
Avusturya’da İslam düşmanlığıyla ün salan FPÖ Graz kenti belediye başkan ada-
yı Susanne Winter  seçimlerde söylediği çirkin sözler ile ırkçıları azdırmış du-
rumda. Irkçılar geçtiğimiz günlerde Graz  Müslüman Mezarlığına çirkin bir saldı-
rıda bulundular. Graz da Mezarlığı talan eden hasta ırkçılar ayrıca Mısır asıllı bir 
yerel Politikacıya tehdit mektubu yollarken tüm Müslümanları da tehdit ettiler. 
Avusturya  da   bu   hasta  ırkçı   insanlara   cesaret   verenler    utanmıyor.                Sayfa 2-3 de.
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Avusturya’nın Graz Eyaleti’ne bağlı Merkez 
Mezarlığı’ndaki onlarca Müslüman’a ait mezarlar 

ırkçılar tarafından tahrip edildi. Onlarca Müs-
lüman kabri  geçtiğimiz hafta saldırıya uğradı. 

Polis, saldırıların aşırı sağçılar tarafından 
yapılabileceğini tahmin ediyor. Saldırıda 45 Müs-
lüman kabiri hasar gördü. Ayrıca, Graz’da Mısırlı 
Müslüman Soleiman Ali’ninde içinde bulunduğu 

bir çok Müslüman’a tehdit mektupları  geldi.

Graz- Avusturya’nın 
İstihbarat Teşkilatı 
o lan   “Anayasayı 

Koruma ve Terörle Mücadele”  
Eyalet Dairesi polisleri, 8 
şubat Çarşamba günü olay 
yerinde yaptıkları keşifte iki 
mezar taşının devrildiğini ve 
43 mezarın ahşap levhala-
rın yerinden çıkarıldığını ve-
ya isim tabelalarının kaldırıl-
dığını saptadı. Graz Merkez 
Mezarlığı’nın Müslümanlar’a 
ayrılmış bölümündeki ya-
kınlarının kabirlerini ziya-
ret etmek isteyenler durumu 
göründe hemen polise baş-
vurdu. Saldırganların izi bu-
lunamadı. 

Seçimleriyle ilgisi var mı?
Graz İnsan Hakları Kurulu 
saldırıları kınadı. Başkan 

Wolfgang Benedek, yazı-
lı açıklamasında, FPÖ ve 
BZÖ’nün belediye seçimle-
ri öncesi seçim propagan-
dalarında İslam düşmanlığı 
yaparak bu tür davranışları 
körüklediklerini ileri sürdük-
ten sonra şunları ifade etti:  „ 
Graz’da Müslümanlığa karşı 
önyargıların kasıtlı olarak ya-
yılması İslam düşmanlığı or-
tamını desteklemektedir

İslam düşmanı tehdit mektubu
Müslüman Avusturyalılar 
İnisiyatifi de olayın Graz 
eyalet seçimleriyle ilgi-
li olduğunu tahmin edildi-
ği söyledikten sonra: „Graz’ı 
Müslümanlardan Temizleme 
Girişimi“ imzasıyla gönde-
rilen bir tehdit mektubun-
da bize kaba kuvvet kullanı-

lacağının açıkça belirtildiği 
ifade ettiler.  Gönderenin ad-
resi belirtilmeden Graz’taki 
bazı Müslüman organizas-
yonlarına, camilere ve ta-
nınmış Müslümanlara pos-
tayla gönderilen tehdit 
mektubunda: „Caminiz ya-
nacak“ ve „Müslüman me-
zarlığına domuz sakatatı gö-
mecek, mezarlarınızı domuz 
kanıyla sulayacağız“ ifade-
leri kullanıldığı dikkat çekti. 
Tehdit  mektupunda, „İslam’a 
Avusturya’da yer yok“ sloga-
nıyla son buluyor. Anayasayı 

Koruma Dairesi yetkilile-
ri, mektubun kesinlikle aşırı 
sağcı gruplardan kaynaklan-
dığını belirttiler. Mektup baş-
lığında, Hitler zamanında 
nasyonal sosyalistlerce mal 
ve mülk sahipliği anlamında 
kullanılan ve günümüzde de 
bu gruplarca kullanılan bir 
amblem yer alıyor. Olay Graz 
savcılığa iletildi.

Graz Merkez Mezarlığı’nın 
Müslümanlara ayrılmış bö-
lümünün tümünün 6 şubat 
günü saldırıya uğraması, 

 Müslüman kabirlerine 
Graz’da çirkin saldırı 

İşte Graz da ırkçıların gönderdiği tehdit mektubu
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Dikkat! Son haftalarda 
Graz’da yaşanan olay-
lar hatırlandığında, po-
lisin Müslüman mezar-
larına yapılan saldırıyı 
hala siyasal kökenli bir 
girişim olarak görme-
mesini anlamak müm-
kün değildir. Graz seçim 
kampanyasının kentin 
politik havasının elek-
triklenmesine ve bu tür 
aşırı sağcı girişimlere el-
verişli bir ortam sağlan-
masına yardımcı olduğu 
tartışılmaz bir gerçek-
tir.  Biz, geçen haftala-
rın politik gelişmeleriy-
le bu olaylar arasında 
kesin bir ilişki olduğunu 
görüyoruz. Polis kuvvet-
lerinin, Müslüman ce-
miyetine yapılan saldı-
rıları itinayla ve bütün 
olanakların kullanılma-
sıyla aydınlatmasını ve 
tehdit edilen kişilere ge-

reken koruma hizmetini 
sağlamasını talep ediyo-
ruz. Sağcılara karşı yapı-
lan gösterilerde yüzlerce 
polis memurunun hazır 
bulundurulmasına kar-
şılık bu tür saldırıla-
rın ciddiye alınmaması 
çarpık bir görünüm ya-
ratmaktadır.  Avusturya 
da yaşayan Türkiye’den 
göç etmiş insanları-
mız bu gelişmeler kar-
şısında oldukça üzün-
tülüdür. Bir yandan 
Avusturya ya uyum gös-
termiş insanlarımız bir 
yandan Türk toplumu-
nu sömüren gıybet, fit-
ne ve fesat içinde ade-
ta etrafa mikrop saçan 
yine Anavatandan ade-
ta lağım gibi Avusturya 
ya akmış insanlar.  
Çevremizde pislik saçan 
insanlar uyumu iki taraf-
lı zorlaştırıyor. Dikkat! 

DİkkAt!

olayın kamuoyuna yansıma-
sından üç hafta sonra dahi 
Steiermark başkentinde te-
laş ve şaşkınlığa yol açıyor. 
Olayla aynı zamanda, Mısır 
cemaati başkanı ve SPÖ bele-
diye meclisi üyesi Soleiman 
Ali’ye gönderilen “Yakında 
kendini Cennette bulacaksın” 
içerikli tehdit mektubu araş-
tırmaları yürüten görevlilerin 
özellikle dikkatini çekiyor. 
Anayasa koruma görevlisi 
Gaisch, Müslüman mezarla-
rına hasar veren barbarların 
aranmasının „tahkikatta bel-
li bir yaklaşım bulunamadı-
ğından güç olduğunu belirtti. 
Anayasayı Koruma ve Terörle 

Mücadele Eyalet Dairesi baş-
kanı Alexander Gaisch, po-
lisin verdiği bilgiye göre 45, 
Müslüman cemaatinin veri-
lerine göre yaklaşık 60 meza-
ra saldırıda bulunan barbar-
ların yakalanma olasılığının 
düşük olduğunu açıklayarak 
şunları söyledi: „Mezar saldı-
rıları konusunda henüz her-
hangi bir sonuca ulaşılama-
dı. Savcılık soruşturma açtı, 
soruşturmanın gelişme yönü-
nü belirleyecek veriler bulu-
namadı. Yine de akla gelebi-
lecek her olasılığın üzerinde 
duruyoruz. „

Neonazi sembolleri
Soleiman Ali’ye gelen teh-
dit mektubunda mezar-
lıkla ilgili bir veri de bulu-
nuyor: Mektubu yazanlar, 
Müslüman mezarlığında „do-
muz sakatatı gömeceklerini“ 
ve „mezarları domuz kanıyla 
sulayacaklarını“ bildiriyor. 
Savcı Manfred Kammerer bu-

na rağmen: „Bu durumdan, 
iki suç kovuşturmasının bir-
biriyle ilgili olduğu sonucu-
nu çıkaramayız, ancak şu 
anda böyle bir ilgi olasılığı-
nı da tümüyle göz ardı ede-
meyiz“ dedi.  Tehdit mektu-
bunda kullanılan amblem, 
aşırı sağcı çevrelerde popü-
ler olan ve kullanımı bugü-
ne kadar sadece Almanya’da 
yasaklanmış olan bir işaret 
olarak biliniyor. Avusturya 
Direniş Belgeleme Merkezi 
(DÖW) uzmanlarından biri, 
„her iki Skinhead’den biri-
nin bu işareti dövme olarak 
taşıdığını“, Wiking gençliği-
nin de aynı sembolü kullan-
dığını açıkladı.  Avusturya 
Direniş Belgeleme Merkezi 
elemanları, yılbaşı gece-
si Linz’de yaşanan olayı ha-
tırlıyor: Kimliği bilinmeyen 
saldırganlar, Linz’de yapımı 
planlanan caminin arsası-
na kazığa geçirilmiş domuz 
başları dikmişti.  Mektu-
bun kaleme alındığı kötü 
Almancanın da „Neonazi 
çevrelerine özgü“ olduğu be-
lirtildi.  2007 yılı Nisan ayın-
da Graz’taki yardımlaşma 

kurumlarına benzeri tehdit 
mektupları gönderilmişti. Bu 
mektuplarda, 1990’ların ba-
şında kurulan „Werwolf“ ha-
reketince simge olarak kul-
lanılan ve daha az tanınmış 
kurt amblemi bulunmaktay-
dı. DÖW bu konudaki açıkla-
masında, bu grubun tehlikeli 
yönünün Neonaziler arasın-
da „çift yaşam sürdürmek“ 
le yeni bir çığır açmak oldu-
ğunu açıkladı. Soruşturmayı 
yürüten Gaisch, geçmişteki 
tehdit mektuplarına yönelik 

sorulara verdiği cevapta, bu 
mektupların da aynı kaynak-
tan gelmiş olabileceğini söy-
ledi.  Mısır cemaati başkanı 
ve SPÖ belediye meclisi üyesi 
Soleiman Ali, Perşembe  gü-
nü kendisine polis koruma-
sı tahsis edilmesini hala bek-
lemekteydi. Gaisch, SPÖ’lü 
politikacının tehdit edilme-
sindeki tehlike oranının he-
nüz saptanmadığını belirt-
tikten: „Ancak ikametgahı 
zaman zaman kontrol ettiril-
mektedir.“ dedi.  Haftalardır 
polis koruması altında bulu-
nan terbiyaeizliği ün salmış 
Graz FPÖ başkanı Susanne 
Winter, Perşembe günü me-
zar saldırılarını kınaması ko-
mik bulunmasına rağmen 
şöyle idi:  „Ölmüşlerin huzu-
runu bozmak, FPÖ görüşle-
riyle bağdaşmayan iğrenç bir 
davranıştır.“  şıracı’nın şa-
hidi Bozacı Türk Atasözünü 
hatırlatan Winter’in bu açık-
laması başların sağa, sola git-
mesine neden oldu.  

BAŞYAZI
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Sırbistan için adeta gönül-
lü Büyükelçilik yapan ya-
pan Plassnik Türkiye için 
içi boş ve tam üyelik dışı 
çözümler önererek adeta 
Türkiye için hava gazı vad 
etti.   Türkiye’nin AB üyeli-
ğine hiç de sıcak bakmayan 
Avusturya Dışişleri Bakanı 
Ursula Plassnik, Türkiye’nin 

üyelik müzakerelerine en az 
bir yıl ara verilmesini talep 
ederken tam üyelik yerine 
Türkiye’ye özel bir imtiyazlı 
statü verilerek Avrupa Bir-
liği özel birligin kurulması 
formülünü ortaya atmıştı. 

Türkiye’nin elli yıldır ner-
deyse Avrupa Birliği ile 

türkiye’ye ise  hava gazı vaad ediyor
Viyana- Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine karşı 
gelmesi ile dünya çapında ün kazanan Avus-
turya Dış İşleri Bakanı Ursula Plassnik, “AB-
Türkiye ilişkileri” konusunda ne kadar haklı 
olduğunu  Basın Mensublarına özel yapılan bir 
toplantıda Yeni Vatan Gazetesi adına yer alan 
Birol Kılıç’a ifade etti. Aynı toplantıda binlerce 
Müslüman Boşnak’ı Soykırıma uğratan Sırbistan 
için  “Sırbistan’ın yeri Avrupa Birliği’dir. Tüm 
gücümle başta Sırbistan’ın AB ile ticari, Vize 
işlemlerini kolaylaştıracak anlaşmaların 
yapılması için çalışacağım. Sırbistan’ın yeri 
Avrupa Birliğidir’’ dedi.

özel statü ilişkisi olduğunu 
1. Ocak 1996 tarihinden bu 
yana hiç bir ülkenin kabul 
etmediği Gümrük Birliği 
ile zaten olabilecek en üst 
ilişkiye sahip olduğunu ve 
teklifinin adeta içi boş hava 
gazı olduğunu olup olmadı-
ğını soran  Birol Kılıç’a Dış 
İlişkiler Bakanı Plassnik’, 

”Türkiye tam üyelik dışında 
Avrupa’da yerini alacaktır” 
demesi havagazı vat etme 
konusunda Plassnik’in ne 
kadar ısrarcı olduğunu gös-
terdi. Fransa Cumhurbaşka-
nı Sarkozy, Alman Başkaka-
nı Merkel ile Avusturya Dış 
İşleri Bakanı Plassnik ve 
Avusturya Başbakanı Gu-

Avusturya Dış İşleri 
Bakanı Plassnik

  Plassnik Sırbistan’ın AB’ye tam üyeliği  için çalışıyor:

Birol Kılıç
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türkiye’ye ise  hava gazı vaad ediyor
senbauer Türkiye’nin tam 
üyeliğine gizli ve açık bir 
savaş açmış durumda ol-
ması Türk toplumu için Av-
rupa Birliği’nin çifte stan-
dartına bir örnek teşkil etti. 
Türkiye’deki Türban konusu 
hakkında yorum yapmayan 
Plassnik özellikle Cumhur-
başkanı Gül seçilmesine 
çok sevindiğini ifade ettik-
ten şunları söyledi.
“Türkiye’nin AB ile ilgili 
kendi yolunu kendisi bu-
lacaktır. Türkiye ile ilgili 
olarak benim yapacağım 
birşey yok. Türkiye kendisi 
için yapacağı çok şey var. 

Ben, Türkiye’nin AB’ye ha-
zır olmadığını her zaman 
söylüyorum. şimdilerde di-
ğer ülke liderleri de bana 
katılıyor. Türkiye’deki geliş-
meler benim ne kadar haklı 
olduğumu gösteriyor”

Sırbistan konusunda ka-
rarlı Ekonomik ve sosyal 

açıdan çok güçsüz olan 
Sırbistan’ın AB’ye girmesi 
konusunda yoğun çaba sarf 
ettiğini ifade eden Plassnik, 
“Türkiye’den ziyade ben 

Sırbistan’ın AB’ye alınma-
sından yanayım. Sırbistan, 
AB’nin bir parçasıdır. Bana 
göre bir an önce AB’ye alın-
masında yarar görüyorum. 

Hatta Türkiye ile ilgili gö-
rüşmelerin bir süre erte-
lenmesinden de yanayım. 
Çünkü Türkiye’nin yapması 
gereken daha çok şeyi var” 
şeklinde konuştu.

Plassnik sözlerine şöyle de-
vam etti:
“Müzakerelere en az 1 yıl 
ara verilmesi lazım. Bu za-
man içinde Türkiye’de gele-
cek yıl seçimler yapılacak. 
Kıbrıs Rum Kesimi’nde ise 
bu yıl seçimler olacak.  Bu 
arada Türkiye”de AB yolun-
da bir takım belirsizliklerin 
netleşmesi için uygun bir 
fırsat elde edilecek. Buna, 
örnek olarak Türkiye’nin 
insan hakları alanındaki 
eksikliklerini gidermesi bu 
yönde AB standartlarına 
ulaşılması gibi...’’ 

Dış  İşleri Bakanı Plassnik 
22 Nisan 2008’de Türkiye ye 
resmi bir ziyarette buluna-
cağı ögrenildi. 

Birol Kılıç

Avusturya Dış İşleri 
Bakanı Plassnik

Avusturya Hava Yolları ile büyük kampanya

l	 24 saat online
 rezervasyon

l	 Kampanya 15 Şubat 
 31 Mart arasında 
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Bir aile yok olabilirdi
Binada kalan 32 haneden 
20‘sinin Türk ailesi oldu-
ğu açıklanırken, aileler-
den 2‘sinin Samsunlu diğer 
18‘inin ise Sivaslı olduğu ve 
hepsinin de Perier ailesine 
mensup olduğu açıklandı. 
Knöllgasse 43 numaralı bi-
nada kalan Perier ailesinin 
4 yaşındaki kızı Gül Perier, 
halen tedavi altında tutulu-
yor. Gottfreid von Preyer‘ches 
Kinder Spital Der Satdt Wien 
Hastanesi‘nde tedavisi süren 
Gül Perier‘in doktorlarından 
edinilen bilgiye göre, Gül çok 
uyuyor ama tedavisi de sürü-
yor. İyileşmesi halinde tabur-
cu edilecek.

Gül‘ün annesi Ayfer Perier, 
olayın şokunu üzerinden ha-
la atlatamadıklarını belir-
terek, “Ölümün eşiğinden 
döndük. Kızım Gül hala has-
tanede tedavi altında tutulu-
yor. Kızımın yoğun bakımda 
olması bizi endişelendiriyor“ 
dedi. Dede Ömer Perier de 
olayın şokunu atlatamadık-
larına kaydederek, torunla-
rımdan biri hastaneden geldi 
diğeri ise halen yoğun bakım-
da, tedavi altında tutuluyor“ 
şeklinde konuştu.
Öte yandan Knöllgasse nu-
mara 38/22‘de kalan Kırşehirli 
şahin ailesi de binada çıkan 
yangın sebebiyle büyük pa-
nik yaşadı. Ali ve Filiz şahin 
çifti, çocuklarıyla birlikte ya-
şadıkları panik anını anlattı. 
Ali şahin, “Dışarıda yangın 
olduğunu öğrendik. Baktık 
her yer polis ve itfaiye dolu. 
Duman ve koku her yeri sar-
mış. Evimize çekilerek, olayın 
değerlendirmesini yaparken, 
kapımız çalındı. Açtık baktık 
ki bizim binada da yangın 
başlamış. şaşkın bir halde, 
dumanlar içinde evi terk ede-
rek binadan uzaklaştık.

Hala yangının çıkış sebebi 
bilinmiyor. Eşim hamileydi, 
çok büyük tehlike atlattık“ 
dedi. Filiz şahin ise olayı ve 
yaşadıklarını heyecanlı bir 
şekilde tekrarladı.

Viyana Polisi adına konu-
şan Pommer adlı yetki-
li, “Yangının bir kundakla-
ma olduğu nerdeyse kesin. 
Ancak yabancı düşmanı 

herhangi bir yazı yada işa-
ret rastlanmadığını” dedi. 
Vatandaşlar niye yabancı 
düşmanı yazı bıraksınlar bu 
işin kundaklama olduğu çok 
açık diye yapılan açıklama-
ya tepki gösterdikleri dikkat 
çekti. Yangının çıktığı bina-
nın neredeyse tüm oturanla-
rının Türk olduğu binada iki 
dairede Avusturyalı’lar otur-
duğu öğrenildi. Aynı sokokta 

birbirine 120 metre uzaklıkta 
iki Polis iki binayı arka, arka-
ya  kundaklayan kundakçıyı 
arıyor. Kundakçı Polisin ver-
diği bilgilere göre önce sa-
at 22 15 de Knöllgasse 43 de 
yangını çıkarmış. Pommer 
şunlari ifade etti: “43 numa-
ralı Apartmanda inşaat işle-
ri hala sürdüğünden bodrum 
katında Elektrik ve Tamir 
aletlerini kundakçı ateşe ver-
miş. Apartman derhal alev 
aldığından duman seyri faz-
la olmuş. Elektrik ve Gas der-
hal kesilmiş. Bu arada kun-
dakçı saat 23 00 de  kalabalık 
içinden geçerek Knöllgasse 
38 numasında ki Apartmanı 
ateşe vermiş. Polis köpek-
leri yaptığımız araştırmada 
yangın mahallinde yanıcı ve 
patlayıcı sıvı bulunmuştur. 
Kundaklama olduğunu tah-
min ediyoruz.”

Polis, türk evlerini kundaklayanı arıyor
VİYANA - Polis, Viyana’da Türkler’in yoğun olarak yaşadığı Onuncu Bölgedeki Knöllgasse‘de bulu-
nan 38 ve 43 numaradaki 2 binada kısa süreli aralıklarla çıkan yangının kundakçılarını arıyor . 
Dumandan etkilenen 7‘si çocuk 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı olayda Viyana itfaiyesinin erken 
müdahalesi ve binanın taş yapı olması, olası bir faciayı önledi. Dumandan etkilenerek hastaneye 
kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikeyi atlattıkları açıklandı.
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Viyana- Çin malları kalite-
sizlikleri insanları çileden 
çıkarıyor. Türkiye’de artık 
çocuklar özellikle Çin malı 
kalitesiz okul çantalarının 
zararını çekince mağazalar 
‘Anne bana Çanta al ama 
Çin malı olmasın’ sloganı ile 
yerli malı kaliteli mal için 
reklam yapmaya başladı. 
Avusturya’da Türk dükkan-
larında da yerlerini alan çe-

şitli Çin malları ucuz oldu-
ğu için rağbet görürken 
uzun vadede insanlar 
zararda olduklarını 
müşterilerin şi-
kayetlerinden 
a n l a ş ı l d ı ğ ı 
ö ğ r e n i l d i . 
Çin malı de-
mek artık 
k a l i t e s i z 
ürün de-

mek olduğundan 
A v u s t u r y a ’ d a 

Türk müşteriler 
özellikle Çin 

malı alırken 
dikkatli ol-

maları ve 
ö z e l l i k-
le Türk 
m a l ı 
ü r ü n -
l e r e 

rağbet göstermelerini uz-
manlar tavsiye ettiler. Yakın-
da başta Viyana olmak üzere 
Avusturya’nın diğer Eyalet-
lerinde Türk dükkanlarında 
‘Anne bana Çanta al ama Çin 
malı olmasın’ sloganları rek-
lam vererek Türk ürünlerine 
rağbeti artırmaları bekleni-
yor.  Dünyanın bir çok ülke-
sinde Çin mallarına karşın 
büyük kotalar bulunuyor.

Anne bana Çanta al, ama Çin malı olmasın!
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Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), Ocak-Aralık döne-
mi dış ticaret istatistiklerini 
açıkladı.Geçen yıl dış tica-
ret açığı, 2006 yılına göre, 
yüzde 16,3 artarak 62 milyar 
833 milyon dolara yükseldi. 
2006’da yüzde 61,3 olan ihra-
catın ithalatı karşılama ora-
nı ise yüzde 63’e yükseldi.  
Türkiye’nin 2007 yılındaki 
ihracatı, bir önceki yıla göre 
yüzde 25,3 artarak 107 milyar 

154 milyon dolar, ithalatı da 
yüzde 21,8 artarak, 169 mil-
yar 987 milyon dolar oldu. 
2006 yılında, 85 milyar 535 
milyon dolarlık ihracat, 139 
milyar 576 milyon dolarlık 
ithalat yapılmıştı. 2006’da 
dış ticaret açığı 54 milyar 
41 milyon dolar, ihracatın 
ithalatı karşılama oranı da 
yüzde 61,3 olarak gerçekleş-
mişti. 38 Milyar Euroluk cari 
açığı alarm veriyor.

Türkiye nin geçen yıl dış ticaret açığı, 2006 yılına göre, yüzde 16,3 artarak 62 milyar 833 milyon dol-
ara yükseldi. Cari açık 2007 de 38 Milyar ile büyümeye devam ediyor . Kriz çok uzakta değil.

kırmızı alarm!Bu işin sonu kötü

Viyana’da onlarca aile hayatlarına giren Burgar kadınları ile mücadele devam ediyor. Türk erkekle-
rini kandıran Bulgar kadınlarının tek amacı para. Bir çok Türk aile Bulgar kadınları yüzünden yıkı-
lıdı, boşanma davaları Viyana adliyesi kolidorlarında devam ediyor. Olaylardan Türk makamlarının 
haberi yok. Ancak Türkiye‘de Bulgar kadınlarla ilgili açılmış bir çok dava bulunuyor.

Viyanalı türk kadınlarının feryadı

Haber Merkezi
Viyana-Geçtiğimiz sayıda 
Burgar kadınlarıyla ilgili yap-
tığımız haber Viyana‘da bü-
yük bir sorunu gözler önü-
ne serdi. Bir çok aile Burgar 
kadınları tarafından yıkıl-
dı. Bazı kadınlarda aileleri-
ni kurtarmak için bu duruma 
göz yumuyorlar. Gazetemizi 
arayan A. T. E., “Kocam bir 
yolla bu kadınla tanışmış. 
Kocamın bu Bulgar kadın-
dan bir de çocuğu var. Aynı 
zamanda beni iş seyahatle-
rine gidiyorum diye yıllarca 
kandırdı. Kadınla bir telefon 
meselesi yüzünden tanıştığı-
nı söyledi. Eşimden tek ama-
cı para sızdırmak. Ailem kur-
tulsun diye bazı sorunları 
birlikte konuşarak çözmeye 
çalışıyoruz. şimdi bu Bulgar 
kadından kurtulmak istesek-
te bunu başaramıyoruz. Eşim 
yaptığına bin pişman. Bende 
aldatılmış kadın, kalbi kırık 
kadın olarak hayatımı sürdü-
rüyorum“ diye konuştu.

Savcılık takikatı lazım
Türk erkeklerinin kandırarak 

çeşitli vaadlerle onlardan pa-
ra sızdırdıkları haberi üzeri-
ne gazetemize açıklamada 
bulunan Burgar makamları, 
bu tür durumlarda yapılma-
sı gereken şeyin savcılık ka-
nalıyla suç duyurusunda bu-
lunmak olduğunu söylediler, 
Savcılıklara yapılacak olan 
suç duyurusundan sonra çe-
şitli delillerin gerektiğini söy-
leyen yetkili, „Böyle bir suç-
lama sözle olmaz. Yani bana 
bir kadın böyle bir şikayetle 
gelse onu direk savcılık ma-

kamlarına suç duyurusunda 
bulunmasını isterim. Bu in-
sanlar Bulgar isminin kötüye 
kullanılmasına da sebep olu-
yorlar. Bu gibi durumlar ke-
sinlikle cezasız kalmaz“ diye 
konuştu.

Evde seks partisi
Adının açıklanmasını iste-
meyen diğer bir Türk kadın 
da, eşinin başka bir bulgar 
kadınıyla internet üzerin-
den tanıştığını ve geçen yıl 
ki izin döneminde Bulgar ka-

dını kendi evine getirdiği-
ni söyledi. Ardından acil bir 
şekilde Viyana‘ya döndü-
ğünü, yatak odasında baş-
ka bir kadına ait eşyaları ve 
cinsel içerikli objeler buldu-
ğunu anlattı. Kocasına du-
rumu anlatan genç Türk ka-
dın, „Eşim bana bütün olayı 
anlatmak zorunda kaldı. O 
günden sonra bir daha o eve 
girmedim. Boşanma dava-
sı açtım. Geçtiğimiz ay bo-
şandık. Benim yuvamı da bir 
Bulgar kadın yıktı. Bir çok in-
ternet sitesinde Bulgar ka-
dınlarını bulmanız mümkün. 
Bulgarlar malesef Türkçe bili-
yorlar. Yani bazen kendilerini 
Türk olarak bile tanıtabiliyor-
lar. Eşimden sonra başka bir 
Türk erkeği ile tanıştım. O be-
ni bir iki Bulgar klubüne gö-
türdü. Viyana‘da bir çok ge-
ce klubü var Burgarlar‘a ait. 
Bulgar kadınlarının gerçek 
yüzünü görmek isteyen bu 
yerlere gitsin. Eşlerinize sa-
hip çıkın. Yoksa bir Bulgar 
sizinde hayatınıza gerebilir“ 
diye konuştu.

Bulgar kadınlarına eşini kaptırdığını söyleyen ş. C. 
gözyaşları içinde sıkıntısını Yeni Vatan’a anlattı.
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Yeni  Vatan Gazetesi :
Kurumunuzu ve Belçika‘daki 
Müslüman toplumuna dair 
elinizde veriler var mı?

Coşkun Beyazgül: Organi-
zasyonumuza bağlı bir çok ca-
mii bulunuyor. Kurumumuz 
Belçika Hükümeti ve kurum-
ları tarafından tanınan bir 
resmi kuruluştur. Bu bağlam-
da İslam dini ve İslam dininin 
Belçika‘da rahatlıkla yaşan-
masını sağlamak için çalışı-
yoruz. Kurumumuz seçilmiş 
kişiler tarafından yönetil-
mektedir. 68 kişiden oluşan 
genel kurulumuz, 17 kişilik 
yönetim kurulumuz bulun-
maktadır. 68 sandalyenin 40‘ı 
Türkler‘e aittir. Müslümanlar 
arasında Türkler ikinci sıra-
yı almaktadır. Birinci grup 
Faslılar‘dan oluşmaktadır. 

Belçika‘da 350 camii bu-
lunmaktadır. Bu camiile-
rin 110 tanesi Türkler‘e aittir. 
Kurumumuz bütün topluluk-
lara eşit mesafede bulunmak-
tadır. Bu günlerde Belçika 
hükümetinden 50 tane imam 

kadrosu aldık. Bu insanların 
maaşlarını Belçika Hükümeti 
ödeyecek. Devlet çeşitli din 
gruplarına çeşitli yardımlar 
yapmaktadır. Bu yardımlar 
yıllık toplam bazda 97 milyon 
Euro‘dur. Bütün 83 milyonu-
nu katolikler alıyor.

YVG: Böyle bir başarıyı nasıl 
yakaladınız?

CB: Biz Müslümanlar‘a yapa-
cağımız hizmetleri çok iyi an-
latma imkanı bulduk. Ayrıca 
seçim zamanı çok iyi çalıştık. 
Çalışmalarımızı sistematik 
olarak gerçekleştirdik. Güzel 
organize olduğumuz için kısa 
zamanda başarıya yakaladık. 
Belçika‘da en fazla yoğunluk 
Faslılar‘ın elinde. Ancak on-
ların kendi aralarında bazı 
çekişmeler de vardı. Biz Faslı 
arkadaşları da yanımıza ala-
rak büyük bir başarı sağlamış 
olduk. Kurumumuz resmi ve 
devletin tanıdığı bir organ-
dır. 

YVG: Günümüzde Kuran-ı 
Kerim‘e insanların geçmişe 

göre bakışı nasıl?

CB: Kuran-ı Kerim‘i insanların 
kendi dilinde anlamayan bir 
zamanda yaşıyoruz. Kuran-ı 
Kerim‘in insanların anlama-
sı gerekiyor. Bu çok önemli. 
şöyle düşünün Japonya‘dan 
bir mektup aldığınızda ne ya-
pıyorsunuz. Elbette bir ter-
cumana başvurup mektup 
içinde yazanların ne anla-
ma geldiğini sorguluyorsu-
nuz. Kuran-ı Kerim‘e de öyle 
bakmak lazım. Yani insan-
ların bu kutsal kitabı çok iyi 
anlamaları gerekiyor. Kuran-
ı Kerim‘in 10. ve 11. yüzyılda 
yapılmış bazı tercümeleri de 
var. Yani o yıllarda bile insan-
lar anlamak için çaba ve dik-
kat göstermişler.

YVG: Aleviler‘in Belçika‘daki 
durumu nasıl?

CB: Aleviler‘in Belçika‘da iki 
tane camiisi var. Alevi arka-
daşlarımız hem camiiye ge-
liyorlar, hemde cemevine 
gidiyorlar. İnsanlar kendi 
inanışlarını kendileri belirli-

yor. Yani bizim kurum olarak 
şunu yap, şunu yapma gibi 
birşey söylememiz mümkün 
değil.

YVG: İslam‘da bıyık ve saka-
lın bir sembol olduğunu söy-
leyebilir miyiz?

CB: Malesef bıyık ve sa-
kal dinin sembolu değildir. 
Günümüzde sakal ve bıyık 
bırakan insanların dini de-
ğerleri hakkında birşey söy-
leyemeyiz. Hz. Muhammet 
zamanında sakal ve bıyıklar-
la ilgili olarak genel bir kanı 
vardı. İnsanların Müslüman 
olup olmadıklarını bu yolla 
anlamak mümkün. Ancak gü-
nümüzde saka ve bıyıklarla 
ilgili olarak birşey söylemek 
yersiz. Yani uzun bıyık bıra-
kan bir insan iyi Müslüman 
yada kötü Müslüman diye yo-
rum yapmak imkansızdır. Bir 
çok toplum kendi inanışları-
na göre sakal ve bıyık bıraka-
bilir. Ancak net bir ifade de-
ğildir.

YVG: Belçika‘daki toplumu 

Belçika Müslümanlar başkanı
Belçika‘da 600 binlik Müslüman topluluğunun içinde ikinci sırayı Türkler almakta. Ancak Diyanet 
olarak adlandırılan Belçika İslam Temsil Kurumu’nun yönetimi Türkler‘in elinde. Avusturya‘da ise 
bu durum tam tersi. Araplar azınlıkta olmalarına karşın Viyana‘da söz hakkı onlarda. Din öğretme-
ni atamalarından tutunda bir çok konu hakkında karar verebilen Araplar‘ın Türk toplumunu da 
verdikleri kararlarla etkilemekteler. Belçika‘da İslam Temsil Kurumu Başkanı Coşkun Beyazgül, bir 
toplantıya katılmak üzere Viyana‘ya geldi. Yeni Vatan Gazetesi‘ni ziyaret eden Beyazgül, sorularımı-
zı yanıtladı. Nasıl kısa bir zamanda bu başarıyı elde ettiklerini anlattı.

Coşkun Beyazgül:

RÖPORtAJ
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anlatır mısınız?

CB: Belçika‘da yaklaşık 600 
bin Müslüman yaşamakta-
dır. Müslümanların çoğunlu-
ğunu Faslılar‘dan oluşmakta-
dır. Bunların sayıları yaklaşık 
olarak 350 bindir. Türkler 
ise ikinci sırayı almaktadır. 
Bunun rakamı ise 180 bindir. 
Pakistanlılar ve Arnavutlar‘ın 
sayıları da yaklaşık 30-40‘ar 
bindir.  Faslılar‘ın nufüsü 
kadar yüksek olmasına kar-
şın seçimleri Türkler kazan-
dı. Yani bizim ekibimiz çok 
iyi hazırlandı. Faslı insan-
lardan bile destek aldık. 1974 
yılından beri Müslümanlık 
bir din olarak Belçika‘da ka-
bul ediliyor. Belçika‘da be-
lirli inanç grupları belirli bir 
sayıya ulaştıkları zaman dev-
let tarafından tanınabiliyor. 
Bizim kurumumuz 1998 yı-
lında tanındı. 

Bütün Avrupa ülkelerinde 
olduğu gibi Belçika‘da da in-
sanlar arasında boşanmalar 

arttı. Yüzde 70‘le ifade edi-
len bir artış yaşanıyor boşan-
malarda. Bu rakam gerçekten 
çok üzücü. Biz aile kurumu-
nun korunmasından yana-
yız. Eskiden işçi olarak bu-
ralara gelen Türkler yerine 
ithal gelinler ve damatlar yü-
zünden kültürel farklar mey-
dana çıkıyor. Bunun yanısıra 
geçim eskisi gibi kolay değil. 
Bir ailede kadın ve erkek ça-
lışmak zorundadır.  Bunların 
yanısıra zorluklarda her ge-
çen gün artıyor. Yani insan-
ların mutsuz olabilecekleri 
bir çok konu oluşabiliyor za-
manla. Evlilikler onun için 
çok kolay olarak bitiyor.

Coşkun Beyazgül kimdir
1976 yılında Belçika‘‘da 
dünyaya geldi. İlkokulu 
Belçika‘‘da bitirdikten son-
ra İstanbul İmam Hatip 
Lisesi‘nde eğitimini sürdür-
dü. Daha sonra yüksek eğiti-
mine Belçika‘da devam eden 
Beyazgül, halen doktora öğ-
rencisidir. 

Coşkun Beyazgül

RÖPORtAJ
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İSTANBUL -1999 yılından 
bu yana HP Türkiye’de ve 
farklı bölgelerde görev ya-
pan Burcu Sagat Dumrul, 
HP Hizmetler’in Merkez ve 
Doğu Avrupa (CEE) Bölgesi 
Pazarlama Müdürü olarak 
atandı. 

Dumrul yeni görevi kapsa-
mındaki ülkelerin pazar-
lama, satış ve iş ekipleriy-
le koordineli çalışarak HP 
Hizmetler’in bölgedeki bü-
yümesinden sorumlu ola-
cak. Dumrul atama öncesin-
de, HP Orta ve Doğu Avrupa, 
Ortadoğu ve Afrika (ISE) 
Teknik Hizmetler Pazarlama 
Müdürü olarak görev ya-
pıyordu. 1972 İstanbul do-
ğumlu Burcu Sagat Dumrul, 

Viyana Üniversitesi’nde 
Uluslararası İş İdaresi eğiti-
mi aldı. Ardından, Marmara 
Ü n iv e r s i t e s i  A l m a n c a 
İş  İdaresi  B ölümü’nde 
Pazarlama Uzmanlığı Lisansı 
yapan Dumrul, 1999 yılından 
bu yana HP Türkiye’de çalı-
şıyor. Burcu Sagat Dumrul, 
HP’de Destek Anlaşmaları 
Uzmanı olarak başladığı kari-
yerinde, 2005 yılına kadar HP 
Hizmetler bünyesinde çeşitli 
kademelerde görev aldı. 

Daha sonra HP Türkiye 
Teknoloji Çözümleri Grubu 
Baş Pazarlama Uzmanı ola-
rak çalışan Dumrul, son ola-
rak HP ISE Teknik Hizmetler 
Pazarlama Müdürlüğü göre-
vini sürdürmekteydi.

Eğitimi Viyana’dan başarısı türkiye’den
Viyana’da üniversite eğitimini alan Burcu Sagat Dumrul, bilgisayar devi olan HP’nin en 
önemli yöneticilerinden biri oldu.
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türk hükümeti ve türk halkı-
nın şimdi başka sorunları var

Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül 2008’i ‘’Avrupa yılı’’ ilan 
etti. Yıl daha yeni başladı, 
ama henüz Türk politikası 
bu yönde bir ilerleme göste-
receğe pek benzemiyor. Ceza 
Yasası’nın birçok kez değişti-
rileceği vaadedilen 301.mad-
desinin (Türklüğe hakaret), 
Ocak başında Parlamento’ya 
getirilmesi bekleniyordu, 
ama bu bilinmeyen bir tari-
he ertelendi. 

Keza AB’nin de üzerin-
de durduğu, dini azınlıkla-
rın haklarını güçlendirecek 
olan yeni Vakıflar Yasası ve 
Anayasa reformu da.Uzun 

süre bazı AB ülkelerinin ka-
tılıma karşı çıkmasına öfke-
nelen Türkler şimdi sanki 
Avrupa’yı unutmuş gibi gö-
rünüyor. Başörtüsü ihtilafı, 
enflasyon, birdenbire artan 
işsizlik gibi başka sorunla-
rı var.

Başörtüsü ihtilafı daha 
önemli

Politikacılar da halktan fark-
lı değil: Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan şimdi tek bir 
konuya öncelik veriyor: Türk 
üniversitelerinde başörtüsü 
yasağının kaldırılmasına. 
Erdoğan’ın AK Partisi Salı 
günü Parlamento’ya bu ko-
nuda bir önerge getirdi. Buna 
göre üniversiteye giden kız 

öğrencilerin çenenin altın-
dan bağlanan ve yüzü açık 
bırakan başörtüsü takma-
larına izin verilecek. Buna 
rağmen Erdoğan Mayıs ayın-
da Alman ve Fransız mes-
lekdaşları Angela Merkel ve 
Nicolas Sarkozy ile Mayıs’ta 
buluştuğunda ‘’AB’ne katı-
lım’’ konusu zorunlu olarak 
gündemdeki ilk maddeler-
den biri olacak. 

O zaman Başbakan yine 
Türkiye’nin AB’ne alınma 
hakkı olduğunu söyleyecek. 
Bir durgunluk döneminde 
bulunan AB politikasının ye-
niden canlanması için uyarı-
da bulunan Türk İşadamları 
Derneği Tüsiad da zaten bu-
na güveniyor. 

türkiye’de AB’ne yakınlaşmakla ilgilenen yok
VİYANA- Die Presse Gazetesi’nin Türkiye temsilcisinin haberine göre şu sıralar Türkiye’de AB’ne 
yakınlaşmakla ilgilenen yok. İşte ilgili haber. 

Kardinal Nagl Platz U3 Metro Durağı girişinde bulunan 
restorantımız devren satılıktır. 80 kişilik iç oturma alanı 
bulunan restorantımızın dışında da bahçesi mevcuttur.  
Bahçede de ayrıca 80 kişilik oturma alanı vardır.

Çift tuvaleti, 160 metrelik deposu (Lager) bulunan 
restorantımızın müşterisi de hazırdır.  Kirası 1300 
Euro olan restoratımızın günlük cirosu da yüksektir.

Keinergasse 11, A-1030 Wien
Mobil: 0676/562 55 35

SATILIK RESTORANT
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Müslüman’ın yüzme dersi Salzburg’u karıştırdı

Salzburg-’Öğretmenler 
kızgın’ diye duyuru-
lan haberde  spor ders-

lerine başörtü ile girilme-
sinin müsade edildiği sert 
dille eleştirildiği dikkat çek-
ti. Adım, adım Ortaçağ’a gi-
diyoruz diye yazan Krone 
Gazetesi, Salzburg’daki bu 
gelişme karşısında Avusturya 
Parlementosu’nda SPÖ 
Partisi’nden milletvekili olan 
Johann Maier’in  şu sözleri-
ne yer verdi: “Avrupa Birliği 
Hukuk üst kurulu insan hak-
ları için şu kararı verdiği-
ni unutmayalım. Başörtüsü 
baskı için bir semböldür.’’ 
Bu haberi okuduğumuzda 
SPÖ Partisinden farklı düşü-
nen insanların seslerinin ters 
yönde olduğu,  işlerine ge-
lince Avusturya’lılara başka 
Müslümanlara ise başka me-
sajlar verdiği gözden kaçma-
dı. Bu haber Avusturya’nın hiç 
bir gazetesinde yayınlanmaz 
iken Salzburg’daki öğretmen-
lerin ve müdürlerin bu karara 
çok tepki gösterdikleri dile ge-
tirildi. Aynı haberde Salzburg 
Eğitim Müşavirliğinin kara-

rı gazeteye ispat diye basıl-
dığı (haberin içinde bakınız) 
görüldü. Haberde Ramazan 
ayında Müslümanlar dahil 
tüm öğrencilerin  spor ve di-
ğer derslere girme zorunlu-
luğuna karar verildiğinin altı 
çizildi. Kısaca Ramazan diye 
öğrenciler hiç bir dersten mu-
af tutulamıyacak. Haberde 
Öğretmen ve Müdürlerin şu 
sözler ile tepki verdiği yazıl-
dı: ’’ Eğitim müşavirliğinin 
verdiği bu karar adım, adım 
Paralel toplumların oluşma-
sına ve bazı dini grupları ken-
dilerin entegre etmek isteme-
mesine bir örnektir’’. 

Öte yandan, haberde 
Salzburg’da Tilman 
Schaible adlı İslam 

derslerinden sorumlu mü-
fettiş ise şunları ifade etti: 
“Başka kurallar olmadığı için 
şu anda Öğretmenler açık bir 
şekilde nasıl olacağını öğren-
diler.Bu tabii çocuklarına ba-
şörtü ile derslere veya yüzme-
ye tüm vucudu kapalı olarak 
yollamak istenyen anne ve 
babalar içinde geçerli.’’ 

Krone Gazetesi’nin ‘Kız çocuklarına tüm Vücudu kapalı elbise ile yüzme serbest’ başlığı ile duyu-
rulan haberin manşeti şöyle: “Salzburg Eyaleti eğitim müşavirliği Müslüman çocukların vücutları 
kapalı yüzme derselerine girmelerine izin verdi. Öğretmenler ve Müdürler bu duruma çok kızgın.’’ 

Kärnten Eyaleti’nde Cami İnşaatını Engelleme kanunu’nu

Kärnten-Kärnten Eyaleti 
Meclisi 12 şubat’ta  yap-
tımları  oturumda, eya-

lette Cami ve Minare yapımını 
engellemek amacıyla Çevre ve 
Bakım Kanunu’ndaki değişik-
likleri BZÖ ve ÖVP Partilerinin 
oyları ile kabul etti. Eyalet 
Başkanı Jörg Heider oylama-
dan sonra basına yapmış ol-
duğu açıklamada‚ Avrupa‘ya 
rehber olduklarını‘ söyle-
di. SPÖ Partisi ise bu uygu-
lamaya karşı olduğunu da 
vurguladı. Jörg Heider açık-
lamasında ayrıca ‚artık bir 
işaret vermenin zamanı gel-
miştir‘ diyerek, SPÖ‘ye çattı 
ve ‘İslam’ın ilerlemesi ve sız-
ması‘ karşısında tavır alma-

makla suçladı. ÖVP Eyalet 
Başkanı Martiz ise ‘Yasak yok‘ 
diyerek yasak yerine‚ Özel 
İnşaat Uygulaması’nın görü-
şüldüğünü söyledi. SPÖ‘nün 

Meclis  Üyesi  ve  Çevre 
Yönetimi Sözcüsü  Rohr ise, 
‘Hükümetin yaptığı bu şey ta-
mamen büyük bir sabun köü-
ğünden başka bir şey değildir’ 

diyerek tepkisini dile getirdi. 
Rohr ayrıca; Cami kelimesi-
ne kanunun tamamında bile 
değinilmediğini, bunun özel 
boyutları olan bir proje ol-
duğunu ve şimdi bu kanunla 
birlikte Hüttenberg‘deki Tibet 
Merkezi’nin de kontrolden 
geçmesi gerekir’ dedi. SPÖ 
Eyalet Başkanı Schauling 
ise; ‘Biz öyle bir kanunla uğ-
raşıyoruz ki, hiç olmayacak 
bir şey‘ derken‚ Cami ve mi-
nare için hiçbir zaman baş-
vuru olmamış‘ diyerek tepki-
sini dile getirdi. Al-Rawi ise ‚ 
Kärnten’de çıkartılmak iste-
nen kanunun din özgürlüğü-
ne, insan haklarına ve eşitli-
ğe aykırı olduğunu‘ söyledi.
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Vi y a n a - V i y a n a 
Belediyesi Başkanı 
H a u p l  a d ı n a 

Entegrasyon ve Kadınlardan 
sorumlu Eyalet  Bakanı 
Sandra Frauenberger ün-
lü saz üstadı Mansur Bildik 
ve tiyatro üstadı Aret Güzel 
Aleksanyan’a 26 şubat 
2008 saat 10’da  Viyana  
Eyaleti Altın Üstün Hizmet  
Madalyası verecek. Tunceli 
ilinden otuz yıl önce Viyana 
göç eden Mansur Bildik özel-
likle Avusturyalılar’a Türkçe 
Alevi deyisleri ile Anadolu 
Kültürünün yanında Saz 
müzik aletini tanıtmakla ün-

lü bir sanatçı. Ermeni Asıllı 
Türk vatandaşı olarak yine 
30 yıl önce İstanbul’dan ge-
len Aret  Güzel Aleksanyan 
özellikle kurduğu Tiyatro 
i l e  Tü r k i y e ’d e n  ü n l ü 
Tiyatrocuları davet etmiş ay-
rıca çeşitli Türkiye ile ilgili ti-
yatrolar ile Türk tiyatrosunun 
bir nebzede olsa Viyana’da 
yaşamasına büyük hizmetle-
ri dokumuş bir sanatçı olarak 
tanınıyor. 

Viyana Eyaleti Altın Hizmet 
Madalyası Viyana Eyaletine 
Kültür, Ekonomi sosyol yön-
den yıllarca hizmet vermiş 

sanatçı, işadamı  ve değişik 
alanlarda çalışan insanla-
ra çeşitli kişi, kurum ve ku-
ruluşların teklifleri ve so-
nunda Başkanın kararı ile 

veriliyor. Ödül Wappensaal 
des  Wiener  Rathauses 
1,  Lichtenfeldsgasse 2, 
Feststiege II  adresinde  
26.şubat tarihinde verilecek.

Viyana Belediyesi 
Üstün  Hizmet 
Madalyası iki

emektar sanatçıya

Saz Üstadı
Mansur Bildik

Tiyatro Sanatçısı
Aret Güzel Aleksanyan
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Dijital yayınların uy-
duyla kaliteli izlen-
mesini sağlayan 

Flash-Sat Firması’ndan bü-
yük yenilik. Özellikle doğa 
şartlarından sürekli olarak 
olumsuz etkilenen LNB’ler 
için yeni korucu. 

Bu koruyucu sayesinde 
LNB’leriniz kardan, tozdan 
ve olumsuz hava şartların-
dan etkilenmiyorlar. Flash-
Sat yetkilileri, bu ürünün 
çok önemli bir malzeme ol-
duğunu ve cihazların ömrü-
nü uzattığını da belirttiler. 

Firma yetkilileri, “LNB’nizi 
yağmurdan, kardan, dolu-
dan, nemden, korur. Uydu 
sinyalini kesintisiz, kırılma 
olmadan almanızı sağlar. 

En sevdiğiniz programı iz-
lerken herhangi bir kesinti 
ile karşılaşmazsınız” diye 
konuştular.

Viyana dışına ödemeli pos-
ta ile gönderilebilen LNB 
Koruyucular hakkında bilgi 
almak için Flash-Sat’a ulaş-
manız mümkün. 

10. Viyana’da hizmet ve-
ren Flash-Sat Gudrunstr. 
Numara 144’te hizmet ve-
riyor. Ayrıntılı bilgi için 
01 607 10 27 yada  HYPER-
LINK „http://www.flash-
sat.at‘den“ www.flashsat.
at’den öğrenebilirsiniz.

Flash-Sat’tan 
yenilik

 
 

 

Uydunuzla sevdi-
ğiniz bir proğramı 
izlerken herhangi bir 
kesintiyle karşılaş-
mamanız için Flash-
Sat Firması size LNB 
Koruyucusu’nu 
öneriyor.
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Boş zamanlarını oturarak 
geçirenler hızlı yaşlanıyor 

Londra’daki King’s Col-
lege’den araştırmacı-
lar, 2 bin 401 kadın ve 

erkek ikizden, fiziksel faa-
liyetleri ve sosyo-ekonomik 
durumları hakkındaki soru-
ları yanıtlamalarını istedi-
ler. Sigara içip içmedikleri 
de öğrenilen ikizlerin ayrıca 
kromozomların ucunda bu-
lunan ve “telomer” denilen 
DNA zincirleri de incelendi. 

Hareket etmek şart
Araştırma sonucunda, boş 
zamanlarında daha az ak-

tif olan ikizlerin telomer-
lerinin, boş zamanlarında 
düzenli olarak fiziksel faali-
yette bulunanlara göre kısa 
olduğu görüldü. Araştırma-
yı yürütenlerin ba-şındaki 
Dr. Lynn Cherkas, haftada 
ortalama 199 dakika fiziksel 
faaliyette bulunan en aktif 
grupla, haftada 16 dakika 
fiziksel faaliyette bulunan 
en pasif grup arasındaki 
telomer uzunluğunda orta-
lama 200 nükleotid (hücre 
çekirdeğindeki yaşamın tüm 
bilgilerini saklayan DNA’nın 
çift merdiven sarmalında 
saklı genlerin A, C, T ve G 
harfleriyle tanımlanan öbek-
leri) fark olduğunu söyledi. 

telomerler önemli

Belçikalı bilim adamları 
tarafından yapılan araştır-
malarda, telomerlerin bü-
yük bir olasılıkla yaşlanma 
sürecinde kilit rol oynadığı 
belirtilmişti. Bilim adamla-
rı, telomerlerin uzunluğu-
nun, ömrün uzunluğuyla 
doğru orantılı olduğunu 
söylüyorlar. Kromozomla-
rın uç kısmında bulunan 
“telomer” bölgeleri, her 
hücre bölünmesinde biraz 
daha kısalıyor ve belirli bir 
sayıda bölünme sonunda 
telomer uzunluğu kritik bir 
noktaya ulaşarak, hücrenin 
“artık bölünmemesi gerek-
tiği” anlamında bir sinyal 
oluşturuyor. Telomerlerin 
her yıl ortalama 21 nükleo-
tid kısaldığı tahmin ediliyor. 

Boş zamanlarını “otu-
rarak geçirenlerin” 
daha hızlı yaşlandığı 
ortaya çıktı.

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
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Avusturya‘nın AB konu-
sunda uzman iki gaze-
tecisi olan Wolfgang 

Böhm ve Otmar Lahodynsky 
tarafından hazırlanan, Yeni 
Vatan Gazetesi ni ayrıca ya-
yımlayan Neue Welt Verlag 
GesmbH  adlı yayınevi ta-
rafından „Sizin için AB-Av-
rupa Birliği Rehberi“ adıyla 
yayımlanan eseri Türkçe‘ye 
Raika Füsun Umar çevirdi. 
Projede kitabın Imtiyaz sa-
hibliği ve  Yönetimini Birol 
Kılıç yaptı.

Fotoğraflar, grafikler ve is-
tatistiklerle desteklenen ki-

tabın ilk iki bölümünde, AB 
kurumlarının çalışmaları, 
görevleri ve tarihi özet ha-
linde veriliyor. Son bölüm, 
Türkiye ve AB ilişkilerine 
ayrılırken, ekler bölümün-
de de AB‘nin Türkiye ile 
ilgili olan kurumlarının ad-
res ve telefonları yer alıyor. 

Kitabın yayımcısı Birol Kı-
lıç, eserin, uzun süredir 
Türkiye‘nin gündeminde 
yer alan AB‘nin ne olduğu 
ve nasıl çalıştığı hakkında 
yalın ve öğretici bir rehberi 
olma niteliği taşıdığını be-
lirtti. 

Eserin amacının, AB‘yi gök-
lere çıkarmak olmadığını, 
eleştirileri ve övgüleri bilgi 
temeline çekebilmeyi amaç-
ladığını ifade eden Kılıç, 
diğer amacının da AB‘yi, 
başta gençler olmak üzere 
konunun ilgilisine anlaşılır 
bir dille tanıtmak olduğunu 
kaydetti.Kılıç, şunları söy-
ledi: „Bir başka amaç ise, 
AB kurumlarında kararla-
rın nasıl verildiğini kolay ve 
basit bir dille açıklamaktır. 
AB hangi kurumlardan olu-
şur? Üye ülkeler AB‘yi ne 
ölçüde etkiler? AB, üye ül-
kelerin bağımsızlıklarını ne 
kadar etkileyebilir? AB‘nin 
ortak kararları nasıl veri-
lir? AB nasıl bir dış ilişkiler 
politikası yürütmektedir? 
Avrupa‘da serbest dolaşım 
nasıl düzenlenmektedir? 
AB fonları nereye harcanır? 
AB‘nin verdiği kararlar, 
Türkiye‘nin ve vatandaş-

larının kısa, orta ve uzun 
vadede yaşamlarını nasıl 
etkilemektedir? Okurlar, bu 
kitapta bu ve benzeri soru-
ların yanıtlarını bulacaklar. 
Umuyorum bu kitap, AB ve 
Türkiye arasındaki ön yar-
gıların bilgi temelinde azal-
masına katkıda bulunur.“ 

Kılıç, Avrupa‘da birçok dile 
çevrilen kitabın, 2006 yılın-
da Avusturya‘da ders kitabı 
olarak 50 bin adet okullara 
dağıtıldığını bildirdi. Kita-
bın Türkçe baskısının ilk 
etapta bürokratlar, iş adam-
ları ve akademisyenlere 
ücretsiz dağıtılacağını dile 
getiren Kılıç, Türkiye‘de  EU 
FOR YOU kitabını 100 bin 
baskı ile son sayıları dağıtıl-
dıktan basılacağını söyledi.  
Eu for you kitabı Avusturya 
da tüm okullara 50 bin bas-
kı ile dağıtılarak genç oku-
yuculara ulaşmıştı.

İki Avusturyalı gazeteci tarafından hazırlanan ve Avrupa‘da birçok dile çevrilen „EU for You-
Sizin için AB“ adlı kitap, Birol Kılıç ın yönetimde Türkçe‘ye de çevrildi. Kitap 100 bin baskı ile 
tüm Türkiy de dağıtıma hazırlanıyor. İlk baskısı 3000 adet yapılan yararlı bulundu.

‘Eu for you!’ kitabı 100 
bin baskıya hazırlanıyor
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Cesaret verici bir çalışma

Aşağı Avusturya‘da 
Mart ayında yapı-
lacak olan seçim-

ler de bu sefer bir organi-
zasyon ile bir araya gelen 
Türkler aday oldu. Siyasi 
çalışmalarına hazırladık-
ları bir listeyle başlayan 
Bağımsız Aşağı Avusturya 
(Niederösterreich)  Li -
stesi‘nin bir çok hedefi bu-
lunuyor. Ancak seçimler 
için maddi bir destek ala-
madıklarını söyleyen liste 
üyeleri, başarılı olacakları-
nı iddia ettiler.

LNÖ listesinde şu isimler 
bulunuyor. Seyfi Öztürk, 
Aysun Güney, Mehmet 
Isik, Mevlut Hosafci, Hatice 
Brozovsky, Fuat Gündogdu, 
Ziya Caliskan, Yüksel Isik, 

Asya Özkan, Ferat Özmen, 
Sibel Altintas ve Murat 
Aslan bulunuyor. 9 Mart’ta 
yapılacak seçimlerde aday-
lar başarılı olacaklarını söy-
lerken Müslüman kimlikle-
riyle baraşı ve sevgi ortamı 
içinde başarılı olacaklarını 
ifade ettiler.

Seçimler sonunda yaban-
cılarında oylarını alacakla-
rını söyleyen Mehmet Işık, 
biz insanları kuçaklayaca-
ğız. Onların sorunlarını bi-
liyoruz. Geldiğimiz noktayı 
ve sorunların çözümlerini 
de çok iyi biliyoruz. Başarılı 
olacağımıza inanıyorum. 
Yabancı ve Türk arkadaşlar-
dan listemizi desteklemele-
rini istiyorum“ şeklinde ko-
nuştu. 

Aşağı Avusturya‘da Mart ayında yapılacak 
siyasi seçimlere bir grup Türk’te katılacak. 
Türkler yabancıların sesi olacaklarını ve 
seçimlere iyi hazırlandıklarını söylediler.

kim diskonun barına 
işeyerek kavga çıkardı?

İddialar arasında ne feci ola-
nı Cem Atan’ın ayrıca garso-
nun boğazını sıkıp vurması. 
16 şubat Cumarttesi günü sa-
at 22.36 sıralarında olay yeri-
ne gelen polis memurunu, 25 
yaşındaki Rene H. adlı gar-
sondan şu ifadeler almış:
„Saat 22.20 cıvarında  disko-
nun barının köşesine utan-
madan işeyen iki adama dı-
şarı çıkmalarını söyledim. 
Bunun üzerine iki erkek müş-
teri beni diskonun dans edi-
len alanına çektiler ve döv-
düler. Bana tanıdık bir yüz 
olan iki erkekten bir tanesi 
Cem Atan’dı. Cem Atan bu iki 
ikişiden oluşan dövme eyle-
min başı olmasının yanında 
ilk önce vuran ve boğazımı 
sıkarak boğmaya çalışan ki-
şidir. Daha sonra yanındaki 
kişiler beni dövdüler.“

İddiaları yalanlayan futbol-
cu Atan, „Garson beni karış-
tırmış olmalı. Ben o gün beş 
dakika lokalde kaldım ve çık-
tım. Kavgadan hiç bir şey fark 
etmedim“ dedi. Sternberg 
adlı lokalin sahibi Hannes 
Spies, Heute Gazetesi‘ne şu 
açıklamada bulundu: „Bay 
Cem Atan benim lokalimde 
birçok kere kavgaya karıştı. 
Artık yeter. Lokalimde onu 
artık görmek istemiyorum.“

Avusturya Milli Takım Teknik 
Direktörü Hickersberger ko-
nu ile ilgili Heute Gazetesi‘ne 
şunları ifade etti: ’’Polis kav-
ganın sonucunun tam araş-
tırması gerekir. Milli takım 
oyuncuları örnek insan gibi 
davranmaları gerekir. Böyle 
bir kavga böyle bir resme 
uyumu imkansız!! 

Viyana-Avusturya Milli Takımı‘na iki kere seçi-
len Türk asıllı 23 yaşındaki Cem Atan’ın hakkın-
daki iddialar dehşet verici. Heute Gazetesi’nin 
manşetten verdiği habere göre, Wr. Neustad’ın 
merkezi olan Herrengasse‘de yer alan ünlü bir 
eğlence merkezi olan „Club Sternberg“ Cem Atan 
nın diskonun ortasına işediği iddia ediliyor.
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‚türkiye‘nin Avrupa‘da yeri yoktur‘

Fransa Cumhurbaşkanı 
Nicolas Sarkozy ile 
Almanya Başbakanı 

Angela Merkel, Türkiye‘nin 
AB üyeliğine karşı tavırlarını 
yineledi.

Fransa‘da iktidardaki Halk 
Hareketi Birliği (UMP) par-
tisinin Avrupa konulu top-
lantısında, Türkiye‘nin 
ancak AB‘nin imtiyazlı or-
tağı olabileceğini söyleyen 
Sarkozy, „Türkiye‘nin dostu 
olmak istiyorum, Türkiye‘nin 
Avrupa‘da yeri yoktur der-
ken, sadece Türkiye‘nin kü-
çük Asya‘da olduğunu kas-
tediyorum. Türkiye, imtiyazlı 
ortaklık statüsünden yarar-
lanmalıdır. Hangi ülkelerin 
Avrupa‘da olmadığını dü-
şünmeden önce, hangileri-
nin Avrupa‘da olduğunu dü-
şünmeli“ dedi.

Avrupa‘nın bütün komşula-
rının Avrupa‘ya girecek diye 
bir şeyin söz konusu olma-

dığını da savunan Sarkozy, 
„Avrupa‘yı sonsuz biçimde 
genişleterek, Avrupa siyase-
tini öldürürüz“ dedi.

UMP‘nin onur konuğu ola-
rak toplantıya katılan Merkel 
de Türkiye‘nin AB‘ye üyeliği-
ne karşı olduğunu yineledi ve 
üyesi olduğu Alman muhafa-
zakar parti CDU ile UMP‘nin 

bu konuda aynı görüşü pay-
laştığını ifade ederek, „Her 
iki parti de Türkiye‘ye tam 
üyelik değil imtiyazlı ortaklık 
teklifi götürmek istiyor“ şek-
linde konuştu.

Merkel, Sarkozy tarafından 
ortaya atılan Akdeniz Birliği 
projesiyle ilgili olarak da pro-
jenin bütün AB ülkelerine so-

rumluluklarını yerine getirme 
şansı sunması gerektiğini be-
lirtti. Almanya, AB ülkelerini 
böler endişesiyle projeye sı-
cak bakmadığını saklamıyor.

Sarkozy ise konuşmasında 
Merkel‘e, „Doğal olarak bü-
tün Avrupa ülkeleri Akdeniz 
Birliği‘ne katılmalıdır“ yanı-
tını verdi.

Sarkozy ve Merkel, AB 
üyeliğine karşı 
tavırlarını yineledi..

Alman AB Parlamenteri 
ve  A B  G e n i ş l e m e 
Raportörü CDU’lu 

Elmar Brok, Türkiye, Ukra-
yna, Moldavya, Gürcistan ve 
Batı Balkan ülkeleri, AB eğer 
bütün bu ülkeleri önümüzde-
ki on yılda alacak olursa, ‘’o 
zaman  Birliği havaya uçura-
lım daha iyi’’ diyor ve AB’nin 
çoktan hazmetme yeteneği-
ni yitirdiğini, yeni üye kapa-
sitesinin ne zaman oluşaca-
ğının henüz belli olmadığını, 
AB’nin önce sağlamlaşması 
gerektiğini söylüyor. 

Bu sözler öncelikle de 
2005’ten bu yana katılım ko-
nusunda görüşmelerde bu-

lunan Türkiye’ye yönelik. 
Ankara’nın insan hakları ve 
demokrasiye aykırı tutumu 
bu süreci zorlaştırıyor.

Çözüm Ekonomik Alan

Brok tam üyeliğin Avrupa’ya 
entegre olma sorununa tek 
cevap olmaması gerektiğini 
söylüyor. 

Buna rağmen ‘’ bir dizi ül-
kedeki reform süreci için 
önemli olan bir Avrupa pers-
pektifine ihtiyaç var’’ di-
yen Parlamenter bu yüzden 
AB’ne katılıma seçenek ola-
rak, çok uluslu anlaşmalara-
dayanan bir ‘’Avrupa ekono-

mik alanı’’ öneriyor. Böylece 
AB üyesi olmayan ülkeler de 
AB iç pazarında ‘’hemen he-
men herşeyi yapabilecek-
ler’’, ileride bir  AB üyeliği 
için de kapı kapanmış olma-
yacak.

Brok öte yandan ekonomik 
alanın, Türkiye ile müzake-
relerin 2016/17’de başarısız-
lıkla sonuçlanması halinde, 
‘’çekici bir seçenek’’ olabile-
ceğine işaret ediyor. 

Eğer böyle bir çözüm su-
nulmaz, AB de Türkiye’ye 
ret cevabı verirse, bunun 
bir felaket olacağını belir-
ten Brok, AB’nin aday ülke-
lerin düş kırıklığına uğraya-
rak, Rusya’ya yönelmelerini 
engellemesi gerektiğini vur-
guluyor.

Seçenek gerekli  AB Parlamenteri 
Brok, AB’nin daha 

yıllar boyunca yeni 
üye alabilecek 

durumda olamayaca-
ğını söylüyor
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Viyana-Sözlerinin yanlış 
anlaşıldığını söyleyen Müs-
lüm Durak, „Benim sözle-
rim ahlaksız insanlara. Yani 
ekmeğinin ve sanatının pe-
şinde olan insanlara değil-
di“ diye konuştu.

Haber Merkezi
Geçen ay Yeni Vatan 
Gazetesi‘nde açıklamada 
bulunan  Durak, sözlerinin 
Viyana‘da bomba gibi etki 
yaptığını belirtti. İnsanla-
rın tepkisinden memnun 
kaldığını söyleyen Durak, 
„Benim derdim ve sözlerim 
sanatını icra eden değerli 
büyüklerime değildi. Baba-
anna parasına güvenipte 
düğün salonlarında boy 
gösteren kişileriydi. Bu ah-
laksızlara genç bile diyemi-

yorum. Genç kızlarımızın 
aklını çelip ilişkiye girip, 
gizlice görüntüleyip arka-
daslarına kahramanlıkla 
görüntülerini gösteren  ah-
laksızlardan bahsediyorum. 
İnsan demeye dilimin var-
madığı, özelikle aralarında 
birisi var ki hala Viyana‘nın 
en önemli düğün salonun-
larından birisinde nerdeyse 
her haftasonu düğün çalıp 
gülücükler saçıp insanların 
namusuna kötü gözle bakı-
yor. Burdan bütün anne ve 
babalara sesleniyorum co-
cuklarınıza özelikle kızları-
nıza sahip çıkın ve böylesi 
ortamlarda gözden bırak-
mayın. Tabi ki görüyoruz 
her genç kızımız aynı değil 
kendine sahip çıkıp bu ah-
laksızlara taviz vermeyenler 

de var. En mutlu günümü-
zeden birisi olan dügün tö-
renlerimizde böyle ahlak-
sızlar aramızda bulunmasi 
üzücü“ dedi.

Durak ne söylemek istiyor!
Konuşmasında ilginç ko-
nulara da değinen Durak, 
gençler tarafından çekilen 
bazı videoların bile olduğu-
nu, bu görüntülerin hepsi-
nin pornografik içeriği bu-
lunduğunu söyledi.

Durak konuşmasına şöyle 
devam etti:
Tabii ki burda salon yöneti-
cilerine de, sahiplerine de 
büyük sorumluluk düşüyor. 
Ucuza geliyor diye çıkartık-
ları bu ahlaksızlar bu fırsatı 
değerlendiriyorlar. Bardağı 

taşıran son damla ise  bu 
kendini bilmezlerin karşı-
mıza geçip nisbet ederce-
sine gözümüzün içine bak-
ması oluyor. Burdan onlara 
sesleniyorum! Ya siz sah-
neleri bırakacaksiniz yada 
ben yazmak üzere olduğum 
kitabımda hayal ürünü adı 
altında hepinizin ismini ve 
yaptığınız pislikleri ortaya 
çıkaracağım. Son olarak de-
mek istediğim, namus ve ah-
lak temel değerleri olan bir 
toplumun sanatçısı olarak 
sizleri uyarmak benim için 
bir görevdir. “Çağ atlamak, 
medeni olmak, yaşadığımız 
ülkeye uyum sağlamak ah-
laksızlığa göz yummamız 
anlamına gelmiyor. Yara-
dan vermesin acı, bu yara-
nın daha olmaz ilacı.“

Durak, „Benim derdim müzisyen 
kimliğini kötüye kullanan ahlaksızlarla“

Yeni Vatan Gazetesi‘nde geçtiğimiz ay haberi yayınlanan Bağlama Hocası Müslüm Durak, bir çok 
insandan tepki aldığını ve sözlerinin tamamen yanlış anlaşıldığını söyledi.

Bağlama Hocası 
Müslüm Durak
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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Müdür Vekili Hakan Gürkan, Türkiye‘yi ve Mersin‘i dün-
yaya tanıtmak ve dünyadaki kültür turizminin Mersin‘e akmasını sağlamak amacıyla Viyana‘ya 
turne düzenlediklerini belirterek, „Sanatı köydeki insanlarımıza öğretip, dağları aştık ve 
Viyana‘ya kadar ulaştık. Viyana‘da verdiğimiz konserlerle Avrupalıları Türk kültürüne hayran 
bıraktık. ‚Sarı Gelin‘ isimli eserimiz, dakikalarca ayakta alkışlandı. Bizi sadece mehter takımı ve 
davul zurnayla tanımalarını istemiyoruz“ dedi.

“BİZİ SADECE MEHtER tAkIMI VE DAVUL -
ZURNAYLA tANIMALARINI İStEMİYORUZ“ 

MDOB Müdür Vekili Gürkan, 
düzenlediği basın toplan-
tısında, MDOB‘nin Viyana 
turnesini değerlendirdi. 
Gürkan, sezon başlama tari-
hinden itibaren kendilerini 
heyecanlandıran durumlar-
la karşılaştıklarını ifade ede-
rek, „MDOB bu sezon kendi 
sahnesinden çıkarak çeşitli 
yerlerde opera ve baleyi in-
sanlara sevdirmek ve bu top-
luma daha temiz, daha güzel 
düşünceler katmak, aynı za-
manda yetişen gençliğin da-
ha güzel oksijen almalarını 
sağlamak için harekete geç-
ti. Geçen sene çok büyük se-
yirci kitlemiz vardı ve bu bizi 
heyecanlandırıyordu. Bu yıl 
yaz ayında yaptığımız görüş-
meler sonucunda bu kadar 
cesaretli bir şehir, yenilikçi-
lere açık bir şehir olarak, biz 
Mersin‘i dünyaya tanıtmak 
ve dünyadaki kültür turiz-
minin Mersin‘e akması ko-
nusunda çalışma yapmak is-
tedik. Bu kapsamda ilk önce 
köylere gittik, dağları aştık. 
Daha sonra ise köylerden 
Avrupa‘nın kültür merkezle-
rinden birisi olan Viyana‘ya 
kadar ulaştık. Viyana dün-
yaca bilinen bestecilerin 
doğup büyüdüğü bir şehir. 
Oraya davet edilerek orada 
konser vermek, Mersin‘in 
adını duyurmak çok büyük 
onurdu. Orada 4 konser ver-
dik ve hepsinde de dakika-
larca ayakta alkışlandık“ 
diye konuştu. Operanın mer-
kezi olan bir şehirde konser 
vermenin çok önemli oldu-

ğuna işaret eden Gürkan, 
Viyana‘da Türkçe eserler de 
sergilediklerini ve bunlar-
dan „Sarı Gelin“ şarkısının 
yabancı sanatseverlerce çok 
büyük ilgi gördüğünü kay-
detti. „Bizi sadece mehter 
takımı ve davul-zurna ile ta-
nımasınlar“ diyen Gürkan, 
„Kendi öz kültürümüzün ya-
nı sıra çeşitli alanlarda da 
Türk başarısını onlara an-
latmalıyız. Bu kapsamda 
verdiğimiz konserler önemli 
bir adım oldu. Bundan sonra 
Viyana‘dan da buraya seyir-
ci gelmesini bekliyoruz“ şek-
linde konuştu. 

Avusturya Atatürk Kültür 
Merkezi‘nin (AKM) 18. 
Viyana Bölge Belediyesi 
Sarayı‘nda organize ettiği 
konseri, Türk ve Avusturyalı 
yaklaşık 200 sanatseverin 

izlediğini belirten Gürkan, 
konserde Zeynep Tatlıpınar 
Kağıncı‘nın, „Gesi Bağları“ 
ile „Sevmek Nedir“ isim-
li türküleri seslendirdiği-
ni vurguladı. Sanatçılardan 
Gökhan Nazif Varkan ve 
İlhan Baran „Köroğlu“ ve 
„Evlerinin Önü“ adlı tür-
küleri seslendirirken, sa-
natçı Nazlı Alptekin‘in 
„Yemen Türküsü“ ve „Allı 
Turnam“ türküsünü seslen-
dirdiğini ifade eden Gürkan, 
Bülent Bezdüz‘ün de „Ah 
Bir Ateş Ver“ ve „Başımda 
Altın Tacım“ adlı türküler 
ile Viyana‘daki sanatsever-
leri kendilerine hayran bı-
raktığını kaydetti. Özellikle 
Mehmet Yılmaz‘ın söylediği 
„Sarı Gelin“ türküsünü ya-
bancıların hayranlıkla dinle-
diğini belirten Gürkan, Fahri 
Önoğlu‘nun da „Çökertme“ 

ve „Urfa‘nın Etrafı“ türkü-
lerini seslendirdiğini, ken-
disinin ise „Özlem“ isim-
li eseri söylediğini ifade 
etti. Konserin son bölümün-
de ise Zeynep Tatlıpınar 
Kağ n ı c ı ,  b a s  M e h m e t 
Yılmaz, tenor Fahri Önoğlu, 
bariton Gökhan Varkan, te-
nor Bülent Bezdüz, sopra-
no Nazlı Alptekin ile çel-
loda bulunan kendisinin, 
piyano Ahad Asker eşliğinde 
„Hoş Gelişler Ola“ ile „10. Yıl 
Marşı“nı okuduklarını anla-
tan Gürkan, Viyana‘da Türk 
kültürünü içten ve güzel bir 
biçimde tanıttıklarına inan-
dığını ifade etti. 

MDOB, İLk kEZ CHOPİNİANA VE 
ŞEHRAZAt‘I SAHNELEYECEk 

MDOB, Mersin‘de ilk kez 
„Chopiniana“ ve „şehrazat“ı 
tek seferde sahneleyecek. 31 
Ocak‘ta prömiyeri gerçek-
leşecek olan oyunun gala-
sı ise 8 şubat‘ta yapılacak. 1 
yıl içerisinde 3 yeni eseri sah-
neye koyacaklarını belirten 
Gürkan, „Yeni eserleri sahne-
lemek bizler için çok önemli. 

Kadromuz az olsa dahi 
Mersin seyircisine en yenisi 
ve en farklısını izletmek biz-
lerin tek amacı. Normalde 
belki yurt dışında yılda 15-
20 tane eser çıkıyor, fakat 
bizim kadromuz az olduğu 
için bu bizim için büyük ba-
şarı“ dedi. Mersin seyircisi-
nin her zaman kaliteyi takip 
eden, gören ve her geçen yıl 

  MDOB MÜDÜR VEKİLİ FAZIL HAKAN GÜRKAN: 
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da alkışlarıyla MDOB sa-
natçılarını daha çok gelişti-
ren bir kitle olduğunun al-
tını çizen Gürkan, sahneye 
koydukları eser ne kadar 
iyiyse alkışların da o ka-
dar kuvvetli olduğunu gör-
düklerini kaydetti.  Frederic 
Chopin‘in „Chopınıana“ ve 
Nikolay Rimsky Korsakov‘ın 
„şehrazat“ isimli eserle-
ri birer perdeden oluşuyor. 
Tek seferde gerçekleştiri-
lecek oyunun prömiyeri 31 
Ocak‘ta, galası 8 şubat‘ta 
sahnelenecek. 

„Chopiniana“nın alışılagel-
miş biçimde planlanmış bir 
konusu yok. „Chopiniana“, 
mehtapla aydınlanmış bir 
ormanın romantik atmos-
ferindeki dansların ma-
salsı anlatımından olu-
şuyor. Sylphidler (Büyülü 
figürler, periler), ideali ara-
yan „şair“le dans eder-
ler. Danslar, birbirini takip 
eden bir düzendedir ve ge-
nellikle Prelude, Nocturne, 
Vals, Mazurka, Mazurka, 
Prelude, Vals ve Büyük Vals 
olmak üzere 8 bölümlü bir 
dizi oluştururlar. 

Nikolay Rimsky Korsakov‘ın 
„şehrazat“ isimli eserinde 
ise olay, şah Sharyar‘ın ha-
reminde geçer. Perde açıl-
dığında şah gözde karısı 
Zübeyde ile birlikte bir di-
vanda oturmaktadır. şah 
Sharyar‘ın kardeşi şah 
Zeman hanımlarının ken-
dilerini aldattığını san-
maktadır. Bu nedenle şah 
Sharyar ve şah Zeman ava 
gideceklermiş gibi hazırla-
nırlar ve çıkarlar. Kocaları 
çıkar çıkmaz kadınlar 
Baş Haremağası‘na zen-
ci kölelerin serbest bıra-
kılması için rüşvet verirler. 
Zübeyde, özellikle gözdesi 
Altın Köle‘yi ister. Eğlence
yapılırken şah Sharyar dö-
ner ve eğlenceye katılan-
ların tümünün öldürülme-
sini emreder. Herkes teker 
teker öldürülür. Zübeyde, 
muhafızlar kendisini öl-
dürmeden, hançerini çıka-
rır ve intihar eder. 

A N K A R A  -  D ı ş i ş l e r i 
Bakanlığı, aralarında İsrail 
ve Yunanistan‘ın da bulun-
duğu 13 ülkede yapılan as-
kerlik hizmetinin Türkiye 
Cumhuriyeti‘nde sayıldığını 
bildirdi. 

CHP Muğla Milletvekili Fevzi 
Topuz, Dışişleri Bakanı Ali 
Babacan tarafından ce -
vaplanmak üzere TBMM 
Başkanlığı‘na verdiği soru 
önergesinde ABD‘nin Ankara 
Büyükelçisi Ross Wilson‘un, 
büyükelçiliğin web sitesin-
de Amerikan ordusuna katıl-
mak isteyen üniversiteli bir 
gencin sorusunu cevaplaya-
rak bunun koşullarını açık-
ladığını hatırlattı. Topuz, 
yabancı bir ülkenin askeri 
olmanın Türk vatandaşlığı-
nın kaybına neden olup ol-
mayacağını, hükümetin izni 
olmadan yabancı bir ülke-
nin askeri olmanın mevzu-
ata uygun olup olmadığını 
ve ABD Büyükelçiliği‘ne bu 
yönde kaç başvuru yapıldı-
ğını sordu. 

Dışişleri Bakanlığı tarafın-
dan Topuz‘un yazılı soru 
önergesine verilen cevapta, 
birden fazla tabiiyete sahip 
Türk vatandaşlarının, tabi-
iyetinde oldukları yabancı 
devlet mevzuatının zorun-
lu tutması halinde yaban-
cı ülkede askerlik yapma-
larını önleyici bir hükmün 
mevzuatta bulunmadığı 
kaydedildi. Birden fazla ta-
biiyete sahip yükümlüle-
rin, mevzuatın öngördüğü 
koşullar içinde yabancı ül-
kelerde yaptıkları askerlik 
hizmetini Türkiye‘de say-
dırabildikleri  belirtil ir-
ken, Almanya, Avusturya, 
Danimarka, Finlandiya, 

Fransa, İsrail, İsveç, İsviçre, 
İtalya, Norveç, Yunanistan, 
Tunus ve Suriye‘de yapı-
lan askerlik hizmetlerinin 
Türkiye Cumhuriyeti‘nde sa-
yıldığı vurgulandı. Yabancı 
bir devletin hizmetinde as-
kerlik yapılması nedeniy-
le vatandaşlığın kaybettiril-
mesinin, Türk Vatandaşlığı 
Yasası‘nda belirtilen haller-
de Bakanlar Kurulu‘nun tak-
dirinde olduğu bildirildi. 

ABD askeri kuvvetlerine ka-
tılmak amacıyla Türkiye‘deki 
ABD temsilciliklerine baş-

vuruda bulunan vatan-
daşların sayısının Dışişleri 
Bakanlığı‘nda bulunmadı-
ğı kaydedilen cevapta, ABD 
mevzuatına göre ABD aske-
ri kuvvetlerine katılmak iste-
yen yabancıların, ABD‘de ya-
sal olarak ikamet etmeleri ve 
bu durumu ispatlayan yeşil 
kart hamili olmaları gerek-
tiğinin bilindiği kaydedildi. 
Bu çerçevede ABD‘de yasal 
ikamet etmeyen yabancıla-
rın ABD‘nin dış temsilcilikle-
rine başvurarak, ABD ordu-
suna katılmasının mümkün 
olmadığı vurgulandı. 

tÜRk VAtANDAŞLARININ YABANCI 
ÜLkELERDE ASkERLİk YAPMASI 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, BİRDEN FAZLA TABİİYETE SAHİP TÜRK 
VATANDAŞLARININ YABANCI ÜLKEDE ASKERLİK YAPABİLECEKLERİNİ 
AÇIKLADI - İSRAİL VE YUNANİSTAN DAHİL 13 ÜLKEDE YAPILAN 
ASKERLİK HİZMETİ TÜRKİYE‘DE SAYDIRILABİLİYOR 
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Gömleğin tarihçesi ve önemli nedir? 
Her gün gömlek giydiğimiz oluyor ama gömleğin tarihçesini ne kadar biliyoruz. Şıklığın 
sembolu olan gömlekler aslında yüzyıllardır kullanılıyor. 

tarihçe 
Gömlek, ilk olarak 3. yüzyıl 
başlarında Roma’da “tuni-
ca interior” adıyla kullanıl-
mış. Bu yüzden gömlek de-
yince akla gelen ilk ülke de 
İtalya oluyor. Bu dönemde 
gömlekler, bir kumaş parça-
sının ortasına kafanın geçe-
bileceği kadar bir delik açı-
larak dikilmiş ve düğmesiz 
oldukları için kemerle bir-
likte kullanılmış. 

Daha sonra Fransa’da da 
yaygınlaşmaya başlayan 
gömleğe, 8. yüzyılın sonla-
rına doğru “chemise” (şö-
miz) adı verilmiş. Ortaçağ’a 
gelindiğinde ise gömlek bü-
tün batı ülkelerinde asille-
rin en çok kullandığı giysi 
olmuş. Kılıç turnuvaların-
da ve savaşlarda zırhlarının 
üzerine gömlek giyen erkek-

ler; savaş dönüşü, kanla le-
kelenmiş olan gömleklerini, 
cesaretlerinin ve aşklarının 
bir simgesi olarak sevdikle-
ri kadınlara armağan etmiş-
ler.  Rönesans’tan itibaren 
gömlek giymek, toplum-
sal statünün bir gösterge-
si haline gelmiş. 1860’lı 

yıllarda ise ilk renk-
li gömlekler pastel 

tonlarda üretil-
meye başlanmış. 
Genellikle ke-
tenden dikilen 
gömleklere za-
manla  yaka 
kısmı eklen-
miş ve boy-
ları da biraz 
kısaltılmış. 
Modern çağ-
da bir sem-
b o l  h a l i n i 
alan gömlek, 
kadın-erkek 

herkesin se -
verek kullandığı 

bir giysi haline gel-
miş.

Gömleği gösteren yakadır
Gömlek seçimi kişinin ay-
rıntılara karşı duyarlılığı-
nı ele verir. İnce bir zevkin 
ve statünün simgesi olarak 
görülen gömlek, hemen her 
kesimden ve her yaştan in-
sanın tercih ettiği bir giysi-
dir. Ayrıca iş hayatında da 
vazgeçilmez bir yeri vardır. 
Moda yazarı Carol Conop, 
bir iş adamının kariyeri bo-
yunca ortalama 500 adet 
gömlek satın aldığını ve bu 
iş için 20 bin dolardan fazla 
para harcadığını belirtiyor. 
Ayrıca Conop’a göre; ne ka-
dar zevkli giyinirseniz, iş 
hayatında o kadar başarı-
lı ve güçlüsünüz, dikkatli 
bir gömlek ve kravat seçimi 
de detaylara karşı ne kadar 
hassas olduğunuzu göste-
rir. Zevkli bir gömlek seçimi 
ile bulunulan her ortamda 

hayranlık ve ilgi uyandır-
mak mümkündür.

Gömlek seçerken
•  İyi bir gömleğin en önem-
li özelliği, bedene uyumu-
dur. Gömlek ne üzeriniz-
den dökülecek kadar bol, 
ne de vücut hatlarınızı or-
taya çıkaracak kadar dar 
olmalı. İdeal gömlek, man-
şeti ceketin altından yarım 
parmak görünecek tarzda 
olandır.
•  Gömlek mümkünse pa-
muklu kumaştan seçilme-
li ve düğmeleriyle kumaşı 
birbirine uygun olmalı.
• İyi bir gömleği gösteren 
en önemli ayrıntı yakası-
dır. Dikkati çeken ilk şey, 
yakanın giyilen takım elbi-
seyle ve kişinin yüz şekliyle 
uyumlu olmasıdır. Uzun ve 
dar yüzlü erkeklerin uzun 
yaka, yuvarlak yüzlü erkek-
lerin ise geniş yaka kullan-
maması önerilir.
• Gömlek aynı zamanda 
iyi bir armağandır. Gömlek 
alacağınız kişi sakin bir ki-
şiliğe sahipse, geniş yakalı 
bir gömlek; sert bir yapıya 
sahipse yüksek yakalı bir 
gömlek seçmek daha uygun 
olur.

Gömlek ömrü nasıl uzar
Yıkama ve ütüleme talimat-
larına uyun. Gerekmedikçe 
yıkama ısısını 40 derece-

nin üzerine çıkarmayın. 
Gömlekleri aynı özellikle-
re sahip ürünlerle birlikte 
yıkayın, yıkama esnasın-
da dolaşımın sağlanması 
için makineyi tam doldur-
mayın. Hem gömleğin ko-
lay ütülenebilmesi hem de 
daha uzun ömürlü kullanı-
labilmesi için yıkama son-
rasında gömleği sıkmadan, 
askıda kurutun.
Gömlek hafif nemliyken, 
talimatlara uygun ısıda ve 
buhar vererek ütüleyin.

Makinede yıkarken
Renkli gömlekler çama-
şır makinesinde, yalnızca 
renkli çamaşırlar için hazır-
lanan çamaşır tozlarıyla ve 
yumuşatıcı kullanarak yı-
kanmalılar. Su sıcaklığı, 30 
dereceden daha yüksek ol-
mamalı. Çok sıcak su, renk-
leri bozabilir ve kumaşın 
çekmesine sebep olabilir.

Elle yıkarken
Renkli gömlekler saf sabun 
tozu veya renkliler için ha-
zırlanan elde yıkama deter-
janı ile yıkanmalı. Beyazlar 
ise herhangi bir elde yıka-
ma deterjanıyla yıkanabi-
lirler. Kirli gömlekler fazla 
bekletmeden yıkanmalılar; 
çünkü kir ve terdeki asit 
ya da kullandığınız deodo-
rant, kumaşı ve kumaşın 
renklerini bozabilir.
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‘tÜRkİYE’YE LAYIk OLMAYAN BİR tARtIŞMA‘‘

Presse/Wolfgang Böhm
Kuşkusuz Türkiye’nin AB’ne 
katılımı aleyhindeki ağırlık-
lı argümanlar var. Bunlardan 
en güçlüsü, katılımın Avrupa 
Birliği’nin gücünü aşacağı ar-
gümanı. Türkiye gibi büyük 
ve güçlü bir ülkenin katılımı, 
Birliğin kalıcı bir şekilde de-
ğişmesine yol açacaktır, ayrı-
ca bu değişim pek de  Birliğin 
yararına olmayabilir. Her bü-
yük ülke gibi, Türkiye de tüm 
tezatlarıyla Birlik içinde ağır-
lığını koymaya ve Birliği etki-
lemeye çalışacaktır. Birliğin 
durumunun sağlam olmayışı 
gözönünde bulundurulacak 
olursa, bu Avrupa’nın zaten 
en küçük müşterek noktaya 
dayalı birlikteliğini ciddi bir 
şekilde tehdit edebilir.

Ancak Avusturya’da katı-
lımı engelleme hevesiyle, 
Türkiye aleyhinde  yabancı 
ve İslam düşmanlığına daya-
lı bazı kaba argümanlar öne 
sürülüyor. Bunlar arasında-
ki en zayıf argüman , coğra-
fi olanı. Türkiye’nin büyük 
bir kısmının Avrupa’da değil 
Asya’da bulunması, global-

leşen bir dünyada incir çe-
kirdeğini doldurmayacak ka-
dar önemsiz kalıyor. Kültürel 
argüman da aynı oranda za-
yıf. Çünkü Müslüman göç-
menlerin akın edeceği yo-
lunda uyaranlar, bunların 
çoktan ülkede oldukları ger-
çeğini bilinç altına itiyorlar. 
Türkiye’nin AB’ne başarı-
lı bir şekilde bağlanması ve 
olumlu ekonomik gelişme-
nin sürmesi, göçmen akını-
na sebep olmaktan çok, şim-
diye kadar entegre olmamış 
bu göçmen grubunu vatanı-
na geri dönmeye teşvik ede-
cektir. 

Avusturya’daki Avrupa Gü-
venlik Politikası Enstitüsü 
Türkiye aleyhinde argüman-
ları içeren bir araştırma yap-
tı. şimdi açıklanan bu araş-
tırmadaki maddelerden 
çoğu, Türkiye aleyhindeki 
yüzeysel görüşlerden fark-
lı bir tablo çiziyor. Buna rağ-
men, şimdiye kadar neden 
Türkiye’nin katılımı lehinde 
ciddi bir araştırmanın yapıl-
mamış olması oldukça şaşır-
tıcı. Bu ülkede Türkiye’nin 
AB’ne katılımı konusunda 
yapılan birçok panele ne-
den bir tek Türk bile davet 
edilmiyor? AB’ne üyelik tar-
tışmasında Avusturyalı işlet-
melerin Türkiye’de gerçek-
leştirdikleri projelere neden 
hiç yer verilmiyor?

Avusturya kamuoyundaki 
Türkiye tartışması, Osmanlı 
İmparatorluğu ile duygusal 
bir hesaplaşmaya dönüşü-
yor. Tarihi pazarlıklar güncel 
kin duygularına karışıyor. Bir 
zamanlar SPÖ’lü, ardından 
da ÖVP’li bir Başbakanın 
Ankara’nın AB’ne giden yolu-
nu açmış olmasına rağmen, 
Parlamento’daki Yeşiller ha-
ricindeki hiç bir partinin ön-
de gelen politikacılarının 
katılımdan yana çıkmama-
sı dikkat çekici. Bu ülkede-
ki önemli işadamlarının hiç 
birinin sesini yükseltmeme-
si ise bundan daha da şaşır-
tıcı. Çünkü Türkiye’yi de içi-
ne alarak genişleyecek bir iç 
pazarın ekonomide sağlaya-
cağı artı puan, tüm siyasi ar-
gümanların karşısına çıkarı-
labilecek güçte. 

Avusturya bu tartışmada, tıp-
kı tarafsızlık tartışmasında-
kine benzer bir hataya düş-
me tehlikesi ile karşı karşıya. 
Ülkede tek bir görüşün hakim 
olduğu inancı öylesine kuv-
vetli ki, dengeli bir tartışmaya 
gerek duyulmuyor. Bu belki 
yerli pazar için yeterli olabi-
lir. Ama Avusturya AB içinde 
veto hakkı olsa da, tek başına 
karar vermiyor. 26 ülke karşı-
sında bu pozisyonu savun-
mak zorunda. Minarelerden 
duyulan korku ve Türk ku-
şatmalarına ilişkin anılar ye-

terli değil. Asıl büyük tehlike 
Avusturya’nın Türkiye’nin 
katılımını, halk oylamasın-
da reddetmesi değil, kaba-
ca ve ayrım yapmaksızın 
sergilediği duygusal tutu-
muyla Ankara’ya ilişkin her 
türlü seçeneği peşinen yo-
ketmesi. Türkiye Avusturya 
ile Fransa’ya daha şimdiden 
ülkenin Avrupa’ya giden yo-
luna engel çıkarmak isteyen 
devletler gözüyle bakıyor. 

Bu soruna sorumluluk duy-
gusuyla yaklaşım farklı bir 
tutum gerektiriyor, yani tam 
üyelik yanında inanılır bir 
ikinci seçenek geliştirilmesi 
gerekiyor. 

Avusturya’nın Ankara’ya 
tam üyeliğin getireceği ka-
zançları sağlayacak, ancak 
Avrupa Birliği’nin yetenek-
lerine uyacak bir çözümün 
bulunmasına katkıda bu-
lunması lazım. Buna ‘’light 
üyelik‘’ mi, yoksa imtiyazlı 
ortaklık mı denir, zevk me-
selesi.

Avusturya’nın işbirliğinin ge-
tireceği avantajlara ışık tut-
madan, yapıcı bir tartışma-
ya katılma olanağı olamaz. 
Türkiye’den, yani tezatlarıyla 
tanınan, ama Avrupa kültü-
ründe de derin köklere sahip 
olan bir ülkeden yana çıkmak 
için cesaret gerekiyor. 

  Avusturya’da kimsen-
in Türkiye’nin AB’ne 

katılımı lehinde görüş 
bildirmeye cesaret 

edememesi garip
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Görüşmesinin ardından 
ortak basın toplantısı ya-
pan iki bakan görüşmeyi 
değerlendirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
bakanı Hilmi Güler, „İki 
ülke arasındaki ortak enerji 
projelerini, Nabucco projesi 
ve barajlar konusunu tar-
tıştık. İki ülke arasındaki 
enerji alışverişi imkanları 
karşılıklı konuşma fırsatı-
mız oldu. 

Başarılı bir görüşme ger-
çekleştirdik“ dedi. Basının 
sorularını cevaplayan Bul-
garistan Enerji Bakanı Peter 
Dimitrov, iki ülke arasında-
ki enerji ve baraj konularına 
değindiklerinin belirterek, 
„Arda ve Tunca barajları ile 
ilgili müzakerelerde bulun-
duk. Bulgaristan ve Türkiye 
arasında siyasi, ekonomik 

ve enerji alanlarında mü-
kemmel bir birlik söz konu-
su. Meslektaşımla yaptığı-
mız müzakereler son derece 
başarılı geçti. 

Daha büyük atılımlar konu-
sunda hemfikiriz“ şeklinde 
konuştu. Bulgar bakan iki 

ülke arasındaki ilişkilerin 
hem AB hem de Bulgaris-
tan açısından son derece 
önemli olduğunu belirterek, 
„Yaptığımız bu görüşme iki 
ülke arasındaki ilişkilerin 
daha da gelişmesi açısın-
dan önemli bir adım oldu“ 
ifadelerini kullandı.

VİYANA - Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Hilmi Güler, 
Alman RWE Şirketi‘nin 
Nabucco Doğalgaz 
boru hattı projesine 
altıncı ortak olarak 
katılması nedeniyle 
düzenlenecek tören 
için Viyana‘ya geldi. 
Hilmi Güler ilk 
olarak Bulgaristan 
Enerji Bakanı Peter 
Dimitrov‘la biraraya 
geldi. İki bakan 
Bulgaristan ve Türkiye 
arasındaki enerji 
ve barajlar konusunu 
ele aldı.

Bakan Güler, Viyana‘ya geldi

Çağdaş  Kadınlar Kültür 
Derneği geçtiğimiz aylarda 
taşındığı yeni adresinde bir 
dizi etkinlik yapıyor. Dernek 
başkanı Pakize Seren‘in ön-
derliğinde bir araya gelen 
kadınlar. sosyal ve günledik 
hayat içinde kullanabilecek-
leri bir çok beceriyi bu der-
nek sayesinde kazanıyorlar. 
Dernek Başkanı Seren, yar-
dıma ihtiyacı olan bayanlar 
için bu derneği kurdukları-
nı belirtti. 

Seren, „Derneğimiz bir çok 
kuruluş tarafından destek-
lenen önemli bir STK‘dur. 
Biz çalışmalarımızda vatan-
daşlarımızı kolay entegre 
olmalarını sağlamak ve ya-
şadıkları sorunlarda yanlız 

olmadıklarını belirtmek isti-
yoruz. Derneğimizde bir çok 
kurs bulunuyor. Bu kurslar 
arasında Almanca‘dan tu-
tunda resim kursuna kadar 
bir çok sanat dalı da bulu-
nuyor. 

Ev kadınlarını derneği-
mize davet ediyoruz“ di-
ye konuştu. Geçtiğimiz ay-
larda Erlachgasse 134-140 
1100 Wien (Hoferin Yani) 
Neilreicgasse ile kesiştiği bi-
naya taşınan Dernek, bir çok 
faaliyetini buradan sürdürü-
yor. Dernek Başkanı Pakize 
Seren‘e ulaşmak için bu nu-
maraları kullanabilirsiniz.: 
0 699 19572887 ve 0 664 
5439784Oberösrülmurya va-
tandaşlığı verildiği açıklandı. 

Çağdaş kadınları destekleyelim
Çağdaş Kadınlar Kültür Derneği Türk kadın-
ları için bir çok kurs düzenlemiş durumda. 
Kurslardan yararlanmak isteyenlere için yeni 
ve çağdaş bir adrese taşınan dernek 
yönetiminin alkışlanacak çalışmaları var.
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R O M A  -  2 0 0 8  Av r u p a 
şampiyonası‘na Avusturya 
ile birlikte evsahipliği yapa-
cak İsviçre‘nin, şampiyona-
da oynayacağı maçların bi-
letlerine ilgi üst seviyede.
Avrupa şampiyonası‘nda, 
Türkiye‘nin de bulundu-
ğu A Grubu‘nda mücade-
le edecek İsviçre‘de Futbol 
Federasyonu‘nun satışa koy-
duğu biletler için şu ana ka-
dar bilet talebinde bulunan 
sporseverlerin sayısının 115 
bine ulaştı. İsviçre Futbol 
Federasyonu‘nun resmi in-
ternet sitesinde yer alan 
açıklamada, bu rakamın iler-
leyen günlerde daha da arta-
cağı kaydedildi.

şampiyonada her maç için 
ayrılan kontenjan sayısı-
nın 16 bin 800 olduğunu 

hatırlatan İsviçre Futbol 
Federasyonu Genel Sekreteri 
Peter Gillie‘ron, şu ana kadar 
yapılan bilet talep çalışmala-
rının çok başarılı geçtiğini ve 
herhangi bir teknik sorunla 
karşılaşmadıklarını belirtti. 

Gelecek cumartesi günü bi-
let talep süresinin sona ere-
ceğini ve talepte bulunan 
sporseverlerin sayısının 200 
bine ulaşmasını bekledikle-
rini ifade eden Gillie‘ron, ta-
lep sayısının bilet sayısından 
fazla olması nedeniyle bilet-
ler için kura çekimi düzenle-
yeceklerini açıkladı.

İSVİÇRE‘NİN 
AVRUPA 
ŞAMPİYONASI 
MAÇLARININ 
BİLEtLERİNE 
İLGİ GİDEREk 
ARtIYOR

Suudi Arabistan‘da din po-
lisi, 14 şubattaki Sevgililer 
Gününde sevgililerin bir-
birine kırmızı gül almasını 
yasakladı.

İyiliği Teşvik ve Kötülükten 
Men Komitesi,  başkent 
Riyad‘daki çiçekçilere ve 
hediye eşyası satan dükkan 
sahiplerine, sevginin sem-
bolü olarak görülen kırmızı 
renkli eşyaları tezgahların-

dan indirmelerini emretti.

BİR GÜLE BİLE tAHAMÜLLERİ 
YOk

Suudi Arabistan, kadınla-
ra koyduğu sıkı yasaklarla 
Batı dünyasının tepkisini 
çekiyor. şimdi ise masum 
bir gülü bile ahlaki bir so-
run haline getirdiler. 

Suudi din polisi bir güle bi-
le tahamül gösteremedi. Bir 
erkeğin, bırakın sevgilisi-
ne, eşine bile kırmızı bir 
gül vermesi artık müm-
kün değil. Kırmızıyı, gülü, 
sevgiyi, iki sevgilinin yan 
yana yürümesini, bir pas-
tanede aynı masada oturup 
bir pasta yemelerini ahlak 
dışı olarak gören, bunları 
günah diye yasaklayan bu 

zihniyet, dünyanın tepkisi-
ne aldırmıyor. 

„kADINSIZ ÜLkE SUUDİ 
ARABİStAN“

Kadınların sokakta, işyerle-
rinde, arabaların direksiyo-
nunda, tiyatroda görünmesi 
mümkün olmayan ve adeta 
„kadınsız ülke“ imajını ve-
ren Suuadi Arabistan‘da, 
bu uygulamaları savunan 
iktidardaki kraliyet ailesi, 
tüm tepkilere rağmen ABD 
Başkanı Bush‘un sıkı dostu 
olamaya da devam ediyor. 
Oysa Amerikan tarihinde 
en korkunç terör saldırısı 
olan 11 Eylül‘ü gerçekleştir-
dikleri öne sürülen 19 hava 
korsanından 15‘i Arabistan 
vatandaşıydı.

Sevgiliye ‚kırmızı gül‘ 
vermek yasak

Suudi Arabistan‘da din polisi, 14 Şubattaki 
Sevgililer Gününde sevgililerin birbirine ahlak-
sızlık olarak gördükleri kırmızı gül almasını 
yasakladı.

Avusturya  vatandaşlığı-
na geçenlerdeki azalmanın 
ÖVP hükümeti döneminde 
alınan katı yasaların neden 
olduğu belirtildi. İstatistik 
Dairesinin verdiği bilgile-
re göre, vatandaşlığa geçen-
lerin büyük bir bölümünü 
Avusturya‘da doğanlar oluş-
turuyor. Türkplatformu Bu 
yıl vatandaşlığa geçenle-
rin %36,6‘ı yani 5.001 kişi-
nin Avusturya doğumlu ol-
duğu, geçenlerin hemen 
hemen %60‘ının 30 yaşın al-
tında olduğu, yarısının ise 15 
yaşın altında olduğu ve %2,1 
‚inin de 60 yaşının üzerin-
de olduğu bildirdi.  2007 yı-
lında Avusturya vatandaşlı-
ğına geçenlerin 4.216 ‚sı eski 
Yugoslavya vatandaşları (Sırp 
ve Bosnalılar öncelikle) daha 
sonra sırası ile Türk, Hırvat, 
Romanya, Almanya (113 kişi) 

ve ABD (48 kişi) olarak açık-
landı. Geçen yıl Avusturya 
vatandaşlığına geçenlerin 
büyük bir kısmının vatan-
daşlığı ya eşinden dolayı al-
dığı yada Avusturyalı anne-
den doğan veya babadan 
olanların aldığı bildirildi. 

Avusturya vatandaşlığa ge-
çenlerin en fazla azaldığı 
Niederösterreich Eyaletinde 
(%56,6), sonra da Burgerland, 
Kärnten, Steiermark ve 
Oberösterreich Eyaletlerinde 
%50‘nin üzerinde azal-
ma görüldüğü, Vorarlberg 
Eyaletinde ise bunun (%29,9) 
olduğu belirtildi. Viyana‘da 
ise bir değişiklik görülmedi-
ği ve 2007 yılında Viyana‘da 
5.200 kişiye, Oberösterreich 
Eyaletinde ise 2.025 kişiye 
Avusturya vatandaşlığı veril-
diği açıklandı. 

Avusturya vatandaşlığına
geçenler yarı yarıya azaldı
Viyana- Yasaların zorlaşmasından ötürü her yıl 
Avusturya vatandaşlığına geçiş sayısı azalıyor. 
2006 yılında Avusturya vatandaşlığına geçen-
lerin sayısı 26.259 kişi olmasına rağmen, bu 
sayı 2007 yılında hemen hemen %46,5 azalarak 
14.041 olduğu açıklandı.
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1900 yılında Leopold Weiss 
ismiyle Yahudi bir ailenin 
çocuğu olarak bugünkü Uk-
rayna topraklarında bulu-
nan Lemberg’de dünyaya ge-
len Esed, 1922 yılında Filistin 
ziyaretinde Müslümanlığı 
seçmişti. Diplomat, siyaset 
bilimci, dil bilimci, gaze-
teci, ilahiyatçı ve reformcu 
kimliği ile İslam dünyasının 

önemli simalarından birini 
oluşturan Esed’in Pakistan 
devletinin kurulmasında da 
emeği geçmişti. 

Müslüman kimliği ağır ba-
san Esed’in isminin BM 
merkezindeki bir meydana 
verilmesini değerlendiren 
Avusturya Sosyal Demok-
rat Partisi (SPÖ) milletve-

kili Omar Al Rawi, girişimi 
Viyana’nın çeşitliliğini arz 
etmesi bakımından önemli 
bir işaret olarak gördüğünü 
söyledi. 

Meydana Muhammed Esed 
isminin verilmesine tek iti-
raz beklendiği gibi İslam ve 
göçmen karşıtı söylemleriyle 
tanınan Avusturya Özgür-
lükçü Partisi’nden (FPÖ) gel-
di. Parti yayınladığı bir ba-
sın bildirisinde Muhammed 
Esed’in yazar kimliğini ka-
bul ettiklerini, ancak ‘İslam-
cılığın’ yükselişe geçtiği bir 
zamanda böyle bir girişimin 

provokasyon olacağını iddia 
etti. Meydana Muhammed 
Esed isminin önümüzdeki 
bahar aylarında resmen ve-
rilmesi bekleniyor.

kadınlar için bir umut
DİYARBAKIR-Diyarbakır’ın Yenişehir Beledi-
yesi, Epi-Dem ile Avusturya WADI Derneği 
tarafından hazırlanan “Kadınlar İçin Bir Umut 
Projesi” start aldı.

Proje  Ko o rd i n a tö r ü 
Gülcan Yalçın Tantekin, 
Avusturya Kalkınma 

Aj a n s ı  (A DA) ,  Viy a n a 
Belediyesi ve diğer kuruluş-
ların mali destek sunduğu 
proje kapsamında ilk etap-
ta 70 kadının okuma-yazma 
kurslarına katılım için baş-
vuruda bulunduğunu, bun-
lardan 50’sine 2 sınıf halinde 
eğitim vermeye başladıkları-
nı söyledi. Kadınlara günlük 
hayatta karşılaştıkları sorun-
lara yönelik olarak 12 başlık 
altında seminerler verecekle-
rini belirten Tantekin, meme 
kanseri ve aile hukuku baş-
lıkları altında düzenledikleri 
seminerlerin büyük ilgi gör-
düğünü kaydetti. Kadınların 
projeye katılımının kolaylaş-
tırılması için çocuklar için 
de çocuk odası oluşturduk-
larını, 3-6 yaş grubundaki 
çocuklara burada eğitsel fa-
aliyetler düzenlendiğini dile 
getiren Tantekin, kadınlara 
yönelik bu faaliyetlerin si-
nema, tiyatro gibi sosyal et-

kinlikler ve psikolojik destek 
uygulamalarıyla desteklene-
ceğini kaydetti. Tantekin, 
100 kadına okuma-yazma 
öğretilmesi, 30 kadına il-
kokul düzeyinde eğitim ve-
rilmesini öngören projenin 
İplik Mahallesi’nde sosyal 
dönüşüm çabalarına önem-
li bir katkı sunacağını ifade 
etti. 

Bu arada projenin koordinas-
yonundaki Avusturya WADI 
Derneği’nden 3 kişilik heyet 
de Diyarbakır’a gelerek, ça-
lışmaları yerinde inceledi. 
Oslo Üniversitesi’nde öğre-
tim görevlisi olan Theressa 
Sandrup, Nerina Weiss ile 
kuruluşun temsilcisi Kıymet 
Ceviz’den oluşan heyet, İplik 
Mahallesi’ni gezerek proje-
ye katılan kadınlarla birebir 
görüştü. Ardından Yenişehir 
Belediye Başkanı Fırat Anlı 
ile Başkan Yardımcısı Nevim 
Yakut Günay’ı ziyaret eden 
heyet, projenin gidişatından 
hayli memnun kaldıklarını 

belirtti.
Özellikle zor şartlara rağ-
men kadınların öğrenme is-
teğinden ve projeye aktif 
katılımından çok etkilendik-
lerini dile getiren heyet üye-
leri, projeyi başarıyla yürü-
ten proje ekibine teşekkür 
etti. Heyet, sunulacak yeni 
bir kadın projesine destek 
vermek istediklerini de açık-
ladı. 

Yenişehir Belediye Başkanı 
Fırat Anlı ise, sunulan mad-
di ve manevi destek için te-
şekkür etti. Anlı, kadınların 
sosyal gelişimini amaçlayan 

projelere bundan sonra da 
öncelik vermeye devam ede-
ceklerini söyledi. 

Proje, yoğun göç alan İplik 
Mahallesi’nde sosyal yaşa-
ma aktif olarak katılama-
yan kadınlara okuma-yaz-
ma kursları, iletişim, sağlık 
ve hukuk konularında eği-
tim seminerlerinin verilme-
si, toplumsal yaşama enteg-
rasyonları için çeşitli sosyal 
faaliyetlere katılımlarının 
sağlanması, göçün oluştur-
duğu travmanın giderilmesi 
için psikolojik destek sunul-
masını öngörüyor.

Birleşmiş Milletler’in dünya üzerindeki resmi 
dört merkezinden biri olan Viyana’daki ‘Vienne 
International Center’in ana girişini oluşturan 
meydana ‘Muhammed Esed’ ismi verilecek. 

Meydana Muhammed Esed ismi verilecek 
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1982  y ı l ında Marmar a 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi  öncülüğünde 
Çanakkale’nin Ayvacık ilçe-
si ve köylerinde başlatılan 
“Doğal Boya Araştırma ve 
Geliştirme” (DOBAG) proje-
si kapsamında sentetik boya 
yerine kök boya kullanılarak 
el tezgahlarında gelenek-

sel halı motiflerini kullana-
rak imal edilen Ayvacık ha-
lıları, yurtiçinde büyük ilgi 
görürken,yöreye ait halılar 
Almanya, İrlanda, Norveç, 
İsviçre, İngiltere, Avusturya 
Amerika ve Japonya gibi ül-
kelere de ihraç ediliyor. 
S.S Süleymanköy Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi satış 
mağazası sorumlularından 
Diğdem Geral, 26 yıllık koo-
peratifin büyük işlere imza 
attığını belirterek, “El doku-
ma yün halı satışı ve ihracatı 
yapıyoruz. Ayvacık’a bağlı 32 
köyümüzde 305 üyemiz var. 
Amacımız üyelerimizin stan-
dartlarımıza uygun dokuduk-
ları halıları yurt dışına en iyi 
bir şekilde pazarlamak. 

Amerika’dan Avrupa’ya, 
Avrupa’dan da Asya’ya kadar 
bir çok ülkeye halı ihracatı-

mız var. Doğal Boya Araştırma 
ve Geliştirme (DOBAG) pa-
tentli halılarımızın üretimi-
ni yapıyoruz. DOBAG projesi 
Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesinin proje-
si. Doğal boyalı halıların üre-
timini ve pazarlamasını ya-
pan kooperatifimiz Marmara 
Üniversitesi’nin garantisi ile 
doğal boyaların solmama-
sı konusunda 100 yıl garanti 
veriyoruz” dedi.

kaliteli halılar var
İlçenin bir halı merkezi ol-
duğunu söyleyen Ayvacık 
Belediye Başkanı Mehmet 
Ünal şahin ise, “Yörede kü-
çükbaş hayvancılık yapıl-
dığı için koyunların yünle-
rini köylüler kendi elleriyle 
kirman ipi dediğimiz şekil-
de yünlerini ip haline getirip 
bunları kök boyasına yatırı-

yorlar. Daha sonra halı tez-
gahlarında atkı, çözgü ve ar-
gaç adı verilen 3 ayrı tip ip ile 
atadan, anneden gördükleri 
motiflere kendi becerilerini 
de katarak dokuyorlar. Halı 
bittiğinde aynı desenden bir 
halı daha isteseniz bunu yap-
mak mümkün değil. Çünkü 
halı üzerinde en az 3 ay uğra-
şıyorlar. Bu halıyı dokuyanlar 
ne yaptığını kendileri de unu-
tuyor. Ancak ana motif kafa-
sında balık iskeleti gibi her 
zaman duruyor. Bu yörede el 
dokuması ile yapılan halının 
ikincisini bulamazsınız. 

Ayvacık halısı 100 yıldan faz-
la dayanıyor. Yün olması ve 
özel kök boyasından yapıldı-
ğı için solma olmuyor ve ru-
tubetten, güveden ve fareden 
koruduğundan torunlarına 
miras bırakılabiliyor” dedi

Avusturya’ya 100 yıl garantili halı
ÇANAKKALE - Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı köylerde doğal 
boya yöntemi kullanılarak el ile dokunan halılar, solmama konusunda 
100 yıl garantili olarak satılıyor.

Alanya’da yabancı evlilikler arttı

ANTALYA - Alanya Beledi-
yesi Evlendirme Dairesi’nde, 
2007 yılında yapılan bin 4 
nikah töreninden 280’inin 
yabancılarla Türkler ara-
sında kıyıldığı bildirildi. 
Alanya’da yabancı bayan-
larla yapılan evliliklerin her 
geçen yıl artış gösterdiği ifa-
de edildi. Alanya Belediyesi 
Evlendirme Dairesi verile-
rine göre, yabancı gelinler 
en çok Avrupa ülkelerinden 
oldu. Evliliklerde yabancı 
gelinle Türk damadın ara-
sındaki yaş ortalamasının 
en az 10 olduğu kaydedildi. 
Alman gelinlerin ilk sırayı 
aldığı evliliklerde Ruslar 
ikinci sırada kaldı. Nikah-

larda 21 Türk gelin ise haya-
tını yabancı damatla birleş-
tirdi. Geçen yıl 259 yabancı 
evlilik yapıldığı bildirildi. 
Belediye Evlendirme Dai-
re-si’nde kıyılan 1004 ni-
kahtan 280’inde 20 ayrı 
ülkenin vatandaşlarıyla 
yapılan evlilikler yer aldı. 
Bu evlilikleri, yüzde 40 Al-
man, yüzde 20 Rus, yüzde 
15 Hollandalı, yüzde 12 Nor-
veç, yüzde 5 Danimarka ve 
geriye kalan yüzde 8’i ise 
İsveç, İngiliz, Ukrayna, Fin-
landiya, Avusturya, Filipin-
ler, Tayland, Belarus, İran, 
Polonya, Özbekistan, İrlan-
da, Litvanya, Türkmenistan 
ve Romanyalılar oluşturdu.

Başta Avusturya olmak Avrupa’nın evde kalmış 
kızlarına Alanya’da bazı Türk vatandaşlarının 
talebi gittikçe yükseliyor.
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Ol ay,  A l m a ny a’n ı n 
L e v e r k u s e n  k e n -
t i n d e  o to  ga l e r i -

si bulunan Adem Doğan’ın 
Tü r k m e n i s t a n’d a  ya t ı -
rım yapmasıyla başladı. 
Türkmenistanlı ortağıyla bir-

likte Tarım Bakanlığı’ndan 
20 hektarlık bir arazi ve yıkık 
dökük bir baraka kiralayan 
Doğan, yaklaşık 5 milyon do-
larlık bir harcamayla tavuk 
çiftliği kurdu.  2000 yılı ba-
şında 100 bin tavukla üreti-
me başlayan ve kısa sürede 
işleri geliştiren Doğan, günde 
200 bin yumurta üretip ülke-
nin ‘Yumurta Kralı’ oldu. 

Ancak işadamının kom-
şu ülkelere açılma ha-
ya l l e r i  b i r  a n d a  s uya 
düştü. Türkmenistan hükü-
meti, tesisin kullanım hak-
kını Savunma Bakanlığı’na 
devretti. Ardından Meclis 
Başkanı arayarak Savunma 
Bakanlığı’nın tesise yüzde 50 
ortak yapılmasını, iki yıl son-
ra da çiftliğin bakanlığa dev-
redilmesini istedi. Doğan, 

teklifi reddedince Türkmen 
yetkilililer ile Doğan arasın-
da, Almanya ve AB’nin de 
dahil olduğu ‘yumurta sava-
şı’ başladı. 

Doğan, 2002’nin sonuna ka-

dar geçerli olan süre bitme-
den Alman hükümetine baş-
vurdu. Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı, bu teklifin Alman 
yatırımına el konulması an-
lamına geleceğini belir-
tip Türmenistan’ı uyardı. 
Uyarı üzerine geri adım atan 
Savunma Bakanlığı, bir süre 
bekledikten sonra yine atağa 
kalktı ve Doğan’ı kira sözleş-
mesini feshetmekle tehdit et-
ti. Yine Almanya’nın Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığı devreye 
girdi ve Türkmenistan’ı tesi-
se el konulursa ticari ilişkile-
ri dondurmakla tehdit etti. 

Olay büyüyerek Avrupa 
Komisyonu’na kadar git-
ti. Avrupa Doğan’ın arka-
sında olunca Türkmenistan 
yine geri adım attı. Ancak kı-
sa süre sonra daha sert yön-

temlere başvurmaya baş-
ladı. Tarım Bakanlığı’nın 
tahsis ettiği yeni bir arsa ne-
deniyle Doğan’ın ortağı tu-
tuklanırken, Alman vatan-
daşı Doğan’a dokunulmadı. 
Aynı yıl hükümet, tavuk it-
halatını yasakladı. Bunun 
üzerine Doğan, Savunma 
Bakanlığı’ndan yeni bir arsa 
kiraladı ve yeni bir tavuk ye-
tiştirme çiftliği kurdu. 

Bu tesise de göz koyan ba-
kanlık, binanın kendisine 
gerekli olduğunu belirterek, 
sözleşmeyi feshetti. Doğan 
yeniden Alman hükümeti-
ne başvurdu. Ancak ne eski 
Ekonomi ve Çalışma Bakanı 
Wolfgang Clement, ne halefi 
Michael Glos, ne de Dışişleri 
Bakanı Walter Steinmeier, 
Doğan ile Türmenistan yetki-
lileri arasındaki savaşı sona 
erdiremedi. 

Hatta Türkmenistan Devlet 
Başkanı’nın ölmesi bile tesis-
leri kurtaramadı: Savunma 
Bakanlığı, 2006’nın sonuna 
doğru Doğan’ın tavuk yetiş-
tirme çiftliğini yavaş yavaş 
yıkmaya başladı. Bununla 
yetinmeyip gazını ve suyunu 
kesti. Gelişme üzerine devre-
ye AB Dışilişkiler Komisyonu 
Başkanı Javier Solana girdi. 
Türkmen yetkililerle görü-
şen Solana, Doğan’a ‘her şey 
yolunda’ sözünü vermesine 
rağmen, askerler tesisi adım 
adım yıkmaya devam etti. 
Bunun üzerine Doğan, yu-
murta sevkiyatını durdura-
rak, hükümet üzerinde bas-
kı kurmaya çalıştı. Ancak 
depoların yumurta ile dol-
ması ve sonuç vermemesi 
üzerine, yeniden devam ka-
rarı aldı. Yumurta savaşın-
dan da, konuyu Türkmen 
yetkililerle görüşmekten de 
bıkan Almanya, Doğan’ı ka-
derine terk etti.  “Burası muz 
cumhuriyeti. Bakanlığın 
yaptığı anlaşmanın değeri 
yok. Benim burada başarısız 
olmam Avrupa’nın başarı-
sız olmasıdır” diyen Doğan, 
havlu atmasına ramak kaldı-
ğını söyledi. Özbekistan’da 
bir tavuk çiftliği kuran 
Doğan, mart ayında üretime 
geçecek.

Alman vatandaşı Adem Doğan adlı Türk’ün 
Türkmenistan daki yatırımı Türkmen Bürokrat 
ve siyasilerin pis oyunları yüzünden çamura 
gömüldü. Ahamet Doğan’ın ortağı tutuklandı, 
tavuk çiftliğine Savunma Bakanlığı el koydu. 
Üstelik o da bir Türk.. İşte ünlü Alman dergisi 
Spiegel’e konu olan haber. 

türkmenistan bir muz 
Cumhuriyeti mi?

1993 yılından beri THY‘nin 
birçok biriminde çeşitli gö-
revlerde bulunan Mortaş, 
THY‘nin Viyana Müdürü 
Baydar‘ın İstanbul‘daki 
merkeze atanmasının ar-
dından Zürich bürosundan 
Viyana‘ya atandı. 

Bugün Baydar‘dan görevi 
teslim alan ve bir konuşma 
yapan Mortaş, „Dünyanın 
en güçlü, hızla büyüyen 
havacılık sektörünün önde 
gelen filosu olarak, 2008 
yılında kuruluşumuzun 75. 
yılını kutladık. Daha da ile-
riye taşımak zorunda oldu-
ğumuz markamızın önünde 
uzun ve yorucu bir yolcu-
luk serüveninin olduğunun 
bilincindeyiz.

Başarılarımızın deva-
mı ve sürekliliği için 
Avusturya‘daki seyahat 
acenteleriyle birlikte var 
gücümüzle çalışacağız“ 
dedi.

Görev devir teslimi yapıl-
dıktan sonra her 2 meslek-
taş da yeni görevleri için 
tokalaşarak birbirlerine ba-
şarılar diledi.

türk Hava 
Yolları’nda 

kan değişimi

VİYANA-Türk Hava 
Yolları (THY) Viyana 
Bürosu Müdürlüğü‘ne 
atanan Ali Rıza Mortaş, 
eski müdür Atanur 
Baydar‘dan görevi 
devraldı.
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Viyana (Yeni Vatan Gazete-
si)-Avusturya’nin Graz ken-
ti, Eylül 2008-Ağustos 2009 
tarihleri arasında geçerli 
olmak üzere kent tarih yaz-
manlığı bursu verilmesini 
onaylamış bulunmaktadır. 
Geçen yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da, Steiermark eyaleti 
kültür merkezi (Max Aufisc-
her başkanlığında) ile Graz 
Uluslararası Yazarlar Evi,  
Graz kenti tarih yazmanlığı 
bursunun tahsisini ortakla-
şa üstlenmesi Türk yazarla-
rada olanak kapısı açtı 

Günümüzde Ukrayna kö-
kenli Lemberg’li yazar Nazar 
Hontschar bu görevde bu-
lunmaktadır.

Tarih yazmanlığı bur-
su, bir yazara, güzellikle-
riyle ünlü Graz kentinin 
Schloßberg’deki Cerrini-Sch-
lössel adlı şatosunda bir yıl 

süreyle ücretsiz olarak ika-
met edip ayrıca her ay maddi 
destek alarak çalışmak ola-
nağını sunmaktadır.  Burs 
sahibinin Graz kenti edebi-
yat çevreleriyle ilişki kur-
ması arzu edildiği öğrenildi. 
Başvurular en geç 31.3.2008 
tarihine kadar yapılabilir. Bu 
konudaki soruları aşağıdaki 
adresden alınabilir:  

brigitte.soltys@stadt.graz.at

Graz kenti tarih 
yazmanlığı ‘Evli misiniz?’ sorusu yasak

Avrupa’da, iş başvurusunda bulunan kişiye artık ‘Evli misiniz, 
yaşınız kaç, dininiz ne’ soruları sorulamayacak. Soran tazminat 
ödemek zorunda kalacak.

‘Ayrımcılık yasasının’ yü-
rürlükte olduğu Avrupa Bir-
liği ülkelerinde işverenlerin 
işi zorlaşıyor. İş görüşmeleri 
sırasında başvuruda bulu-
nan kişiye özel hayatıyla 
ilgili artık şu sorular sorula-
mayacak:

1. Evli misiniz?
2. Evlenmeyi düşünüyor  
 musunuz?
3. Yaşınız kaç?
4. Çocuklarınız var mı?
5. Çocuklarınıza kim bakı 
 yor?
6. Hangi dine mensupsu 
 nuz?
7. Herhengi bir sendikaya  
 üye misiniz?

8. Hangi siyasi partiyi des 
 tekliyorsunuz?
9. Eşcinsel misiniz?

Mulakat sırasında, bu soru-
lardan biri sorulduğu tak-
dirde, iş başvurusunda bu-
lunan kişi isterse ‘ayrımcılık 
yasası’ kapsamında şirkete 
karşı çok yüklü tazminat da-
vası açabilecek. İngiltere’de 
işyerleri ilk kez bu konuda 
uyarıldı. Diğer AB ülkelerin-
de ise henüz böyle bir dava 
açılmadı. Ancak tartışma-
lar nedeniyle artık bu soru-
lardan bazıları iş başvuru 
formlarından çıkarılıyor.

İngitere’nin tanınmış iş ya-

sası uzmanı Brian Palmer 
“şirketler, bu soruları sor-
madan, işe alacakları per-
sonelin kişiliğini anlamakta 
çok zorlanmaya başladılar. 
Geçen yıl, iş görüşmesi sı-
rasında ‘Evli misiniz?’ diye 
sorulduğu için ilk davalar 
açıldı. Mahkemeler şirketle-
ri özel hayata müdahale ve 
ayrımcılık nedeniyle tazmi-
nata mahkum etti” dedi. 

Avrupa Birliği’ne aday 
Türkiye’de ise henüz böyle 
bir tartışma başlamadı.  Di-
ğer aday ülke Hırvatistan’da, 
Çalışma Bakanlığı konuyu 
incelemeye başladı.

”türk çetesi bizi perişan etti“
Haber Merkezi
Bir grup Türk genci Anton 
Sattlergasse‘de kıstırdıkları 
6 Avusturyalı gençle kav-
ga ettiler. Kavganın sebe-
bi bilinmemesine rağmen 
Avusturyalı gençlerin altısı 
da hastanelik oldu. Genç-
lerden birinin burnu kırıldı, 
diğerinin ise kulağı koptu. 
Gençlerin tamamı tedavi al-
tına alındı. Polis olayla ilgili 
soruşturmayı sürdürüyor.

Viyana-Türk gençlerinden 
dayak yiyen Avusturyalı 
gençler başlarından geçen 
bu talihsiz olayı gazetelere 
anlatırken, „Dayaktan kur-
tulmak için ölü numarası 
yaptık. Türkler bizi perişan 
etti. Bizi zevk için dövdük-
lerini düşünüyorum“ diye 
konuştular.

Avusturyalı altı genç doğum 
günü partisinden dönerken 
Türk gençlerinin saldırısına 
uğradıklarını iddia ettiler. 
Türk gençlerinin çete olduk-

larını söyleyen Avusturyalı 
gençler, „Türkler, bizi peri-
şan edinceye kadar dövdü-
ler. Bir arkadaşımızın kulağı 
koptu, birinin burnu kırıldı. 
Türkler bir anda saldırdı 
ne olduğunu anlayamadık“ 
şeklinde konuştular.

Perişan olduk
Olay, Viyana-Donaustad 
semti Anton-Sattlergasse 
caddesinde 10 şubat 2008 
Pazar günü meydana geldi. 
Akşam saat 20.00 sıraların-
da meydana gelen olayla il-
gili polis yetlileri ihbar bek-
liyor. Avusturyalı gençler 
ise, Türkler‘den sadece zevk 
için dayak yediklerini ve ölü 

numarası yaparak onlardan 
kurtulduklarını belirttiler.

türkçe konuşuyorlardı
Avusturyalı gençlerinin 
suratına tekmelerle vuran 
gençlerin kendi araların-
da Türkçe‘ye benzer bir dil 
kullandıklarını söyleyen 
yaralılar, bundan sonra 
Türkler‘e karşı daha dikkat-
li olacaklarını da vurgula-
dılar. Dövülen altı gençten 
biri olan Alexander adlı on 
dokuz yaşındaki Avustur-
yalı, “Ölüm korkusundan 
artı iki arkadaşım dayaktan 
bayıldığını sokakta görünce 
ben kendimi ölü gibi yere 
attım ve kurdumdum“ dedi. 
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HUKUK-FORUM

Evlatlıktan ret mümkün mü?

Soru: Kızım, ailece karşı 
çıktığımız biriyle evlendi. 
Bize rağmen gerçekleştirdi-
ği bu evlilik bizi çok yarala-
dı. Onu evlatlıktan reddet-
mek istiyoruz. Bu hukuken 
mümkün mü?

Cevap: Sayın okuyucum, 
toplum içinde “evlatlıktan 
reddetmek” diye bilinen 
durumun hukuki karşılığı 
yoktur. Yani siz hukuken 
kalkıp da “bu benim kızım 
değil, onu kendi nüfus kay-
dımdan sildirmek istiyo-
rum” diyemezsin. Hukuk 
var olan bir gerçeği değişti-
remez. Halk arasında evlat-
lıktan reddetmek, aslında 
“mirastan men etmek” du-
rumu için kullanılır. Normal 
şartlarda çocukların, anne-
baba mallarını başkalarına 
vasiyet etse bile  mirastan 
belirli bir pay alma hakları 
vardır. Ancak bazı durum-
larda kişinin çocuklarını 
mirasından tamamen men 
etmesi hukuken mümkün-
dür. Kişinin çocuğunu mi-
rastan men edebilmesi için 
Avusturya hukukuna göre 
örneğin aşağıdaki sebepler-
den birinin olması gerekir:
Anne yada babayı zor bir 
durumunda yalnız bırak-

mak.Örneğin bir kaza son-
rası ağır yaralanan babayı 
yalnız bırakıp gitmek, yar-
dım çağırmamak. En az 20 
yıl ya da müebbet hapis 
gerektiren bir suç işlemiş 
olmak. Genel ahlaka aykırı 
bir yaşam tarzı sürdürmek. 
(Hayat kadınları için.)

Evet mirastan men için bu 
ağır şartların yerinde olma-
sı gerekir. Eğer kişi çocu-
ğunu mirastan men etmek 
istiyorsa o zaman bir vasi-
yetname hazırlamalı ve içe-
riğinde mirastan men etme 
sebeplerini yazmalıdır. Bir 
kişinin doğal hakkı olan ev-
lilik tercihi ve kiminle evle-
neceğini kendisinin belirle-
mesi ise mirastan men için 
bir sebep oluşturmaz. 

Internet dolandırıcılığı

Soru: Internet üzerinden 
anlaştığım bir kişinin, bana 
göndermeye söz verdiği 
bazı malların karşılığı ola-
rak ismine 3.000 Euro para 
havale ettim. Bu kişi parayı 
aldı ancak haftalar geçme-
sine rağmen mallar gelme-
di. Kendisine hiçbir şekilde 
ulaşamıyorum. Çaresizim 
ne yapmalıyım?
 
Cevap: Siz de maalesef son 

zamanlarda sıkça gerçekle-
şen internet dolandırıcılığı-
nın mağduru olmuşsunuz. 
Yapılan bir dolandırıcılık, 
yani cezai işlem gerektiren 
bir cürüm. Dolayısıyla ilk 
olarak polise gidip durumu 
bildirmeniz gerekiyor yani 
buradaki tabirle “Anzeige” 
yapmanız gerekiyor. Polise 
giderken havale işlemleri 
ile ilgili belgeleri, internet-
teki ilanı, alan kişin öde-
meyi aldığına dair belgeleri 
ve konu ile ilgili diğer bel-
geleri yanınızda götürmeyi 
unutmayın.

şüpheli kişinin hakkında 
işlemlere başladıktan son-
ra siz de açılan ceza dava-
sına paranızı geri almak 
maksadıyla dahil olabilir-
siniz. Yada o kişi aleyhine 
normal bir alacak davası 
açabilirsiniz.

Eşin miras hakkı

Soru: Ben ve eşim Avustur-
ya vatandaşıyız. Eşimin ön-
ceki evliliklerden iki çocuğu 
var. Allah gecinden versin 
ama bir vefat durumunda 
benim miras hakkım ne 
olacak. Çocukları da miras-
tan pay alacaklar mı?

Cevap: Avusturya vatan-

daşı olduğunuz için miras 
paylaşımı Avusturya huku-
kuna göre gerçekleştirile-
cektir.  Eğer vefat eden kişi 
bir vasiyetname bırakma-
mışsa, sağ kalan eşin miras 
hakkı çocukların yanında 
üçte birdir. Bunun yanında 
eş, oturulan evin kullanma 
hakkını ve ev eşyalarını da 
alır. Çocukların her du-
rumda, eğer mirastan men 
sebepleri yoksa, mirastan 
bir pay alma hakları vardır. 
Çocukların alacakları pay-
ları minimuma indirmenin  
yolu, bir vasiyetname hazır-
lamak ve bu vasiyetnamede 
her şeyin eşe bırakıldığının 
belirtilmesidir. Bu durumu 
bir örnekle açıklarsak: Mu-
ris (miras bırakan) diyelim 
ki 1500 Euro değerinde mal 
bıraktı ve vasiyetname ile 
eşini tek varis ilan etti. Bu 
durumda her bir çocuğun 
alacağı miras payı  250 
Euro’dur. Bu çocukların 
alacağı minimum paydır 
ve vasiyetnamenin olma-
dığı durumlarda cocuğun 
alacağı miktarın yarısına 
tekabül eder.

Mag. iur. Cafer Eminoğlu
Sorularınız için: e-mail: 
cafereminoglu@yahoo.de
Adres: Yeni Vatan Gazetesi 
Postfach 70 A-1014 WIEN

Bu hafta da Hukuk-Forum köşemizde ilginç konuları bulacaksınız. Evlatlıktan ret mümkün mü? Bir 
dolandırıcılık durumunda ne yapmak gerekir? Eşin çocukların yanında miras payı ne kadardır? Bu 
konuları merak ediyorsanız sizi yazımızı okumaya davet ediyoruz.

FORUM



Çok düzgün Türkçe konu-
şan ve telefon ettikleri şa-
hısları uzun süre ikna et-

meye çalışan bu kişilerin 
Vorarlberg‘deki yüzlerce ki-
şiyi aradıkları ve bu şekilde 
haksız kazanç sağladıkları 
tahmin ediliyor. Geçtiğimiz 
aylarda da Türkiye‘deki ba-
zı çetelerin Avusturya‘daki  
vatandaşlarımızın bankala-
rını arayarak, sanki hesap 
sahibiymiş gibi, acil olarak 
paraya ihtiyaçları olduğunu 
ve bankadaki hesapların-

dan, Türkiye‘deki hesapla-
rına para havale edilmesini 
istedikleri gibi buna benzer 
bir bir şebekenin türediği 
tahmin ediliyor. Bu neden-
le, buna benzer telefon ara-
malarında cevap verilme-
mesi, mümkün ise arayan 
telefonun numarasının bir 
yere kayıt edilmesi veya po-
lise bildirilmesi tavsiye edil-
mektedir.

SERİ BORSA
Yayınlanmasını istediğiniz ilanlarınız için lütfen: 069910397808

N e u e  H e i m a t  Z e i t u n g

www.yenivatan.at

Yeni
Vatan
Gazetesi

SAtILIk İMBİSS-PİZZERİA
Favoritenstr. üzerinde bulunan restorantımız satılıktır. 45 

metrekare alana kurulu olan iş yerimizin müşterisi hazırdır. 
Türkiye’ye kesin dönüş yapacağımdan ötürü iş yerimi satıyorum. 

Kirası aylık 550 Euro’dur. 

Tel.: 0699 112 72 914

Satılık Gayrimenkul
10. Viyana’da Reumanpltz’a yakın olan evimiz satılıktır. Trafik 

bağlantıları düzgün olan evimin içindeki herşey yenidir. 
Evimin içinde bulunan herşeyi özel olarak tasarlanmıştır.

Tel.: 0699 10037315

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.

Başvuru için bilgi_bilgi@yahoo.com

SAtILIk HANDY-CALLSHOP
İNtERNEt CAFE

Hazır müşterisi olan internet kafemiz ve call-shopumuz satıyoruz. 
5. Viyana’da bulunan İnternet kafemizin kirası 450 Euro’dur. 55 
metrekare üzerine kurulu olan callshopumuzda 4 adet arama 

kabini ve 5 adet bilgisayar bulunmaktadır.

Tel.: 0 650 811 32 62

Vorarlbergli türkler dikkat! 
Yeni telefon çeteleri türedi

Voralberg-Türkplat-
formdan edinilen 
bilgiye göre 
Vorarlberg‘deki 
Türkleri telefonla ara-
yan bazı sahtekar ki-
şiler ‚ çekiliş yaptık, 
para kazandınız, kon-
to numaranızı ve-
rin paranızı göndere-
lim‘ yada ‚T.C.Kimlik 
Numaranızı söyleyin 
size bir armağanımız 
var‘ diyerek onların 
bilgilerini alan şebeke 
elemanları vatandaş-
larımıza çeşitli tuzak 
kuruyorlar. 
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İnsanın, yaşadığı or-
tamdan etkilenmemesi 
mümkün değil. Ne var ki 

bazen insan, etkilenmemek 
için elinden geleni yapar. 
Kendisini çevresine kapatır. 
Kendisine dar dünyalar ku-
rar. Denize atılmış kapalı bir 
kapsülün içindedir adeta. 
Ne ıslanır, ne de balık görür. 
Bunları yazarken kimleri mi 
kastediyorum? Hemen söy-
leyeyim: Türkiye kökenli, 
Avrupa ülkelerine çalışmak 
amacıyla göç etmiş insan-
larımızın çoğunu. Hem de 
ayırım yapmadan: Türkünü, 
Kürdünü, Alevisini, Sünni-
sini…  Sizinle cevabını bu-
lamadığım, aklıma takılan 
bazı soruları paylaşmak isti-
yorum: 

Nasıl olur da 40 yıldır 
resmi dili Almanca olan 
Avusturya’da çalışan insan-
lar, resmi bir makam önün-
de meramlarını basit bir 
şekilde dile getiremeyecek 
kadar  Almanca bilgisinden 
mahrum olurlar? 

Nasıl olur da bu ülkede ya-
şayan, maaşını bu ülkeden 
alan, vergisini bu ülkeye 
ödeyen, hatta bu ülkenin 
vatandaşlığına sahip olan 
on binlerce Türkiye kökenli 
insanımız bu ülkenin siya-
setine zerre kadar alaka gös-

termez, merak edip bir kere 
olsun bu ülkenin bir gazete-
sini alıp okumaz, gündemini 
takip etmez? Bunun yerine 
gece gündüz, vatandaşı ol-
madığı, yaşamadığı, belki 
de yaşamayacağı, 3.000 km 
ötedeki  Türkiye’nin siyasi 
gündemi hakkında en ufak 
ayrıntıyı takip eder? Sizce 
burada bir tezat yok mu? 

Bu iki durum maalesef bo-
yutları artık tehlike aşama-
sına varan bir gettolaşmaya 

götürüyor. Avrupa’da sade-
ce çalışmak için var olan, 
bu ülkenin siyasi hayatına, 
kültürel yaşantısına katıl-
mayan, kendine özgü ortam-
lara, kahvehanelere, cami 
lokallerine sıkışıp kalmış 
kitlelerin oluşmasına neden 
oluyor. Durum böyle olunca. 
Örneğin, onbinlerce Müs-
lümanın yaşadığı Kärnten 
Eyaleti inanç özgürlüğünün 
kısıtlanması anlamına ge-
len, cami yapımına yasak 
getiren kanunlar çıkarabili-

yor. Bunu hiç çekinmeden 
yapıyor, çünkü biliyor ki, 
cami kurmaya hakkı olan 
Müslümanların çoğunun bu 
kanundan haberi bile olma-
yacak. Çünkü biliyor ki on-
binlerden oluşan bu toplum 
onlarca yıldır kendilerine 
karşı Müslümanların hak-
larını savunacak bireyler 
yetiştiremedi. Çünkü onlar 
burada nitelikli ve katılımcı 
bir hayat tarzı geliştirmek-
ten ziyade, beraberlerinde 
getirdikleri problemlerinin 
altında ezilip kaldılar. Tür-
kü-Kürdü, Alevisi-Sünnisi 
birbiriyle uğraşmakla meş-
gul. Onlar içinde bulun-
dukları topluma yabancı 
olmaktan kurtulamadıkları 
gibi, Türkiye’de yaşanan 
toplumsal değişime de fiilen 
uzak olduklarından oraya 
da yabancı kaldılar. Çoğu 
Türkiye’den gelen insanlar 
arasında başarısız olanlar 
başarılı olanlara saldıra-
rak, karalayarak çok çirkin 
hal,sözler yanında gıybet, 
fitne ve fesatlık peşinde. Di-
ğerleri ise birbirleri uğraşıp 
yemekle hem kendilerine 
hem karşı tarafa özünde 
Türkiye’den göç eden insan-
lara toptan zarar veriyor. İs-
ter İnsan olsun ister iş olsun 
her türlü kötülükleri tanıyıp 
uzak durmalıyız. Yoksa ile-
resi karanlık gözüküyor. 

Bundan 40-50 yıl önce 
Avusturya’ya gelen Türk-
ler’in en büyük sorunu bes-
lenme ve iaşeydi. Bununla 
ilgili olarak her gün yeni bir 
hikaye duyuyoruz. Büyükler 
“bizim zamanımızda şöy-
leydi böyle” diye çümleye 
başlıyorlar.  Aslında haklı 
oldukları bir çok konu var. 
Beslenme gelenekleri  Hı-
ristiyan toplumuna göre 
gelişmiş Avusturyalılar, 
Türkler’in adetlerini bilme-
den onları çalışmak için 
buraya davet ettiler. Ancak 
Türk asla domuz eti yemez! 
İşte hikaye buradan sonra 
başlıyor; Bir rivayete göre 
domuz yemeyen Türkler, 
park ve bahçelerdeki ör-
dekleri yakalamışlar. Yani 

Türkler, kendi içlerinde bir 
sistem geliştirinceye kadar 
bu yolla beslenmişler. Bu 
hikayeyi duyunca aslında 
şaşırdık. Ama bunun altın-
da belki de bir gerçek vardır. 
Hikayeyi anlatan bir Avus-
turyalı. Onada bu anıyı ba-
bası anlatmış. 

Babası Türkler’in Viyana’ya 
geldiği günlerde park ve 
bahçelerde çalışıyormuş! 
Viyana’daki park ve bahçe-
lerdeki kanatlı hayvan sayı-
ları zamanla azalmaya baş-
lamış. Ancak hayvanların 
bu sebepsiz kaybolmaları 
anlayamayan Avusturyalılar 
kanatlı hayvanları parklar-
dan kaldırma kararı alınmış! 
İşte hikaye bu ya.

Ördekleri kimler yedi?
Yıllar önce Viyana’ya gelen Türkler, 
domuz eti yemedikleri için park ve 
bahçelerdeki ördek ve kanatlı hayvanları 
mı yedi? İşte inanılması güç bir iddia! An-
cak gerçek tarafları da yok değil!

Gettolaşma ve 
birbirimizi yemek

Yorum/ Analiz – Cafer Eminoğlu
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Viyana - Piskoposluk Ru-
hani Dairesi´nin verdi-
ği bilgilere göre bu sene 
Avusturya´da yaşayan 
katoliklerin sayısında bir 
artış olmadığı gözlemlen-
di. Katolik cemaatine yeni 
katılanların sayısı senede 
4.800. Bir önceki yıl gibi 
2007 senesinde´de 37.000 
kişinin Katolik cemaatin-
den ayrıldığı belirlendi. 

Afrika, Doğu Avrupa ve 
Güney Asya´dan gelen 
göçmenlerin sayesinde bu 
sayının büyük oranda art-
ması bekleniyor. Toplam 
sayısı 5,6 milyon olan ka-
toliklerden sonra 400.000 
kişi ile ikinci en büyük 
kitleye sahip dinin Müslü-
manlık olduğu söyleniyor. 

katolikler’de 
bir artış yok

Özellikle yenidoğan bebek 
için en ideal besin anne 
sütü olduğuna dikkat çeken 
uzmanlar, “Yenidoğan be-
beği en güzel nimetlerden 
biri olan ve daima hazır bir 
şekilde sunulan anne sütün-
den mahrum bırakmak belki 
de ona karşı yapılacak en 
büyük kötülüktür” uyarısın-
da bulundu. 

Bursa Çekirge Çocuk Has-
talıkları Hastanesi Çocuk 
Hastalıkları, Gastroentolo-
ji ve Beslenme Uzmanı Dr. 
Fatih Ünal, anne sütünün 
bebeğin büyüme ve gelişi-
mine katkıda bulunmasının 
yanı sıra; Kognitif özellikle-
rinin, IQ ve entelektüel per-
formansının gelişimine ve 
enfeksiyon hastalıklarına ve 
alerjiden korunmasına kat-
kısı olduğunu söyledi. Dr. 
Ünal, “Anne sütünden daha 
fazla yararlanabilmek için 
annenin buna doğum öncesi 
ve doğum sonrası psikolojik 
olarak hazırlanmış olması 
gerekmektedir. Bebeği de 
doğar doğmaz ilk 1-2 saat 
içinde anne göğsüne yatırıl-
ması sağlanmalıdır. Böylece 
prolaktin salınımı için ge-
rekli mesaj beyine gönderilir 
ve bebeğin hemen emmesi 
sağlanır, aynı zamanda bu 

davranışla anne ve bebek 
arasında tensel temas ve 
psikolojik bağ da sağlanmış 
olur. Annenin bebeğini em-
zirme sıklığı tamamen bebe-
ğe bağlı olmalıdır. Anne sü-
tünün yetip yetmediği tartı, 
dışkı ve idrar çıkışına bağlı 
olmalıdır. Doğumu takiben 
3. günde 3 ıslak bez ve ilk 
haftanın sonunda 4 ıslak be-
zin olması anne sütünün ye-
terli olduğunu gösterir. İlk 6 
ay bebeğe sadece anne sütü 
verilmeli su dahi verilmeme-
lidir. Eğer anne çalışıyorsa 
ve işe başlayacaksa annenin 
sütünün buz dolabında, buz-
luk ve derin dondurucu da 
saklayabileceği anlatılmalı 
bebek gereksinim duyunca 
sıcak suyun içine oturtulup 
çözündükten sonra vücut 
ısısına ulaşınca bebeğe ve-
rebileceği belirtilmelidir.” 
dedi. 

Anne sütünde bulunan suda 
eriyen ve yağda eriyen vita-
minlerinin miktarı -D ve K 
vitamini dışında yenidoğan 
bebek için yeterli olduğunu 
dile getiren Dr. Ünal, bunun 
için yenidoğan bebeğe doğar 
doğmaz K vitamini prematü-
relere 0.5 mg, temrinde do-
ğan bebeğe 1 mg yapılması 
gerektiğini kaydetti. 

Yapılan araştırmalarda 
Türkiye’de bebeklerde, Nut-
rüsyonel demir eksikliği 
anemisinin sık gözüktüğünü 
anlatan Dr. Ünal, “Bunun 
sonucunda süt çocukluğu 
döneminde demir takviyesi 
alanlar ile demir takviyesi 
almayanlar arasında 6 puan 
zeka farkı olduğu gösteril-
miştir. Sonuçta anne sütü 
alan bebeğe rutin olarak de-
mir preparatı başlanmalıdır. 
Eğer bebek yeterli anne sütü 
alıyor, annenin beslenmesi 
iyi ve ilk bebek ise 6. ayda 
demir preparatı başlanmalı-
dır. Anne daha önce doğum 
yapmış ve annenin beslen-
mesi bozuk ise bebeğe 4. 
ayda demir preparatı baş-
lanır. Anne sütünü herhan-
gi bir sebepten alamamış 
bir bebeğe ise eğer adapte 
mama ile besleniyorsa ilk 
6 ay demir takviyesi gerek-
memektedir. Bebek 6. aydan 
sonra da demir takviyeli 
mama ile besleniyorsa ilave 
yine demir takviyesi gerek-
mez. Fakat İnek sütündeki 
demir konsantrasyonu anne 
sütünden fazla olsa da emi-
limi anne sütünden düşük 
olduğu için, sonuçta inek 
sütü ile beslenen bebeğe 6. 
ayda demir takviyesi gerek-
lidir.” diye konuştu. 

Doğan bebek nasıl beslenir

Beslenme özellikle yeni doğan bebekler için çok önemli. Peki yeni 
dünyaya gelen bebekler nasıl beslenmeli ve nelere dikkat edilmeli? 
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Her doktor öğrenci-
liği sırasında Otto 
Warburg‘un buluşu-

nu öğrenir. 1930‘lu yıllarda 
Warburg kanserin en temel 
biyokimyasal sebebini, yani 
sağlıklı bir hücreyi kanser 
hücresinden ayıran şeyin ne 
olduğunu bulmuştur. Bu, o 
kadar önemli bir buluştur 
ki, Otto Warburg‘a Nobel 
ödülü kazandırmıştır. Otto 
Warburg‘a göre kanserin bir 
temel sebebi vardır. Bu da, 
vücudun normal hücreleri-
nin oksijenli solunumunun, 
oksijensiz - anaerobik-hücre 
solunumuyla yer değiştir-
mesidir. Warburg‘un buluşu 
bize başka neleri anlatmak-
tadır? Birincisi, kanser, nor-
mal hücrelerden çok farklı 
bir biçimde metabolize ol-
maktadır. Normal hücreler 
oksijene ihtiyaç duyar; Kan-
ser hücreleri oksijenden ka-
çınır. 

Hiperbarik oksijen terapi-
si alternatif kanser teda-
visi uygulayan kliniklerde 
kullanılan bir yöntemdir. 
Bu buluşun bize anlattığı 
başka bir şey de, kanserin 
bir mayalanma (fermantas-
yon) süreciyle metabolize 
olduğudur. Kanserin me-
tabolizması normal hücre 
metabolizmasından 8 kat 
daha fazladır. Yukarıda söy-
lediğimiz her şeyi birleştirir-
sek ortaya şu tablo çıkıyor: 
Vücut, kanseri beslemeye 
çalışırken mütemadiyen ka-
pasitesinin üstünde çalışır.
Kanser devamlı açlıktan öl-

menin eşiğindedir ve vücut-
tan kendisini beslemesini 
talep etmektedir. Besin alımı 
kesilirse kanser açlıktan öl-
meye başlar. Tabii kendisini 
beslemek için vücudun şe-
ker üretmesini sağlayamaz-
sa... Proteinlerden şeker Bu 
ziyan sendromuna kaşeksi 
denir. Kaşeksi, vücudun 
proteinlerden (evet, doğru 
duydunuz, karbonhidrat-
lardan veya yağlardan değil 
de, proteinlerden) ‚glükone-
ogenez (yeniden glükoz ya-
pımı)‘ işlemiyle, şeker elde 
etmesidir. 

Bu şeker kanseri besler. Vü-
cut sonunda, kanser hüc-
resini beslemeye çalışırken 
kendisi açlık çeker.şimdi, 
kanserin şekerle beslendiği-
ni öğrenmişken, onu şeker-
le beslemek mantıklı geliyor 
mu size? Yani karbonhid-
ratlardan zengin bir diyet 
uygulamak? Bugün, kansere 
karşı uygulanan birçok be-
sin terapisi mevcuttur (işe 
de yaramaktadırlar) çünkü 

günün birinde birisi şeker 
ve kanser arasındaki bağ-
lantıyı görmüştür. Bu terapi-
lerde, karbonhidratlar bakı-
mından zengin gıdalara izin 
verilmez. 

Terapilerin hiçbirinde şeke-
re de izin verilmez çünkü şe-
ker kanseri beslemektedir. 
Peki doktorunuz bu gerçek-
leri size neden söylemez? 
Kim bilir? Belki doktorunuz 
kanseri tedavi edecek kişi-
nin siz değil, kendisi oldu-
ğunu düşünmektedir. Belki 
Otto Warburg‘un buluşunu 
duymuştur ama geri kalan 
parçaları tamamlayama-
mıştır. Belki de beslenmeyle 
ilgili hiçbir şey öğrenme-
miştir. Aslında 1978‘e kadar 
ABD‘nin resmi kuruluşla-
rından biri,beslenmenin 
kanserle bir ilgisi olmadı-
ğını iddia etmekteydi! Kan-
ser ve şeker bağlantısından 
haberdar olanlar ise, dik-
kate değer terapilerle orta-
ya çıktılar. Bunlardan biri 
‚Laetrile‘dir. Kaşeksili hasta-

ların yüzde 50‘den fazlasın-
da glükoneogenez sürecini 
durduran hidrazin sülfat 
bunlardan bir diğeridir. 
Bugün, Minnesota Üniver-
sitesi kemoterapi alanında 
bir ‚akıllı bomba‘ üzerinde 
çalışmaktadır. Akıllı bomba 
diyebileceğimiz ilacın üze-
rinde bir kaplama vardır. 
İlaç, vücutta oksijensiz bir 
bölge ile karşı karşıya geldi-
ğinde bu kaplamayı üzerin-
den atar. Kanseri yok etmek 
için kemoterapiyi serbest 
bırakır. Çünkü, vücutta ok-
sijensiz tek alan, kanserli 
bölgedir. Kanser hücresini 
aç bırakmaya çalışan besin 
terapileri de vardır. Kanse-
rin ne sevdiğini bilen hasta, 
bunları yemekten kaçınır. 
Kanser, çiğ yiyeceklerdense 
pişmiş yiyecekleri sever. Pi-
şirme işlemi, besinlerdeki 
enzimleri ve vitaminleri yok 
etmektedir. Bir de, kanserin 
şeker sevdiğini aklınızdan 
çıkarmayın. Kanserinizi sev-
miyorsanız, onu besleme-
yin! şeker yerine tatlandırıcı 

Kanserin hücrenin 
yanlış beslenmesin-
den ortaya çıktığını 
biliyor muydunuz? 

Üstelik bunu da en çok 
sevdiği yiyeceği bol bol 

tüketerek kendimiz 
yapıyoruz.  Nasıl mı?

Kanser en çok neyi 
sever?

kANSERİN EN ÇOk SEVDİĞİ YİYECEk 
SAĞLIk
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kullanmak çözüm değil şe-
ker yerine tatlandırıcı kul-
lanmayı düşünüyorsanız, 
başka bir tuzağa düşmüş 
olursunuz. Tatlandırıcıların 
da vücuda ciddi zararları 
olduğu,yapılan araştırma-
larla kanıtlandı. Örneğin, 
Amerikan Gıda ve İlaç Da-
iresi (FDA), sakarin içeren 
her türlü gıda maddesinin 
üzerine Sağlığa zararlıdır. 
Hayvanlar üzerinde 
yapılan testlerde 
kansere yol aç-
mıştır.‘ iba-
resinin kon-
masını şart 
koştu.  

Aspartam ve 
sükraloz gibi 
diğer tatlan-
dırıcılar da 
yan etkileri 
nedeniyle 
uzak du-
r u l m a s ı 
g e r e k e n 
g ı d a l a r 
a r a s ı n d a . 
(Editörün notu: 
Ama maalesef hiç biri-
nin üzerinde böyle bir ibare 
yok). Prof. Dr. Ahmet Aydın: 
şekerli gıdalar nasıl kansere 
neden olur? Aslında Nobel 
Tıp Odülünü alan Alman 
Otto Warburg yıllar önce 
(1931) kanser hücrelerinin 
sağlıklı hücrelerden farklı 
bir metabolizmasının oldu-
ğunu (oksjenli metabolizma 
yerine oksijensiz metaboliz-
ma) ve şekerin kanserli hüc-
releri beslediğini göstermiş-
tir (1). 

Aşırı şekerli gıdalar yemek 
insülin direncine yani hipe-
rinsülinizme yol açar. Hipe-
rinsülinizm, insüline benzer 
büyüme faktörü (IGF) bağla-
yıcı protein-1 ve -2 (IGFBP-1 
ve IGFBP-2) sentezini azal-
tarak serbest IGF-1 düzeyini 
artırır. Serbest IGF-1 hemen 
hemen bütün dokular için 
potent bir mitojeniktir. Yani 
hücre üremesini kontrolsüz 
bir şekilde artırarak kanse-
re neden olur (2-4). Son iki 
yüzyıldır şeker tüketimi na-
sıl arttı? İngiltere‘de 1815 de 
5 kg civarında olan kişi başı-

na yıllık çay şekeri tüketimi 
1970de 50 kg‘ın üzerine çık-
mıştır (5). 1970-2000 yılları 
arasında ABD vatandaşları 
önceki yıllara oranla yılda 
100 litredaha fazla şekerli 
meşrubat tüketmişlerdir. 
Türkiye‘deki durum da artık 
çok farklı değildir. Çocuğu 
ile büyüğü ile çılgınca şeker 
ve beyaz un kullanılmakta-
dır. Bütün bu bilgiler kan-

serlerin ni- çin arttığını 
göz önüne açıkça sermekte-
dir. Aşağıdaki tedbirlerle 
kanserlerin en az üçte ikisi 
önlenebilir;

l	 Un ve şekerden kaçınarak 
insülin direncini yenin.

l	 Hiçbir şekilde tatlandırıcı 
ve tatlandırıcı içeren ‚light‘ 
hafif  yiyecek ve içecek tü-
ketmeyin.

l	 Katkı maddesi ilave edil-
miş, paketlenmiş gıdaları 
yemeyin. Taş devri diyetini 
uygulayın.

l	 Bol taze sebze ve meyve 
yiyin

l	 Yeterli omega-3 alın; ayçi-
çeği, mısır, soya, pamuk ve 
margarin gibi yağları diye-
tinizden çıkartın. Bunların 
yerine zeytinyağı ve doğal 
hayvani yağları (tereyağı, iç 
yağı ve kuyruk yağı) yiyin.
l	 Kefir, yoğurt, turşu, sir-
ke, nar ekşisi ve boza gibi 
probiyotiklerden (faydalı 

mikroplar) zengin gıdalarla 
beslenin.
l	 Özgür dolaşan hayvan-
ların etini ve yumurtasını 
yiyin. Mümkünse manda 
sütü kullanın. Süt yerine süt 
ürünlerini (yoğurt, peynir) 
tercih edin. 

l	 Günde iki diş sarımsak 
ve/veya 1 baş kuru soğan tü-
ketin. 

l	 Günde 1-2 tatlı kaşığı zer-
deçal tozu tüketin

l	 Yeşil ve siyah çay tüketin 
(şekersiz!)

l	 Streslerden uzak durun

l	 İyi uyuyun.

l	 Çevresel toksinlerden ve 
sigaradan uzak durum.

l	 D vitamini düzeylerinizi 
yükseltmek için dengeli bir 
şekilde güneşlenin ya da D 
vitamini takviyesi alın. 

l	 Yeteri derecede egzersiz 
yapın

l	 Alkol kullanmayın

l	 İşlenmiş soya ürünü ye-
meyin.

l	 Yemekleri geleneksel yön-
temler (buğulama, buharda 
pişirme) ile pişirin. Turbo 
fırınlar da kullanılabilir.

l	 Hızlı pişirme yöntemle-
ri (mikrodalga gibi) besin 
kayıplarına yol açar; ayrıca 
kanserojen ihtiva eder.

l	 Daha çok toprak (güveç), 
cam ya da kalaylı bakır kap-
ları tercih edin. Emaye ve 
çelik tencere daha sonraki 
tercihlerdir.

l	 Teflon ve alüminyumu ise 
kesinlikle kullanmayın.
 
İTÜ Cerrahpaşa Tıp Fak/ 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkla-
rı ABD Metabolizma ve Bes-
lenme Bilim Dalı Başkanı 

Kaynak: International Wel-
lness Directo

VİYANA - Avrupa Ülkelerin-
de yaygınlaşmakta olan, ka-
palı alanlarda sigara içme 
yasağına, Avusturya‘da ya-
şayan Türklerin tepkisi bü-
yüyor. Başkent Viyana‘da 
yaşayan Türk vatandaşlar, 
sigara ya-sağına Türklerin 
genelde uymayacaklarını 
düşündüklerini söyledi.

Sigara yasağının Avustu-
rya‘da kısmi olarak uygulan-
masına rağmen, Türklerin 
bu yasakları delerek yaka-
landıklarını ve para cezası 
ödediklerini ifade eden Türk 
vatandaşlar, Avusturya‘da 
kesilen para cezalarını uy-
gulan memurların, yerli ve 
yabancı ayrımı yaptıklarını 
bildirdi.

Türk vatandaşlar, „Memur-
lar Türklere ceza kesiyor ama 
yasağı delen Avusturyalıları 
görmezden geliyor“ şeklinde 
konuştu. Türkler, Viyana‘da 
sigara yasağına karşı olduk-
larını söyleyerek, alınan bu 
kararların ve çıkan yasaların 
kendilerini ilgilendirmediği-
ni belirtti.

AVUStURYA‘DAkİ 
tÜRkLER‘

DEN SİGARA 
YASAĞINA tEPkİ

SAĞLIk
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Evliya ismi ile ölü ve dirilere dikkat:

Şeytan Evliyası ve kara dul ihaneti

Türkiye’de ve diğer 
n u f ü s ü  ç o ğu n l u k-
la Müslüman ülkeler-

de özellikle Türbe ziyaretle-
rinde Türbe’de yatan kişinin 
Evliya olduğu ve yüzden gi-
dilip huzurunda dua edildi-
ğini ve hatta kurban kesildi-
ğini hepimiz biliyoruz. Acaba 
bu tip Türbe ve Camii avlu-
larında ölmüş insanlardan 
adeta medet ummaya acaba 
Kur’an’ı Kerim müsade edi-
yor mu? Yada ölmemiş ya-
şayan çevremizde adeta bi-
zi Allah’a yaklaştıracak ve 
adeta şefaat beklediğimiz 
Evliya, şeh, şıh veya Dede 
lakaplı kişiler olduğunu bi-
liyoruz. Yani ölmüş ve yaşa-
yan Allah’ın kullarından dik-
katinizi çekmişse bir ‘Yardım’ 
dilendiği apaçıktır. Öbür ta-
rafdan Fatiha Süresi’nin 5. 
Ayeti’nde ise Allah’a şu sö-
zü veriyoruz: “Yalnız sana 
ibadet ederiz ve yalnız sen-
den yardım dileriz.” şimdi 
bu Ayeti okuduğumuzda bu-

rada bir sorun olduğunu ak-
lımızı ve gönlümüzü çalıştı-
rırsak bulmalıyız. Burada bir 
şirk yani Allah’a ortaklı koş-
ma söz konusudur. İşte bu-
rada İslam içi şeytancılığın, 
Kur’an tarafından altı çizi-
len temel kavramalarından 
biride “Evliyau’ ş–şeytan” 
(şeytan Evliyası) tabiri oldu-
ğunu dikkatlere sunmak is-
teriz.  Bu tabiri, Allah’ın be-
risinden evliya edinip onlara 
sığınmanın kara dul zehirli 
örümceğin ağına düşmekle 
olduğunu Kur’an’ı Kerim be-
lirtmiştir.  Tekil şekliye Veli 
halk arasında ise çoğunuk-
la ise çoğul şekli olan Evliya 
olarak kullanılan bu sözcük 
Kur’an’ı Kerim’in önemli kav-
ramlarından biridir. Veli ve 
Mevla, Allah’ın isim-sıfatla-
rındandır. Allah, müminle-
rine Velisi (Maide,55, Arad, 
155) ve Mevlasıdır(Bakara, 
286, Enfal 40, Hac 78). 
Müminlerin Allah dışında 
gerçek mevlaları da yoktur, 
gerçek velileride. Kur’an’ı 
Kerim’de 50 civarında ayet, 

Allah’ın berisinden birileri-
nin veli edinilmesinin yarar-
tacağı kötü sonuçlara dik-
kat çeker. Bu ayetlerin hiç 
biri “Allah’ı bırakıp da baş-
ka veliler edinmekten söz et-
mez; ‘Allah’ın berisinden, 
yanından-yöresinden veli-
ler edinmek” tabirinin yan-
lışlığı ve hüsrana yol açaca-
ğı Kur’an’da bahsedilir. Allah 
dışında veli edinilmesi, şir-
kin en yıkıcı görünümlerin-
den biri olan Kur’an’da tanı-
tılmakta ve bu yapılırken de 
veli sözcüğünün çoğulu olan 
‘evliya’ kelimesi kullanılmak-
tadır. 

Kur’an’ı Kerim böylece bir 
kelam mucizesi sergileye-
rek İslam toplumlarında ta-
rih boyunca yıkım sebebi ol-
muş ve yerleşmiş bulunan 
‘evliya inancı’na dikkat çek-
mektedir. Evliya inancı kültü 
Kur’an’da şirkin en mahvedi-
ci musibetlerinden biri ola-
rak gösterilmektedir. Bu ev-
liya, şeytandan ve insandan 
üretilmiş bir tür şirk yoludur 

ve görünüşte insanı Allah’a 
götürmede vasıta yapılır, 
gerçekte ise insanı Allah’tan 
uzaklaştırır! O yüzden çevre-
nizde Evliya diye yardım dile-
diğiniz ölü veya diri insanlar-
dan uzak durulması şarttır. 

Ankebut Suresi 41. Ayet, 
“Allah’ın berisinden evliya 
edinenlerin” yani şeytan ev-
liyasına tulanların korkunç 
bir ihanetle yüz yüze kala-
caklarını bildirmektedir. İşte 
Ankebut Süresi 41. Ayet bakın 
ne diyor:  “Allah’ın berisin-
den evliya edinenlerin duru-
mu, bir ev edinen dişi örüm-
ceğin durumuna benzer. Ve 
evlerin en güvensizi/en zayıfı 
elbette ki dişi örümceğin evi-
dir. Keşke bilselerdi!”  

şeytanın evliyasına dost ve 
destekçi edinenler, kara dul 
diye adlandırılan dişi örüm-
ceği sığınanlara bezetiliyor. 
Bu kara dulun tipik özellik-
lerinden biri şudur: Büyük 
bir istek ve çekici cilveler-
le çiftleşmeye çağıdırdığı er-

Birol Kılıç
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kek örümceği, çiftleşmenin 
ardından zehirleyip öldürür. 
Cenab-ı Hak, şeytan evliya-
sına sığınanların işte böyle 
bir ihanet ve hüsranla karşı-
lacaklarını haber vermekte-
dir. Eytan evliyasının da iç-
lerinde bulunduğu şüreka 
(Allah’ın yanınan-yöresine 
konan yedek ilahlar)ın he-
sap ve azap gününde, kendi-
lerine kullu-kölelik edenlere 
sırt dönüp ihanet edecekleri-
ni gösteren Kur’an ayetlerini 
burada bir kez daha anımsa-
yalım. şeytan evliyasının ka-
ra dul denen örümceğe ben-
zetilmesinin hikmeti üzerine 
iyi durmalıyız. Ve şunu unut-
mamalıyız: Tarihin en büyük 
zülümlerine imza atmış olan 
engizisyon-ruhban saltanatı 
bir  kara dullar saltanatıdır... 

Kara dul ihanetine dikkat çe-
ken Ankebut 41. Ayetin  ama-
cı örümcek evinin zayıflığını 
göstermek şeklinde düşünül-
müş ve orada kalınmıştır. 
Oysa ki ayetin  vermek iste-
diği sadece bu değildir. Evin 
zayıflığından daha çok, ev 
sahibinin kahbeliğine dik-
kat çekilmiştir. Kara dul za-
hirlidir. Çiftleştiği örümceği, 
çiftleşme biter bitmez zehir-
leyip katleder. Kendisine gü-
venip misafir olmuş, zevk ve 
safa bulmasına hizmet etmiş 
birine ihanet edenin kahpe-
liği söz konusudur burada... 
Tanrısal beyine, işte bu kah-
beliği karşı insanı uyarıyor. 
Örümceklerden uzak durma-
mız için mi? Hayır! Kara du-
la benzettiği ve ‘evliya’ diye 
andığı insan kara dulllardan 
uzak durmamız için. Yedek 
ilahları ifade için kullanılan 
‘evliya’ tabirinin geçtiği ayet-
ler gerçekten ürpertici mesaj-
lar ve öğütler içermektedir. 
Bu ‘şirk ve şeytan evliyası’ 
ile kastedilen nedir? Kur’an 
olanca yerde, bunu tanıma-
mıza yarayacak bilgiler ver-
miştir. şeytan evliyası, bunu 
bildiği için Kur’an’ın herke-
sin ana dilinde okunmasına 
şiddetle karşı çıkmaktadır. 
Kara dullar kadrosu bilmek-
tedir ki, Kur’an ana dille oku-
nursa Hak düşmanı evliya ve 
Hak dostu velilerin ayrılma-
sı münkğün hale gelecektir. 

Böyle bir şey, kara dullar sal-
tanatının sonu olur. Yedek 
ilah evliyası (diğer adıy-
la şeytan evliyası), Allah ile 
kul arasında aracı yapılan, 
Allah’a yaklaşmada yardımcı 
oldukları varsayılan(bakınız 
Zümer, 3), Allah katında şe-
faatçi oldukları ileri sürülen 
bakınız (Yunus, 18) şüreka 
türünün en belirginliklerin-
den bir zümrenina adıdır. 
Halk dilinde bunlar daha 
başka adlar da verilmekte-
dir. Bilinmesi gereken, bun-
ların Allah ile kul arasında 
bir komisyonculuk faaliyeti 
yürütmektedir. 

Bu faaliyetin esası şudur: 
Allah’a kul olmak için özel-
likle iyi kul olmak için bu ha-
raç tezgahına az veya çok, 
şu veya bu şekilde bir şeyler 
vermek ve ondan onay almak 
zorunda bırakılıyorsunuz. 
Kur’an’ın en kahırlı musibe-
tinden biri olarak yüzlerce 
ayette gündeme getirip insanı 
sakındırdığı bu illet, Allah’ın 
en dinmez öfkeyle cezalandı-
racağı şirk zülmünün temel 
görünümlerinden biridir. Bu 
illeti insanlın bünyesinden 
Ku’an temizledi, ama ne ya-
zık ki Kur’an dışı dincilik onu 
Müslümanlar’ın hayatına bir 
‘kurtarıcı’ yaftasıyla soktu...

şeytan evliyası (evliyau’ş –
şeytan) daha çok korku sa-
larak iş görür. Bu korkunun, 
ahiret, cehennem tehditlerin-
den oluştuduğunu kitleler ar-
tık bilmektedir. Bu korku sa-
lınarak, insanlar bir takım 
‘kurtarıcılar’a ihtiyaç duyan 
bir yapay psikolojinin içine 
itilir. Bunun ardından kur-
tarıcıların kurtarma karşılığı 
alacakları komisyonlar sıra-
lanır. Bu böyle olduğu için-
dir ki bu noktaya değinen il-
gili ayetin  sonunda Cenab-ı 
Hak: “şeytan evliyasından 
korkmayın, benden korkun!” 
diyerek o yapay korkuların-
da o yapay kurtarıcıların-
da hiç bir anlam taşımadığı-
nı ve hiç bir işe yaramadığını 
vurgu yapmıştır: İşte ilgili 
Ayet: Alim İmran Süresi, 175. 
Ayet:  “İşte size şeytan: O 
yalnız kendi dostlarını kor-
kutur. Eğer inananlarsanız 
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ondan korkmayın, benden 
korkun.” . şeytan evliyasının 
en belirgin özelliği Kur’an dı-
şına çıkmak, Kur’an’ı Kerim’e 
sırt çevirmektir. Bu şeytan 
evliyaları kendi zikirlerin-
den kopanları sapıklıkla suç-
larlar ama Allah’ın, bir adına 
‘ZİKİR’ koyduğu Kur’an’dan 
uzaklaşmayı hiç mesele yağ-
mazlar. Kısaca şeytan ev-
liyası, Rahman evliyası-
na karşı iş gören bir ekiptir. 
Rahman evliyasının tanımı-
nıjn veren Kur’an, bu tanım-
daki unsurların dışında ev-
liya lamati belirleyen ve bu 
tanımda ki amaçların dışın-
da amaç güden evliyayı şey-
tan evliyası bilmemizin yo-
lunu açmıştır. Çünkü şeytan 
evliyasının tanımı verilmi-
yor: Rahman evliyasının ta-
nımı ise Kur’an’da veriliyor. 
Bunun anlamı, Rahman ev-
liyası tanımı dışında kalan-
ların hepsi şeytan evliyası 
olduğudur. (Yunus Süresi 62-

63 Ayet) Müddessir Süresi 11. 
Ayet ‘te Allah ‘’Benimle yarat-
tığımı baş başa bırak!’’ emri-
ni vererek Allah ile kul arası-
na girmeye kalkmanın hiç bir 
gerekçesi olamayacağını ilan 
ediyor. Evliya şirkinin sosyal 
ve huksal dayanağı yapıla-
bilecek oluşumlara Allah bu 
yukarıda Ayet imkan verme-
miştir. İslam açısından bu ne 
demaktir?:

1.Din sınıfı, din kifati yoktur, 
2-Din adamı tabiri yoktur, 3-
Resmi mabet yoktur, 4-Vaftiz 
ve afaroz hiç yoktur, 5-Günah 
çıkarıcılara ihtiyaç yoktur.  
Başka bir değişle İslam’da 
insan doğduğu anda temizli-
ğin ve güzelliğin doruk nok-
tasındadır. Allah’a kul ol-
mak için birilerinin tesciline, 
okuyup üflemesine İslam’da 
ihtiyaç bırakılmamıştır. Ne 
yazı ki İslam dünyasında, ev-
liya adıyla bir sınıfın doğdu-
ğu, bu sınıfın bir tür vaftiz ve 

afaroz sınıfı yetki kullandığı 
inkar edilemez bir gerçektir. 
Kur’an’dan baktığımızda bir 
‘şeytan ordusu’ oluşturan bu 
Kur’an dışı yapay sınıf, ken-
disine özgü tevil sanatını kul-
lanarak istediği şeyi mübah 
(serbest), istemediği seyi ise 
yasak hale getirebilmekte-
dir.  Akıl almaz haramlar iş-
leyebilen evliyalar bunları 
“Zahir ehlinden bilmediği ib-
ret ve hikmetleri vardır” sol-
ganıyla meşrulaştırmaktadır. 
Türkiye’de ve İslam dünya-
sında ki Tasavvuf-tarikat ta-
rihi bunun yüzlerce örnegiy-
le doludur. Halbu ki Allah’ın 
velileri yani dostları asla sı-
nıf oluşturmaz, mümin kar-
deşlerinden  farklı kiyafet-
ler yaratmazlar. Masumluk, 
hatasızlık, günahsızlık gi-
bi iddialara asla yer vermez-
ler.  Kur’an’ı Kerim, vasayet 
ve vekalet altında bir kullu-
ğun söz konusu edildiği tüm 
sistemleri şirk ve zülüm sis-

temi olarak damagalamak-
tedır. İslam’da toprak post 
Allah ile dost olacaktır di-
yor Kur’an’ı Kerim. Tüm yer-
yüzü mabet, tüm meşrü fil-
ler ibadet haline getirilmiştir 
Kur’an İslam’ında.  İşte böy-
le bir anlayışın şekillendirdi-
ği dünyada aracılara, komis-
yonculara, elinde iman ölçen 
Cennet pazarlayacılarına, 
kutsallaştırılmış haraç ve hu-
ruç çetelerine ihtiyaç yoktur. 
Gerçek evliya tanımına uyan-
lar bile yardım ve şefaat aracı 
yapılmamalıdır.  O halde ilk 
adım, evliya denen kişilerin 
hiç kimseye bir şey vermek, 
kazandırmak imkanına sa-
hip olmadıklarını, aklamak 
ve kurtarmak gibi yetkileri-
nin bulundmadığını bilmek-
tir. İşte ilgili Ayetler: 

Yunus Süresi ,  Ayet 8: 
‘’Allah’ın yanında bir de ken-
dilerine zarar vermeyen, ya-
rar sağlamayan şeylere kul-
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luk ediyorlarlar ve şöyle 
diyorlar:’’ Bunlar bizim Allah 
katında şefaatçılarımızdır.’’ 
De onlara: “Allah’a, göklerde 
ve yerde bilmediği şeyleri mi 
haber veriyorsunuz?” şanı 
yücedir O’nun, ortak koştuk-
larından arınmıştır O.’’ 

Ra’d Süresi, Ayet 16: Deki: 
“Göklerin ve yerin Rabbi 
kim?” De ki: “Allah.” De ki: 
‘O’nun yenında başka evli-
ya mı/destekçiler mi edindi-
dniz? Bunlar kendilerine bi-
le yarar sağlayıp zarar verme 
gücünde değiller.” De ki: “ 
Körle gören yahut karanlık-
larla ışık bir olur mu?Yoksa 
Allah’a, tıpkı O’nun yarattı-
ğı gibi yaratan ortaklar bul-
dular da yaratış/yaratanlar 
kendileri için benzeşir ha-
le mi geldi?” De ki: “Allah’tır 
her şeyi yaratan, O’dur Vahid 
ve Kahhar olan.” Vahid ve 
Kahhar Allah’ın 99 sıfatın-
dan biridir. Vahid’in anla-
mı ise şöyledir: Sıfatlarında 
özellikle tek ve biricik olan. 
Kullarının, ibadet ve yöne-
lişlerinde kendisine herhan-
gi bir varlığı eş ve ve ara-
cı tutmamalarını isteteyen.   
Kahhar’ın anlamı ise şöyle-
dir: Gerçeği örtüğü, buyruk-
larını karşı çıkan inkarcıları 
kahrı altında ezen. 

Kısaca Evliya, dalaletten 
kurtarıcı bir kuvvet olarak 
da algılanamaz. A’raf Süresi 
3. Ayet bu kuruntuya yenik 
düşme ihtimali olanları uyar-
maktadır: “Rabbinizden size 
indirilene uyun, onun yanın-
dan yöresinden edilnilmiş 
evliyya uymayın” 

Dikkat edilirse  ayet, hidayet 
önderliğini kişilere değil, il-
kelere (Rabden indirilenle-
re) bağlamıştır.Çünkü kişile-
rin hidayet önderliği devri, 
Peygamberliğin bitirilmesiy-
le, yani Hz.Muhammed’in 
bu alemden ayrılışı ile ede-
biyyen kapanmıştır. Hidayet 
yalnız ve sadece Allah’tan 
gelir, ondan gelenlerin kay-
nağı ise kişiler değil, Kur’an’ı 
Kerimdir. Bunun unutarak 
evliyadan hideyet bekleyen-
lerin sonu hüsrandır. Bu hüs-
ran, Rahman’ın kulluğunu-

nun yitirlmesiyle şeyatanın 
kulluğuna geçiştir. İşte ilgili 
Ayet olan İsra 97.Sayet bakın 
ne diyor: 

‘’Allah  kimse hidayet verirse 
doğru yolu bulan odur. Kimi 
de şaşırtırsa böylelerşi için 
O’nun dışında dostlar bula-
mazsın. Kıyamet günü böy-
lelerini kör, dilsiz ve sağır bir 
halde yüzleri üstüne sürerek 
haşrederiz. Varacakları yer 
cehennemdir ki, alevi din-
dikçe kızgın ateşini körükle-
yiveririz.”

Evliya yıkımına uğramanın 
“Allah’ın daisi’ne kulluk ver-
memek ve evliya şürelası-
nın ardına düşmenin ağır bir 
hüsran ve ihanetle sonuç-
lanacağı gerçeğini görenle-
re selam olsun. Ahkaf Süresi 
32. ayet şöyle demektedir: 
“Allah’ın davetçisine uyma-
yan, yeryüzünde hiç kim-
seyle yaraşamaz/hiç kimseyi 
aciz bırakamaz. Böylesinin, 
Allah dışında/Allah’ın davet-
çisi dışında evliyası da ola-
maz. Böyleleri apaçık bir sa-
pıklık içindedir.” Burada 
şirk evliyasına “Allah’ın 
davetçisi(da’iyellah) öne çı-
karılmıştır. şirk evliyası, 
Allah’a değil, Allah’a veka-
letten ve Allah’ın yardımcısı 
sıfatıyla kendilerine çağırır.
Allah’ın gerçek davetçisiyse 
daveti Allah’a yapan kaynak-
tır yani Kur’an’ı Kerim’dir. 

Allah’ın gerçek davetçisi olan 
Kur’an’a kulak vermeyenle-
rin sonu, şirk evliyasının tu-
zağına düşüp hüsran ve sa-
pıklığa mahkum olmaktır. 
O halde, şirk evliyasını tanı-
ma ve etkisiz kılam yolların-
dan biride ‘Allah için’ iş ya-
panlarla “Allah ADINA veya 
Allah YERİNE” iş yapmaya 
kalkanları ayırmak ve ikin-
cilerinden arkasından git-
memektir. şirk ve şeytan ev-
liyası daima Allah ADINA ve 
Allah YERİNE iş yapar. Allah 
İÇİN iş yapmak şeytan evli-
yası mantığıyla asla bağdaş-
maz. Allah İÇİN iş yapmak, 
Rahman kullarına özgü bir 
eriştir. Rahman’ın kulları 
için bakanız Furkan Süresi, 
62-76. 

Tarikatları dinleştir-
me illeti, şeytan ev-
lısyasını kutsama-

nın kurumsallaşmasını 
ifade etmektedir. Bu illet, 
İslam dünyasının ilikleri-
ni eritmiş bir şeytan oyu-
nudur ki Kur’an tevhidi-
ni adeta çok tanrıcılığa 
yani politizme çevirmiş 
ve Cahiliye Deveri kabi-
leceğini hortlatıp fırkacı-
lık haline dönüştürerek 
Kur’an’ın himayesinde ye-
niden iyha et- m i ş t i r. 
Ta r i ka tç ı l ı k t a -
belası altın-
d a ,  b ı r a k ı n 
eski zamanla-
r ı ,  y irminci 
yüzyılın son 
ç e y r e ğ i n d e 
Cu m h u r iye t 
işle aydınlan-
mış Türkiye 
coğrafyasında 
sergilenen iğ-
rençlikler aklı ba-
şında, vicdanı ye-
rinde her insanın 
dinden-imandan tik-
sindirecek türden ol-
muştur. Tarikatçılık per-
desi altında insanları 
Allah’a götürme teranesiy-
le bir takım adamlar hak-
la ayaklarını yıkatıp kirli 
suyunu içirebilmiş, cin-
siyet organını merasimle 
öptürüp ‚feyz basıyorum’ 
diyebilmiştir. Ve bunlar 
ekranlardan halka izle-
tilebilmiştir. şeytanı bile 
iğrendirecek pisliklerdir 
bunlar… Bu pislikleri üre-
ten adamlar bir yandan 
çağa, düşünceye, demok-
rasiye, cumhuriyete ağız 
dolusu sövüp saymış, bu 
değerleri savununları din-
siz-ahlaksız-cehennem-
lik diye itham etmiş, öte 
yandan ekranlara yansı-
yan akıl almaz rezillikler-
le imansızlık ve ahlaksız-
lığın hayal edilemeyecek 
tablolarını kitlenin önü-
ne koymuşlardır. Fuhuş, 
sübyancılık, vurguncu-
luk, sahtekarlık, yalan, if-

tira, giybet gibi en ağır ah-
laksal düşüşleri bir para… 
Ve en acısı, bunların hepsi 
Allah, din, iman, sünnet, 
maneviyat maskesi altın-
da yapılmaktadır. Butün 
bunlar olup dururken bu 
adamlar, filan devirde fa-
lan tarikat mensubunun 
ürettiği bir-iki iyilik ve gü-
zelliği öne çıkarıp bunun-
la ‚tarikat savunuculuğu’ 
yaptılar ve yapmaktadır-
lar, pislik ve rezillikle-
re kar- şı  ç ıkanları 
bu sa- v u n m a l a r -

la etkisiz kıl-
maya kalktılar 
ve kalkmakta-

dırlar. Oysaki 
İs lam’ın en 
te m e l  i l ke -
l e r d e n  b i r i 
de “hükmün 
mefsedet dik-
kate alınarak 
verilmesi” de-

ğilmidir? Yani bir 
iş ve oluşta halk 

için menfaat (yarar) 
ile mefsedet(zarar 

ve bozgun) birleştiğin-
de, menfaatın yoğunluk 
ve miktarına bakılmak-
sızın mefsedet (zarar ve 
bozgun) esas alınarak hü-
küm verilir. Bir iş ve oluş-
ta mefsedet(zarar ve boz-
gun) varsa, bu mefsedin 
miktarı ne olursa olsun, 
o iş ve oluş zararlı sayılır.  
Tarikat denen oluşumla-
rın bugün bir menfaat-
lerinden söz edilebildiği 
yerde binlerce mefesedin-
den söz edilebilmektedir. 
O halde bunlar, İslam’ın 
en temel ilkeleri  açısın-
dan zararlı, yıkıcı kurum-
lar haline gelmiştir. Yani 
Rahman kutbundan çıkıp 
şeytan kutbuna yerleşmiş 
kurumlardır. şeytanın 
emir ve komutasında ça-
lışır hale gelmişlerdir. 
şeytan bunları, yalan, if-
tira, haksız kazançtan tu-
tun cinayet ve teröre ka-
dar tüm kötülüklerinde 
kullanmaktadır. 

tarikatlar ve Şeytancılık
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Bulgar kadınlarını
şikayet edin!

Bulgar kadınlarından ağ-
zı  yanan kadınlar yine 
Yeni Vatan’ı ziyaret ettiler. 
Eşlerinin Burgar kadınları-
na para kaptırdığını söyle-
yen Türk anneler, bu kadın-
lardan şikayetçiler. Bulgar 
konsolosluğu da bu kadın-
larla ilgili olarak şikayet 
bekliyor.

Bir türk’ü hastanede
paramparça ettiler

Evinin banyosunda kaza ile 
yere düşen Türk’ün beyin 
kanamasını geçirdiğini gö-
ren doktorlar acilen ameli-
yata aldılar. Ancak ameliyat 
sonucunda tekrar fenalaşan 
Türk ikinci ameliyata alındı. 
Ardından üçüncü ameliyat, 

dört ve beşinci ameliyat peşi 
peşine geldi. 

Doktorlar adamın hanımına, 
eşinizin beyninin yarısını al-
dık dediler. Bir gece tekrar 
fenalaş Türk malesef hayatı-
nı kaybetti. Hanımı, kocası-
nın naşını aldığında adamın 
bütün vucudunun kesildiği-
ni ve içindeki organlarının 
alındığını söyledi. 
Ancak doktorların eşini bir 
an olsun yalnız bırakmadı-
ğını söyleyen ev hanımı, eşi-
ne gösterilen bu ilgiden ötü-
rü şikayetçi olmadı. Bilindiği 
üzere organlar bir kişiden be-
yin ölümü gerçekleştirdikten 
sonra alınabiliyor.

Viyana’da olup bitenlerle il-
gili olarak gazetede çıkma-
sını istediğiniz bilgileri lüt-
fen bize ulaştırın.

Viyana‘da neler oluyor
Geçtiğimiz günlerde gazetemizi arayan bir 
bayan (D. S.) Mustafa isimli bir Türk erkeğinden 
şikayetçi oldu. İddiaya göre Mustafa, D, sana 
ehliyet vereceğiz diye para almış. Para olayının 
üzerinden bir süre geçmesine rağmen bu para 
geriye ödenmedi. Bu arkadaşa bir akıl vereceğiz. 
Sakın ola, Avusturya’da insanlara çeşitli 
vaadler vererek para alma! Bu yasalar önünde 
dolandırıcılıktır. D’nin bir şikayeti senin tutak-
lanmana sebep olabilir.

GÖLGE ADAM






