumuna kadar herşeyi internette, çok hızlı ve kolay 
bir şekilde www.wienenergie.at sayfasında bulabilecekler.

Wien Energie artık internette
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Adli yardım
Soru: Merhaba, ben size 
Viyana’dan yazıyorum. Ser-
best olarak çalışıyorum. Ön-
ceden iş yapmış olduğum 
biri benden haksız bir talepte 
bulunuyor ve hakkımda dava 
açtı. Benden istediği mik-
tar 6.000 Euro. Mahkemede 
kendimi bir avukat aracılığı 
ile savunmak istiyorum, fakat 
bunun için yeterli maddi im-
kâna sahip değilim. Konu ile 
ilgili bana yol göstermenizi 
rica ediyorum.   

Cevap: Öncelikle sorunuz 
için teşekkür ederim. Bu so-
runuzla, insanlarımızın az bil-
diği bir kurumdan, yani adli 
yardım müessesinden  bah-
setmemize vesile olacaksınız. 
Ayrıca yeri gelmişken dava 
sürecinin nasıl işlediğinden 
ve hangi durumlarda avukat 
mecburiyeti bulunduğundan 
bahsedeceğiz. 

Avusturya kanunları, maddi 
imkânları bir dava açmaya 
veya haklarında açılmış dava-
larda kendilerini savunmaları-
na yeterli olmayan kişiler için 
“Verfahrenshilfe” yani adli 
yardım imkanı sağlamakta-
dır. Bu adli yardım ile  devlet, 
başvuran kişinin mahkeme 
masraflarını “geçici olarak” 
üstlenmektedir. Ancak bunun 
için başvuru şarttır.

Adli yardım, mahkeme mas-
raflarını geçim sıkıntısı çek-
meden karşılayamayacak olan 
kişilere verilir. Maddi geçim 
durumu için kişinin kendi 
ve aile bireyleri için gerekli 
olan maddi gelir durumuna 
bakılır. Verilen kira, borçlar, 
aile bireylerinin giderleri göz 
önünde tutulur. Genel itibari 
ile 1000 Euro ve altında geli-
ri olanlara adli yardım verilir, 
denebilir. Ancak duruma göre 
bu değerlendirme  miktarı 
fazla da olabilir.

Adli yardım belirli bir da-
vaya bağlı olarak verilir. Bu 
davada, davacı yada davalı ol-
mak önemli değildir. Aranan 
şartlara haiz olmak yeterlidir. 
Adli yardım hakkı tanındı-
ğında mahkeme hak sahibi-
nin mahkeme, şahit, bilirkişi 
ve gerektiğinde avukatlık 
masraflarını kaşılar. Çekişme-
li davalarda, dava değerinin  
4000 Euro’dan fazla olması 
durumunda avukat tarafından 
temsil edilme mecburiyeti 
vardır. Dolayısıyla bu durum-
larda adli yardıma hakkı olan 
kişiye bir de avukat tahsis 
eder. Ceza davalarında yada 
miktarın 4000 Euro’dan daha 
az olduğu çekişmeli davalarda 
avukat tahsis edilip edileme-
yeceğine hakim karar verir. 
Adli yardım başvurusunun 
kabul edilmesinin en önem-

li şartlarından biri, başvuran 
kişinin davayı kaybedeceğinin 
bariz olmamasıdır. 

Adli yardımla ilgili bilinmesi 
gereken iki önemli konu daha 
vardır. Bunların birincisi adli 
yardımın sadece başvuran ki-
şinin giderlerini karşıladığı 
durumudur. Yani başvuran 
kişi, davayı kaybetmesi du-
rumunda kendi mahkeme 
masraflarından muaf olur fa-
kat karşı tarafın masraflarını 
ödemekle yükümlü olur. Bi-
linmesi gereken ikinci durum 
ise, adli yardım şartlarının 
dava bittikten üç yıl sonrası-
na kadar mahkeme tarafından 
incelendiğidir. Eğer davadan 
üç yıl sonra yardımı alan kişi 
masrafları ödeyebilecek mad-
di imkâna kavuşursa, ondan 
devletin karşıladığı masraflar 
tazmin edilir. Davanın biti-
minden itibaren üç yıl geç-
tikten sonra mahkeme şartları 
bir daha incelemez ve muafi-
yet kesinlik kazanır.
Sayın okuyucumuz, yukarıda 
bahsettiğimiz şartlar dahilin-
de mahkeme ve avukat mas-
raflarından muaf olma hakkı-
nız vardır. 

Sahte Evlilik
Soru: Yeni Yabancı 
Yasaları’nın insan kaçakçılı-
ğına, sahte evliliklere ve sah-
te “evlat edinmeye” karşı ağır 

cezalar öngördüğü söyleniyor. 
Bu konuya işlerseniz mem-
nun oluruz. 

Cevap: Yeni Yabancı Kanunla-
rı ile birlikte sahte evlilik, sah-
te evlat edinme, yabancıların 
yasadışı yollarla Avusturya’ya 
girmesine yardım etme suçla-
rından mahkum olanlar daha 
ağır cezalar ile karşılaşacaklar. 
Yabancıların yasadışı yollarla 
Avusturya’ya girmesine yar-
dım etme suçu için bundan 
sonra sadece hapis cezası ön 
görülüyor. Yani bu suç ile il-
gili cezalar gelecekte para 
cezasına çevrilemeyecek.  Sa-
dece sahte evlilikleri organize 
edenler değil, sahte evlilikleri 
yapanlar da artık cezalandı-
rılacak, yani artık Avusturya 
vatandaşları da cezalandırı-
lacak. Sahte evlilik sınırdışı 
edilmeyi engelleyemeyecek.  
Avusturya’da yasadışı kalan-
lara yataklık yapanlar ceza-
landırılacak. Yanlış ve sahte 
bilgi ve belgelerle oturum izni 
alanlar, yakalanmaları duru-
munda mahkeme yoluyla ce-
zalandırılacak. 

Mag. iur. Cafer Eminoğlu

Sorularınız için:

e-mail: office@yenivatan.com
Adres: Yeni Vatan Gazetesi 
Postfach 70 A-1014 WIEN

Hukuk-Forum köşemizde siz okuyucularımızın sorularına cevap vermeye, vatandaşlarımızın genel hukuki 
sorunlarına çözümler sunmaya devam ediyoruz. İşlediğimiz ilginç konuları yine ilginize sunuyoruz. 
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SERİ BORSA
Yayınlanmasını istediğiniz ilanlarınız için lütfen: 069911640322N e u e  H e i m a t  Z e i t u n g

www.yenivatan.at

Yeni
Vatan
Gazetesi

EV HANIMLARINA MÜJDE

Kendi Evinizde fazla çaba sarf etmeden para kazanma imkaanı!
%100 Orjinal parfümleri daha uygun fiyata evinizde satabilirsiniz. 

Tel.: 0699 10 88 13 88

SATILIK KEBAP PIZZAHAUS
14.Viyana´da Hanoschspital´in Karşısında, Yakınında Okullunda 
bulundugu hazır müşterisi olan çalışır durumdaki dükkanımızı 
devren satıyoruz • 73m2  • 8 Oturma yeri • WC - Lavabo var • 

Kira 166 EURO

Tel.: 0676 772 0036

SATILIK KAHVEHANE
20.Viyana`da Rauscherstr. Üzerinde çalısır durumdaki hazır müş-

terisi olan Kahvehanemizi devren Satıyoruz.
• Hauptmiete • Restaurant olarakta kullanılır • 50 Oturma alanı 

• 700 Euro kira • Havalandirmasi var.

Tel.: 0699 11 40 2000

Eleman ARANIYOR !
Gümüş dükkanımızda çalışmak üzere  BAY ve BAYAN  Tezgahtar 

Aranıyor ögrenci olabilir.

Tel.: 0699 12 41 90 98

Wr. Neustadt`ta 
SATILIK SÜPERMARKET

Wr. Neustadt`da çok iyi çalışır durumdaki hazır müşterisi olan 
Marketimizi Devren satıyoruz! • 735m2 alana sahip • 600m2 

kapalı alanı olan 135 m2lik otoparki ile firin ve malzemeleriyle 
devren satıyoruz.

Tel.: 02622  84350

17.Viyana´da Wattgasse üzerinde çalışır durumdaki hazır müşteri-
si olan Berber Salonumuzu tüm malzemeleriyle devren Satıyoruz. 

•3 Sandalyeli •60m2 •485,- Kira 

Tel.: 0699 110 54 807

SATILIK INTERNET CAFE & 
CALLSHOP

5.Viyana´da Ana cadde üzerinde  hazır müşterisi olan çalışır 
durumdaki dükkanımızı devren satıyoruz • 55m2  • 4 kabinli 
•7 internet • WC - Lavabo var • Kira 500 EURO •Geniş Vitrin

Tel.: 0676 594 39 15

Bayan Eleman ARANIYOR !

Şirketimize iyi Almanca bilen ve Windows Office Paketten anlayan 
bayan eleman alınacaktır.

Tel.: 0699 11 53 88 01

SATILIK  HANDY CALLSHOP
3. Viyana`da Löwengasse´de çalısır durumdaki hazır müşterisi 

olan Handy Callshop üzerine çalışan dükkanımızı 
devren satıyoruz.•Kirası 310 Euro •4 Kabin •3 Bilgisayar • Wc 

içinde •Tam Donanımlı • Satış Bedeli 7.990 Euro`dur.

Tel.: 0699 10 98 47 76

SATILIK DÖNER STUBE  !
4.Viyana´da Ana Cadde üzerinde hazır müşterisi bulunan 

dükkanımızı sağlık nedenlerinden ötürü Satıyoruz. • 27m2 
• 220 Euro Kira •Yeni donanımlı • Döner ve Kuru gıda üzerine 

çalısıyor. SATIŞ BEDELİ 25.000 Euro 

Tel.: 0699 10 00 1394

SATILIK BERBER SALONU
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Yeni kurallara göre yolcula-
rın yanlarına alacağı sıvıla-
rın kaplarının kesinlikle 100 
mililitreden büyük olmaması 
gerekiyor. 

Bu kuralın istisnası sadece 
ilaç ve bebek mamaları. İlaç 
ve mamalar ayrıca kontrol 
ediliyor. İlaçlar için reçete 
isteniyor, mamalar ebeveyn-
lere tattırılıyor. Yolcuların 
yanlarındaki sıvı şişelerinin 
20 cm’ye 20 cm boyutlarında 
kesinlikle şeffaf bir torbaya 
konması isteniyor.

Kabine alınacak el bagajının 
boyutlarını geçen tüm çanta 
veya bavul hemen uçak altı 
kargoya veriliyor. Yolcu, kabi-
ne tek çanta alabiliyor. Elek-
tronik aletlerde ise ayrı bir 
kontrol var. Dizüstü bilgisayar 
çantası ayrı bagaj sayılmıyor.
 
Uçağa binerken neler 
yapılmalı?

Bavulunuzu hazırlarken ka-
binde ihtiyacınız olan malze-
meleri ayırın.

 Sadece çok gerekli sıvıları el 

bagajınıza alın.
El bagajınızdaki sıvıların gü-
venlik kontrolü için şeffaf 
plastik torbaları tercih edin.

Havalimanına erken gelin.

Görevlilere yardımcı olun.

Sorulacak sorulara hazırlıklı 
olun, doğru cevaplar verin.

Şeffaf torbalarınızı güvenlik 
kontrolü için hazır tutun.

Güvenlikten geçerken ceket, 
paltolarınızı çıkartın, cüzdan, 
cep telefonu gibi kapıda ikaz 
verecek eşyalarınızı röntgen 
cihazından geçirin.

Yanınızdaki dizüstü bilgisayar 
veya büyük elektronik eşyaları 
röntgen cihazından ayrı geçi-
rin.

Kabine neler alınacak

Yolcular yanlarında limitli 
miktarda sıvıyı alıp uçağa bi-
nebilecek. Bu sıvıların kapları 
100 ml’den büyük olamayacak. 
Tüm sıvı içeren kutular, 20’ye 
20 santimetre boyutlarında 

plastik, şeffaf bir torbaya ko-
nulacak. Bu torbanın hacmi 
bir litreden büyük olmayacak. 
Havalimanlarında bu torbalar 
güvenlik tarafından kontrol 
edilecek.

Yolcu gerekirse kontrol edil-
mek şartıyla bu torbayı ba-
gajından ayrı yerde tutacak. 
Böylece kontrollerde kolaylık 
sağlanacak.

Sıvılar içinde içecekler (içme 
suyu vb.), sıvı sabun, şurup, 
krem, losyon, yağ, parfüm, 
maskara, sprey, basınçlı kutu-
da tıraş kremi, deodorant, diş 
macunu, jel (saç ve duş için 
dahil) ve benzer nitelikteki 
sıvılar yer alıyor.

İlaçlar

Her an gerekli ilaçlar ve be-
bek mamaları 100 ml«nin 
üzerindeki kaplarda taşınabi-
lir. Ancak büyük kaplar ayrıca 
kontrol edilecek.

Bagaj boyutları

Yolcular kabine sadece bir adet 
çanta veya bavul alacak. Kabi-

ne alınacak bagajın boyutları 
en fazla 56 cm uzunluğunda, 
45 cm eninde ve 25 cm derin-
liğinde olacak. Engelli yolcu-
ların kullandıkları yürümeye 
yardımcı baston, araba gibi 
malzemeler ayrıca röntgen ci-
hazından geçirilecek.

Taşınabilir Bilgisayarlar

Dizüstü bilgisayarlar veya 
daha büyük elektrikli aletler 
(örneğin saç kurutma maki-
neleri) kabin bagajından ayrı 
olarak röntgen cihazından 
geçirilecek. Laptop çanta-
sı, kabine alabileceğiniz tek 
bagajdan sayılacak. Diğerine 
izin verilmeyecek.

Duty free

4 Arındırılmış salona geç-
tikten sonra Duty Free yani 
gümrüksüz satış mağazala-
rından istediğiniz boyutta sıvı 
(içki, parfüm vb.) alabilirsi-
niz.

4 Mağazalarda aldığınız sı-
vılar özel torbaya konulacak. 
Varacağınız son uçuş noktası-
na kadar bunları açmayın.

Geçen Ağustos ayında 
sıvı patlayıcı teh-
didi nedeniyle kırmızı 
alarma geçen İngiliz 
havalimanları başta olmak 
üzere bütün Avrupa’daki 
havaalanlarında bir dizi 
kurallar uygulanmaya 
başlandı.

Uçaklarda yeni önlemler
Yolculuk yapacaklar bu haberi dikkatlice okusun. Çünkü elinizdeki sıvı maddeleri atmak zorunda kalabilirsiniz!

En değerli sıvılarınızı 
çöpe atmak zorunda 
kalabilirsiniz. 



Memet Zeki Metin aslında bir 
tüccar. Kayısı yetiştiricisi olan 
Metin, Weltmenschverein’ın 
(Dünya İnsan Merkezi) ku-
rucusu. Marda’s Geschichte 
(Marda’nın Hikayesi) ya-
zar ın Mein Leben und 
Weltmenschverein’dan sonra 
yazdığı ikinci kitabı. 

K i t a p ,  1 9 1 6  y ı l ı n d a 
Anadolu’nun küçük bir kö-

yünde yaşayan biri Ermeni di-
ğeri Kürt iki kızın arkadaşlığı-
nı hikaye anlatıyor. 

İki arkadaş bu derin, kuvvetli 
ve sevgi dolu arkadaşlığı yaşar-
ken zalim ve inatçı gelenekle-
re karşı savaşıyorlar. Yazar bu 
kitabı ile zamanında yaşanan 
haksızlıkları geç de olsa su yü-
züne çıkarmayı amaçlamıştır.

İkinci kitabı yayımlandı

VİYANA-Dünya İnsan Merkezi’nin kurucusu Memet 
Zeki Metin’in son kitabı çıktı. 160 sayfa olarak 
yayınlanan kitapta 1916 yılında yaşamış iki insanın 
hayat hikayesi konu ediliyor. Kitapta bir Marda ile 
Gülizar’ın arkadaşlığı anlıtılıyor. Kitabın kapağında 
iki tane lalenin bulunması esere farklı bir anlam 
kazandırmış.
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Pirls Anketi: Avusturya 
okumada orta sıralarda 
Dördüncü sınıf öğrencileri 45 ülke arasında yirminci 
sırayı aldı. Her altı çocuktan biri “rizikolu öğrenci“ 
sayılıyor. Ülkemizdeki göçmen kökenli çocukların 
öğrenim düzeyi ortalamanın çok altında bulunuyor.  

VİYANA –Pisa anketinin baş-
ta gelen ülkesi Finlandiya, ka-
muoyuna dün tanıtılan Pirls 
adlı araştırmaya katılmadı. Bu 
nedenle doğrudan karşılaştır-
ma yapılamasa bile, yine de, 
Avusturya’nın eğitim düze-
yinde ancak orta sıralarda yer 
aldığı söylenebilir. 

Son araştırmada okuma be-
cerisi  konusunda Rusya 
ve Hongkong bir inci l i-
ği paylaştı. Ayrıca Almanya, 
Avusturya’dan önemli ölçüde 
ileri olduğunu kanıtladı. 
Ülkemizde ilkokul mezunu al-
tı kişiden biri, okuduğunu ye-

terli ölçüde anlayamıyor. 
Bu kişiler „riziko grubu“nda 
sayılıyor ve değerlendirme-
nin en alt sırasında yer alıyor. 
Ne var ki, bu gruptakilerin 
üçte birinden fazlası son de-
rece iyi okuduğuna inanıyor. 
Eğitim araştırmacısı Günter 
Haider, kişilerin kendilerini 
yanlış değerlendirmelerinin 
sorun yarattığını, çünkü oku-
maya motive edilemediklerini 
ileri sürdü. “Riziko grubu” öğ-
rencilerinin sadece yüzde yedi-
si kendini gerçekçi olarak de-
ğerlendirebiliyor. 

Anket sonuçlarının Avusturya 

Finans çevrelerinde kredi ver-
gisinin en geç yeni vergi dü-
zenlemesinden sonra kalkaca-
ğı konuşuluyor. Bu uygulama 
ile hazineye girecek ortalama 
150 Milyon Euro daha az pa-
ra olacak. Bu yönetmelik kre-
di alacaklar için sevindirici bir 

haber anlamına geliyor çünkü 
bugün müşteriler aldıkları kre-
di miktarının yüzde 1.5’unu 
kredi vergisi olarak ödemek 
zorundalar.

Bu iyi haberin sebebi, Avrupa 
Birliği’nin yeni bir yasa ile tü-
keticilerin banka hesaplarında 
eksi limite inmelerine sadece 
yazılı bir anlaşma ile izin veri-
yor olması.

Bu yasa Avusturya için eksi li-
mite inmenin de kredi olacağı 
anlamına geliyor. Burada işin 
püf noktasını da Avusturya’da 
kredi alınırken ödenen kredi 
vergisi oluşturuyor.

Avrupa Birliği’ne göre artık eksi limite inmek ancak yazı-
lı bir anlaşma ile mümkün olabilecek. Böylelikle banka-
ların tüketiciden aldığı kredi vergisi kalkmış oluyor.

Bankalara harç şoku

Hırsızlar kralı olarak anılan 
Ernst Walter Stummer 69 ya-
şında, ilk defa bir mahkeme 
kararı sonucu beraat edip, evi-
ne mutlu bir şekilde dönebil-
di. Çünkü 18 sabıkası bulunan 
ve yaklaşık 1500 eve hırsız-
lık amacı ile girdiği bilinen 
Stummer, hayatının 30 yılını 
hapisde geçirdi.

Stummer beraatine rağmen 
bir spor mağazasında yapılan 
hırsızlıktan dolayı yargılan-
dığı için kızgın. Stummer’in 
avukatı Roland Friis ise ‘ Spor 
mağazasına giren hırsız eldi-
vensiz imiş. 

Sayın Stummer bu kadar ace-

mi bir şekilde çalışmaz. Bu an-
cak acemi bir hırsız olabilir’ di-
yerek müvekkilini savundu. 

Ama mağazada Stummer’in 
parmak izlerine rastlandığı ka-
nıtlandı.

Bürosunda bir güvenlik dergisi 
çıkarmak ile meşgul olan hır-
sızlar kralının devam etmekte 
olan sadece bir davası var. 

Stummer, Avusturya hükü-
meti kendisine, hapiste yattı-
ğı 28 yıl için emeklilik maaşı 
ödemediğinden dolayı Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
başvurmuş ve sonucu merak-
la bekliyor. 

Ernst Walter Stummer, hayatının 30 senesini işlediği 
1500 hırsızlık suçundan dolayı hapisde geçirdikten 
sonra, kasım ayı başında hayatında ilk defa beraat etti.

Hırsızlar kralı serbest
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Kadın korunmalı
Erdoğan, Türk kadınına seçme 
ve seçilme hakkının verilmesi-
nin 73. yıldönümü nedeniy-
le bir mesaj yayınladı. Milletçe 
tarih boyunca her zaman ka-
dınları baş tacı eden, onlara 
büyük değer veren bir mede-
niyetin mirasçısı olunduğunu 
ifade eden Başbakan Erdoğan, 
demokrasinin gerçek anlamda 
işlerliği için kadın, erkek bü-
tün vatandaşların hak ve öz-
gürlüklerinden eşit şekilde ya-
rarlanmasının şart olduğunu 
kaydetti. 

Cumhuriyet’in 
başarısıdır

Türkiye’nin artık siyasi, eko-
nomik, toplumsal ve kültü-
rel hayatın her alanında sesini 
duyuran güçlü kadınlarıyla da 
geleceğe güvenle baktığını vur-
gulayan Başbakan Erdoğan, 

bunun 84 yıllık cumhuriye-
tin başarısı olduğuna işaret et-
ti. Erdoğan, mesajında şunla-
rı kaydetti: ‘’Kadınların sosyal 
ve ekonomik hayata daha çok 
katılımını gerçekleştirmek için 
en temel sorun olarak ele aldı-
ğımız eğitim konusunun üze-
rinde hassasiyetle duruyoruz. 

Gerek devlet, gerekse medya, 
sivil toplum örgütleri ve tek 
tek vatandaşlar olarak önce-
likle kız çocuklarımızın eğiti-
minden, eğitimli kadınlarımı-
zı toplumsal hayattan dışlayan 
anlayışlara karşı hep birlikte 
mücadele etmeliyiz. 

Kadınların hayatın her alanın-
da daha etkin rol üstlenmeleri-
ni, siyasete katılmalarını teşvik 
etmeye bu doğrultuda gerekli 
bütün adımları atmaya bundan 
sonra da devam edeceğiz.’’ 

ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hükümet 
olarak, öncelikli hedeflerinden birinin kadınların top-
lumsal statüsünün yükseltilmesi, ‘’sosyal ve ekonomik 
hayatta maruz kaldıkları ayrımcılığın ve kadınlara 
yönelik şiddetin ortadan kaldırılması’’ olduğunu bildir-
di.

geneline uygulanmasıyla ül-
kede her yıl ortalama 14.000 
öğrencinin ciddi okuma so-
runlarıyla ilkokulu bitirdi-
ği hesaplanıyor. Aynı zaman-
da teste katılan öğrencilerin 
sadece yüzde sekizi gerçek-

ten “kusursuz” okuyabiliyor.   
Avusturya’da ana-babaların 
eğitim düzeyiyle çocukların 
okuldaki başarıları arasında-
ki ilişkinin önemli bir rol oy-
nadığı bir kez daha görülü-
yor. Diğer ülkelerde – örneğin 

Hollanda, Danimarka, İtalya 
ve Lüksemburg’da sosyal sınıf 
farklılıklarının daha az olduğu 
saptandı.

Göçmen kökenliler mağ-
dur durumda 

Araştırmada göçmen ailele-
rin çocukları özellikle kötü 
sonuç aldı, bunların arasında 
Avusturya’da doğan çocukla-
rın ilk nesil çocuklarına oranla 
farklı derecede iyi okumadık-
ları da saptandı. Göçmen ora-
nı %10’un üstünde bulunan 21 
ülke veya bölge arasında yapı-
lan özel değerlendirmede yer-
lilerle birinci nesil göçmen-
ler arasında okuma başarısının 
İngiltere’den sonra en büyük 
farkı Avusturya’da gösterdiği 
belirlendi. Araştırmaya katılan 
bütün ülkelerde kızlar erkek-
lerden daha iyi sonuç aldı. 

Anketin memnuniyet veri-
ci sonucu da var: Avusturya’da 
cinsiyetler arasındaki fark di-
ğer ülkelere oranla oldukça dü-
şük. En büyük fark Arap ülke-
lerinde görüldü. Lüksemburg 

ve İspanya’da ise bu farkın 
yok denecek kadar az oldu-
ğu saptandı. Pisa anketin-
de iyi sonuç alan ülkeler yi-
ne iyi sonuç aldı. Burada iki 
istisna göze çarpıyor: Rusya, 
Pisa anketinde OECD ülke-
leri ortalamasının çok altın-
da yer almaktaydı. Norveç, 
Pisa’da ortalamanın üstündey-
ken Pirls’de ortalamanın al-
tında kaldı. İsveç, Hollanda ve 
Kanada her iki ankette de iyi 
sonuç aldı. 

Schmied görüşlerinin 
doğrulandığını ileri sürdü 

Eğit im bakanı  Claudia 
Schmied, anket konusundaki 
görüşlerini „Sevinecek neden 
yok“, sözleriyle belirtti. Ancak 
reform projelerinin gereğinin 
vurgulandığı görüşünü belirt-
ti. Bakan, Avusturya için an-
ketten çıkardığı sonucu “Okul 
öncesi eğitim olumlu etki yapı-
yor” sözleriyle özetledi.  Avus-
turya öğrencilerinin sadece 
yüzde sekizi en iyiler arasında 
bulunuyor. 



44 HABER Yeni VATAN
ARALIK 2007 SAYI 85

Bir dönem Jörg Haider’in “sağ 
kolu” olduğu belirtilen Andreas 
Mölzer, AB Komisyonu’nun 
yanıtlaması istemiyle AP 
Başkanlığı’na verdiği yazılı so-
ru önergesinde, Müslüman li-
derlerin sıklıkla “Avrupa’nın 
fethi İslam’ın temel hedefi” 
söylemini dile getirdiklerini 
bildirdi.

Erbakan’ın sözleri
Soru önergesinde Necmettin 
Erbakan’ın olduğunu belirtti-
ği “Amacımız Avrupa kıtası-
na kök salmak ve orada yasa-
lara göre yaşamak. 

Böylece bir gün belki de tüm 
Avrupa Müslüman olacak” 
ifadesine yer veren Mölzer, 
İslami hukukçuların AB’ye 
karşıtlıklarının sadece “nefret 
vaazları”yla sınırlı kalmadığı-
nı, sonunda eyleme dönüşece-
ğini iddia etti. 

İzmir’de 1999’daki bir kon-
feransta bir imamın Avrupalı 
katılımcılara “Demokratik ka-
nunlarınıza teşekkür ediyo-
ruz Avrupa’yı biz alacağız, dini 
kanunlarınız için teşekkür edi-
yoruz, size biz hükmedeceğiz” 
dediğini iddia eden Mölzer, 
batı karşıtı eğilimleri barındı-
ran kimselerin bizzat AB ku-
rumlarında kendilerine sağlam 
zemin bulduklarını savundu.

Abartı var
Avusturyalı vekilin “örneklerin-

den” Avrupa Parlamentosu’na 
Alman Sosyal Demokrat 
Parti’den (SPD) seçilen Vural 
Öger de nasibini aldı. 

Vural Öger’in seçim kampan-
yası sırasında tamamen eko-
nomik, kültürel anlamda söy-
lediği belirtilen ve mizahi yönü 
de olan “Sultan Süleyman’ın 
1683’te başlattığı Viyana ku-
şatmasını, vatandaşlarımızla, 
güçlü erkeklerimiz ve sağlık-
lı kadınlarımızla biz tamam-
layacağız” cümlesini de alın-
tılayan Andeas Mölzer şöyle 
devam etti:

Şehitlik tartışması
“Uzun süredir görülen bu kay-
gı verici gelişme, Kahire’deki 
(İslam dünyasındaki en önem-
li dini eğitim kurumu olan) 
El-Ezher üniversitesinin, 
Avrupa’ya ekonomik amaç-
lı olarak yasa dışı yollardan 
girmeyi denerken hayatları-
nı kaybeden Müslüman göç-
menleri şehit olarak görme-
si ve Müslüman göçmenlerin 
Hristiyan Batıya sızmalarını 

bir dini hedef olarak tanım-
layan kararıyla daha da keskin 
şekilde göz önüne gelmiştir.”
 
Andreas Mölzer, “Sözde aile-
lerin birleşmesi gibi konular 
dahil, AB düzeyinde ve Üye 
Devletlerde, bu tehlikeli duru-
ma tepki olarak tartışılan İslam 
dünyasından göçün durdurul-
masının aciliyeti ne düzeyde-
dir?” diye sordu. 

Yasa dışı göçmenlerin AB ça-
pında geri gönderilmesinin 
düşünülüp düşünülmediği-
ni soran Mölzer, anılan geliş-
melere karşı AB çapında hangi 
önlemlerin alınacağını, AB’nin 
“yerli” nüfusunun güçlendiril-
mesi için hangi çabaların gös-
terileceğini sordu. 

Mölzer, önergesinde “İsviçre 
örneğini izleyen ve ekonomik 
nedenlerle gelen, belgeleri bu-
lunmayan göçmenlerin 48 sa-
at içinde sınır dışı edilmesi yö-
nünde hazırlıklar var mı?” dedi. 
Soru önergesi, AB Komisyonu 
tarafından yanıtlanacak.

Avusturyalı ırkçı vekilin “Kanuni” korkusu!
STRAZBURG – Avrupa Parlamentosu’nun Avusturya kökenli üyelerinden, aşırı sağ kanada mensup, Andreas 
Mölzer “Vural Öger, ‘Sultan Süleyman’ın 1683’te başlattığı Viyana kuşatmasını, vatandaşlarımızla, güçlü erkekler-
imiz ve sağlıklı kadınlarımızla biz tamamlayacağız’ demişti. Bu tehlikeye karşı neler yapılacak” diye soru önergesi 
verdi.

Viyana Kuşatması sizce devam ediyor mu? 

Andreas Mölzer
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Viyana-Viyana Havaalanı gö-
revlileri, sigara tiriyakileri için 
yeni bir odayı hizmete soktu. 

Daha önce bir çok kişinin si-
gara içmek için yer aradığı-
nı söyleyen yetkililer, “Sigara 
içen milyonlarca insan var. Bu 
insanların ihtiyaçlarını karşıla-
mak için böyle birşey gerçek-
leştirdik. 

Vatandaşlar çok memnun. 
Aslında sigara içmeyenler bu 
durumdan daha da memnun. 
Çünkü daha önce sigara du-
manından rahatsız olmuyorlar. 

Yakında dünyanın her yerinde 
kapalı alanlarda sigara içilme-
yecek. Ancak içenleri de dü-
şünmek zorundayız” diye ko-
nuştular.

Sigara içme odası’nın çev-
resi camla kaplı bir oda. 
Havaalanında bu alanın dı-
şında sigara içmek yasak. 
Camekanla kaplı olan bu alan 
yaklaşık 25 metrekare. Özel 
havalandırması bulunan bu 
oda için çeşitli espriler de ya-
pılıyor. Vatandaşlar kendi ara-
larında buraya gaz odası olarak 
adlandırıyorlar.

Viyana Havaalanı’nında gaz odası
Havaalanında camekanlı bir bölüm sigara içme odası 
olarak düzenlendi. Havaalanında sigara içmek isteyen 
vatandaşlar bu odayı kullanıyorlar. 25 metrekare alanı 
sigara içme odası olarak düzenleyen havaalanı yöneti-
mi, vatandaşların burayı kullanmasından memnun.



Augsburg-1993 y ı l ında 
Augsburg`ta kurulan Augsburg 
Alevi Kültür Merkezi, kurulu-
şundan 14 yıl sonra cemevini 
hizmete soktu. Bugüne kadar 
tamamlanmış kısmı ile vatan-
daşlara hizmet veren binada 
birçok faaliyet düzenleme im-
kanı bulan dernek yöneticile-
ri, uzun bir çalışmanın sonun-
da cemevini tamamladılar. İki 
milyon Euro’ya mal olan bina-
nın açılışına birçok davetli ve 
misafir katıldı. 

Augsburg Belediye Başkanı Dr. 
Paul Wengert, Avrupa Alevi 
Birlikleri Konfederasyonu 
Başkanı Turgut Öker, Hacı 
Bektaş Postnis i  Mürşit 
Veliyettin Ulusoy, Augsburg 
Alevi Kültür Merkezi Başkanı 
Ali  Kocakahya, DİTİB 
Augsburg`tan İmam Osman 
Harbi ile değişik dinlere men-
sup din görevlileri konuşmacı 
olarak katıldılar. 

Ayrıca Augsburg Sosyal 
Sorumlusu Dr. Konrad 
Hummel , Enteg r a s yon 
Sorumlusu Dr. Robert Vogl 
ve Augsburg Belediye Meclis 
Üyesi Cemal Bozoğlu da açı-
lışta hazır bulundu. 

Augsburg Alevi Kültür Merkezi 
Başkanı Ali Kocakahya ko-

nuşmasında, 2000 yılında in-
şasına başladıkları 2 bin 600 
metrekarelik cemevinin uzun 
çalışmalar sonunda hayata 
geçmesinin mutluluğunu ya-
şadıklarını belirtirken, derne-
ğe üye olan 500’e yakın üyeye 
ayrıca teşekkür etti. Augsburg 
Belediye Başkanı Dr. Paul 
Wengert, Augsburg`un kül-
tür zenginliğinden çok mem-
nun olduklarını ve bu neden-
le açılan cemevinin Augsburg 
için önemli olduğunu belirtti. 
Konuşmacılar, diyaloğun öne-
mine işaret ederken, AAKM 
sorumlularına başarılar diledi-
ler. Daha sonra Alevilik ve cem 
hakkında misafirlere kısa bil-
gi verildi.

Dört gün süren açılış etkin-
liklerinde ikinci gün “Alevi 
Öğretisi” konulu panel düzen-
lendi. Üçüncü gün ise büyük 
bir konsere ev sahipliği eden 
AAKM’de Sabahat Akkiraz, 
Dertli Divani, Grup Mozaik, 
Grup Yoldaş, Augsburg Alevi 
Kültür Merkezi Folklor 
Grubu, Augsburg Alevi Kültür 
Merkezi Korosu ile yerel sanat-
çılar sahne aldılar. Etkinliklerin 
son gününde ise yeni açılan ce-
mevinde ilk ibadet düzenlendi. 
Cem’i, Alevi Dedesi ve AABF 
İnanç Kurulu Başkanı Cafer 
Kaplan yönetti. 

Avrupa’nın en büyük 
cemevi açıldı

Augsburg’da cemevi açıldı Augsburg Alevi Kültür 
Merkezi, 2000 yılında başlanan cemevi projesini 
hayata geçirdi. Dört gün süren açılışta birçok etkinlik 
düzenlendi.
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Avustur ya’n ın  başkent i 
Viyana’nın Karlsplatz semtin-
de bulunan Teknik Üniversite 
bahçe s indek i  “ Turk i sh 
Delight” (Türk Lokumu) ad-
lı heykelin kimliği belirsiz ki-
şilerce yıkılması ve PKK’lıların 
Viyana Atatürkçü Düşünce 
Derneğine molotof kok-
teylli saldırısının ardından 
Türkiye’den Avusturya’ya sa-
nal savaş başladı.

Türk hackerlar www.future-
it.at, www.disko.at, www.scr.
at ve benzeri yüzlerce siteyi 
hacledi. Kendilerine Ay Yıldız 
Tim adını veren Türk hacker-

ler, bu saldırının Avusturya’ya 
karşı devam edeceğini belirt-
tiler. 

Hackerlar, bu saldırı ile 100 
bin euro’luk zarar verdikle-
rini kaydettiler. Hackerler, 
www.scr.at adlı internet si-
tesine “Atatürkçü Düşünce 
Derneği’ne PKK’lı teröristler 
saldırıyor, şerefsiz polisiniz sa-
dece izliyor. 

Ama biz izlemeyeceğiz” mesa-
jı, Türk lokumu ile ilgili olarak 
da siteye sigara içen bir bayan 
resmi koydular.

Duyarsız kalan Avusturya sivil toplum örgütlerinin 
yapamadığını Türkiye’den bir grup Hacker, Avusturya’ya 
savaş açtı. Hackerler bazı AT uzantılı siteleri çökertti.

Türkiye ile Avusturya ara-
sında Hacker savaşı başladı

Avusturya hacklendi

Amerika-Fırat Arslan, hafif 
ağır sıklette WBA Dünya şam-
piyonluğu için Virgil Hill ile 
karşılaştı. 37 yaşındaki Arslan, 
WBA Dünya Şampiyonluğu 
unvanını elinde tutan 43 ya-
şındaki Virgil Hill karşısında 
baştan sona üstün performans 
sergiledi. 

Rakibine karşı yüzünü kapatıp 
yakın döğüşü tercih eden Fırat, 
kısa mesafeden çıkarttığı etkili 
yumruklarla rakibini hayli hır-
paladı ve 12 raundluk müsaba-
kayı sayıyla kazanarak şampi-
yonluk kemerini beline taktı. 

Şampiyonluk gururu ve se-
vincini birarada yaşayan Fırat 
Aslan’ı, Amerikalı rakibi Hill 
de centilmence tebrik edip 
yumruğunu havaya kaldırdı.

Profesyonel boks kariyerin-

de şimdiye kadar 31 maç ya-
pan, 18’i nakavt olmak üze-
re 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 
bir de yenilgi alan Fırat Arslan, 
uzun süredir beklediği bu maç 
için Dresden yakınlarındaki 
Sölden’de kamp yaparak ha-
zırlandı.

WBA Dünya Şampiyonu 43 
yaşındaki rakibi Hill ise tam 
56 maç yaptı. Hill, bunların 
50’sini kazanırken 23 maçta 
rakibini nakavt etti. 2’si nakavt 
olmak üzere sadece 6 maçta 
yenildi.

Salonu dolduran binlerce 
Türk, Fırat Arslan’ı 12 raund 
boyunca yalnız bırakmaya-
rak uzun süre tezahürat yap-
tı. Karşılaşmayı yayınlayan 
Alman ZDF kanalı Arslan ile 
karşılaşma öncesi ve sonrasın-
da geniş röportajlar yayınladı.

Boksta Fırat Arslan, Amerikalı Virgil Hill’i devirerek WBA 
dünya şampiyonu oldu.

Arslan dünya şampiyonu



Merkel son derece açık bir ifa-
de ile şunu söyledi: “Türkiye’ye 
tam üyelik değil, imtiyazlı or-
taklık verilmesinden yana-
yım.”

Bu sözleri bizi hiç şaşırtmadı.
Çünkü bütün konuşmalarında 
aynı şeyi söylüyordu.

Merkel o akşam bize çok önem-
li bir şey daha söyledi:”Ben 
böyle düşünüyorum, ama biz-
den önceki hükümet, müzake-
releri başlatmışsa, ahde vefa il-
kesine bağlı kalırız. Madem 
Alman Devleti böyle bir şeyin 
altına imza atmıştır, biz de ona 
uyarız.”

Bu söz bizim için yeterliydi.
Alman ve Fransız hükümetle-
ri, Türkiye ile tam üyelik mü-
zakerelerinin başlaması kararı-

na imzaları attılar.Ama şimdi 
görüyoruz ki, Sarkozy’nin ba-
şını çektiği bir ilkesizlik, 
Avrupa’nın başdeğeri haline 
getirilmek isteniyor.Türkiye’ye 

verilen söz, daha mürekkebi 
kurumadan unutturulmak is-
teniyor.TÜSİAD kavramı tam 
bulmuş.”Patolojik bir olay.” 
Yani hastalıklı.Dikkat, has-
talıklı olan Türk-Fransız iliş-
kileri değil.Orada sorun yok.
Ekonomik ilişkiler, sosyal iliş-
kiler, “normal ülke vatandaşla-
rının” normal davranışları için-
de devam ediyor.

S or un , Fransa’n ın  ba-
zı Makyavelik siyasetçilerin-
de.Bu arkadaşlara sorarsanız, 
durmadan “Avrupa değerle-
rinden”, “Kıta ahlakından”, 
“demokratik erdemlerden” söz 
ederler.Ya verilen sözlere sadık 
kalmak? 

Bu, Avrupa’nın bu saygıdeğer 
ilkeleri arasında hiç yer almı-
yor mu?Devletler arasında-
ki ilişkilerde, “Benden önceki 

hükümet söz vermiş, bu beni 
ilgilendirmez” gibi bir keyfiye-
tin yeri yoktur.

Bir devletin imzası, onun şe-

refidir, namusudur.Ama görü-
yoruz ki, artık şeref ve namus 
gibi kavramlar, Avrupa sözlü-
ğünden çıkarılıyor.Eski kıta-
nın yeni şımarık liderleri, bi-
zi davet ettikleri bir değerler 
manzumesini her gün ora-
sından burasından tırtıklıyor-
lar.İkiyüzlülük ve çifte stan-
dart...Avrupa’nın yeni oligarkı 
Sarkozy’nin icat ettiği Avrupa 
içtihadı bu iki dejenere duygu 
üzerinde yükseliyor.

Bir zamanlar göçmen ola-
rak geldiği ülkenin geçmişte 
Cezayir’e yaptığını inkár ede-
cek kadar “kraldan çok kralcı” 
olacaksın.Yani, Fransız lise-
sinde sana okutulan, emperyal 
Fransa’nın gece bekçisi olacak-
sın.Sonra çıkıp, üç beş oy uğru-
na, Türk milletini tarih önünde 
yargılamaya kalkacaksın.

Bir yandan Napolyon havaları 
atacaksın, bir yandan 10 mil-
yar Euro’luk mal satma uğru-
na, Fransız bakanını Kaddafi 
önünde 20 dakika boyunca 
fırçalayacaksın.Bu ikiyüzlü-
lük, bu ilkesizlik, bu pejmürde-
lik Avrupa’nın hangi yüce de-
ğerleri arasında yer alıyor.

Kopenhag’da böyle kriter-
ler var da biz mi bilmiyo-
ruz.Önümüze koyduğunuz 
“Chapter”ların hangisini aç-
tığımızda karşımıza böylesine 
süfli ilkesizlikler çıkacak? Evet 
TÜSİAD sonuna kadar haklı.

“Patoloik bir durumla” ve “pa-
tolojik bir şahsiyetle” kar-
şı karşıyayız.De Gaulle tari-
hi bir şahsiyetti.Mitterrand, 
bizde hayranlık uyandırmıştı.
Chirac, Demirelvari bir sem-
pati ile gönlümüzü almayı ba-
şarmıştı.Ya Sarkozy?Onu ney-
le hatırlayacağız?Bir Makyavel 
kuklasıyla...  

Fransa Cumhurbaşkanı Patolojik bir vaka!
ALMANYA’daki seçimlerden hemen önce Berlin’de Hıristiyan Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Angela Merkel’le 
akşam yemeğinde bir araya geldik.  İspanya’da tatilden dönmüştü. Andrew Mango’nun Atatürk’le ilgili bir 
kitabını okuyordu. Konu Türkiye’nin Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin başlamasına geldi.

Ertuğrul Özkök/Hürriyet
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Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy
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Viyana – Avusturya Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Karl 
Korinek katıldığı ORF – 
Pressestunde adlı televiz-
yon programında  Yabancılar 
Hukuku’nun e l le  tutu-
lur hiçbir yanının olmadığı-
nı söyledi. Korinek Yabancılar 
Hukuku’nun bunca belirsizli-
ğe ve yanlışa rağmen 2008 so-
nunda değerlendirilecek olma-
sına da anlam veremiyor. ÖVP 
hızlandırılmış bir değerlendir-
meyi geçtiğimiz günlerde he-
men reddetti.

Korinek bazı örneklere dikkat 
çekiyor: 80 yaşında özürlü bir 
Türk kadının veya annesi yasal 
olarak Avusturya’da yaşayan 6 
aylık bir bebeğin sınır dışı edil-
mesi gerekiyor. Korinek bu 
konu hakkında ‘ Yasa koyucu 
artık bu konu ile ilgilenip ha-
taları bulmalı  ve yasayı düzelt-

meli’ dedi. Korinek ikametgah 
süresinin kati olmaması ge-
rektiğini savundu. Çünkü bu-
gün oturma iznine sahip ol-
mak isteyenlerin beş senedir 
Avusturya’da yaşıyor olmaları 
ve işlenmiş herhangi bir suçla-
rının olmaması gerekli.

İltica Mahkemeleri hak-
kında tartışma

Yüksek İdare Mahkemesi 
Başkanı Clemens Jabloner ‘in 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Korinek’ in tersine İltica 
Mahkemeleri hakkında çok şi-
kayeti var. Jabloner Presse ga-
zetesine verdiği bir reportajda 
‘Bu bizim hayal ettiğimiz, is-
tediğimiz değil’ dedi. APA’ya 
verdiği demeçte ise  iltica hak-
kı isteyenlerin artık kendi yük-
sek mahkemesine başvurma-
yacaklarına şaşırdığını söyledi. 

Yabancılar Hukuku düzeltilmeli
Avusturya Anayasa Mahkemesi Başkanı Karl Korinek, 
katıldığı bir televizyon programında Avusturya 
Yabancılar Hukuku’nu eleştri yağmuruna tuttu.

Viyana Üniversitesi tarafından 
hazırlanan yeni göçmenlik ra-
porunda bu ülkede yaşayan 
Türkler’in durumunun, diğer 
göçmenlere göre oldukça kö-
tü olduğu ortaya çıktı.

S onde r shu l e  S o syo lo j i 
Profesörü Hilde Weiss baş-
kanlığında 50 uzman tarafın-

dan hazırlanan göç ve uyum 
raporuna göre özel eğitim 
görmeleri gerekli çocukların 
devam ettiği “sondershulele-
re” en fazla Türk çocuklarının 
gönderildiği belirtildi.

Türk çoçcuklarının bu okulla-
ra yollanma olasılığının diğer 
çocuklara oranla üç kat daha 

fazla olduğun da ifade edildi. 
Avusturya’daki Türkler’in yak-
laşık yüzde 34’ünün fakirlik 
sınırlanın altında yaşadığı da 
ifade edildi.

Kızlar başarılı
Özellikle eğitin alanında du-
rumun çok ciddi olduğunu 
vurgulanan raporda, son 10 yıl 

içinde göçmen çocuklarının 
durumunda düzelme olmadı-
ğına dikkat çekildi. 

Sadece Türk kız çocukları-
nın, erkek çocuklarına göre bi-
raz daha başarılı olduğu, Türk 
çocuklarının yüksek okulla-
ra gitme şansı yakaladığında 
ise diğer öğrencilerle araların-
da önemli bir farkın kalma-
dığı vurgulandı. Ancak Türk 
çocuklarının yüksek okullara 
gitme şansının diğerlerine gö-
re oldukça düşük olduğu belir-
tildi.

Vatandaşlık

Diğer yandan Avusturya vat-
dandaşlaığına geçen göç-
menlerin hem eğitim alının-
da, hemde sosyal ve ekonomik 
alanda daha iyi statüde bulun-
duğu vurgiulandı.

Raporda ayrıca ailelerin eğitim 
durumunun çocukların duru-
munu bire bir etkilediği, aile-
nin sosyal statüsünün arkadan 
gelen nesiller tarafından çoğu 
zaman devir alındığı belirtildi.

Avusturyalı Türkler’in durumu iç açıcı değil
Avusturya’da hazırlanan yeni göçmenler raporuna göre, Türkler’in sosyal ve ekonomik durumunun çok kötü 
olduğu ortaya çıktı. Türkler’in yüzde 34’ü fakirlik sınırında yaşıyor.
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Akal Tekstil’i devrettiği gün-
den bugüne kadar çalışmalarını 
hiç aksatmayan Ömer Arslan, 
Kaşmir, Saray ve  Dinarsu 
Halıları ’nın Avusturya ve 
İsviçre Distbiritörü olduğunu 
da ifade etti. 

Arslan, “Halının yanı sıra Ev 
tekstili, çeyizlik eşya, gece kı-
yafetleri, gelinlik sünnet kıya-
fetleri ve damat elbiselerimizde 
ürün yelpazemizin içinde-
dir. Yeni bir imaj ile müşteri-
lerimizin beğenisine çıkıyo-
ruz. Ağırlık Markalı halılarda. 
Kasmir, Dinarsu ve Saray ha-

lılarının Avusturya ve İsvicre 
ana bayiiliğini aldık. Bu bize 
ayrı bir güc kattı. Yeni Yılda 
yepyeni projelerimiz var“ diye 
konuştu.

Arslan sözlerine şöyle 
devam etti;

“İlk kampanyamızla müste-
rilerimizin huzuruna çıkıyo-
ruz. Buda 2x3 metre halı ala-
na 4 parca hediye veriyoruz. 
Ve hepsi sadece set fiyatı ola-
rak 280 Euro. Tüm halkımı-
zı Akal Tekstil’in yeniliklerini 
görmeye davet ediyoruz.”

Ömer Arslan’dan büyük halı kampanyası
Viyana-Türklerin en çok alışveriş yaptığı mağazalar 
arasında bulunan Akal Tekstil’in başına tekrar Ömer 
Arslan geçti. 10 yıldır Quellenstr.98  faliyet gösterme-
kte olan Akal Tekstil’de bir çok farlı ürünü aynı anda 
bulmanız mümkün. 15 aylık bir aradan sonra tekrar 
Akal Tekstili devir alan Arslan, eskiden olduğu gibi kal-
iteli hizmet vermeye devam edecek.

Konser öncesinde davetliler 
için küçük bir kokteyl de dü-
zenlendi. Düzenlenen organi-
zasyona THY tam kadro katıl-
dı. Konsere Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Dr. Candan Karlıtekin ve 
THY Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Büyükeksi de katıl-
dı. Viyanalı seyahat bürola-
rı yöneticileriyle görüşen Dr. 
Karlıtekin, seyahat bürolarının 

Avrupa’da aktif olarak bilet sa-
tışı yaptığını da vurguladı.
Ayrıca yenilenen THY’nın 
Viyana Ofisi’ni de basın men-
suplarına tanıttı. THY’nin 
Avusturya Sorumlusu Atanur 
Baydar, “Viyana Ofisimizi 
müşteri ve acentalarımıza da-
ha iyi hizmet verebilmek için  
yenilendi. Hem teknik an-
lamda hemde hizmet anlayı-
şı bazında değişiklikler yaptık. 
Şuana kadar gelen eleştiriler 
hep güzeldi buda bizim doğ-
ru yolda olduğumuzu göste-
riyor. Davete basın mensup-
larının yanısıra  uzun yıllardır 
hizmet veren seçkin seyahat 
bürolarının yöneticileri de ka-
tıldı. Hepsine teşekkür ediyo-
ruz” dedi.

Basın tanıtımından son-
ra Hofburg Sarayı Büyük 
Redoutensaal’de Grup İncesaz 

sahne aldı. İncesaz ekibi izle-
yenlere unutulmaz dakikalar 
yaşattı. Grup İncesaz 1997 yı-
lında Cengiz Onural, Murat 
Aydemir ve Derya Türkan ta-
rafından kuruldu. Daha sonra 
gruba Taner Sayaçoğlu, Akın 
Aral ve Engin Gürkey’de da-
hil oldu. İncesaz, çıkardığı 6 
albüm ile bir çok müzikseve-
rin kalbini fethetti. 

Albümlerinin yanısıra Türkan 
Şoray ve Şener Şen’in başro-
lünü paylaştığı, Türkiye’nin en 
sevilen dizilerinden biri olan 
‘İkinci Bahar’ dizisinin mü-
ziği, grubun başarılı çalışma-
ları arasında yer alır. Sezen 
Aksu, Leman Sam, Hüsnü 
Şenlendirici gibi ünlü sanat-
çılarla çalışan İncesaz Show 
Tv’de yayınlanan ‘Ekmek 
Teknesi’ adlı dizinin de müzi-
ğini hazırlamıştır.

THY’den yeni yıla merhaba
Türk Hava Yolları yeni yıla girerken Viyanalı Türkler için bir konser düzenledi. Viyana Şubesi’ni de yenileyen THY 
düzenlediği kokteylin ardından bir İnce Saz Grubu bir konser verdi.

Ömer Arslan

Dr. Candan Karlıtekin ve turizimci konuklar



Niederösterreich’da bulunan ve 
patlayıcı gazlara ambalaj mal-
zemesi üreten Worthington 
Cylinders Firması 2007 yılın-
da Avusturya’nın En Başarılı 
Şirketleri sırasında birinci ol-
du. Bu başarıda Satın Alma ve 
IT Müdürü Küfi Seydalı çok 
önemli bir rol oynuyor. Şirket 
örnek alınacak bir şekilde bu 
başarsını çalışanları ile payla-
şıyor. 

Worthington Cylinders rakip-
lerinin aksine aracı kurumlar 
ile çalışmıyor; çelik şişeleri çe-
lik yığınından kendileri kazı-
yorlar. Bu şekilde şişeler dikiş-
siz ve daha sağlam oluyorlar.
Şirket yedi gün, yirmi dört sa-
at üretiminine devam etse de, 

çalışanlar şartlardan çok mem-
nun olduklarını söylüyorlar. Bu 
memnuniyetlerinin sebebi ola-
rak da kara katılmalarını ve 3 
maaş bonus almalarını göste-
riyorlar.

Worthington Cylinders dört 
yüz yirmi çalışanı ile geçen se-
ne cirosunu yüzde altmış arttı-
rarak 81 Milyon Euro’ya yük-
seltti. Bütün bu faktörler de 
şirketin Avusturya’nın en ba-
şarılı şirketleri sıralamasın-
dan birinci olmasını sağladı. 
Worthington Avusturya Şefi 
David J. Kelly gelecek sene 
içinde üretilen çelik şişe sayısı-
nı geçen sene üretilen 665.000 
adetten 730.000 adete yüksel-
teceklerini söyledi.

Avusturya’nın en başarılı şirketi
Avusturya’nın En Başarılı Şirketleri sıralamasında bu yıl, patlayıcı gazlara ambalaj malzemesi üreten Worthington 
Cylinders Firması birinci oldu. Şirketin bu başarısında Satın Alma ve IT Müdürü Küfi Seydalı’nın payının çok 
büyük olduğu konuşuluyor.
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Diyanet  İ ş l e r i  Başkan 
Yardımcısı Fikret Karaman, 
Suudi Arabistan’ın, Avrupa’da 

yaşayan hacı adayları için ay-
rılan 8 bin 240 kişilik kota-
yı 16 bine çıkardığını bildirdi. 

Karaman, “Kota, bu yıl kul-
lanılacak. Biz de Avrupa’daki 
hacı adaylarının çıkış işlem-
leriyle ilgili çalışmaları baş-
lattık.” dedi. Fikret Karaman, 
Avrupa’dan bu yıl hacca git-
mek için 16 bin kişinin baş-
vurduğunu, ancak 8 bin 240 
kişiye hac imkanı tanındığını 
söyledi.

Avrupa’da yaşayanlar için ko-
tanın artırılması konusun-
da Suudi Arabistan’dan talep-
leri bulunduğunu anımsatan 
Karaman, “Avrupa’da 8 bin ka-
dar vatandaşımız daha hac-
ca gitmekle ilgili bir beklenti 
içindeydiler. Avrupa’da bir bi-
rikim vardı. 8 bin 240 kişiye 
izin verilmişti. Geriye kalanlar 
için bir belirsizlik yaşanıyordu. 
Bu problem, geçtiğimiz gün-
lerde çözüldü. 

Avrupa’da hacca gidecek Türk 
vatandaşları için kota 16 bi-

ne çıkarıldı. Kotanın artırıl-
ması bir rahatlama sağladı. 
Biz de Avrupa’daki hacı aday-
larının çıkış işlemleriyle il-
gili çalışmaları başlattık.” di-
ye konuştu. Fikret Karaman, 
Avrupa’daki hac başvuru sayı-
sının esnek olduğunu ve her yıl 
miktarın değiştiğini kaydede-
rek, “Avrupa’daki vatandaşların 
hac kayıtları konusunda, kade-
meli olarak bir artış söz konu-
su, ama sabit bir rakamdan söz 
etmek zor. 

Önemli olan teamülün devam 
etmesi.” dedi. Türkiye için ise 
bu yıl ilave kontenjanın söz 
konusu olmadığını bildiren 
Karaman, Suudi Arabistan 
Kralı Abdullah bin Abdulaziz 
el Suud’un ziyaretinde, hac ko-
tasıyla ilgili bir şey görüşüldü-
ğünü tahmin etmediğini söy-
ledi. Karaman, Türkiye’de 600 
bin hacı adayının sırada bekle-
diğini belirtti.

Hac coşkusu
Türkiye’den olduğu gibi Avrupa’dan da bu yıl binlerce kişi hacca gidecek. 
Avrupa’dan giden Türk hacılar için bu yıl kota yükseltildi.



Ana kuzusu sevilmiyor 
Kadın, birlikte olduğu erke-
ğin anne sözünden çıkmayan 
bir süt kuzusu  olduğunu gör-
meye hiç tahammül edemez. 
 
TV karşısında yayılmak 
Kadınlar, erkeğin eline ku-
mandayı alıp zap yapmasın-
dan nefret eder. 
 
Traşlı olmalı 
Her gün traş olan erkeğe bü-
tün kadınlar bayılır. Sakalı 
çıkmayan erkekler de kadına 
dayanılmaz gelir.
Ter kokma 

Kadınlar, hoş kokmayan 
erkeklerden kaçar. 
 
Bol pantolon 
Aşırı bol bir pantolon erkeğin 
fiziğini kötü gösterir. Çok dar 
olanlar da iticidir. Ortasını 
bulmanız şart. 
 
Dağınık olmak 
Erkeklerin sürekli etrafı da-
ğıtması da eksi bir puandır. 
 
Sürekli tartışmak 
Her konuyu her fırsatta bir 
tartışma haline getiren erkek 
itici gelir. 
 
Beyaz çorap 
Beyaz çorap da kadınların 
itici buldukları şeylerden. 
 
Yemek yerken
Eğer hızlı, ağzınızı doldu-
rarak, ses çıkararak, bir de 
ağzınız doluyken konuşarak 
yemek yiyorsanız bittiniz! 
 
Vücut tüyleri 
Bu bölgelerdeki tüyler eliniz-
de olmasa da kadınlar sırtta 
kıldan hoşlanmaz. 

Anket sonuçlarına göre, 
kadınlar, bakımlı erkek se-
viyor. Tanışmada farkedi-
lemeyen önemli ayrıntılar, 
daha sonra ilişkinin 
sonunu getirebiliyor.

Kadınların 
Hoşlanmadığı 
Erkekler!

Pilot uygulamalarına gelecek 
yıl başlanacak olan e-devlet 
projesiyle, tapu kayıtları ev-
den kontrol edilebilecek, vergi 
işlemleri için vergi dairesine 
gidilmeyecek, nüfus cüzdanı-
nın yerini ise elektronik va-
tandaşlık kartı alacak.

Kamu hizmetlerine tek nok-
tadan ulaşılmasını hedefleyen 
“e-Devlet Ana Kapısı”, pilot 
hizmetlerle 2008 yılında ha-
yata geçirilecek. Bunun için 
Devlet Planlama Teşkilatı, 
kamu kurumlarında ortak ile-
tişim alt yapısının kurulması 
maksadıyla fizibilite çalışması 
yapıyor.

Vergi dairesinde otomasyon
Sistemin hayata geçirilme-
siyle vatandaşlar kamu hiz-
metlerinde nüfus cüzdanı 
yerine, temel kimlik bilgileri 
ve biyometrik unsurları içeren 
elektronik vatandaşlık kartını 
kullanacak. 

Tüm vergi daireleri de oto-
masyona dahil edilecek. Mü-
kelleflere internet üzerinden 
verilen hizmetler artırılacak. 
Adalet Bakanlığı tarafından 

da kişisel verileri temin ede-
cek yasal düzenleme yapıla-
cak. 

Kişilerin dokunulmazlığı, 
maddi ve manevi varlığı ile 
temel hak ve özgürlüklerin 
korunmasını temin ederek, 
elektronik sistemler aracılı-
ğıyla veya diğer yollarla kişisel 
verilerin hukuka aykırı işlen-
mesinin önüne geçilecek. 
Tapuda ortak kullanım

Gelecek yıl Tapu ve Kadastro 
Bilgi Sistemi (TAKBİS) de 

225 tapu sicil müdürlüğü ve 9 
kadastro müdürlüğünde yay-
gınlaştırılacak. Bu kapsamda 
oluşturulan veri tabanının 
Adalet Bakanlığı, Maliye Ba-
kanlığı, belediyeler ve noterler 
gibi ihtiyaç duyan kurum ve 
kuruluşlarla paylaşımı ger-
çekleştirilecek. 

Tapu kadastro kayıtlarının 
Mernis kayıtları ile enteg-
rasyonu sağlanacak, böylece 
vatandaşlar kendi mülkiyetle-
rinde olup bitenleri rahatlıkla 
izleyebilecek.

Nufüs Cüzdanı olarak yıllarca üzerimizde taşıdığımız kimlik kartı yeni düzenlemel-
erle değişiyor. Yeni kimlik belgelerinin üzerine vatandaşlıkla ilgili bütün bilgiler 
işlenecek.

Türk kimliğine dünya sığacak

Sempoz yuma Almanya, 
Avusturya, Slovakya, Belçika 
ve Türkiye’den toplam 29 bi-
lim insanı katıldı. Türkiye’nin 
en büyük yedi sivil toplum ku-
ruluşu tarafından destekle-
nen bu sempozyumda, ilgili 
bilim insanları, kurum ve ku-
ruluş temsilcileri ve avukat-
lar, Türk vatandaşlarına yöne-
lik AB üyesi ülkeler tarafından 
uygulanan haksız vize uygula-
malarını açıkça ortaya koya-
rak, çözüm önerilerini paylaş-

ma imkânı buldu.

Toplantının temel mesajı şöyle: 
“Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, 
‘Hizmetin Serbest Dolaşımı ve 
Yerleşim Serbestisi’ alanlarında 
ve üye ülkelere Türkiye’den ya-
pılacak hizmet verme ve alma 
amaçlı yapılacak seyahatlerde; 
Türk vatandaşlarının mevcut 
haklarını geriye götürecek ye-
ni uygulamalar ve hukuki dü-
zenlemeler getiremezler. Türk 
vatandaşları ihlal edilen hakla-

rının uygulanması için gerekli 
yasal yollara başvurmalıdırlar.”

Vizesiz Avrupa hayali
Vizesiz Avrupa ve Avrupa’da Kazanılmış Haklar Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 
22-23 Kasım tarihinde Akdeniz Üniversitesi Antalya yerleşkesinde konusu “Vizesiz 
Avrupa ve Avrupa’da Kazanılmış Haklar” olan sempozyumu gerçekleştirildi.
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Özde mi, Sözde mi?
Ayet: ’’Peki bunlar, Kur’an’ın anlamını inceden inceye düşünmüyorlar mı?’’

Birol Kılıç 

Siz Kur’anı Kerim’in içinde 
bulunan 114 Sürenin diyelim 
Fatiha Süresi’nin ayet, ayet 
Arabça ezberlemenize rağ-
men Türkçe mealinden en an-
lama geldiğini biliyor musu-
nuz? Hiç mi merak etmediniz 
Cuma Namazında Hocanın 
Kur’an’ı Kerim’den okuduğu 
değişik ayetlerinin size ne me-
saj, öğüt, müjde verdiğini?

Cevabınız Hayır ise o za-
man siz bu düşünçe yazısı-
nın direk muhatabısınız efen-

dim. Çünkü  Muhammed 
Süresi’nin 24. Ayetinin mea-
linde bakın Müslümanlar için 
yani size nasıl bir soru soru-
yor?  ’’Peki bunlar, Kur’an’ın 
anlamını inceden inceye dü-
şünmüyorlar mı? Yoksa kalp-
ler üzerinde o kalplerin kilitle-
ri mi var?’’ Muhammed Süresi, 
Meal 24).   İşte bu 24. Ayette 
geçen ‚tedebbür’’ okunan şeyin 
anlamı üzerinden iyiden, iyiye 
düşünmek anlamında kullan-
mıştır.

Şimdi çok samimi olarak ken-
dimize soralım. O beş vakit 

Namaz kılan, Cuma Namazını 
eksiltmeyen, Oruçlarını ve  
Zakatlarını veren sevgili dostla-
rımız başta olmak Muhhamed 
Süresi’nin 24. Ayetinde ’’Peki 
bunlar, Kur’an’ın anlamını in-
ceden inceye düşünmüyorlar 
mı? Yoksa kalpler üzerinde o 
kalplerin kilitleri mi var?’’ diye 
sorduğunda sizin cevabınız ne 
olacak? Bu ifaden anlaşımak-
tadır ki, Kur’an’ın ne dediğini 
anlamadan onu okumanın in-
sanı bir yere götürmesi müm-
kün müdür? Kur’an’ın manası 
üzerinde düşünmemek ve-
ya: ’’Biz Kur’an’den bir şey an-
lamayız, alır onu güzelce sar-
malar duvara asarız, bel altında 
gezdirmeyiz  ve hatta para ve-
rir Arapça anlamadan hocala-
ra okuturuz diyerek Allah’ın 
kelamını rafa kaldırmak kal-
bin mühürlenmiş olduğuna 
işaret değil midir? Nitekim 
anılan Muhammed Süresi’nin 
24. Ayetininden bir önceki 23. 
ayet lanetlenmiş, kulakları tı-
kanmış, gözleri köreltilmiş in-
sanlardan söz ederek dolaylı bir 
yoldan Kur’an’ı TEDEBBÜR 
(Kur’an’da geçen kelime) yani 
inceden, inceye etmiyenlerin 
kimler olduğunu dikkat çek-
miştir. İşte bunlardır, Allah’ın 
kendilerine lanet edip kulakla-
rını sağır, gözlerini de kör et-
tiği kimseler...(Muhammed 
Süresi, Meal 23) 

Uzun süredir hep aklımda ki şu 
soruyu sizler ile izninizle pay-
laşmak istiyorum. Dünyada 
nüfusu Müslüman olan ülke-
lerin ’’Başındaki uğursuzluk 
ve pislik’ niye eksik olmuyor? 
Bu soruyu isterseniz hiç uzağa 
gitmeyelim Avusturya’da yaşa-
yan Müslüman Türkler olarak 
veya tüm Müslümanlar adına 
soralım. Başımızdan pislik ve 
uğursuzluk niye eksik olmu-
yor? Değilmi Kur’an’ı Kerim 
gibi mukaddes bir kitaba mu-
hatap olan Müslümanlar aca-
ba nerede hata yapıyorlar? 
Acaba suç İslam’da mı, Kur’an’ı 
Kerim’de mi? Acaba aklımızı 

ve gönlümüzü yeterince çalış-
tıyormuyuz?

 Lütfen bu ayeti hiç bir za-
man unutmayalım ve Yunus 
Süresi’nin Yüzüncü Ayetinde 
Allah’ın verdiği öğüte işte bu 
anlamda inceden, inceye dü-
şünerek anlamaya çalışalım. 
“Allah aklını kullanmıyan-
ların üzerine pislik, uğursul-
zuk bırakır“ (Yunus Süresi, 
100 Ayet Meali). Burada açık-
ca Kur’an’ı iman etmiş insan-
lradan Akıllarını kullanma-
sını öğütlemiyor mu? Peki 
eğer kullanmas ise ne olaca-
ğı vaat ediliyor? Cevabını ge-
lin hep birlikte yukarıda Ayet 
bakarak verelim: “Allah ak-
lını kullanmıyanların üzeri-
ne pislik, uğursulzuk bırakır.“ 
Şimdi niye Müslüman ülke-
lerin üzerinden bir türlü pis-
lik ve uğursuluğun ekisik ol-
madığını anlamaya çalışalım. 
İnceden , inceye düşünerek… 
Ku’an’ı Kerim birçok ayetin-
de Namaz, Zekat, İman et-
me, hayır ve barış için çalışın, 
değerler üretin diye defalar-
ca öğütte bulunurken hepsin-
den hayırlısın Kur’an’ı Kerim’i 
okuyup anlamanızı istiyor. 
Hatta bir ileri giderek ince-
den, inceye düşünmenizi isti-
yor. Peki ana dili Türkçe olan-
lar ne yapacak. Arapça bilen 
Hocaların peşinden mi gide-
cek? Peki Hocalar ne kadar 
Kur’an’ı Kerim biliyor ve in-
ceden, inceye düşünebiliyor-
de size anlatabailecek. Bu so-
rumluluğu siz bir Müslüaman 
olarak tembellik edip ne hakla 
Hocalara bırakabilirsiniz? Alın 
hiç olmaz ise Kur’an’ı Kerim’in 
Türkçe Meallerini okuyun de-
sek yanlışmı yaparız. Yani illa 
birilerine sığınmamız mı ge-
rekiyor. Hani İslam’da Allah 
ile Kul arasında aracı yoktu. 
Yani şekilde Müslüman ol-
mak güzelde özde nasılız? 
Yani özdemi yoksa sözdemi 
Müslümansınız? Buyrun bu-
nunla ilgili Ankebut Süresinin 
3.Ayetinin Mealine  bakalım  



“Yemin olsun ki biz, onlardan 
öncekileri de fitne yoluyla de-
nemişizdir. Allah, özüyle sözü 
bir olanları elbette bilecektir. 
Ve O, yalancıları da elbette bi-
lecektir.’’’  (Ankebut Süresi, 3. 
Ayet, Meal) 

Soru : Siz özde misiniz yoksa 
sözdemisiniz?

Evet, Cenab-ı Allah bi-
le  Kur’an’ı Kerim’de ben, ba-
na inanan tevhid dininin in-
sanını‚ Sözde değil, özde 
Müslüman olanını’ isterim di-
yor. İşte burada Müslüman 
olup Münafık’da olunabile-
ceğinin ince ama acı gerçe-
ği yatıyor. Kur’an’ı Kerim’de 
Munafik  kelimesini çok du-
yarız ama kelime anlamını hiç 
inceden, inceye düşündünüz 
mü? Münafık: Bölücü, parça-
layıcı. İki yüzlü, içi başka, dışı 
başka insan demektir. İçi baş-
ka, dışı başka Müslümanlar 
yok mu? Bölücü, parçalayı-
cı Müslümanlar da yok mu? 
Var ise. İşte bunlara Münafık 
Müslümanlar denir. İşte özde 
Müslüman olmayan ama söz-
de Müslüman olna içi başka, 
dışı başka bölücü ve parçalayı-
cı Müslümanlar Münafık ol-
mazlar mı? Doğrusunu Allah 
bilir.

O zaman “aldatıcı” sizi Allah’la 
aldatmasın
Tabii doğrusunu Allah bilir, 
ama Allah insana tek başına 
karar verebilecek ’’irade’’ ve ‘ze-
ka’ gücünü de vermiştir. Bunun 
başına da pis bir nefis veristir. 
Burada dikkat etmemiz gere-
ken nokta çevremizde bu ka-
dar çok şekilde Müslüman olan 
kişi, kurum ve kuruluş varken, 
hiç birinin Kur’an’ı Kerim’i in-
ceden, inceye anlamaya insan-
ları yönelmedikleridir. Tam 
tersine Kur’an’ı Kerim’i ade-
ta ‘tabu’ gibi anlamdan Arapça 
ezberleten bir eğitim politika-
sı güttükleridir. 
Soruyorum kaçınız Kur’an’ı 
Kerim 114 Süresi’nin bir ta-
nesinin anlamını Türkçe bana 
söyleyebilirsiniz? Kaçınız bir 
sürenin ne için, neye nazaran, 
nerede ve hangi ilahi  öğüt ve 
mesaj ile geldiğini anlatabilir? 
Bu soruların cevabı korkutucu-

dur. Neredeyse sıfır mı?  Yoksa 
üç beş bilemediğiniz o mu? 
Peki Allah Kur’an’ı Kerim’de 
hani İnceden, İnceyye Kur’an’ı 
okuyup düşünün diyordu. 
Kur’an’ı Kerim’i okumayan in-
san peki hiç kendisine Kur’an’ı 
Kerim anlatan insanları sorgu-
luyor mu?

O çok bilmiş adete ellerinden 
“cennetin anahtarı” varmış gi-
bi dolaşan ve insanlara dünya-
da cenneti parselleyen kızdı-
ğına ise cehenneme gönderen 
Allah’ın gerçek belası Münafık 
Müslümanlar. Utanmadan ve 
sıkılmadan Peygamberimiz’in 
(sav) bıraktığı sakalı güya ken-
dine Sünnet diye suratından 
eksik etmeyen bu Münafık 
kalkıp kendisi gibi olmayan 
başka Mezhep ve görüşteki 
insanları Allah ile kandırmak-
tadır ve iftira atmaktadır. Ama 
Allah bizzat kendisi Lukman 
Süresi’nde sizi Allah ile aldat-
masınlar diye nasıl uyarıyor:
“Ey insanlar! Rabbinizden 
korkun! Herhangi bir şey-
de babanın, evladı; evladın 
da babası yerine karşılık öde-
meyeceği günden ürperin! 
Allah’ın vaadi haktır; dün-
ya hayatı sizi sakın aldatma-
sın. O YAMAN ALDATICI, 
SAKIN SİZİ ALLAH İLE 
ALDATMASIN!“ (Lukman, 
33, Meal)

Evet, Cenab-ı Allah ‚ O Yaman 
Aladatıcı, sakın ha sakın sizi 
Allah diyerek yani benim adı-
mı anarak aldatmasın diye in-
sanları uyarıyor!

İlimsiz ve Işıksız mücadele-
nin sonu hüsrandır

Özellikle İslam diye gelenek 
ve görenekleri insanlara yut-
turmaya çalışanlar Allah ile 
Aldatmaya çok meyillidir-
ler. Halbuki Kur’an’I Kerim’I 
dikkatlice (düşüne düşü-
ne) Türkçe meallerini oku-
yup araştıranlar Ayetlerde 
özellikle Arap veya Türk ge-
neleklerini tabulaştıranlar ve 
ECDATPERESTLİK batak-
lğında çırpınmaya hüner sayan 
Softa Yoboz kişilerin şeytan 
yolunda azaba doğru yürüdük-
lerini anlatmaktadırlar. İşte il-
gili Lukman Süresinin 21, 22 

Ayetlerinin mealeri: 
“Böylelerine, Allah’ın indirdi-
ğine uyun dendiğinde şu ce-
vabı verirler: “Hayır, biz ata-
larımızı üzerinde bulduğumuz 
şeye uyarız.” Peki, şeytan onla-
rı, alevli ateşin azabına çağır-
mış olsa da mı? Güzel düşü-
nüp güzel davranarak yüzünü 
Allah’a teslim eden, en sağ-
lam kulpa yapışmıştır. İş ve 
oluşların sonu Allah’a varır. 
(Lukman, 21,22 Meal) ’’

Bu ayetlerin Putperestlere vs. 
hitap ettiğini söylemek tam 
bir saptırma olur. Allah’ın ki-
tabının karşısına esdattan mi-
ras kalan fosilleşmiş kabulleri 
diken zihniyet ve kişi bu aye-
tin çerçevesi içine girer. Geçen 
Viyana’da değerli bir büyüğü-
müz çevremizde çok Camii 
endeksli dernekler var. Onların 
çalışmları yeterli değil ama en 
azından gelenek ve görenekle-
ri yaşatıyorlar dediğinde bu iki 
Ayet aklıma geldi. Daha sonra 
İmam hava kaçırırsa Cemaat 
acaba ne yapar diye kendi, 
kendime sordum. Lukman 
Süresinin 21, 22 ayetleri 3 
noktaya parmak basar.

1-Gelenekperestler, mücade-
lerinin Allah yolunda olduğu-
nu söyleseler de gerçekte şey-
tan yolundadır. Buyrun ayetleri 
yukarıda tekrar okuyun ve tek-
rar ince, ince düşünün.

2-Vahyin karşısına gelenekleri 
dikmek bir ilimsizlik, hidayet-
sizlik ve kitapsızlıktır.

3-İlim, aydınlık ve ilahı ki-
taptan uzak kalarak Allah’tan 
ve dinden bahsetmek insala-

rı şeytanın kılavuzluğunda ce-
henneme sevk etmekten bir 
sonuç doğurmaz.

İşte  burada insanları Allah 
ile aldtaanların üzerinde bi-
raz durmamız gerektiği ina-
nıyorum. Kendilerine adeta 
Veli diye sarıldığınız bu in-
sanlar kimdir. Bu bizi Allah’a 
yaklaştırıyor diye sarıldığınız 
bir takım insanlar acaba sizi 
Cehennem Yolcusumu yapı-
yor yoksa Cennet yılcusumu 
yapıyor? 

Bakın Ankebut Süresini’nin 
41. Ayeti ne  Allah ne öğüdün-
de bulunuyor. 

Allah’ın berisinden veliler edi-
nenlerin durumu, bir ev edi-
nen dişi örümceğin durumuna 
benzer. Ve evlerin en güven-
sizi/en zayıfı elbette ki, dişi 
örümceğin evidir. Keşke bilse-
lerdi! (Ankebut, 41, Meal)

Evet keşke bildelerdi diye bit-
ten Anekbut Süresi’nin 41. 
Ayetinin Mealinde, “Allah’ın 
berisinden veliler edinenle-
rin durumu, bir ev edinen dişi 
örümceğin durumuna benzer. 
Ve evlerin en güvensizi/en za-
yıfı elbette ki, dişi örümceğin 
evidir“ diyor Cenab-ı Allah. 

Bu mucize Ayet insanla-
rın Akıllılarını kullanmala-
rı ve bu Ayeti inceden, ince-
ye düşünmeleri ile aydınlaığa 
kavuşmalarına yardımcı ola-
cak Ayetlerden sadece biridir. 
Çünbkü bu Ayette Halk ara-
sında Karadul olarak adlan-
dıraılşan örümcek, kendisine 
büyük aşk, sevgi ve dostluk-
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la teslim olanları kullanmak-
ta mahvetmekte çok tipik bir 
yaratık olması ile kendisine 
Veli edinen insanların ken-
di Velilerini birebir aynı tu-
tuyor. Bu dişi Örümcek yani 
Karadul, kendisiyle çiftleşecek 
kadar ona yakınlık duyan erkek 
örümceği, çiftleşme bittikten 
sonra derhal öldürür. İşte bu 
karadula benzeyen Allah dışı 
dostlar, Veliler, sonunda ken-
dilerine teslim olanları böyle 
mahvederler. Nitekim Allah’a 
ortak tutulan ŞÜREKA’NIN 
(Ortaklar) son hesap günün-
de kulları Şirke ortak oldukla-
rı için rezil, rüshan edeceğini 
Kur’an bildiriyor. Ayette, dik-
kat edilirse ikinci bir anlamı 
vardır: O da örümcek ağına sı-
ğınmanın sergilediği ahmaklı-
ğa dikkat çekmektir. Örümcek 
ağı tel, tel alındığında zayıflı-
ğın değil gücün sembölü olur. 
Gerçekten de : Örümcek ağı-
nın iplikcikleri aynı kalınlık-
taki çelik telden daha güçlü-
dür. Bir örümceğin salgıladığı 
0.007 mm. Kalınlığındaki kısa 
adı AMS olan Aminoasit zin-
cirinden oluşan telin yüzde 22 
uzama kapasitesi vardır ve tak-
ribi 4.gr ağırlık taşıyabilir. Ne 
var ki, böylesine güçlü tellerle 
yapılan örümcek evinin sahi-

bine teslim olanlar dişi örüm-
cek karadulun ihanetiyle he-
lak olmkatan kurtulmazlar. 
Kur’an’u Kerim böylece örüm-
cek ağında saklı bir ihaneti, bir 
de bu ağın görünüşte sergile-
diği tutarsızlığa aynı anda dik-
kat çekerek şürekaya(Allah’a 
yeryüzden adeta ortak olan-
lara) bel bağlayanların İKİLİ 
bir felakete teslim olacakları-
nı gösteriyor…

Çevrenize bir bakın ne kada-
ra dişi örümcek Karadullar 
var. İşte insanları güya Kur’an’ı 
Kerim öğretiyoruz diye 
Kur’an’ı Kerim anlatmamak 
için adeta mücadele eden ka-
ba softa yobozlar din düzerin-
den para ve siyaset yapmakla 
insanların karakulları oluyor-
lar…Aklımızı çalıştırıp bu ka-
rakulların sizi sömürmesine 
hayır diyin…Kur’an’ı Kerim 
insanların sürü gibi olmasını 
istemiyor..Kur’an’u Kerim çok 
okudum diye hiç bir seye ince-
den, inceye düşünmeye ‚Kitap 
yüklü eşşek’  diye tanımlıyor..
Kur’an aklını çalıştırmasanız 
üstüne pislik, uğursluk bıra-
kılır diyor..İlk başta mücade 
içimizde bizi sömüren sof-
ta yobazlara karşı..Bunlar iş-
te o karadul denen sahtekar 

Velilerdir…

“Resul diyecektir ki: ‘Ey 
Rabbim! Benim kavmim bu 
Kur’anı devre dışı tuttular.’’ 
Ayet-i Meal

Hadis kelime anlamı ile  Hz. 
Peygamber’in sözleri veya 
O’nun fiil ve onaylarının sözle 
ifadesine denir.

Peygamber kendi sözlerini 
(Hadisler) yazanlara ne de-
miştir? 

Hz. Ömer: Hayır, Allah’ın ki-
tabının yanında bir başka kita-
ba yer veremeyiz.’

Zübür –Uydurma kutsal ki-
taplar ve sözler  İslamı nasıl 
paraçladı?

Hz. Ebubekir ‘Allah’ın kitabı 
Kur’an Kerim size yeter ‘de-
miştir

‘Halife Ömer, hadisleri topla-
yıp yazdırmak istemişti. Sonra 
düşündü ve kararını şöyle 
açıkladı:’ Hayır, Allah’ın kita-
bının yanında bir başka kitaba 
yer veremeyiz.’

Hz. Ali halka hitap ettiği ko-

nuşmasına  şöyle demişti: 
‘Elinde yazılı bulunan onu yok 
etsin. Şu bir gerçek ki insalar 
ulemanın hadislereine uyup 
rablerinin kitaplarını terke-
derk helak olmuşlardır.
Sahabilerin hepsinin tav-
rı ve görüşü budur. Onlar, 
‘Peygamber dede ki..’ sözünü 
kullanmaktan bile çekiniyor-
lardır.

Kur’an’ı Kerim’in Türkçe 
meallerini  anlayarak oku-
yan aydın insanların Ku’an’ı 
Kerim’in özellikle altını defa-
larca çizdiği ve uyardığı konu-
nun ‘Zübür’lere aldanmayın 
ve aranıza sokmayın uyarısı-
dır. Kur’an’da devamlı geçen 
kelime ‘Zübür’dür. Zübür’ün 
kelime anlamı ‘Uydurma kut-
sal kitaplar’dır. Demek ki 
Tevhid dini (tüm gücün, yar-
dımın aracısız Allah’ta toplan-
dığı din) İslam’ın mukaddes 
kitabı Kur’an’ı Kerim’e kar-
şı ‘Uydurma kutsal kitaplar’a 
karşı ciddi bir uyarı ve eleş-
tirisi vardır. İşte size Furkan 
Süresinin 30. Ayetinin Türkçe 
Meali. 

‘Resul diyecektir ki: ‘ey 
Rabbim! Benim kavmim bu 
Kur’anı devre dışı tuttular.’’

 (Furkan, 30) 
Şimdi  Türkçe meali okuyan-
lar burada Arapça illa Kur’an’ı 
Kerim okumak gerek veya 
Arapça bilen birisi bize oku-
sun anlatsın diye diretenler 
neden böyle derler diye sor-
mamız gerekmiyor mu? En 
azından Türkçe Meali okursak 
direk Allah’ın insana verdiği 
mesaji aracısız almak Allah’ın 
dileği değil mi?

‘Resul diyecektir ki: ‘ey 
Rabbim! Benim kavmim bu 
Kur’anı devre dışı tuttular.’’
ayeti aslından Kur’an’ın kendi-
sine inanlara en önemli ihtar ve 
serzenişi değilmidir? Burada 
kullanılan ‘ittihaz’  kelimesinin 
Türkçe anlamı elle sarılıp tut-
ma, görünüşte benimsemekte-
dir. Bu tutma ‘mehcur’  bir tut-
ma yani olacağını ifade ediyor 
Kur’an. ‘Mehcur’ kelimesinin 
Türkçe anlamı uzaklaştırılan, 
devre dışına çıkarılan, ayrı tu-
tulan demektir. Buradan anla-



dığımız kadarı ile Resul, ina-
nanların Kur’anı benimseyip 
kucaklar bir manzara arzet-
melerine rağmen, onu ken-
dilerinden uzaklaştırıp devre 
dışı tuttuklarından şikayetçi. 
İşte burda İslam dünyasının 
yüzyıllardır beri çizdiği man-
zara gerçekten budur. Din, 
Kur’an’ın dinidir ama kitlelere 
yön veren Kur’an değil, Kur’an 
fatura edilen bir yığın Zübür 
yani ‘’Uydurma kutsal kitap-
lardır’’, mezhep, tarikat, fetve, 
icma, hazret,seyyid, Şeh, Şıh, 
Dede, Baba...’dir.  Tevhid di-
ni adeta bir şirketler toplu-
luğu dini haline getirilmiş ve 
Kur’aın şu ayetteki mucizesi 
de acı bir uyaru olarak tecelli 
etmiştir: “Yoksa onların şure-
kası (ortakları), hükümde or-
takları mı var da kendilerine 
din konusunda Allah’ın izin 
veermediği şeylerı kurallaştrı-
yorlar.” (Şura Süresi, 21.Ayet) 

Hz. Peygamber’in en bü-
yük mücadelelerinden biri de 
Allah’ın Kitabı dışında bir din 
kaynağının ortaya çıkması-
nı engenlemek için olmuştur. 
O, işte bunun ilk adımı olarak 
kendi sözlerimin yazılmasına 
müsade etmemiş, ondan ha-
bersiz birşeyler yazanlara, yaz-
dıklarını imha ettirmiştir. Bu 
davranışının ilk zamanlarda 
olduğunu, sonradan hadis ya-
zımına müsade ettiğini söyle-
yenler, tarihe, akla ve İslam di-
ninin ruhunun uymayan bir 
iddia içindedirler. İşte yukarı-
daki ayetler gelecekteki sorun-
ların habercisidir. Bunun biz 
söylemiyoruz. Bizzat Kur’anı’ 
Kerim ifade ediyor. 

Bir örnek olarak İbn Abdil 
Berr (ölm.h.463)’in Camiu 
Beyani’ l-İlm adlı eserin-
den bazı satırları aktara-
lım izninizle: Anılan eserin, 
Hadisin yazılmasının ve ki-
taplarda Ebedileştirilmesinin 
Kerahetine İlişkin Bab adını 
taşıyan bölümünde şu satırları 
okuyoruz. Resul buyurmuştur 
ki: ‘Benden Kur’an Kerim dı-
şında birşey yazmayın. Benden 
Kur’an dışında birşey yazmış 
olan derhal yok etsin.’’ Zeyd 
b.Sbit Muaviye’nin yanına git-
mişti. Muaviye ondan bir ha-

dis rivayet etmesini istedi ve 
bir kişiye bunu yazmasını em-
retti: Bunun üzerine Zeyd şöy-
le dedi:’ Resül bize sözlerinden 
herhangi birini yazmamamızı 
emretti ve yazmış oldukları-
mızı yok ettirdi.’ Hz. Ali halka 
hitap ettiği konuşmasına  şöyle 
demişti: ‘Elinde yazılı bulunan 
onu yok etsin. Şu bir gerçek ki 
insalar ulemanın hadislerei-
ne uyup rablerinin kitaplarını 
terkederk helak olmuşlardır.’’ 
Ebu Said el-Hudri kendisin-
den bazı rivayetleri yazmak is-
teyenelere şunu söylemiştir.: 
‘Bu sözleri yazarak mushaf-
lar mı vücuda getirmek isti-
yorsunuz?’. Aynı zat böyle bir 
istek karşısında da şunu söy-
lebilmiştir: ‘Resul’den rivayet 
ettiğim bir hadisi Kur’an mı 
yapmak peşindesiniz?’ İmam 
Malik ise şöyle diyor: ‘Halife 
Ömer, hadisleri toplayıp yaz-
dırmak istemişti. Sonra dü-
şündü ve kararını şöyle açık-
ladı:’ Hayır, Allah’ın kitabının 
yanında bir başka kitaba yer 
veremeyiz.’

Hz. Ömer bu kararının ge-
rekçesini şöyle açıklamıştı: 
‘Geçmiş zamana baktım ve 
gördüm ki, sizden önce bazı 
topluluklar vahyin dininde ba-
zı kitaplar oluşturdular sonra 
bu kitaplara sarıldılar, Allah’ın 
kitabını terk ettiler. Allah’a ye-
min ederim ki, Allah’ın kita-
bı yanında bir başka kitabın 
vardlığına edebiyyen razu ola-
mam.’’ Hz. Öm bu kararın ar-
dından bütün valilerine ge-
nelge göndererek hadis adıyla 
ellerinde bulunan herşeyi yok 
etmelerini emretti. Dahhak 
şöyle diyordu: ‘İnsanlar üze-
rine öyle bir zaman gelecek ki 
, hadisler alabildiğien çoğala-
cak da Kur’an tozlar içinde ka-
lacak ve hiç kimse ona bakma-
yacak.’’ 

İbn Abbas hadis yazmayı ya-
saklar ve şöyle derdi: ‘Sizden 
önceki ümmetlerin sapma-
ları bu şekilde kitaplar vücu-
da getirmek yüzünden olmuş-
tur..’’ (İbn Abdil Berr Camiu 
Beyani’l-İlm, 1/63-68)..
Şimdi şu soruyu sormak isti-
yoruz: Hz. Peygamber, son-
raki zamanlarda bu yazıma 

müsade ettiyse, yazılanlar ne-
rededir? Ne Kur’anın toplan-
masında, nede ikinci yüzyı-
lın ortalarına kadar yazılı bir 
tek hadis göremiyoruz. Hz. 
Peygamebr’n özene, bezene 
yazılmış onca sözü neredeydi? 
Hayır, Hz.Resül tek bir sözü-
nün yazılmasına müsade et-
memiştir. Etmediği içindir ki , 
onun ardından denetimin ba-
şına geçen Hz. Ebu Bekir de 
böyle bir şeye müsade etme-
miş, hatta Peygamber’e izafe-
ten söz nakletmeyi yasakla-
mıştır. Hz. Ebubekir ‘Allah’ın 
kitabı Kur’an Kerim size ye-
ter ‘demiştir. Bu sahabilerin 
hepsinin tavrı ve görüşü bu-
dur. Onlar, ‘Peygamber dede 
ki..’ sözünü kullanmaktan bile 
çekiniyorlardır. Hadisler yazıl-
mıştı dav neden onları güven-
le, rahatlıkla halkın önüne çı-
karmadılar? Yoksa bu insanlar, 
Resül’ün emanetini gizlemek 
gibi bir hiyantinin içine mi gir-
diler? Hayır, girmediler; sonra-
dan gelenlere Resul’e yalan is-
nadıyla bu günahı işlediler. İbn 
Mace, Abdurrahman b. Ebi 
Leyla’ab baklen şunu yazıyor: 
‘Sahabilerden Zeud b. Erkam’a 
(ilk Mülülümanlar’dandır): 
‘Bize Hak Elçisi’nden birşeyler 
nakler.’ Diye ricada bulunur-
duk da o şunu şöylerdi: ‘Artık 
yaşlandık, unuttuk, Resul’deb 
bir şey nakletmek kolay değil-
dir.’’ (İbn Mace, Mukaddime, 
3; Seyuti; Tahzir, 151) . Peki 
bu büyğük sahabi neden ‘ya-
zılmış’ bulunan hadislere atıf 
yapmadı?Yapamazdı, çünkü 
yazılan bir şeye müsade etme-

mişti. Bilmiyor muydu ki, son-
radan gelenler  Hz.Resul’ün 
sözlerini bir ‘ilahi kitap’ hali-
ne getirerek teblikçisi olduğu 
Kur’an’ı Kerim’in ortaklar ya-
ratıp tevhidi parçalayacaklar-
dır! 

Hz. Resul, hiç bir sözün ya-
zılmamasına müsade etmedi-
ği gibi naklinede karşı olmuş-
tur. Aksi nasıl düşünelibilir 
ki? Vahyin ilk gününden iti-
baren onunla beraber olmuş 
büyük tevhid erlerinin nak-
lettikleri sözlerin sayısı par-
makla sayılacak kadar az-
dır. Hz. Peygamber’le bütün 
Peygamaberliği boyunca be-
raber olanların rivayet ettik-
leri sözler elliyi-yüzü geçmez-
ken, onunla bir-iki yıl, hemde 
İslam’ın tamamlanma dev-
rinde beraber olmuş üç-beş 
kişinin rivayetleri yüzbinle-
ri bulmaktadır. Hadis diye 
önümüze çıkarılan bu yığının 
Allah Elçisi ile irtibatının ‘gü-
venirlik’ derecesini bundan da-
ha iyi me gösterebilir? 

Ortada  Peygamberimizin  
bize Allah’ın ipi olarak bi-
ze miras bıraktığı Kur’an’ı 
Kerim var iken bakın aşağı-
da Peygamberimizin şikaye-
tine neden olacak neler çık-
mış. ‘Resul diyecektir ki: ‘ey 
Rabbim! Benim kavmim bu 
Kur’anı devre dışı tuttular.’’ 
(Furkan, 30) 
Niye acaba Peygameber böyle 
şikayeti hemde Kur’an’da Ayet 
olarak inmiştir. Cevabıni bul-
mak zorundayız.
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Çalışma masasında mid-
ye kabukları ve duvarın-
da kelebek fotoğrafı bulunan 
Olcay Yarayıcı şuan Viyana 
Belediyesi’nin Vize Bölümü’ne 
bakan MA 35’te çalışıyor. 
Avusturyalı bir beyle evli olan 
Olcay Hanım’ın hayat hikaye-
si çok ilginç. Hatay’da dünyaya 
gelen Olcay hanım, çocuklu-
ğundan beri müzikle uğraşı-
yor. Bir çok dilde şarkı söyle-
yebilen Olcay hanımın ilginç 
bir hikayesi var. En yakın dos-
tu tarafından Avusturya’ya da-
vet edilen Olcay Hanım, halk 
müziğinde çok başarılı. Çeşitli 
zamanlarda konser bile veri-
yor.

Kendi ağzından işte hikaye-
si: “Ben denize atılan şeyle-
rin elbet birgün geri dönece-
ğini düşünen insanlardanım. 
Bu prensibi annemden öğren-
dim. Çocukluk yıllarından be-
ri annem bunu söyler, “Denize 
at....” Tesadüf eseri Viyana’ya 
geldim. Birgün hiç bilmedi-
ğim bir dilde (Almanca) ba-
na mektup geldi. Panik oldum 
aceba bu nedir diye? Meğer o 
mektup hayatımı değiştirecek 
davetiyeymiş. Avusturya’da 

bir üniversiteye kabul edilme 
belgesiydi gelen. Günlerce bu 
mektubun nasıl geldiğini dü-
şündüm. 10 gün sonra bir ar-
kadaşıma evraklarımı verdi-
ğimi hatırladım. Arkadaşım 
benim adıma başvurmuş ve 
kabul edilmişti. 

Canım ablamın çok des-
teğini gördüm o dönem-
de. Kolundaki bilezikleri sa-

tıp beni Avusturya’ya yolladı. 
Bütün bunların bir çoğundan 
benim haberim olmadı. 4 ay 
misafir olarak bir yerde kal-
dım. Okuluma devam ettim. 
Ancak hem çalışıp hem oku-
mak kolay iş değil. Hala oku-
yorum. Hayatımda ilginç bir 
çok anı var. 

Bunlardan biri de Japonya’ya 
hiç yemek yapmasını bilme-
den yemek öğretmeni olarak 
gitmem. Japon bir arkadaşıma 
sarma yaptım. Kendisi sarma-
yı Suşi sandı. Yani suşi olmadı-
ğını ilk tadımında anladı. Çok 
beğendi. Bana şakayla karışık 
olarak Japonya’da yemek der-
si verip veremeyeceğimi sordu. 
Japonya kendi aklımda o kadar 

uzak bir yerdi ki. Şakasına el-
bet olur dedim. Ertesi gün bir-
de ne göreyim. Japonya uçak 
bileti önümde duruyordu. Şok 
olmuştum. Hiç yemek yapma-
sını bilmeden Japonya’ya ye-
mek öğretmeni olarak gide-
cektim. Gerekli hazırlıkları 
yapıp, biraz da yemek yapma-
sını öğrenip soluğu Japonya’da 
aldım.

Yemek kursuna kimse katıl-
maz diye düşünürken karşım-
da 50 kişiyi gördüm. İşte şok 
anıydı o an. Ama yüzümün 
akıyla çıktım bu işten. Çok 
masraf ettik. Yani kilogram-
larca ürünü Japonya’ya getir-
dik. Hayatımda unutamayay-
cağım anlardan biridir.

Şarkı söylemeyi çok sevdiğimi 
söyledim. Şarkı ve türkü ha-
yatıma yön veren bir olgudur. 
Şiirlerim var, hatta kitap yaz-
maya bile başladım. Öykülerim 
insanlar tarafından çok beğe-
niliyor. Ben kendi başımdan 
geçenleri bir gün kitap haline 
getireceğim. Ablamı malesef 
geçtiğimiz yıllarda kaybettim. 
O dönem hayatımın en zor an-
larıydı. O dönemde şimdi eşim 
olan arkadaşımla tanışmıştım. 
Kendisi bana çok destek ol-
duk. Üç yıldır evliyiz yaklaşık. 
Kendisi her zaman benim ya-
nımda. Harita Mühendisi ol-
masına karşın iyi resim yapabi-
liyor. Verdiğim konserlerin hiç 
birini kaçırmıyor.”

Bir çok dilde şarkı söyleyebi-
len Olcay Hanım, MA 35’te 
Almanca, Türkçe ve Arapça 
danışmanlık yapıyor. Çeşitli 
sorunları olan vatandaşlara yar-
dımcı olmaya çalışan Olcay ha-
nım herkese eşit mesafede ol-
duğunu söylüyor.  Avusturya’ya 
gelen kadınlara seslenen Olcay 
Hanım, “Almancayı iyi öğren-
melerini istiyoruz. Almancası 
yani dili olmayan insan büyük 
sorunlarla karşılaşabilir. Biz 
iyi Almanca konuşabilen in-
sanların her zaman yanında-
yız. Almanca konuşamayanla-
rında elimizden geldiği kadar 
destekliyoruz. Belediyenin çe-
şitli daireleri dil ve entegrasyon 
konusunda yardımcı oluyor. 
Kadınların bu bilgileri eksiksiz 
almalarını rica ediyorum. Dil 
bir insan kadar önemli. Yeter 
ki isteyin” şeklinde konuştu. 
Olcay hanım, müzik severleri 
konserlerine çağırdı.

MA 35’teki başarılı Türk
Viyana Belediyesi’nin MA 35 Bölümü’nde çalışan Olcay Yarayıcı’nın filmlere konu olacak bir hayat hikayesi 
bulunuyor. Çocukluğundan beri şarkı söyleyen Olcay Hanım’ın engelli olmasına rağmen bir çok alanda başarısı 
bulunuyor.
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Olcay Yarayıcı ve eşi Gerald Kronsteiner
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Viyana-Izgara çeşitleri diyince 
akla gelen Efe Restorant, geç-
tiğimiz günlerde ikinci yaşına 
kutladı. 20. Viyana’da hizmet 
veren Efe Restorant’ın sahiple-
ri Mehmet ve Yakup Tütüncü, 
“Yıllardır Kent Restorant’ta 
çalıştık. İş disiplinini orada 
öğrendik. Kent Restorant’taki 
tecrübelerimizi kendi yerimiz-
de bire bir uyguladık. İlk baş-
ladığımız andan itibaren müş-
terilerimiz için itinayla damak 
tadını koruduk. Izgara çeşitle-
rimizin yanısıra günde iki çe-
şit sulu yemek ile müşterileri-
mizden büyük ilgi gören leziz 
menemenimizde var” diye ko-
nuştular.

Bir çok Avusturyalı müşteriye 
de hitap eden Efe Restorant, 
başarıyla hizmetlerine de-
vam ediyor. Tütüncü kardeş-
ler, Viyana’da yaşayan Türkleri 
Efe Restorant’a beklediklerini 
de belirttiler.

Efe Restorant iki yaşında “Sille tokat” cevap

Niederösterreich’da bir okul-
da yaşanan olay herkesi şaşırttı. 
Arnavut, Sırp ve Çeçenler’den 
oluşan 15 kişilik bir öğrenci çe-
tesi, yabancı düşmanlığı yaptığı 
iddia edilen bir öğrenciyi hasta-
nelik edene kadar dövdü.

St. Pölten - Theodor Körner 
Hauptschule’sında uzun za-
mandan beri Avusturyalı ve 
Sırp, Arnavut, Çeçen öğ-
renciler arasında uzun süre-
dir bir gerginlik yaşanıyordu. 
Karşılıklı hakaretler ve tehdit 
SMS’leri sonunda geçen ara-
lık başında olay patlak verdi. 
Yabancı öğrenciler, 14 yaşında-
ki Niederösterreichlı Daniel S.’e 
ders öncesi saldırdılar. 

Yaşananların şokunu hala üze-
rinden atamamış olan bir baba 
olayın nasıl başladığını “Daniel 
bütün arkadaşlarının ve öğret-
menlerinin gözü önünde sürük-
lenerek okulun bodrum katına 
götürülmüş. 

Anlatılanlara göre yabancı öğ-
renciler Daniel’i bodrum katı-
na götürdükten sonra ortalarına 
alarak her tarafı kan içinde kala-
na kadar dövdüler. Yabancı öğ-
rencilerin arasından zar zor geç-
meyi başaran bir öğretmen olayı 
durdurabildiğinde ise Daniel’in 
bir dişi kırılmış, hastaneye kal-
dırılacak kadar ağır dövülmüş-
tür” dedi. St. Pölten Kriminal 
Polisi, kavgaya karışan öğrenci-
lerin savcılık talimatıyla tutuk-
landıklarını açıkladı.

Theodor – Körner Hauptschule 
müdürü Reinhard Binder bu 
olaydan dolayı çok üzgün oldu-
ğunu söyledi. Okulda daha ev-
vel böyle bir durum ile karşılaş-
madıklarını da sözlerine ekledi. 

Ancak diğer bir veli “Bir gün 
böyle bir olay yaşanacağı belliy-
di. Ders esnasında bile tartışma  
yaşanmış” dedi. “Yabancıların 
bir daha sınıfları basmasına izin 
veremeyiz” diyen öğrenci baba-
ları okulun önünde nöbet tutma 
kararı aldı.

X-Mobile’nin Sahibi Murat 
Koç,  “Yine bu yıl ilginç bir 
kampanya yapıyoruz. Bu ka-
panya ile bir çok hediye dağı-
tacağız. 

Kurban Bayramı ve Yılbaşı’nda 
başlayacak olan bu kampanya-
mız 30 Mart´a kadar sürecek. 
Kampanyamızda zengin hedi-
yeler olacak. Mesela 10 müs-
teri getirene Nokia 6300, 25 
Müsteri getirene Samsung 
U 700, 50 Müşteri getire-
ne Samsung LCD 32 Ekran 
Televizyon vereceğiz. Viyana 
genelinde yine büyük yankı 
uyandıracağından eminim.

Hediyelerimizle ilgili da-
ha detaylı bilgiyi ve diğer sü-
per kampanyalarımızı www.x-
mobile.at internet sitemizden 
bulmanız mümkün“ dedi.

X-Mobile’den Süper Kampanya

X-Mobile`den 2008 yılı içinde müşterilerini sevindirecek 
kampanya! Müşteri getir hediyeni götür başlığı altında 
yapılan kampanya oldukça büyük ilgi çekecek.

Murat Koç

Mehmet ve Yakup Tütüncü,
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Sevgili Anne-Babalar, bugünden itibaren sizlerle bir 
Pedagog ve aile terapisti olarak Yeni Vatan Gazetesi 
için kaleme alacağım,

Anne-baba olmanın sorumlukları

Çocuk Eğitimi, Çocuk Ruh 
Sağlığı, Ailenin, Anne-
Baba’nin, çocuğun zihinsel, 
fiziksel, sosyal, duygusal ge-
lişimindeki rolleri ve önemi 
konularında yirmi beş yıllık 
mesleki görüslerimi paylaş-
mak istiyorum.

Yazının başlığında belirttiğim 
gibi, Çocuk Eğitiminde en bü-
yük sorumluluk, çocuğun içine 
doğduğu ailenin yani anne-ba-
banındır. Bizler dünyaya getir-
mede aktif bir rol oynadığımız 
çocuğumuza iyi bir eğitim ve 
öğrenim olanakları sunmakla 
yükümlüyüz.
Bu da çocuğun ana rahminine 
düştüğü günden itibaren baş-
lar. Hamilelik süresince gerekli 
tıbbi kontroller kaçınılmaz ol-
duğu gibi, huzurlu, sakin, mut-
lu bir hamilelik dönemi ço-
cuğun gelecekteki psikolojik 
yapısına altyapı hazırlar.

Doğum sonrası anne ve bebeğe 
gerekli destek, ilgi, sevgi, özel-
likle önem taşır. Babanın eşine 
ve yeni doğmus bebeğine özen 
ve itinasi, mutlu üçlünün, iler-
deki beraberliklerinin sağlam-
lığında temel taşlardır.

Toplumumuzda, çocuk bakımı 
ve eğitimi özellikle annelik rolü 
içindedir. Yani annenin görevi 
sayılır. Ancak babanın varlı-
ğı, bebekle, küçük çocukla ilis-
kisi “babalık rolü“nünde, çok 
önemli olduğu bugün artık tar-
tışılamaz. Çocuk Eğitiminde 
anne-babanın aynı fikirleri, 
görüşleri, eğitim methotlarını 
paylasmaları, ortak hareket et-
meleri, birbirleriyle uyumlu ve 
kararlı davranmalari gereklidir. 
Birlikte kararlaştırılmış kural-
lar ve bu kurallaro uygulamada 
gösterilen kararlılık çocuk eği-
timinde çok önemlidir.

Yas ve gelisim asamalarina uy-
gun olarak, çocukla zamanı-
mızı paylaşmak, onunla ko-
nuşmak ve dinlemek, oyun 

oynamak, duygularımızı, sev-
gimizi göstermek, anne-ba-
ba–çocuk iliskişinde kaçınıl-
mazdır. 

Aile, bireyin en temel ihtiyaç-
laro olan SEVGİ- GÜVEN- 
SAYGI duygularının yeşerdi-
ği, beslendiği ilk ve en önemli 
sosyal birimdir. Kendine gü-
ven, kendine sevgi, başkaları-
na güven ve saygının tohum-
ları burada atılır.

Bebeklikten çıkarak iki yaşına 
gelen küçük çocuk, iki, ikiyas-
altı aylıkken, “Serkeşlik Çağı“ 
na girer. Yani ne istediğini bi-
lemez, evet derken hayır, ha-
yır derken evet der. İnatcıdır. 

Benliğini, gücünü “Ben de bu 
dünya da varım“ı çevresine 
göstermeye başlar. Çevresine, 
nesnelere olan ilgisi artar, üç-
dört yaşlarında sorularıyla, “Bu 
ne?, Bu Kim?lerle yetişkinleri 
yorabilir. Ancak çocuğun do-
ğal merakını gidermeye çalış-
mak, sorularına doğru, yaşı-
na uygun cevaplar vermek cok 
önemlidir. Eksik, yanlış ya da 
baştan savma yanıtlar, çocuğun 
merakını öldürebilir, yetişkin-
lere güvenini, inancının sarsa-
bilir.

Okul çağına gelmeden, çocu-
ğun okul öncesi eğitim alma-
sı, hatta üç-altı yaş arası çocuk 
yuvasına gitmesi, çocuıun, zi-

hinsel, duygusal en önemlisi de 
sosyal ve dil gelişimi acısından 
bir zorunluluktur. Özellikle 
göçmen cocuklarının dil ve 
sosyal gelişiminde anaokulu 
eğitiminin hayatı önemi var-
dir. Anneleri çalıssın, çalışma-
sın, ben, cocuklarımızın oku-
la başlamadan önce en az iki 
yil okul öncesi eğgitim alma-
lari gerektigine inaniyorum. 
Bir sonra ki yazım da sizlerle, 
özellikle dil gelişimi, anadil, iki 
dillikle ilgili görüslerimi pay-
lasmak istiyorum.

Psikolog
Aslihan KARABIBER

Pedagog ve aile terapisti 
Psikolog Aslıhan KARABIBER
Yeni Vatan  Gazetesi için yazdı
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Alım-satım ve takas konula-
rında müşterilerimize en iyi 
hizmeti veriyoruz. One, T-
Mobile, Telering ve UPC hiz-
metlerimizde var. 

Müşterilerimize bilişim ve 
komünikasyon alanında-
ki her sorununu çözebili-
riz“ diye konuştu. Yeni şube 
Mariahilferstr.121 A’de faali-

yete girdi.
Kalkan, “Telekominikasyon 
alanında elde ettiğimiz tec-
rübeyi yeni şubemizde kali-
teli hizmet anlayışımızla hiz-
mete sunduk. Cep Telefonu ve 
Internet üzerine soru ve ihti-
yaclarınızda iç rahatlılığı ile 
gelip Vienna Telekom’un uz-
man ekibinden danışabilirsi-
niz“ diye konuştu.

Vienna Telekom, Mariahilfer’de
Yıllardır cep telefonu ve komünikasyon alanında hizmet 
veren Vienna Telekom’un yeni şubesi Mariahilfer’de 
açıldı. Viyana Telekom’un ortaklarından Barbaros 
Kalkan, “Yeni ve kullanılmış telefon konusunda sorunu 
olan kişilere yardımcı oluyoruz. Yeni telefon almak 
isteyen kişileri Mariahilfer’deki yeni şubemize bekliyo-
rum.

Barbaros Kalkan

Sorun devam ediyor

Viyana – Br igittenauer 
Dammstrasse ’daki İslam 
Merkezi’nin genişlemesi ko-
nusundaki tartışmanın sonu 
gelmiyor. Türk Derneği ATİB 
binayı dört kat yükseltme pla-
nında ısrar ederken, Halk 
İnsiyatif ’i 1996 yılında yapıl-
mış olan Kültür Merkezi’nin 
‘taşınmasını’ istiyor. İki ta-
rafın temsilcileri ile yapılan 
ikinci toplantının ardından 
Bezirkschef (Bölge Sorumlusu 
) Karl Lacina çalışma grupları 
kurmak istediğini söyledi.

Bu çalışma gruplarının görevi 
merkez ziyaretçilerinin sebep 
olduğu trafik ve gürültü soru-
nunu çözmek olacak. Ancak 
genişleme karşıtlarının tek so-
rununun gürültü ve trafik so-
runu olmadığı toplantının 
ardından yapılan basın toplan-
tısı sırasında ortaya çıktı. Halk 
İnsiyatifi sözcüsü  Hannelore 
Schuster “Avusturya’nın 
İslamiyet’in daha fazla etkisi 
altında kalmasını engelleme-
miz gerek” dedi.

Brigittenauer Dammstrasse’daki İslam Kültür 
Merkezi’nin genişlemesi sorunu her geçen gün 
büyüyor. Brigittenauer Halk İnsiyatifi gürültü ve trafik 
problemi yüzünden merkeze yeni bir yer bulunması 
gerektiğini söyledi. Türk Derneği ATİB ise hala bu tek-
life karşı çıkıyor.

AB’de cezadan kaçış yok

Viyana –Yeni düzenlemeye 
göre, Avusturya dışında her-
hangi bir Avrupa Birliği ülke-
sinde para cezası alanlar artık 
bu cezalardan kaçamayacak-
lar. Artık bu cezaları herhan-
gi bir Avrupa ülkesinde ve 
Avusturya’da ödemek müm-
kün.

Bu konu ile ilgili hüküme-
tin sunduğu bir yasa önerge-
si onaylandı. 1 Mart 2008’den 

itibaren yürürlüğe girecek. 
Ancak bu yasa sadece 70 Euro 
üstünde kesilen cezalar için 
geçerli olacak . 

Ayrıca cezanın işlendiği ülke 
yetkilileri, gerekli bütün bel-
geleri Avusturyalı yetkililere 
vermek zorunda. Bu yasa ile 
Avusturya dışında trafik ka-
nunlarını ihlal edenlerin ceza 
almadan kurtulmalarının en-
gellenmesi amaçlanıyor.

Avrupa Birliği’nin diğer bir ülkesinde para cezası alan 
kişilerle ilgili olarak yeni bir düzenleme yaptı. Buna 
göre AB içinde aldığınız Trafik Cezaları’nı Avusturya’da 
da ödeyebilirsiniz.
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Coca Cola Company 
Avrasya Danışmanı Cem 
Kozlu, Ekip Empatisinin 
Gelişmesinin Önemli 
Olduğunu Vurgulayarak, 
Viyana’ya Atandığında 
Ciddi Bir Kültürel Dirençle 
Karşılaştığını Söyledi.

COCA Cola Company 
Avrasya Danışmanı Cem 
Kozlu, ekip empatisinin ge-
lişmesinin önemli olduğu-
nu vurgulayarak, Viyana’ya 
atandığında ciddi bir kül-
türel dirençle karşılaştığını 
söyledi. Kozlu şunları an-
lattı: “Osmanlı tarihinin 
Avusturya’daki yansıma-
sı bizdekinden çok farklı. 
’Halı tüccarı gelmiş bize yö-
netici olmaya çalışıyor’ dedi-
ler. Askeri müzedeki Viyana 
tablolarında biz patlak göz-
lü uzun dişli, Avusturyalılar 
da pembe yüzlü melek gibi 
gösterilmiş. O müzede bir 
toplantı düzenleyerek bu 
konulara girmeye karar ver-
dim. O günden itibaren bu 
konularda açıklık ve şeffaf-
lığın doğru olduğuna ina-
nıyorum. Takım olarak em-
pati çok önemli.” Kozlu, 
yöneticisiyle yaşadığı bir so-
run için şirkette birara istifa 
etmeyi düşündüğünü de ak-
tararak, “Yöneticilikte sab-
rın önemini bu olayla  anla-

dım” dedi. Olay şaşırtıcı.

Coca-Cola Avrasya ve 
Ortadoğu Başkanı Ahmet 
Bozer, Kozlu için şunla-
rı söyledi: “Siyasetçi, aka-
demisyen, bürokrat ve özel 
sektörde profesyonel yöne-
tici... Bunların hepsi Cem 
Kozlu’da var. Kendisiyle 10 
yıl çalışma şansını buldum, 
çok şey öğrendim. Bizim 
için rehber ve öğretmendi... 
Bize her çeyrek ve yıl so-
nunda, ‘hamamın namusu 
kurtuldu mu’ diye sorardı...” 
Kozlu ise emekliliğe alış-
kın olduğunu hatırlatarak, 
şöyle konuştu: “Halen mil-
letvekilliğinden emekliyim. 
Dolayısıyla emekliliğe alış-
kınım. Milletvekili emekli-
si olarak maaş da alıyorum. 
Gidip-dönmeye de alışkı-
nım. THY’nin yönetimine 
üç kez girdim, üç kez de ay-
rıldım...”

Cem Kozlu 1946 yılında 
İstanbul’da doğdu. Robert 
Kolej’den sonra üniversi-
te öğrenimi için ABD’ye 
gitti. 1986-1988 arasın-
da Komili Holding Genel 
Müdürü olarak görev yap-
tı. Kozlu, 20 Ekim 1991 ge-
nel seçimlerine kadar THY 
Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak 
hizmet verdi. Daha son-
ra İstanbul Milletvekili se-
çildi. 1996 Ocak’ta Coca-
Cola Türkiye, Kafkasya ve 
Orta Asya Cumhuriyetleri 
Bölge  Direktörü  o l-
du. Haziran 1998’de ye-
ni kurulan Coca-Cola 
Güney Avrasya Bölümü 
Başkanlığı’na getirildi. 20 
Ocak 2000’de Coca-Cola 
Orta Avrupa ve Avrasya 
Grubu Başkanlığı’na ata-
nan Kozlu, Mart 2001’de ise 
Coca-Cola’nın Orta Avrupa, 
Avrasya ve Ortadoğu Grup 
Başkanı oldu.

Avusturya’da Bana 
‘Halı Tüccarı’ Dediler

A1 Telekominikasyon Şirketi,  
31 Aralık 2007 tarihine  ka-
dar ilk defa A1 hattı açtıran 
bütün müşterilerine, 100,- 
Euro’yu hediye ediyor. A1, 
100,- Euro’yu  24 aya bölün-
müş olarak müşterilerinin fa-
turalarından düşecek.

SPECIAL ZERO tarifesin-
de  bulunan A1 müşterile-
ri ise, 100,- Euro´luk hediye-
nin dışında, 20 Euro´luk sabit 
ücret ile A1, B-Free, seçtikle-
ri bir hattı ve ev telefonuna 0,- 
Cent´e arayabilecekler. Tabii ki 
bunun yanında en son model 
cep telefonları 0,- Euro´dan 
başlayan ücret tarifeleriyle 
müşterilerini bekliyor.

Yeni Yıl kutlamalarına katılan 
cep telefonları arasında Nokia 
6151 ve Sony Ericsonn K550i 
‘de bulunuyor.
Televizyon özelliği de bulu-
nan Samsung SGH-ZV60 ve 
Sony Ericsson V630i cep tele-

fonu modelleriyle, özgür ko-
nuşma zevkinin yanısıra te-
levizyonda izleyebileceksiniz. 
A1, konuşma zevki bir anda 
televizyon izleme şölenine dö-
nüşüyor.

HDTV Nokia 6120 (High 
Definition Mobile TV) ile A1 
müsterileri cep telefonundan, 
bir televizyonda olan en güzel 
renk ve iyi ses kalitesini de ya-
şama imkanı buluyor.

Şimdi aktivasyon ücreti de he-
diye
A1, ilk defa A1 hattı açtı-
ran müşterilerine A1’ın ko-
nuşma ücret tarifelerinde ol-
duğu gibi A1 BREITBAND 
Aktivasyon ücretini de alma-
yarak hediye ediyor. 30 Kasım 
2007 tarihine kadar konuşma 
veya internet almaya karar ve-
ren A1 müsterileri Aktivasyon 
ücreti olan 49,90 Euro’yu öde-
miyeceklerdir..

A1 ile 100,- Euro 
kazanma imkanı
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Avusturyalı  Müsteşar 
Heidrun Silhavy, İnsan 
Hakları günü nedeniy-
le 10.000 Euro’luk PaN-
Ödülünü 19 Ocak 2007 
tarihinde İstanbul’da öl-
dürülen Hrant Dink’e ver-
di. Ödülün bağışlanacağı 
Uluslararası Hrant Dink 
Vakfı’nın hedefi, farklı kül-
türler arasındaki diyaloğu 
arttırmak, her çeşit ayrım-
cılığa son vermek, nesil-
ler arası iletişimi arttırmak, 
eşit hakları sağlamak, eği-
tim ve iletişim fırsatları ya-
ratmak, toplumda bir barış 
ve uzlaşma kültürü yarat-
mak.

Türk-Ermeni Haftalık 
Gazetesi Agos’un Genel 
Yayın Yönetmeni Hrant 
Dink, ulusların, kültürlerin 
ve mezheplerin anlaşma-
ları için yılmadan uğraştı-
ğı; kardeşliği, arkadaşlığı, 
barışı hedef olarak seçti-
ği; milliyetçiliği ve yaban-
cı düşmanlığını kabul et-
mediği için bu ödüle layık 
görüldü. 

Hrant Dink’in ödülü dün, 
Başbakanlık Binası kong-
re salonunda eşi Rakel 
Dink’e verildi. Dink’e ödü-
lünü, Avusturyalı Müsteşar 
Heidrun Silhavy verdi.

İnsan Hakları ödülü 
Dink’e
Avusturya Parlementosu’na bağlı olarak çalışan 
PaN Derneği, Uluslararası İnsan Hakları Günü’nde 
verilen 2007 PaN- Ödülüne, geçen yıl bir suikasta 
kurban giden Hrant Dink’i layık görüldü.

Rakel DinkHeidrun Silhavy
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Kurban ibadeti İslâmiyetten 
önce de vardı 

Cenab-ı Hakk’ın dostu 
olma şerefiyle şereflenmiş 
bir peygamber olan İbrahim 
(a.s.) bir adakta bulunmuş, 
bir oğlu olduğu takdirde 
onu Allah’a kurban edece-
ğini adamıştı. Aradan geçen 
zaman içerisinde oğulları 
olmuş ama o, adağını nasıl-
sa unutmuştu. Rüyada oğ-
lunu kurban ediyor görmüş 
ve irkilmişti. Hz. İbrahim 
bu rüyayı üç ayrı gece gör-
müştür. Peygamberlerin rü-
yası vahiy olduğu gibi onlar 
tarafından yapılan tabirleri 
de vahiydir. İbrahim a.s. da 
rüyasını, oğlunu kurban et-
mesi gerektiği şeklinde tabir 
etmiş ve böylece bu tabir de 
vahiy olmuştur. Artık Hz. 
İbrahim’in bu vahyi yeri-
ne getirmesi gerekiyordu.  
Elbette bu çok zordu ama 
Allah’tan aldığı vahye uy-
maması daha zordu. İbra-
him a.s büyük bir imtihan 
karşısında olduğunu anla-
dı. Hiç tereddüt etmeden 
Allah’a teslim oldu ve du-
rumu oğlu İsmail aleyhi’s-
selâm’a açmaya karar verdi.  
Şimdi konu ile ilgili olarak 
Kur’an-ı Kerim’in açıkla-
malarını dinleyelim: Allah 
Teala buyuruyor:  “İbrahim 
‘Ey Rabbim, bana iyilerden 
(bir oğul) ihsan et’ dedi. Biz 
de kendisine yumuşak huylu 
bir oğul müjdeledik. Oğlu 
yanında koşacak çağa gelin-
ce, ‘Ey oğlum, ben seni rü-
yamda boğazladığımı gôrü-
yorum, bir düşün, ne dersin 
?’ dedi. (İsmail) Babacığım, 
sana ne emrolunuyorsa yap. 

İnşaallah beni sabredenler-
den bulacaksın.’ dedi. Her 
ikisi de Allah’a teslim oldu-
lar (Allah’ın emrine boyun 
eğdiler). İbrahim, oğlunu 
şakağı üzerine yatırdı. Biz 
de ona şöyle seslendik: ‘Ey 
İbrahim, rüyana gerçekten 
sadakat gösterdin, şüphesiz 
ki bu apaçık bir imtihan-
dı.’ Dedik ve ona (İsmail’e 
karşılık ) büyük bir kurban-
lık fidye verdik. Kendisine 
sonradan gelenler için de 
iyi bir nam bıraktık. Selam 
olsun İbrahim’e. İşte biz 
iyilik yapanları böyle ödül-
lendiririz. Çünkü 0, bizim 
mümin kullarımızdandır.” 
(1)  Görülüyor ki, Kur’an 
da Hz. İbrahim’in gördüğü 
rüyanın vahiy olduğunu te-
yit etmiştir. Çünkü Cenâb-ı 
Hak kendisine seslenirken: 
“Ey İbrahim, gördüğün rü-
yaya gerçekten sadakat gös-
terdin.” buyurmuştur. 
İbrahim a.s, Allah’ın emrine 
boyun eğerek oğlunu kur-
ban etmek üzere şakağı üze-
rine yatırınca Cenab-ı Hak, 
İsmail’in yerine bir koyun 
kurban etmesini emretmiş-
tir. Bu, Allah’ın insanlığa 
büyük bir lütfudur. Allah, 
insanları Hz. İbrahim’in 
aracılığı ile insanı kurban et-
mekten korumuş olmasaydı 
muhtemelen insanlar, insan 

‘KURBAN’ VE KURBAN BAYRAMI
Kurban ve Kurban Bayramı hakkında kısa bilgileri sizler için derledik.

Kurban, kurban bayramı 
günlerinde ibadet niye-
tiyle belli hayvanlardan 
birini keserek yapılan bir 
ibadettir. Kurban, Allah 
Tealâ’nın ihsan buyurdu-
ğu varlığa bir teşekkürdür. 
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Bayram ve yeni yılınızı en 
içten dileklerimizle kutlarız. 

Sağlık, başarı ve 
mutluluklar dileriz.

kurban etme, gibi korkunç 
bir geleneğe sahip olabilir-
di ve insanları bu korkunç 
gelenekten kimse de kurta-
ramazdı.  İbrahim a.s oğlu 
yerine Cenâb-ı Hakk’ın 
kendisine gönderdiği koçu 

kurban etmiştir. Böylece 
kurban Hz. İbrahim’den 
sünnet olarak bize intikal 
etmiştir.  Kurban, insanın 
Allah’a yaklaşmasına ve 
O’nun rızasını kazanması-
na vesile olan bir ibadettir. 
“Kurban”kelimesinde bu 
mana vardır. İnsan kurban 
kesmekle İbrahim (a.s.) gibi 
Allah’a ve O’nun emirlerine 
bağlılığını, gerekirse O’nun 
rızasını kazanmak için her 
fedakârlığa katlanacağı-
nı göstermiş olur.  Allah’ın 
hoşnutluğunu kazanmak 
için yapılan her şeyde esas 
olan iyi niyettir. Kurbanda 
da böyledir, iyi niyet ve ihlas 
esastır. Bakınız, bu konuda 
Kur’an-ı Kerim’de şöyle bu-
yuruluyor:  “Onların (kur-
banların ) ne etleri ne de 
kanları Allah’a ulaşır. Fakat 
O’na sadece sizin takvanız 
ulaşır.’’




