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Kısa adı ıGGÖ olan avusturya 
İslam Cemiyeti’nin Başkanı Fuat 
sanaç, salzburger Gazetesi’ne 
verdiği röportajda FPÖ lideri 
"strache`yi nasıl buluyorsunuz?" 
diye soran muhabire; "strache iyi 
bir insandır" dedi. Haber ve 
analizin devamı sayfa 32-37`de. 
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Tüm Yeni Vatan Gazetesi 
Ailesi adına çok değerli oku-
yucularımıza başta sağlıklı, 

huzurlu ve mutlu bir yaz dönemi 
geçirmelerini içtenlikle dileriz. 
Dile kolay 12 yıl oldu Yeni Vatan 
Gazetesi’nin sizler ile ilk buluş-
masından bu yana. Hiç aksat-
madan her ay düzenli olarak ya-
yındayız.  Ne demiştik 12 yıl önce 
başyazımızda; “bağımsız bir ga-
zete olmamız, hukukun üstünlü-

ğünü savunmamız ve kamu yara-
rına hizmet vermemiz Yeni Vatan 
Gazetesi’nin yayın ilkeleri ola-
caktır. Yeni Vatan Gazetesiyiz; 
bilginin, geleceğin emaneti ve 
garantisi olduğunu görenlerin 
gazetesi olmanın kıvancını ya-
şıyoruz.  Bizler, hepimizin ye-
ni vatanı olan Avusturya’da, 
Türkiye’den gelmiş insanlar ola-
rak başta Hakk’a, akla ve bilgiye 
âşık olarak yetiştik. Topluma fay-

dalı olabilmek için şahsımıza ait 
hiç bir çıkar hesabı içinde olma-
yacağımızdan, her zaman hal-
kın ve Hakk’ın yanında yer ala-
cağımızdan emin olabilirsiniz...” 
İşte bu sözler ile 12 yıl önce siz-
lere ilk defa “Merhaba” demiş-
tik. Avusturya’dan göç edenle-
rin ‘resmi ve gücü’ 12 yıl önce 
ne idi, şimdi ne oldu?  12 yıl ön-
ce Avusturya’da ‘Yabancı düş-
manlığı’  sorunu gündemdeydi. 

Bugün ‘Yabancı’ kelimesi gitti ye-
rine ‘Türk düşmanlığı’ geldi. Ne 
asıllı olursak olalım burada aca-
ba bizlerin hiç mi suçu yok?   
Avusturyalıların burada sorunla-
rı ve suçları yok mu? Hangi kesim 
hangi kesimi esir almıştır? Hangi 
kişi, kurum ve kuruluşlar 250 bin-
den fazla Türkiye göçmeni adına 
sanki hepsinin temsilcisi gibi ko-
nuşarak başını belaya sokmakta-
dır? Çarşıda, pazarda, Avusturya 
basınında ve siyasetinde niye 
“Türklerin hepsi uyumsuz” di-
ye bir iftira kampanyası başla-
mıştır? İşte bu sıkıntılı günlerde 
Türkiye göçmenlerinin - ister si-
yaset deyin ister ticaret - yanın-
da olan Viyana Belediye Başkanı 
Michael Häupl ve Viyana Ticaret 
Odası Başkanı Brigitte Jank’ın to-
parlayıcı, akılcı ve insancıl ifade-
leri, duruşu ve gerekli çıkışları 
dikkate değerdir. Kıymet bilelim. 
Zor günler gelmektedir. Kalemler 
hep yazar, yazılanlar hep okunur, 
birçoğu unutulur. Yeter ki yazı-
lanların unutulmadığını, kalem-
lerin dürüstçe var olduğunu gö-
relim.

Havanın güzel olduğu bu ay-
larda birçok apartman sa-
kini  iç avlularda oturup va-

kit geçiriyorlar. wohnpartner ve 
Viyana Satranç Birliği tarafından 
ortaklaşa düzenlenecek olan sat-
ranç partilerinde, insanların av-
lularda daha fazla vakit geçirmesi 
ve birbiriyle iletişim kurması  teş-
vik edilecek. 

Bu tür satranç  partilerinin ön-
cülüğünde, insanlar satranç oy-
namak için düzenli olarak daha 
fazla bir araya gelebilir veya bu 

durum başka etkin-
liklere  vesile olabi-
lir. Viyana’da satranç 
oyunu halk arasında 
popüler ve bu geç-
mişten gelen bir ge-
lenek niteliği taşıyor. 
Geçmiş yüzyıllarda 
birçok Viyanalı  sat-

ranç oynamak için kafelerde bu-
luşurdu. Çünkü satranç sadece 
insanları eğlendirmiyor, aynı za-
manda konsantrasyon gücünü 
ve stratejik düşünmeyi tetikliyor. 
Kökeni İran’a dayanan oyun, gü-
nümüzde evrensel bir oyun halini 
almış durumda. Anlaşılacağı gi-
bi, wohnpartner’i bu projeyi yap-
maya  iten  birçok sebep var ve 
bunların başında da bu güzel ge-
leneği sürdürebilmek ve insan-
ların arasındaki diyalogu güç-
lendirmek geliyor. Yaz ayları için 
planlanan yaklaşık 100 satranç 

etkinliğinde, Belediye Daireleri 
sakinleri tecrübeli satranç öğret-
menlerinden taktik ve tüyo ala-
caklar. Yaş sınırlaması olmadan, 
çocuğu yaşlısı demeden satranç 
meraklısı herkes, satranç uzman-
larından bir şeyler öğrenecek ve 
bilgi dağarcıklarına yeni şeyler 
katacaklar.  Viyana Eyaleti Sosyal 
Konutlarından Sorumlu Belediye 
Meclis Üyesi  ve Bakanı Michael 
Ludwig konu ile ilgili şunları  ifade 
etti: “Bu satranç partileri insanla-
rın akşamları  avluda  buluşmas  

için iyi bir fırsat. Apartman sakin-
leri beraber oynadıkları zaman, 
tüm kuşakları daha yakından ta-
nıma fırsatı bulmuş  oluyorlar”. 
Satranç partileri,  Eylül ayında dü-
zenlenecek olan büyük bir satranç 
turnuvasıyla son  bulacak. 

Satranç partilerinin tarihleri 
için ayrıntılı bilgiyi 
www.wohnpartner-wien.at 
adresinden veya 
01/245 03-25956 
telefonundan bulabilirsiniz. 

Komşularla beraber 
satranç keyfi

Viyana Belediyesi’nin komşuluk hizmeti olan wohnpart-
ner, Viyana’da 100’ün üzerinde satranç organizasyonu 
düzenliyor. Evlerin avlularında düzenlenecek olan satranç 
günlerinde mahalle sakinleri satranç antrenörlerinden 
ücretsiz olarak eğitim alabilecek, yeteneklerini 
geliştirebilecek ya da sadece müsabakaları izleyip 
yeni komşularla tanışabilecekler. 
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Anne ve babası yıllar önce 
Viyana`ya göçmen işçi ola-
rak gelen Mehmet Yakın 

Avusturya Millet Meclisi, Viyana 
Belediyesi ve Hükümet başta ol-
mak üzer Milletvekili, Bakan ve 
her türlü siyasetçinin dile kolay 
1873 yılından bu yana uğrak ye-
ri olan Cafe Landtmann`da çalış-
maktan son derece mutlu oldu-
ğunu ifade etti. Yakın “Patron ve 
müdürler ile aran nasıl?” sorusu-
na; "Oldukça iyi. Patron kahvesi-
ni içip gidiyor. 

Müdürlerimiz sert ama bizi se-
viyorlar bizden en üst düzeyde 
müşterilere en güzel ve temiz hiz-
meti istiyorlar. Hayatımdan mem-
nunum" dedi. Cafe Landtmann 
gibi dünyaca tanınan bir kafede 
bir Avusturyalı Türk olarak na-
sıl ise başladığını sorduğumuzda 
Mehmet Yakın; "Aslında Elektrik 
Meslek Yüksekokulundan mezu-
num. Birinci Viyana`da mesle-

ğimle ilgili çalışıyordum. Arada 
sırada başka kahvelerde de gar-
son olarak çalışıyordum. Cafe 
Landtmann`ı telefon ile aradım, 

“iş istiyorum” dedim.   “Gel ko-
nuşalım” dediler. Gittim konuş-
tuk bana baktılar ve bana güven-
diler. Türkiye göçmeni olduğum 

için hiçbir önyargı yaşamadım, 
tam tersine bana iş olanağını he-
men verdiler. Başladım, beğendi-
ler ve şu anda hala çalışıyorum. 
Hayatım iş ve ailem arasında ge-
çiyor" dedi. 

Güler yüzlü ve vücut dili sanki 
kırk yıllık izlenimi veren Mehmet 
Yakın, Viyana’nın eski ve ta-
nınmış iki kişisine hizmet eder-
ken oldukça mutlu görüyordu. 
Avusturya tüm İslam derslerin-
de okutulan Almanca İslam ki-
taplarının yazarı Baki Bilgin ve 
Viyana`da Aydınlar Grubunun 
Başkanı olarak dikkat çeken 
Selahattin Çelebi Mehmet Yakın 
ile gurur duyduklarını ve tüm 
Türkiye göçmeni gençlere eğitime 
çok önem vermelerini, aynı za-
manda başta mensubu oldukla-
rı aileleri ve toplumu en iyi şekil-
de temsil edebilmek için terbiye 
kurallarına, oturma ve kalkma-
larına çok dikkat etmelerini ve 
ana dilleri Türkçe yanında çok 
iyi Almanca öğrenmelerini tavsi-
ye ettiler.

Ünlü Cafe Landtmann tarihinde bir ilk: 

Mehmet Yakın 

Mehmet Yakın Avusturya’nın en ünlü 
kahve evi olan Cafe Landtmann`da ilk 
Türkiye göçmeni garson olarak, işte 
altıncı ayını geride bıraktı. Viyana`da 
doğan 31 yaşındaki Avusturya vatandaşı 
Mehmet Yakın evli ve bir çocuk sahibi.

HaYirli Yaz günlerİ dİlerken 

  Satranç partileri, yaz akşamları bahçede ve avluda 
her yaştan komşuyla buluşma olanağı sağlıyor.

Mehmet 
Yakın 

Baki 
Bilgin

Selahattin 
Çelebi
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Avusturya Voleybol Feder-
asYonu Başkanı Peter 
Kleinman organizasyon 

ile ilgili şunları söyledi: “A- Milli 
Erkek Voleybol takımı genç, di-
namik, güçlü ve deneyimli oyun-
culardan oluşuyor. Biz Türk Milli 
takımının gücünü biliyoruz. 

Bununla birlikte Türk seyircisi-
ninde. Maçların büyük bir seyir-
ci kitlesi altında oynanacağınıda 
tahmin ediyoruz. Türk Milli takı-
mı, Viyana Stadthalle ´de, ken-
di evinde, kendi seyircisi önünde 
oynuyormuş gibi oynayacaktır. 
Biz Türk seyircisinin aynı 2008 

yılında Avusturya ve 
İsviçre’de düzenle-
nen Avrupa Futbol 
şampiyonasında ol-
duğu gibi takımları-
nı destekliyecekleri-
ne tahmin ediyoruz. 
A- Grubunda, bu ra-
kipler karşı-sında, 
Avusturya Milli ta-
kımı olarak işimi-
zin kolay olmadığı-
nı biliyoruz. Ancak, 
Av u s t u r y a  M i l l i  
Voleybol takımı ola-
rak elimizden gelen 
herşeyi sahaya yansıtacağız ve 
sonuna kadar mücadele edece-
ğiz.  Maçlar çok çekişmeli ve zevkli 
geçecektir. Ancak maçların sonu-

cu her ne olursa olsun, sonunda 
dostluğun kazanacağına eminim. 
Sizin de bildiğiniz gibi spor kar-
deşlik ve barış demektir. İnsanları 
birbirine bağlar ve kaynaştırır. 
Sporun dini, dili, ırkı olmaz. 

Biz, bizim gibi düşünen insanlar-
la birlikte, sporun kirletilip, çir-
kinleştirilmemesine özen göste-
receğiz.  Bu yüzden 2011 Avrupa 
Erkekler Voleybol şampiyonası 
takımlarıyla, maçlarıyla, seyirci-
leriyle ve şovlararıyla tam bir şö-
len halinde geçecektir.” 

a gurubu 

(stadthalle-Viyana): avusturya, 
slovenya, sırbistan, Türkiye 
a Gurubu Maçları: 

10.09.2011 
15:30  Slovenya-Avusturya                              
 20:00  Sırbistan-Türkiye 
                             
11.09. 2011 
15:30  Slovenya-Sırbistan                
20:10  Avusturya-Türkiye 

12.09. 2011 

Anne sütü, sağlıklı ve doğal 
bir şekilde bağırsak flora-
sı  üretilmesini  destekler.  

Emzirilen bebeklerde %99’a kadar 
aktif bakterilerden oluşur. Bunlar 
bebeğin bağırsaklarında koruyu-
cu  flora oluşmasını sağlar ve bu 
durum da istenmeyen mikropların 
uzaklaştırılmasına, bağışıklık sis-
teminin güçlenmesine ve düzenli 
sindirime yardımcı olur. 

Sağlikli büYüMe İçİn koruMa

Anne sütündeki optimal düzeyde-
ki protein miktarı bebeğinizin ih-

tiyaçlarına rahatlıkla yanıt vere-
bilecek düzeydedir. Bebeğinizin 
ideal büyümesi ve gelişimi için 
emzirme gereklidir, aynı zamanda 
ileride ortaya çıkabilecek fazla ki-
lo riskini de azaltır. 

görMe gücünün gelİşMeSİ İçİn 

koruMa

Anne sütü, bebeğin kendi ürete-
mediği Omega 3 ve Omega 6 gibi 
yağ asitlerini temin eder. Bu be-
sinler her gün bebeğin beyninin 
gelişmesine önemli katkı sağlar 
ve görme gücünü geliştirir. 

alerjİlerden koruMa

Anne sütü, besinlerden elde edi-
len geleneksel proteinden (örn. 
inek sütü) farklı olarak bebeğe 
alerjen olmayan protein sağlar. Bu 
sebeple emzirmek, bebeğinizi do-
ğal yollarla alerjilerden korumak 
için en iyi yoldur. 

Bebekler, sağlıklı bir şekilde büyü-
yebilmeleri için, mümkün olan en 
iyi korumaya ihtiyaç duyarlar. 

Bebeğiniz  takviye gıda alıyorsa 
bile, en iyi şekilde korunması 
sağlanmalıdır. BEBA PRO 2, em-
zirilen bebeğin ihtiyacı doğrul-
tusunda, bebeğinize doğal bi-
fidus kültürünü sağlar. Zengin 
protein ihtiyacının karşılan-
ması için OPTI PRO ve Omega 3 
ve Omega 6 yağ asitleri ek ola-
rak bebeğin yaşına uygun ola-
rak beslenmesine önemli kat-
kı sağlar. Bu noktada Omega 3 
yağ asitleri, beyin ve sinir siste-
minin gelişimine faydalı olmak-
tadır. Beba PRO bebek yiyece-
ği, şimdi kullanımı kolay BEBA  
saklama  kabı içinde satışa su-
nulmaktadır. 

Anne sütünün faydaları
Anne sütü, kendine özgü 

koruyucu formülüyle 
bebeğinize en başından 
itibaren koruma sağlar 
ve bebeğiniz bu şekilde 
iyi bir şekilde büyür ve 

sağlıklı gelişir.

10- 18 Eylül 2011 tarihleri arasında Avusturya ve 
Çek Cumhuriyeti´nin birlikte organize ettikleri  2011 
Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonasında „Filenin 
Aslanları „Viyana Stadthalle´de A - Grubunda 
mücadele edecek.  

2011 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası için:

 Fİlenİn aSlanlari VİYana`da
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Vorarlberg-DHA Haber 
Ajansının verdiği habe-
re göre Avusturya'nın 

Vorarlsberg Eyaleti'nde sos-
yal konut için başvuranlara, 
Almanca bilme şartı getirildi. 
Aşırı sağcı Özgürlükçüler Partisi 
FPÖ'nün bu konudaki önerisi-
ni dikkate alan eyaletteki ikti-
dar partisi ÖVP'nin (Halk Parti) 
sunduğu "dil bilenlere sosyal 
konut verilmesi" projesi, eyalet 
parlamentosunun Sosyal İşler 
Komisyonu'nda kabul edildi. 
Sosyal Demokrat ve Yeşiller par-
tilerinin ret oylarına rağmen ko-
misyonda kabul edilen ve bir yıl 
yürürlükte kalacak olan uygula-
maya göre, sosyal konutların ki-
ralanması, dil şartına bağlandı. 

öVP karşi çikMişTi

Yeşiller Eyalet Meclis Grup Baş-
kanı Johannes Rauch, ÖVP'nin 
bu önerinin arkasında siyasi çı-
karların yattığını ileri sürerek, 
"ÖVP'liler, geçen mayıs ayında 
yapılan meclis oturumunda, 
FPÖ'nun bu yöndeki önerisini 
popülizm olarak nitelemiş ve 
aşırı sağcı partinin söz konusu 
projenin Hohenems, Bludenz 
ve Feldkirch ilçelerinde haya-
ta geçirilmesine karşı çıkmış-
tı" dedi. Rauch, Sosyal İşler 
Komisyonu'nda görüşlerine 
başvurulan uzmanların, eyalet 
ve yerel yönetim görevlilerinin 
ve toplu konut sahibi kuruluş-
lar temsilcilerinin söz konusu 
projenin, sorunları saptırmak 
anlamına geldiği görüşünü dile 
getirdiklerini söyledi. Yeşiller 
Partisi'nin konut işlerinden 
sorumlu sözcüsü Bernd Bösch, 
"Dil testi, sorunları çözmez" 
derken konutlarla ilgili sorun-
ların farklı yollarla çözülmesi 
gerektiğine işaret etti. 

naSil uYgulanacak

Belediyelerin konut dairelerin-
de görev yapan memurların, 
pilot projenin nasıl hayata ge-
çirileceğine ilişkin bilgi bek-
ledikleri bildirildi. Lustenau 
Belediyesi Konut Dairesi yet-
kilisi Manfred Grabher, "Sos-
yal konut kiralamak için bize 
başvuran kişiden dil diploması 
mı isteyeceğiz, ayrıca hanede 
oturacak herkese mi dil biliyor-
sunuz diye soracağımız bilmi-
yoruz" diyerek, söz konusu pro-
jenin pratikte uygulanmasının 
büyük kargaşayı yol açacağı 
uyarısında bulundu.

Öte yandan ÖVP'liler ise, sos-
yal konutlar için getirmek is-
tediği dil şartına yönelik dile 
getirilen eleştirileri geri çevir-
diler. ÖVP'nin imar sözcüsü 
Albert Hofer, eyalet meclisinde 
temsil edilen tüm siyasi par-
tilerin kararlaştırdığı "uyum 
programı"na dikkati çekerek 
"Bu programda, Almanca'nın 
öğrenilmesi de şart koşuluyor. 
Niye o zaman bu şart konut 

kiralamada öne sürüldüğü za-
man sorun haline getiriliyor? 
Zira bir dairenin yapımı, ortala-
ma olarak 100 bin Euro tutarın-
da kamu bütçesinden destekle-
niyor" dedi.  

FPö MuTlu

Viyana ve Yukarı Avusturya 
eyaletlerindeki FPÖ'lü politika-
cılar, ÖVP'nin Vorarlberg'deki 
sosyal konutların kiralanması-
nı dil şartına bağlamasını mem-
nuniyetle karşıladıklarını ifade 
ettiler. FPÖ'nun Viyana Eyalet 
Meclis Grup Başkanı Johann 
Gudenus, "Keşke Viyana'da bu 
proje hayata geçirilse. Çünkü 
SPÖ bu eyaletteki sosyal konut-
ları rastgele yabancılara dağıtı-
yor" dedi.

Yukarı Avusturya'nın imar işle-
rinden sorumlu FPÖ'lü Manfred 
Haimbuchner de, daha önce bu 
yöndeki öneriyi reddeden eya-
letteki ÖVP'li politikacıların, 
Vorarlberg'deki partili arkadaş-
ların örnek almasını beklediği-
ni dile getirdi. 

Vorarlberg`de rezalet karar:
dil bilmeyene sosyal konut yok

Avusturya, yabancılara yönelik ayrımcı bir uygulamaya daha imza 
atıyor. Vorarlberg Eyaleti'nde Muhafazakar Halk Partisi ÖVP'nin, 

sosyal konutların yabancılara kiralanmasını Almanca bilme şartına 
bağlaması tepkilere yol açtı. Fikir babası olan aşırı FPÖ partisi ise, 

önerilerinin dikkate alınmasından memnun. İç İşleri Bakanlığına bağ-
lı  Uyum(Entegrasyon)  
Bakanlığından sorum-

lu  ÖVP’li Devlet Sekreteri 
Sebastian Kurz  06.07.2011 ta-
rihinde kamuyouna açıkladı-
ğı Avusturya Entegrasyon 
Raporu’nda yer alan önem-
li konulardan biri de eğitim-
di.  Kurz, eğitim konusunda 
da yenilikler yapacaklarını 
ifade etti ve bunlardan biri-
sinin, çocuğunu okula gön-
dermeyen velilere ceza ke-
silmesi olduğunu belirtti. 
Avusturya basınında özel-
likle yine Türkiye göçmen-
leri arasında çocuklarını 
okuldan erken alanlar konu-
sunda haberler dikkat çekti. 

Yaptığı açıklamada,. çocuk-
larının eğitimini engelleyen 
ailelerin hem kendi çocukla-
rının, hem de Avusturya’nın 
geleceğine zarar verdiği-
ni söyleyen Kurz, maale-
sef birçok çocuğun bu du-
rumda olduğunun altını 
çizdi ve daha sıkı uygula-
malara başvuracaklarını 
belirtti.  İstatistiklere göre 
şu an Viyana’da 1130, Aşağı 
Avusturya’da 140 ve Yukarı 
Avusturya’da 750 tane okula 
devam etmeyen var. Bunun 
aileler için cezası 220 Euro, 
ancak bu cezanın artırılması 
söz konusu.  Kurz’un planını 
yaptığı diğer uygulamalar-
dan bir tanesi de Almanca 
bilmeyen çocuklara yöne-
lik 2 yıl ücretsiz anaokulu sı-
nıfı. Bu proje de çocukların 
dil ile ilgili sorunlarını okul-
dan önce ortadan kaldırmak 
amacıyla uygulanacak.   

  Hangi 
çocukların 
ailelerine 

ceza geliyor
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Avusturya Devlet Televizyonu 
ORF ile “Entegrasyon için 
Ekonomi” Birliği’nin or-

taklaşa girişimiyle dağıtılan 
Avusturya Entegrasyon Ödülleri,  
kültürlerarası  birlikte yaşama ve 
göçmenlerin entegrasyonuna kat-
kı sağlayan şirket ve projelere ve-
riliyor.  Bu yıl da 10 jüri üyesi, 261 
aday arasından kazananları se-
çerek  şu 4 kategoride ödülleri  v 
erdi: “Eğitim”, “Teşvik, destek”, 
“Girişimcilik”, ve “Şirket, iş sektö-
rü’’.  Geçtiğimiz günlerde Viyana 
Belediyesine bağlı Rathaus’da dü-
zenlenen galada, hangi projele-

rin ödül alacağı ile ilgili heyecan-
lı bekleyiş sona erdi.  Kazananlar 
arasında yer alan ve bir komşuluk 
projesi olan wohnpartner’den öv-
güyle bahsedildi.  İkamet etme gi-
bi hassas bir alanda, entegrasyon 
önemli bir konu.  Viyana Şehir yö-
netimi tarafından bu alanda en-
tegrasyonu teşvik etmek için ge-

rekli önlemler alınıyor ve  yıllardır 
projeler ürettiliyor. 2010 yılının ba-
şından beri de Belediye evlerinden 
(Gemeindewohnung)  Sorumlu 
Belediye Meclis Üyesi ve Bakanı  
Dr. Michael Ludwig’in girişimiyle  
kurulan komşuluk hizmeti  ‘wohn-
partner’ başarılı bir şekilde  faa-
liyet gösteriyor. Organizasyonun 

amacı birlikte yaşamı güçlendir-
mek ve sorunların önlenmesini 
sağlamak. Proje 1,5 yıldır da bu yol-
da emin adımlarla ilerliyor ve halk 
tarafından da  yavaş yavaş  kabul 
görüyor.  Entegrasyon Ödülü jüri-
si sadece Wohnpartner’in başarı-
sını ödüllendirmekle kalmadı, ay-
nı zamanda Komşuluk Hizmeti’nin 
şirket yapısına da vurgu yaptı.  
Bunun nedeni de 130 çalışanın 
yaklaşık %40’ının göçmen kökenli 
olması.  Ödül töreninde wohnpart-
ner adına ödülü alan Başkan Josef 
Cser, şu açıklamalarda bulundu:  
“Bilinçli olarak göçmenleri istih-

2011 Avusturya Entegrasyon Ödülü 
wohnpartner’e verildi

wohnpartner’e ait Viyana Belediyesi 
Komşuluk Hizmeti, “şirket ve iş dünya-

sı”  kategorisinde Avusturya Entegrasyon 
Ödülü’ne layık görüldü. 

dam ediyoruz, onları dikkate alı-
yoruz ve becerilerini geliştirmeye 
çalışıyoruz. Bu şekilde hem ekono-
mik ve mesleki entegrasyona katkı 
sağlamak istiyoruz, hem de şu an 
yaşanan entegrasyona örnek olma-
sını  hedefliyoruz.  Diğer yandan da 
Belediye Dairelerinde oturan in-
sanların komşuluk ilişkilerini güç-
lendirmek istiyoruz.  Baktığımız 
zaman göçmen kökenli kiracıların 
duygusal konularda anadillerinde 
kendilerini daha iyi ifade ettikle-
rini görüyoruz.  Bu tür bir projeyle 
komşular arasında çıkan sorunla-
rın ve anlaşmazlıkların da üstesin-
den daha hızlı gelebileceğiz.”  

Belediye evlerınden Sorumlu 
Belediye Meclis Üyesi  ve Bakanı  
Michael Ludwig de ödül ile il-
gili memnuniyetini şöyle ifade 
etti:  “Avusturya Entegrasyon 
Ödülü’nün wohnpartner’e veril-

mesiyle, doğru yolda ilerlemiş 
olduğumuz bir kez daha onay-
landı ve kanıtlandı. İnsanların 
hangi noktalarda sorunlar ya-
şadığını  tespit ediyoruz, onla-
rı bir araya getirip, toplumda 
karşılıklı saygıya dayanan bir 
birlikte yaşamı destekliyoruz.  
Gözlemlerimize göre, komşu-
lar birbirlerini tanıdıkları ve da-
ha iyi iletişim kurdukları takdir-
de, bariyerler daha azalıyor ve 
sorunların üstesinden daha ko-
lay gelinebiliyor. Apartman ku-
rallarına uyulduğu ve insanların 
birbiriyle konuştuğu bir ortam-
da birlikte yaşam ve entegras-
yon daha başarılı olmuş oluyor.  
Biz, kuralların uyulması konusu-
na dikkat ediyoruz ve iyi komşu-
luk ilişkilerini  teşvik ediyoruz.  
Çünkü bundan herkes karlı çıkar 
ve iyi, zengin bir birlikte yaşam 
da memnuniyet getirir. Bu konu-
da olumlu bir örnek olan wohn-
partner, aynı zamanda insan-
ları ayıran ve huzursuzluğa yol 
açan radikal girişimlerden uzak 
durulması gerektiğinin önemini 
gösterdi.” 

WoHnParTner’dekİ çeşİTlİlİk

wohnpartner, 2010’un başından be-
ri Viyana Belediyesi’nin bir kurulu-
şu olarak hizmet veriyor. Kuruluşun 
yoğunlaştığı  noktalar, birlikte ya-
şamın teşvik edilmesi ve güçlendi-
rilmesi, aynı zamanda da komşu-
lar arasında yaşanılan sorunların 
engellenmesi. 2010 yılının başında 
kuruluşta yaklaşık 130.000 apart-
man sakini var.  Organizasyondaki 
130 çalışanın yaklaşık %40’ı göç-
men kökenli. Bunların arasında 
Türkler, Norveçliler, İspanyollar, 
Sırplar ve  Hırvatlar  gibi değişik  et-
nik gruplar bulunuyor ve barış için-
de topluma hizmet etmeye çalışı-
yor. Yabancı kökenli insanlar aynı 
zamanda yönetim seviyesinde de 
görev alabiliyorlar. Bu tür 21 çalışa-
nın 8’i göçmen kökenlilerden olu-
şuyor (%38). 

eğİTİM İnSanlari 
bİlİnçlendİrİYor 

wohnpartner bütün çalışanları-
nı özel eğitimlere tabii tutuyor. 
Bu şekilde bu insanları, iş alanın-
daki entegrasyon konusu hakkın-
da bilinçlendiriyor. Bu durum da 
Belediye Evi sakinleri arasındaki 
iletişim için çok büyük önem taşı-
yor.  Hatta çeşitlilik konusuyla ilgi-
li kuruluşun içinde, sadece bu ko-
nuyu analiz eden özel bir grup bile 
var.  Bu grup şirkette kalitenin te-
minata alınmasına yarıyor. 

külTürleraraSi arabuluculuk

Kiracıların bazen iş sırasında fark-
lı kökenden gelen yardımcılara ih-
tiyacı oluyor. ‘wohnpartner ‘ de in-
sanların hizmetine bu durumlar 
için kültürlerarası arabulucular 

sunuyor. Böylece çalışanların çe-
şitli vasıfları daha da ortaya çık-
mış oluyor. 

TeklİFlerİn çeşİTlİlİğİ

Komşuluk ilişkileri ve yardım ko-
nularında danışmanın yanısı-
ra, anlaşmazlık durumlarında da 
wohnpartner, apartman sakinleri 
için birçok etkinlik düzenleyerek, 
sakin bir ortamda sorunlara çö-
züm aranmasını sağlıyor, komşu-
lar arasındaki ilişkilerin derinleş-
mesini teşvik ediyor ve topluluk 
bilincini güçlendirmeye çalışıyor. 
2010 yılında bu şekilde kamuya 
yönelik  232 proje hayata geçerken, 
yaklaşık 74.000 kişi bu etkinlik-
lere katıldı.  Viyana’da yaygın 
wohnpartner kampanyalarından 
“Hoş geldin Komşu” ve “Belediye 
Evinde Tatil” gibi sayısız yerel pro-
je hayata geçerken, değişik apart-
manlardaki komşuluk ilişkileri ele 
alındı ve desteklendi.  Özellikle sı-
cak aylarda akşam ve gece saatle-
rinde apartmanlarda gürültü yü-
zünden daha fazla tartışmalar 
yaşanıyor.”wohnpart Unterwegs” 
bu konuda apartman sakinleri-
ne yardımcı oluyor. Geçen sene 
wohnpart Unterwegs çalışanla-
rı yaklaşık 13.000 apartman saki-
niyle iletişime geçmiş ve arabulu-
culuk yapmıştı. 

uluSlararaSi olarak bİr 
örnek Teşkİl edİYor

Dünyada başka hiçbir metropol-
de bununla karşılaştırılabilecek, 
aynı konularla ilgilenen ve kamu 
yararına faaliyet gösteren ben-
zer bir komşuluk hizmeti yok. 
wohnpartner’i yakından tanıya-
bilmek ve kendi sosyal projeleri 
için fikir alabilmek için yurtiçin-
den ve yurtdışından delegeler ve 
büyük üniversitelerin temsilcileri 
Viyana’yı ziyaret ediyor.  Michael 
Ludwig şu cümle ile duygukarı-
nı  ifade etmesi dikkatlerden kaç-
madı; “Viyana Eyaleti Yönetimi 
wohnpartner ile sadece özgün 
bir proje olan Komşuluk Hizmeti 
’ne imza atmış değil, aynı zaman-
da uluslararası alanda bir örnek 
teşkil eden başarılı modeli haya-
ta geçirmiş bulunuyor.  İnsanlar 
arasında ayrım yapmadan sevi ve 
saygı ile  hizmete  devam. ”  

Ayrıntılı bilgi :
www.wohnpartner-wien.at

ludWig: "birlikte 
yaşam karşılıklı 
saygı ve genel 

kurallara dikkat ile 
daha kolay"

 Michael Ludwig 
Belediye evlerınden 

Sorumlu Belediye Meclis 
Üyesi  ve Bakanı  

 Josef Cser
 Wohnservice Wien
Genel Müdürü

 Josef Cser
 Wohnservice Wien

Genel Müdürü

Brigitte Jank 
Viyana Ticaret
Odası

Claudia Huemer
 Wohnservice Wien

 Genel Müdür  yardımcısı
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• Avusturya’nın temsilciliği, 
ÖVP Delegasyonunun yaptığı bu 
yurtdışı seyahati kapsamında bilg 
lendirilmiş midir?

• Türkiye’deki bahsi geçen bu-
luşmada, Avusturya’nın temsilci-
liğinden yetkililer de hazır bulun-
muşlar mıdır?

• Toplantının gündem maddele-
ri nelerdir?

• Türkiye’nin yeni kurduğu 
“Yurtdışında Yaşayan Türkler 
Başkanlığı” bu toplantıda günde-
me gelmiş midir?

• Avusturya milli toprakların-
da açılması için girişimde bulu-
nulan, altyapısıyla ve personeliy-
le Türkiye’ye bağlı ve herhangi bir 
diplomatik sıfatı olmayan bir ku-
ruluştan size bahsedildi mi?

• Görevdeki Dışişleri Bakanı ola-
rak, Türkiye Devletinin, Avusturya 
milli topraklarının içinde bir dev-
let inşa etme çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

• Bu konuları Avusturya ve 
Türkiye arasında gerçekleşecek 
gelecek toplantıda dile getirmeyi 
düşünüyor musunuz?

• Cevabınız evet ise, bu konuda 
nasıl bir tavır takınıp ve ne tür bir 
duruş sergileyeceksiniz?

• Cevabınız hayır ise, neden bu 
konuda hiçbir duruşa sahip değil-
siniz?

• Türkiye’nin bu gayretleri, 
özellikle Türkiye’den misafir iş-
çileri kabul etmiş bir ülke olan 
Avusturya’da, şiddetli toplumsal 
meydan okumalara sebep olmak-
tadır. Türkiye’nin Avusturya’da 
bir resmi devlet dairesi açmaya 
yönelik çabaları hakkında İçişleri 
Bakanını bilgilendirecek misiniz?

• Dışişleri Bakanı olarak, geç-
mişte entegrasyon çalışmala-
rı ve değişim önerileri hakkın-
da yapıcı olacağınızı bildirdiniz. 
Türkiye’nin Avusturya’da bir dev-
let kurumu açmak için gayretleri-
ni, Entegrasyon İçin Milli Eylem 
Planı’ndaki (NAPI) önlemlerde be-
lirtilen entegrasyon çabaları kap-
samında nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? 

   birol kılıç

Milletvekili Monika Mühl-
werth ve imzası bulu-
nan diğer milletvekilleri 

Dışişleri Bakanına Avusturya’da 
yaşayan Türkler’in entegrasyonu-
na ilişkin soru önergesi: 

14 MarT 2011

2011 yılının Mart ayının başın-
da, ÖVP Milletvekillerinden (ÖVP 
Meclis Grup Başkanı Karl-Heinz 
Kopf da dahil olmak üzere) olu-
şan Avusturya’dan bir delegas-
yon, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
resmi temsilcileriyle bir buluş-
ma gerçekleştirdi. Bu buluşma 10 
Mart 2011 tarihinde “Kurier” ad-
lı günlük gazetede şu şekilde ha-
ber yapıldı:

“Türkler İçİn dİl kurSu konu-
Sunda anlaşMazlik 

Erdoğan’ın danışmanlarından 
birinin açıklamalarına karşı-
lık (“Almanca kursları bir pro-
vokasyondur”) entegrasyon ko-
nusunda Mavilerden Yeşillere 
kadar bir çok kesimden eleşti-
ri geldi. Oluşan tepki dikkate 
değerdi: Türk Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Entegrasyon 
Danışmanı Gürsel Dönmez’in 
Kurier’de yaptığı ve Türkiye’de 
zorunlu olması gündemde olan 
Almanca kurslarının ülkede 
provokasyon olarak algılanıla-
cağına dair açıklamadan son-
ra, Çarşamba günü şiddetli iti-

raz sesleri yükseldi – buna ülke 
içinden gelen, Avusturya’da yaşa-
yan Türk uzmanlar ve aydınların 
gösterdiği tepkiler de dahil. “FPÖ 
Lideri Heinz-Christian Strache da 
olaya isyan etti: “Avusturya’da şu 
andan itibaren kesin bir şekilde 
ihtiyacımız olmayan şey, kendi-
lerini hala geldikleri vatanların 
tarafında gören, uyuma ve bü-
tünleşmeye katkı yapmaya ha-
zır olmayan ve Almanca dilini 
2. sırada gören göçmenlerdir”. 
Türkiye de resmi olarak bir kez 
daha, Avusturya’nın burada ya-
şayan Türkeri entegre etme konu-
sundaki bütün çabalarının engel-
lendiğini, bu yönde bir yerleşik 
düzenin hiçbir şekilde mümkün 
olmadığı yönünde Türkiye’nin 
de net bir işaret aldığını onayla-
mış oldu. 

Hİç İHTİYaciMiz Yok

Bu konuya normal-
de olduğunun ak-
sine FPÖ ile nadir 
olarak aynı fikri 
savunan Yeşiller 
d e ,  E r d o ğ a n’ı n 
Danışmanının mil-
liyetçi söylemleri-
ni eleştirdi. Yeşiller 
Partisi Entegrasyon 
Sözcüsü Alev Korun 
KURIER’e yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi: “Başbakan 
Erdoğan ve Tür-
kiye’nin üst dü-
zey temsilcileri-
nin yurtdışındaki 
Türklere sürekli ola-

rak “Türk olarak kalmalısınız!” 
çağrılarına Avusturya’da hiç ih-
tiyacımız yok”. Korun’un kendi-
si de göçmen kökenli ve Ankara 
Hükümeti’ni, Avrupa’da yaşayan 
Türklerin hayatlarından bariz bir 
şekilde haberi olmamakla suçla-
dı: “Ankara, yurtdışı Türklerinin 
bir köprü niteliği taşıyabileceği-
ni, 2 kültürü ve 2 dili de aynı anda 
benimseyebileceklerini söylemek 
yerine, boğucu bir milliyetçili-
ği alevlendirme yolunu seçiyor 
ve bu durum da Avusturya’daki 
Entegrasyon Politikasına çok 
büyük zarar veriyor.” Ayrıca 
Türk kökenli uzmanlar da, ÖVP 
Delegasyonunun Ankara zi-
yareti sırasında, Erdoğan’ın 
“Asimilasyon bir insanlık suçu-
dur” yönündeki değerlendirme-
sini savunan Dönmez’in açık-
lamalarını olağanüstü kritik 
olarak değerlendirdiler. Viyana 

Üniversitesi İslam Dini Pedagojisi 
Profesörü Ednan Aslan da; “Böyle 
açıklamalar beni şaşkına döndü-
rüyor” dedi ve ekledi: “Türk siya-
setçiler dışında kimsenin asimi-
lasyondan bahsettiği yok ve bu 
çok güzel bir şey. Kültürlerin bir-
birlerine uyum sağlaması ancak 
baskı kullanıldığı zaman redde-
dilmelidir. Eğer Türk Hükümeti 
vatandaşlarına hizmet yapmak is-
tiyorsa, o zaman Türkiye’de yurt-
dışına gitmek isteyen herkes için 
dil kursları açsın. Çünkü ancak o 
zaman yeni fırsatlar için adım atıl-
mış olur.” (Kurier, 10.03.2011) Bu 
bağlamda, aşağıda imzası olan 
milletvekilleri, Sayın Dışişleri 
Bakanına şu soruları yöneltmek-
tedir:

Soru önergeSİ

avusturya Parlementosunda bu soru önergesine dikkat:

İşte Türklerin başının belaya
sokulmasına sadece bir örnek

FPÖ Milletvekili Monika Mühlwerth ve imzası bulunan diğer milletvekilleri avusturya Parlementosunda Dış 
İşleri Bakanı spindelegger’e yönelttiği soru önergesi Türkiye göçmenlerini direkt ilgilendiriyor. soru önergesinin 

temenilini Kurier Gazetesi’nin haberi teşkil etti. Yeni Vatan Gazetesi Kurier Gazetesi’nde yayınlanan haber Mart 
2011 sayısında ‘Kurier niye hala yalanlamadı? manşeti ile geniş şekilde yer vererek kamunun dikkatine sunmuş 
ve Türkiye göçmenlerin nasıl başının belaya sokulduğunu analiz ve haberleri  ile gerçek habercilik örneği suna-

rak duyurmuştu. Yeni Vatan Gazetesi soru önergesini aşağıda olduğu gibi birebir aşağıda yayınlamaktadır. Yeni 
Vatan Gazetesinin "Kurier niye hala yalanlamadı?" manşetli haber analizini bu haberimizle okuyanlar Türklerin 

başının nasıl belaya  sokulduğunun aslında hikayesini bulacaklar.

FPö Milletvekili 
Monika Mühlwerth
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Avusturya’da Camii met-
kezli  Milli Görüş gibi siya-
si dernekler tüm  Türkiye 

göçmenlerini adeta esir almış 
durumda olduğunu söyleyen 
Avusturya Türk Enstitüsü baş-
kanı Dr. Yunus Ekrem, ‘ Türk ve 
Müslüman kimliği adeta siya-
si ve kültürel linç altında. Bunun 
en büyük suçlusu Milli Görüş gi-
bi Avusturya’da Dernek kanunla-
rındana yararlanarak aslında bir 
Siyasi Partinin uzantısı olarak si-
yaset yapan kuruluşlardır. Adam 
gibi Milli Görüş  Avusturya’da par-
ti kursun ve siyasete atılsın. Saygı 
duyarız. Oy oranına göre konuş-
sun. Böyle gerçek dernek yani 
Sivil Toplum Örgütü olmadan si-
yasi emelleri olan bir kuruluşun 
tüm Türkiye göçmenlerini esir al-
ması kabul edilemez ve büyük bir 
göz boyama olarak anlaşılma ihti-
maline kapısı açıktır.’  dedi.   

Sebastian Kurz, çocuklarını oku-
la göndermeyen aileler için ce-
za uygulamasını savundu ve özel 
olarak ihtiyacı olan çocukların 
zorunlu olarak ikinci bir anao-
kuluna gitmesi gerektiğini söyle-
di. Avusturya basınında özellikle 
Türkiye göçmenlerinin çocukları-
nın daha fazla bu problemleri ya-
şamasını ‘başörtülü ve türbanlı’ 
hanımlar ile vermesi karşısında 
Türk veya İslam toplumunda tep-
ki gelmediği görüldü. Geçtiğimiz 
Pazartesi günü açıklanan enteg-
rasyon raporundan çıkarılan ilk 
sonuçlar bu yönde olmasına rağ-
men, ileriki günlerde eğitim dışın-
daki konular da (göç ve göçün yol 
açtığı sorunlar vb.) çok tartışıla-
cak gibi duruyor. 

1. göç: 2010 Yilinda aVuSTurYa’Ya 
daHa Fazla İnSan geldİ

Hiç gündemden düşmeyen ve her-
kesin ağzına sakız olan göç durdur-
ma politikası, anlaşılan işe yara-
mamış görünüyor: 2010 yılında göç 
edenlerin sayısında yine artış var. 
Bunun sebebi ise konjonktür büyü-
yor ve bunun sonucunda işgücüne 
yönelik talep de artıyor. Geçtiğimiz 
yıl Avusturya’ya gelenlerin sayı-
sı 114.000, bu sayı bir önceki yıla 
oranla 7.000 fazla. Avusturya’dan 
göç edenlerin sayısı ise çok büyük 
ölçüde değişmeyerek 87.000 civa-
rında kaldı. Net olarak ülkeye olan 
göçü hesaplarsak yaklaşık 28.000 
sayısı ortaya çıkıyor.

Uygulamanın doğru işlememe-
sinin sebebi, sadece AB dışın-
dan gelen göçün kontrol edile-

bilir ve sınırlı tutulabilir olması. 
Ancak göçmenlerin büyük çoğun-
luğu, ya AB-vatandaşı (59.000) 

ya da yurtdışından evine dö-
nen Avusturyalılardan oluşuyor 
(16.000). Türkiye’den ise sadece 
4.000 göçmen gelmiş – diğer ül-
kelerle karşılaştırıldığı zaman dü-
şük bir sayı. Diğer yandan sığınma 
talebiyle ülkeye yapılan başvuru-
ların yaklaşık üçte biri kabul edil-
di ve bu şekilde ülkeye gelenlerin 
sayısı 11.000’e geriledi. 2010 yılın-
da Avusturya’da yaşayan göçmen 
kökenli insanların sayısı 1,543 
milyon – bu nüfusun 18,6’lık bö-
lümüne tekabül ediyor. Bu grup-
tan yurtdışında doğmuş ve birinci 
nesle ait olanların sayısı ise 1,139 
milyon.

2. güVenlİk: Yabancilarin Suça 
karişMa oranlarinda Pek değİ-

şİklİk Yok

Herkesin diline kolayca dola-
nan “Yabancıların yüksek suç 
eğilimi” gerçekte de var olan bir 
şey. Ülkedeki sanıkların %29’u 
ve yargılanan %31’i yabancı kö-
kenli vatandaşlardan oluşuyor. 
Şüphelilerin %24’ü Avusturya’da 
ikamet eden insanlardan oluşu-
yor, sadece %5’lik bir kesim yasa-
dışı olarak Avusturya’da bulunan-
lar ya da turistler. Yabancı kökenli 
vatandaşların %1,6sı geçtiğimiz 
yıl mahkemede yargılandı – bu 
oran Avusturyalıların 4 katı olma 
niteliği taşıyor (Avusturyalıların 
yargılanma oranı %0,4). Aslında 
bu istatistik biraz yanıltabilir, çün-
kü yasalarla başının derde girme 
riski en yüksek olan grup 15-40 yaş 

Avusturya`ya göç artmaya devam ediyor:

2010 yılında 114.000 kişi 
gelmiş (Türkler 4000)

Türbana kafayı takmışlar
İç İşleri Bakanlığına bağlı Avusturya Devlet Sekreteri olan 24 yaşında-
ki Sebastian Kurz 2010 yılının entegrasyon raporunu açıkladı. Sonuçları  
Avusturya’da  tartışılmaya  başladı. Göçmenler arasında yetersiz okul eğitimi, 
yüksek suç eğilimi, işsizlik ve dar konut koşulları ortaya çıkan önemli madde-
ler. Türkiye’den Avusturya’ya  sadece 4.000 göçmen gelmiş – diğer ülkelerle 
karşılaştırıldığı zaman düşük bir sayı ama Avusturya basını ve sağ siyaset yine 
Türklerin üzerine tüm sorunları atması dikkat çekti. Haberlerde göçmen deyip 
sadece türbanlı Türkiye göçmenleri kullanılıyor.

arası erkeklerdir. Ve bu kesimin 
içinde göçmen kökenlilerin oranı 
orantısız biçimde fazla. Bu gerçe-
ği göz önünde bulundurduğumuz 
zaman, göçmen kökenlilerin suç 
eğiliminin Avusturyalıların sade-
ce 2,8 katı fazla olduğu görülüyor. 

Göçmenler yalnızca suç işleyen 
grupta değiller: Geçtiğimiz yıl ce-
za gerektiren olaylarda, kurban-
ların %20’si yabancı kökenliy-
di. Başka bir deyişle göçmenler, 
Avusturyalıların 2 katı fazla kur-
ban oluyorlar. 

3. eğİTİM Ve dİl: 2. neSİlle bİrlİk-
Te arTiş başladi

Yabancı öğrencilere yüksekokul-
larda rastlamak çok mümkün de-
ğil ama özel statülü okullarda 
orantısız biçimde bulunuyorlar. 
Almanca konuşamayan öğrenci-
lerin %14’ü zorunlu eğitimi bile 
tamamlayamıyor. Bu özellikle es-
ki Yugoslavya’dan ve Türkiye’den 

gelen göçmenler için geçerli. 
Anaokulunda da durum farklı 
değil: Almanca bilmeyen çocuk-
ların %58’i dil konusunda yar-
dıma ihtiyaç duyuyor, Almanca 
konuşan çocuklarda ise bu oran 
sadece %10. İkinci nesil diye ad-
landırılan (Avusturya’da doğan) 
grubun ise durumu daha iyiye gi-
diyor: Bu kesimin okul kariyeri 
Avusturyalılardan çok fazla fark-
lılık göstermiyor.

4. MeSlek: daHa Fazla İşSİz, aMa 
daHa az uzun zaManli İşSİz

İş hayatında da eğitim seviye-
si düşüşte: 2010 yılında Türkler 
ve diğer üçüncü ülkelerden ge-
lenlerin işsizlik oranı %13,1 – bu 
Avusturyalıların iki katına denk 
geliyor (%6,4). Toplamda yaban-
cıların işsizlik oranı %9,7. Dikkat 
çeken nokta ise, uzun çalışan iş-
çilerin işsizlik oranı göçmenlerde 
(%1,6) Avusturyalılara (2,9) oranla 
daha az. Göçmen kökenli kadınla-

rın iş sahibi olma oranı da geriledi 
– Türk kadınların sadece %41’lik 
bir kesimi iş sahibi durumda. AB, 
AEA, İsviçre ve eski Yugoslavya 
bölgelerinden olan kadınların 
çalışma oranı, Avusturyalılara 
(%68) oranla çok farklılık göster-
miyor. İkinci nesil Türklerde de 
çok farklı bir durum söz konusu 
değil.

5. İkaMeT: daHa Yakin İlİşkİler Ve 
daHa YükSek MaSraFlar

Göçmenlerin gelir durumunun 
düşmesi, ikamet ettikleri yerler-
de de kendini gösteriyor. 2010 yı-
lında kişi başına denk gelen alan 
yaklaşık 43 metrekare. Yabancı 

kökenli vatandaşlarda bu sayı 31, 
Türklerde ise sadece 21. Öte yan-
dan konut maliyet yükü de göç-
menlerde büyük bir yükseliş ser-
giledi. Avusturyalıların %16’sı, 
yabancıların ise %35’i gelirinin 
çeyreğinden fazlasını konutla il-
gili masraflar için harcıyor. 

6. daHa Fazla çocuk: Yabancilar 
doğuMun arTMaSini kurTariYor

Avusturyalı vatandaşlar arasın-
da doğum oranında eksiye giden 
bir değer var (Ölümler doğumlar-
dan daha yüksek): -7374. Ancak 
yabancıların sayesinde ülke gene-
linde doğumlar ve ölümler nere-
deyse eşit seviyede.

Tıp dünyası ağız kokusunu 
iki ana başlığa ayırmak-
ta; Fizyolojik ve Patolojik 

sebepler;Gün boyunca dil-
de ve damakta üreyen bakte-
rilerden kaynaklanan koku-
lar (%55) Sert kokulu gazlar ve 
enzimler içeren yiyeceklerin 
(sarımsak-soğan) tüketilme-
sinden kaynaklanan kokular 
(%12) Sigara ve tütün mamul-
lerinin tüketiminden kaynak-
lı kokular (%33) Fizyolojik ağız 
kokuları kapsamına girmekte-
dir. Patalojik ağız kokularının 
sebebleri ise genelde,Diş ve di-
şeti hastalıkları, solunum yolu 
enfeksiyonları,Diyabet, Böbrek 
yetmezliği ve metabolizma bo-
zuklukları olarak sıralanabilir.
Genel olarak bakıldığında, ağız 
kokusu üzerine yapılmış çalış-
malar bize ağız kokusunun %87 
sinin ağız boşluğu kaynaklı ol-
duğunu göstermektedir. Bunun 
%51 si dilden, %49 u ise diş ve 
dişeti hastalıklarından kaynak-
lanmaktadır. Bugüne kadar diş 
fırçalamak hijyeni sağlasa da, 
asıl unsur olarak tedavi edici ol-
maktan uzaktır. Naneli ve men-

tollü sakız, pastil ve spreyler ise 
kokuları sadece çok kısa süre-
liğine perdelemekte fakat ağız 
kokusuna uzun süreli ve teda-
vi edici etki gösterememekte-
dir. Oysa ki okaliptus, karanfil, 
tarçın, zerdeçal gibi antibakte-
riyal bitkilerin ekstrelerin doğ-
ru kombinasyonunun düzenli 
kullanımı ağız kokusuna çözüm 
olabilmekte

ağiz kokuSunun 
TedaVİSİ MüMkün Mü? 

Evlilikleri yıkan, aşkları bitiren, kariyerle-
ri sekteye uğratan, özgüvenleri ve medeni 

cesaretleri yerle bir eden bir hastalıktır ağız 
kokusu (halitosis). 
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“TaleP değİl uYgulaMa 
aşaMaSindaYiz“

Yeni  dönemin ne oldu-
ğu hususunda Alevi İnanç 
Toplumu sözcüsü Maral 

şunları ifade etti: “Yeni dönem-
den kastımız şudur: Aleviler artık 
Avusturya Anayasa Mahkemesi 
kararıyla kavuştukları hakların-
dan yararlanmaya başlama dö-
nemine geçmişlerdir. Şimdi talep 
etme döneminde değiliz. Artık el-
de ettiklerimizi uygulama aşa-
masındayız. Artık içinde yaşadı-
ğımız toplumda “öteki“ değiliz. 
Bu toplumun öteki olmayan bir 

inanç parçasıyız. Çünkü bizim 
inancımızda diğer tüm inançlar 
gibi yasal. Bir cemevi, bir kilise, 
bir sinagog, bir cami hangi statü-
deyse aynı statüye kavuşmuştur. 
Bu durum bizim açımızdan ye-
ni bir dönemdir. Bu dönemde ar-
tık etabile olup, yüzlerce yıldır 
yoksun bırakıldığımız haklarımı-
zı bir bir uygulamaya geçirece-
ğiz” Uygulamada ortaya çıkacak 
problemler konusunda ise Maral; 
“Uygulama sırasında elbette ba-
zı problemlerle karşılaşacağız” 
dedikten sonra şunları ifade etti:  
“Bunlar ancak bizler tarafından 
enine boyuna düşünülüp tartışıl-

mış problemler olacak. Bu orta-
ya çıkması muhtemel ufak tefek 
problemleri ise, büyük bir şevkle 
çözeceğiz. Bu noktaya gelebilmek 
için 1400 yıl bekledik. 

Sabırla bekledik. İncindik, in-
citmemeye özen gösterdik. Hz. 
Ali’nin öğüdüne uyarak 1000 kez 
mazlum olduk ama bir kez dahi 
zalim olmadık. Elimize, belimize, 
dilimize sahip olmaya çalıştık. Hiç 
bir inancı, hiç bir insanı hor gör-
medik. Bir karıncayı dahi incit-
memeye özen gösterdik. Sonuçta 
bu noktaya ulaştık. Şimdi önü-
müze bakıp işlerimizi bir bir yo-
luna koyacağız.“ Avusturya İslam 
Cemaatine yeni başkan seçilmesi 
nedeniyle kutlama yazıp yazma-
dıkları sorusunu ise Maral şöyle 
cevapladı: “İslam Cemaatine ye-
ni bir başkan seçildiğini basın yo-
luyla öğrendik. Bugüne kadar bu 
Sünni inanç toplumuyla herhan-
gi bir görüşme yapmadık. Önceki 
başkanları Sayın Şakfeh Alevileri 
incitici açıklamalarda bulundu. 

Bu beyanatlar hakkında özür di-
lenmediği müddetçe herhan-
gi bir tebrik yazısı yazmayacağız. 
Hiç kimse başkasının Müslüman 
olup olmadığı konusunda karar 
veremez. Bu Allah’a ortak yani 
şirk koşmaya girer. Eski başkanla-
rı, Ehli Beyt soyundan gelen, ev-
ladı resul olan seyitlerimizi, de-
delerimizi İslam dışı göstermiş 
ve bunu defalarca tekrar etmiş-
tir. Peygamber soyundan gelen 
dedelerimizi İslam dışı gösteren, 
İslam’da olmayan bir mekanizma 
kullanarak, kimin İslam olup ol-

madığı yetkisini ken-
disinde gören eski 
başkanın ifadelerine 
ne yazık ki diğer yöne-
ticiler tarafından her-
hangi bir karşı açık-
lama gelmemiştir. Bu 
durum bizlerde İslam 
Cemaatinin genel ba-
kışının bu olduğu ka-
nısını geliştirmiştir.” 
Ertürk Maral sözleri-
ne şöyle devam etti:  
“Bu nedenle, eski baş-
ka n l a r ı  d ö n e m i n -
de kullanılan ifadeler 
hususunda özür di-
lenmediği sürece, geç-
mişte olduğu gibi bu-
gün de herhangi bir 
iletişimimiz olmaya-
caktır. Tebrik etmek 

iletişim kurmaktır. Bunu da yap-
mayacağız… Bu cemaat mensup-
larının pek çoğunun mensup ol-
duğu görüşten gelen Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı dahi, dı-
şarı çıktığında, Alevi ulularının 
sözlerini kullanmakta. Lübnan’da 
Hacı Bektaş’ın sözlerini, seçim-
ler sırasında Yunus Emre’nin söz-
lerini ve pek çok kez Mevlana’nın 
sözlerini kullanıyor. Ama birileri-
ne de Aleviler İslam değildir de-
dirtiliyor… Bunun kabul edilmesi 
mümkün değildir. Sıradan ge-
çiştirilecek bir söz de değildir.”  
Alevilik dersleri konusunda ise, 
gerekli prosedür tamamlandığın-
da Avusturya okullarına Alevilik 
Dersleri geleceği müjdesini ve-
ren Maral; “Sırada Alevilik dersle-
ri var. İnsanlarımızın Alevilik be-
yanlarını yapmaları gerekmekte. 

Bunlar tamamlandığında, şim-
di okullarda inanç hanesine 
Alevi yazdıran çocuklarımız için 
Alevilik dersleri gelecektir. Bu 
dersler klasik bir din dersinin 

Dünyada bir ilk. 2010-2011 öğretim yılının sonun-
da Avusturya okullarında verilen karnelerde Alevi 
olduklarını beyan eden öğrencilerin karnelerinde 
inanç hanesine ‘Alevi’ yazdığı görüldü.  Avusturya 
Alevi İslam İnanç Toplumu  başkanı Kazım Gülfırat 
ve yardımcısı Ertürk Maral ın birlikte  yaptığı basın 
açıklamasında şu sözlere yer verildi:  “Heyecanla 
Avusturya’nın doğu eyaletlerinde karne dağıtım 
günü olan 1 Temmuzu bekledik. Okullara gönderi-
len genelge uyarınca Alevi olduklarını beyan eden 
çocukların karnelerinde ‘Alevi’ yazılması gerekmek-
tedir. Bakalım uygulamaya geçilebildi mi yoksa hala 
programla ilgili bir sorun var mı? Bizlere ulaşan 
ilk karnelerde herhangi bir sorun olmadığını tespit 
ettik. Alevi oldukları beyanlarını yapan, bu belgele-
rini Viyana Alevi İnanç Toplumundan alan ve bun-
ları okula götürerek inanç hanelerini ‘Alevi ‘olarak 
değiştiren tüm çocuklarımızın karnelerindeki inanç 
hanelerinde ‘Alevi’ yazmaktadır. Bu bizler için tarih-
sel bir adımdır. Elde ettiğimiz bu hakkın uygulamaya 
geçmesi bütün dünyadaki Aleviler adına sevindirici 
bir gelişmedir. Artık Aleviler yeni bir döneme merha-
ba demektedirler.“ 

ötesinde, aynı zamanda bizlerce 
‘Telli Kuran’ olarak adlandırılan, 
sazın da öğretileceği dersler ola-
caktır. Tüm bu hakların uygula-
maya geçmesi için Alevilerin bir 
an önce Alevilik beyannameleri-
ni imzalamaları gerekmektedir” 
dedi. İzin sezonu nedeniyle tüm 
insanlara huzurlu bir tatil dile-
yen Maral, önümüzdeki dönemin 
Aleviler açısından biraz fazla yo-
rucu, ancak mutlu bir dönem ola-
cağını belirtti.  Maral yeni seçilen 
IGGiÖ Başkanı Fuat Sanaç’ın Die 
Presse Gazetesine seçilmeden kı-
sa bir sure önce verdiği mülakatta 
ifade ettiği “Türkiye’ye demokra-
siyi Milli Görüş getirmiştir” söz-
lerine, basın açıklamasında isim 
vermeden şu ifadeler ile eleştiri 
getirdiği dikkat çekti: “Bu açıkla-
mayı yapanların sanırım tarih bil-
gileri biraz zayıf. Demokrasinin 
temel taşı olan çok partili yaşama 
geçiş 1946 yılında sağlanmıştır. O 
yılarda demokrasiyi getirdiği ile-
ri sürülen görüşün değil varlığı, 
daha adı bile yoktur. O görüş si-
yasal yaşama 1969-1970 yılında 
1 milletvekiliyle girmiştir. 1970 li 
yıllarda kısa dönemli, koalisyo-
nun çok küçük bir ortağı olarak 
ve nihayetinde 1996 yılında ge-
ne bir koalisyon hükumetinde kı-
sa dönemli olarak görev almıştır. 

Bu hatırlatmaları yapmak zorun-
lu oldu. Onların döneminde de-
mokrasinin geliştirilmesiyle ilgili 
en küçük bir gelişme olmamıştır. 
Tek bir anayasa maddesi bile de-
ğiştirilmemiştir. En büyük anaya-
sa demokratikleştirilmesi, idam 
cezasının kaldırılması, 1999 yı-
lında Ecevit başbakanlığında ku-
rulan bir koalisyon hükumetince 
yapılmıştır’’. 

 Alevilerin içinde yaşadıkları top-
lumların saygın bireyleri olduk-
larını ifade eden Maral, yaşadı-
ğımız her yerde ayrıştırıcı değil, 
kaynaştırıcı olduklarını, sorun 
üretici değil sorun çözücü olduk-
larını, bunu çabaladıklarını di-
le getirdi ve “Hiç bir insanı ayırt 
edemeyiz, çünkü bize öğütlenen, 
72 millete bir nazarla bakmaktır” 
dedi. “Bu nedenle inancımızın 
temelinde insan var” diye ekle-
yen Maral, hangi inançtan, han-
gi etnik kökenden olursa olsun, 
her insanın başlarının tacı oldu-
ğunu ifade etti. Basın açıklama-
sında gündemdeki bir konuy-
la ilgili olarak da, Hacı Bektaş’ın 
“Aslanın dişisi de erkeği de as-
landır” sözünü hatırlatan Maral, 
“Erkek-kadın ayrımı yapmak bi-
zim inancımızla bağdaşmaz” di-
yerek sözlerini noktaladı.

Öncelikle Alevilerin bulun-
dukları eyaletlerde Alevi 
İnanç Toplumlarına gi-

derek alevi inancı mensubu ol-
duklarını belirten bir Alevilik 
beyannamesi doldurmaları ge-
rekmektedir.  Viyana’da yaşa-
yanlar için bu belgeyi verme-
ye yetkili kurum, Viyana Alevi 
İnanç Toplumudur. Viyana 
Alevi İnanç Toplumunun 
Alevilik beyannamelerinin ve-
rileceği bürolar Viyana’nın 
iki bölgesindedir: Bir tane-
si Viyana Alevi Kültür Birliği 
Binasında, yani 21. Viyana’da, 
Schererstrasse 4 numaralı ad-
reste, bir diğeri iseInternet  say-
fası  www.aleviten.at" www.
aleviten.at E.mail:info@alevi-
ten.at, Sorumlu: Ing.Rıza Sarı  
Şubesi Avrupa Hubyarlılar 
Birliği binasında, yani 10. 
Viyana’da Hasengasse 28 nu-
maralı adrestedir. Sorumlu ki-
şi Ali Temel.  Bu beyannameleri 
dolduranlara inançlarının alevi 
olduğuna dair bir belge düzen-
lenecektir. Alevi olunduğuna 
dair belge almak için beyanna-
me verecekler için yaş sınırı 16 
dır. Yani 16 yaşından büyük-
ler beyannameyi hem kendile-
ri hem de varsa 16 yaşından kü-
çük çocukları için doldurmaları 
gerekmektedir. 16 yaşından bü-
yük çocuklar reşit sayıldıkları 
için onlar kendi adlarına kendi-

leri beyanname doldura-
caklardır. Kısacası anne 
babalar 16 yaşıdan kü-
çük çocukları adına bel-
geyi kendileri doldura-
caklardır. Bu düzenlenen 
belgeyi okullarına götü-
rüp müdüre ibraz ede-
rek inanç hanelerini alevi 
olarak değiştireceklerdir.
Bu değiştirmeyi yapanla-
rın çocukları okullarda ki 
sünni islam derslerine ka-
tılmamak için okulun açı-

lışının ilk haftası verilmesi gere-
ken, kayıt sildirme dilekçesini 
verme zorunluğundan, vermeyi 
unutanlar da o derslere katılma 
zorunluluğundan otomatik ola-
rak kurtulacaklaradır. 

Bu beyannamelerin sayısı 
16.000 e ulaştığında okullarda 
Alevilik Dersleri verilmesinin 
önünde artık engel bulunma-
maktadır. Alevilik derslerinin 
ders planını Alevi Eğitimciler 
yapmaktadır.  Dersler ge -
ne Alevi Öğretmenlerce ve-
rilecektir. Bunun için şu an-
da 16 bin İmza’ya gerek var. 
Avusturya’da yaşayan Alevi 
vatandaşlardan  Alevi olduk-
larını Beyanname doldurma-
ları beklenmektedir. Derslerin 
içeriği hakkında bir kaç hu-
sus belirtmek gerekirse: Bu 
derslerde: Hak Muhammet Ali 
anlayışı, 4 Kapı 40 Makam, 
Ehli Beyt, 12 İmamlar, Kırklar 
Meclisi, Alevilik’te Kutsal ay-
lar, günler: Muharrem Matemi 
ve orucu, Hızır, Hıdırellez, 
Kurban ve Kurban Bayramı, 
Alevilik ve Çevre, Alevilik ve 
diğer inançlar, Hz. Ali ve Hz. 
Alinin adaleti, Hünkar Hace 
Bektaş Veli, 7 Ulu Ozanlarımız, 
Hallacı Mansur, Cem, Semah, 
Cemevlerimiz,... gibi tamamen 
alevilikle ve alevi anlayışıyla 
ilgili konular okutulacaktır.

Aleviler çocuklarının inanç hanelerine Alevi 
olarak değiştirmek için ne yapmalı? Viyana 

Alevi İslam Toplumu başkanı Kazım Gülfırat ve 
yardımcısı bu konuda Ertürk Maral  basın açık-
lamasında şu bilgilere yer verdiği dikkat çekti:

Nasıl olacak?Avusturya İslam Cemiyeti (IGGÖ) Alevileri 
yıllarca dışladı, hatta Müsluman değil diye 

ilan edince dünyada bir ilk  yaşanmaya başlandı:

karnelerdeki inanç 
hanesinde alevi yazıyor

Vakb başkanı 
kazım gülfırat
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Bu helalleşme meselesi üstü-
ne daha çok yazacağız bes-
belli. Örtbas edilmiş katliam-

larla yüklü bir geçmişi var çünkü, 
bu toprakların. Nereyi kazsan, top-
lu mezar fışkırıyor. Binlerce ka-
yıp insan gömülü bu coğrafyada. 
Artık koyu bir devlet dili edinmiş 
olan Başbakan’ın, toplumu ve mu-
haliflerini helalleşmeye çağırır-
ken önerdiği de işte bu kadar basit. 
Şimdiye kadar devlet diskurunun 
asker borusuyla hipnotize edilip 
zaten çoktan unutmaya meyyal kı-
lınmış bu toprak halkları bir kez 
daha, bu kez açıkça kaderiyle barı-
şıp unutmaya çağrılıyor. Hakkınızı 
helal edin. Bana, devlete, vatana.. 
Barışa. Ama nasıl?  Kayıp yakınla-
rı, unutun gitsin. Işkence kurbala-
rı, unutun gitsin. Katliamdan ge-
çenler, kılıç artıkları, unutsanıza 
be kardeşim.

Van da SİVaS da 

Haydi tekrar soralım: Ordu üze-
rinde olması gereken sivil tahak-
kümü sağladığı iddia edilen AKP 
hükümeti, Van’ın Özalp ilçesinde 
33 Kürt vatandaşını kurşuna diz-
dirmiş olan ve Genelkurmay’ın 
yöre halkına ibret-nispet-gözdağı 

olsun diye adını ver-
diği Mustafa Muğlalı 
kışlası konusunda bi-
le Hüseyin Çelik’in ve 
bizzat Başbakan’ın ni-
yet belirtmesine kar-
şın hiçbir şey yapama-
mıştır. Yakında adını 
değiştireceğiz diye söz 
verdikleri kışlanın adı-
nı Genelkurmay hala 
sakınıp ileri kuşaklar 

için de saklamaktadır. Bir tek kış-
lasının, fevkalade savaş kışkırtıcı-
lığı içeren, o topraklarda dedeleri-
babaları katledilmişlere yönelik 
akıl almaz bir gösteri olan adını 
bile değiştiremeyen, orada mağ-
dur olan halkının başını okşama-
yı beceremeyen hükümetin asker 
üzerindeki etkisine nasıl inana-
lım? Ama konumuz bu değil doğ-
rusu. Konumuz, bu topraklar-
da basınından sivil kuruluşuna, 
yargısından sokağına devleti her 
halükarda koruyup, devletlileri 
tarihin tacizinden sakınan bir di-
lin her daim dolaşımda olması. 
Muktedir olmak da Muğlalı reza-
letini görmezden gelmeyi gerek-
tiriyor. 33 çulsuz Kürt köylüsünü 
kurşuna dizdi diye koskoca pa-
şamızdan vazgeçecek değiliz ya. 
Şimdi de katillerle maktulleri hiç 
değilse tarihin belleğinde barış-
tırma projelerinden biri yürürlüğe 
sokulmuş durumda. 

gerçekTen İnSanin akli bu kada-
rini alMiYor. 

2 Temmuz, Sivas katliamının 18’in-
ci yıldönümüydü. Madımak Oteli 
kamulaştırılıp Bilim ve Kültür 
Merkezi’ne dönüştürülmüştü.  
Binanın girişinde bir ‘Anı Köşesi’ 
bulunuyor. O köşede 37 isim var: 
Olaylar sırasında yanarak hayatı-
nı kaybeden 33 aydın, iki otel gö-
revlisi ve onların yanında iki sal-
dırgan.  Evet, iki linççi de; oradaki 
insanları diri diri yakanlardan iki 
kişi de o duvarda saygıyla anılıyor. 

bu arada bİr Valİden İnSanlik da 
öğrenİYoruz. 

Sivas Valisi Ali Kolat, olaya 
“İnsan merkezli baktığımız için 
hiçbir ayrım yapmadık.” deyiver-
miş. Böyle mangal yürekli, man-
da gönünden bir insanlık anla-
yışına varamamış olabilirsiniz, 
demeye getiriyor, vali efendi. 

Zaten lobideki Atatürk büstünün al-
tına, ‘Toplumun içindeki farklı dü-
şünceler, farklı inanışlar ne olur-
sa olsun; milli birlik ve beraberlik 
içerisinde hareket 
etmesini bilen bir 
milletin başara-
mayacağı iş, aşa-
mayacağı engel 
yoktur’ yazdırtmış 
ya. Anlayana. Anı 
köşesi alfabetik sı-
rayla hazırlandı-
ğı için, ilk sırada 
saldırganlardan 
Ahmet Alan’ın is-
mi bulunuyor. 

Yaşamını yitirenlerin adlarının alt 
bölümünde: “2 Temmuz 1993 tari-
hinde meydana gelen elim olayda 
37 insanımız hayatını kaybetmiş-
tir. Böyle acıların bir daha yaşan-
maması dileğiyle” cümlesi yer alı-
yor. Yan tarafta ise, Aşık Veysel, Pir 
Sultan Abdal, Aşık Ruhsati, Hacı 
Bektaş-ı Veli, Mevlana Celaleddini 
Rumi ve Yunus Emre’nin özlü söz-
leri var. Ayrıca her ismin altında 24 
saat akacak temsili çeşmeler bulu-
nuyor. 

aleVİler elbeTTe bu duruMdan 
çok raHaTSiz oldu. 

Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok 
Akatlı, basına gönderdiği yazıda, 
babasının adının o köşeden kaldı-
rılmasını talep ediyor ve şöyle biti-
riyor: “18 yıldır duygusal sebepler-
le Sivas’a adım atmadım. Sadece 
bir utanç müzesi ya da bir insan-
lık anıtı yapılırsa gideceğimi söy-
ledim. Şimdi gerekirse oraya gider 
o plaketi sökerim. Beni buna mec-
bur etmeyin. Bir zahmet siz kaldı-
rın. Hemen!” 

İnSanliğa daVeT 

Valinin dilinden insanlığa davet 
ediliyoruz. Katilleri cürümleriyle 
andığımız için. Çünkü hala linç-
çilerden korkuluyor. Çünkü o gün 
o oteli yakanların büyük kısmı 
kaçtı, bir kısmı cezalandırılmadı. 
Katlettikleri canlar yanlarına kar 
kaldı. Çünkü kafaları bozulursa 
tekrar yakarlar, canlarını sıkan-
ları. Onların bu katliamla yatıştır-
dıkları hassasiyetleri toplum ola-
rak referans almak zorundayız. 
Işte katliamların üstünden ferah-
ça atlayıp geçen tarih böyle yazı-
lıyor. ‘O gün orada 37 kişi öldü. 
Kaderin oyunu. Ölen de öldüren 
de bizim insanımızdı. Dolayısıyla 
hepsini hayırla anmalıyız.’ 

Böylece dostlarımızı, yakınlarımı-
zı, vatandaşlarımızı, insanları ya-
kanlar, daha ileride birer kuruma, 
kuruluşa ad olacaklar besbelli. 
Yollarından gidenlerin yolları açık 
tutulacak. Onların hassasiyetleri-
ne uygun olmayan yakılmayı hak 
etmiştir. Bu kafayla Deniz’in me-
zarının yanına Baki Tuğ’un yerini 
hazırlayın bari. Hrant’ın mezarına 
,ölümünde katkılarını esirgeme-
yenlerin listesi olan bronz bir pla-
ket de mükemmel bir helalleşme 
yordamı olmaz mı? 2 Temmuz gü-
nü otelin önüne yürümek isteyen-
ler, valinin emriyle gaz bombala-
rına tutuldular. Yakılmadıklarına 
şükredelim. 

MazİYe daldiM 

Bianet, 3 Temmuz 1993’ün gaze-
te manşetlerini derleyerek mü-
kemmel bir hizmette bulunmuş. 
‘Hırsızın hiç mi suçu yok’ gazete-
ciliğinin nadide örnekleri, çok de-
ğerli gazetecilerimizin ağzından… 
Aziz Nesin’in büyük bir nefretle 
bu katliamın sorumlusu ilan edil-
diğini, katliamcı halkın hassasi-
yetinin nasıl anlayışla karşılan-
dığını hatırlamıyor olabilirsiniz. 
Birkaçını aktaracağım. 

Öncelikle Sabah, Hürriyet , 
Milliyet, Türkiye, Meydan gibi 
yüksek satışlı beş gazete “olayla-
ra Aziz Nesin’in yaptığı bir konuş-
mayla neden olması”nı öne çıka-
rıyor, Hürriyet, bu konuşmanın 
“yerel basında abartılı bir şekilde 
yayınlanması”na vurgu yapıyor-
du. O gün yegane hakikat duyuru-
cusu Özgür Gündem’di. Manşeti, 
‘Devlet gözetiminde katliam: 40 
ölü’ idi. Sabah’a kalırsa olayın 

içinde Alevi-Sünni çatışması yok-
tu. Aziz Nesin tahrik etmiş, halk 
da galeyana gelmişti. Milliyet, 
Aziz Nesin’in Türk milletini yüzde-
lere bölüşünü hatırlatıyor, böyle-

likle Nesin’in kışkırtıcılığını tescil-
liyordu. Sabah’ta Mehmet Barlas, 
“Aydın olmak ve laik olmak inanç-
lara saygısız olmak veya inanç sa-
hiplerini küçümsemek değildir.” 

buyuruyordu. Yanarak ölmüş 35 
kişinin üstüne. 

Cengiz Çandar daha fütursuz-
du: “Sivas Faciası : Provokasyon 
ve Gaflet” başlıklı yazısında şöy-
le diyordu: “Devletin vurdum-
duymazlığı ve aczi “birey”in pro-
vokatörlüğü olgusunu ortadan 
kaldırmaz... ‘Türk milletinin yüz-
de altmışından fazlasının aptal 
olduğu’ kanaatini her yerde tek-
rarlayan Aziz Nesin’in bu sapta-
masında doğru bir husus var: Eğer 
seksenine dayanmış Aziz Nesin 
bunak değilse, Türk milletinin bir 
aptal ferdi.”  Tansu Çiller, Sivas’ta 
35 kişinin ölümüyle neticelenen 
olayların, Aziz Nesin’in tahrik edi-
ci konuşmasından kaynaklandığı-
nı söylemişti. 

Tercüman’da başyazının başlığı: 
“Şeytan Aziz”di. “Askerin ‘tayın 
bedeli’ni çalmak iddiası ve bu se-
bepten ordudan atılmak ile baş-
layan hayat macerasını kanlı bir 
olayla noktalama histerisine ka-
pılan Aziz Nesin hafızasını yitir-
miş olmalı ki akıl almaz görüş ve 
düşünceler öne sürerek Türk top-
lumunu manevi anlamda yara-
layabilme gayreti içinde çırpınıp 
durmaktadır.” Demokrasi limonu 
Nazlı Ilıcak, “Müslümanlığa söv-
mek herhalde fikir hürriyetinin 
kapsamı içinde alınamaz. Aziz 
Nesin bir süredir belki de entere-
san olabilme gayretiyle “sıra dışı” 
konuşmalar yapıyor halbuki mi-
zah yazarı olarak kalsaydı, toplu-
mumuz nezdinde şüphesiz daha 
saygı değer bir konumda bulu-
nacaktı...” Ilıcak sonra da olayın 
abartılmaması gereken münferit 
bir katliam olduğunu belirtmeden 
geçmiyordu. Yani fikir hürriyeti 
kapsamında değerlendirilebilirdi. 

bağlaYaliM 

Devletimiz ve akılverenleri za-
ten hep Madımak’da yakanların 
yanında oldu. Bir ara bir Adalet 
Bakanımız katillerin avukatlığını 
üstlenmişti sözgelimi. 

Devlet, şimdi Sivas valisi eliyle, 
insanlık adına, katil yakınlarının, 
potansiyel katillerin, hassassiyeti 
kanlı dindarların sırtını sıvazlıyor. 
Her an yakılma tehlikesi altında 
yaşayanlar zaten belli değil mi?  
Onlardan hayır gelir mi bu yüce 
ulusa? (Yıldırım Tğrker)   

Madımak helalleşmesi

2 Temmuz, Sivas katliamı-
nın 18'inci yıldönümüydü. 
Devlet, şimdi Sivas valisi 
eliyle, insanlık adına, katil 
yakınlarının sırtını sıvazlı-
yor.
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Sivas Katliamı'nda ha-
yatını kaybedenler anı-
sına 2 Temmuz günü 

Madımak Oteli önünde her yıl 
düzenlenen anma etkinliğine 
valilik izin vermeyeceğini açık-
ladı. Katliamda hayatını kaybe-
denlerden Metin Altıok'un kızı 
Zeynep Altıok Akatlı karara tep-
ki göstererek 'Sivas 93'ü anma-
ya kimin itirazı olanlara...' başlık-
lı bir yazı yazdı.

İşTe zeYneP alTiok akaTli'nin 
YaziSi

"Siz sayın devlet yöneticileri na-
sıl ki 18 yıl önce günler öncesin-
den planlanan kalkışmanın piyo-
nu olan binlerce kişinin 35 insanı 
diri diri yakışını 8 saat boyunca 
eliniz kolunuz bağlı izlediniz, öy-
leyse bugün orada kayıplarının 
yasını tutan birkaç yüz kişinin ote-
lin önünde toplanarak karanfil ve 
türkülerle acılarını paylaşmaları-
na ve o meşum günü hatırlatma-
larına mani olamazsınız! 

Siz ki cumhuriyet tarihinin en in-
safsız ayaklanmalarından birinin 
temelinde yatan bu ortaçağ zih-
niyetine göz yumdunuz, siz ki bu 
katliamın ardından adil bir hukuk 
süreci işletmediniz, sadece kala-
balıktan göstermelik olarak topla-
dığınız sanıkları yargıya taşıdınız, 
elebaşlarının örgüt liderlerinin pe-
şine düşmediniz, siz ki ‘sözde’ ara-
nan firari sanıkların T. C. Sınırları 
içinde evlenmesine, askerlik yap-
masına, ehliyet almasına olanak 
sağladınız, siz ki bir insanlık su-
çunu zaman aşımı ile yüzyüze bı-
rakacak altyapıyı sağladınız, siz 
ki 18 yıldır eyleme geçen cehalet 
ile savaşmadınız, Sivas katliamı-
nın ardında kalan karanlıkları ay-
dınlatmadınız! Öyleyse bugün bu 
insanların senede sadece bir gün 
-o da kendi başlarına geldiği için- 
toplanmalarını yasaklayamazsı-
nız. O günü tekrar yaşamak bile 
ne kadar ağırdır bilir misiniz? 

Sizin hiç babanız yandı mı? Hiç 
evladınız öldü mü? Siz kimi o otel-
den uzak tuttuğunuzun farkın-
da mısınız? Oradan uzak tutama-
dıklarınızı adaletten uzak tutmayı 
pekâla biliyorsunuz. 

Sivas’ta deprem ya da sel gibi bir 
doğal bir afet yaşanmadı. Orada 
gözü dönmüş bir kalabalık insan-
ları öldürdü. "Olaya insan merkezli 
baktığımız için hiçbir ayrım yapıl-
madı" diyemezsiniz. Orada insan-
lar tesadüfen ölmedi. Onları öl-
dürmeye kalkanla öleni bir arada 
anamazsınız. Madımak binasının 
yerine talep ettiğimiz utanç müze-
sini kurmaktan özenle kaçınıp söz-
de ‘bilim ve kültür merkezi’ kurma-
nız kabul edilemezken orada -hele 
bizlerin izni olmadan- kayıpları-
mızın isimlerini kullanamazsınız. 
Saldırganla mağdurun adını birlik-
te yazmak şuursuzluk ya da aymaz-
lık değildir. Bu bilinçli yapılmış bir 
tercihtir. Meydan okumadır, göz-
dağı vermektir, kudret gösterisidir, 
vicdansızlıktır, hakarettir, saygı-
sızlıktır. Derhal ama derhal babam 
Metin Altıok’un adının oradan kal-
dırılmasını talep ediyorum. 18 yıl-
dır duygusal sebeplerle Sivas’a 
adım atmadım. Sadece bir utanç 
müzesi ya da bir insanlık anıtı ya-
pılırsa gideceğimi söyledim. Şimdi 

gerekirse oraya gider o plaketi sö-
kerim. Beni buna mecbur etmeyin. 
Bir zahmet siz kaldırın. Hemen! 

Siz basın mensupları, köşe ya-
zarları sizin Sivas katliamının 
anılmasına itirazınız olamaz. 
Sizlerin toplumsal sorumluğu var. 
Ülkemizde çok gerilerde olan eği-
tim sisteminin gelecek kuşaklara 
aktarmakta yetersiz kaldığı nok-
tada yakın tarihimizin karanlık 
olaylarını tekrar tekrar hatırlat-
malısınız. Kapkaranlık tablonun 
açmazlarının üzerine gitmeli, ge-
rekli yasal süreçlerin doğru işle-
mesi ve adaletin yerini bulması 
için baskı oluşturmak zorunda-
sınız. Sivas 93 anılacak, hatırla-
nacak ki orada susturulan aydın 
insanların sesi gelecek kuşakla-
ra ulaşabilsin. Bu ülke geçmişiyle 
doğru anlamda yüzleşebilsin, alı-
nacak dersler alınsın. 

Lütfen Sivas’ta yaşanan vahşeti 
yazın, hatırlatın. Dava sürecinin 
önemli kırılma noktalarını takip 
edin, aktarın. Örgütsüz oldukları-
nı söyleyerek ceza indirimi alanla-
rın örgütlü suçlara tanınan haktan 
yararlanmak için başvurmaların-
daki çelişkiyi, Kaçakların iade is-
temlerinin Avrupa ülkelerinden 
doğru taleplerle yapılmayışının 

takipçisi olun, İnsanlık suçlarının 
zaman aşımına uğramasına dire-
nin. Dünyada kabul görmüş uy-
gulamalara emsal teşkil eden ka-
rarlara yer verin. Sivas katliamı 
sanıklarının avukatlarından kaçı-
nın milletvekili olduğunun bilan-
çosuna dikkat çekin. Neden mağ-
dur avukatlarının böylesi kariyer 
patlamaları yapmadıklarını dü-
şündürün. Ve son olarak lütfen her 
yıl sadece 2 temmuzdan bir gün ön-
ce arayıp duygularımızı sormayın. 
Bizim duygularımızı tahmin etmek 
hiç zor değil. Etkili haber için göz-
yaşlarımızın, acılarımızın peşinde 
koşmayın, gerçekleri yazın yalnız-
lığımızı, çaresizliğimizi yazın. Dile 
kolay 18 yıllık süreci yazın, yanı-
mızda olun ki bir şeyleri değiştire-
bilelim. Sizin bizim duygularımı-
za değil bizim sizlerin ve toplumun 
duygularına ihtiyacı var. Bunu 
unutmayın! 

Son Söz : 

"Bağırsam neye yarar, nasılsa 
duymazlar. 

Ben bir kömür ocağının onulmaz 
göçüğüyüm; 

İçimde cesetler ve daha ölme-
mişler var."

'Sizin hiç babanız yandı mı?'
Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenler anısına 2 Temmuz günü Madımak Oteli önünde 

her yıl düzenlenen anma etkinliğine Sivas Valiliği'nin izin vermeyeceğini açıklamasına, kat-
liamda hayatını kaybeden şair Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok tepki gösterdi

bezahlte Anzeige



20 HABER Yenİ VATAn • TeMMUZ 2011 SAYI 125

Av u s t u r y a  P a r l a m e n -
tosunda geçtiğimi haf-
ta  yaptığı  konuşmada 

Türkiye’yle ilgili çarpıcı söy-
lemlerde bulunan Spindelegger, 
Türkiye’nin AB üyeliğine de de-
ğinmeden edemedi: “Türkiye’yle 
müzakereler kapsamında aylar-
dır hiçbir gelişme kaydedilmedi. 
Türkiye AB’nin kurallarını kabul 
etmiyor ve böyle giderse hiçbir 
şeyin değişeceği de yok.’ Diyen 
Spindelegger, ‘Amaç, Türkiye’nin 
sahip olacağı bir imtiyazlı or-
taklık olmalı.” Spindelegger 

tam üyeliği “gelecek on yılda 
imkânsız”  dedi. Konşmasında 
Ursula Plassnik’ın AGİK Genel 
Sekreterliğinin Türkiye tarafın-
dan Plassnik’in Türkiye alerjisi 

yüzünden  veto etmesi  mesele-
si kapsamında Türkiye’nin verdi-
ğini iddia ettiği söze bir kez da-
ha atıfta bulunan Spindelegger, 
şunları söyledi: “Bu ciddi bir 

olay ve görmemezlikten geline-
mez. Bu sebeple bu söz tutulma-
ması olayını ikili ilişkilerin gün-
deme geldiği her ortamda dile 
getireceğim.”

Peki, bu hoşnutsuzluğun 
sebebi ne? “Stiftung für 
Zukunfts f r agen”  Vakf ı 

Başkanı Ulrich Reinhardt, mutlu-
luğun başarıyla doğru orantılı ol-
duğunu belirtti ve insanların bir 
şey ulaştıklarında mutlu olduk-
larını ifade etti. Mutluluğun daha 
genel ve uzun vadeli bir durumu 
tanımladığı diğer kültürlerin aksi-
ne Almanya’da mutluluk, bir ba-
şarıdan sonra gelen kısa süreli yo-
ğun sevinç olarak görülüyor. Bir 
sınavı geçmek, bir projeyi tamam-

lamak veya sevdiğiniz futbol takı-
mının kazanması bu duruma ör-
nek olarak verilebilir.

Almanya ve Avusturya’da yaygın 
olan bu hoşnutsuzluğun bir baş-
ka sebebi de sosyal düşüş korku-
su olarak görülüyor. Almanların 
ve Avusturyalıların sahip oldu-
ğu hayat standardı, diğer ülkelere 
oranla yüksek. Bu yüzden toplum 
arasındaki yaygın kanı, kom-
şu ülkelerin bu seviyeye yaklaş-
ma tehlikesi olduğu ve dolayısıy-

la bununla birlikte oluşan korku. 
Avusturyalılar kendi hayat stan-
dartlarından taviz vermek istemi-
yorlar ve hatta diğer ülkelere eşit 
olmasına bile karşılar. 

Araştırmaya göre mutluluk de-
recesinde insanların yaş grubu 
da önemli rol oynuyor. 24 yaşın-
dan küçük ve 65 yaşından bü-
yük vatandaşlar ortalamanın üs-
tünde bir oranla hayatlarından 
memnunlar. Reinhardt bu duru-
mu şöyle açıklıyor: “Gençlerin ve 

yaşlıların aksine, orta yaşlı ke-
sim kariyer yapmak zorunda ve 
hayallerini gerçekleştirmek için 
uğraşıyor. Ama yaşlılar ve genç-
ler her halükarda sosyal sistem 
tarafından garanti altında olduk-
ları için hayata yönelik çok büyük 
kaygıları olmuyor”. Araştırmada 
bir diğer dikkat çeken nokta da 
Türkiye’nin durumu: Rusya ve 
Polonya gibi Doğu Avrupa ül-
kelerini geride bırakan Türkiye, 
%61’lik bir oranla Almanya’yla 
aynı seviyede yer alıyor.  

Avusturyalıların üçte biri mutsuz
Yapılan araştırmaya göre avusturyalılar, diğer avrupa milletlerine göre daha 

mutsuzlar. Bu durumun temel nedenleri ise başarısızlık korkusu ve kendile-
rini beklentiler yüzünden baskı altında hissetmeleri.Hamburg-Hamburglu 

gelecek araştırmacısı Ulrich Reinhardt, 13 ülkede 15.400 kişi üzerinde yaptığı 
araştırmada, insanlara kendilerini mutlu hissedip hissetmedikleri ve gele-

cek kaygıları hakkında sorular yöneltti. Mutluluk sıralamasında en üstte 
Danimarkalılar bulunurken, onları son zamanlardaki ekonomik sıkıntıların 
da şüphesiz olumsuz bir şekilde etkilediği Yunanistan izliyor. Buna karşılık 

avusturyalılar, aynı almanlar gibi hayatlarından hoşnutsuz. araştırmaya 
göre avusturyalıların sadece %63’lük bir kesimi hayatından memnun.  

Spindelegger’in Avusturya Parlamentosu’ndaki son Türkiye Açıklaması Spindelegger: 

‘Türkiye’nin AB`ye tam 
üyeliği mümkün değil’
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Bu kavram Latincede "temp-
lum"  kelimesinin karşılı-
ğı olup, kâhinlerin kuşların 

uçuşunu gözetlemek için kullan-
dıkları yüksekçe mekan, herhan-
gi bir mekan, gökyüzü, mabet ve-
ya tanrılara tahsis edilmiş yer, 
kapalı ve çevrili her yer, sığınak, 
mezar, bir mabetteki heykel ve-
ya mabette heykelin bulunduğu 
yer, bir çatının kalınlığı veya eni, 
gibi anlamlara gelip Fransızca ve 
İngilizcede mabet anlamına ge-
len "temple" kelimesine de kay-
nak oluşturmuştur. İslâm'da genel 
mabetler için mescit ve cami; Kâbe 
için hem "Beyt" hem de mescit ke-
limeleri kullanılır. Ancak, Kur’an-ı 
Kerim'de de zikredildiği gibi, beyt 
ve mescit kelimeleri yalın halde 
değil daha çok Beytü'l-Haram, 
Beytü'l-Muharrem, el-Kâbe el-
Beytü'l-Haram, Beytül-Atîk, 
Beytü'l-Ma'mur, Mescit, Mescit-i 
Haram şeklinde tamlamalı olarak 
kullanılır (Beyt'in ve diğerlerinin 
geçtiği yerler için bk. el-Bakara, 
2/125,127, 158; Âl-i İmrân, 3/96, 97; 
el-Mâide, 5/2, 97; et-Tevbe, 9/108; 
el-Enfâl, 8/34; Yunus, 10/87; 
İbrâhîm, 14/37; el-A'raf, 7/29-31; 
el-Kehf, 18/21; el-Hacc, 22/25, 29, 
33, 40; et-Tûr, 52/4; el-Cin, 72/18). 
Ayet ve hadislerde İslâm mabetle-
rinin yanı sıra, diğer dinlerin ma-
betlerinden de söz edildiğini gör-
mekteyiz. 

Nitekim Sion Dağı'ndaki Süleyman 
Mabedi için Mescit ve Mescid-i 
Aksâ; Sinagog karşılığında Salavat 
(Havra), Kenîsetü'l-Yehûd; Kilise 
karşılığında da Bîa ve Kenîse keli-
meleri kullanılır (el-İsrâ,17/1-17; el-
Kehf,18/21; el-Hacc, 22/40; Ahmed 
b. Hanbel, Müsned, I, 416; II, 222; 
VI, 25). Kur’an-ı Kerim'de müna-
fıklar tarafından sözde ibadet ama 
gerçekte İslâm toplumunu bölmek 
için bir toplanma yeri olarak yapı-
lan mekâna da ‘mescit’ denilmesi 
dikkate değer. "Zarar vermek, inkâr 
etmek, müminlerin arasını ayır-
mak, Allah ve Peygamber’ine karşı 
savaşanlara daha önceden gözcü-
lük yapmak üzere bir mescit kurup; 
“Biz sadece iyilik yapmak istedik 
diye yemin edenlerin yalancı ol-
duklarına şüphesiz ki Allah şahit-
tir. Ey Muhammed! O mescide hiç 
girme!.." (et-Tevbe, 9/107 Bakiniz 
Tevbe 107-110).Görüldüğü gibi 
Kâbe için hem ‘beyt’ hem de ‘mes-
cit’ kelimeleri kullanılmıştır. Beyt; 
"Allah'a ibadet için tahsis edilmiş 

şanı yüce ev" demektir. Mescit ise 
adını, namazın önemli rükünlerin-
den olan ve kulun Allah'a en ya-
kın olduğu anı belirleyen Arapça 
‘da dik durmak, eğilmek, baş eğ-
mek, alnını yere koymak manala-
rına gelen "se.ce.de" kökünden bir 
mekân ismidir (Johns Pedersen, 
"Mescit" İA İstanbul 1979, VIII, 
1).Şu halde secdenin, namazın 
önemli bir rüknü ve namazın da 
İslâm'da en önemli ibadetlerden 
oluşu, bu ibadetin ifa edildiği ye-
re secdeye itibarla mescit; ibadete 

itibarla da mabet denildiğini gös-
terir. İslâm örfünde de öteden be-
ri beş vakit namaz için tahsis edi-
len yere mescit denile gelmiştir. 
‘Beyt’ ve ‘mescit’ kelimeleri aynı 
fonksiyonu ifa ettikleri halde beyt, 
daha ziyade ibadet için ayrılan ka-
palı, sınırlı ve belli bir mekânı gös-
terir. Mescit ise, sınırsız, açık veya 
kapalı her yeri, diğer deyişle yer-
yüzünün her tarafını gösterir. Hz. 
Peygamber zamanında ve onu ta-
kip eden dönemlerde vakit namaz-
larının yanında özellikle cuma na-

mazı kılınan yerler için "insanları 
bir araya toplayan yer" anlamın-
da cami veya el-Mescidü'l-Cami gi-
bi ifadeler kullanılmıştır. Asr-ı sa-
adet ve halifeler döneminde cami 
denince, akla beş vakit namaz ve 
cuma namazı kılınan yerler geli-
yordu. Sadece vakit namazları kı-
lınan yerlere ise; mescit, mahalle 
mescidi veya kabile mescidi deni-
liyordu. Daha sonraki dönemlerde 
cuma namazının -cami, mescit ayı-
rımı yapmaksızın- her ikisinde de 
kılınmasıyla kelimeler arasında-

Mabet nedir? 
Mabet adlı mekânların hepsi 

gerçek mabet midir?
 Mabet nedir? Mabetin Kur`an`i Kerim`deki anlamı ibadet mahalli, 
ibadete mahsus bina, cami, cem evi, mescit, Cem evi bir dine bağlı olan-
ların belirli zamanlarda toplu olarak veya tek başlarına ibadet etmeleri 
için yapılmış özel bina, ibadethane, ibadetgâh. Türkçede yeni bir terim 
olarak kullanılmakta olan “tapınak“ sözü ise, İslâm dışındaki dinlerin 
mabetlerini ifade eder. Bu yazının hedefi kendisine Müslüman diyen ister 
Sunni ister Alevi diyen tüm okuyucularımız yanından din ile pek alakası 
olmayan ama bu alanda genel kültürünü ve karşılıklı anlayışı anlamak 
isteyen okuyucularımızin dikkatine sunulmuştur. 

ki anlam farkı belli ölçüde ortadan 
kalktı. Buna rağmen günümüz-
de -her iki yerde de cuma namazı 
kılındığı halde- kenar semtlerde, 
mahalle aralarında, okul ve bazı 
iş yerlerinde ibadet için tahsis edi-
len yerlere genelde mescit; şehir 
merkezlerindeki ibadet yerlerine 
de cami denilmektedir (İbn Mâce, 
İkâmetü's-Salât, 198).

MabeT denen Her Mekân nİYe 
gerçek MabeT değİldİr?

 Tevbe Süresi 107-110 ayetlerini çok 
ciddi bir şekilde ananızdan emdiği-
niz ak süt kadar helal olan ana di-
linizde okuyup, anlamaya ve ince-
den inceye düşünmeye (Tedebbür) 
başladığınızda bu ilgili ayetlerin 
mabet ve mescitlerde olmanın gö-
zü kandıran bir duvar ve görün-
tü olayı değil, bir niyet, samimiyet 
ve hizmet faaliyeti olması gerekti-
ğini anlattığını kolayca anlarsınız. 
Peki, bu ayetlerden özellikle yasa-
dığımız Avusturya`da veya dünya-
nın herhangi bir yerinde hangi ha-
yati sonuçları çıkarabilirsiniz?

1)  İnananların zararına yol aça-
cak, onlar arasında bölünme ve 
parçalanmalara vücut verecek 
sunun-bunun gözetlenmesi için 
kullanılacak binalar, adlarına 
istenildiği kadar mescit densin, 
Allah katında Kur’an’ı Kerim`in 
Tevbe Süresi 107-110 ayetlerine 

göre değildir. Mesaj bu ayetler-
de çok açıktır. Avusturya’da ba-
kin bakalım çevrenize mescit ad-
li onun-bunun veya o görüsün 
bu görüsün dendiği yerlerin ka-
çı gerçek anlamda Allah katında 
mabettir.

2)    Tevbe 107-110 ne diyor? Mabet, 
daha ilk gününde, Allah rızasını gö-
zetmek dışında hiçbir kaygıya yer 
vermeden yapılmalıdır. Biricik ni-
yet ve amaç, insanların Allah hu-
zurunda arınmalarını ve yücelme-
lerini aracısız sağlamak olmalıdır. 
Avusturya`da bakin bakalım kaç 
mescit bu anlamda gerçek mabettir.

3)   Tevbe 107-110 ayetleri yukarıda 
saydığımız biricik niyetin yanına 
başka hesapların eklenmesi gö-
rünüşte mabet olan binayı, insan-
ların cehenneme yuvarlayan bir 
uçurum haline getirir. Böyle mes-
cit adındaki binayı yapanlar, iddi-
aları ne olursa olsun, Allah katın-
da zalimdirler.

4) Bu tip Mescit adli riya ve tefri-
ka (bölücülük, bölümce) binala-
rını yapanlar, iyilik ve güzellikten 
başka hiçbir şey amaçlamadıkla-
rına bir de yemin de edebilecek-
lerdir. Bunu bu satirin yazarı de-
miyor. Kur’an’ı Kerim`in Tevbe 
Süresinin 107-110 Ayetlerinde 
bizzat Cenab-i Allah (cc) tüm in-
sanlar bazen Allah’ın evi adı ile 
anılan binalar (Mescit, Cami) 
konusunda dikkatli olun diye 
uyarıyor. Hiç uzağa gitmeyelim 
Lokman Süresi 36. ayette yine 
çok büyük bir uyarı var: “Aman 
o yaman aldatıcı seni Allah di-
ye aldatmasın“. Simdi koyalım 
Tevbe Süresi 107-110 ayetlerini 
Lokman Süresi 36. ayeti ile bir-
likte yan yana ve inceden ince-
ye düşünelim (Tedebbür) ve na-
sıl bir Allah ismini ağzına alarak 
Şeytan-i Evliya kılıklı iblis ruh-
lu ama insan tipindeki insan-
lar ve gruplar tarafından aldatıl-
dığımızı ve aldatılabileceğimizi 
teşhis edip aklimizi çalıştıralım. 
Aklimizi çalıştırmaz isek Kur’an’ı 
Kerim merak etmeyin onunda ce-
vabini Yunus Süresi 100. ayette 
vermiş: “Aklını çalıştırmayanlar 
üzerinde pislik yağdıracağım“...
Bakin Müslüman dünyasının ba-
şından pislik niye eksik olmuyor. 

Düşünelim. Sonuç: İşte yukarı-
daki Tevbe Süresi 107-110 Ayetine 
dikkate alarak ele aldığımız böy-
le bir mabet yaftalı (Mescit, Cami) 
binada asla ibadet edilmeme-
li, Allah’ın huzurunda durulma-
malıdır. Biz sade vatanda olarak 
tebliğ görevimizi yerine getirdik. 
Gerisi sizin hür akıl ve vicdanını-
za kalmıştır. 

Kaynak : Basta Kur’an’ı Kerim ve 
değişik kaynaklardan toparlayan 
Yük. Mühendis. Birol Kılıç

Tevbe 107. Bir de zararlı fa-
aliyetlerde bulunmak, küf-
re yardım etmek, mü'minler 
arasına ayrılık sokmak 
için ve öteden beri allah ve 
Resûlüne karşı savaşan-
lara üs olsun diye bir mes-
cit yapanlar vardır. Bunlar, 
"Bizim iyilikten başka hiç-
bir kasdımız yok" diye de 
mutlaka yemin ederler. ama 
allah şâhitlik eder ki bunlar 
mutlaka yalancıdırlar. 

Tevbe 108. Onun içinde as-
la namaz kılma. İlk günden 
temeli takva (allah'a karşı 
gelmekten sakınmak) üze-
rine kurulan mescit (Kuba 
mescidi), içinde namaz kıl-
mana elbette daha layıktır. 
Orada temizlenmeyi seven 
adamlar vardır. allah da 
tertemiz onları sever.

Tevbe 109. Binâsını tak-
va (allah'a karşı gelmekten 
sakınmak) ve onun rızası-
nı kazanmak temeli üze-
rine kuran kimse mi daha 
hayırlıdır, yoksa binasını 
çökmeye yüz tutmuş bir ya-
rın kenarına kurup, onun-
la birlikte kendisi de cehen-
nem ateşine yuvarlanan 
kimse mi? allah zalimler 
topluluğunu doğru yola er-
dirmez.

Tevbe 110. Kurmuş oldukla-
rı binaları, (ölüp de) kalp-
leri paramparça olmadık-
ça yüreklerinde sürekli bir 
kuşku olarak kalmaya de-
vam edecektir. allah hak-
kıyla bilendir, hüküm ve 
hikmet sahibidir.
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Yeni vatan`dan çocuklar için resimli 
Almanca-Türkçe sözlük

Viyana merkezli 
Neueweltverlag, 
Yeni Vatan Ga-

zetesi'nin de sponsor 
olduğu entegrasyon açı-
sından önemli bir projeye 
imza attı. Neueweltverlag 
insanlar arası iletişimi ve 
insanların bir araya gelme-
sini benimsemiş bir yayınevi-
dir. Geçtiğimiz ay yayınlanan 
ve „Das Große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-
Türkisch“ (toplamda 48 say-
fa, 24 x 32 cm ebatlarında) isimli 
son kitap da Neuweltverlag'ın ger-
çekleştirdiği projelerden bir tane-
si. İlk baskısı yaklaşık olarak 10 bin 
adet basılmış olan bu kitap, okulla-
ra dağıtıldığı gibi sponsorlara ve proje 
partnerlerinde de sunulmuştur ve ki-
tapçılarda da 16 Euro'ya satılmaktadır.

Bu yeni proje için Türkçe tercüme uzman-
ları, öğretmenler ve uzman pedagoglar birlik-
te yoğun bir şekilde ve işe ruhlarını katarak 
çalıştı. Kültürel çerçeveden bakıldığında bu 
proje kültürlerarası iletişimi destekleyen son 
derece önemli bir girişim olarak değerlendi-
rilebilir. Bu kitabın Avusturya ilkokullarının 
müfredatına dahil edilmesi konusundaki mev-

cut ça-
l ışmalar  da 

bu söylemi destekler ni-
telikte. Bu bağlamda Neuweltverlag 

bu kitabın örneğin ilkokul mezuniyetinde üc-
retsiz olarak hediye edilmesi gibi fikirlerin de 
önemli bir jest olduğunu düşünüyor. Özellikle 
de Türkiye'den göç etmiş ve Avusturya'da ya-
şayan miniklere bu kitap büyük bir destek un-
suru olarak öneriliyor. Kitap aynı zamanda sa-
dece yaşları 5 ila 12 arasında değişen nesil için 
oyun gibi tasarlanmış olan içeriği ve görselle-

riyle büyük bir kelime 
hazinesi sunmuyor, 
aynı zamanda özel-
likle de göçmenlik 
geçmişi olan ye-
tişkinler için de 
davetkar tasarı-

mı ve çevirilerin 
basitliği ve ko-
lay anlaşılabi-
lirliği ile gün-
delik hayatta 
büyük katkı-
lar sağlıyor. 
Böylelikle 
sadece ço-

cuklar değil dil ko-
nusunda yetersiz durumda 

olan yetişkinler de bu kitaptan son derece 
olumlu şekilde istifa edebilirler. 

Elbette ki bu kitap birkaç Türkçe kelime öğren-
mek isteyen Avusturyalılar için de son dere-
ce faydalı bir eser. Dolayısıyla Neuweltverlag 
bu projeyi sosyal bir birliktelik yaratması açı-
sından son derece önemli buluyor. Resimli 
Almanca Türkçe sözlük çocukların gündelik 
yaşamlarında sürekli kullandıkları 777'den 
fazla kelime içeriyor. Kitaptaki esprili ve hare-
ketli çizimler ve ilüstrasyonlar ise keşfedilebi-
lecek sayısız eğlenceli detay sunuyor.

Siz de bu kitabı sipariş 
etmek ve kitabın kültürel ve 

sosyal görevine katkıda 
bulunmak istiyorsanız 
offıce@yenivatan.at 

adresine açık adresiniz ile 
bir mail atarak  bizimle ileti-

şime geçmeniz  yeterli. 

Ayrın†ılı bilgi
www.neueweltverlag.at 

Merkezi 10. Viyana’da bu-
lunan Avusturya İslam 
Enstitüsü 2011 mezunları 

için mezuniyet töreni düzenlen-
di. Dost Ajans’ın  verdiği bigilere 
göre Törene gazeteci-yazar Nazif 
Gürdoğan ve Prof. İhsan Süreyya 
Sırma katıldılar.  Törende VİF’ten 
Mesut Koca, İslam Enstitüsü 
Müdürü Ahmet Akbulut, Nazif 
Gürdoğan ve Prof. İhsan Süreyya 
Sırma konuşma yaptılar. Yeni 
mezunlar diplomalarını Prof. 
İhsan Süreyya Sırma’nın elinden 
aldılar. Mezunlara Fuat Sezgin’in 
5 ciltlik Bilim Tarihi kitabı hedi-
ye edildi. 

Avusturya İslam Enstitüsü Yeni Mezunları

Viyana İslam Lisesi yeni mezunlarını verdi 
15. Viyana’da bulu-

nan kısa adı SOLMIT 
olan özel Viyana 

İslam Lisesi son sınıf 
öğrencileri bir me-

zuniyet sevinci daha 
yaşadılar. Okulu 

başarıyla bitirenler 
diplomalarını aldılar. 

Bir süredir internet üzerin-
den yayınlanan ve ücretsiz 
ürün yada hizmet vermeyi 

vaadeden web sayfalarının çoğu-
nun para tuzağı olduğu anlaşıl-
dı. Özellikle gençlere yönelik bu 
sayfaların tuzaklarına düşmemek 
için dikkat etmek gerekiyor. Bu tür 
internet sayfalarının yapıları ve 
tarzları hep aynı modeli içeriyor. 
Örneğin çıraklık eğitimi yapılabi-
lecek işletmeler veya zeka testleri 
gibi ilginç konuları işliyorlar ve 
özellikle gençlere hitap ediyorlar. 
Bu teklifler çoğunlukla „kazanın“ 
veya „bedava“ gibi sloganlarla 
daha cazip hale getiriliyor. Bu 

servislerden yararlanabilmek için 
isim, adres ve doğum tarihi gibi 
kişisel bilgiler talep ediliyor. Bir 
süre sonra e-postayla gelen ödeme 
emriyle gençlerin para ödemeleri 
isteniyor. Bu e-postalar gençleri 
ürkütecek içeriğe sahip olabiliyor. 

Kişisel bilgilerinde yaşını oldu-
ğundan büyük gösteren ya da 
uydurma isim kullananlar suç 
duyurusu ve hapis cezasıyla teh-
dit ediliyor. Yazıların amacı, göz 
korkutarak ve kullanıcıların bil-
gisizliğinden yararlanar-ak bir 
an önce ödeme yapılmasını sağ-
lamak.

Yurtdışı Türkleri ve Akrabaları Temsilciliğini
Sağır Sultan duydu onlar duymamış
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Viyana- Bir süredir Avusturya 
gündemini meşgul eden 
ve yaptığı açıklamalar se-

bebiyle her kesimden eleşti-
ri alan Ahmet Hamidi hakkın-
da yeni gelişmeler yaşandı.  
Wiener Neustadt’taki bir toplan-
tıda; spor yapan kadınların gö-
ğüslerinin küçüldüğünü, hormo-
nel bozukluklarla karşı karşıya 
kaldıklarını ve kadınların aşırı 
kıllandığını söylediği iddia edi-
len, kısa adı İGGÖ olan Avusturya 
İslam Cemiyetini’nin geçtiğimiz 
Pazar (26.06.2011) gününe kadar 
Başkan Yardımcısı olan Doktor 
Ahmet Hamidi, Avusturya İslam 
İnanç Topluluğu (IGGIÖ) Başkan 
Yardımcılığı’ndan istifa etmesini 
şöyle ifade etti: “21 Haziran 2011 
tarihinde Wiener Neustadt’ta da-
vet edildiğim toplantıda söyleme-
diğim ifadeleri Kurier Gazetesi er-
tesi gün manşete taşıyarak beni 
zor durumda bıraktı. Kurier man-
şetinde tırnak içinde yere alan  
‘Spor kadınlara zarar verir’ ifade-
sini kullanmadım. Ayrıca kadın-
ların aşırı spor yaptıklarında aşı-
rı kıllandıklarını ve göğüslerinin 
küçüleceğini de ifade etmedim. 
Olayı derhal avukatım ile mahke-

“spor kadınlara zarar verebilir. aşırı spor kadınlarda aşırı kıllanmaya ve göğüsle-
rin küçülmesine yol açar.” sözlerini 21 Haziran tarihinde sarf ettiği iddia edilen İGGÖ 

avusturya İslam Cemiyeti eski Başkan Yardımcısı  Viyana’lı İç Hastalıkları Doktoru 
ahmet Hamidi, Kurier Gazetesine dava açtı. Hamidi’nin İGGÖ Başkan Yardımcılığı’ndan 

istifa etmesinden sonra hala sular durulmadı ve tartışmalar devam ediyor.  Yeni Vatan 
Gazetesi olay Dr. Hamidi’yi derhal arayarak olay hakkında detaylı bilgilere ulaştı.  Dr. 
Hamidi özellikle kendisinin ifade etmediği çağ dışı cümleler karşışında ıGGÖ eski baş-

kanı anas schakfeh ve yonetiminin kendisine bu kadar yıldır tanımasına rağmen sahib 
çıkmaması karşısında şaşkınlığını gizlemedi. Bu arada geçtiğimiz hafta 7  Temmuz tari-

hinde avusturya  Meclisinde  Dr.ahmet Hamidi hakkında  Eğitim Bakanına soru önergesi 
verildi.  FPÖ Milletvekili Dr. Rosenkranz  tarafından yöneltilen 7.Temmuz taraihli soru 

önergesinde  Dr.Hamidi’nin Kurier gazetesinde yayınlanan haberden sonra ıGGÖ Başkan 
Yardımcılığından istifa etmesine rağmen  niye vergilerden ödenen yüksek maaşlı   İslam 

Din Dersleri Uzman Müfettişliğinden istifa etmediğini sorarak  Viyana Eyaleti Eğitim 
Bakanı ve Konseyi’ni göreve davet ederek yalanlanan haberi Meclise taşıdı. 

İGGÖ Başkan  Yardımcılığından istifa eden Ahmet Hamidi: 

‘İggö bana sahip çıkmadı’ 

Hamidi’nin bu açıklama-
larına tepkiler gecikme-
di. Başkan Yardımcılığını 

yürüttügü Avusturya İslam 
Cemiyeti (IGGÖ)  başkanlığı-
na   gelecek Payar günü seçilme-
si beklenen Fuat Sanaç, tecrü-
beli doktorun açıklamalarının 
kendi kişisel görüşlerinden iba-
ret olduğunu, Avusturya İslam 
Cemiyetinin  çizgisini temsil et-
mediğini ve kendisine mesafe 
koyuyoruz  ifadeleri ile Hamidiye 
sahib çıkmadı.  

Entegrasyondan Sorumlu Devlet 
Sekreteri Sebastian Kurz da 
Hamidi’nin açıklamalarını şaş-
kınlıkla karşıladığını belirttik-

ten şunları söyledi “Bu fikirlere 
saygı duymakla beraber, bu tür 
bir fikir tartışma kabul etmez. 
Ülkede din özgürlüğü var, ama 
aynı zamanda da kadın-erkek 
eşitliği ilkesi var. Bizim toplu-
mumuzda bu eşitliği tartışmaya 
açacak fikirlere yer yok. Bu ko-
nuyu IGG-Başkanı  Fuat Sanaç’la 
da konuşacağım ve aydınlatma-
ya çalışacağım.” Tecrübeli dok-
tor Ahmet Hamidi , Çarşamba 
günü ikinci bir 
açıklama ya-
parak, sözleri-
ne açıklık ge-
tirdi: “Benim 
bahsettiğim, 
yarışma spor-
larıyla ilgiliydi. 
Tabii ki hare-
ket İslam’da da 
önemli bir yere 
sahip. Ancak 
kadınların çok 
da fazla abart-
maması lazım. 

Aşırı spor yapmak göğüslerin kü-
çülmesine neden olur, hormon 
dengeyi bozar ve vücutta daha 
fazla saç çıkmasına sebep olur.” 

Hamidi, konuşmasında ayrıca 
çok tepki toplayan şu açıklama-
yı yaptı: “Kızlar belirli bir yaşa 
eriştikten sonra, erkeklerden ay-
rı spor yapmalıdırlar. Ahlak an-
layışımız ve geleneklerimiz bu-
nu gerektirir.” (Kurier)

İşte Kurier Gazetesin’de yayınlanan meali haber

“Spor kadınlar için zararlı”
Viyana-avusturya 

İslam  Cemiyeti (ıGGÖ)  
Başkan Yardımcısı Dr. 

ahmet Hamidi, Wiener 
Neustadt’ta bir konfe-

ransta kadınlar ve spor 
ile ilgili görüşlerini dile 

getirdi. Kadınlar için 
yüzme derslerini nasıl 

bulduğuyla ilgili bir 
soruya da Hamidi şöyle 

yanıt verdi: “Çok fazla 
spor yapmak kadın orga-

nizması  için iyi değil. 
Bbu kanıtlanmış bir şey. 
Erkekler de nihayetinde 

hamile kalamıyor. Vücut 
yapısı olarak kadınlar 

spor için o kadar iyi 
değil. Hormon bozuk-

lukları ve azalan kemik 
yoğunluğu, ileride görü-

lebilen olumsuz etkilerin 
içinde yer alıyor. spor 

kadınlara zarar verebilir. 
aşırı  spor kadınlar-

da aşırı kıllanmaya ve 
gögüslerin küçülmesine 

yol açar”

meye götürdüm ve IGGÖ seçimle-
rinden üç gün önce başıma gelen 
bu olay yüzünden  kuruma zarar 
vermemek için istifa ettim.  Ne ya-
zık ki 30 yıl hizmet ettiğim İGGÖ 
Avusturya İslam Cemaati yöne-
timi bana yardımcı olmadı, hat-
ta yalnız bıraktı. Yeni başkan ba-
na sormadan Avusturya basınına 
“Dr. Hamidi’nin bu açıklamala-
rından dolayı ona sahip çıkmı-
yoruz ve mesafe koyuyoruz” di-
yerek beni kamuoyunda yargısız 
infaza mahkûm etti ve adımın 
karalanmasına adeta ilgisiz kal-
dı. Hâlbuki ben yıllarca basından 
kaçmış ve IGGÖ’ye üstün hizmet-
lerde bulunmuştum. Seçimlerde 
başkanlığa oynamıyordum. Fuat 
Sanaç başkan olmak istiyordu. 
Ben 40 Euro olan aidatımı ödeme-
dim. Böylece “bakın ben aidatımı 
geç ödeyerek sizlere seçilme hak-
kımdan feragat ediyorum” mesa-
jını vermiştim. Başıma bu olayla-
rın gelmesinde acaba beni IGGÖ 
Başkanı olarak görmek isteme-
yenlerin oyunu var mı diye düşün-
medim değil. Bana ne IGGÖ’nün 
eski başkanı Anas Schakfeh, yö-
netim ne Ömar Al Rawi ne de 
İGGÖ’nün basın sorumluları yar-
dımcı oldular.  Avusturya Basın 
Ajansına bağlı ödemeli APA OTS 
üzerinden Almanca bir metinle 
Kurier Gazetesinde yayınlana ha-
beri yayınladım. Kurier bana söz 
hakkı vermedi. Başka gazetelerde 
cevap hakkımı kullandım ama ok 
yaydan çıkmıştı.  30 yıllık Doktor 
olarak hizmetlerim ve İGGÖ için 
yaptıklarım bu haberler ile yerle 
bir edildi. Hiç bir çekincem yok. 
Olayı hukuk yolu ile çözeceğim. 
IGGÖ’ye verdiğim 30 yıllık hizme-
te yazıklar olsun. Fachinspektor 
olarak görevime devam edece-
ğim” dedi. 

APA’ya verdiği demeçte, yaptığı 
açıklamalardan dolayı suçluluk 
duymadığını söyleyen Hamidi, is-
tifanın sadece İnanç Topluluğu et-
rafındaki tartışmaları sona erdir-
mek için olduğunu ifade etti ve 
şunları belirtti: “Mücadele sporla-
rı kadınlar için zararlı, aynı erkek-
ler için olduğu gibi. Kadınlarda 
ayrıca hormonal sorunlar ortaya 
çıkıyor. Bu bilimsel olarak kanıt-
lanmış bir şey.” Hamidi bu açık-
lamaların kendi görüşü olduğu-
nu ve kesinlikle dini bir açıklama 
özelliği taşımadığını da sözlerine 
ekledi.
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Kısa adı IGGÖ olan Avusturya İslam Cemiyeti’nin Başkanı Fuat Sanaç, 
Salzburger Gazetesi’ne verdiği röportajda; “Strache iyi bir insandır” dedi. 
Tiroler Tageszeitung’a verdiği röportajında ise, ATİB’in büyük mücade-
leler ile Tirol Telfs bölgesinde inşa edilmesini sağladığı camiyle ilgili, 
“Minaresi hoşunuza gitti mi?” şeklindeki soruya şöyle cevap verdi: “Bir ay 
önce oradaydım. İnsanlara şöyle söyledim: Bu sözüm ona minareyi kopa-
rın. Bu güzel değil. Bu minare aynı bir Rus Raketine benziyor. Şehir dışı-
na, Telfs bölgesine yakışan ve Tirol Eyaleti’ne layık daha güzel bir camiyi 
inşa etmek daha iyi olur.”

Röportaj, Salzburger 
Nachrichten 
Gazetesi, 25 
Haziran 2011

IGGÖ Yeni Başkanı Fuat Sanaç: 

"Strache iyi bir 
insandır"

resİm/BiLD: aPa
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 IGGÖ başkanı Fuat Sanaç: 
" Bu sözüm ona Telfs 
Minaresi Rus Raketi gibi 
oradaki insanlara koparın 
dedim. Bu Telfs bölgesine 
yakışan ve Tirol Eyaleti’ne 
layık daha güzel bir cami-
yi şehir dışına inşa etmek 
daha iyi olur. "

röportaj, Tiroler 
Tageszeitung, 
birebir tercüme 
Tarih 5 Haziran 2011 

   HABER ANALİZ BİROL KILIÇ

“Boş ve lüzumsuz sözler-
den yüz çevirmişlerdir 
onlar“ der Müminun 

(İnananlar) Suresi 3. Ayet. Bu ayet-
te Hak “İnananlar (Müminler) in-
sanlara, kamuoyuna, millete, top-
luma, temsilcisi olduğu kesimlere 
yararı olmayan sözlerden, her tür-
lü tavır ve tepkilerden kaçınırlar“ 
demez mi? Peki Yunus Suresi 100. 
Ayeti ne der; “Allah, aklını çalış-
tırmayanlar üzerine pislik yağdı-
rır.” Peki, Lukman Suresi 33. Ayet 
ne der; “Aman o yaman aldatı-
cı, sakın sizi Allah ile aldatma-
sın.” Peki, o zaman kısa adi IGGÖ 
olan Avusturya İslam Cemiyeti 
adlı, Avusturya Devleti tarafın-
dan Avusturya`da 500 binden 
fazla Müslümanı temsil yetkisi 
verilen bir kurumun başkanı, ka-
muoyunda bir dinin peygambe-
ri olan Hz. Muhammed`e (S.A.V) 
defalarca çirkin sözler yönelt-
miş, Avusturya`da başta Yeşiller 
Partisinin Graz şehrinde kendi-
sini, “Irkçılık ve halk kışkırtma-
sı“ yapıyor diye suç duyurusu 
yaptırıp resmen mahkûm ettir-

diği, Müslümanlara, İslam’a ve 
Türklere her türlü hakareti yap-
mış FPÖ Partisinin Başkanı HC 
Strache`ye nasıl ve ne hakla 
“Strache iyi bir insandır“ ifadesini 
kullanabilir. Salzburger Gazetesi 
25 Haziran 2011 tarihli sayısına ve-
ya internet Google üzerinden ba-
kınız. 

Bu sözlerin sahibi IGGÖ Yeni 
Başkanı Fuat Sanaç bu ifadele-
re başvurmayı neden lüzumlu 
görmüştür. Türkiye`nin Avrupa 
Birliği’ne girişine hayır diyerek 
aslında Avusturya’da yaşayan 250 
binden fazla Türkiye göçmeni-
ni aşağılayan, cadı avı başlatan, 
Avusturya basınında Türklere ve 
Müslümanlara karşı aşağılayıcı 
ve ırkçı ifadelerin ve fotoğrafla-
rın yıllardır artarak günümüzde 
de fütursuzca kullanılmasına yol 
açan FPÖ Başkanı Strache acaba 
Türklerden özür mü dilemiştir? 
Hayır. Olumlu bir adım mı atmış-
tır? Hayır. Peki, Müslümanlardan 
genel anlamda küçük de olsa özür 
mü dilemiştir? Hayır. Tam tersine 
FPÖ ve Strache, tüm Avrupa’daki 
Müslüman, İslam düşmanlı-

ğı ve Türkiye düşmanlığı yapa-
rak oylarını arttıran partiler ile 
bir birlik kurmak için yıllardır 
Viyana’yı merkez belleyerek ça-
lışmalar yaparak bu aşağılık ırk-
çı düşünceyi Avrupa’ya taşımak-
tadır. FPÖ’nün her hafta İtalya, 
Slovakya, Rusya, Sırbistan, Çek 
Cumhuriyeti, İsviçre, Danimarka, 
İsveç, Finlandiya, Almanya’nın 
aşırı sağcı partileri ile “Ortak düş-
manımız Türkiye ve yobaz İslam 
inancıdır” düşüncesiyle toplan-
tılar yapmakta olduğunu IGGÖ 
Başkanı Fuat Sanaç bilmiyorsa 
o zaman o görevde ne işi vardır? 
Amaç Strache`nin iyi bir insan ol-
duğunu söyleyerek FPÖ’nün veya 
Strache’nin gözüne girmek midir? 
Yeni Hareket Gazetesi’nden Yetkin 
Bülbül’ün internet yayınında ifa-
de ettiği şu sözler düşündürücü 
değil midir: “Fuat Sanaç yıllardır 
tanıdığımız, sevdiğimiz bir isim. 
Gazetemizde bir dönem köşe ya-
zıları da yazmıştı.  Ancak Başkan 
Fuat Sanaç’ın Avusturya basınına 
verdiği beyanatlar ve röportajlar 
Müslümanlar arasında hayal kı-
rıklığı, şaşkınlık ve hatta kızgın-
lığa yol açıyor.  Başkan, bir gaze-

teye verdiği röportajda Strache’ye 
‘iyi bir insan’ dedi. İnsanlar ara-
sında nefret tohumları eken biri 
iyi bir insan olamaz. Aynı röpor-
tajda Strache ‘İslamcılara ve te-
röristlere karşı, biz de karşıyız’ 
cümlesi de var.  Teröristlere kar-
şı olmanı anladık da İslamcılara 
karşı olmak da neyin nesi oluyor 
hocam? Milli Görüş’ten gelen bi-
ri olarak sen de İslamcısın. Kendi 
kendini inkâr gibi bir şey bu. 
Başkanın kırdığı potlar bunlar-
la da sınırlı değil. Sanaç, Uzman 
Doktor Ahmed Hamidi “Ağır spor-
lar kadınların sağlığına zararlı-
dır” dediği için kendisine karşı 
linç kampanyası başlatıldığında 
onu yalnız bıraktı. Hamidi’nin 
İGG Başkan Yardımcılığından is-
tifa etmesini olumlu buldu. İGG 
Başkanı Fuat Sanaç, sonradan ba-
şını ağrıtacak sözler sarf etmemesi 
için bir basın sözcüsü atamalı. İyi 
bir ekip kurmalı ve danışmanlar 
edinmeli." Kısaca, kendisine çok 
yakın insanlar bile Fuat Sanaç’ın 
konuştukça battığını kibarca de-
ğil oldukça direkt olarak kendi-
sine söylüyorlar. Bizim ve başka-
larının eleştirilerinin düşmanlık 

resİm/BiLD: aPa
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bilir misiniz? IGGÖ Başkanı Fuat 
Sanaç’ın lüzumsuz sözleri 500 bin 
Müslümanı ve Türkiye göçmen-
lerini doğrudan veya dolaylı ola-
rak bağlıyor. Peki, Fuat Sanaç bu 
lüzumsuz sözler ile nereye kadar 
gidebileceğini zannediyor? Fuat 
Sanaç’ın özellikle Avusturyalılara 
İslam’ı Almanca dilinde doğru dü-
rüst anlatması gerekmez mi? Ama 
o ne yapıyor?

Şeyhin fikri ne ise zikri de odur
Fuat Sanaç’ın 5 Haziran 2011 ta-
rihinde kısa adı TT olan Tiroler 
Tageszeitung’a verdiği röportaj ise  
oldukça düşündürücüdür. TT’den 
Gazete muhabirinin, ATİB’e bağ-
lı Tirol-Telfs Camii’nin tartışı-
lan minaresi ile ilgili “ Telfs Cami 
Minaresini nasıl buldunuz, hoşu-
nuza gitti mi?” biçiminde sorduğu 
soruya IGGÖ Başkanı Sanaç şöyle 

cevap verdi:  ‘‘Bir ay önce oraday-
dım. İnsanlara şöyle söyledim: Bu 
sözüm ona minareyi koparın. Bu 
güzel değil. Bu minare aynı bir Rus 

Raketine benziyor. Şehir dışına, 
Telfs bölgesine yakışan ve Tirol 
Eyaleti’ne layık daha güzel bir ca-
miyi inşa etmek daha iyi olur.” 

Şimdi kamuoyu önünde Tür-
kiye’deki Diyanet İşlerine bağlı 
ATİB Camii Yönetimi ve temsilci-
leri başta olmak üzere, bu işi za-
manında takip eden ve yöneten, 
şu anda Ankara’da Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nda önemli bir görev-
de bulunan ATİB Eski Başkanı 
Dr. Harun Özdemir’e, Sanaç’ın rö-
portajdaki bu soruya verdiği ce-
vap hakkında düşüncelerini so-
ruyoruz. Yeni IGGÖ Başkanı Sayın 
Sanaç, sizlerin bu kadar müca-
dele ettiği ve tüm Avusturya’da 
başta Türklere olmak üzere tüm 
Müslümanlara saldırıların, aşağı-
lamaların gelmesine yol açan Tirol 
Telfs bölgesindeki bu minare hak-
kındaki ‘Rus Raketine benziyor‘ 
benzetmesine  ve daha sonra ‘ko-
parın’ ifadesine ne diyorsunuz? 
Kiraz mı bu öyle kolayca dalın-
dan koparsınlar. ATİB’e soruyo-
ruz: IGGÖ Başkanı Fuat Sanaç’ın 
yukarıdaki cevabından anladığı-
mız kadarıyla güzel olmayan, Rus 
raketine benzeyen ve aynı zaman-
da Tirol bölgesine layık olmayan 
bu minareyi siz ATİB olarak ora-
ya niye diktiniz? Habercilik ve ga-
zetecilik görevimizi yerine getirip 
bu soruyu sorduğumuz ve bun-

ları alıp Türkçe 
yayınladığımız 
için biz mi kö-
tü olacağız, yok-
sa dürüstçe söy-
lemek gerekirse 
Avusturyalıların 
okuyup güldü-
ğü, ATİB’in dolay-
lı yönden verdiği 
uzun mücadele-
nin çok açık bir şe-
kilde isim verme-
den aşağılandığı, 
yaptığı minare-
nin ‘Rus Raketine’ 
benzetilmesi ko-
nusuna açıklık ge-
tirilecek mi? Hadi 
‘Şeyhin fikri neyse 
zikri odur’ atasö-
zünden vazgeçtik 
ama ‘Şeyh uçmaz, 
müridi uçurur’ 

atasözündeki mürit gibi kimseyi 
uçurma niyetinde değiliz. Bu ya-
zının direkt ve endirekt muhatap-
larına, bize cehennemin en sıcak 

köşesinden yerler dilendiğini bile 
bile, Allah (cc)  aşkına yine de so-
ruyoruz: IGGÖ Başkanını seçerken 
sağır sultanın bile duyduğu, seçil-
mesini ATİB ve Milli Görüşe bağlı 
Islamische Föderation’un destek-
lediği ve 500 bin Müslümanı bağ-
layan bu sözlere biz de gülüp geçe-
lim mi? Yoksa dostça; “Lütfen bir 
açıklama yaparken, ağzınızdan 
çıkana bir başkan olarak bin ke-
re daha dikkat edin” mi diyelim? 

 Öbür taraftan IGGÖ Başkanı Fuat 
Sanaç’ın, News (News 25/11) der-
gisine verdiği röportajında söy-
lediği “Ben rüya gören hayalpe-
rest değil, sadece gerçekçiyim” 
veya Falter (25/11) dergisine ver-
diği mülakatta ifade ettiği “Ben 
Çin’in kralı değilim” gibi bir baş-
kandan duyulmaya alışılmamış 
sözler, 500 bin Müslümanı temsil 
eden, entelektüel ve ağırlığı olan 
bir kişiye yakışan ifadeler midir? 
Kısaca bu sözleri Avusturya de-
rin devleti nasıl anlasın. Kulağı 
kesiklerin şöyle anlamalarına ni-
ye açık kapı bırakılıyor: “Kullan 
beni kullanayım seni!” Bunun 
gibi Avusturya basınında IGGÖ 
Başkanı Fuat Sanaç ile ilgili ya-
yınlanan tüm haber ve röportaj-
lar, Avusturyalıların güvenini ka-
zanmak yerine tam tersine güven 
bunalımına yol açmıştır. 

Kendisinin Milli Görüşçü olma-
sını, Avusturya basınına du-
yurmasına saygı duyarız ama 
tüm Türkiye göçmenlerini ve 
Müslümanları esir almasına, esir 
alacak söz, ifade ve duruşta ol-
masına sessiz kalamayız. En baş-
ta barışın dini İslam mensubu 
ailelerin evlatları, Türkiye’nin ba-
rışsever gerçek elçileri, Avusturya 
Anayasası ve kanunlarına saygı 
duyan ve genel kültürünü özüm-
semiş sade vatandaşlar, daha 
sonra yalaka haber ve gazeteci-
likten tiksinen bir yayın organı 
olan Yeni Vatan Gazetesi olarak 
kendisini bu konuda uyarmayı 
ve aydınlatmayı bir görev biliriz. 
Çevresini bir mum kadar bile ay-
dınlatmayı bırakın, bütün işleri 
yalan-dolan ve iftira üzerine ku-
rulu, üretmeden tüketmeyi ken-
dilerine yaşam biçimi olarak al-
mış kişi, kurum ve kuruluşlar, 
bizimle uğraşacaklarına yedikle-
ri nanelerin ve içinde bulunduk-
ları pislik durumun hesabını ver-
seler daha iyi olmaz mı?

olarak algılanmamasını ve kamu 
önünde bu kadar açıklama ya-
pan, IGGÖ Başkanı sıfatını taşı-
yan bir insanı, en başta Türkiye 
göçmenlerinin ve daha sonra tüm 
Müslümanların daha fazla başını 
belaya sokmadan uyarmayı Yeni 
Vatan Gazetesi olarak görev bi-
liyoruz. Orada burada kimsenin 
ilan ve reklamları ile uğraşarak 
ve siyasi partilerin içindeki ken-
di adamlarına pislikler yaptırarak 
veya devletin yurtiçi ve yurtdışı 
güçlerinde ahbap oldukları kişile-
rin görevlerini suiistimal ettirerek, 
insanlara iftiralar attırarak başla-
rını belaya sokma girişimleri ile 
bir yere gelinemeyeceğini, bura-
da kamuoyunun önünde tekrarla-
makta yarar var. 

Seçilmeden kısa bir süre önce ve 
sonra kocaman resimleri ile med-
yada devamlı boy gösteren ve ga-
zetelere röportajlar veren Fuat 

Sanaç’ın ifadelerinin içinin boş-
luğu, kendi içinde tutarsızlığı, 
adeta midesinden konuşması 
Avusturya basınının da dikkatini 
çekmiş olacak ki “Kleine Zeitung” 
adlı gazetenin 27 Haziran 2011 ta-
rihli sayısında kendisi ile yaptığı 
kısa röportajın başlığı üzücüydü. 
Nedir bu başlık: “Fuat Sanaç`ın 
İki Yüzü“. Burada sorulması ge-
reken soru, “Kleine Zeitung” ga-
zetesinin, Fuat Sanaç’ın ikiyüz-
lü olduğu anlamına gelebilecek 
bu başlığı atarak, okuyucuları-
na ne gibi bir mesaj vermek iste-
mektedir? Böyle bir ifadeyi acaba 
niye kullanma ihtiyacı duymakta-
dır? Bu başlığın altında ise “Bir li-
beral bir aşırı inançlı bir hava ve 
resim. İslam Başkanını anlamak 
çok zor” diyerek altta şu ifadelere 
yer veriyorlar: “Fuat Sanaç IGGÖ 
Eski Başkan Yardımcısı Ahmet 
Hamidi’nin kadınlar ve spor hak-
kındaki düşüncelerini kesinlik-

le kabul etmediğini ve IGGÖ’nün 
düşüncesi olarak da üzerleri-
ne almadıklarını söyledi. Ama 
Müslümanların havuzlarda vü-
cutlarının her tarafını kapatacak 
bir mayo (Vollkörperbadeanzug) 
ile yüzmeleri gerektiğini söyle-
di ve buna gerekçe olarak Milli 
Görüş geçmişini dayanak göster-
di ve savundu. Fuat Sanaç zaten 
15 Mayıs tarihinde “Die Presse” 
gazetesinde yayınlanan röporta-
jında “Evet Milli Görüş’ten geliyo-
rum, Milli Görüş̧ diğer İslami or-
ganizasyonlar gibidir. Türkiye'ye 
demokrasiyi kim getirdi? Askerler 
mi? Hayır, Türkiye'ye demokra-
siyi Milli Görüş̧ getirdi“ demiş-
ti. Bir insanın, Milli Görüş gi-
bi şu anda Türkiye’de Merhum 
Necmettin Erbakan’ın son partisi 
olan Saadet Partisi’nin temsil et-
tiği görüşü savunmasında sorun 
yoktur. Ama 500 bin Müslümanı 
temsil edecek bir kişinin, hele he-
le Türk kimliği ile ortaya çıkarak 
başkan olduğunda, Milli Görüş 
dâhil tüm siyasi akımlara ay-
nı mesafede durması ve kucakla-
yıcı bir tavır sergilemesi daha iyi 
değil mi? Milli Görüş’ün dostları 
olduğu kadar düşmanları da var-
dır. Siz; “Ben eskiden Milli Görüş 
içinde idim ama şu anda, görüş ve 
düşünceleri hatta mezhepleri ne 
olursa olsun tüm Müslümanlara, 
demokratik bir hukuk devleti ol-
duğuna inandığım Avusturya’da 
eşit mesafedeyim ve ekibim ile 
birlikte en iyi şekilde hizmet ede-
ceğim” deseydiniz ve bu doğrultu-
da davransaydınız daha fazla say-
gınlık kazanmaz mıydınız? Bunun 
yanı sıra “Türkiye’ye demokrasiyi 
Milli Görüş getirdi” gibi lüzum-
suz bir sözü neden söyleme ihti-
yacı hissediyorsunuz Sayın Fuat 
Sanaç? Siz siyasetçi misiniz? Sizi 
kimse Avusturya’daki Türklerin 
Başkanı veya Müslümanların 
Siyasi Lideri diye seçmedi. Kaldı ki 
şu anda Türkiye`de Milli Görüş’ün 
kalesi olan Saadet Partisi son ge-
nel seçimlerde %1,25 (yüzde bir 
buçuktan az bir oy) almadı mı? 
Peki, sizin başkanlığa seçilme-
niz için Avusturya’da ana deste-
ği veren, sizin arkanızda duran 
ve seçilmenizde önemli bir rol 
oynayan Islamische Föderation, 
kısaca Avusturya Milli Görüş, 
Saadet Partisi ile gönülden bağ-
lı değil mi? Bağlı. Peki, son se-
çimlerde AK Parti %49 oy aldı. 
Seçimlerde Saadet Partisi yani 

Milli Görüşçülerin AK Parti için 
söylediklerine hiç baktınız mı? 
Bakın Milli Görüşün Kurucusu, 
eski başbakanlardan Necmettin 
Erbakan AK Parti için ne demiş: 
"AKP’ye oy vermek, Siyonizm’e oy 
vermek demektir, ‘Köle olmak isti-
yorum’ demektir.”

Necmettin Erbakan 2007 Genel 
Seçimleri öncesinde, Ekonomik ve 
Sosyal Araştırmalar Merkezi’nce 
(ESAM) Bilkent Otel’de düzenle-
nen Türkiye Konferansları top-
lantısında yaptığı konuşma-
da, Türk halkının 22 Temmuz’da 
"var olma-yok olma" seçimi ya-
pacağını savundu. Irkçı emper-
yalist güçlerin Türkiye’yi bölmek 
için mutlaka AK Parti’yi işbaşına 
getirmeye çalıştıklarını ileri sü-
ren Erbakan; "Nasıl bu seçimler 
Çanakkale Savaşı kadar önem-
liyse, onlar da adeta; ’Bu seçim-
lerde Çanakkale’yi geçeceğiz’ di-
yorlar" diye konuştu.AK Parti’nin 
görevde bulunduğu 4,5 yıl içinde 
Türkiye’ye "ekonomik yıkım, ma-
nevi tahribat ve dış politika facia-
sı" yaşattığını öne süren Erbakan, 
şunları kaydetmişti: "Her şeyi yık-
tınız, mahvettiniz. Hala ne yüz-
le karşımıza geliyorsunuz?” Bu 
sözler internette Google’a giri-
lip okunabilir. Aynısını Merhum 
Necmettin Erbakan’ın oğlu Milli 
Görüşçü Fatih Erbakan da ifade 
ediyor. Kısaca bizim burada altını 
çizmek istediğimiz nokta; herkes 
Milli Görüşçü olabilir, AK Partili 
olabilir, ülkücü olabilir, solcu ge-
lenekten, Laik-Cumhuriyetçi ge-
lenekten gelebilir ama IGGÖ gibi 
500 bin Müslümanı temsil ede-
cek bir kişinin herkesi kucaklaya-
bilmesi için lüzumsuz sözlerden 
kaçınması gerekir. Belki “Şeyhin 
fikri neyse zikri de odur“ diyen-
ler çıkabilir. Onlara da hak ver-
memiz gerekir o zaman. Kaldı ki 
“IGGÖ gibi bir kuruluşun 500 bin 
Müslümanı temsil edebilme kapa-
sitesi ve hakkı yoktur” diyenler de 
var. Alın, Avusturya Alevi İslam 
Cemiyeti’ni Avusturya Devleti ka-
bul etti. 250 binden fazla Türkiye 
göçmeni arasından 100 binden 
fazla Alevi vatandaşı, IGGÖ tara-
fından resmi olarak temsil edil-
miyor. Bunun dışında IGGÖ’nün 
kendi verdiği bilgiler ortada; sa-
dece 25 bin kişi 40 Euro aidat öde-
yerek üye olup seçimlere katılmış. 
Peki, 500 bin kişinin ne hakla tem-
silciliğini yaptığınızı iddia ede-

Yenİ HarekeT gazeTeSİ imtiyaz sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Yetkin 
Bülbül internet yayınında  IGGÖ nün yeni başkanı hakkında şu düşün-
celere yer verdi :  “Fuat Sanaç yıllardır tanıdığımız, sevdiğimiz bir isim. 
Gazetemizde bir dönem köşe yazıları da yazmıştı.  Ancak Başkan Fuat 
Sanaç’ın Avusturya basınına verdiği beyanatlar ve röportajlar Müslümanlar 
arasında hayal kırıklığı, şaşkınlık ve hatta kızgınlığa yol açıyor.  Başkan, 
bir gazeteye verdiği röportajda Strache’ye ‘iyi bir insan’ dedi. İnsanlar 
arasında nefret tohumları eken biri iyi bir insan olamaz. Aynı röportajda 
Strache ‘İslamcılara ve teröristlere karşı, biz de karşıyız’ cümlesi de var.  
Teröristlere karşı olmanı anladık da İslamcılara karşı olmak da neyin ne-
si oluyor hocam? Milli Görüş’ten gelen biri olarak sen de İslamcısın. Kendi 
kendini inkâr gibi bir şey bu. Başkanın kırdığı potlar bunlarla da sınırlı de-
ğil. Sanaç, Uzman Doktor Ahmed Hamidi “Ağır sporlar kadınların sağlığı-
na zararlıdır” dediği için kendisine karşı linç kampanyası başlatıldığında 
onu yalnız bıraktı. Hamidi’nin İGG Başkan Yardımcılığından istifa etmesi-
ni olumlu buldu. İGG Başkanı Fuat Sanaç, sonradan başını ağrıtacak söz-
ler sarf etmemesi için bir basın sözcüsü atamalı. İyi bir ekip kurmalı ve da-
nışmanlar edinmeli."
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Viyana. 2 Mayıs 2011 tarihin-
de Alev Korun ve milletve-
kili arkadaşları imzasıyla 

Meclis Başkanlığı’na sunulan ya-
sa tasarısı teklifinde, Türkçe’nin 
de Matura sınavında Fransızca, 
Rusça, Lehçe, Boşnakça, Hırvatça, 
Sırpça, İngilizce, İtalyanca, 
İspanyolca, Çekçe, Slovence, 
Macarca gibi birçok dilin yanında 
yabancı dil olarak kabul edilme-
si gerektiği ifade edildi. Teklifte 
Türkçe’nin Avusturya’da 263.000  
Türkiye göçmeni  çok önemli oldu-
ğu ve Türkiye ve Avusturya arasın-
da giderek gelişen ekonomik iliş-
kiler kapsamında bakıldığında, 
Türkçe’nin Matura’da yabancı dil 
olarak kullanılması sadece man-
tıklı olarak değil, aynı zamanda 
geç kalınmış bir karar olarak ni-
telendi. Ayrıca okullarda Türkçe 
derslerinin de mantıklı bir uygu-
lama olacağı vurgulanırken, ikin-
ci ve üçüncü nesil Türklerin bir-

çoğunun Türkçe konuşabildiğine, 
ancak Türkçe okuyup yazamadık-
larına dikkat çekildi. Yasa teklifin-
de, Avusturya Üniversitelerinde 
“Türkoloji” ve “Pedagoji” dalla-
rı olmasına rağmen, “Türkçe” di-
ye bir bölümün olmadığına vurgu 
yapılarak, ülkede Türkçe öğretme-
ni yetiştirme imkânı olmadığı ifa-
de edildi. 

Buna mukabil yasa teklifinde 
imzası bulunan milletvekilleri, 
Eğitim Bakanı’ndan, Avustury 
Üniver s i te ler i ’nde  “ Türkçe 
Öğretmenliği” bölümünün olma-
sı için gerekli düzenlemelerin ya-
pılması ve okullarda Türkçe’nin 
de resmi bir şekilde okutulabil-
mesi için Meclis’e bir eylem pla-
nı sunmasını istedi. Teklif, Meclis 
Eğitim Komisyonu’na iletilir-
ken, konunun sonbaharda Genel 
Kurul’da gündeme alınması bek-
leniyor.
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iMPreSSuM/ künYe

Yenİ VaTan 
gazeTeSİ’ne 

İlan
Tel: 01/513 76 15-0

Serİ borSa
YaYinlanMaSini İSTedİğİnİz İlanlariniz İçİn Tel: 01-513 76 15-0

İMbiSSTand Yada iMbiSSgeScHÄFT ariYoruM
İşlek bir yerde, uygun fiyata İmbisstand          

yada imbissgeschäft arıyorum. 
Müracat-Tel: 0699/194684 62 

SaTilik kebabSTand
14.Viyana’da (Linzerstraße 51) 60 metrekare 

büyüklüğünde Kebab, Pizza ve Schnitzel yapmaya 
müsai t durak ve tramvay yakınında çalışır vaziyette  

çok  temiz Kebabstand hastalık nedeni ile satılık. 
Müracat: 068120257373  

Türkçe Matura 
meselesi mecliste

SaTilik FeinkoST / 
backSHoP / iMbiSS
22nci viyanada 80 sendeden beri calışan dükkanı 

devrediyorum. 420 € kirası. makinalar, dükkan 
dekorasyonu, gereçler, ürünstoku, şani garten, 

50m2 bodrum, sabit müşteri kitlesi, müşteri 
wc, personel wc, mutfak, yıllık ciro 140.000 € 

okul yakınında, otobüs durağı önünde, rakipsiz, 
kavşakta, ciro artırma potansiyeli var ayrıca 35 m2 

dairesi bulunuyor. daire kirası 130 €. oda, mut-
fak, wc/duş, buzdolabı, mutfak dolapları, çamaşır 
makinası, fırın ocak, mutfak gereçleri dahilablöse 

toplam 35.000 € hersey dahil

Müracat : 0676 76 23 784

izgaraci Ve
aşci araniYor
7.Viyana’da bulunan Türk kahve 

restorantına aşcı ve ızgaracı 
alınacaktır

Müracat : 0699 17256090

bauMeiSTerkonzeSSion zu Vergeben 
0664/123 85 75

Viyana-Kamuoyu ta-
rafından çok tartışı-
lan ve gündemi uzun 

süre meşgul eden Yabancı-
lar Kanunu’nun yürürlüğe 
girmesiyle, göç konusunda 
yeni önlemler alan Avus-
turya Hükümeti, bir yandan 
da ülkede yaşayan yabancı 
öğrencilerin hayatını zorlaş-
tırıyor.  

Geçtiğimiz aylarda sigorta 
kurumundan (WGKK) öğ-
rencilere gelen mektupta, 
Temmuz 2011’den itibaren 
sigorta ücretinin bugüne 
kadar ödenen miktar 24,93 
€ yerine 49,85 € olacağı 
yazıyordu. Bu uygulamaya, 
Eğitim Bakanlığı’nın WGKK 
ile yaptığı anlaşmayı tek ta-
raflı feshetmesi yüzünden 
geçildi. 

öğrenci 
sigortasına  
%100 zam
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YEnİ VATAn GAZETESİ Maskotu Fabia
aynı gruba ait EInSPRUCH  adlı Almanca dergisine kapak 
olduktan Avusturya basınına konu olmaya devam ediyor. 
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Bu yıl 9. kez düzenlenecek 
olan ve 31.838 öğrenci ka-
pasiteli organizasyonda ço-

cuklara özel hazırlanmış birçok 
ders, seminer ve uygulamalı çalış-
ma olacak. 

4.000’in üzerinde katılımcı, 500 
bilimadamıyla birlikte araştırma, 
deney yapma ve yeni şeyler keşfet-
me fırsatını yakalayacak. Bu orga-

nizasyona katılabilmek için kayıt-
lar 19 Haziran tarihinde başladı. 
Üniversite kampüsünde (Campus 
der Universität Wien) saat 9-15 
arasında kayıt yapılabildiği gibi, 
20 Haziran tarihinden itibaren in-
ternetten (www.kinderuni.at) ka-
yıtlar da başladı. Katılımcılar ka-
yıttan sonra öğrenci kimliklerini 
ve tişörtlerini kampüsten alabi-
liyorlar. Bu yıl sadece üniversite-

lerin salonlarındaki derslerden 
ibaret olmayan organizasyonda, 
katılımcıları birçok gezi ve yeni-
lik bekliyor. 

Viyana içinde çeşitli araştırma mer-
kezlerine düzenlenecek olan gezi-
lerle, genç bilim adamlarına araştır-
ma ve gözlem metotları gösterilecek 
ve verimli bir kamp dönemi geçir-

mesi sağlanacak. Çocuk üniversi-
tesine 7-12 yaş arası çocuklar katıla-
bilir. Organizasyonu maddi açıdan 
destekleyen ve sponsorluğunu üst-
lenen A1, Viyana Bilim ve Araştırma 
Bakanlığı (Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung der 
Stadt Wien) ve benzeri kuruluşlar 
sayesinde çocuk üniversitesi ücret-
siz bir şekilde hizmet verecek. 

Kimler çocuk üniversitesine katılmak istiyor? 
Kayıtlar 19 Haziran’da başladı

Viyana- 2003’ten beri faaliyet gösteren 
Avrupa’nın en renkli çocuk üniversitesi 
çocuklara geniş kapsamlı bilimsel 
projelerde yer alma şansı veriyor.

Yeni Vatan Gazetesi’ne 
reklam vermek 

istiyorsanız lütfen 
bu numarayı arayınız: 

Tel: 01 513 76 15 0

12

çocuk ünİVerSİTeSİ’nİn PrograMina genel bİr bakiş

19 Haziran: “Campus der Universität Wien”de Çocuk Üniversitesi Kayıt 
Günü 20 Haziran – 7 Temmuz: http://kinderuni.at adresinden kayıt
11 – 21 Temmuz: Çocuk Üniversitesi Bilim
11 – 15 Temmuz: Çocuk Üniversitesi Teknik
11 – 14 Temmuz: Çocuk Üniversitesi Boku (Bodenkultur)
18 – 22 Temmuz: Çocuk Üniversitesi Tıp
23  Temmuz: Kapanış Kutlaması

çocuk ünİVerSİTeSİ’ne kaYiT adreSİ:

Campus der Universität Wien, Hof 2, spitalgasse 2, 1090 Viyana
(Kayıt ofisi 20 Haziran’dan 7 Temmuz’a kadar açıktır. Pazartesi 
9-14, salı, Çarşamba ve Perşembe ise 16-19 arası)
ayrıntılı bilgi için www.kinderuni.at adresi ziyaret edilebilir. 




