
Avusturya’da İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı ile bilinen Özgürlükçüler Partili 
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2000’li yıllarda sesini-
zi Yeni Vatan Gazetesi 
ile bağımsız ve korku-
suz olarak duyurma-
nın mutluluğunu ya-

şamıştık. Yeni Vatan Gazetesi 
bu sayı ile 9 yaşına girerme-
nin mutluluğunu yaşıyor. Yeni 
Vatan Gazetesi, ezilenlerin ve 
haksızlığa uğrayan Türkler’in 
yanındadır.   Sayfa 2`de.

Yeni Vatan Gazetesi 
9 yaşına girdi!

SUSANNE  
WINTER 
FPÖ Partisinin Graz 
Eyaletinin kasaba 
politikacısı Strache 
ile birlikte  nefret to-
humları ekiyor. 

FPÖ’nün fitne ve fesatlıkları nereye kadar
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Avusturya’da büyük Entegrasyon raporunun sonucu: 
Almanca kursları yaygınlaşmalı, göçmenler desteklenmeli 

2000’li yıllarda sesinizi Yeni 
Vatan Gazetesi ile bağımsız 
ve korkusuz olarak duyurma-
nın mutluluğunu yaşamıştık. 
Yeni Vatan Gazetesi bu sayı 
ile 9 yaşına girermenin mut-
luluğunu yaşıyor. Yeni Vatan 
Gazetesi, ezilenlerin ve hak-
sızlığa uğrayan Türkler’in ya-
nındadır.   Yeni Vatan Gazetesi  
kamuoyuna mal olmuş konu-
ların dışında vatandaşlarımızı 
ilgilendiren her türlü sorunu 
cesaretle kendine görev edin-
miştir. Yeni Vatan Gazetesi bir 

derneğin, bir partinin bir görü-
şün borazanı olan ‘’Bülten’ de-
ğil tam bir Gazetedir.  2008’de 
9 yaşına girerken mutlu bir şe-
kilde tekrar Merhaba ve Selam 
diyoruz. 
Bu mutluluğu en başta bilgi 
birikimimiz, disiplinimiz, öz-
verimiz, dorularımız ve temel 
ilkelirimizle bütünleşktirdik; 
ayrım gözetmeksizin tüm in-
sanlığa “sizindir” diyebileceği-
miz Yeni Vatan Gazetesi’nin 
tertemiz sayfalarını bu güne 
kadar açtık. Bu güne kadar ba-
ğımsız, tarafsız ve doğru ha-
berlerin öncüsü olmak istedik, 
bu amaçla yola çıktık. Başımız 
dik, vicdanımız ve aklımız 
hürdür.  Gazetemizi gururu-
muz sayıyor, 9 yaşına girmenin 
heyecanını siz okurlarımız-
la paylaştığımıza inanıyoruz. 
Yeni Vatan Gazetesi, insanla-
rımızın yaşamlarına ayna tut-
mayı, okuyucularımızın dert-
lerine ve sevinçclerine ortak 
olmayı, sizlerle gönül gönüle 
yürümeyi hedeflemiştir ve he-

deflemektedir.  Varlığımız, si-
zin övgülerinizle olduğu kadar 
yapıcı ve amaca ulşatırıcı eleş-
tirilerinizle de büyüyecektir. 
Övgüleriniz teşekkür, eleştiri-
leriniz ise kanatmayan kamçı-
mız olacaktır. Siz okurlamızın 
sesi, bizim  sesimizdir.
Yeni Vatan Gazetesi’nin bütün 
gücünü yalnız kendi maddi 
imkanlarına dayanarak yayın-
lanmasında saklı. Yeni Vatan 
Gazetesi Avusturya’da hiç bir 
Partinin, grubun veya gücün  
borazanı ve reklam almak için 
yalakası olmadı ve bundan son-
rada olmayacak.  Bundan son-
rada kimseyi gücendirmekten 
korkmayacağız ve hiç kimse-
yi memnun etme kaygısı güt-
meyeceğiz. Çünkü inanıyoruz 
ki, şeffaflık demokrasinin te-
mel koşuludur ve bağımsız bir 
gazete platformu herhangi bir 
makam sandalyesinde çok da-
ha kuvvetlidir. Bağımsız bir 
gazete olmamız, hukukun üs-
tünlüğünü savunmamız ve ka-
mu yararına hizmet vermemiz 
Yeni Vatan Gazetesi’nin ha-
yat tarzı ve bundan sonra ana 
ilkeleri olacaktır.  Yeni Vatan 
Gazetesi’yiz. Bilginin, gelece-
ğin emaneti ve garantisi oldu-
ğunu görenlerin gazetesi ol-
manın kıvancını yaşıyoruz. 
Biz, sizlerin yeni vatanı olan 
Avusturya’da, Anadolu’dan 
gelmiş insanlarımızın evlat-
ları olarak yetiştik. Topluma 
faydalı olabilmek için şahsı-
mıza ait hiçbir çıkar hasabı 
içinde olmayacağımızdan, her 
zaman halkın ve Hakk’ın ya-
nında yer alacağımızdan emin 
olabiliriz. Ne sağdayız ne sol-
dayız,    kılıçtan keskin kıldan 
ince olan ‘dosdoğru’ Hakk yo-
lundayız.  Kalemler hep yazar. 
Yazılanlar hep okunur. Bir ço-
ğu unutulur. Yeter ki yazılanla-
rın unutmadığı kalemlerin va-
rolduğunu görelim. Yeni Vatan 
Gazetesi’nin tüm okuyucuları-
na bu güne kadar göstedikleri 
güvenden dolayı teşekkür eder 
bu Gazetenin sizin olduğu iti-
raf ederiz. 

YENİ VATAN GAZETESİ 9 YAŞINDA 
BAŞYAZI

Viyana-”Hepimiz bir ara-
ya gelelim.” İçişleri Bakanı 
Platter’in ifadesine göre 
Avusturya’da geniş çaplı en-
tegrasyon diyaloğunu baş-
latacak olan rapor bu başlı-
ğı taşıyor.  220 sayfalık rapor 
Salı günü kamuoyuna açık-
lanacak, KURIER raporun 
eğitimle ilgili bölümünü in-
celedi. 

Bu bölümde raporun yazar-
ları Gudrun Biffl (WIFO) ve 
Günther Simonitsch (İçişleri 
bakanlığı) göçmenlerin eği-
tim durumlarını analiz edi-
yor. Ana fikir: Eğitim, sosyal 
sınıfta yükselmenin ve dola-
yısıyla entegrasyonun anah-
tarıdır. 
Özellikle göçmenler bu alan-

da özel sorunlarla karşılaşı-
yor: “Yerli halkla karşılaştı-
rıldıklarında, göçmenlerin 
sadece temel eğitimde değil, 
yetişkin eğitiminde de, hem 
yabancı dil hem de mesleki 
yeteneklerinin geliştirişmesi 
için desteklenmeleri gerekti-
ği ortaya çıkıyor.” 

Bu saptamadan sonra duru-
mu düzeltecek somut önlem-
ler sıralanıyor. Önlemlerin 
bazıları özetle şöyle sıralanı-
yor: 

Almanca bilgisi 
Entegrasyon anlaşması kap-
samında zorunlu kılınan 
Almanca kursları geniş öl-
çüde yaygınlaştırılmalıdır. 
Göçmenleri kurslara katıl-

Entegrasyon
raporuna dikkat
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maya özendirecek önlemler 
uygulanmalıdır. Ayrıca, zo-
runlu Almanca kurslarının 
“engelleme” amacını taşıdığı 
izlenimi silinmelidir. 

Okul öncesi eğitim 

Göçmen kökenli çocukların 
yuva eğitimine olabildiğin-
ce erken başlamaları amaç-
lanmalıdır. Bu çocuklar için 
kültürler arası hoşgörü ve an-
layışın geliştirilmesi amacıy-
la yine göçmen kökenli yuva 
eğitmenleri yetiştirilmesine 
önem verilmelidir. 

Yardımcı ders 

Göçmen kökenli gençlerin 
genellikle düşük olan okul 
başarı düzeyleri yardımcı ders 
olanağı sağlanarak yüksel-
tilmelidir. Burada öncelikle 
söz konusu gençlerle aynı et-
nik veya kültürel kökenli olan 
yüksek okul öğrencilerinin 

okullarda yardımcı ders ver-
meleri sağlanmalıdır. 

Meslek eğitimi 

Viyana polis örgütünde oldu-
ğu gibi diğer alanlarda da göç-
men kökenli elemanlara hitap 
edilmelidir. Böylece göçmen-
lerin entegrasyonuna destek 
olunur ve söz konusu kuruluş-
ların kültürler arası alanda ye-
terlik elde etmesi sağlanır.  

İmamlar 

Din hocalarına (papazlar, 
imamlar), ancak Avusturya 
hukuk ve kültürü konusunda 
temel eğitim gördükten sonra 
ders verme yetkisi tanınma-
lıdır. (Avustralya modeli). Bu 
kişilerin Avusturya’da eğitim 
görmeleri tercih nedeni olma-
lıdır. Karşılıklı anlayışı destek-
lemek amacıyla okulların eği-
tim planlarında dünya dinleri 
geniş ölçüde işlenmelidir. 

AVUSTURYA’DA EXPRESS KREDİ

18 yaşından büyük, çalışan herkese kredi

KEFİLSİZ! ÖZEL KREDİ:
5.000,-’den 100.000,- Euro’ya kadar

SINIRSIZ EV KREDİSİ
% 3.5 FAİZDEN, VADESİ 25 

SENELİK 

Banka Tecrübeli Kredi Uzmanı Kemal Bey

Mobil: 0664 340 08 58
Büro: 01 505 44 36 Faks: 01 505 45 60

Adres: A-1040 Wien, Prinz Eugen Str. 42
Büromuzda her türlü Almanca-Türkçe 

Tercüme yapılır.
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Öte taraftan Avusturya’da tüm 
Katolikleri ve Vatikan’daki 
Papa’yı direk temsil eden Kar-
dinal Christoph Schönborn’n-
dan ses çıkmaması Yeni Vatan 
Gazetesi’nin gözünden kaç-
madı. Bu bu mümkün değildi 
hem doğru da olmazdı. Ak-
sine bu konuda görüş bildir-
mek ve Avusturya’nın bir dini 
böylesine barbarca diskalifiye 
etmekle bir ilgisi olmadığı-
nı göstermek hem zaruriy-
di, hem de siyasi dürüstlük 
gereğiydi Radikal İslamcılık 
Avusturya’da da birçokları 
tarafından bir tehlike olarak 

görülüyor. İslam dini ve kül-
türü ile yüzleşmek gerekiyor, 
ama bu tartışma ahmakla-
ra bırakılmamalı. Bu bağ-
lamda Kardinal Christoph 
Schönborn’un çekimserliğini 
eleştiren eski ÖVP lideri Er-
hard Busek’e hak vermek ge-
rekir. Schönborn gibi kendini 
Hıristiyanlığa adamış olan 
kişilerden,  bu tartışmaya de-
ğerli katkılarda bulunmaları 
beklenirdi.

Ne dedi? 
Geçtiğimiz Pazar günü yapı-
lan Avusturya’nın Graz Eya-

Dilin kurusun terbiyesiz kadın
Avusturya’da İslam karşıtlığı ve yabancı 
düşmanlığı ile bilinen Özgürlükçüler Partili 
(FPÖ) Graz kenti belediye başkan adayı Su-
sanne Winter, partilerinin üç hafta önce yeni 
yıl buluşmasında Hz. Muhammede’e “çocuk ta-
cizcisiydi” diyerek hakaret etmesi Avusturya’da 
gerek Müslümanlar’da gerek bazı Hiristiyan 
kuruluşlarında büyük tepkiye neden oldu. 
Geçtiğimiz Pazar seçim sonuçlarında FPÖ 
istediği başarıyı gösteremedi. ÖVP ve Yeşiller 
oylarını Graz Belediye başkanlığı seçiminde 
artırırken SPÖ’nün oyları düştü.

leti Belediye seçimlerinde 
FPÖ temsilcilerden gelen ter-
biyesizce sözler her kesimin 
haklı tepkini çekti. Graz’da 
yapılacak belediye seçimle-
ri öncesi, yeni yıl dolayısıyla 
Steiermark Eyaleti’nin baş-
şehri Graz’a bağlı Schwarzl 
kentinde siyasi partiler arasın-
da gerçekleşen geleneksel bu-
luşmada FPÖ’lü başkan adayı 
Winter, İslam’a ve Peygamber 
Efendimiz’e hakaretler içe-
ren sözler sarfetti. Aşırı sağcı 
politikacı, “Muhammed, bu 
adam altı yaşında bir çocukla 
evlendi. Eğer bugünkü sistem 
olsaydı çocuk tacizcisi olurdu” 
ifadelerini kullanarak Müs-
lümanların peygamberine dil 
uzattı. İslam karşıtı Winter 
bununla da yetinmeyerek ağır 
hakaretlerine, “İslam totaliter 
bir yönetim sistemidir. İslam 
nerden geldiyse oraya aittir. 
Yani, Akdeniz’in arkasında 
kalmalıdır” diyerek devam 
etti ve Avusturya’ya Müslü-
manların yerleşmesini “gizlice 
yaklaşan bir İslam Tsunamisi” 
olarak tanımladı. 

Tepkiler ne oldu? 

Geleneksel buluşma günü-
ne katılan diğer bütün parti 
üyeleri, Winter’in bu hakaret 
içeren açıklamalarına şiddetle 
tepki gösterdi. Muhafazakâr 
Avusturya Halk Partisi’nden 
(ÖVP) olan Graz Belediye 
Başkanı, “Graz’ın dinler ara-
sı diyaloğa ve güce ihtiyacı 
vardır, böyle provokatif zıtlaş-
malara değil” derken, Sosyal 
Demokrat Partisi’nin (SPÖ) 
Graz ili Başkanı Karl-He-
inz Herper, FPÖ’nün dinle-
rarası barışı zedelediğini ve 
karşı çıktığı İslam inancının 
1912’den beri Avusturya’da 
resmi din olarak tanındığını 
kaydetti. Avusturya’nın Ge-
leceği İçin Birlik Partisi’nin 
(BZÖ) belediye başkan adayı 
Gerald Grosz ise, bu hakaret 
dolu sözlerin kabul edilebilir 
bir karşılaştırma olmadığını 
ve FPÖ’nün sokak kavgasını 
körüklediğini dile getirdi. 

Konu hakkında kısa adı 
ATDB olan Diyanete bağlı  
Avusturya Türk İslam Kültür 
ve Sosyal Yardımlasma Birliği 
yaptığı basın açıklamasında 
şunları ifade etti. ‘’ Batı’da son 
yıllarda bas gösteren Kur’an ve 
Hz. Muhammed basta olmak 
üzere Müslümanların manevi 
değerlerine yönelik tahkir ve 
provokasyonların silsile ha-
linde devam etmesini bütün 
insanlık üzüntü ve saskınlıkla 
takip etmektedir. Dünya ka-
muoyu, bunun son örneğine 
Avusturya FPÖ (Özgürlük-
çüler Partisi) nin 13.01.2008 
tarihinde düzenlenen parti-
nin yeni yıl bulusması töre-
nindeki konusmalarda tanık 
olmustur. Daha önce basın 
ve ifade özgürlüğü gerekçesi 
ile yapılan tahkirlerin bu se-
fer de siyasal propagandanın 
bir parçası olarak kendini 
göstermesi gerçekten düsün-
dürücü olup, siyaset ahlakıyla 
da bağdasmayan bir olgudur. 
Söz konusu konusmalarda 
Đslam dini, Kur’an ve Hz. 
Muhammed’e yönelik iftira 
niteliğindeki tahkirler dün-
yadaki bütün Müslümanlar 

Susanne  Winter

H.C. Strache



Yeni VATAN
OCAK 2008 SAYI 86 5HABER

kadar Avusturya’da yasayan 
Müslümanlar olarak bizleri 
de derinden yaralamıs ve üz-
müştür. ’’ 

İslam Toplumu Milli Görüş 
Genel Başkanı Yavuz Çelik 
Karahan FPÖ’lü politikacı-
nın Peygamber Efendimiz’e 
(s.a.v) yönelik menfur ha-
karetlerini şiddetle kınadı 
Müslümanlar FPÖ’lü poli-
tikacının seviyesine düşme-
meliler – “Böyle bir kampan-
yaya karşılık vermenin en iyi 
yolu,samimi bir Müslüman 
olarak, Kur’an’ın ve Peygam-
berimizin (s.a.v) öğretileri-
nin yaşayan bir örneği olmak 
ve bu tür ahlaksızlıkları boşa 
çıkarmaktır.”dedi. Müslü-
manları ölçüsüz tepki verme-
me konusunda da uyaran Ka-
rahan, “Hakaretlerin düzeyi 
ne olursa olsun, Winter’in se-
viyesizliğinin bizi olur olmaz 
tavırlara sürüklemesine izin 
vermemeliyiz. Böyle bir kam-
panyaya karşılık vermenin en 
iyi yolu, samimi  bir Müs-
lüman olarak, Kur’an’ın  ve 
Peygamberimizin (s.a.v) öğ-
retilerinin yaşayan bir örneği 
olmak ve bu tür ahlaksızlıkla-
rı boşa çıkarmaktır” dedi. 

ÖVP Belediye Meclisi onun-
cu Viyana Üyesi Mustafa 
İşçel ise ,’’ Öncelikle  FPÖ 
lü Dr. Susanne Winter  tara-
findan dile getirilen, asli ol-
mayan iftira ve provokasyon 
kokan sözlerden duydugum 
üzüntüyü belirtmek isterim. 

Avusturyali bir politikaci , bir 
müslüman ve en önemlisi bir 
insan olarak yapilan hakaret 
dolu konusmayi kabul edile-
mez buluyorum.’’ dedi. İsrail 
Kültür Cemiyeti FPÖ’nün 
Müslümanlık düşmanı sözle-
rine karşı  yaptığı basın açık-
laması ile şunları ifade etti: ‘’  
Avusturya’daki İsrail Kültür 
Cemiyetleri, aşırı sağ parti-
lerin saflarında yer alan ve 
kendilerine “ilahiyatçı” payesi 
veren kişilerin siyasal çıkar-
lar uğruna dini duyguları so-
rumsuzca zedelemelerine son 
yıllarda sık sık görüldüğü gibi 
yine karşı çıktı. Resmi ma-
kamların soruşturma açmaya 
karar vermesi ise memnuni-
yetle karşılandı.  Bu şekilde 
davranan parti üyelerinin 
Müslümanlıkla uğraşmak ye-
rine, Avusturya’nın tarihi ve 
kendi partilerinin geçmişiyle 
ilgilenmelerinin daha doğru 
olacağı kaydedildi.  Bu politi-
kacıların, kendi parti geçmiş-
leriyle ilgilendikleri takdirde, 
Alman ırkçı hareketinin din-
ler arasındaki birlik ve saygı-
nın yıkılmasında daha önce 
de önemli payı olduğunu 
kesin olarak görebilecekleri 
belirtildi. Demokratların dik-
katleriyle bu durumun tekrar 
etmesinin önleneceğini umu-
yoruz.’’

Dilin kurusun!
Avusturya’nın aşırı sağcı Par-
tisi FPÖ’nün nahoş ve po-
pülist seçim propagandası, 
Graz’ta Müslümanlara karşı 

Pazar 13.Ocak.2008 tari-
hinde kışkırtmalarla daha da 
düşük seviyeye ulaştı ve özel-
likle ‘’ Türklerin dilin kurusun 
terbiyesiz kadın’’ başlıklı tep-
kisine neden oldu.  Susanne 
Winter, göç konusunda zaten 
alışılmış olan „dalga“ sözü-
nü artık kullanmıyor. Olayı 
„sunami“ olarak tanımlıyor. 
Müslümanlar, Avusturya için 
ölüm ve yıkım getiren fela-
ket olarak canlandırılıyor. Bu 
açıklamanın yasalardaki hal-
kı kışkırtma suçu kapsamına 
girdiğini artık görmeliyiz. 

Bu özenti politikacının tü-
müyle vasıfsız ifadelerle Hz. 
Muhammed’i küçük dü-
şürmeye çabalaması, burada 
Müslüman düşmanlığının 
siyasal program olarak na-
sıl kullanıldığını gösteriyor. 
Müslümanların anayasayla 
garantiye alınmış olan dinle-
rini serbestçe ifa etme hak-
larının başkalarının dinine 
sanki saldırıymış gibi göste-
rilerek yaratılan „İslamlaşma 
paniği“ de bu programa uyu-
yor. Avusturya’da İslam ile 
alakası olmayan ama devamli 
Müslümanları temsil ettiğini 
iddia eden bazı güçler yüzün-
den başımız beladan kultul-
muyor.  Burada FPÖ seçim 
propagandası uzmanlarının 
küçük hesapları sonuç ver-
mekte: Bugün isim vermeden 
İnternet forumlarını dolduran 
Müslümanlığa karşı düşman-
lık ve hakaretler, yarın onların 
seçim propagandalarında yer 

alıyor -  en önemlisi, böylece 
toplumun dikkati gerçek sos-
yal tartışmaların dışına çeki-
liyor. Ne de olsa, son günler-
de yaşanan üzücü olaylardan 
sonra, Avusturya’da çocukla-
rın cinsel tecavüzden korun-
ması konusu tartışılmakta. 
Şimdi bu tartışmaları „kötü 
kişi“lere yıkmak istiyorlar.

Bu düzeyde, hele ilahiyat ko-
nusunda akılcı bir tartışma 
yapmak mümkün değildir.  
Son bilimsel araştırmaların so-
nuçlarına göre Hz. Hatice’nin 
Hz. Muhammed’le bazılarına 
göre 14, diğer araştırmacılara 
göre 17 ila 18 yaşında evlen-
miş olduğuna sadece kısa-
ca değinmekle yetinmelidir. 
Hz. Hatice’nin yaşamındaki 
değişik olayların ayrıntılarıy-
la incelenip zaman sırasına 
konması sonucu bu sonuca 
varılmıştır. 

Evlenme yaşının, her döne-
min tarihsel bağlamında in-
celenmesi gereği tartışılmaz. 
Avrupa’da yakın çağlara kadar 
özellikle aristokrat ailelerde 
çocuk evlilikleri yaygın bir ol-
guydu. İncil’de Hz. Davud’un 
„sıcaklığına“ yeniden kavuş-
mak için 14 yaşında bir kız-
la evlendiği anlatılmaktadır. 
Yani Hiristiyanlar ve Muse-
vilere indirek bir saldırma o 
anlamda vardır. Entegrasyon 
ve benzeri konulardaki tar-
tışmaların düzeyi, popülist 
partilerin nefret tiradlarından 
zarar görmemelidir. Gönül, 
gerek politikanın gerekse sivil 
toplumun kararlılıkla sesini 
yükselterek FPÖ’nün kışkırt-
malarına set çekmesini diler. 
Tarafsız ve yapıcı tartışmalar 
toplumda barış ve bağlılığa 
katkıda bulunabilir. 

Özellikle ülkedeki Müslü-
manlara seslenip, kendilerini 
Avusturya’da birçok kez de-
nenmiş bu yapıcı tartışmalara 
katılmaya, her türlü maksatlı 
kışkırtmadan ve yapay düş-
manlıktan uzak durmaya da-
vet etmek istiyoruz. Soğuk-
kanlılığınızı muhafaza edin 
ve üçüncü sınıf politikacıların 
kışkırtmalarına uyarak onla-
rın sloganlarına hayal ettikleri 
önemi vermekten kaçının.

Susanne  Winter
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Avusturyalı bir bayanla kı-
sa bir süre yaşayan İbrahim D. 
isimli İzmirli gürbetçi, postası-
na gelen bir mektupla baba ol-
duğunu öğrendi. Ancak 12 yıl-
dır hukuki nedenlerden ötürü 
çocuğunu göremeyen İbrahim 
D., “Böyle bir olayı duysaydım 
inanmazdım. 12 yıldır mahke-
memiz devam ediyor. Ben eli-
me ulaşan bir mektupla baba 

olduğumu öğrendim. Ancak 
12 yıldır bu çocuğu göremiyo-
rum” şeklinde dert yandı.

VİYANA-Avusturyalı bir ba-
yanla kısa bir süre yaşayan 
İbrahim D.’e gelen bir mek-
tupla çocuk sahibi olduğunu 
öğrendi. Mektup yerel mahke-
meden geliyordu. Gelen mek-
tubun içinden kısa bir süre bir-

likte yaşadığı bayanın nafaka 
istemiyle açtığı davanın bel-
gesi çıkmıştı. Sevinçle mahke-
meye gitti. Ancak ilk duruşma-
nın ardından 12 yıl geçmesine 
rağmen kendi öz çocuğunu 
göremedi.

Gençler ibret alsın 
Önce Avusturyalı bayanın 
kendisinden para almak ama-
cıyla böyle bir oyun yaptığı-
nı düşünen İbrahim D., yerel 
mahkemeden DNA testi iste-
di. Yerel mahkeme D.’nin is-
teğini yerinde bularak kabul 
etti. DNA masrafları yakla-
şık 38 bin euro tuttu. İbrahim 
D. ile anne ve çocuktan örnek-
ler alındı. Çocuk yüzde 99.999 
ona aitti. Yani görmediği çocu-
ğunun artık kendisine ait ol-
duğundan da emindi.

Bana çocuğumu gösterse-
ler dünyanın en mutlu insa-
nı olacağım diyen İbrahim 
D., “Mahkemenin kuruldu-
ğu günden beri çocuğumu 
görmek için uğraş veriyorum. 
İsteklerimi kanunlara ve ni-
zamlara uygun olarak yapıyo-
rum. Ancak sürekli bu isteğim 
red ediliyor. Beni baba ola-
rak nitelendiriyorlarsa en bü-
yük hakkım çocuğu görmektir. 

Yani zor bir şey istemiyorum. 
Ancak raporlar ve eski arkada-
şım bu çocuğu görmemi iste-
miyor. Şuanda çalışmıyorum. 
Yani mahkemenin bana ver-
diği nafakayı ödeyebilecek bir 
durumum da yok. Ara sıra dost 
ve arkadaşlarımdan gelen işleri 
yapıyorum. Yani belirli bir ge-
lirim yok. 

Ne kazanırsam onunla geçin-
meye çalışıyorum. Bunun için 
benden nafaka alamıyorlar. 
Nafaka ödemek isterim ama 
durumum uygun değil. Bu ço-
cuk bana postadan çıktı. Yani 
elimde bu çocuğun bana ait ol-
duğuna dair bir mektubun dı-
şında birşey yok. Türk gençle-
rinden isteğim benim yaptığım 
gibi bir yanlış yapmamalarıdır. 
Avusturya hukuk ülkesi. Yani 
haklarınızı hukuk yoluyla ko-
laylıkla alabilirsiniz. İleride ba-
şınıza sorun olabilecek prob-
lemleri önceden engellemeniz 
mümkün” dedi.
Bilindiği üzere Avusturya’da 
anne ve çocuğu koruyan bir 
çok yasa ve kanun buluyor. 
Mahkeme kararıyla bir kişinin 
çocuğunu görmesi engellebilir.  
Bununla ilgili olarak bu güne 
kadar alınmış binlerce karar 
bulunuyor. 

Postadan çocuk çıktı
Çocuk ona postayla geldi. Kendi öz çocuğunu göremeyen babanın hikayesi 12 yıldır Avusturya mahkeme 
salonlarında devam ediyor.

Ibrahim D.

Satılık Bay Bayan Kuaför 
Salonu

Çok uygun fiyata satılık bay bayan kuaför 
salonu. Kuaför salonumuz 11. 

Viyana’dadır.

0699 1959 62 62- 0699 11280284 
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Avusturya’dan üstün hizmet madalyası
İzmir’de doğan ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı’ndan mezun 
olan dünyaca ünlü opera sa-
natçıları, ikiz kardeşler Didem 
ve Sinem Balık tarafından ve-
rilen mini konser, davetlilerin 
güzel bir gece geçirmelerini 
sağladı. Konser sonrası “Opera 
ikizleri” Didem ve Sinem Ba-
lık kardeşlerle bir süre sohbet 
eden Başkan Aziz Kocaoğlu, 
sanatçıların dünyada ses geti-
ren başarılarını yakından takip 
ettiğini belirtti. Başkan Koca-
oğlu, opera sanatçısı kardeşle-
re, Nisan ayında Almanya’nın 
Essen kentinde düzenle-
nen Türk-Alman gecesinde 
İzmir’in EXPO adaylığına 
destek amacıyla verdikleri 
konser için de teşekkür etti.

İZMİR -Avusturya Büyükelçisi Heide Maria Gürer, Avukat Ülkü Caner ve Prof. Dr. 
Getrude Durusoy’a yaptıkları katkılardan dolayı Avusturya Cumhuriyeti ‘Hizmet ma-

dalyası’ verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da katıldığı tören-
de Kültürpark 4 No’lu Hol’de gerçekleştirildi.

Av. Caner ve 
Başkan Kocaoğlu

Sanatçı Balık kardeşler, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkan Kocaoğlu ile Av. Caner uzun uzun sohbet ettiler.

Avrupa Alevi Birlikleri 
K o n f e d e r a s y o n u 
Genel Başkanı oldu-

ğuna işaret eden Öker, AABF 
genel başkanlığı görevinin iş-
lerini biraz güçleştirdiğini be-
lirterek, “Önümüzdeki dönem 
yapılacak seçimlerde aday ol-
mayacağım” dedi. 

Almanya Alevi Birlikleri 
Federasyonu için şu an için 
belir lenmiş bir isim ol-
madığına daikkat çekerek, 
“Belirlenmiş bir isim yok. Şu, 
bu isim demiyorum. Bu dava 
içinde çalışmış, kendini ka-
nıtlamış, sevdirmiş bir arka-

daşımız, yapılacak seçimler-
de alacağı destekle bu göreve 
gelecektir. En doğrusu da bu-
dur” şeklinde konuştu. 

Avrupa’da örgütlü federasyon-
ların Avrupa Alevi Birlikleri 
Konfederasyonu’na bağlı ol-
duğunu söyleyen Öker, “20 yıl 
başkanlığını yaptığım AABF 
de Konfederasyona bağlı. 
Üstten de olsa diğer federas-
yonlara olduğu gibi AABF’ye 
de katkılarım her zaman ola-
caktır. Bugüne kadar bu inan-
dığım dava uğruna çalıştım. 
Katkısı olan arkadaşlara te-
şekkür ediyorum” dedi. 

Turgut Öker
yeniden aday 
olmayacak

KÖLN- Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu 
(AABF)’nin 20 yıldır başkanlığını yapan Turgut 
Öker, bir yıl sonra yapılacak genel kurul seçimle-
rinde genel başkanlığa kesin aday olmayacağını 
söyledi.



Avusturya’dan üstün hizmet madalyası
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Kardinal Chistoph Schönborn 
tarafından Müslümanlar’la 
diyalog için görevlendirildi. 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Bardakoğlu tarafından 
da kabul edilen rahip Martin 
Rupprecht ile, “İki din arasın-
daki diyalog konusunda” bir 
söyleşi gerçekleştirdik. Rahip 
açık gönüllülükle diyaloğun 
nasıl olacağını anlattı. Türkleri 
ve Türkiye’yi iyi tanıyan Rahip 
Martin Rupprecht, daha önce 
dil kursu için Türkiye’de de bu-
lunmuştu.

İki farklı dinin mensupları ko-
nuşmalarında sürekli söz et-
tikleri diyalog için Viyana’da 
gerekli alt yapı bulunduğu-
nu söyleyen Rahip Martin 
Rupprecht, “İnsanların bir-
birlerine yakınlaşmasını ve 
iki toplumun kardeşçe yaşa-
ması için diyaloğu sürdürmek 
zorundayız. Viyana’da bu iki 
toplum birbiriyle kardeşçesi-
ne kilitlenmiş durumda. Biz 
herkesi kucaklayıp Viyana’yı 
dinlerin barıştığı, kardeşçe ya-
şandığı bir yer haline getirmek 
istiyoruz. Amacımız kendi di-
nimizi başka toplumlara en-
tegre etmek değil, yani mis-
yonerlik faliyeti yapmıyoruz. 
50 yıldır birlikte yaşadığımız 

Türk toplumu ile birlik ve be-
raberlik içinde bulunmak isti-
yoruz” şeklinde konuştu.
Kimdir?

Türkler’in kiliselere bakışı 
nasıl sizce?

Müslüman ve Hıristiyan top-
lumu arasında Viyana’da gü-
zel bir ilişki var. Bu sebepten 
ötürü iki din arasında yakın-
laşmalar oluyor. Türkler ar-
tık yavaş yavaş kiliselere açıl-
ma yolundalar. Hıristiyanlar’da 
Müslümanlığı tanıyorlar. Yani 
iki din arasındaki farklılıkları 
biliyorlar. Hıristiyanlığın için-
de de bazı ayrılıklar olduğunu 
Türk kardeşlerimiz diyalog sa-
yesinde öğreniyor. Bende bu 
diyalog sayesinde İslam’ı tanı-
yorum. İslam içindeki meshep-
leri de tanıyorum. Yani İslam’a 
daha yakınlaştım bu sayede.

Siz Hıristiyanlara 
Müslümanları anlatmak 
için ne yaptınız?

Haftasonları çıkan dini bir ga-
zete var. Bizim için çok önem-
li bir yayın organıdır. Bu ga-
zete içinde Müslümanlar üç 
ay boyunca kendilerini anlat-
ma imkanı buldular. Bu önem-

li bir yaklaşımdı Hıristiyanlar 
açısından. Yani Hıristayanlar 
kendi gözlerinden değilde 
Müslümanlar’ın bakış açısın-
dan İslam’ı tanımış oldular. 
Daha önce böyle bir şey yapıl-
mamıştı.

Diyalog için iki toplum ne 
yapmalı? ATİB’in bir katkı-
sı oldu mu?

Toplum içindeki düzeni 
Müslümanlar ve Hıristayanlar 
eşit şekilde koruyoruz. Çünkü 
daha önce karşı karşıya yaşı-
yan iki toplum, ATİB’in bü-
yük katkısı sayesinde yan ya-
na yaşamayı öğrendi. Artık 
sorunlara iki toplum olarak 
ortak çözüm bulmaya çalışı-
yoruz. Bu diyalogun ilk adımı-
dır. Ve önemli bir adımdır ba-
na göre.

Birlikte yaşamak için ne 
yapılmalı?

Birlikte yaşamak istiyorsak 
herkes kendi hatalarını gör-
mek zorunda. Diyalog çalış-
malarında çeşitli Müslüman 
gruplarla çalışma olanağı bul-
duk. Bu görüşmelerde bü-
tün gruplar kendi dinlerini 
ve kendi amaçlarını anlatmak 
için uğraş gösterdi. Ancak her-
kes kendi hatasını görmek zo-
runda. Daha önce de Katolik 
kilisesi etrafında bir çok Haçlı 
Savaşları oldu. Bütün bu hata-
ları göz önüne alarak ileri doğ-
ru ilerlemek gerekiyor. İnsanlar 
birbirlerine hoş görüyle yak-
laşmalıdırlar.  Diyalog bir mis-
yoner faliyeti gibi görülmeme-
li. Yada bir misyonerlik faliyeti 
değildir. Sadece iki toplum 
içinde birlikte yaşamayı ve bir-
likte hoşgörünün bulunduğu 
bir platform olarak görülebili-
nir. Önemli sonuçları olacaktır. 
İki din böylelikle bir birine ya-
kınlaşacaktır. 

Hıristiyanlığın geçmişe 
dayalı hataları var mı?

Papa II. John Paul, dünya dev-
letleri önünde Katolik kilise-
ninin bazı hatalarını anlattı 

ve bunlar için özür diledi. Ve 
Katolik kilisenin bundan son-
ra yeni bir yola girdiğini açık-
lamıştı. Bizimde düşüncemiz 
aynıdır. Yeni ve olumlu bir yo-
la başlamak zorundayız.

Diyaloğu insanlara 
nasıl anlatıyorsunuz? 
Anlatmakta zorluk çekiyor 
musunuz?

İnsanlar kendi açılarından bu 
diyaloğa yaklaşıyorlar. Herkes 
kendi amacını anlatıyor. İlk 
olarak ön yargıları bir kenara 
bırakmak zorundayız. Ancak 
diyaloğun amacı insanların 
kendi dinlerini anlatmaları de-
ğildir. Biz birlikte özgürce nasıl 
yaşayabileceğimizi arıyoruz. 

Yani bu diyalog çalışmalarıy-
la ilgili başka bir amacımız 
yok. Herkesin alçak gönüllü-
lükle bu diyalog çalışmaları-
na kucağını açması gerekiyor. 
Müslüman ve Hıristiyan di-
nine ait insanlar birlikte mut-
lu yaşamanın yolunu bulmalı-
dırlar.

Siz Türkçe’yi nerede 
öğrendiniz? Neden iki din 
arasında diyalog konusuy-
la görevlendirildiniz?

Ben 1999 yılında Ankara’ya dil 
öğrenmek için gittim. Burada 
Ankara Üniversitesi’nin dil 
okuluna kayıt oldum. Bu sü-
re içinde Türkleri ve Türkiye’yi 
daha iyi tanıma olanağı bul-
dum. 1999’dan öncede diya-
logla ilgili çalışmalarım var-
dı. Her yıl bir çok din görevlisi 
Türkiye’ye dil öğrenmek için 
gidiyor. Bunların bazılarının 
misyonerlik yaptığını biliyo-
ruz. Ancak benim böyle bir şey 
yapmam söz konusu değil.

Türkiye’de kaldığım süre için-
de Türk insanını tanıma imka-
nı buldum. Müslüman aileler-
le tanıştım. Kız istedim, çeşitli 
tarikatların önde gelen isimle-
riyle tanıştım. Ve iki din ara-
sında önemli çalışmalar ya-
pabileceğim için bu göreve 
seçildim.

 Rupprecht: Viyana’da kardeşçe yaşıyoruz
Viyana’nın en önemli kiliseleri arasında bulunan 

Neufünfhaus’un rahibi Martin Rupprecht  ile Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr.  Ali Bardakoğlu birlikte.

Prof. Bardakçıoğlu ve 
Rahip Rupprecht



Türkiye’de misyonerlik 
faliyeti var mı sizce?

Amerika ve İsveç’ten bazı 
gruplar Türkiye’ye misyoner-
lik yapmak amacıyla geliyorlar. 
Özellikle Angelikan grupların 
misyonerlikle ilgilendiklerini 
biliyorum. Biz misyonerlik fa-
liyeti yapmıyoruz. 

Yani kimsenin kapısına gi-
derek dinimizi anlatmıyoruz. 
Ancak bize gelecek olan in-
sanlara da kapılarımız açık. Bu 
insanları aydınlatmaya hazı-
rız. Bu kişinin kendi kararıdır. 
Kendiliğinden gelen insanlara 
dinimizi öğretebiliriz. Bunun 
dışında bir şey yapmıyoruz.

Viyana’da Müslümanları’n 
böyle bir faliyeti var mı 
sizce?

Buna evet diyebiliriz. Çünkü 
geçtiğimiz yıl bir Müslüman 
teşkilatı çeşitli bölgeler-
de İslam’la ilgili olarak evlere 
büroşür dağıttı. Yani camile-

rin dışında bir çalışmaydı bu. 
Bunun tersi olan durumlarda 
var. Yine bir Hıristiyanlık teş-
kilatı Müslümanlara yönelik 
bir çalışma yapmıştı. Burada 
bir çok Müslüman davet edil-
mişti. Yani dönem dönem iki 
taraftanda yapıldığı oluyor.
Beni Türkiye’de bir çok din 
adamı İslam’a davet etmişti. 
Bu elbette her dinde var. Yani 
her din başka dinden olan bir 
kişiyi kendi dinine davet eder. 
Ancak bunun bir ölçüsü var. 

Hıristiyanlığı seçen Türk 
var mı?
Hıristiyanlık’tan Müslümanlığa 

geçmiş bir çok insan bu-
lunuyor. Bunun yanı sıra 
Müslümanlık’tan da geçmiş in-
sanlar var. Ancak bunların sa-
yısıyla ilgili olarak kesin bir şey 
söyleyemem. İnsanların kişi-
sel tercihlerini yargılamak is-
temiyoruz. Ancak çok diyebili-
riz. Ayrıca iltica başvurusunda 
bulunmuş bir çok insan var. Bu 
insanlar dönem dönem din de-
ğiştirmek için bize geliyorlar. 
Ancak bunların başvurularını 
da iltica talepleri bittikten son-
ra kabul ediyoruz. Ancak bu-
nu hemen yapmıyoruz. O ki-
şiyi bir süre cemaatimiz içinde 
inceliyoruz.

Müslümanlığı seçen 
Hıristiyan var mı?
Elbette var. Bir çok kişi-
nin din değiştirdiğini gö-
rüyoruz. Ancak geçenlerde 
bir Müslümanlığı seçmiş bir 
Hıristiyan bayan bana gel-
di. Erkek arkadaşı sayesinde 
Müslümanlığı tanıdığını ve o 
dönemde bunalımda olduğu-
nu anlattı. Daha önce bir tö-

renle Müslüman olduğunu 
ve tekrar Hıristiyanlığa dön-
mek istediğini söyledi. Biz bu 
tür durumlarla dönem dönem 
karşılaşıyoruz.

Diyalog nedir, diyalog için 
neler yapılmalı?

Diyalog sayesinde dinler bir-
birlerini iyi tanıyorlar. Eşit 
mesafeyle insanlar birbirlerini 
tanıyorlar. Ön yargılar ve kor-
kular bitiyor. Geçtiğimiz gün-
lerde beş tane Müslüman ka-
dın kilisemizi ayin sırasında 
ziyaret etti. Bu cemaatimiz ta-
rafından ilgiyle karşılandı. Biz 
diyalog için elimizden gelen 
her şeyi yapmaya hazırız.

Daha önce diyalog çalış-
malarında olumsuzluklarla 
karşılaştınız mı?

Geçen sene Müslüman kadın-
lar yine bizi ziyaret etmek is-
tediler. Bu küçük bir diyalog 
başlangıcıydı. Randevu aldık-
ları halde gelmediler. 
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Scientology İncili Türkçe’de 
çevrildi. Scientology tarika-
tı, Türkler üzerinde etkili ol-
maya çalışıyor. Bu dinin men-
supları, bazı Türk gençleri ile 

görüşmelere de başladılar. 
Hatta bir çok Türk aileye çe-
şitli mektuplar bile yolladılar. 
Viyana-Tom Cruise, Juliette 
Lewis, John Travolta, Jenna 

Elfman gibi Hollywood yıl-
dızlarının milenyum dini 
Scientology bir çok ülkede 
başarısızlık elde etti. Bu di-
ne mensup kişiler Almanya 
ve Avusturya’da Türk genç-
lerini hedef kitlesi olarak al-
dı. Bu dinin kitabı olan 
Dianetik ise Türkçe’ye çevril-
di. Viyana’da bazı Türkler’in 
evlerine kadar postalanan bu 
kitabın içinde ilginç bilgiler 
bulunuyor. Ancak Türk genç-
leri tarafından da ciddiye alın-
mayacağına kesin gözüyle ba-
kılıyor. Geçtiğimiz yıllarda 
da Scientology Kilisesi ola-
rak Viyana’da bir bina hizme-
te girmişti.

Yeni Vatan Gazetesi’ne açık-
lamada bulunan bir genç, 
(İsmini Hukuki nedenlerle 
açıklayamıyoruz!), Viyana’da 

1. Türkiye’de mesken olarak 
kiraya verilen binalardan el-
de edilen gelirlerin belirli bir 
kısmı vergiden istisna olup, bu 
miktarın üzerinde gelir elde 
edenlerin bu gelirlerini beyan 
etmeleri zorunludur.

2002 yılında elde edilen kira 
gelirlerinin istisna miktarı 750 
milyon TL olarak belirlen-
miştir. Bu itibarla, bu miktarın 
üzerinde gelir elde edenlerin 
bu gelirlerini beyan etmeleri 
gerekir.

(2003 yılında elde edilen kira 
gelirlerinin ise 1.500.000.000 
milyon lirası vergiden istisna 
edilmiştir.)

2. İşyeri olarak kiraya verilen 
binalarda ise vergi tevkifatı ya-
pılması zorunludur. Yurt dı-
şındaki vatandaşlarımızın bu 
durumda beyanname verme-
leri gerekmez. 

3. Türkiye’de elde edilen ge-

lirler sadece kira gelirlerinden 
ibaret ise, bu gelirler bir son-
raki yılın Ocak ayında beyan 
edilecektir. Örneğin 2002 yı-
lında elde edilen kira gelirleri 
için, 2003 yılının Ocak ayında 
beyanname verilecektir.

4. Gelir vergisinde “Aile Reisi 
Beyanı” kaldırıldığından eşler 
ve çocukların kira gelirleri ay-
rı beyanname ile beyan edile-
cektir.

5. Kira gelirleri nedeniyle öde-
necek gelir vergisi, Ocak, Nisan 
ve Temmuz aylarında olmak 
üzere 3 eşit taksitte ödenir.

6. Kira gelirleri nedeniyle öde-
necek vergi miktarının bulu-
nabilmesi için, o yıl elde edi-
len kira gelirlerinden önce 
istisna miktarı düşülür, kalan 
miktarın da ayrıca yüzde 25’I 
Götürü Gider olarak indirile-
rek vergiye tabi tutulacak mik-
tar bulunur. (Gerçek Gider 
yönteminin seçilmesi duru-

munda, kiraya verilen gayri-
menkuller için yapılan çeşitli 
giderlerin indirilmesi müm-
kündür.)

Bu şekilde bulunan gelirler, el-
de edilen gelir miktarına göre 
yüzde 20 ila 45 oranında vergi-
ye tabi tutulur.

Türkiye’de Kira Gelirlerinin beyanı
Viyana-Türkiye’deki bina, arsa ve arazilerden elde edilen kira gelirleri “Gelir Vergisi”netabi bulunmaktadır. 
Bu itibarla yurt dışındaki vatandaşlarımızın kira gelirlerini, kanunda aranan belirli şartlar içerisinde beyan 
etmeleri gerekmektedir.

Gayrisafi Gelir :  3.600.000.000 TL

Vergi Istisnası : 950:000.000 TL

Kalan:  2.650.000.000 TL

Götürü Gider (Yüzde 25) : 662.500.000 TL

Vergiye Tabi Geli:   1.987.500.000 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi: 397.500.000 TL

Hesaplanan Fon Payı: 39.750.000 TL

Ödenecek vergi ve fon payı miktarı toplam 
437.250.000 TL olmaktadır.

Örneğin, yurt dışında yaşayan bir vatandaşımızın 
2002 yılında 3 milyar 600 milyon TL kira geliri elde 
etmişse ödeyeceği vergi miktarı aşağıdaki şekilde 
hesaplanacaktır. 

Scientology, Viyanalı 
Türk gençlerinin 
peşinde 
Bir çok ülkede faaliyet gösteren Scientology 
Kiliseleri, Almanya ve Avusturya’da Türk gençlerini 
hedef aldı. Amerikalı bir yazar tarafından yazılan 
bir kitaptan sonra din halini alan bu organizasy-
onun birlerce müridi var. Dünya üzerinde bir çok 
taşınmaz mal varlığı da bulunan Scientology’nin 
Türkiye’de de şubeleri bulunuyor.

Ünlü aktör 
Tom Cruise de 

Scientology’nin 
üyeleri arasında 

yer alıyor. 
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bazı gençlerin bu dine karşı 
ilgilerinin bulunduğunu söy-
ledi. Genç, “Bir gün yolda yü-
rürken birisi bana Türk olup 
olmadığımı sordu. Neden de-
dim. Sana bir hediyemiz var 
dediler. Yanında bir bayan-
da vardı. Bana bir kitap he-
diye edeceklerini söylediler. 
Kitabı elime aldım, inceledim. 
Sonra kalın bir kitap olduğu 
için onlardan aldım. Bana çok 
sıcak davrandılar. Hatta be-
ni toplantılarına davet ettiler. 
Ancak onlara katılabilmem 
için bu kitabı okumam gerek-
tiğini söylediler. 

O güne kadar böyle birşey 
duymadım. Benden kitabı sa-
tın almam gerektiğini söyle-
diler. Yani bedava vermezler-
miş. Kaç para diye sordum. 
Sadece sembolik bir rakam 

ödedim. Yani 50 Cent. 250 
sayfalık yeni bir kitap için bu 
miktarı kendilerine ödedim. 
İleride onların zarar görme-
meleri için bu kitabı satın al-
mam gerekiyormuş. Yani hu-
kuki bir oyun. Aslında kitap 
bedava. Propoganda yapma-
nın bir başka yolu. Ancak 
onlara ev adresi mi ve tele-
fonumu verdim. Beni sürek-
li arıyorlar. Hatta geçenlerde 
Almanya’dan bir toplantıya 
bile çağırıldım. Yani insanlar 
birbirlerini iyi takip ediyorlar. 

Bunlar için yapabileceğim bir-
şey yok. Ben onların isteklerini 
ilk tanıştığım gün yanlış anla-
dım. Yani bana sosyal bir ça-
lışma gibi gelmişti. Ancak de-
ğilmiş. Ne garip değil mi? Ben 
Müslüman olarak doğdum ve 
böyle öleceğim. Elbette on-

ların yaptığı kendilerine gö-
re doğrudur. Ancak böyle bir 
şey benim başıma geldiği için 
sizinle derdimi paylaşıyorum“ 
şeklinde konuştu.

Akıl almaz mal varlığı
Scientology, 159 ülkede 10 
milyon üyesi, binlerce kilise-
si ve akıl almaz mal varlığıy-
la büyük tartışmalara yol açı-
yor. Almanya Hükümeti, bu 
din ve din mensuplarını mer-
cek altına aldı. Berlin Eyaleti 
Başbakanı Ehrhart Koerting, 
Almanya’daki 16 eyaletin içiş-
leri bakanının Scientology ta-
rikatının yasaklanması ihti-
malini araştırma konusunda 
anlaşmaya vardığını açıkladı. 
Koerting “Anayasanın korun-
ması için gerekli bilgiyi top-
layıp tarikatın yasal konumu-
nu sorgulamaya karar verdik” 

dedi. Tarikat 1954’te ABD’de 
bilimkurgu romanları yaza-
rı, L. Ron Hubbard tarafın-
dan kuruldu. Tarikatın teme-
lini Hubbard’ın ‘Dianetik: 
Ruh Sağlığının Modern 
Bilimi’ adlı kitabı oluşturuyor. 
ABD’de resmi bir din olarak 
kabul ediliyor. 

Batı dünyasının en büyük 
kültlerinden biri olan ve ‘ger-
çeği aramak’ anlamına gelen 
Scientology 1954 Şubat’ında; 
1911’de Nebraska’da doğan L. 
Ron Hubbard ve 18 havarisi 
tarafından kuruldu. Hubbard, 
iki yüzden fazla bilimkur-
gu, gerilim, polisiye, mace-
ra romanı olan bir yazardı. 
Ancak edebiyat çevrelerinde 
asla önemli bir yer edineme-
miş ikinci sınıf bir bilimkurgu 
yazarı olarak anıldı hep.

Viyana-Türk i ye ’ n in 
AB üyeliğini des-
tek veren Slovenya, 

Türkiye ile üyelik müza-
kerelerinde yeni başlıkla-
rın açılması için çabalayacak. 
Dönem Başkanlığını Lizbon 
Antlaşmasını ve Schengen 
Alanı’nın genişlemesini ger-
çekleştiren Portekiz’den dev-
ralacak Slovenya, Başkanlığın 
sona ereceği 30 Haziran’a ka-
dar Türkiye ile üyelik müzake-
relerinde birkaç başlığın daha 

açılması için çaba gösterecek.

Ancak, 2 milyon nüfusu olan 
Slovenya’nın bu yöndeki ça-
basının zorluklar ile karşıla-
nacağı belirtiliyor. Portekiz 
Dönem Başkanlığı sırasın-
da yeni başlıkların açılmasını 
“Akil Adamlar” Komitesinin 
kurulmasına bağlayan Fransa 
Cumhurbaşkanı Nicolas 
Sarkozy’nin engellemelerini 
sürdürmesi bekleniyor. 

Slovenya’nın Türkiye’nin AB 
sürecine ilişkin olarak yapacağı 
çabalar, bu ülkenin Başbakanı 
Janez Jansa’nın Kasım ayın-
da Ankara’ya yaptığı resmi zi-
yaret sırasında ele alınmıştı. 
Ankara’da düzenlenen basın 
toplantısında Türkiye’nin AB 
hedefine büyük destek veren 
Jansa, “Biz elimizden geleni 
yapacağız. Açılmayan fasılla-
rın açılması için çaba göstere-
ceğiz” demişti.

Buna karşın Jansa, AB’de bu 
konuda yaşanacak zorluklara 
da dikkat çekmeye ihmal et-
memişti. Jansa, “Ancak açıl-
mayan fasılların müzakereye 
açılması için AB’de oybirliği 
gerekiyor. Bunun için zor bir 
süreç” ifadesini kullanmıştı.

Dönem Başkanlığını Fransa’ya 
devredeceği 1 Temmuz’a ka-
dar AB’yi yönetecek olan 
Slovenya, Balkan ülkelerinin 

AB’ye katılımı perspektifini 
güçlendiren çalışmalara ağır-
lık verecek.  Slovenya, ayrı-
ca Güney Kıbrıs Rum Kesimi 
ve Malta’nın euro sistemine 
katılımını gerçekleştirecek. 
Kültürlerarası diyalog da üze-
rinde duracak Slovenya’nın 
Dönem Başkanlığı’nın en 
zorlu konularından biri-
ni Kosova’nın statüsü sorunu 
oluşturacak.

Dönem başkanı Slovenya
Yugoslavya’nın dağılması ile 1991 yılında bağımsız-
lığına kavuşan Slovenya, 2004 yılında girdiği AB’nin 
Dönem Başkanlığı’nı 1 Ocak itibariyle üstlendi. 
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Viyana-Yıllardan beri 
saz hocası olarak ça-
lışan Müslüm Durak, 

Avusturya genelinde mü-
zikle uğraşan kişileri ahlaklı 
olmaya davet ediyor. Müzis-
yenlerin toplumun önemli 
bir kesimini oluşturdukları-
nı söyleyen Durak, “Bizden 
önceki büyüklerimiz için de 
bizim nesil içinde iyi konu-
şulmuyor. 

Kızına sahip çıkmazsan ya 
zurnacıya, ya davulcuya kaçar 
gibi bir söz var. Mesleğimizi 
kötü emelleri için kullanan 
kişiler var. Bu arkadaşları ah-
laka davet ediyorum. Benim 
amacım kimseyi kötülemek 
yada karalamak değil. Ancak 
verdiğim mesaj sanırım yeri-
ne ulaşmıştır” dedi.

Müzik insan ruhunu ye-
niler

Müzik Sanat Merkezi’nin 
kurucuları arasında bulunan 
Durak, çeşitli düğünlerde ve 
özel günlerde de sahne alıyor. 
Durak, “Müzik benim en bü-
yük uğraşımdır. Bu güne ka-
dar hep ahlaklı oldum. 

Özellikle sahneye çıktığımız 
zaman yüzlerce insanın gözü 
sizin üzerinizde olur. Bizden 
önceki dönemde müzik ya-
pan kişiler iyi şeyler konu-
şulmazdı. 

Ancak günümüzde de müzik 
yapan insanların kötü davra-
nışlarını görüyoruz. Müzik 
insanların en büyük desteği-
dir. Bunun için müzik yapan 
kişinin de iyi örnek olması 
gerekiyor” diye konuştu.

Gençleri müziğe davet
Özellikle çevresinde kötü 
arkadaşları ve kötü alışkan-
lıkları bulunan gençlerin mü-
zik uğraşısıyla kötülüklerden 
kurtulacağını söyleyen Müs-
lüm Durak, “Bir kaç tane 
genç arkadaş vardı. 

Onlara müzikle destek ola-
rak kötü yoldan kurtulma-
larını sağladım. Gençlerin 
iyi şekilde kanalize edilmesi 
gerekiyor. Müzikle uğraşan 
genç her zaman en iyiyi bilir. 
Ailelerden isteğimde şudur: 
Çocuklarınızı yalnız bırak-
mayın, onlara müzik sevgisini 
aşılamak için çalışın. Böyle-
likle sağlıklı bir aile ve sağ-
lıklı bir nesil yaratmış oluruz” 
şeklinde konuştu.

“Müzisyenleri ahlaklı
olmaya davet ediyorum”

Yıllardır sahnelerde müzisyen olarak çalışan 
Müslüm Durak, müzisyenleri ahlaklı olmaya 
davet etti. Son zamanlarda müzisyenlerin kötü 
ve olumsuz hareketlerinin arttığını söylenen 
Durak, gençlere iyi örnek olmak istediklerini 
de ifade etti.

Viyana-20. Viyana’da oturan 
Recep Öztürk’ün eşi Melek 
hanım evinde artan ekmek-
lerle güvercinleri besliyor. Ev-
lerinde artan ekmekleri çöpe 
atmadıklarını söyleyen Melek 
hanım’ın bu davranışı aslında 
bir çok kişiye örnek. Güven-
cinleri çok sevdiğini söyleyen 
Melek hanım, haftanın belirli 

günleri bu hayvanları ekmek 
ile besliyor. Güvencinleri çok 
sevdiğini söyleyen Melek ha-
nım, “Çocukluğumdan beri 
güvencinleri çok severim. 
Onları beklemek çok önemli. 
Dinimizde hayvanları koru-
mamız gerektiğini emrediyor. 
Ayrıca emekleri de atmamış 
oluyoruz” diye konuştu.

Viyana’da güvercinleri 
besleyen yaşlı teyze

Müslüm 
Durak
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Viyana- 1 Şubat 2008 ta-
rinde Hofburg sarayın-
da 51’incisi düzenlenecek 
olan Kaffeesieder Balosuna 
Türkiye´den tanıdık isim-
lerde katılıyor. Türkiye’nin 
en ünlü pastahanelerinden 
olan “Divan“ kahvenin ya-
nında tatlı ve çikolata servisi 
yapacak. Balonun Organi-
sazyonunu üstlenen Viyana 
Kahvehaneler Derneği Baş-

“Melange” Türk 
Kahvesi ile buluşuyor

51’incisi düzenlenen Kaffesieder Balosu’nda 
Avusturya´nın Melange´i ile Türk Kahvesi 

buluşuyor. Geceye Türkiye´den bir çok ünlü 
simanın katılması bekleniyor. Gecenin Konuk 

sanatçısı ise güzel sesi ile Candan Erçetin.

Avusturya- Statistik Austria 
tarafından yapılan bir araş-
tırmaya göre Avusturya´da 
2030 yılında her üç kişiden 
biri 60 yaşının üzerinde olu-
cak. Avusturya´yı zor günler 
beklediğini belirten araştır-
macılar bunun sebeblerinide 
kısaca şöyle açıkladılar: “2007 
yılının sonbaharına baktı-
ğımızda bir önceki seneye 
nazaran Avuturya´da yüzde 
2,4 oranında daha az bebek 
dünyaya gelmiş. Bunun en 
büyük sebebi Avusturya´da 
şu anda bile nûfusun yüzde 
22´sinin 60 yaşının üzerinde 
olması. Yani bu demek olu-
yor ki şu anda Avuturya´da 
1,830.000 kişinin emkli ol-
ması. Bu rakamın 2020 yılın-
da 2,160.000 ve 2030 yılında 
ise 2,5 milyonu bulacağı tah-
min ediliyor”. 

IMAS Araştırma Merke-
zi´nin yaptığı araştırmaya 
göre ise, her üç kişiden ikisi 
Avusturya´daki doğum ora-
nının bu kadar düşmesini 
kaygıyla karşıladıklarını be-
lirtiyor. Yine her 10 kişi-
den 9´u ise bunun gelecek-
te Avusturya´ya çok büyük 

problemler çıkaracağını ifa-
de ediyor. IMAS Araştırma 
Merkezi´nin Başkanı ise asil 
kaygı duyulması gerekilen 
şeyin, gelecekte insanlara 
emekli maaslarının ödeneme-
sinin yanı sıra belkide onlara 
bakacak bir personalin bile 
bulunamıyacak olmasıdır. 

Nûfusu gittikçe yaşlanan 
Avusturya  düşünüyor?

Genç nûfusu gittikçe azalan Avusturya´nın geleceği pekte parlak görünmüyor. Yaşlanan 
Avusturya´da 2030 yılında her üç kişiden biri 60 yaşının üzerinde olacak. Emekli maaşları ve 
bakıcı personal bulmakta zorluk çekecek olan Avusturya´yı zor günler bekliyor.

kanı Maximilian K. Platzer 
bu seneki Balonun sloganı 
olan “á la turca kahve“ye uy-
gun olarak, özellikle İstanbul 
Divan Pastahanesi’nin tatlı 
servisine başvuruyor.
 
Şarkıları ile geceye renk ka-
tıcak olan Candan Erçetin, 
Viyana´nın Politika, Eko-
nomi ve Kültür dünyasından 
bir çok ünlü ismini gece ya-
rısı konseri ile büyüleyece-
ğe benziyor. Kerem Görsev 
& İstanbul Jazz Band, Ay-
han Sicimoglu & All La-
tin Stars´da Balo´ya katılan 
konuklar arasında yer alıyor. 
Gece yarısından sonra Dj 
Yakuza eşliğinde oryantel 
Klub müziğinde geç saatlere 
kadar eğlence devam edicek. 
Bentour´un sponsorluğu al-
tında yapılan Tombala çekili-
şinde ise konuklar Türkiye´de 
1 haftalık tatil kazanabilirler.
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Muafiyet, mücbir sebepler 
saklı kalmak kaydıyla, öle-
ne aidiyetinin ve namlarına 
gelenlere intikalinin kanaat 
verici resmi belgelerle ispatı 
şartıyla, veraset ilamı tarihin-
den itibaren 12 ay içinde tek 
seferde veya aynı süre içinde 
birden fazla partide getirilen 
eşya için tanınmaktadır. An-
cak, bu süre mücbir sebebin 
tevsiki koşuluna bağlı olarak 
gümrük idaresince uzatıla-
bilmektedir. Diğer yandan, 
alkol ürünleri, tütün ve tü-

tün mamülleri, motorlu ticari 
araçlar, ölen kişinin mesleğini 
veya sanatını icra etmesi için 
kullandığı taşınabilir alet ve 
cihazlar hariç, herhangi bir 
meslek veya sanatın icrası 
için kullanılan alet ve cihazlar, 
hammadde stokları ve ma-
mul veya yarı mamül ürünler 
ve normal aile ihtiyaçların-
dan fazla miktarlarda bulu-
nan canlı hayvanlar ile tarım 
ürünleri gümrük vergileri 
muafiyetinden yararlandırıl-
mamaktadırlar 

Gurbetçi mirası 
vergiden muaf

Viyana-Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişile-
rin ölümü nedeniyle Türkiye’de ikamet edenlere veya 
Türkiye’ye kesin olarak dönen Türk vatandaşlarına 
miras yoluyla intikal eden intikal eden kişisel eşya, ev 
eşyası ve kullanılmış bir adet motorlu veya motorsuz 
özel kara nakil vasıtası ithalinde gümrük vergileri 
aranmamaktadır. 

İSTANBUL -Hakemler, 14-
17 Nisan tarihleri arasında 
İsviçre’nin Zürih kentinde 
Mövenpick Oteli’nde topla-
nacak ve burada son kurallar-
la ilgili bilgilendirilecekler. Bu 
hakemlerin kulüp düzeyinde-
ki müsabakalarda düdük çal-
maya devam edecekleri, ancak 
16 ülkenin oynayacağı hazır-
lık maçlarında görev alamaya-
cakları belirtildi. 2008 Avrupa 
Şampiyonası’nda görev alacak 
hakem, yardımcı hakem ve 
dördüncü hakemler şöyle: 

Hakemler: Konrad Plautz 
(Avusturya), Frank De Bleec-
kere (Belçika), Howard Webb 
(İngiltere), Herbert Fandel 
(Almanya), Kyros Vassaras 
(Yunanistan), Roberto Roset-
ti (İtalya), Pieter Vink (Hol-
landa), Tom Henning Ovre-
bo (Norveç), Lubos Michel 
(Slovakya), Manuel Enrique 
Mejuto Gonzalez (İspanya), 
Peter Fröjdfeldt (İsveç), Mas-
simo Busacca (İsviçre) 

Yardımcı hakemler: Egon Be-

reuter, Markus Mayr (Avus-
turya), Peter Hermans, Alex 
Verstraeten (Belçika), Darren 
Cann, Mike Mullarkey (İngil-
tere), Carsten Kadach, Volker 
Wezel (Almanya), Dimitris 
Bozatzidis, Dimitris Saraida-
ris (Yunanistan), Alessandro 
Griselli, Paolo Calcagno (İtal-
ya), Adriaan Inia, Hans Ten 
Hoove (Hollanda), Geir Age 
Holen, Erik Raestad (Nor-
veç), Roman Slysko, Martin 
Balko (Slovakya), Juan Carlos 
Yuste Jimenez, Jesus Calvo 
Guadamuro (İspanya), Ste-
fan Wittberg, Henrik And-
ren (İsveç), Matthias Arnet, 
Stephane Cuhat (İsviçre) 

Dördüncü hakemler: Ivan 
Bebek (Hırvatistan), Stepha-
ne Lannoy (Fransa), Viktor 
Kassai (Macaristan), Kristinn 
Jakobsson (İzlanda), Grze-
gorz Gilewski (Polonya), 
Olegario Manuel Bartolo F. 
Benquerença (Portekiz), Cra-
ig Thomson (İskoçya), Damir 
Skomina (Slovenya)”

UEFA, 2008 Avrupa Şampiyonası’nda görev alacak 
hakemleri açıkladı. Açıklamada 12 ülkeden seçilen orta 
hakemlere Şampiyonlar Ligi’nde aynı maçlarda görev 
alan yardımcılarının eşlik edeceği bildirildi. 

Hakemler 
belli oldu
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Yeni Vatan Gazetesi için 
GÖKMEN COMMUNICATION 

GesmbH Firması 
reklam almaya tam yetkilidir.

Tel:.  01/ 513 76 15-0
Fax:. 01/ 513 76 15-30

www.gokmen.at
gokmen@gokmen.at

Viyana’da dijital satalit 
ve anten konusun-
da uzman firma olan 

FLASH-SAT, Avusturya’da 
yeni bir ilke imza attı. Müş-
terileri için ilk defa delik-
li anten sunan FLASH-
SAT’ın bu ürünü Avusturya 
ve Viyana iklim şartlarına 
çok uygun. Özel bir dizayna 
sahip olan ürün çanak anten 
konusunda yeni bir vizyona 
sahip olacak.

Uzun süredir 10. Viyana’da 
yıllardır hizmet veren 
FLASH-SAT’dan bir yenilik 
daha. Avusturya’da ilk defa 
delikli anteni (ELEK-AN-
TEN) müşterilerinin hizme-
tine sundu. FLASH-SAT 
yeklilileri bu antenin görüntü 
kalitesini yükselttiğini, yağışlı 
ve rüzgarlı havalarda görün-
tünün kesinlikle bozulmadı-
ğını belirttiler. Firma yetkilisi, 
hava durumunun olumsuz 
olduğu zamanlarda bile an-

ten kesinlikle etkilemediğini 
ve bu antene büyük bir talep 
olduğunu vurguladı.

FLASH-SAT yetkilisi şöyle 
konuştu:
“Çanak anten seçerken ön-
celikle dikkate alınması ge-
reken konu çanak anteninin 
koyulacağı yerdir.Yüksek 
rüzgar gören bir birde otu-
ruyorsanız çanak anten ku-
racak yer olarakta çatı gibi 
açıkta ve yüksekte kalan bir 
yer seçtiyseniz o zaman an-
ten alırken ve taktırırken 
fırtınaları ve rüzgarları göz 
önünde bulundurmalısınız. 
Bu antenin özelliği delik-
li olmasıdır. Çanağa çarpan 
rüzgar dileklerden dışarıya 
çıkıyor. Böylelikle çanak an-
tenin görüntü kalitesi de art-
mış oluyor.”

FLASH-SAT’tan 
son yenilik
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Atasözümüzün çok anlamlı bir şekilde ifade etmeye çalış-
tığı gibi, bu sefer ki yazımızın konusu olan Dil Gelişimi, 
insan gelişiminin en önemli yüzlerinden biridir. Önce ge-
nel hatlarıyla bu gelişimi inceliyelim.

Doğumdan iki ay sonra bebek, bütün sesleri çıkarabilecek 
donanıma sahiptir. Üç-dört aylıkken “cıvıldama” dönemi 
başlar. Çocuk, heceye benzer sesleri çıkarmaya çalışır ve 
sık sık tekrarlar. Bu dönemde de, her dönemde olduğu gibi, 
çocukla konuşmak, onu çeşitli sesler çıkararak uyarmak 
çok önemlidir. Çocuğun seslere tepkisini gözlemlemek 
gereklidir. Bu gözlem sayesinde, işitme zorluğu, işitme en-
geli olan bebeklere erkenden teshiş koymak kolaylaşır.

Oniki aylık bebekken ilk kelimeyi doğru olarak söylemesi 
beklenenir. İlk öğrenilen kelimeler genellikle isimlerdir. 
(çay, süt, su ) Daha sonra fiiller (gel, git, dur), sıfatlar (gü-
zel, iyi, sıcak), zamirler (ben, sen, biz) duyulmaya başlar. 
Çocuğun aktif (yerinde ve doğru kullandığı kelimeler) ve 
Pasif (anlamını bildigi ve anladığı kelimeler) Kelime hazi-
nesi, bir buçuk yaşından itibaren hızla gelişmeye başlar.

İki yaş çocuğunun 200-300 kelimelik lisan hazinesi vardır 
ve cümle kurmaya başlar.

Dört yaşındaki çocuk, 3-4 kelimeden oluşan cümleler ku-
rabilir. Kız çocukları dil gelişiminde erkek çocuklarından 
daha hızlıdır.

Bilindiği gibi sevgili anne-babalar, düşünce dil olmadan 
gelişemez. Zeka gelişiminde, dil gelişiminin çok önemli 
payı vardır. Dil gelişiminin de aile içinde lisanın kullanım 
biçimi, çevre kosulları çok belirleyicidir. Aile içinde açık, 
düzgün kendini ifade etmek ve dinlemek, çocuğa örnek 
olmak gereklidir.

Bizim gibi Ana dilinin konuşulduğu ülkenin dışında ya-
şayan, çalışan, göçmenler ve göçmenlerin çocuklar için, 
içinde yaşadıkları toplumun lisanı da önemlidir. Biz 
Avusturya´da yaşadığımıza göre “Almanca” da bizim için 

Bir lisan, bir insan
iki lisan, iki insan

yeri geldiğinde “hayati” bir önem taşır. Eğer yetişkin ola-
rak Avustuya`ya gelmişsek ve Almanca da bilmiyorsak 
– yani eğitim yaşamımızda yer almamışsa- yetişkinlere 
yönelik kurslarla bu açığımızı kapatmamız mümkündür. 
Günlük yaşamımızı kolaylaştıracak, kurumlarla ilişkileri-
mizi (okul, devlet daireleri, hastane vb.) istediğimiz dü-
zeyde sürdürmemizi sağlıyacak kadar Almanca bilmemiz, 
bizim kendimize olan güveni de artıracaktır. Ama benim 
asıl konum, Çocuklarımız; 

Avusturya`da doğmuş ya da okul yaşından önce, buraya, 
bizimle göç etmiş çocuklarımız, Avustuya Eğitim Sistemi 
içinde öğrenimlerine devam ediceklerine göre ve biz her 
fırsat ta “çocuklarımıza daha iyi gelecek ve yaşam tarzını 
sunabilmek için,” Göçmen olmanın sıkıntılarına dayandı-
ğımızı vurguluyorsak, onların okul başarılarında “Almanca 
dil gelişimi “nin önemini de bilmemiz gerekiyor.

Dil öncelikle taklit etme, tekrar etme, konuşma yoluyla 
öğrenildigi için küçük çocuklar, aslında birkaç lisanla içice 
yaşıyorlarsa, bu dilleri öğrenmede hiç zorluk çekmezler. 
Bizim çocuklarımızda Türkçe ve Almanca’yı aynı zaman 
diliminde, parallel olarak ögrenebilirler. Ben bu iki dilin 
birbirlerine parallel olarak, çok daha başarılı olarak öğ-
renebilineceğini savunuyorum. Çocuklarımız, eğer biz 
anne-baba olarak yeterli destek ve ilgi gösterirsek, hem 
Almanca hem Türkçe’yi birlikte öğrenme kapasitelerine 
sahiptirler. 

Yeter ki biz “ana dilini kaybeder, kimliğine ulaşamaz” gi-
bi bize özgü kaygı ve korkularla çocuklarımıza engel ol-
mayalım. Nasil mi? Her iki Lisan´a eşit değer vererek, 
Türkçe konusmayı olduğu kadar Almanca konuşmayı 
da önemseyerek, her iki dil de kitaplar okuyarak, oyunlar 
alarak, çocuk dizileri izlemelerini sağlıyarak, Almanca’nın 
da önemli olduğunu cocuklarımıza hissettirerek…

Kendini, duygularını, düşüncelerini, en az iki dilde ifade 
edebilme hak ve özgürlüğünü çocuklarımızdan esirgemi-
yelim.

Almanca’daki yetersizlikleri yüzünden çocuklarımızın öğ-
renim hayatı kısa sürmesin. Her iki dilide kusursuz kulla-
nabilen yeni nesiller yetistirelim, insanların her dilde anla-
şabileceği bir dünya dileğiyle hoşçakalın..

Aslıhan KARABIBER
Psikolog
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İstanbul-Türkiye’de özel bir 
televizyon kanalında yayınla-
nan programda üfürükçü hoca 
kendini Allah’ın yer yüzünde-
ki elçisi olarak kendini tanıttı. 
Karşısındaki kadına da nuska 
yapan sözde hoca, eksik İslami 
bilgisiyle insanları kandırıyor. 
Bununla ilgili olarak gazete-
cilerin gizli kamera yöntemiy-
le kayda aldığı sahte hoca her 
yıl yüzlerce insanı kandırıyor. 
Avusturya’dan İstanbul’a bu 
hocanın yanına giden insan-
lar bile var. Sahte hocanın in-
sanları kandırması ve para ile 
nuska yapmasıyla ilgili olarak 
Cumhuriyet Başsavcılığı so-
ruşturma başlattı. Para karşılı-
ğında yapılan bu tür nuska ve 
büyüler Türk Ceza Kanunu’na 
göre Kamu Davası olarak sa-
yılıyor.

Türkiye’de ATV televizyonun-
da yayınlanan Muhabir isim-
li programda yıllardır bitme-
yen üfürükçü hoca konusu ele 
alındı. Hoca karşısındaki ba-

yana hiç hoş olmayan sözle-
rin dışında çeşitli hakaretlerde 
de bulundu. Hocadan me-
det uman kadın ise aynı hoca-
ya daha önce üç kere geldiği-
ni söylemesi şaşkınlık yarattı. 
Kadın üç kere gelmesine kar-
şın hala çağre bulamadığını 
ifade ediyor.

Programa katılan İstanbul 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Muhammet Nur 
Doğan ise, bu tür insanların 
yalancı ve sahtekar olduğu-
nu ifade etti. Prof. Dr. Doğan, 
“Ben Allah’ın elçisiyim de-
mek dinsizliktir. Büyüyle si-
hirle uğraşanlar şirk içindedir. 
İnsanların feleğini şaşırtarak 
kendilerine teslim olmaları-
nı sağlıyorlar. Cinciler, büyü-
cüler kitabı dinlere alterna-
tif olarak gündeme gelmiştir. 
Kur’an’a göre fal şeytan işidir. 
Hz. Muhammed’e büyü yapıl-
dığı iddası Kur’an-ı inkardır. 
Sürekli insanlar nazardan söz 
ederler.“ dedi.

Türkiye’ye yeni bir üfürükçü hoca ile tanıştı. Hoca, sözde Allah’ın elçisiymiş! Bu sözleriyle bütün 
Türkiye’yi karşısına aldı.

Sahtekar hoca, “Ben Allah’ın elçisiyim!”



Elif Şafak’tan EU for You! kitabına övgü

Viyana-Türkiye’nin en önem-
li yazarları arasında bulunan 
Elif Şafak, Neue Welt Verlag 
Yayınevi tarafından Türkçe’ye 
çevrilen “EU for you!” kitabı 
için çeşitli övgülerde bulun-
du. Şafak, “İyi ve kaliteli hazır-
lanmış bir kitap. Yazarlarını ve 
Türkçe’ye çevrilmesi için emek 
harcayan Neue Welt Verlag 
Yayınevini kutluyorum” de-
di. Viyana’ya çeşitli zamanlar-
da geleceğini söyleyen Şafak, 
Neue Welt Verlag Yayınevi 
Sahibi Birol Kılıç ile “EU for 
You!” kitabıyla ilgili uzun sü-
re görüştü.

Bu kitabın kaynak bir yayın ol-
duğunu söyleyen Şafak, “Bu ki-
tap Türkçe’ye çevirilmiş olması 
aslında sevindirici bir durum. 
Çünkü Türkiye’de bir kaynak 
sorunu var. EU for You! isim-
li kitapta AB’nin nasıl çalıştı-
ğı ve bazı özellikleri anlatılmış. 
Kitabın Türkiye için özel bir 

anlamı bulunuyor. Ben böyle 
kitapların yayınlanmasından 
yanayım” şeklinde konuştu.

Elif Şafak kimdir?
1971 yılında Strasbourg’da 
doğdu. ODTÜ Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nü bitir-
di. Yüksek lisansını aynı üni-

versitede Kadın Çalışmaları 
Bölümü’nde yaptı. İlk (öykü) 
kitabı Kem Gözlere Anadolu 
1994 yılında, ilk romanı Pinhan 
1997’de (İletişim), ikinci ro-
manı Şehrin Aynaları 1999’da 
(İletişim) üçüncü romanı 
Mahrem (Metis) 2000 yılında 
basıldı. Şafak, Pinhan ile 1998 

Mevlana Büyük Ödülü’nü ka-
zandı. Halen İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nde araştırma 
görevlisidir ve ODTÜ Siyaset 
Bilimi Bölümü’nde doktorası-
nı sürdürmektedir. Eu for you 
kitabı 100 bin baskı ile okullar 
ve basın üzerinden dağıtılıyor.

Türkiye’nin en önemli kalemleri arasında bulunan Elif 
Şafak, EU for You! isimli kitaba övgüler yağdırdı. Kitabı, 

her Türk’ün okuması gereken yayınlar arasında gös-
teren Şafak, bu eseri desteklemek için elinden geleni 

yapacağını söyledi. 
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Bu değişiklik 
kimseye yaramaz

Ta m  t e r s i n e  ö z e l l i k l e 
“Askerliğini yapmamış olma-
nın vatandaşlığı kaybettirme” 
şartı olmaktan çıkarılması, 
Avrupa ülkelerinde yaşayan 
Türkler’in aleyhine. 

İnsanlar, “Askerliğimi yap-
madığım için Türkiye izinle 
vatandaşlıktan çıkmama izin 
vermiyor” deyip çifte vatandaş 
oluyordu. Artık olamayacak. 
Almanya’nın isteğine göre 

düzenleme yapıldığı için, bu 
ülkedeki ilticacılar yeniden 
Türk vatandaşlığına alınıp ia-
de edilecek. 

Almanya ve bazı batı Avrupa 
ülkeleri böylece bir taşla iki 
kuş vuruyor. Hem Türk genç-
lerini sadece kendi vatandaşı 
yapıyor hem de sorunlulardan 
kurtuluyor.

Bir önceki bakan dönemin-

de Alman İçişleri Bakanı 
Schaeuble, askerliği yapma-
manın vatandaşlık kaybı ol-
maması için çok uğraşmıştı. 
Bakan Abdülkadir Aksu dö-
neminde olmadı. 

Şimdi oluyor...

Devlette devamlılık esastır. 
Ve Almanya bu devamlılığı 
iyi sağlıyor doğrusu!
Kaynak Habertürk 

Türk Vatandaşlık Yasası’nda yapılan değişiklik, bazı yerlerde “iyi ber şeymiş” 
gibi sunuluyor. Oysa ki öyle değil... 

Birol KiliçElif Şafak 



Avusturyalı Irkçılardan Yeni yıl hediyesi
Gaziantepli Yaşar Gözel isimli taksici yeni yıl gecesi Avusturyalı ırkçıların saldırısına uğradı. Acilen hastaneye 
kaldırılan Gözel, beyin kanaması geçirdiği için yoğun bakıma alındı. Geçtiğimiz günlerde iyileşen Gözel’in kafa 
tasında kırıklar ve çatlaklar bulunuyor.

Viyana-Yeni yıl gecesini ço-
cuklarına iyi bir hayat kurmak 
için çalışarak geçiren Yaşar 
Gözel isimli taksici Türk, 
Avusturyalı ırkçıların saldı-
rısına uğradı. Saldırıdan ağır 
yaralanan Gözel, beyin kana-
ması ve kafa tasında kırık ve 
çıkıklarla yeni yıla girdi. Türk 
toplumunu derinden etkile-
yen olay 11. Viyana’da gerçek-
leşti. Lorystrasse’de gerçekle-
şirken olayı yapan kişilere ait 
olan otomobilin plakası polis 
tarafından belirlenmesi sevin-
dirici bir gelişme.

Saldırganları tanımadığını 
söyleyen Gözel, “Bir otomo-
bil tali yoldan ana yola fırla-
dı. Ne işaret verdi nede başka 
birşey. Az daha kaza yapıyor-
duk. Sanki bilerek önüme fır-
ladılar. Bende onlara sellektör 
yaptım. Otomobilleriyle yanı-

ma yaklaşarak çamlarını açıp 
bana hakaret ettiler. Bende 
onların bu davranışını poli-
se bildirdim. Yanımdan küfür 
ede ede yanımdan uzaklaştılar. 
Ben olabilecek kazayı ve bu ki-
şilerin küfürlerini polise anlat-
maya çalışırken arkamdan bir 
kişi bana kuvvetli bir şekilde 
vurdu. Ne olduğumu anlama-
dan elimdeki telefonla birlikte 
yere düştüm. Olayı bir çok va-
tandaş gördü. Bana beş altı kişi 
birden saldırdı. Ne olduğunu 
anlamadan bu saldırıların ara-
sında kaldım. Saldırganlardan 
bir tanesi genç kızdı” dedi, 
Taksici Göze, sözlerine şöyle 
devam etti:

Polis zayıf kaldı
“Viyana Belediyesi’ne ait Polis 
teşkilatı olayın üzerinden yak-
laşık 10 gün geçmesine rağ-
men gelip benim ifademi al-

madı. Ben polis teşkilatına 
serzenişte bulunmak istiyo-
rum. Ben ağır bir beyin ka-
naması geçirdim. Ciddi bir 
yaralanma yaşadım. Bu kişi-
leri görsem hemen tanırım. 
Plakanın belli olması sevindi-
rici bir durum. Karakolda bu 
işe bakan memurun izinli ol-
duğunu öğrendim. Bu sebep-
le bu kişinin gelmesini bekli-
yorum. Sonra elimden gelen 
bütün gayretimle bu kişilerin 
hukuk tarafından cezalandırıl-
masını isteyeceğim.

Olay sırasında elimde bulu-
nan cep telefonunu da bu ar-
kadaşlar aldı. Yani gasp ettiler. 
Neden telefonumu aldıkla-
rını anlamıyorum. Onun dı-
şında kafama ağır darbe al-
dığım için arabamda neyin 
eksik olup olmadığını hatır-
lamıyorum. Galiba sadece te-

lefonumu aldılar. Kafama çok 
ağır darbe yediğim için ola-
yı çok iyi hatırlamıyorum. 
Doktorlar kafamda bulunan 
darbelerin daha şiddetli olma-
sı halinde yaşamımı bile kayıp 
edeceğimi söylüyorlar. Ancak 
Allah’a şükür fazla birşeyim 
yok. Raporların düzenlenme-
si ve iyileştikten sonra hasta-
neden çıkacağım.

Bu olay bütün Türk camiya-
sını üzdü. Saldırıyı gerçekleş-
tiren kişilerin yaşları 20-25 
arasında. Saldırının ardından 
hiç birşey yokmuş gibi elleri-
ni kollarını sallaya sallaya git-
tiler. Bu olayı hayatım boyun-
ca unutmayacağım. O kişilerin 
alkollu olduklarını sanmıyo-
rum. Gece çalışan taksiciler-
den olduğum için alkollü in-
sanların tarzlarını iyi bilirim. 
Bu resmen bir saldırıydı.”
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Yaşar Gözel
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Zulme baş eğmeyi şeref bi-
lenler, bükemedikleri eli 
öpüp başlarına koyanlar, 

ne “savaşın üstünü, zalim padi-
şaha karşı doğruyu söylemektir” 
diyen Resul Hz.Muhammed’in 
(Allah’ın selamı üzerinde olsun) 
özünü anlar, ne de Peygamber 
efendimizin   çiceğim dediği sev-
gili  torunu İmam Hüseyin’in can 
verişindeki şerefi duyarlar. 

“Zalimin zulmüne karşı gelme-
mek mazluma yapılacak en bü-
yük kötülüktür. Ben zalimlerle 
birlikte varlık içinde yaşamayı al-
çaklık, zalime karşı gelerek bula-
cağım ölümü ise yücelik sayarım” 
demiştir  Hz. Muhammed’in çiçe-
ğim dediği torunu İmam Hüseyin. 
Insanlık tarihinde bazı isimler 
vardır. Bu isimler insanlık onuru-
nu bayraktarlığını yapar. Bu isim-
ler işitildiğinde insanların gö-
nülleri sevgi ile aşkla, hüzünle, 
coşkuyla ve dirilme ile dolar. Ister 

Viyana, isterse nerede olursak ola-
lım Hz.Hüseyin  onurun, onurlu 
yaşamanın inançları için ölmenin, 
zülme karşı direnmenin, emanete 
sahip çıkmanın, geleceğe onurlu 
bir miras bırakmanın simgesidir.  
Tarihi bu isimler yazar, geleceği 
bu isimler kurar. Zalimler bu isim-
lere karşıdır.  İşte mazlumlar güç-
lerini bu isimlerden alırlar. Zulmü 
bu isimler boğar. Bu isimler aydın-
lık günlerin müjdecisidir. Bu isim-
lerle var olunur, bu isimlerle yok 
olunur. Işte Peygamber efendimiz 
Muhammed Mustafa’nın (sav) bi-
ricik torunu İmam Hüseyin bu 
isimlerin önderidir. Zalime kar-
şı çıkanın Islam’ın özünün yaşa-
yış biçimin adıdır İmam Hüseyin.  
“Zalime biat eden zalimden beter-
dir” diyen Hz. Muhammed (sav)  
bize haksızlık karşısında barış ve 
kardeşlik için nasıl davranmamız 
gerektiğini emretmişlerdir. 
Oku ve kalk..Oku ve kalk Ilahi va-
hiyin son peygamberi Muhammed 

Mustafa’nın 
muhatap oldu-
ğu ilk iki emir. Bil ve 
bildir. Sadece bilmek, ne ölçüde 
ileri olursa olsun yeterli değildir. 
Kalkmak ve bildirmek yani pasif 
olmayı yırtmak gerekir. 
Muhammedi-vahyi şuurun en be-

lir-
g i n 

öz el-
liği, şer-

de pasiflik 
değil, hayırda 

aktifliktir. O halde 
her zaman ve her yerde bilmek ve 
bildirmek gerekir. Muhammed 
Mustafa’nın torunu, Kerbela şe-
hidi Hz. Hüseyin bu gerçeği şöyle 
dile getirmiştir: “Hayat, inanmak 
ve haksızlığa mazlumlar için mü-
cadele etmektir”

Aleviler’de Muhharem orucu 

Kurban Bayramı Hicri Takvime 
göre Zilhicce ayının 10. günü baş-
lar. Kurban Bayramı’nın 1. gü-
nünden başlayarak 20 gün sayı-
lır. 20. günün akşamı Muharrem 
Orucu için niyet edilir ve oruç 
başlar. Muharrem Orucu’ndan 
önce 3 günlük MASUM-U PAK 
ORUCU tutulur. 
Bu oruç, Küfe’de şehit düşen 
Müslüm Bin Akıyl ile çoçukları 
Ibrahim ve Muhammed için tu-
tulur. Müslüm, İmam Hüseyin’in 
amcasının oğlu; Ibrahim ile 
Muhammet ise amcasının torun-
larıdır. 3 günlük Masum-u Pak 
ve 12 günlük Muharrem Orucu 
olmak üzere toplam 15 gün oruç 
tutulduktan sonra Muharrem 
Ayı’nın 13. günü kurbanları tığla-
nır ve AŞURE dağıtılır.  Kurban, 
yine Peygamber efendimizin toru-
nun torunu olan İmam Ali Zeynel 
Abidin’in Kerbela Katliamı’ndan 
kurtuluşundan duyulan sevin-

Hz. Hüseyin’i
anarken 
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ci belirtir. Muharrem Ayı’nda eğ-
lence yapılmaz; bıçağa ve kesici 
aletlere el sürülmez; düğün-ni-
şan-sünnet törenleri yapılmaz; 
karı koca ilişkileri kesilir; kurban 
kesilmez; et yenilmez; Kerbela 
Şehitleri’nin çektikleri susuzluğu 
hissetmek için su içilmez; eğlen-
ce yerlerine gidilmez; saç ve sakal 
traşı olunmaz. 

Burada Peygamber Muhammed 
Mustafa’nın(sav) , “çiçeğim” de-
diği, Ehl-i Beyt Hz.Hüseyin’in 
Islam için , gelecekte Yezid gibi 
zalimlere karşı gelmenin simge-
si ile dayanışma ruhunun geliş-
tirilmesidir. Islam, Allah ile kul 
arasında kimseyi, zalimleri ve te-
rörü kabul etmez. Islam’ın tek he-
defi, İman edip örtülü ve örtü-
süz Şirkten uzak durarak tevhid 
dinini barış,hayır  ve kardeşliği 
desteklemek ve insanların kendi  

Nef ’sleri mücadelesidir. ..
Su, saf olarak içilmemektedir. 
Vücudun su ihtiyacı yenilen ye-
meklerden, çay-kahve-meşru-
bat-meyve suyu-ayran gibi sıvı 
içeceklerden karşılanır. “Aklın ve 
ilmin yolundan ayrılınmaz” diyen 
Peygamber efendimizin  “çiçeğim” 
dediği   İmam Hüseyin’in ve diğer 
Kerbela Şehitleri’nin çektikleri 
acıyı ve zorlukları beyninde, kal-
binde ve gönlünde duymaktır. 

Burada en önemli husus,   Hz. 
Hüseyin gibi düşünüp onlar gibi 
yaşayıp onlar gibi inanmaktır. 
Zalime karşı çıkıp mazlumdan 
yana olmaktır. Eline-diline-be-
line sadık olup insanca ve onur-
luca yaşamaktır. Onlar’a layık ol-
maktır. Peygamber efendimizin  
çiçeği, öz torunu  Kerbala Şehidi 
Hz. Hüseyin’i anmaya, düşünme-
ye  davet ediyorum.

Peygamberimizin reyhan 
gülü torunu Hz. Hüseyin 
ve 72 Yareni Muharrem ayı-
nın On’uncu Günü’nde olan 
Asurada, Kerbela çölünde 
kavurucu sıcak altında su-
suz acımasız şekilde zalim 
İslam düşmanları tarafın-
dan katl edildiler.

Biz Müslümanlar da her 
sene Muharrem ayında ve 
Aşura gününde Peygamber 
evlatlarına Kuran okuyarak 
Mersiyeler ve Ağıtlar söyle-
yerek yas tutarız. Tarihteki 
bu olayı ibret ve örnek alı-
rız. “Ben zalim bir idareciye 
biat etmektense ölmeyi bir 
şeref bilirim.“

Hz. Hüseyin İmam Hüse-
yin’in (a.s) kıyamı ve devri-
mi, İslam tarihinde patlayan 
bir volkan ve etrafı darma-
dağın eden bir deprem gibi 
hakka yardım etmekten ka-
çınan müdadele kaçkınları-
nın vicdanlarını gaflet uyku-
sundan uyandırdı. Bu kıyam 

verdiği mesajıyla İslam’ın 
inanç devrimcileri bütünleş-
meye, Allah ve Resulü’nün 
(s.a.a) irade ettiği gibi sa-
lih bir toplum kurmak için 
mücadele etmeye çağırdı. 
İmam Hüseyin (a.s), sara-
hat ve açık-
lık esasına 
dayanan bir 
hareket me-
todunu izle-
di. Ümmete 
bozuklukları 
ve sapmala-
rı açıklayıp 
d o s d o ğ r u 
yolu göster-
di. Tam bir 
cesaretle, ta-
gutun önü-
ne dikilerek 
onu sapıklık ve fesada de-
vam etmekten sakındırdı. 
Muaviye`ye yazdığı mek-
tuplarde bu hususu hiçbir 
kapalılığa yer bırakmayacak 
şekilde bütün çıplaklığıy-
la anlatıyor, onu uyarıyor, 
sakındırıyor, zulme devam 

etmekten vazgeçmesini isti-
yor ve ümmete, onun sapık-
lığının ve bozgunculuğunun 
boyutlarını gösteriyordu.

Hz. Hüseyin, net ve karar-
lı bir şekilde Muaviye oğlu 

Yezid’e biat et-
meyi reddetti ve 
Yezid’in valisi 
Velid b. Utbe’ye 
şöyle dedi: Biz-
ler, nübüvvet 
Ehl-i Beyti’yiz; 
risalet madeni-
yiz; meleklerin 
inip çıktığı ha-
neyiz; rahmetin 
mahalliyiz. 

Allah, bizim-
le açmış ve bi-

zimle bitirmiştir. Yezid ise, 
yoldan çıkmış bir günah-
kardır. Şarap içen, Allah’ın 
haram ettiği canı haksız 
yere öldüren biridir. Yoldan 
çıkmışlığını ve günahkarlı-
ğını gizleme gereğini dahi 
duymayan bir rezildir. Be-

nim gibisi, onun gibisine 
biat etmez! Allah’ım; Sen 
biliyorsun ki, bizim kıyamı-
mız saltanat için, yarışmak 
ve dünya mallarından bir 
şeye ulaşmak için değildir; 
Bizim kıyamımız, Senin 
dininin gerçek nisanelerini 
ortaya koymak, beldelerin-
de ıslahat yapmak, mazlum 
kullarını kurtarmak, senin 
farz ve sünnet emirlerini 
uygulamak için yapılan bir 
harekettir.

„Benim Ehl-i Beytime zulm 
edenlere cennet haram kı-
lınmıştir“ Hadis „Ben siz-
den hiçbir ücret istemiyo-
rum, Ehl-i Beytimin sevgizi 
dışında“  Hadis „Ey inanan-
lar Allah’a, Peygamberine 
ve ondan sonar ki ulul Emre 
itaat edin.“ Kurani Kerim
„Ey Muhammed, inananlara 
söyle ki; İman edenleri bira-
kip ta kafirleri dost edinme-
sinler, bunu yapan Allah’dan 
yardım beklemesin“ Kurani 
Kerim

Okuyucu Mektubu
İmdat Güneş 
Bismillahirrahmanirrahim 
Muharrem ayı Müslümanlar’ın matem ayıdır. Ve Aşura matem günüdür.



“Kendi kadınları kapalı, bizimkilere sulanıyorlar” 

Berlin- Almanya’da aşırı sağcı bir siyasi parti, Türk erkeklerin Alman sarışınları taciz 
ettiği gerekçesiyle sarışınları koruma kampanyası düzenledi... Partinin milletvekili 
adayı, “Kendi kadınları kapalı bizimkilere sulanıyorlar” yorumunu yaptı.

Almanya’da “Ali bana sulanma” kampanyası!

Almanya’nın  a ş ı r ı  sağ-
cı  par t is i  Republ ikaner 
(Cumhuriyetçi Parti)’nin 
gençlik kolları tarafından or-
ganize edilen seçim kam-
panyasında, Alman sarışın 
kızlarının özellikle Türk ve 
Arap erkekler tarafından ta-
ciz edildiği belirtilerek, “Ali 
bana sulanma!” kampanyası 
başlatıldı. Sarışın bir kadının 
fotoğrafının üzerine “Macht 
mir nicht an Ali” (bana su-
lanma) yazılı afişler kulla-
nan parti, Alman sarışınların 
Türk erkeklerinin tehdidinde 
olduğunu savundu! 

Sarışınların peşindeler
Partinin resmi yayın orga-
nı olan ‘’Zeit für Protest ’’ 

(Protesto Zamanı) adlı ga-
zetenin son sayısında, bu afi-
şin ve kampanyanın nedeni 
de anlatılıyor. Gazeteye gö-
re, Almanya’da sarışın Alman 
genç kızlar son zamanlar-
da Türk ve Arap köken-
li Müslüman erkeklerinin yo-
ğun tacizine maruz kaldı. 

Habere göre, Türk ve Araplar, 
caddede, diskoda gördükle-
ri hemen her yerde Alman 
sarışınlarına sulanıyorlar. 
Sarışınların tehlike altında 
olduğunu belirten haberde, 
“bu kampanya ile tacize uğ-
rayan sarışınlara yardım edil-
mek amacında olunduğu” ifa-
de edildi.

Kendilerinin ki kapalı
Cumhur iye tç i  pa r t in in 
Frankfurt Milletvekili adayı 
Matthias Otmar (37), gaze-
teye yaptığı açıklamada ise şu 
yorumu yaptı: 

“Kadınlarının büyük bir ço-
ğunluğunu dört duvar arasına 
hapseden, peçe, türban ya da 
kara çarşaf ile saklayan ve ya-
nında erkek olmadan sokağa 
çıkarmanyalar, hiç utanma-
dan Alman kadınlarının kız-
larının peşine düşüyorlar. Bu 
davranışlara hoşgörü gösteri-
lemez ve kabul edilemez.”

Afişte ise, “Kendimi hoşgö-
rüsüz kadın düşmanı İslam 
dinine karşı koruyorum, 

Almanya’da zorla evliliğe ve 
namus cinayetine yer yok. 
İmza: Sizin Sophie...” yazı-
yor. 

Sarışın bir Alman kızının 
kullanıldığı afişte, “Ali ba-
na sulanma!” sloganı yer al-
dı. Afişin en altında ise 
Cumhuriyetçi gençliğin iba-
resi var
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Son günlerde gribe yakalanların sayılarının hızla arttığı, iki üç hafta içinde hastalanların sayısının en üst düze-
ye ulaşağı kaydedildi. Yapılan açıklamalarda ülke genelinde yılda 380 bin kişinin gribe yakalandığı, 120 kişinin 
hastalıktan yaşamını yitirdiğine işaret edilerek, “Özellikle bünyesi hassas olanlar ve yaşlılar dikkat etmeli” çağrısı 
yapıldı. Gribe henüz daha yakalanmayanlara grip aşısı yaptırmaları tavsiye edildi.

Avusturya’da grip salgını

Öte yandan Grip virüsünün, 
banknot üzerinde 2 hafta-
dan fazla canlı kalabileceği or-
taya çıktı. Adı açıklanmayan bir 
İsviçre bankasının talebi üze-
rine araştırma yapan Cenevre-
li bilim adamaları, çeşitli grip 
virüsü türlerini, kullanılmış, sı-
cak ve nemli ortamlarda mu-
hafaza edilmiş banknotlar üze-
rine koydu. 

Genel olarak grip virüsü sa-
dece birkaç saat canlı kalabil-
se de araştırmacılar, virüsün 
yoğun olduğu bölgelerde virüs 
köklerinin  günlerce, insan sal-
gısıyla karışınca ise virüsün iki 

haftadan fazla canlı kalabildi-
ğini gördü

Araştırmayı yürütenlerden 
Yves Thomas, grip virüsünün 
bu beklenmedik dayanıklılı-
ğının salgın ihtimalinde göz 
ardı edilmemesi gerektiği-
ni belirtti.

Cenevreli bilim adamlarının 
yakın zamanda banknotların 
virüsün yayılmasına ne ölçü-
de katkıda bulunduğunu araş-
tıracağını söyleyen  Thomas, 
salgın döneminde virüsün bu-
laşmasının asıl nedenlerinin 
havada  asılı kalan tanecikler 

ve insanlar arasında öpüşme, 
el sıkışma gibi doğrudan te-
maslar olduğuna dikkati çek-
ti. Araştırma, her gün 20-100 
milyon banknotun elden ele 
geçtiği İsviçre’nin Le Temps 
gazetesinde yayımlandı.

Bugüne kadar soğuk algınlığı-
na karşı bir tedavi yöntemi ge-
liştirilemedi. Uygulanan teda-
viler soğuk algınlığı ile beraber 
gelen rahatsızlıkları azaltabili-
yor. Ne yersek yiyelim, ne içer-
sek içelim, hangi ilaçları kulla-
nırsak kullanalım hayatımızın 
mutlaka 3 gününü kötü geçir-
memize neden oluyor. 



Viyana-Vlbgplatformu’nun 
da verdiği  habere göre 
Vorarlberg’deki Türk erkek-
lerini arayarak evlenme vaad 
eden Bulgar kızları, vatandaş-
larımızı hala aramaya devam 
ediyor. 
Vorarlberg ve diğer ülkelerde-
ki vatandaşlarımızı da 359 887 
558, 359 849 252, 359 896 186 
ve 359 898 385 numaralı tele-
fonlarla aradıkları tespit edi-
len bu şebekenin bir çok yu-
vayı yıktığı, vatandaşlarımızın 
paralarını sömürdüğü ve va-
tandaşlarımızı Bulgaristan’a 
kadar davet ettikleri anla-
şıldı. Türk erkeklerini sanal 
alemde dolandırmaya devam 

eden Bulgar şebekesine kar-
şı harekata geçen Türk poli-
si, İstanbul’daki Bulgaristan 
Konsolosluk yetkilileri ile gö-
rüşerek soruna bir çözüm bu-
lunmasını istedi.

Türkiye’deki binlerce vatan-
daşımızı da telefonla arayarak 
malını, mülkünü ve bankada-
ki parasını dolandırdıkları tes-
bit edilen şebeke için Bulgar 
Konsolosluğu nihayet devreye 
girdi. Bulgar Konsolosluğu ko-
nuyu Bulgaristan’daki güvenlik 
birimlerine aktararak şebekeye 
karşı önlem alınmasını istedi.  
Polis olayı kapsamlı bir şekil-
de araştırmaya başladı.

Viyana’da Bulgar kızları Türk gençlerini kandırıyor
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Bulgaristan’da yaşıyan bir çok kadın, Türk gençlerinden para alabilmek için çeşitli yollara başvuruyorlar. 
Bununla ilgili olarak polis yetkilileri geniş çaplı soruşturma başlattı. Türk gençleri ya telefon yoluyla yada 
internet siteleri üzerinden kandırıldı. Edinilen bilgilere göre isimlerini açıklanmayan üç Türk gençi yaklaşık 
8 bin euro para kaptırdılar.

Viyana- 66 yaşındaki Alman 
yolcu, Viyana Westbahnhof ’ta 
birlikte yolculuk yapacağı 61 
yaşındaki Macar arkadaşını 
beklemekteydi. Yol arkadaşının 
gecikmesi üzerine Alman, yük-
sek sesle: “Hemen gelmezse is-
tasyonu da, treni de el bomba-
sıyla havaya uçuracağım” dedi. 
Bu sözler yakınlardaki iki kız 
öğrencinin kulağına çalındı. 
Az sonra Macar yol arkada-
şı geldi ve Alman, Viyana’dan 
Strassburg’a gidecek olan gece 
ekspresine bindi. 

Cobra Alman yolcuyu Linz’de 
bekliyordu 
Telaşlanan öğrenciler duyduk-
larını trenin kondüktörüne ak-
tardı. Kondüktör polise haber 
verdi. Tren saat 22.17’de Linz 
merkez istasyonuna ulaştığın-
da, peronda on polis memuru 
ve bir Cobra timi beklemek-
teydi. Memurlar treni aradı ve 
emekli yolcuları restoran vago-
nunda buldu. Yolcuların bera-

berinde herhangi bir patlayıcı 
veya benzeri tehlikeli madde 
bulunmadı. 

Tehdidi savuran Alman yol-
cunun psikolojik sorunları ol-
duğu saptandı. Alman yolcu 
hakkında tutuksuz olarak so-
ruşturma açıldı, ancak polis, 
olayın ceza yasaları kapsamına 
girip girmeyeceği konusunda 
kesin bilgi veremedi. Tren sa-
at 23.00’te gecikmeyle yola de-
vam edebildi.

Geçen ay Linz Merkez İstasyonu’nda öfkeli bir Alman 
yolcu, Cobra timinin müdehalesiyle gözaltına alındı.

“Westbahnhof’u havaya uçuracağım”
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Standard: Avusturya’daki et-
nik derneklerin Türk Kürt ih-
tilafını kasıtlı olarak genç göç-
menlere bulaştırdığı yolundaki 
beyanınız şiddetli tepkilere 
yol açtı. Bunun nedenini an-
layabiliyor musunuz?

Tuncel:  Avusturya’da göç-
men derneklerinin eleşti-
rilmemesi gerektiği gibi bir 
gelenek hakim olduğundan, 
böyle bir tepkinin geleceği 
zaten belliydi. Ama sorunlar 
böyle çözülemez.

Standard: Derneklerin genç-

lerin radikalleşmesindeki rolü 
ne?

Tuncel: Radikalleşme di-
yemeyeceğim. Ama ikinci, 
üçüncü kuşaktan gençlere, 
sürekli Kürt, ya da Türk asıllı 
Avusturyalı olmadıkları, salt 
etnik köklere sahip oldukları 
ve yalnızca bunlara güvenebi-
lecekleri düşüncesi aşılanırsa, 
iki toplum arasında büyük 
paraleller oluşturulacağı bir 
gerçek. Derneklerin görevi, 
Avusturya’ya siyasi mesajlar 
ithal etmek değildir.

Standard: Avusturya’da bir 
paralel toplum var mı?

Tuncel: Diğer Avrupa ülke-
lerindeki gibi belirgin değil. 
Ama önemli olan o ülkelerde-
ki hataların tekrarlanmaması. 

VİYANA-Der Standard Gazetesi, Linz Entegrasyon 
Bürosu Başkan Yardımcısı Tülay Tuncel ile yaptığı bir 
röportajı yayımladı. Linz Entegrasyon Bürosu  göçmen-
lere ‘’açık taleplerde’’ bulunulmasından yana.

“Burada bir imam Almanca 
dua etmeli”

Müslümanların 40 
y ı l d ı r  y a ş a d ı ğ ı 
Avusturya’da ilk kez 

bir kadın, müslümanların kur-
duğu bir derneğe başkan ola-
rak seçildi. Başkan yardımcı-
sı da Dalul Abuzahra isminde 
bir bayan. Şeker hanım böyle-

ce kadın erkek eşitliğine dik-
kat çekmek istediğini ifade 
etti. Dalul Abuzahra hanım 
ise kurumun temel felsefese-
nin değişmediğini ve işlerinin 
Avusturya-Islam kimliği üze-
rinde yoğunlaşacağını bir kez 
daha ifade etti.

Tuğba Şeker başkan  
Tuğba Şeker, geçtiğimiz ay Avusturya müslüman 
gençliğinin (Muslimische Jugend Österreich) yeni 
başkanı seçildi. Niederösterreich eyaletinden gelen 24 
yaşındaki Bilgisayar bölümünü öğrencisi, başkanlığı 
Wolfgang Bauer’den devraldığını basın açıklamasıyla 
bildirdi. MJÖ 2003’den beri İGG’nin gençlik kolu ve 
2006’dan beri de Avusturya gençlik çatı derneğine üye 
olan Şeker’in başarılı çalışmalar yapması bekleniyor.

Şu anda Avusturya’da yanlış 
yönde bir gelişme var. Bu çok 
tehlikeli.

Standard: Sizce Avusturya’da 
entegrasyon gerçekleşiyor mu?

Tuncel: Entegrasyon gerçek-
leşiyor, ama daha da iyileşme-
li. Öncelikle iş piyasasında ve 
eğitim konusunda çok güzel 
adımlar atıldı. Buna rağmen 
politika göçmenlere açık ta-
leplerde bulunmaya korkuyor. 
Yasal hükümler yalnız sığın-
ma alanında titizlikle uygula-
nıyor.

Standard: Yani katı yasalar 
mı gerekli?

Tuncel: Hayır. Her Avus-
turyalının olduğu gibi, göç-
men derneklerinin de uymak 
zorunda olduğu demokratik 
siyasi bazı değerler ve şartlar 
var. 

Standard: Somut olarak nasıl 
bir talep kastediyorsunuz?

Tuncel:  Bu konuda düşün-
mek gerekiyor. Tabii cami-
ler bizim açımızdan da din 
özgürlüğü konusunda önem 
taşıyor, ama bunun için bazı 
şartların yerine getirilmesi ge-
rekir. Camilere ikinci, üçüncü 
kuşaktan gençler gidiyor, bu 
yüzden imamın Türkiye’de 
yetişmiş, ya da eğitim görmüş 
olmaması gerekir. Burada dini 
din olarak algılayan gençlere 
ihtiyaç var. Buradaki bir ima-
mın Almanca dua etmesi ge-
rekir. Ayrıca diğer dini cema-
atlere karşı ne derece bilinçli 
davranıldığının da sorgulan-
ması lazım. Camiler çoğunluk 
toplumu için yeterince şeffaf 
mı? Her isteyen camiye gi-
debiliyor mu? Bu konularda 
daha yapılması gereken çok 
şey var.

Kişi hakkında bilgi: Tülay 
Tuncel (26) Kürt asıllı ve 1990 
yılından beri Avusturya’da ya-
şıyor. Halen sosyoloji eğitimi 
gören Tuncel, Linz Entegras-
yon Bürosu’nun Başkan Yar-
dımcısı.

Tuğba Şeker
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Bu soruyu Kur’anda ki 
Din ve Uydurulmuş din 
nedir sorusu halinde so-

rabiliriz? Din adına uyduru-
lanları ve dinin kendisini na-
sıl ayırt edeceğiz? Dini Tarihi 
akılla taklidin mücadelesi değil 
midir? Peygamberler geldikle-
ri devirlerde hep gelenekleri 
sorgulamışlardır. Allah’ın di-
nine aykırı olan gelenekleri ve 
yerleşik inançlara karşı savaş-
mışlardır. Ku’an’ı Kerim oku-
dukca Peygamberlerin, insan-
ları düşündürerek, akıllarını 
çalıştırtarak Allah’ın dinine 
aykırı olan gelenekleri, yer-
leşik inançlara karşı orga-
nize ettiğini anlıyoruz. 
Kur’an’ı Kerim insan-
ları Allah’ın yerdeki, 
gökteki ve bunların 
aralarındaki delilleri-
ni incelemeye , bun-
lar üzerinde akıl yü-
rütmeye davet eder, 
uyarır, müjdeler ve 
öğütler. Oysa Ku’an’a 
karşı çıkanlar, ataları-
nı üzerinde buldukla-
rı sisteme, yani gelene-
ğe bağlı olduklarını ve bu 
devam ettireceklerini söyler-
ler. Tarih boyunca Kur’an’ın ve 
Peygamberlerin akıl çalıştır-
ma çağrısının en büyük düş-
manı karşı aklı deliller değil, 
gelenek olmuştur. Yaygın olan 
sistemi, babaların, ataların uy-
guladığı sisteme taklit etmek, 
birçok insana aklını işletmek-
ten daha cazip gelmiştir. Yunus 
Süresinin 100. Ayetini devam-
lı tekrarlıyoruz: ‘Allah pisli-
ği, uğursuzluğu akıllarını kul-
lanmayanlar üzerine yağdırır.’ 
Aklımızı çalıştırmak zorun-
dayız. Din tarih boyunca ak-
lı işletmeyi, din karşıtı görüş 
ise gelenekçiliği yanı muhafa-
zakarlığı savunmuştur. Ne ga-
rip bir çelişkidir ki günümüzde 
muhafazarkarlık ve gelenekçi-
lik dindar olma manasında 
kullanılmaktadır. Dikkatinizi 
hiç çekmedi? Kur’an’ın anlat-
tığı dinde, akıl insanların ha-
reketlerine yön vermektedir. 

Gelenekler, toplumsal dahi ol-
sa peşin kabuller, çoğunluk ka-
bul etse bile aklın,açık delinin 
(Kur’an’ı Kerim) doğrulamadı-
ğı görüşler insan hayatına reh-
berlik etmemelidir. Delil ye-
rine atalarının uyduğu siteme 
göre hayatlarını yönledirenle-
re Kur’an’ı Kerim’in şu ayetle-
rini okumalarını tavsiye ede-
riz. Sure 31, Lokman 21; Sure 
14, Ibrahim 10;Sure 11, Hud 
62 ve 109; Sure 5 , Maide 104; 
Sure 7 Araf 28. 

Zuhruf 43.Surte Ayet 21,22, 
24,24 bakın ne diyor: 
Kur’an’ın ayetlerinde görüyo-
ruz ki  çoğunluğu ve toplumda 
hakim uymak insanları doğru-
ya götürmeye yetmemektedir. 
Oysa bugün insanların, dini 
adeta bir geleneğe dönüştür-
düklerilerini, din adına bir çok 
kabulleri kökeni araştırmadan, 
bu kabullerin dinin bir parçası 
olup olmadığını sorgulamadan, 
yaygın görüştür diye şeyhle-
ri ve Dedeleri dedi diye, falan-
ca dedi diye kabul ettiklerini 
görüyoruz. Zuhruf Suresi’nin 
alıntıladığımız 21.ayeti kitaba 
dayatuılmadan din adına or-
taya konulanların geçersiz ol-
duğunu söylemektedir. Fakat 
ayetlerin devamı, atalardan ge-
len mirasın nasıl Allah’ın kita-
bının önüne konulabildiğini 

gösteremektedir. 

Hakkında bilgin olmayan şe-
yin ardına düşme. Çünkü ku-
lak, göz ve gönül, hepsi bun-
dan sorumlu tutulacaktır. 
17-Isra Süresi 36 

Onlar sözü dinlerler ve en 
güzeline uyarlar. İşte onlar 
Allah’ın doğruya ilettiği temiz 
akıl sahipleridir.  39-Zümer 
Süresi 18 

Din diye ortaya atılan görüş-
ler karşımıza çıktığında bunla-
rı, bu ayetlerin aydınlatıcı ıiık-
larıyla değerlendirmeliyiz. Din 
adına söylenen bu sözler neye 
dayanıyor, nasıl ortaya atılıyor 
incelemeliyiz. İslam dinin kay-
nağı Kur’an’dır. Bu çıkarımla 

insanlara, önce kafalarında 
bin din oluşturup, sonra 

bu dini Kur’an’da zor-
lamalarla arayacakla-
rına, dinlerini sadece 
Kur’an’ dan eksizsiz 
ve fazlasız şekliy-
le bulmalarını oku-
yucularımıza tavsiye 
ederiz. Bu anlm-
da Hadislerin doğ-
ruluğunu ve Kur’an’ı 

Kerim’den onay alıp 
almadığını akıllarımı-

zı çalıştırarak araştırma-
lıyız.

Şüphesiz, yeryüzünde ki ha-
reket eden canlıların Allah 
katında en kötüsü akını işlet-
meyen sağırlar ve dilsizlerdir. 
8-Enfal Süresi 22 

Allah’ın yolu akıl yoludur, vic-
dan yoludur. Allah’ın en kötü 
gördüğü canlı Enfal Süresinin 
22. Ayetinde ifade edildiği gi-
bi gerçeğe karşı sağır olan ve 
aklını işletmeyen insanlar-
dır. Bu insanlar Allah’ın, diğer 
canlılardan ayırt edici özel-
lik olarak verdiği aklı kullan-
mamakta, akıllarını işletme-
mekte ve Allah’ın delillerini  
görmemektedirler. Bu insan-
ların akılları efendileri, çoğun-
luğu, geleneğe, ataların yoluna 
ipotekli olduğu için bunlar ak-
la ihtiyaç duymazlar. Kur’an’ı 
Kerim’in anlattığı dini anla-
mayanlar dini; doğma, hura-
feler, içinden çıkılması ve uy-

gulanması mümkün olmayan 
zorluklar sistemi olarak gös-
termişlerdir. Bu tavırlarıyla da 
yüz milyonlarca kişiyi dinden 
yani İslam’dan soğutmuşlardır, 
hatta birçok insanı dinsizliğe 
itmişlerdir. Kur’an’ı Kerim’in 
anlattığı İslam’i, bu gelenek-
sel, zorlaştırılmış, mantıklaştı-
rılmış dinden ayırt etmek bi-
zim boynumuzun borcudur ve 
kendine gösterişden uzak sa-
mimi Müslüman diyen her-
kese tavsiye ediyoruz. Bu çok 
önemldir, böylece Kur’an’ın 
anlattığı İslam, üzerinde yük-
lerden, eklemelerden, eksilt-
melerden kurtulacaktır. Hem 
de Kur’an’dan, İslam’dan so-
ğutulmuş kitleler geri kazana-
caktır. 

Andolsun size hatırlatıcı bir 
kitap indirdir. Yinede aklı-
nızı kullanmıyacak mısınız? 
21.Enfal Süresi 10 

1450’li yıllarda icat edilen 
matbaanın kullanımını 278 
sene geciktiren, şehzadeleri 
öldürmek için dini fetva verip 
Kur’an’ı Kerim’deki en büyük 
günahlardan adam öldürme-
yi gerçekleştiren hep bu gele-
nekçi, Kur’an’ı dinin kaynağı 
olarak yeterli görmeyen zih-
niyettir. Afganistanda ki il-
kel, vahşi Taliban (Sunni)  , 
İran’daki zorlamacı ve sınırla-
yacı Şiilerin oluşumu yine ge-
lenekçi, Kur’an’ı dinin kayna-
ğı olarak yeterli görmeyen işte 
bu zihniyettirç Bu zihniyett 
ki insanlar Avusturya’da çev-
remizde birçok insan vardır. 
Bu zihniyet, uydurma izahla-
rı, kendi İmamlarını, molla-
rını, şeyhlerini, dedelerini di-
nin kaynağı yapmış, Allah’ın 
İslam’ı adına ucube düzenler 
ortaya çıkmıştır. Üstelik ken-
dilerine ‘’dinin tek temsilcisi’’ 
olarak ilan eden bu zihniyete 
sahip kişilere kendileri dışın-
da herkesi dinsiz sayıp, afo-
razlamıştır. Çevremize lütfen 
bir bakın. Kurtuluş Islam’ın, 
Dinin tek kaynağı olarak  
Kur’an’ı Kerim alıp diğer tüm 
iftiralardan uzaklamş ve Enfal 
Süresinin 10. Ayetini unut-
mamalktır: ‘’Andolsun size 
hatırlatıcı bir kitap indirdir. 
Yinede aklınızı kullanmıya-
cak mısınız?’’

Dinin kaynağı nedir?
Birol Kılıç 
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• Ceketleri katlarken potluk-
ları önlemek üzere rulo hali-
ne getirilmiş pelür kağıtları-
nı kolların ve omuzların içine 
yerleştirin. 
• Valizin dibine bir kat pe-
lür kağıt serin, köşeleri bu-
ruşturulmuş kağıtla destekle-
yin. Pantolonunuzu paçaları 
dışarıda kalacak şekilde yer-
leştirin. Sağına, soluna çorap, 
çamaşır, tıraş kutusu gibi mal-
zemeleri yerleştirin. Tekrar 
pelür kağıt serin. Pantolonun 
paçalarını dışarıda bırakın. 
• Tek tek torbalara konmuş 
ayakkabıları, kemerleri vali-
zin içine boşlukları kapatacak 
şekilde yerleştirin. 
• Ayakkabı, kemer, kutu gi-
bi sert malzemelerin üzeri-
ne buruşmayacak giysilerini-

zi koyabilirisiniz. 
• Hepsinin üzerine ceketi, 
etekleri dışarıda kalacak şe-
kilde yerleştirin. 
• Son olarak, valizinizi yer-
leştirirken dışarı sarkıtmış ol-
duğunuz pantolon paçalarını 
içeri alabilirsiniz. Valizin ka-
yışlarını fazla sıkmamalısınız. 
Giysilerinizin, aralarında hiç 
boşluk kalmadan yerleştiğine 
ve yolculuk sırasında yerlerin-
den kayıp buruşmayacakları-
na inanıyorsanız, valizinizin 
kapağı da hiç zorlanmadan 
kapanıyorsa, şimdi tatile çık-
maya hazırsınız demektir. 

Valiziniz hasar görürse;
Valizinizin bir hava yolu şir-
keti tarafından taşınmasından 
hemen sonra valizinizi kon-

trol ediniz. Valizinizin 
zarar görmesi duru-
munda, mümkün ise 
gümrükten geçme-
den önce, varış yerin-
de (valizinize verilen 
zarara karşı sigortalı 
olan) hava yolu şirke-
tinden zararınızın taz-
min edilmesi talebinde 
bulununuz. 

Bir talepte bulunduğunuz-
da, lütfen satıcı tarafından 
usulüne uygun olarak düzen-
lenen Garanti Belgesini ve-
ya Garanti Belgesi ile birlik-
te üzerinde tarihi yazan bir 
makbuzu da yanınızda bulun-
durunuz. Eğer ürününüz ha-
sar gördü ise, bayiinize veya 
Samsonite tarafından yetki-

lendirilmiş 
bir onarım merkezi-

ne başvurabilirsiniz. Bu ku-
ruluşlar, sizi bilgilendirecek-
lerdir ve ödeme karşılığında 
ürününüzü onaracaklardır. 
Garanti süresinin sona erme-
sinden sonra karşılaşılan ma-
teryal veya işçilik hataları da, 
genellikle (parçaların temini-
ne bağlı olarak) ödeme karşı-
lığında onarılabilmektedir.

Valiz nasıl hazırlanır? 
Gömleklerinizi kollarını arkaya kıvırarak katlayın. Yaka düğmesini ve en son düğmeyi ilikleyin. 
Gömleğin kat yerine rulo halinde bir pelür kağıt yerleştirin. Kat yeri olmayacak. 



Türk işadamları Avrupa 
Birliği’nin vize talebinden ya-
kınıyor

Ender Armağan’ın en çok 
kapaktaki resim hoşuna gi-
diyor. Viyana ve Ankara’da 
gerçekleştirilen ‘’Avusturya-
Türkiye İlişkilerinde Zamana 
Yolculuk’’ isimli serginin kata-
loğunun kapağında bir bayrak 
görülüyor. Habsburg impara-
torluğunun amblemi ile  beyaz 
ay yıldızı  kırmızı beyaz zemin 
üzerinde birleştiren Avusturya 
Macaristan İmparatorluğunun 
silah arkadaşlığını simgeleyen 
bayrağı bu.

Armağan kataloğun sayfala-
rını çevirirken, bunun bir ‘’fo-
tomontaj olmadığını’’ söylüyor 
ve ‘’O zamanlar dosttuk’’ di-
yor. Peki ya şimdi? Yüksek öğ-
renimini Avusturya’da yapmış. 
Uzun yıllar Avusturya’da yaşa-
mış olan işadamı Avusturyalılar 
ile de iş ilişkisi kurmak istiyor, 
ancak bu o kadar kolay değil. 
Avusturya Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne girme ihtimaline son 
derece şüpheli bakıyor. Bu tu-
tum ekonomik çevrelerden 
çok halk arasında oldukça yay-

gın, bu yüzden de hükümetin 
politikasını etkiliyor. 

Nitekim Viyana, AB’nin haz-
metme gücünün Türkiye’nin 
gelecekteki üyeliği için şart 
koşulmasını destekleyenlerin 
başında geliyordu. Türkiye’de  
‘’Avrupalılar bizi neden iste-
miyor?’’ sorusu ile sık sık kar-
şılaşılıyor. Bunun tepkisi de 
hissediliyor. Bu tepkiyi bir 
cümlede özetlemek mümkün: 
‘’Siz bizi istemezseniz, biz de 
sizi istemeyiz’’. Bazı anketler-
de Türkiye’nin AB’ne katılı-

mını isteyenlerin oranı yüzde 
50’yi bile bulmuyor.Avusturya 
tarafı, bu ilgisizliğin ekonomik 
ilişkilere de yansımasını ihti-
mal dışı görüyor. Avusturya 
Ekonomi ve Ticaret Odası gi-
derek yükselen sayılara işaret 
ediyor. 

Avusturya’nın Türkiye’ye ih-
racatı geçtiğimiz altı yıl için-
de yüzde 60 arttı, bu artış yal-
nız 2006 yılında yüzde 14’ü, 
yani 850 milyon Euro’yu  bul-
du. Avusturya yabancı yatı-
rımcılar listesinde beşinci sı-
raya yükseldi.  Öte yanda ise 
Türk işadamlarının şikayet-
leri duyuluyor. Özellikle de 
Avusturya’nın vize talebi on-
ları kızdırıyor. AB vatandaşla-
rı Türk havaalanlarında kolay-
ca vize almalarına karşın, bir 
Türk vatandaşının AB’ne giriş 
vizesi alması çok zor.  Önce 
ülkesindeki bir büyükelçili-
ğe gitmesi, randevu alması, 
sonra bir dilekçe verip, banka 
dekontu, ya da dış ülke ile iş 
bağlantısını kantılyacak bel-
geleri buna eklemesi gereki-
yor. Başvurunun kabul edilip 
edilmediğini ise ancak hafta-

lar sonra öğrenebiliyor. Ender 
Armağan ‘’Vize ikili ilişki-
lerin geliştirilmesi konusun-
da bir engel teşkil ediyor’’ di-
yor. Bir başka Türk işadamı 
ise durumu daha sert bir dil-
de ‘’Bu çok ayıp’’ diye özetli-
yor ve firmasının bir temsilci-
sini İtalyan ortağının yaptığı 
bir toplantıya vize alamadı-
ğı için gönderemediğini an-
latıyor. Bazı işadamlarının 
Alman vizesi almak daha ko-
lay olduğu için, Avusturya ye-
rine Almanya ile çalıştıkla-
rı yolunda söylentiler de var. 
Üstelik Alman vizesi üç yıl ge-
çerli oluyor.  Armağan öğren-
cilerin de aynı zorluklarla kar-
şılaştığını belirtiyor. Halbuki 
St.Georg Koleji mezunları 
Avusturya’da okuma hakkına 
sahip. Bazıları vize bekledikle-
ri için bir sömestir kaybediyor. 
Türkiye’nin Avusturya ile bir-
likte düzenlediği ‘’Avusturya 
Türkiye İlişkilerinde Zamana 
Yolculuk’’ adlı sergiyi hima-
ye edenlerden biri neredeyse 
Viyana’daki açılışa yetişeme-
yecekti. Çünkü Avusturya’ya 
giriş vizesi almakta güçlük 
çekmişti.

Wiener Zeitung 
Gazetesi’nde Türk iş 
adamlarının vize sorun-
larıyla ilgili bir yazı ya-
yımlandı. Yazıyı Martyna 
Czarnowska kaleme aldı. 
İşte haberin tercümesi.

İş adamlarına vize engeli
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’-
nin ve Yükseliş Holding kat-
kılarıyla Kültürpark 4 No’lu 
Hol’de İzmir Devlet Senfoni 
Orkestrası (İZDSO), Dokuz 
Eylül Üniversitesi (DEÜ) 
Senfonş Orkestrası ve DEÜ 
Devlet Konservatuvarı Bale 

Bölümü tarafından düzen-
lenen “Viyana Gecesi”nde, 
dünyaca ünlü opera aryaları, 
valsler ve polkalar İzmirli-
lere sanat dolu bir gece ya-
şattı. İnşaat çalışmaları hızla 
devam eden Adnan Saygun 
Sanat Merkezi’ne ait tanı-

tım CD’sinin de gösterildiği 
Viyana Gecesi’nde konuşan 
ve İzmirliler’in yeni yılını 
kutlayan İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Koca-
oğlu, “2008, İzmir’in gelece-
ği için, herkes için çok daha 
farklı, çok daha güzel olacak” 
dedi. Kentte pek çok önemli 
projenin devam ettiğini ifa-
de eden Başkan Kocaoğlu, 
“2008 yılı, çok sayıda proje-
nin ve altyapı çalışmalarının 
bittiği, 30 - 40 yıldır konuşu-
lan problemlerin sona erdiği 
bir yıl olacak” diye konuştu. 
2008’in herkese mutluluk ve 
başarı getirmesini dileyen 
Kocaoğlu sözlerini, “Eylül 
ayında Adnan Saygun Sanat 
Merkezi’nin açılışında tüm 
sanatseverlerle buluşmak di-
leğiyle” bitirdi

İZMİR - İzmir 
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
tüm İzmirliler’in yeni 

yılını kutlayarak, 
“İzmirliler’in sevecenliği 

ve hoşgörüsü, beni 
sizlere layık olmak 
için çok daha fazla 

çalışmaya itiyor” 
diye konuştu.

İzmir’de Viyana Gecesi 

Viyana-Togi Style Kuaför 
Salonu kuruluşunun birinci 
yılını kutluyor. Birinci yıl onu-
runa düzenlenen kampanyada 
müşterilerine en kaliteli mal-
zemelerle hizmet veren Togi 
Style’a uğramadan saçları-

nızla ilgili bir karar vermeyin. 
Birinci yıl onuruna müşterile-
rinin saçlarını ücretsiz olarak 
kesecekler. Ancak boya ve fön 
çektiren müşterileri için bu 
kampanya geçerli. Togi Style 
yöneticisi Tolga Girti, “Müş-
terilemiz için özel indirimler 
başlattık. Kesim fön yıkımayı 
25 Euro’ya yapıyoruz. Boya-
ma ve fön çektiren müşteri-
lerimizin saçını da bedavaya 
keseceğiz. Bunun ücreti de 50 
Euro” dedi. Tel. 0676 931 85 32

Viyana’da saç kesimi bedava
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Almanya’da Nazi toplama kampları gibi 
‘’Eğitim Kampları’’ kuruluyor

• Türklerin en yoğun olarak 
yaşadıkları eyalet Kuzey Ren 
Vesfalya’da (NRW) toplam 
on “eğitim kampının” açılaca-
ğı bildirildi.  Türk siyasiler ve 
Alman uzmanlar kamp siste-
mi için aşırı sağcı gençlik suç-
larının yoğun olduğu Doğu 
eyaletleri yerine NRW’nin 
pilot bölge olarak seçilmesi-
ni manidar buldular. 

• Eğitim Kampları ile ilgi-
li henüz yasal düzenlemeler 
yapılmadan kamp binalarının 
belirlenmesi eğitimcileri şa-
şırttı. Kamplara katılacak ço-
cukların isim listelerinin ha-
zırlandığının öğrenilmesi ise  
kafaları karıştırdı. 

Türklerin bir milyonun üze-
rinde bir nüfus ile temsil edil-
dikleri Kuzey Ren Vesfalya 
(NRW ) Eyaletinin toplam 
10 “eğitim kampı” ile “Eğitim 
Kampları – Erziehungslager” 
projesine pilot bölge olarak 
seçildiği anlaşıldı. Türk siyasi-
ler ve Alman uzmanlar kamp 
sistemi için aşırı sağcı gençlik 
suçlarının yoğun olduğu doğu 
eyaletleri yerine NRW’nin se-
çilmesini manidar bulurken, 
bu girişimin demokrasi ile 
bağdaşmadığı, diktatörlüklere 
uygun bir uygulama olduğunu 
ifade ettiler. 

NRW’nin “Eğitim Kampları” 
için pilot bölge olarak seçil-
diğinin öğrenilmesinin ar-
dından, bu eyalette “Eğitim 
Kampı” adı altında 10 gençlik 
kampının daha açılacağı öğre-
nildi.

1 Nisan tarihinde Bedburg-
Hau’da açılacak kampı 9 ye-

ni  kapın izleyecek olması, “Bu 
kapmalara kim kapatılacak?” 
sorusunu gündeme getirdi. 
Kamplara sadece suçlu genç-
lerin değil, suç işleme potan-
siyeline sahip 12 – 15 yaşlar 
arasındaki çocukların da kapa-
tılacağı öğrenildi. Almanya’da 
14 yaş altı çocukların “cezai 
ehliyeti” bulunmadığına dik-
kat çeken uzmanlar,  12 veya 
13 yaşlarındaki çocukların bu 
kamplara kapatılmasını “dik-
tatörlüklere yaraşır” bir ceza 
yöntemi olarak yorumladılar. 
Eyalet parlamentosu ile Uyum 
Bakanı Armin Laschet’i ko-
nuya vakıf olamamakla ve ha-
ta üzerine hata yapmakla suç-
ladılar.

 Tartışmanın başlangıcında 
21 yaş civarı yabancı gençle-
ri suçlamalarına hedef alan 
CDU’ların uygulamaya ne-
den 12 yaş çocuklarla başla-
dığı hususu merak konusu ol-
du. Bu arada Hagen Gençlik 
Dairesi’nden elede edilen il-
gilere göre 18 çocuk ve gencin 
bu kamplara gönderileceği bil-
dirildi. Gençlerin etnik köken 
ve kimlikleri açıklanmadı.
Kuzey Ren Vestfalya Eyalet 
Öğretmenler Sendikası (VBE)   
“Kamp tartışmasından önce 
kamp kavramının ne olduğu-

nun” tartışılması gerektiğini 
vurguladı. VBE “Almanya’daki 
kampların, Amerikadakilere 
benzemeyeceği” görüşlerinin 
ne anlama geldiği sorusunu 
ülkenin gündemine taşıdı.

Sol Parti Milletvekili Prof. Dr. 
Hakkı Keskin ise konuyla il-
gili  “Önce şunu söylemek la-
zım Hırıstiyan Demokrat 
Partiler her seçimlerde yaban-
cılar konusunu istismar edi-
yorlar. Hatırlarsınız daha ön-
ce Başbakan Koch yabancılar 
yasasını istismar etmişti. Bu 
‘Lager’ konusunu çok yönlü 
tartışmak mümkün. Tarihi an-
lamda anlamak yerine gençle-
ri eğitimden geçirmek gibi 
bir proje var. Bunlar cezae-
vimi olacak eğitim kurumu 
mu olacak. Burası belli değil. 
Adamların kafasında ne var 
bilemiyorum. Anladığım ka-
darı ile aşırı suça kaçan gençler 
denetim altında bulundurul-
sun istiyorlar. Yabancı gençler 
ise belli düzeyde suç işlemiş ise 
bir yıldan fazla suç işlemiş ise 
sınır dışı edelim diyorlar. 

Açık seçik ortaya koyuyorlar ki 
yeni bir gündem konusu bula-
rak yabancıların sırtından oy 
kazanmak istiyorlar” şeklinde 
açıklamada bulundu.

Hessen Eyaletin’deki  tüm 
Türk vatandaşlarına da bir 
çağrı da bulunan Sol Parti 
Milletvekili Prof. Dr. Hakkı 
Keskin “Vatandaşlara açık 
çağrım bu adama yani Koch’a  
oy vermesinler. Bu adamı an-
ti-demokrat ve tehlikeli bir 
politikacı olarak buluyorum. 
Seçim kazanma şansı az oldu-
ğu ortaya çıkınca yeni bir ko-
nu ile oy kazanmaya çalışıyor. 
Bu tür politikalar Almanya 
gibi bir ülkeye yakışmıyor. 
Vatandaşlarımıza açıkça söy-
lüyorum. Bu tür politikacılara 
oy vermeyin” dedi.

NRW kökenli Sol Parti 
Duisburg Milletvekili Sevim 
Dağdelen de “Eğitim kampla-
rını Almanya tarihinde uygu-
laması olan olaylar” sözleri ile 
tanımladı. Dağdelen,  “Tarihi 
hataları tekrarlamamak ge-
rekli. Kriminalite etnik bir te-
mele oturtulamaz. Toplumsal 
sorunlar etnik yaptırımlar-
la çözülemez. Bu sorun etnik 
olmadığı için, etnik bir sava-
şa insanlar çekilmek, kuşak-
lar arası bir mücadeleye çekil-
mek isteniyor. Birlikte yaşamı 
kolaylaştıran değil, körükleyen 
yaklaşımlardır. 

Ahmet Özay, Frankfurt

‘Eğitim Kamplarının’ 
yasası yok, binaları var 

Türkler’in en yoğun nüfu-
sa sahip olduğu

Kuzey Ren Vesfalya’ya on 
eğitim kampı



Bir “tık“ ile gelen güçlü hizmet

WIEN ENERGIE´siz bir 
hayat artık düşünülemez ol-
du. İster ışığınızı yakın, is-
ter çamaşır yıkayın, ister sıcak 
duş alın o hep sizinle olacak. 
Yılın 365 günü, günün 24 saa-
ti WIEN ENERGIE Viyana 
ve çevresinde yaşayan yaklaşık 
iki milyon müşterisinin enerji 
ihtiyacını karşılamak için çalı-
şıyor. Hizmet ve müşteri sami-
miyeti tabii ki her şeyden önce 
gelir. Müşterilerine daha iyi bir 
hizmet sunmak isteyen WIEN 
ENERGIE, Internet´te de 
hizmet ve bilgi yelpazesini ge-
nişletti.

Direk ve Şeffaf
Müşteri Hizmet Merkezi 
günün 24 saati hizmetiniz-
de. Avantajları ise sizin eli-
nizde. Online hizmet ise size 
zaman ve yol tasarrufu sağ-
lar. Bunun en güzel örneği-
ni ev değiştirirken görebiliriz. 
Bilgisayarınızın bir tuşu ile sa-
dece elektrik ve doğalgaz nak-
linizin yapılmasını sağlamıyor 
aynı zamanda elektrik sayacı-
nızın son durumunu da bildi-
rip, banka konto numaranızı 
değiştirebiliyorsunuz.  
Bu hizmetlerden yararlan bi-
ri, sadece bir web- sitesinden, 
ona bağlı diğer sayfalara da ra-
hatlıkla ulaşabiliyor. Aynı za-
manda müşteri kendisine ait 
müşteri kodlarını da bu hiz-
met sayesinde değiştirebiliyor. 
Bu sayede enerji ihtiyacı ile il-
gili bütün bilgiler apaçık görü-
lüyor ve şeffaflık kazanıyor.
Aynı zamanda geçtiğimiz se-
nelerin de faturalarını bilgisa-
yarlarınızdan inceleyerek, bir 
sonraki faturanızı ne zaman 
ödemeniz gerektiğini ve bir 
sonraki sayacınızın ne zaman 
okunacağını öğrenebilirsiniz.

Online hizmeti ile zaman ka-
zanırsınız
WIEN ENERGIE Online-
Service hizmeti bir çok müşte-
risinin arz ve talaplerine karşı-
lık veriyor. Yapılan araştırmalar 
sonucunda görülüyor ki bir çok 

insan internet üzerinden bilgi-
lerine daha çabuk ulaşmak is-
tiyor. Arzu edilen bir çok hiz-
met (tüketilen enerji kontrolü, 
fatura açıklaması, sayaç duru-
mu) WIEN ENERGIE´nin 
İnternet sayfasında sizlere su-
nuluyor. Çabucak kayıt olma-
ya değer.

Ücretsiz üye olun
Herkes Online hizmetle-
rinden kendini kayıt etti-

rip yararlanabilir. Tabi ki eğer 
WIEN ENERGIE müşte-
rilerinden ise. Bütün fonksi-
yonları kullanabilmeniz için  
HYPERLINK “http://www.
wienenergie.at” www.wiene-
nergie.at web sitesine üye ol-
manız yeterli. Bunun için 
müşteri ve sözleşme numara-
ları gerekmektedir. Her iki-
si de faturanızın üzerinde 
gözükmektedir. Faturanız si-
ze ulaşmadı mı? Sorun değil. 

WIEN ENERGIE, üyeliği-
niz için gerekli olabilecek ev-
rakları size posta yoluyla da 
göndermekte. Böylece WIEN 
ENERGIE´nin sunmuş ol-
duğu geniş müşteri hizmet-
leri yelpazesinden yararla-
nabilmeniz için hiç bir engel 
bulunmuyor. Daha fazla bil-
giyi  HYPERLINK “http://
www.wienenergie.at” www.
wienenergie.at Internet adre-
sinden bulabilirsiniz.

Enerji ile ilgili herşey A´dan Z´ye burada. Artık evinizin enerji ihtiyacını bürokrasiye takılmadan  HYPERLINK 
“http://www.wienenergie.at” www.wienenergie.at web sayfasından kolayca halledebilirsiniz.
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Maun Süresi 
tokatlıyor! Reform 
değil Kur’an’a 
dönüş!
Birol Kılıç 

Maun Süresi özel-
likle namazların-
da ne yaptıklarını 

ne dediklerini bilmeden gaf-
let içinde namaz kılanları ade-
ta tokatlıyor ve itiraz ediyor. 
Allah Maun süresinde ade-
ta yakınımızda ve uzağımız-
da ki tüm Müslümanları ’içi’ 
ve ‘dışı’ bir olmayan Münafık 
Müslümanlar konusunda 
uyarıyor. Ayetler apaçık or-
tadadır. İşte uyaran adeta to-
katlayan Maun Süresinin 
Ayetleri şöyle: Esirgeyen, 
Bağışlayan Allah’ın Adıyla... 
1. Ey Muhammed! Dini/he-
sap gününü yalanlayan or-
tak koşucu dikkat ettinmi? 
2. İşte öksüzü kötü davranan 
odur. 3.Yoksulları doyurma-
ya da yanaşmaz.4.Vay haline 
o namaz kılanların,5.Onlar 
namazlarında ne yaptıkları-
nı, ne dediklerini bilmeden, 
gaflet ,içinde namaz kılarlar. 
6.Onlar gösteriş için namaz 
kılarlar. (Maun Süresi, 107.
Süre)

Maun Süresinde dini yalan-
layan kimdirin cevabı vardır. 
Kur’an’la ilgili sorulabilecek 
en ürpertici bu soru değilmi-
dir? Çünkü bu sorunun ceva-
bında karşımıza dini açıkca 
inkar edenler değil, dini tüm 
pratikleri ile yaşadığı halde bi-
zaat Cenab-ı Hak tarafından 
dini yalanyalayıcı olarak kişi-
ler çıkmakta değilmidir Maun 
Süresinde? Bu insanı titreden 
bir manzara değilmidir? Maun 
Süresinde dini yalanyan kim-
dir sorusuna Kur’an, bahsimiz 
olan surenin ilk ayetinde so-
ruyor ve şu cevabı veriyor: “O 
dur ki yetimi iter kakar, yoksu-

lu doyurmaya özendirmez, Vay 
haline o namaz kılanlarınki, 
namazlarında gaflet içindedir-
ler. Onlar, işte onlar gösterişe 
saparlar ve onlar iylik ve yar-
dıma engel olurlar.”  Demek 
oluyor ki, dini yalan saymanın 
bir soyo ekonomik, birde bi-
reysel-psikolojik olmak üze-
re iki göstergesi vardır. Bunlar 
1-Riyarkarlık, özellikle namaz 
aktörlüğü. 2-Nimetleri baş-
kaları ile paylaşmamak, özel-
likle zayıf insanları nimetten 
mahrum bırakmak.  Maun 
Süresinin iyi okuyalım ve dü-
şünelim...
İşte böyle diyor Maun Süresi. 
Bu süreyi tekrar okuyup dü-
şünelim.  Namaz ve diğer iba-
detlet İbrahim peygamber-
den itibaren uygulanmakta 
olup ortak koşucu yani Şirk 
yapan Araplar tarafından bi-
liniyordu. Kur’an’ın indirildi-
ği dönemde  tüm dini görevler, 
Hz. İbrahim’den geldiği bilin-
yordu ve bozulmuş şekliyle de 
olsa uygulanıyordu. Mekkeli 
ortak koşucular,şirkciler,oru
ç, namaz,zekat ve hacdan in-
sanlar değildi.Bak.2:128; 
16:123;22:78;21:73)
Kur’an’ı Kerım anla beni aklı-
nı ve gönlünü çalıştır Allah’ın 
tekligine yani aracısız yüz-
de yüz İslam dininin sahibi-
ni sözle değil özde iman et ha-
yır ve barış için çalış, sabırlı ol 
ve çevrene sabır telkin et diyor. 
Ama kendini Müslüman di-
yen insanlar veya nüfusunun 
çoğu Müslüman olan ülkerler 
ise Kur’an’ı Kerim, Demokrasi 
veya Cumhuriyete sözde ama 
özde anlamamışçasına dün-
yada ne kadar despotluk, zü-
lüm, geri kalmışlık var sah-

ne alanları durumdadır. Çoğu 
gösteriş uğruna kendini acaba 
Müslüman göstermiyor mu? 
Çünkü ortada Hadisler ar-
tı gelenekleri ecdatperestlerin 
din diye ortaya çıkardıkları bir 
‘’Uydurma Din’’ ve birde halis 
dinin kaynağı olan ‘’Kur’an’ı 
Kerim’deki Din’’ vardır. Ortada 
bir  geleneklerden uzak, ecdat-
perest olmayan ve Islam di-
nini sadece Kur’an’ı Kerim’in 
Ayetleri anlaşılacak gerçek din 
vardır bir de Maun Süresinin 
tokatladığı ve tüm insanları 
bu Müslümanlara dikkat diye 
uyardığı görünüşte Müslüman 
ve çevresinde öyle  puan top-
layan hatta Kabe’yi, Kur’an’ı 
Kerim her tarafına gösteriş için 
takan hatta şirketlerinde, der-
neklerinde, partilerinde logo 
olarak kullanan  Sünnet diye 
Paygamber sakalı bırakan ama 
Aziz Kur’an’ı Kerim’in gerçek 
manasını ana dili Türkçe ve-
ya Arapça ile anlamayan gaflet 
içindeki Müslümanlar vardır. 
Yakın zamandan ve çevre-
mizden bir örnek: Yimpaş ve 
Kombassan örneklerini versek 
anlaşılır helhalde. Nokta. 

Yunus Süresinin 100.Ayetini 
devamlı tekrarlıyoruz: ‘Allah 
pisliği, uğursuzluğu akılla-
rını kullanmayanlar üzerine 
yağdırır’’  Bunu Kur’an’ı Kerim 

Allah devamlı öğütlüyor. İşte 
bir Ayet daha. Enfail Süresi 
Ayet 22: ‘’ Şüphesiz, yeryü-
zündek, hareket eden canlı-
ların Allah katında en kötü-
sü aklını işletmeyen sağırlar 
ve dilsizlerdir’’. Gördüğünüz 
gibi Ayetler ‘le Allah sürü ol-
mayın, Kur’an’ı Kerim gerçek-
ten anlayın ve ona buna bağlı 
olmayan onurlu, akıllı ve şeref-
li Müslümanlar olun  diyor. 

Geri kalmışlığı, despotluk-
ları Kuran’ı Kerim yarattığı-
nı iddia etmek çok yanlıştır. 
Burada ‘’Müslümanların ça-
ğın gerisinde Kur’an’ı Kerim 
çağın çok ilerisinde’’ oldu-
ğunu ifade etmiştik. . Geçen 
sayımızda Peygameberin 
Kur’an’ı Kerim’de şu Ayette 
‘’ Peygamber diyeck ki:’’Ey 
Rabbim! Benim kavmim bu 
Kur’an’ı devre dışı tuttular’’ 
d’ye dile getirmiştik. Bu bir 
Hadis Peygamberin sözü de-
ğildir. Bu Ayet bizzat Kur’an’ı 
Kerim’de vardır. Bizim işimiz 
Kur’an’ı Kerim’in Ayetleri dı-
şında kaynaklar ile olmaz. 
Niye çünkü: İbrahim Süresi 
Ayet 1 bakın ne diyor: ‘’ Bu 
kitaptır ki, Rabbinin izniy-
le insanları karanlıklardan 
nura(aydınlığa), O övgüye la-
yık, Aziz olanın yoluna çıkar-
mak için sana indirdik.’’
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Bu kişiler yaklaşık 40 yıldır 
Avusturya’ya gelmiş olmala-
rına rağmen yılın çeşitli ay-
larında Türkiye’ye gidiyorlar. 
Emekliler, Türkiye’nin iklim 
ve havasından Avusturya’nınsa 
sağlık ve sosyal imkanların-
dan yararlanıyorlar. Kolay 
değil yıllarca emek verdikleri 
Avusturya onların artık ikinci 
memleketi. Aşağıdaki fotoğ-
rafta iki emekli vatandaşımız 
tekerlekli sandalye ile geldik-
leri havaalanında yetkililer-
den yardım alarak uçakların-
da kendilerine ayrılan bölüme 
rahatça oturdular. Yıllarca 
emek verdikleri Avusturya, 
artık onlara hizmet vermeye 
başlamıştı.

Emekliler için Avusturya’da 
bir çok imkanlar bulunuyor. 
Bu imkanlardan yararlanmak 
için belediyenin ilgili daire-
sine yada www.wien.at inter-
net adresine bakmanız yeterli 
olacak. Unutmayın ki yıllarca 
hizmet ettiğiniz Avusturya, 
emekliliğinizi rahatça sağla-
yabileceğiniz imkanları size 
sunacaktır.

Yıllardır Avusturya’da 
çalışmış ve emekli olmuş 

bir çok insan var.  Bu 
emekliler sosyal haklarını 
sonuna kadar kullanmalı

Yaşlılar için
imkanlar

çok!

Viyana Büyükelçiliği yetki-
lilerinin verdiği bilgiye göre 
Bregenz Konsolosluğu’na 
molotov kokteyli bir saldırı 
düzenlendi. Saldırıda ölen ya 
da yaralanan olmadı. Saldı-
rı sonrası çıkan küçük çaplı 
yangın büyümeden söndü-
rüldü. Avusturya polisi, sa-
baha karşı 03.15’te meydana 
gelen saldırının nedenini 
araştırıyor. Güvenlik kame-
rasında, 4 gencin konsoloslu-
ğa molotov kokteyli atıldığı 
görüldü. Saldırganlar henüz 
yakalanamadı. 

Vorarlberg Eyaleti’nin baş-
kenti Bregenz’de Arlberg cad-
desi 117 numarada ki,  Türk 
Başkonsolosluğu’na bu sa-
bah’a karşı molotof kokteyt 
atıldı. Olayda herhangi bir ya-
ralanan olmadı sadece maddi 
zarar meydana geldi.

Olayla ilgili açıklamayı, Bre-
genz Başkonsolosu Nilüfer 

Feyizoğlu yurtdışında izinde 
olduğu için açıklamayı, mu-
avin konsolos Elvan Hacıe-
fendioğlu yaptı. “Konsolos-
luğumuzun ön tarafındaki 
camdan kişi veya kişilerce 
molotof kokteyt atıldı. Olay 
yerine zamanında gelen itfa-
yiyenin çabaları sonucu he-
men söndürülen yangın fazla 

bir hasara neden olmadı. Bu 
olay gece meydana geldiği 
için herhangi bir yaralanma 
olmadı. Sadece maddi ha-
sar meydana geldi. Olay ile 
araştırmayı Avusturya polisi 
geniş kapsamlı sürdürüyor. 
Olayların tekrarlanmaması 
için gerekli önlemlerin alını-
yor” dedi. 

Bu saldırılar neden?
Bregenz Konsolosluğu’na molotov kokteyli bir saldırı düzenlendi. 
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.  Saldırı sonrası çıkan küçük 
çaplı yangın büyümeden söndürüldü. Daha önce Viyana’da da bir 
derneğe aynı şekilde saldırı gerçekleşmişti.

Geçtiğimiz yıllarda bir çok 
Türk çocuğunun ölümüne ne-
den olan vahşi hayvanları ağız-
lıksız gezdirmek suç. Buna 
karşın bir çok Avusturyalı 
Türkler’in ağırlıkta yaşadığı 
bölgelerde bu hayvanları gü-
vensiz bir şekilde gezdiriyor. 
Bu tür durumlarla karşılaştığı-
nızda hemen polise başvurun.
Viyana-Avusturya’da sahip-

li köpekleri bağsız ve ağızlık-
sız dolaştırmak yasak olmasına 
karşın bu kurallara uymayan 
bazı kişiler var. Özellikle ya-
bancıların oturduğu binalarda 
bulunan Avusturyalılar köpek-
lerini emniyetsiz bir şekilde 
gezdirmesi dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz yıllarda bir çok 
Türk çocuğu bu köpeklerin 
saldırısı sonucu ölmüş yada 
ağır yaralanmıştı. Bunun ya-
nısıra Avusturyalılar’ın otur-
dukları binalarda bu tür hay-
vanların ağızlıksız dolaşmıyor. 
Avusturyalılar bu tür durum-
ları hemen polise bildiriyor. 

Yetkililer, bu tür saldırgan hay-
vanların ağızlıksız dolaştırıl-

malarının suç olduğu, hay-
vanın yaşının ne olursa olsun 
ağız bağı kullanmaları ge-
rektiğini ifade ettiler. Bu tür 
durumlarda 133 nolu polis 
telefonundan yardım alabi-
leceklerini ifade eden yetkili-
ler, polisin gece gündüz her an 
aranabileceğini, olumsuz olay-
ların yaşanmadan önce engel-
lenmesi gerektiğini söylediler. 

Türkler’in çoğunlukta 
yaşadığı bölgelerde 
Avusturyalılar köpeklerini 
ağızlıksız gezdiriyor. 
Bu durum Avustarya 
yasalarına göre suç. 

   Polisten yardım isteyin
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Soru: Avusturya çifte vatan-
daşlığa müsaade ediyor mu? 

Cevap: Avusturya mevzuatı 
ilke olarak çifte vatandaşlı-
ğa izin vermemektedir. Bu 
yüzden Avusturya vatandaş-
lığına geçen kişilerin mutlak 
surette Türk vatandaşlığın-
dan çıkmaları gerekmektedir. 
Avusturya vatandaşı olduktan 
sonra yeniden Türk vatandaş-
lığına dönen veya bir başka 
ülke vatandaşlığına geçen şa-
hısların da bu durumu Avus-
turya makamlarına bildirerek 
çifte vatandaşlık durumlarını 
kendi tercihleri yönünde sona 
erdirmeleri gerekmektedir. 

Ancak Avusturya vatandaş-
lığına geçen veya doğumla 
Avusturya vatandaşı olan ço-
cukların statülerinde bir fark-
lılık söz konusudur. Avustur-
ya vatandaşlığına geçen anne 
ya da babalarına bağlı olarak 
Avusturya vatandaşlığını ka-
zanan çocuklar, 18 yaşına 
gelene kadar, aynı zamanda 
Türk vatandaşı olarak kalır-
lar ve 18 yaşına geldiklerinde 
Türk ya da Avusturya vatan-
daşlığından birini seçerler. 
Seçimleri doğrultusunda da 
Türk ya da Avusturya vatan-
daşlığından çıkarlar. Ancak 
bu durumun da istisnaları 
vardır.

Soru: 18 Yaşına kadar çifte 
vatandaş olarak kalanlar han-
gi şartlarda 18 yaşından sonra 
çifte vatandaş olarak kalmaya 
devam edebilirler? 

Cevap: Eşlerden birinin Türk, 
diğerinin Avusturya vatandaşı 
olması halinde ise istisnai bir 
durum söz konusu olmakta 
ve bunların doğumla Avus-
turya vatandaşlığını kazanan 
çocuklarına ömür boyu çifte 
vatandaşlık hakkı tanınmak-
tadır. Bir başka deyişle bu 
statüdeki çocukların 18 yaşı-
na geldiklerinde seçim yapma 
mecburiyetleri bulunmamak-
tadır. Bu durumdaki şahıslar, 
diledikleri takdirde, ömürleri 
boyunca çifte vatandaş olarak 
kalabileceklerdir.

Soru: Türk vatandaşlığından 
çıkıp Avusturya vatandaşlığı-
na geçmek kolay mıdır? Her-
hangi bir işlem yapmak gere-
kiyor mu? Gerekiyorsa gerekli 
belgeler nelerdir?

Cevap: Türk vatandaşlığın-
dan çıkıp Avusturya vatan-
daşlığına geçmek izne tabi-
dir. Bunun için konsolosluğa 
geçiş izni başvurusu yapmak 
mecburidir. Başvuru için ge-
rekli belgeler şunlardır:

• 2 adet Yabancı Ülke Va-

tandaşlığına Geçme İzin Di-
lekçesi (Şahsen başvurularda 
Büyükelçilikte / Başkonso-
loslukta hazırlanmaktadır. 
Postayla yapılacak başvurular 
için dilekçenin yerel noter 
huzurunda imzalanıp onayla-
tılması gerekmektedir),

• Nüfus cüzdanınızın aslı 
veya yerel noter onaylı foto-
kopisi, 

• Vatandaşlığını alacağınız 
devletin yetkili makamları ta-
rafından verilen ve bu devlet 
vatandaşlığına alınacağınızı 
kanıtlayan belgenin (süresiz 
oturma izni, yeşil kart, va-
tandaşlığa davet belgesi veya 
vatandaşlığa alınma taahhüt 
belgesi gibi) aslı veya 2 adet 
yerel noter onaylı sureti,

• Her müracaatçının 6’şar 
adet son 6 ay içinde ön cephe-
den çekilmiş ve arkasına ad ve 
soyad yazılmış renkli vesikalık 
fotoğrafı. (Fotoğrafların hep-
sinin aynı olması gerekmek-
tedir. Bilgisayarla çoğaltılan 
fotoğraflar kabul edilmemek-
tedir.) Eğer tüm aile bireyleri 
için yabancı devlet vatandaş-
lığına geçme izni başvuru-
sunda bulunulacaksa, tüm aile 
bireyleri için yukarıda sayılan 
belgeler gerekmektedir.
Soru: Vatandaş olabilmek için 

artık dil ve tarih bilgisi sınavı 
yapılıyormuş. Bu konuda bizi 
aydınlatırsanız seviniriz. 

Cevap: Mart 2006’dan itiba-
ren Avusturya’da yeni Vatan-
daşlık Yasası yürürlüğe girdi. 
Yeni Kanunun öngördüğü en 
önemli yeniliklerden biri Va-
tandaşlık alabilmek için şart 
koşulan „vatandaşlık testi.“  
Vatandaşlık testi Avusturya ve 
başvurulan eyalet ile ilgili tarih 
bilgilerini, ayrıca demokrasi 
düzeni ile ilgili bilgiyi ölçüyor. 
Sınav 18 sorudan oluşuyor ve 
en az 12 soruyu doğru yanıt-
lamak gerekiyor. Testte ör-
neğin; Avusturya isminin ilk 
olarak hangi belgede geçtiği, 
hangi nehrin Viyana’ya ismini 
verdiği, gibi sorular soruluyor. 
Avusturya’nın siyasi yapısı ile 
ilgili sorular yoğunluk kaza-
nıyor. Bunun yanında enteg-
rasyon anlaşması gereğince 
Almanca bilgisinin kanıtlan-
ması gerekiyor. Yaşı ilerlemiş 
olanlar ve Avusturya’da okul 
okumuş olanlar entegrasyon 
anlaşmasından muaf tutulu-
yor.

Mag. iur. Cafer Eminoğlu

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

Kıymetli Okuyucular; Hukuk-Forum’ un bu sayısını genel itibari ile Avusturya Vatandaşlığına geçiş konusuna 
ayırdık. Avusturya’da çifte vatandaşlık mümkün mü? Doğuştan Avusturya vatandaşı olan çocukların 18. 
yaşlarından sonra Türk vatandaşlıkları kaybolur mu? Gibi soruların yanıtlarını bu yazımızda bulabilirsiniz. 
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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

Bayan Eleman ARANIYOR !

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

Tel.: 0699 11 53 88 01

Bay-Bayan Eleman ARANIYOR !

Uluslararası düzeyde çalışmalar yapan firmamız için Türkçe, 
İngilizce ve Almanca dillerini bilen bay ve bayanlar alınacaktır. 

Ücret dolgun olup, her türlü sosyal imkanlar sağlanacaktır.

Tel.: 0699 103 97 808

SATILIK CALLSHOP
Hazır müşterisi olan internet kafemiz ve callshopumuz acilen satı-

yoruz. 20 aydır işlettiğimiz callshopumuzun kirası 450 Euro’dur. 
55 metrekare üzerine kurulu olan callshopumuzda 4 adet arama 

kabini ve 5 adet bilgisayar bulunmaktadır.

Tel.: 0 660 811 32 62

Satılık Bay Bayan Kuaför Salonu

Çok uygun fiyata satılık bay bayan kuaför salonu. Kuaför 
salonumuz 11. Viyana’dadır.

0699 1959 62 62- 0699 11280284 

Avrupa’nın Sesi gaze-
tesindeki haberde, 
“Fransa’nın 10 Ara-

lıktaki AB Dışişleri Bakan-
ları zirve kararından “üye-
lik” ifadesini çıkarmasını 
ve yerine “hükümetler arası 
konferans”ı kullanmasını kü-
çük bir zafer olarak görmek 
mümkün olsa da Fransa’nın 
küçük bir yenilgi yaşadığını 
da belirtmek gerekiyor” de-
nildi.

Haberde şu ifadeler 
yer aldı:
“Sarkozy’nin isteğinin tersi-

ne, oluşturulacak akil adam-
lar komitesinin genişleme 
ve AB’nin sınırları ile ilgi-
li bir görevinin olmaması 
Sarkozy’nin tüm engelleme-
lerine ve Fransız seçmenini 
memnun etmek için sürdür-
düğü “gerilla savaşına” rağ-
men Türkiye’nin AB yolunda 
ilerlediğinin kanıtıdır”

Fransa’nın çelişkili politik 
sinyaller verdiğini de ifade 
eden gazete, Fransız anaya-
sasında yapılacak değişiklikle 
AB üyeliğinin referanduma 
götürülüp götürülmeyeceği-

ni devlet başkanının kararına 
bırakmak isteyen Sarkozy’nin 
Türkiye’nin üyeliğine karşı 
olan Fransız kamuoyunu da 
ikna etmesi gerektiğini yaz-
dı.

Avrupa’nın Sesi ayrıca 
Sarkozy’nin geciktirme ve 
üyeliği engelleme politika-
sının Ankara’nın reform sü-
recinin Ankara’nın reform 
sürecini yavaşlattığını belir-
terek bu durumu üzücü ola-
rak nitelendirdi.

‘Türkiye Sarkozy’nin gerilla savaşına karşı durmalı’
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Hakkında 2 yıl kesinleşmiş 
hapis cezası bulunan Yim-
paş Holding Yönetim Kuru-
lu Başkanı Dursun Uyar’ın 
Karabük’ün Eskipazar İlçesi 
Emniyet Müdürlüğü’ne tes-
lim olmasının ardından tu-
tuklanarak cezaevine yönde-
rildi.

Yozgat Cumhuriyet Başsav-
cılığı’nca hakkında yakalama 
müzekkeresi çıkartılan Uyar, 
Eskipazar İlçesi Emniyet 
Müdürlüğüne giderek teslim 
oldu. Hakkında 2 yıl kesin-
leşmiş hapis cezası bulunan 
Yimpaş Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Dursun Uyar, 
Yozgat Cumhuriyet Başsavcı-
lığı tarafından gece yarısı çı-
karılan yakalama müzekkeresi 
öncesi, tedavi gördüğü hasta-
neden taburcu olmuştu.

Lüks otomobille gitti
Sermaye Piyasası Kanunu’na 
muhalefet ve izinsiz halka arz 
suçundan mahkum olan an-
cak aldığı sağlık raporlarıyla 
infazı iki kez üçer ay sürelerle 
ertelenen Dursun Uyar, süre-
nin son anına kadar kaldığı 
Ankara’dan dün gece ayrıldı 

ve cezasını çekmek istediği 
Karabük’e giderken Eskipazar 
İlçesi’nde yakalandı. İşlemle-
rin tamamlanmasından son-
ra Dursun Uyar’ın, sivil polis 
aracından inip İlçe Emniyet 
Amiri ile birlikte şirketine 
ait lüks otomobille Karabük’e 
gitmesi dikkati çekti.

İlk mahkumiyet kararı 2002 
yılında verilen ancak temyiz 
aşaması ve diğer nedenlerle 
hapis cezası bir türlü infaz 
edilemeyen Dursun Uyar, 17 
Aralık Cumartesi günü An-
kara İbni Sina Hastanesi’ne 
tedavi için başvurdu. Dursun 
Uyar, İmmünoloji Bölümü’nde 
tedavi gördü. Uyar hastanede 
yaptığı açıklamada, “Hasta-
lığımdan dolayı kalp yet-
mezliği oluştu. Onunla ilgili 
yatıyorum. Eskiden beri bir 
rahatsızlığım vardı. Takayasu 
diye bilinen bir Japon hasta-
lığı. Pek bilen yok. Kanla ilgili 
bir hastalık. Kan yetersizli-
ği var. Onun için yatıyorum. 
Ameliyat olup olmayacağıma 
doktorlar karar verecek. Ce-
zaevi olayını ise bilmiyorum. 
Onu avukatlarıma sorun” 
dedi. Çarptırıldığı cezanın 

infazını sağlık sorunlarını ge-
rekçe göstererek iki kez üçer 
aylık süreyle erteleten ve ya-
sal olarak bir daha erteletme 
olanağı bulunmayan Dursun 
Uyar’ın, son ertelemede süre-
sin bitiminden sonra hastane-
den ayrıldı.

Birden yok oldu
Hastaneden çıktıktan son-
ra izini kaybettiren Dursun 
Uyar’ın hapis cezasını YİM-
PAŞ Holding’in fabrikaları-
nın bulunduğu illerde çekmek 
istediği, bu nedenle Çankırı 
ve Karabük’e gitmiş olabile-
ceği duyuldu. Avukatları son 
ana kadar Uyar’ın hangi il-
deki cezaevini tercih ettiğini 
açıklamadı, ancak bir yandan 
da işlemleri tamamladı.

Avukatlarının, Karabük Ceza-
evi’nde cezasını çekmesi için 
çalışmaları tamamlamasının 
ardından Dursun Uyar, tes-
lim olmak üzere bugün öğ-
len saatlerinde gizli tutulan 
bulunduğu yerden Karabük’e 
gitmek üzere yola çıktı. Hak-
kında yakalama emri bulunan 
Dursun Uyar, Audi marka 
34 YYS 43 plakalı otomo-
bille Karabük’ün Eskipazar 
İlçesi’ne geldiğinde, yolda 
kontrol yapan polis ekibi ta-
rafından durduruldu. 

Her şey Karabük Cezaevi’nde 
cezasını çekmek üzere plan-
ladığı gibi gelişen Dursun 
Uyar, polis ekibi tarafın-
dan Eskipazar İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne götürüldü. 
Uyar, Devlet Hastanesi’nde 
sağlık kontrolünden geçirildi. 
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 
önüne gelen Eskipazar Bele-
diye Başkanı DYP’li Hüseyin 
Dönmez, bazı AKP il ve ilçe 
yöneticileri, konuyla ilgili yet-
kililerden bilgi aldı.

Kelepçesiz cezaevine gitti

Dursun Uyar, daha sonra ke-
lepçesiz olarak bindirildiği 
sivil polis otosuyla Eskipazar 
Cumhuriyet Savcılığı’na gö-
türüldü. Savcılıkta işlemlerin 
tamamlanmasının ardından 
Dursun Uyar, Karabük’e gö-
türülmek üzere tekrar si-
vil polis otosuna bindirildi. 
Karabük’e doğru gidilirken 
Eskipazar çıkışındaki Mem-
mer Mevkii’nde duran sivil 
polis aracından inen Dursun 
Uyar, yanındaki Eskipazar 
İlçe Emniyet Amiri Murat 
Doğan ile birlikte kendile-
rini takip eden YİMPAŞ’a 
ait Volkswagen Passat marka 
otomobile geçti.

Dursun Uyar ve Emniyet 
Amiri Doğan’ın içinde bulun-
duğu otomobil, saat 15.00 sı-
ralarında Karabük Adliyesi’ne 
geldi. Polis, Adliye’nin önün-
de geniş güvenlik önlemleri 
alırken, gazetecilerin içe-
ri girmesine izin verilmedi. 
Dursun Uyar, Cumhuriyet 
Savcılığı’ndaki işlemlerin ta-
mamlanması, Yozgat Cum-
huriyet Savcılığı’ndan gelen 
yazının da Karübük’e ulaşma-
sının ardından, da saat 15.45’te 
Karabük Kapalı Cezaevi’ne 
konuldu. Dursun Uyar, bu 
kez Emniyet Müdürlüğü’ne 
ait sivil plakalı bir minibüsle 
cezaevine götürüldü.

Adli suçlular yatacak
Yimpaş Holding Başkanı 
Dursun Uyar, Karabük- Zon-
guldak Karayolu Soğuksu 
Mevkii’nde bulunan 100 kişi 

YİMPAŞ Holding Başkanı Dursun Uyar, çarptırıldığı 2 yıl hapis cezasını 
çekmek üzere Karabük Cezaevi’ne girdi. Uyar, Adli suçluların bulunduğu 
koğuşta günlerini geçiriyor.

Nihayet cezaevine girdi

Dursun Uyar
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kapasiteli ve halen 65 hüküm-
lü ve tutuklunun bulunduğu 
Karabük Kapalı Cezaevi’nde 
cezasını çekecek. Hırsızlık, 
adam öldürme ve yaralama, 
gasp, uyuşturucu ticareti ve 
tecavüz gibi adli suçluların 
cezalarını çektiği Karabük 
Kapalı Cezaevi’nde, 5 koğuş 
bulunuyor. Dursun Uyar’ın, 
Karabük Kapalı Cezaevi’ni, 
Karabük ve Çankırı’da yatı-
rımlarının olması, Ankara’ya 
yakın olması nedeniyle yakın-
larının rahatlıkla gidip gele-
ceğini düşünerek tercih ettiği 
öğrenildi.

2 yıl hapis, 10 bin dolar para 
cezası
MERKEZİ Yozgat’ta bulu-
nan Yimpaş Holding’e bağlı 
Yimpaş Yozgat İhtiyaç Mad-
deleri A.Ş. Yönetim kurul 
Başkanı olan Dursun Uyar 
ve dava açıldığı dönemde yö-
neticilik yapan Yaşar Keskin, 
Salih Metin Yücel, Bayar De-
mir, Atilla Çoban, Mithat Er-

bek, Mustafa Dağ, Mehmet 
Muti Yavuz, Mustafa Güleç, 
Mehmet Ali Lekesiz ve Tev-
fik Arslan, Sermaye Piyasası 
Kanunu’na muhalefet ve izin-
siz halka arz suçundan 2’şer 
yıl hapis, 10’ar bin YTL para 
cezasına çarptırılmıştı. Karar 
doğrultusunda Haziran ayın-
da cezaevine girmesi gereken 
Dursun uyar, sağlık durumu-
nu gerekçe gösterip, yaptığı 
başvuru sonrasında 3’er ay 
olmak üzere iki kez infaz er-
telemesinden faydalanmıştı. 
Uyar’ın 3’üncü kez erteleme 
talebi bulunmuyordu. Yimpaş 
Holding A.Ş.’nin kurucusu ve 
yönetim kurulu üyeleri, 2499 
sayılı yasanın 47/A maddesi 
uyarınca 3’er yıl hapis, 15’er 
milyar (15 bin YTL) ağır 
para cezasına çarptırılmıştı. 
Daha sonra Yargıtay’a giden 
dosya, avukatlarının itira-
zı üzerine Yargıtay, davanın 
yeniden görülmesi için dos-
yayı tekrar Yozgat asli Ceza 
Mahkemesi’ne gönderdi. 

Hamidye Gençlik Teşkila-
tı  16 Şubat 2008’de Futbol 
turnuvasi düzenliyor. Genç-
liği olmayanın geleceği olmaz 
sloganı ile herkesi gençlere 
sahibi çıkmaya davet eden 
Hamidiye Gençlik teşkila-
tı gençlerein boş zamanında 
özellikle Futbol oynaraka ar-
kadaş ve dostlukların gelişme-
sine önem veriyor. Turnavaya 
herkesi davet eden Hamidiye 
Genclik Teskilati Tanıtma 
Baskanı Cihan Şahinol, ’’ Slo-
ganımız olan gençliğe sahip 
çıkıyor ve herkesi turnavaya 
canı gönülden davet ediyo-
ruz’’ dedi. 

Futbol 
turnuvasına 

davet 
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Bu duruma birkaç örnek 
verebiliriz. Avustur-
ya milletler arası özel 

hukukunda Avusturya vatan-
daşlarının söz konusu olduğu 
nerdeyse her durumda kendi 
kanunlarının uygulanması-
nı şart koşuyor. Bu durum 
Avusturya’nın uluslar arası 
arenada “bencil” olarak nite-
lendirilmesine yol açıyor. 

Avusturya kanunları bu ül-
kede okuyan, Türkiye gibi 
üçüncü ülke vatandaşı öğ-
rencilere de adeta eziyet edi-
yor. Normal şartların iki katı 
harç alıyor. Çalışmayı onlara 
yasaklıyor. Hiçbir sosyal yar-
dım yada burs hakkı tanımı-
yor. Çaresiz öğrenciler kaçak 
çalışmak zorunda bırakılıyor. 
Öğrencilerin bu durumunu 
suiistimal etmeye hazır olan 
akbabalar hazır tabi. Onları 
saati iki Euro’dan çalıştırıyor-
lar. Ve bu emek sömürüsüne 
zemin hazırlayan yine Avus-
turya kanunları.

Avusturya makamları ve ba-
ğımsız kurumları kendine 
buyruk bir profil çiziyorlar. 
Bunların başında İşçi oda-
sı (Arbeiterkammer) geliyor.  
İşçi odası meclisinin seçimle-
rinde yabancı ülke vatandaş-
ları seçme hakkına sahip iken 
seçilmelerine müsaade edil-
miyor. Aynı şartlarda çalışan, 
aynı işleri yapan, işçi odasına 
aynı katkı payı ödeyen işçiler 
uyrukları sebebiyle farklı mu-
amele görüyor. 

Bir de avukatlık ve stajyer 
avukatlık kanunları var bun-
ların. Yabancılara yapılan 
uygulamalar çelişkilerle dolu: 
Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşı, Avusturya’da hukuk 
okuduktan sonra mahkeme 

stajı yapabiliyor. Ancak nite-
liği aynı olan avukatlık stajı 
için Avusturya yada AB va-
tandaşlığı aranıyor. Türkiye 
1963’ten beri  AB’nin ortağı. 
Benzer durumda bir Bulgar 
vatandaşı 6-7 yıl uğraştıktan 
sonra, itirazları sonucu Ana-
yasa mahkemesi, AB üyesi 
olmasa bile ortağı olan bir 
ülkenin Avusturya’da stajer 
avukat olarak çalışabileceği-
nin mümkün olabileceğini 
belirtti. Bunun için yetkili 
merci olan AB yüksek mah-
kemesine kararı bıraktı. Bul-
gar Avukat yıllarını kaybetti. 
Avusturya ise zamanı kulla-
narak yabancıları pes ettir-
me çabasından vazgeçmiyor. 
Yukarıda bahsettiğimiz İşçi 
temsilciliği seçimleri konu-
sunda da aynı şey söz ko-
nusu. Örnekleri çoğaltmak 
mümkün.

İnsanları oturum, vize, va-
tandaşlık vb. konularda da  
zamanı kullanarak yıldırma 
politikası güdüyor. İnsanları 
vazgeçirmek için akla hayale 
gelmeyecek yollara başvuru-
yor. 

Avusturya bir şeylerden 
korkuyor. Büyük bir impara-
torluğu kaybedip kısıtlı bir 
alana sıkışan küçük bir ül-
kenin, bu kaybetmişlik psi-
kolojisi ile elinde kalanı da 
koruyabilmek için bu yollara 
başvurduğu izlenimi sergi-
liyor. Bu haliyle Türkiye’yi 
andırıyor.   

Avusturya amiyane tabirle 
yabancıların hakkını yiyor. 
Kendi eliyle kendisine anti-
pati duyan göçmen kitleleri 
yaratıyor. 

Avusturya’nın küçüklük psikolojisi
Yorum/Analiz – Cafer Eminoğlu Avusturya, tutuculuğu ile uluslararası 
arenada en çok eleştirilen ülkeler arasında. Yabancılara karşı sergilediği 
sert tutum, kendi vatandaşı söz konusu olduğunda  onu başkalarına 
karşı korumak için adalet ilkesine ters düşmeyi bile göze alabilmesi 
bazen Avusturya’yı devletler arası ilişkilerde komik ve zor duruma 
düşürebiliyor. 

Büyük özverilerle çalıştığını 
söyleyen Memet Zeki Me-
tin, “On seneden beri üze-
rinde çalıştığım projeme bir 
ödül kazandı. İnsanların ba-
rış içinde beraber yaşamasını 
amaçlıyorum. 

Ayrıca Evrensel Dünya Insa-
nı düşüncesini daha da kuv-
vetlendirip dünyamızda 
halen yapılan ilkel savaşları 
azaltmayı da amaçlayan bir 
çalışmanın içindeyim. Dün-
ya Insanı Bayramı ve Dün-
ya Insanı Ödülü’nu bana 23 
Ocak 2008 tarihinde saat 11. 
30 Viyana da Diplomatisc-
he Akademi de verilecektir. 
Favoriten Str 15 adresinde 
yapılacak olan törenin büyük 
bir önemi bulunuyor“ dedi.

Barışı içinde beraberce 
yaşamak sloganıyla 
yaklaşık 10 yıl önce 
çalışmalara başlayan 
Dünya İnsanı Birliği 
Başkanı  Memet Zeki 
Metin’e Dünya İnsanı 
Ödülü verilecek.

Dünya insanı 
ödülü Metin’e
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GmbH yada halk arasında 
“Ges.m.b.H” olarak bili-
nen ve Türkçesi “Limited 
şirketi” olan işletme türü 
Avusturya’da en çok kulla-
nılan hukuki formdur. Bu 
şirket türünün tercih edil-
mesinin başta hukuki mü-
kellefiyet olmak üzere birçok 
sebebi vardır. Avusturya’daki 
türkiyeli  işadamları özellik-
le hukuki olarak uğraşmak 
istemediklerinden ya da ye-
terince bilgileri olmadığın-
dan GmbH yerine kişisel 
işletme türlerini tercih et-
mektedirler. Fakat şunu da 
belirtmek gerekir ki GmbH 
sıkı devlet kontrolü, kuruluş 
masrafları ve  vergi yüküm-
lülükleri sebebi ile küçük 
işletmeler yerine daha çok 
orta ya da büyük işletme 
türleri için uygundur. 

Ana Sermaye (Kuruluş 
Sermayesi) en az 35.000 
Euro
Gmbh için en az 35.000 
Euro kuruluş sermayesi be-
yan etmek mecburidir. Her 
hissedar en az 70 Euro ile 
bu sermayeye ortak olma-
lıdır. Yeni kanunlara göre 
Gmbh yalnız bir kişi tara-
fından da kurulabilir. Kanu-
nen “Gewerbe”nin taşıyıcısı 
yine Gmbh’nın kendisidir.
Hukuki Mesuliyet Sadece 

Şirket İçin Geçerli.

“GmbH“ şirket türünün en 
önemli ve avantajlı tarafı 
maddi mükellefiyetin, şirke-
tin ana sermayesi ile sınırlı 
olması. Yani özel durumlar 
hariç borçlular borçları-
nı sadece  şirket sermaye-
sinden  tazmin edebilirler. 
Hissedarlar sadece ana ser-
mayedeki payları nisbetince 
mükellefiyet taşırlar.

Dikkat! Hukuka aykırı bazı 
davranışlar hissedarları if-
lastan önceki beş yıllık sü-
reye kadar mesul kılabilir. 
Örneğin: şirket malını ka-
nundışı zimmetine geçirme.

Toplum içinde Gmbh’nın 
mesuliyetinin sadece 35.000 
Euro olduğu yönünde yan-
lış bir yargı vardır. Mesuli-
yet miktarı ana sermaye ile 
doğru orantılıdır ve bunun-
la artar veya azalır. 

Vergi Meselesi 
Öncelikle Gmbh vergi yü-
kümlüsü olarak yıllık  %25 
kurumlar vergisi öder. Daha 
sonra hissedarlara dağıtılan 
kazançtan kişi başı  %25’e 
kadar  vergi kesilir. Bununla 
hissedarlar bu kazançları ile 
ilgili gelir vergisinden muaf 
olurlar. 

Şirketten elde edilen kazan-
cın sermayenin büyümesi 
amacı ile şirkette bırakıl-
ması vergi açısından birçok 
avantaj sağlamaktadır. Bu 
tür durumlarda kanunen 
birçok vergi indirim imka-
nı öngörülmüştür. Aynı za-
manda şirket yöneticisi olan 
hissedarlar esnaflar için ge-
çerli olan sigorta türünden 
faydalanabilirler. (Gewerb-
liche Sozialversicherung).  
     
Mag. iur. Cafer Eminoğlu

İşadamlarımız 
için Hukuk Sayfası

Avusturya’da Limited Şirketi nasıl kurulur?

ORF’ye pankartlı tepki
Avusturya ve Almanya’da yayınlanan bir dizide 

Alevi toplumuna ağır hakeretler yapılmıştı. 
Alevi toplumu bu diziye karşı önemli bir savaş 

başlattı. Bir çok protesto etkinlikleri düzen-
lendi. Avusturya Devlet Televizyonu açılan 

pankartlarla kınandı.

Viyana-Avusturya Alevi Bir-
likleri Federasyonu,  28 Ara-
lık Cuma günü saat 15:00’de 
ORF televizyonu önünde bir 
protesto mitingi düzenledi. 
Almanya ve Avusturya’da ya-
yınlanan “TATORT“ isimli 
filminde Alevi toplumuna ya-
pılan hakareti, Avusturya’da 
da protesto ile karşılandı.

Yaklaşık 300 kişilik topluluk 
Avusturya Devlet Televizyo-
nu önünde toplandı. Bu gös-
teriye bir çok Alevi vatandaş 
katıldı. Yapılan konuşmaların 
ardandan ORF Televizyo-
nu yöneticileriyle görüşüldü. 
Kendilerine hakaret yapıldı-

ğını söyleyen Alevi vatandaş-
lar, “Almanya v Avusturya’da 
yayınlanan bu programda 
bize küfür edildi. Bu progra-
mı yayınlayan, yazan ve yö-
neten herkes suçludur. Kimse 
tanımadığı bir topluğu böyle 
sözlerle aşağılayamaz. Bizim 
herkese yaklaşımımız aynı. 
Buna benzer hakaretler geç-
tiğimiz yıllarda da olmuştu. 
Biz Aleviler olarak bu saldı-
rıların her zaman karşısında 
olacağız“ şeklinde konuştular. 
ORF yöneticileri ile görüşen 
dernek ve organizasyon yetki-
lileri, olumlu sonuç almadık-
ları taktirde eylemlerine de-
vam edeceklerini söylediler.
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Tasarı komisyondan geçti, işte asker kaçağı, sporcular ve Türk’le evli olanlar kolaylıkla Türk vatandaşı olabilecek-
ler. Ayrıca 1980 döneminde Türk vatandaşlığından çıkarılan kişiler tekrar vatandaşlığa dönebilecek.

Türk Vatandaşlığı yeniden düzenleniyor

Ankara-Komisyondan geçen 
tasarı yasalaşırsa asker kaça-
ğı vatandaşlıktan çıkmayacak, 
yabancı ülke vatandaşlığı için 
izin aranmayacak, Türk’le ev-
lenen 3 yıl sonra vatandaş ola-
bilecek.

AB’ye uyum kapsamında gün-
deme gelen Türk Vatandaşlığı 
Kanunu Tasarısı İçişleri 
Komisyonu’nda kabul edildi. 
İşte değişiklikler:

Vicdani ret: Yurt dışına çıkıp, 
yıllarca askerlikten kaçanların 
vatandaşlıktan çıkarılmasına 
son verilecek.

İyi ahlak: Para karşılığı sah-
te evliliklerin önlenmesi için 
Türk ile evlenen yabancı-
lar 3 yıl sonra Türk vatanda-
şı olacak. Türk vatandaşı ol-
mak isteyen diğer kişilerde ise 
Türkiye’de 5 yıl yaşama, iyi ah-
laklı olma, yeterli Türkçe ko-
nuşma koşulu aranacak.

Sporculara vize: Başarılı spor-
cular ve olağanüstü hizme-
ti geçmiş yabancılar, ilgi-
li bakanlıkların teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu kararıyla va-
tandaşlığa alınabilecek. 

Büyük gelişme
Askerlik görevini yapmama-
yı ve izin almadan yabancı bir 
ülke vatandaşlığına geçmeyi 
Türk vatandaşlığını kaybetme 
nedenleri arasından çıkaran 
“Türk Vatandaşlığı Kanunu 
Tasarısı”, TBMM İçişleri 
Komisyonu’nda kabul edildi. 
TÜRK vatandaşlığının kaza-
nılmasına ve kaybedilmesine 
dair usul ve esasları belirleyen; 
askerlik görevini yapmama-
yı ve izin almadan yabancı bir 
ülke vatandaşlığına geçmeyi 
Türk vatandaşlığını kaybetme 
nedenleri arasından çıkaran 
‘Türk Vatandaşlığı Kanunu 
Tasarısı ’, TBMM İçişleri 
Komisyonunda kabul edildi.
Tasarıya göre, doğumla kaza-

nılan Türk vatandaşlığı, soy 
bağı veya doğum  yeri esası-
na göre kendiliğinden kaza-
nılacak. Türkiye içinde veya 
dışında  Türk vatandaşı evli 
ana ve babadan doğan çocuk, 
Türk vatandaşı anne veya  ba-
badan evlilik içi veya dışı do-
ğan çocuk, soy bağı kurulma-
sını sağlayan  usul ve esasların 

yerine getirilmesi halinde Türk 
vatandaşlığını kazanacak. 

Türkiye’de doğan ve yaban-
cı ana ve babasından do-
layı doğumla herhangi bir 
ülkenin vatandaşlığını ka-
zanamayan çocuk, doğum-
dan itibaren Türk vatandaşı 
olacak. Türkiye’de bulunmuş 
çocuk, aksi sabit olmadık-
ça Türkiye’de doğmuş sayıla-
cak. 
     
Şartlar
Sonradan kazanılan Türk va-
tandaşlığı, yetkili makam ka-
rarı veya evlat edinilme ya da 
seçme hakkının kullanılma-
sıyla gerçekleşecek. 

Türk vatandaşlığını kazan-
mak isteyen bir yabancı, ka-
nunda belirtilen şartları taşı-
ması halinde, yetkili makam 
kararıyla bu hakkı elde ede-
bilecek. Ancak aranan şartla-

rı taşımak, vatandaşlığın ka-
zanılmasında kişiye mutlak 
bir hak sağlamayacak. 

Türk vatandaşlığını kazanmak 
isteyen yabancılarda; kendi 
milli kanununa, vatansız ise 
Türk kanunlarına göre ergin 
ve ayırt etme gücüne sahip  ol-
mak, başvuru tarihinden geri-

ye doğru Türkiye’de kesintisiz 
5 yıl ikamet etmek, Türkiye’de 
yerleşmeye karar verdiğini 
davranışlarıyla teyit etmek, ge-
nel sağlık bakımından tehlikeli 
bir hastalığı bulunmamak, iyi 
ahlak sahibi olmak, yeteri ka-
dar Türkçe konuşabilmek, 
Türkiye’de kendisinin ve bak-
makla yükümlü olduğu kimse-
lerin geçimini sağlayacak  ge-
lire veya mesleğe sahip 
olmak, milli güvenlik ve ka-
mu düzeni  bakımından engel 
teşkil edecek bir hali bulun-
mamak şartları aranacak. 

Türk vatandaşlığını kazan-
mak isteyen yabancılarda, ay-
rıca mensup olduğu devlet va-
tandaşlığından çıkma şartı da 
aranabilecek. Bu takdirin  kul-
lanılmasına ilişkin esasların 
tespiti, Bakanlar Kurulunun 
yetkisinde  olacak. 

Fabrika kur vatandaş ol

Milli güvenlik ve kamu düzeni 
bakımından engel oluşturacak 
bir hali bulunmamak şartıy-
la İçişleri Bakanlığının teklifi, 
Bakanlar Kurulu’nun kararıyla 
Türkiye ’ye sanayi tesis-
leri getiren veya bilimsel, 
teknolojik, ekonomik, sosyal, 
sportif, kültürel, sanatsal alan-
larda olağanüstü hizmeti ge-
çen ya da geçeceği düşünülen 
ve ilgili bakanlıklarca hakla-
rında gerekçeli teklifte bu-
lunulan kişiler, vatandaşlığa 
alınması zorunlu görülen ki-
şiler ile göçmen kabul edilen 
kişiler, Türk vatandaşlığını ka-
zanabilecek. 

Çıkma izni alarak Türk vatan-
daşlığını kaybedenler, ana veya 
babalarına bağlı olarak Türk 
vatandaşlığını kaybedenlerden 
kanunda belirtilen süre içinde 
seçme hakkını kullanmayan 
kişiler; milli güvenlik bakı-
mından engel oluşturmayacak 
bir hali bulunmamak şartıyla, 
Türk vatandaşlığını,  ikamet 
etme süresine bakılmaksızın 
yeniden kazanabilecek. 
     
Yeniden vatandaşlık

Türk vatandaşlığı kaybettiri-
lenler Bakanlar Kurulu kara-
rıyla, Türk vatandaşlığını kay-
bedenler Bakanlık kararıyla, 
milli güvenlik bakımından en-
gel oluşturacak bir halinin bu-
lunmaması ve Türkiye’de 3 yıl 
ikamet etmek şartıyla Türk 
vatandaşlığını yeniden kaza-
nabilecek. 

Türk vatandaşlığını kazanma 
talebinde bulunan bir yaban-
cı, başvuru için aranan ika-
met süresi içinde toplam 6 ayı 
geçmemek üzere Türkiye dı-
şında bulunabilecek. Türkiye 
dışında geçirilen süreler, ika-
met süreleri içinde değerlen-
dirilecek. Bir Türk vatandaşı 
ile evlenmek, doğrudan Türk 
vatandaşlığını  kazandırma-
yacak. Ancak bir Türk va-
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tandaşıyla en az 3 yıldan be-
ri evli olan ve evliliği süren 
yabancılar, Türk vatandaşlı-
ğını kazanmak üzere başvu-
ruda bulunabilecek. Başvuru 
sahiplerinde; aile birliği için-
de yaşama, evlilik birliğiyle 
bağdaşmayacak faaliyette bu-
lunmama, milli güvenlik ve 
kamu düzeni bakımından en-
gel teşkil edecek bir hali bu-
lunmama şartları aranacak. 

Başvurudan sonra Türk vatan-
daşı eşin ölümü nedeniyle ev-
liliğin sona ermesi halinde, ev-
lilik şartı aranmayacak. 

Türk vatandaşlığını kazanmak 
isteyen yabancıların başvuru 
için gerekli şartları taşıyıp ta-
şımadıklarının tespiti, illerde 
oluşturulan vatandaşlık baş-
vurusu, İnceleme Komisyonu 
tarafından yapılacak. 
     
Evlat edinilen çocuğun va-
tandaşlığı

Yetkili makam kararıyla Türk 
vatandaşlığını kazanmak is-
teyen yabancılardan, başvuru 
için gerekli şartları taşıyanla-
rın adına vatandaşlık dosyası 
düzenlenecek, karar verilmek 
üzere Bakanlığa gönderilecek. 

Bakanlıkça yapılan incele-
me ve araştırma sonucunda, 
durumu uygun bulunanlar, 
Bakanlık kararıyla Türk va-
tandaşlığını kazanabilecek. 

Yetkili makam kararıyla Türk 
vatandaşlığının kazanılması, 
eşin vatandaşlığında etkili ol-
mayacak. Ana veya babanın 
Türk vatandaşlığını kazandı-
ğı tarihte velayeti kendisin-
de bulunan çocukları, diğer 
eşin oluruyla Türk vatandaş-
lığını kazanacak. Muvafakat 
verilmemesi halinde ana veya 
babanın meskeninin bulun-
duğu ülkedeki hakim kararına 
göre işlem  yapılacak. 

Bir Türk vatandaşı tarafın-
dan evlat edinilen ergin olma-
yan kişi, milli güvenlik ve ka-
mu düzeni bakımından engel 
oluşturacak bir hali bulunma-
mak şartıyla, karar tarihinden 
itibaren Türk vatandaşlığını 
kazanabilecek.  

Ana veya babalarına bağlı ola-
rak Türk vatandaşlığını kay-
beden çocuklar, ergin olma-
larından itibaren 3 yıl içinde 
seçme hakkını kullanarak 
Türk vatandaşlığını kazana-
bilecek. Seçme hakkıyla Türk 

vatandaşlığının kazanılması, 
bu hakkın kullanılmasına da-
ir şartların tespitine ilişkin ka-
rar tarihinden itibaren hüküm 
ifade edecek. 

Vatandaşlık kaybı

Türk vatandaşlığı, yetkili ma-
kam kararı veya seçme hakkı-
nın kullanılmasıyla kaybedi-
lecek. 

Yetkili makam kararıyla, Türk 
vatandaşlığının kaybı, çıkma 
veya kaybettirme ya da vatan-
daşlığın iptali ile gerçekleşe-
cek. Türk vatandaşlığından 
çıkmak için izin isteyen kişile-
re; ergin ve ayırt etme gücüne 
sahip olmak, yabancı bir dev-
let vatandaşlığını kazanmış ol-
mak veya kazanacağına ilişkin 
inandırıcı belirtiler bulunmak, 
herhangi bir suç veya askerlik 
hizmeti nedeniyle aranan ki-
şilerden olmamak, hakkında 
herhangi bir mali ve cezai tah-
dit bulunmamak şartlarını ta-
şımaları halinde Bakanlıkça 
izin verilebilecek. 

Eşlerden birinin çıkma iz-
ni alarak Türk vatandaşlığını 
kaybetmesi, diğer eşin vatan-
daşlığını etkilemeyecek. Türk 

vatandaşlığını kaybeden ana 
ya da babanın talebinin bu-
lunması ve diğer eşin de mu-
vafakat etmesi halinde, ço-
cukları da kendileriyle birlikte 
Türk vatandaşlığını kaybede-
cek. Muvafakat verilmemesi 
halinde hakim kararına göre 
işlem yapılacak. 

Askerlik yapmama     
Doğumla Türk vatandaşı olup 
da çıkma izni alarak Türk va-
tandaşlığını kaybedenler, mil-
li güvenliğe ve kamu düzenine 
ilişkin hükümler saklı kalmak 
kaydıyla askerlik hizmetini 
yapma yükümlülüğü, seçme 
ve seçilme, kamu görevleri-
ne girme ve muafen araç ve-
ya ev eşyası ithal etme hak-
ları dışında sosyal güvenliğe 
ilişkin kazanılmış hakları sak-
lı kalmak ve bu  hakların kul-
lanımında ilgili kanunlardaki 
hükümlere tabi olmak şartıy-
la Türk vatandaşlarına tanınan 
haklardan aynen yararlanma-
ya devam edecek. 

Yabancı bir devlette Türkiye’nin 
menfaatlerine uymayan her-
hangi bir hizmette bulunup da 
bu görevi bırakmaları kendile-
rine bildirilmesine rağmen bı-
rakmayanlar; Türkiye ile savaş 
halinde bulunan bir devletin 
her türlü hizmetinde Bakanlar 
Kurulunun izni olmaksızın 
kendi istekleriyle çalışmaya 
devam edenler; izin almaksı-
zın yabancı bir devlet hizme-
tinde gönüllü olarak askerlik 
yapanlar; Bakanlığın teklifi ve 
Bakanlar Kurulu kararıyla va-
tandaşlığı kaybedecek. 

Türk vatandaşlığının kay-
bettirilmesi, Bakanlar Kurulu 
kararının Resmi Gazetede 
yayımlandığı tarihten itiba-
ren yürürlüğe girecek. 

Türk vatandaşlığını kazanma 
kararı; ilgilinin yalan beyanı 
veya vatandaşlığı kazanmaya 
esas teşkil eden önemli konu-
ları gizlemesi sonucunda oluş-
muşsa bu durum, kararı veren 
makam tarafından iptal edi-
lecek. İptal kararı, ilgili kişiye 
bağlı olarak Türk vatandaşlığı-
nı kazanan eş ve çocuklar için 
de uygulanacak.
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Avrupa Ülkelerinde yaşı-
yoruz. Ama aklımız, gönlü-
müz hala Türkiye’de. Neden? 
Ömrümüzün belki yarıdan 
fazlası Avrupa’da geçti gidiyor. 
Ama gönlümüzde hala sılada-
yız. Niçin? Belki Avrupa’nın 
bir köşesinde doğup büyüdük 
ama, Türkiye kokusu bizi hala 
çekiyor. Bunun sebebi nedir? 
İşçi dernekleri, kültür ve spor 

cemiyetleri, inanç ekseninde 
örgütlenme, cami girişimleri 
derken Türk toplumu son yıl-
larda yoğun bir hemşeri der-
nekleri akımına tutulmuş gidi-
yor. Neden? Bize neler oluyor?  
Niye böyleyiz? Bizdeki eksik 
olan nedir? Soruyoruz?

(Kum saati/ Mehmet Canpolat)

İşte çelişkilerimiz!

Yeni Vatan Gazetesi’ne reklam ver-
mek istiyorsanız lütfen bu numarayı 
arayınız:   Tel: 01 513 76 05

İslam ve Batı medeniyetiyle 
ilgili konuların konuşulduğu 
sempozyuma bir çok önem-
li isim katıldı. Oturumlar ha-
linde düzenlenen sempoz-
yuma Avrupa ve Türkiye’den 
çeşitli bilimadamları da katıl-
dı. Birinci oturumda Yrd. Doç. 
Dr. Haluk SONGUR, Yrd. 
Doç. Dr: Bayram  Yılmaz, 
Me´mun Mobayed sözal-
dı. İkinci oturumda ise, Dr.  
Ahmet  Bakcan, Prof.Dr. Yusuf  
Ziya Kavakçı ve Tünay Ermiş 
çalışmalarını kamuoyuna sun-

dular. Yapılan sempozyumda 
ayrıca birde açık kapı günü ve 
kermes düzenlendi.  Anadolu  
Camii Toplantı Salonu’nunda 
gerçekleşen toplantıda önemli 
konular görüşüldü.

İki gün süren organizasyonun 
sonuçları açısından önemli bil-
giler taşıyordu. Sempozyumu 
dinleyen vatandaşlar, yönetici-
lere teşekkür  ederek, Viyana’da 
bu tür çalışmaların desteklene-
si gerektiğini söylediler.

İslam ve Batı 
Sempozyomu

Viyana-Avusturya İslam Enstitüsü tarafından 
düzenlenen İslam ve Batı Sempozyumu bir çok 
bilimadamının katılımıyla gerçekleştirildi. 19 Ocak 
2008 Cumartesi  başlayan sempozyumu başkanlığını  
Prof.Dr.İhsan Süreyya Sırma yaptı.






