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AMS kAş yApAyıM 
derken nASıl
GÖz ÇıkArdı ?

Sayfa 
10-11`de

McDonald’s menüde uyarmadan domuz 
eti yokmuş gibi niye satış yapıyor ?

MC Donald`s ta ana Menüde satılan 
ve binlerce Türkiye göçmeninin, diğer 
Müslümanların ve Türkiye`den gelen turi-
stlerin bilmeden ve acele ile satın alarak 
yediği ürünler içinde domuz eti olduğu 
halde içindeki tüm malzemeler soğanın-
dan peynirine kadar herşey yazarken 
"Schweinefleisch"(domuz eti) yazılma-
ması tepki topluyor. Yeni Vatan Gazetesi 
yukarıda MC Leberkäse olarak 5,99 
Euro`ya satılan ürünun içinde Domuz 
eti olup olmadığını ısrarla sorup  gerçeği 
öğrendiğinde ise iş işden geçmisti. 
Haber sayfa 10-11`de

  MC Donalds, mc leberkäs ürününü satarken ilanda ürünün 
içindeki tüm malzemeleri ne varsa yazmış ama yüzde yüz  
domuz eti olduğu halde bunu yazmamış. Bakınız yukarıda 
ilanı tercüme edersek ürünün içinde neler varmış: “leberkäse, 
emmentaler Käse, weiße zwiebeln, knusprige Röstz-wiebeln 
und köstliche senf Kren, sauce” . Yeni vatan gazetesi soruyor: 
mC leberkäse içinde incik ve boncuklar dahil herşey yazılmış 
ama niye "schweinefleisch" yani domuz eti yazılmamış? s.10 -11
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Sevgili Yeni Vatan Gazetesi okuyucuları 
Halk hizmeti gören devlet organlarının 
tümüne Kamu denir. Kamu vatandaşla-

rın veya halkın ayrımsız tümü demek. Kamu 
hizmetini en başta devletin ve belediyelerin, 
eyaletlerin tüm kurumlarında çalışan bürok-
ratlar, memurlar, emniyet güçleri, hâkimler, 
savcılar, seçilmiş milletvekilleri, meclis üye-
leri başta olmak üzere diplomatlarda girer. 
Kamu adına kamunun çıkarını yani halkın çı-
karını koruduğunu iddia eden gazeteler, te-
levizyonlar kısaca tüm kamu iletişim araçla-
rı olan medya. Medyadan hem de 4.kuvvet 
olarak yasama, yürütme ve yargıyı kontrol et-
me görevini icra etmesi de beklenir. Nerede?  
Bizde dahil  Avusturya`da Medyanın kendisi 
evlere  şenlik  değil mi? 

Bunun demokrasi ile yönetilen ülkelerin tü-
münde böyle olması gerekmez mi? Kısacası 
Kamu gücünü elinde bulunduranların; vatan-
daşlar arasında ayrım ve gayrım yapmadan 
görevini yapması beklenir değil mi? Yunus 
Emre “kamu” kelimesinin geçtiği bir beyitinde 
şu sözleri acaba niye etmiş: “Biz kimseye kin 
tutmayız. Kamu âlem birdir bize!”  Ne demiş 
Yunus Emre “Kamu âlem birdir bize!” Birdir ile 
burada kasıt ayrım ve gayrım yapılmaması de-
ğil mi?Peki,  Türkiye göçmeni 250 binden faz-
la vatandaşımızın yaşadığı Avusturya’da du-
rum nasıldır? Türk basınının hepsi Yeni Vatan 
Gazetesi de dahil, Bakan yanında danışman 
olarak çalışanlar, Bürokratlar, kamu çıkarına 
çalıştığını iddia eden dernekler, Federasyonlar, 
Eyalet veya Meclise Milletvekili olarak seçilmiş 
artı Belediye ve Devletin içinde memur veya 
Bürokrat olarak çalışan insanlarımız ve hatta 
tüm Diplomatların  hangisine sorarsanız sorun 
alacağınız yanıt :”Bizler, insanımızı ayırt etme-
den, elimizdeki gücü kötüye kullanmadan on-
ların sorunlarına sahip çıkıp, çözüm yolları için 
gereken çalışmaları yapıyoruz. Türkiye’deki so-
runları buraya getirmeyelim. Birbirimizi aman 
yemiyelim “ olur. Yani diyorlar ki : “Biz kim-
seye kin tutmayız. Kamu âlem birdir bize!”  
Gerçek nedir diye araştırdık. Vatandaşlarımız 
ne düşünüyorlardı bu konuda. “ Bu sözlere 
İnanıyor musunuz? “ diye sorduk. Onlar işin 
aslının hiç de söylendiği gibi olmadığını be-
lirttiler.  Yıllardır Avusturya da yaşayan okuyu-
cularımızdan Ahmet K.  adlı okuyucumuzun 
ifadeleri şöyle” Avusturya’da kamu adına ça-
lışan Türkiye göçmenlerinin ortak yanı sami-

miyetsizlikleri ve riyakâr oluşları. Bunlar hep 
kendi mevkisi için yada cebine ve çıkarını dü-
şünüyorlar”. Bunları biz demiyoruz. Vatandaş 
diyor. Bir başka okurumuz Ömer S.  ne dediği-
ne kulak verelim:” Kamu adına veya halka hiz-
met ettiğini iddia eden kişiler en başta vatan-
daşlar arasında ayrım yapıyorlar. Kendilerini 
çok yüksekte görüyorlar.   Birbirlerini ziyaret 
ettiklerini İşleri güçleri gıybet, dedikodu fitne 
ve fesatlık. Devletin ve Kamunun gücünü su-
istimal ediyorlar. Etrafta dolaşan şaklaban kı-
lıklı insanlar veya dolandırıcılar ve hatta kri-
minal kişiler aynı masada oturup aynı fotoğraf 
karesinde poz verip , alemi şaşkın ve milleti ap-
tal yerine koyuyorlar”. Bunları biz demiyoruz. 
Vatandaş diyor.  Başka bir okuyucumuz Ali T. 
bakın ne diyor: “ Ne diplomat diplomatlığını 
ne Türkiye göçmeni danışman danışmanlığı-
nı ne dernekçi ve-
ya Federasyoncu 
görevini kamu çı-
karına göre ya-
pıyor. Ortaklıkta  
milletin parasını 
din tüccarlığı ya-
paarak yüce dini-
miz İslam’ı suisti-
mal etmiş resmen 
gasp etmiş iş ada-
mı kimlikli söz-
de Müslüman 
kimlikli ama öz-
de şeytan olan 
dolandırıcılar-
la, diplomatlar ve 
bürokratlar dalga 
geçer gibi fotoğraf 
çektiriyor ve iş bi-
tiriyorlar. Bunlar 
birbirini koruyor-
lar ve birileri hak-
kında görev su-
istimali yaparak  
defter dürme oyu-
nunu oynarak ca-
nına, malına ve 
hatta çoluk çocu-
ğuna devlet gücü 
ile zarar veriyor-
lar.  Utanmadan 
bir de bu devle-
tin veya beledi-
yenin ve elçilik-

lerin  içinde çalışan kişi ve temsilcilere sanki 
riyakârca hiç bir şey olmamış gibi bizim san-
ki anlamadığımızı zannediyorlar. Böyle bir or-
tamda barış ve kardeşlik olur mu? Şikayetçiyim 
ve davacıyım” ...Evet, bunlar sadece bazı va-
tandaşların söyledikleri. Tabii çok iş yapıyor-
muş edasıyla ortalıkta dolaşan görevlilerimiz  
tersini söyleyecek. 

Yeni Vatan Gazetesi halkın yanında olacak 
ve bu “Allah’tan korkmaz kuldan utanmazla-
rın” karşısında olacaktır. Bütün okuyucula-
rımızı Avusturya’da Kamu adına iş yapması 
gerekirken görevini kötüye kullanan kişilere 
karşı demokratik tepki koymaya davet edi-
yoruz. Demokrasi halkın hesap sorma hak-
kının kutsal olduğu rejimin adıdır en önem-
lisi Halka hizmet Hakk’a hizmettir.

S chwarzenbergplatz`da Avus-
turya`lı kişilerin sözlü ta-
cizine uğrayan kadının im-

dadına, 31 yaşındaki Pakistanlı 
öğrenci yetişti. Pakistanlı öğ-
renci İmran H.’nin olaya müda-

hale etmesinin ardından, sokak 
kabadayıları, öğrenciye saldır-
dı. Ağır bir şekilde darp edilen 
ve yere yığılan öğrenci, çevre-
den geçenlerin yardımıyla sal-
dırganların elinden kurtuldu. 

Vücudu morluklar içinde 
kalan ve ağır şekilde yara-
lanan 31 yaşındaki öğrenci, 
hastaneye kaldırıldı. 

Olayın hemen ardından 
yürütülen aramanın ar-
dından polis, yaşları 20 
ila 30 arasında değişen 4  
Avusturya’lı zanlıyı yaka-
layıp gözaltına aldı. 

Tacize uğrayan bayana yardım etti: 
Hastanelik oldu "Allah’tan korkmaz, 

halktan utanmazlar"

 Av u s t u r y a 
nüfusunun 
yüzde on-

sekizini çoğunluk-
la  uzun yıllardır 
burada yaşayan,  
Avusturya vatan-
d a ş l ığ ı n a  s a h i p 
olan ve buna rağ-
men birçok hak-
sızlığa maruz ka-
lan göçmenler oluşturuyor.
Viyana İşçi Odası (AK) eği-
tim merkezinde gerçekleştiri-
len „Etnik Ayrımcılık Örneği 
Kapsamında Eşit Muamele, 
Beklentiler ve Gerçekler “ 
adlı sempozyumda konu-
şan kısa adı AK Avusturya 
İşçi Odası Başkan yardımcı-
sı Norbert Bacher Lager  bu 
konuda şunları ifade etti:  
„Farklı etnikten insanların 
yaşadığı Avusturya’da “bira-
rada yaşamın” iyi ve kaliteli 
olması, uluslararası anlam-
da Avusturya’nın yararına-
dır. Bu gerçeği iyi kullanmalı 
ve gelecekte de sürekliliğini 
sağlamalıyız.  

Eşit Haklar Yasası, yararla-
nıldığı ve geliştirildiği müd-
detçe, ayrımcılığa karşı mü-
cadele etmek için önemli bir 
araçtır”  Lagler sözlerine, bu 
şartlar altında ayrımcı mu-
ameleye karşı mücadelenin 
ülkenin geleceğini güven-
lik altına almada önemli bir 
katkı olacağını da ekleyerek 
şöyle devam etti : „Göçmen 
olarak buraya gelmiş insan-
lar işçi ve tüketici konumuna 
sahipler; bugünün öğrenci-

leri, yarının kalifiye işgücü-
dür. Bir toplumun sosyal ba-
rış içinde yaşaması, bütün 
insanların eşit katılımıyla 
ve mesleki, bireysel gelişim 
olanaklarının sağlanmasıyla 
mümkün olur”. 

Eşit muamele haktır
ve istenmelidir

Viyana -Viyana İşçi Odası (AK-Arbeitskammer) 
Başkan yardımcısı Bacher-Lager: “Farklı etnik-
ten insanların yaşadığı Avusturya’da birarada 

yaşamın iyi ve kaliteli olması Avusturya’nın 
yararınadır ve bu gelecekte de güvence altına 

alınmalıdır. Eşit muamele haktır ve ısrarla 
demokratik yollar ile istenmelidir" dedi. 

Viyana - Schwarzen-
bergplatz’da 5 Kasım 
gecesi bir fast-food
 restoranının 
önündeki 4 kişi, bir 
kadını rahatsız 
etmeye başladı. 

Vatandaş hizmet bekliyor, görevi suistimal değil!



4 HABER Yenİ VATAn • SAYI 128 • KASIM 2011 

Büyükelçi Ayşe Sezgin, ay-
nı  gün güven mektu-
bu veren diğer ülkele-

rin büyükelçileri gibi Avusturya 
Cumhurbaşkanlığı Askeri Mera-
sim Bölüğü’nü selamladıktan son-
ra Cumhurbaşkanlığı makamına 
çıkarak güven mektubunu verdi. 
Kendisine Viyana Büyükelçiliği 
Birinci Müşteşarı Ufuk Ekici, 
Müsteşar Yonca Gündüz Özceri 
ve Askeri Ataşe Ahmet Şimşek eş-
lik ettiler  Büyükelçi Ayşe Sezgin 
ile birlikte Mısır, Lüksemburg, 
Angola, Ermenistan, Belarus, 
Fildişi Sahili büyükelçilerinin 
de güven mektuplarını sunduğu 

Cumhurbaşkanlığı’nda Avusturya 
tarafından şu kişiler ayrıca hazır bu-
lundular: Cumhurbaşkanlığı Kabine 
Müdürü Rene Pollitzer, Dış İşleri 
Bakanlığı Genel Sekreteri Johannes 
Kryle’yi temsilen Büyükelçi 
Jan Kickert, Cumhurbaşkanlığı 
Siyasi Masa Şefi ve uluslarası ko-
nularda Başdanışman Helmut 
Freundenschuss ve Dış İşleri 
Protokol Masası Şefi Melitta 
Schubert.

 Ayşe Sezgin kiMDir? 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal 

ve İdari Bilimler mezunudur. 
Dışişleri Bakanlığı’na 1983’te gir-
miştir, çeşitli görevlerde bulun-
duktan sonra 2008-2009 yılları 
arasında Slovenya Büyükelçiliği, 

2009-2010 yılla-
rında Dışişleri 
Bakanlığı Avrupa 
B i r - l iğ i  G e n e l 
Müdürlüğü göre-
vini yürütmüş-
tür. 2010 yılında 
Dışişleri Bakanlığı 
Avrupa işlerinden 
sorumlu müsteşar 
yardımcılığı göre-
vine atanmıştır. 
25 Ekim 2011 tarihi 
itibariyle Viyana 
Büyükelçisi ola-

rak görevini yürütmektedir. 
İngilizce ve Fransızca bilmekte 
olup Moskova Büyükelçisi Aydın 
Adnan Sezgin ile evlidir ve bir ço-
cuk sahibidir.
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Türkiye Cumhuriyeti yeni Viyana Büyükelçisi Ayşe 
Sezgin, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer’e 
güven mektubunu sunarak 9 Kasım 2011 tarihinde 
görevine resmen  başladı.
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yeni büyükelçi güven 
mektubunu verdi

14 kASıM tarihinde Viyana’nın 
Liesing bölgesindeki bir lokan-
tada hareketli saatler yaşandı. 
Polisin Yeni Vatan Gazetsine ver-
diği haber göre alkolü fazla kaçı-
ran ve kontrolü kaybeten Üzeyir 
G., birden belindeki silahı çıka-
rarak tavana doğru ateş etmeye 

başladı. Bunun üzerinde telaşla-
nan ve panik içinde lokantayı terk 
eden müşterilerden yaralanan ol-
mazken, fail güvenlik güçleri tara-
findan gözaltına alındı. Merkezde 
tutuklu durumda bulunan 33 ya-
şındaki fail Üzeyir G. duvarcı ola-
rak çalışıyor.

Oldu mu Üzehir G.?
Üzehir g. sarhoş oldu, lokantada silahla ateş etti

ViyAnA - Hız sınırının saatte 50 
km olmasına rağmen bunu dik-
kate almayan  Erkan E. Adöli sü-
rücü, kazaya neden oldu. Polisin 
Yeni Vatan Gazetsine verdiği ha-
ber göre Spittelauer Lände’de, 
BMW’siyle gaza bastıkça basan 
ve saatte 141 km hıza kadar çıkan 

Erkan E., trafik kameralarına ya-
kalandı. şerit değiştirirken otomo-
bilinin kontrolünü sağlayamayan 
sürücü, yaşlı bir adama çarp-
tı. Verilen bilgide, 72 yaşında bir 
emekli olan trafik dehşeti mağdu-
runun boyun omurgasında ciddi 
hasar meydana geldiği belirtildi. 

Oldu mu Erkan E.?
viyana’da erkan e. ile  141 km ile trafik dehşeti
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Viyana- Birçok genç tercih ya-
parken ailelerinin izinden 
gidiyor. Ancak meslek sahi-

bi olmaya giden yol meşakkatli. 
Birçok genç, istedikleri okulu ter-
cih edemiyor ve meslek liselerinde 
birinci sınıftan sonra okulu bırak-
mak zorunda kalıyor. Aynı zaman-
da her okul da öğrencilere en iyi 
düzeyde eğitim sunamıyor. 

Bu noktada, kişinin hangi ala-
na eğilimi olduğu ve ilgi gös-
terdiğini bilmek çok önemli. 
Kişinin kendisine şu soruyu sor-
ması gerekiyor: “Hangi okul-
dan mezun olursam ya da han-
gi eğitimi alırsam, ileride daha 
fazla iş imkânları elde edebili-
rim?” Bu konuda Arbeiterkammer 

Viyana’da 23-26 Kasım tarihleri 
arasında düzenlenecek olan L14 
Eğitim ve Meslek Fuarı’yla (L14-
Bildungs- und Berufsinfomesse) 
sizlere yardımcı olmayı hedefliyor. 
Arbeiterkammer Başkanı Herbert 
Tumpel; “Ebeveynlerin ve çocuk-
larının bu konudaki endişeleri-
ni gidermek için yanlarındayız” 
açıklamasında bulundu.  

ilk AğızDAn bilgilenDirMe

İşçi Odası’nın eğitim uzmanla-
rı, kişinin kendisi için hayalinde-
ki mesleğe ulaşmak için en uy-
gun yolu nasıl seçeceğini biliyor 
ve bu fuarda sizlere Viyana’da en 
kapsamlı rehberlik hizmetini su-
nacak. Ziyaretçiler, bilgilendirme 

stantlarında, yapılacak sunumlar-
da ve seminerlerde okul, meslek 
ve eğitim gibi konularda bilgi sa-
hibi olabilecekler. Gençler, doğru-
dan uzmanlardan iş dünyası hak-
kında daha fazla şey öğrenecekler. 
Yapılacak meslek eğilimi testiy-
le de, hangi meslek için yetenek-
li ve istekli oldukları hakkında da-
ha fazla fikir sahibi olabilecekler. 
Kurulacak bilgilendirme stantla-
rında bütün lise çeşitleri temsil 
edilecek. 

Her şey ADAlet için

İşçi Odası, hiç kimsenin iş dün-
yası hakkında yeterli bilgi sahi-
bi olmasını ve dolayısıyla yanlış 
eğitim tercihinde bulunmasını is-

temiyor. Maalesef her ebeveyn, ço-
cuğunun gelecekte sahip olabile-
ceği meslek olanakları hakkında 
geniş kapsamlı olarak bilgilen-
mesini sağlayamıyor. Bu adalet-
siz durum, İşçi Odası için incelen-
mesi gereken bir sorun. Başkan 
Tumpel, herkesin meslek seçimi 
konusunda eşit şansa sahip olma-
sı gerektiğini söylüyor ve ekliyor: 
“Çalışanlar ve işçiler için adalet 
sağlanması çok önemli”. 

İşçi Odası’nın L14 Eğitim ve Meslek 
Fuarı, 23-26 Kasım 2011. Ücretsiz! 
Cuma günü 14-17 arası, Cumartesi 
9-17 arası düzenlenecek aile prog-
ramına hepiniz davetlisiniz – 
Adres: AK Wien Bildungszentrum, 
1040, Theresianumg 16-18..

Meslek sahibi olmayanlar yandı
  İşçi Odası (Arbeiterkammer) Başkanı Herbert Tumpel L14’teİşçi Odası Başkanı Herbert Tumpel, en son L14 Meslek Fuarı’nda: “Meslek seçimi konusun-

da da adalet önemli” dedi.

Gençlerin, herhangi bir eğitime değil, en iyi 
eğitime ihtiyaçları var diyen  kısa adı AK olan 

İşçi Odası (Arbeiterkammer) başkanı  Herbert 
Tumpel,  ‘AK bu konuda size yardımcı oluyor. 

Lütfen bizimle acil irtbata geçin’ dedi.

Viyana’da on binlerce dosya-
nın takip ve kontrolü, dizil-
mesi ve istenmesi gerektiğin-

de adres hep Güzel Karagöz oldu. 
Bir Nehir suzu gibi dosyalar bun-
dan kırk yıl önce Viyana’ya gelen 
Erzincan asıllı Güzel Karagöz’ün 
önünden geçti. İşte en son çalıştığı 
Viyana Ağır Ceza Mahkemesinde 
Karagöz dile kolay 21 yıl boyun-
ca emek verdi ve örnek kişiliği ile 
birçok konuda takdir edildi. Tüm 
hâkimlerin, savcıların ve çalışan-
ların son derece güvenini kazan-
mış olan Karagöz, binada bir so-
run çıktığında hâkimlerin bile; 
“Güzel Karagöz’ün sözüne güveni-
miz tamdır” dediği bir insanımız. 
Avrupa’nın en büyük mahkeme-
lerinden biri olan ve aynı zaman-
da Handelsgericht olarak bilinen 
Ağır Ceza Mahkemesi 3. Viyana’da 
bulunuyor. “Bu kadar yıl başımız 
dik olarak çalışmak tabii kolay ol-
madı” diyor Güzel Karagöz ve ekli-
yor: “Eğer sorumlu olduğum ma-
sadan hâkim veya savcı bir dosya 
isterse aslında 1,5 saatlik kanuni 
bir zamanımız var ama ben bu 
dosyayı yemek aralarına bile git-
meden en fazla yarım saatte he-
men teslim ederim. Ve böylece di-
ğer işlerime devam ederim. 

Bu durum tabii takdir toplu-
yor. Ufak bir hata pirenin de-
ve gibi büyütülmesine neden 
olabilir. Dikkatli olmak gereki-
yor. Bir iki değil yıllarca böyle.” 
Karagöz Türkiye göçmenlerinin 
güler yüz, dürüstlük, çalışkan-
lık ve aklı çalıştırarak her şe-
yi başarabileceğini ifade ettik-
ten sonra; “Allah hiçbir Türkiye 
göçmenini mahkemelere düşür-
mesin. Avusturya kanunlarına 
aman riayet edelim. Sakın, ne ya-
kın çevremize, ne de başkaları-
na kesinlikle kaba kuvvet kullan-
mayalım ve başkalarının malına 

dolandırıcılıkla zarar vermeye-
lim. Görevinizi suistiamal etme-
yin. Çünkü eninden sonunda do-
landırıcılar ve suçlular cezasını 
bulur. En iyisi bunun için insana 
saygı duyalım ve kötülüklerden 
uzak duralım” dedikten sonra 
şu sözleride küpe gibi kulağımız-
dan ayırmayalım ifadesini yaz-
mak farz oldu: ‘Türkiye’nın asıl 
Büyükelçileri   Türkiye göçmenle-
ridir. Oturmammıza, kalkmamıza 
ne yediğimize ne içtiğimize giyim 
ve kuşamımızın temizliğine dik-
kat edelim’.

ağır Ceza mahkemesinde hakimler başta olmak üzere 
tüm çalışanların yıllardır takdirini kazanan:

Örnek bir insanımız
Viyana -  Örnek bir 
ınsanmız olan Güzel 
Karagöz, Avustuya’nın 
en ağır suçlarının 
görüşüldüğü ve kara-
ra bağlandığı Ağır 
Ceza Mahkemesi’nin  
büyük sorumluk 
isteyen masasından 
emekliye ayrılarak, 
anahtarı gelecek yıl 
teslim etmeye 
hazırlanıyor. 
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En son sahnede Fazıl Say adı 
ile piyanosunu konuşturan 
FSay Türkiye`de oluşan pi-

yano sanatının en önemli faktör-
lerinden biri. Yurtdışında verdiği 
sayısız konserle Türkiye’yi en iyi 
şekilde temsil eden Say, bu kon-
serinde de tüm seyircileri bü-
yüleyerek, ayakta defalarca al-
kışlandı ve oraya gelen Türkiye 
göçmenlerinin kendisiyle bir kez 
daha gurur duymasına neden ol-
du: Devri Turanım, Nasreddin 
Hoca’nın Dansları. Devri Hindi, 
Bektaşi Raksani, Şarkı devri reva-
ni velvelesi. Sahne alırken ve bit-
tikten sonra tek kelime etmeyen 
Fazıl Say sahneden ayrılırken se-
yirciler karşısında eğildikten son-
ra tüm Avusturyalıların “Bu Türk 
bir dünya sanatçısı!” diyerek hay-
ranlıklarını gizleyememeleri dik-
kat çekti. 

FAzıl SAy’DAn piyAno reSitAli 

Fazıl  Say, yalnızca Wiener 
Konzerthaus’un yıllardır en 
önemli misafirlerinden değil, ay-
nı zamanda dünyada en fazla 
rağbet gören piyanistlerden biri. 
Çok yönlü bir sanat anlayışı olan 
Say, sadece repertuarından kla-
sik eserleri kendi yorumuyla çal-
makla kalmıyor, aynı zamanda 
modern eserleri de konserlerinde 
seslendiriyor. 

Eski ve yeni müziğin harmanla-
masına örnek olarak; Ferrucio 
Busoni’nin keman solosuyla yeni-
den yorumladığı Bach’ın Chaconne 
eseri verilebilir. Mozart’ın meşhur 
“Rondo alla turca”sı da Fazıl Say 

için Batı ve Doğu’yu birleştiren bir 
köprü niteliğinde. Bunların yanı sı-
ra Say, bu sefer besteciliğiyle de dik-

kat çekiyor: Kendi eseri “Nasrettin 
Hoca’nın dansları”, Türk kültürü-
nün etkin olduğu, Balkanlardan 

Orta Asya’ya kadar olan bölgedeki 
mizahi hikayelerdeki seçkin kahra-
manlardan birini konu alıyor.

Büyüleyici konser: 
Fazıl Say Viyana’da 
ayakta alkışlandı

Viyana -Geçtiğimiz Çarşamba günü (09.11.2011) Wiener Konzerthaus’ta 
sahne alan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, bin beş yüzden fazla izleyici-
yi adeta büyüledi. Konser başlangıcından sonuna kadar bir kelime dahi 
etmeden sadece eserlerini seslendiren Fazıl Say, Avusturyalı ve Türkiye 

göçmenlerinden oluşan seyirciler tarafından defalarca ayakta alkışlandı 
ve konser bitiminde susmak bilmeyen alkışlar ile sahneye tekrar çağrıldı-
ğı, beş bölümden oluşan konserde çaldığı eserlerin bestecilerinin başlık-
ları şöyle idi: Johann Sebastian Bach/Ferruccio Busoni, Igor Strawinski, 

Wolfgang Amadeus Mozart, Bern Alosi Zimmermann. 

Yeni Vatan Gazetesi olarak, tüm 
çalışanları ve  kıymetli okuyucu-
ları adına Van’da meydana gelen 
deprem dolayısıyla hayatını kay-

bedenlerin ailelerine başsağlığı, geride 
kalanlara içtenlikle sabırlar dileriz. Yeni 
Vatan Gazetesi okuyucularından, yardım-
ların en güvenilir kurum olan  Kızılay ara-
cılğı ile gönderilmesini tavsiye etmektedir. 
Gazetemiz, Van’a  imtiyaz sahipleri ve çalı-
şanları ile birlikte  toplamda 5.000 Euro’luk 
yardımı şükürle infak etmiştir ve yardım et-
meye de devam edecektir. Zekatlarını öde-
memiş vatandaşlarımıza, zekatlarının Van 
depreminde zor durumda kalan vatandaş-

lara yapılmasını Yeni Vatan Gazetesi ekibi 
olarak tavsiye etmekteyiz.

Van’da meydana gelen depremin ardın-
dan yardım malzemelerini ve uzman mü-
dahale ekiplerini bölgeye ulaştıran Türk 
Kızılayı’nın, vatandaşların yardımlarını 
koordine ederek ihtiyaç sahiplerine en iyi 
şekilde ulaştıracağından eminiz. 

Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız 
Türk Kızılayı’nın bağış ve iletişim hattı 
olan 168’i arayarak detaylı bilgi alabilirler. 
Arzu eden vatandaşlarımız, tüm operatör-
lerden 2868’e boş bir kısa mesaj atarak 5 TL 

bağışta bulunabilirler. Aynı zamanda tüm 
bankalardaki Türk Kızılayı hesaplarından 
ve www.kizilay.org.tr’den de bağış yapı-
labiliyor. Aynı bağışlar Türk Kızılayı lojis-
tik merkezleri ve şubeleri tarafından kabul 
ediliyor. Ancak  Kızılay, kullanılmış giy-
si ve açık gıda malzemelerini kabul etme-
mektedir. 

Tüm Kızılay şubelerinin  iletişim numara-
larını aşağıda bulunan adresten öğrenebi-
lirsiniz.

http://www.kizilay.org.tr/kurumsal/say-
fa.php?t=-Subeler

van'a yardım edelim 
van için tek yürek olalım
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geri adım atan AMS’nin, “bu 
karikatürde sadece gençlere 
meslek seçimini bilinçli yap-
maları gerektiği öğütleniyor” 
açıklaması da çoğu kişiyi tat-
min etmedi. 

Genelde bazı siyasi partiler-
den duymaya ve görmeye alı-
şık olduğumuz ve seçim önce-

si kullanılan bu tür provokatif 
reklamlara, AMS gibi bir kuru-
mun da alet olması üzücü bir 
durumdur. 

Umarız herkes bu çeşit kam-
panyalara gerekli tepkiyi verir 
ve toplumdaki hiçbir kesim, 
basit siyasi hesaplar için ay-
rıma tabi tutulup dışlanmaz. 

AMS’nin internet sitesinde 
“Göçmenlerin eğitimi” ko-
nusunda yayınlanan bir ka-

rikatürde, diş hekimliği okumak 
isteyen başörtülü bir öğrenci-
yi, etrafındaki arkadaşları açıkça 
okuldan vazgeçirmeye çalışıyor. 
Göçmen kökenli başörtülü kıza 
arkadaşlarının tavsiyesi ise, daha 
kolay para kazanabileceği diş tek-
niği bölümünü okuması. 

Karikatürün sitede yayınlaması-
nın hemen ardından çok büyük 
tepkiyle karşılaşan AMS’ten yapı-
lan açıklama şöyle: “Biz kimseyi 
dışlamak veya ayrım yapmak is-
temedik. Yasmin (karikatürdeki 
göçmen kız) de hiçbir şekilde oku-
maktan vazgeçirilmeye çalışılmı-
yor.” Ancak daha sonra 31.10.2011 
tarihinde tavır değiştiren AMS, ka-
rikatürü internet sitesinden kal-
dırma sözü verdi ve metinleri de-
ğiştirerek karikatürü yeni bir şekle 
uyarladı. Yeni karikatürde ise ar-
kadaşları Yasmin’e, kendi aile-
lerinden örnek vererek, kariyer 
tercihi için AMS’ye danışmasını 
tavsiye ediyor. 

AnAliz

Avusturya gündeminde geniş 
yankı bulan karikatür, göçmenle-
rin eğitimi ve entegrasyon konu-
larını yeniden gündeme getirdi. 
Göçmenlerin de toplumdaki her 
bireyle eşit şanslara sahip olması 
gerektiğinin tartışıldığı şu günler-
de, bu karikatür de toplumun bir-
çok kesiminden eleştiri aldı. 

Birçok kişi, okula giden küçük 
bir kız üzerinden provokasyon 
yapılmasını yanlış ve çirkin bu-
luyor. 

Açıkça söylenmese de ima edi-
len ana düşünce, göçmenlerin 
sosyal olarak belirli bir seviye-
nin üzerine çıkamayacakları, 
bu yüzden doktorluk, avukatlık 
veya mühendislik gibi meslekler 
için uygun olmadıkları iddiası.

 Karikatürdeki başörtülü kız 
da, bazı çevreler tarafından 
diş hekimliğine yakıştırılmıyor 
veya öyle gösteriliyor.  Olayın 
ortaya çıkmasının ardından 

VİyAnA - Avusturya’da genelde FPÖ ve 
teşkilatından görmeye alışık olduğu-

muz provokatif ve ayrımcılığı tetikleyen 
karikatürlere bir yenisi daha eklendi. 

Ancak bu sefer karikatürün yayınla-
yan Maviler değil, Avusturya İş Kurumu 

(Arbeitsmarktservice, AMS).

ams’den ırkçı karikatüre tepki yağdı

Diş Doktoru olma sana en 
fazla diş tekniği sana yakışır 
mantığının altında AMS`de 

hangi önyargı yatıyor?

 Yeni Vatan Gazetesi 2007 yılının Kasım sayısında zekiye zorlu hanımın  kısa adı ams olan avusturya İşçi 
Bulma Kurumunda yaşadığı dışlayıci muameleyi manşetten okuyucularına duyurmuştu. ams bu haberimize 
tepki gösterek iddiaları kabul etmemişti. Cevab haklarına saygı göstermiştik. ams ciddi ve hepimizin kuru-
mu olması gerekiyor. Yanda ki karikatüre verilen binlerce euro ile amaç nedir? 

AVuSturyA’nın Tirol Eya-
leti’nde yaşayan adı açıklan-
mayan Türk vatandaşı bir 
kadına entegrasyon sözleşme-
sinin Almanca dilini öğrenme 
maddesini yerine getirmedi-
ği gerekçesiyle para cezası ve-
rildi. Türkiye’den 2004 yılında 
Avusturya’nın Tirol Eyaleti’ne 
yerleşen 40 yaşında olduğu be-
lirtilen Türk vatandaşı kadın 
Avusturya’ya geldiğinde enteg-
rasyon sözleşmesine imza attı. 

Entegrasyon sözleşmelerinin 
maddeleri arasında yer alan ‘5 
yıl içinde Almanca dilini A2/2 
seviyesinde konuşma zorunlu-
luğu‘ maddesini 5 yıl içinde ta-
mamlamadı. 

Entegrasyon sözleşmesini ta-
mamlamadığı için 40 yaşında-
ki kadına 77 Euro ceza kesildi 
ve verilen süre içinde Almanca 
öğrenememesi durumunda 
Avusturya kanununla

Avusturya’nın Tirol Eyaleti’nde entagras-
yona sözleşmesini yerine getirmeyen bir 
kişiye entegrasyonun ilk cezası verildi. 

Uyum cezası
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Yeşiller Partisi Entegrasyon 
S ö z c ü s ü  A l e v  Ko r u n , 
Parlemenotoda Kurz için 

ayrılan bütçenin miktarının ke-
sin olarak açıklanamamasın-
dan yakınd şunları ifade et-
ti:: “Entegrasyondan Sorumlu 
Bakan Yardımcısı Kurz, ilk ola-
rak önümüzdeki yıl için ayrıla-
cak bütçenin 20 Milyon Euro ol-
duğunu söyledi, ama şimdi bu 
sayı birdenbire soruları ğst üste 
sorunca 32 Milyon oldu. Bütçenin 
ne kadar olduğunun anlaşılması 
mümkün değil. Bunlar bu para-
ları gizli ve açık nerelere kullanı-
yorlar?” Korun’un bu açıklamala-
rına yanıt, ÖVP’li sözcüden geldi: 
“Korun’un söylediği gerçeği yan-
sıtmıyor. Elmalarla armutları ka-
rıştırmamak lazım. Sayıları düz-
gün toplamak gerekir: 2012 için 
ayrılan bütçe 37 Milyon Euro.” Bu 

açıklamayı yapan ÖVP sözcü aca-
ba alemi şaşkın milleti aptal ye-
rine mi koyuyor diyen Uyum ko-
nusuan çalışan uzmanlar Kurz 20 
Milyon demişti sonra 32 Milyon 
şimdide kendileri 37 Milyon di-
yorlar. Bu ne şaşkınlık ve vergile-
rin tuaf bir şekilde miktarının bile 
ne kadar olduğunun bilinmeme-
sidir’ dediler. 

AnAliz

"U yumdan S orumlu  D e vlet 
Bakanlığı" ve başındaki kişi Sayın 
Sebastian Kurz’un artık tribünlere 
oynamayı bırakması ve 37 Milyon 
Euro'nun kuruş kuruş hesabını 
vermesi gerekiyor. Ekteki haber-
de Sayın Alev Korun'un haklı ola-
rak sorguladığı, 20 milyonun bir-

den 37 milyon 
Euro'ya çıkma-
sının hesabını 
kim verecek? Bu 
büyük bir cahil-
lik, ciddiyetsiz-
lik, göçmenlere 
ve vergi veren-
lere karşı büyük 
ayıp ve saygısız-
lık değil midir? 
Bu paranın he-
sabı sorulmaz 
ise sormayan 
partilere karşı 
bu yol(!), su(!) 
ve "karşı oy" ola-
rak geri gelecek-
t ir.  Uyunuyor 
mu? Bu para ile 
en başta kendi 

partisi ve sahsının reklam ve tanı-
tımını yapanlar.. Kerameti kendin-
den menkul, asimile olmuş, sözde 
örnek diye sunulan, unvanları ba-
lon gibi şişirilen komik göçmenler 
ile oynanan tiyatroya kim dur di-
yecek? Siz kimi aptal yerine koyu-
yorsunuz? Yeşiller Milletvekili Alev 
Korun’a sorduk; “Bu durum hak-
kında ne yapacaksınız?”. Verdiği 
cevap dikkat çekici ve güven verici: 
“Bu gidişe ben ve biz dur diyeceğiz. 

Çarşamba akşamı olan bütçe ko-
misyonunda da Kurz'a bütçesi-
nin tam olarak ne kadar olduğunu 
ve neden her sorduğumda ayrı sa-
yılar söylendiğini bizzat sordum. 
Kendisi ile ilk görüşmemizde (bun-
dan 3 ay önce, göreve yeni başla-
dığında); “2012 için bütçeniz ne-
dir?” soruma, “20 Milyon Euro” 
diye cevap vermişti. Çarşamba ak-
şamki komisyonda bu sayı birden 
32 Milyona çıkmış gibi gösterdi. 
Benim itirazım ve kendi söylediği 
sayıyı hatırlatmam üzerine, “evet 
20 Milyon Euro bütçem vardı, 12 
Milyon da Integrationsfonds'un 
bütçesi” dedi. 2012 bütçesinde ise 
Integrationsfonds'un bütçesini bu 
sefer kendi bütçesine ekmiş gibi gös-
terdi. Yani bu bütçe bukalemun gibi 
bir şey, sürekli değişiyor! Bunun he-
sabını soracak olan da benim. Dün 
birçok Avusturya gazetesiyle bu ko-
nuda telefonda görüştüm, bugün 
bunu yazan sadece "Heute" gaze-
tesi.”

“Uyuma 37 Milyon Euro”nereye gidiyor?

Viyana - Entegras-yondan Sorumlu Bakan 
yardımcısı Sebastian Kurz’a ayrılan bütçe, 

Parlamento’da tartışmalara neden oldu. Heute 
Gazetesi yeşiller Milletevekili Alev Korun’un eleş-

tirisine yer veren tek gazete olması Avusturya 
basınının ‘Tribünlere oynayan daha çok vicdan-

ların arınmak amaçlı Milyonlarca Euro değerinde 
Göçmen ilanları’ nasıl susturulduğunu gösteriyor. 
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yeni Vatan Gazetesi: Alevilerin 
Müslüman olmadığı iddia edili-
yor..

Bermek: Herkes bir şeyler id-
dia edebilir. Ama  Türkiye Alevi 
Vakıflar Federasyonu Başkanı 
olarak yıllardır çizgimiz belli-
dir. Alevilik İslam dininin içinde 
bir yoldur. Kitabının adı Kuran’ı 
Ker’im’dir. Peygamberinin adı 
Muhammed Mustafa (sav) ve aşk 
sevip saydığı Ehlibeyti dama-
dı Hz. Ali ve Peygamber torunla-
rı şehitler serdarı Hz. Hüseyin ve 
Hz. Hasan’dır. Alevilerin muhak-
kak tarihte vuku bulan katliam-
lardan dolayı yüzyıllarca ellerin-
deki kitap ve bigilerin yakılması 
nedeni ile şu anda karışıklıklara 
muhatap olduğu doğrudur. Ama 
güneş balçıkla nasıl sıvanacak? 
Hakk bir Muhammed Ali diyen 
bir yola nasıl İslam dışı denebilir? 
Herkesi, aklını ve gönlünü çalıştı-
rarak yolunu Kuran’ı Ker’im süz-
geçinden geçirmeye devam edi-
yorum.   Kendisine Sünni ve Alevi 
diyen hiç kimse; “doğrunun mer-
kezi benim veya biziz” demesin. 
Akıl, bilim ve Kur’an’ı Ker’im ışı-
ğında bütün yollar kardeşlik ve in-
sanlık ve hümanizm yoluna çıkar. 
Hepimizin birbirimizden öğrene-
ceği veya öğreteceği veya tavsiye 
edeceği bilgi ve tecrübesi vardır. 
Aklın kullanılmadığı, gönülle-

rin çalışmadığı, insan haklarının 
ayaklar altına alındığı, kulun ku-
la esir edildiği, Hakk’ın (Allah’ın) 
yanına ortakların koyularak şirk-
lere ve şurakalar yollarda İslam di-
ni ve Alevilik olamaz.

yeni Vatan Gazetesi: 16 bin imza 
toplanması gerekiyormuş. Ne tav-
siye ediyorsunuz?

Bermek:  Hızır Orucu (Şubat 
2012),  Nevruz  (Mart  2012) 
ve Hıdrellez‘de (Mayıs 2012) 
Avusturya’nın değişik eyaletle-
rinde ( Linz, Graz, Innsbruck, v.b. 
) etkinlikler düzenleebilir. Bu et-
kinliklere   AVF’nin benzer et-
kinliklerini yürütmüş olan  bilim 
adamı, araştırmacı, akademisyen 
dostlarımız ve müzik gruplarımız 
katılabilir. Her etkinliğe katılacak 
1.000 ila 1.500 arası kişiden aile-
leri ile birlikte 4.000 – 5.000 im-
za toplanarak gerekli imza sayısı 
16.000’in çok üzerinde bir sayıya 
ulaşılabilir. Kanımca imza hede-
fi  25.000 olmalıdır. Avusturya’da 
yaşayan  çocuk, kız, erkek, kadın, 
yaşlı insan, dede v.b. dostların; 
“Ben de bu başvuruya katıldım”,  
“Artık karnemde ´Alevi’ olduğum 
yazıyor”, “Aleviyim ve başvuru-
ya imza attım.”  gibi  sloganlar 
söylediği, Türkiye’deki “duman-
sız hava” gibi sigara karşıtı kam-
panyaya benzer bir  TV programı 

çalışması yapılabilir ve bu çalış-
madan elde edilecek çok sayıda 
klip CEM TV ve Avusturya‘daki 
yerel TV’lerde imza kampanyası 
boyunca sürekli olarak döndürü-
lebilir.  Tüzük  çalışmaları bitip, 
sekreterlik kurulduktan sonra 
CEM TV’de süreli ve süresiz ya-
yınlar için İAGÖ’ye zaman tahsis 
edilebilir, duyuruları yapılır, klip-
leri yayınlanabilir.  Bu çalışmala-
rı planlamak ve gerçekleştirmek 
için şimdi zaman da uygundur. 
Kampanyanın Haziran ayında ta-
mamlanması amaçlanabilir, yaz 
ayları başlamadan bu işin ta-
mamlanması 2012’de işlemlerin 
tamamlanmasında önemli fayda-
lar olacaktır. 

Kasım 2011 – Haziran 2012 ara-
sında  Avusturya sathına ya-
yılmış böyle yaygın bir etkinlik 
programını gerçekleştirmek hem 
dernekler arasında yakınlaşma-
yı, hem kitlelerin her yerde aynı 
bilgileri almasını sağlayacak, de-
ğişik etkinliklere Türkiye ve di-
ğer ülkelerden katılım sağlana-
cak ( Türkiye’den Prof. Dr. İzzettin 
Doğan, Arnavutluk’tan Mondi 
Baba gibi) ve böylece  İAGÖ’ye  sa-
dece imzalarla değil, düşünce ala-
nında da sağlam bir zemin hazır-
lanmış olacaktır. Avusturya’da 
geçirdiğim süre zarfında bana sa-
mimi ve yakınlık içinde davranan 
tüm canlara teşekkürlerimle  bilgi-
lerinize sunarım.  

yeni Vatan Gazetesi: Viyana’daki 
panel nasıl geçti?

Bermek:  Oldukça ilgi gören pa-
nelde genelde Avusturya’da yaşa-
yan 250 binden fazla  Türkiye göç-
meninin sorunları konuşuldu ama 
bunun yanı sıra Alevilerin sorun-
larına ve bu sorunların çözümle-
rine de değinildi. Pazar günü dü-
zenlenen panele ayrıca  CHP Bursa 
Milletvekili Dr. Aykan Erdemir, 
IAGÖ Başkanı Kazım Gülfırat, 
Hubyar Ocağından Avukat Arslan 
Temel, Bektaşi Babası Dr. Öznür 
Savaşcı ve Dede Hıdır Temel ko-
nuşmacı olarak katıldılar. Ertesi 
günü Cumhurbaşkanı Sayın 
Fischer Avusturya İslam İnanç 
Toplumu’nu kabul ederken ben de 
eşlik ederek  Avusturya devletine 
ve kendisine Alevilerin dünyada 
ilk olarak bir inanç grubu olarak 
kabul edilmesi, Alevilik dersle-
rinin okularda verilecek olması, 
mezarlık hakları vs. gibi konula-
ra istinaden duyduğumuz mem-
nuniyeti ifade ederek teşekkürle-
rimizi sunduk. Şu anda Avusturya 
Alevi İslam İnanç Toplumu’nun 16 
bin Alevi vatandaştan imza topla-
ması gerekiyor. Hedef 25 bin olma-
lı. Birlik ve beraberlik içinde bu iş 
başarılabilir. Birlik ve beraberlik 
en başta nefse hakim olmaktan 
geçer. 

yeni Vatan Gazetesi: Cumhur-
başkanı Fischer görüşmesini bi-
raz açar mısınız?

Bermek: Memnuniyetle. Evet 
7  Kasım 2011‘de Avusturya 
Cumhurbaşkanı ile görüşül-
dü. Bir çok açıdan çok önem-
li  olan bu görüşmede Avusturya 
devleti‘nin konuya çok sıcak bak-
tığı, inanç özgürlükleri konusun-
da çok duyarlı olduğu ve inanç 
sahiplerine her türlü hizmeti sun-
mak için hazır olduğu bir kez de 
devletin en yüksek makamın-
dan ifade edildi. Bizler de kendi-
lerine teşekkürlerimizi sunarak, 
bugün Avusturya’da sağlanan 
gelişmelerin hem Makedonya, 
Kosova, Bosna, Karadağ gibi ül-
kelerde yönlendirici olacağını, 
bu davranışın AB yolunda yürü-
yen Türkiye Cumhuriyeti için de 
önemli bir örnek oluşturduğunu 
ifade ettik. Çok olumlu ve sami-
mi  geçen toplantıda ana sonuç 
olarak  İAGÖ’nün kuruluş çalış-
malarını tamamlamasını takiben 

Avusturya Devleti’nin her türlü 
yasal yardım ve desteği derhal ve 
en geniş biçimde sağlamaya hazır 
olduğu, İAGÖ’nün yasal adımla-
rı atıldıkça bu teşviklerin de arta-
cağı tarafımıza bildirildi.  Türkiye 
veya birçok başka ülkedeki duru-
mun tersine, İAGÖ’nün yardım ve 
destek istemek yerine, adeta ha-
zırda bekleyen  yardım ve desteği 
almak için  Avusturya Devleti’nin 
hızına yetişmesi  gerektiği doğrul-
tusunda oldu. 

yeni Vatan Gazetesi: Panel na-
sıl geçti?

Bermek: 6 Kasım 2011 tarihin-
de MOZAİK Kültür Merkezi’nde 
“Avusturya’da Aleviliğin Geleceği” 
konulu panel yapıldı. Ali Temel 
tarafından yönetilen panele Doç. 
Dr. Özgür Savaşçı, Avukat Arslan 

Temel, Almanya Alevi Akademisi 
Başkanı Av. Sedat Korkmaz  ve 
AVF Genel Başkanı Doğan Bermek  
katıldı. CHP Bursa Milletvekili 
Doç. Dr. Aykan Erdemir’in de ka-
tıldığı panelde zamanın elverdiği 
oranda sorunlar üzerine konuşul-
du. Gerek konuşmacıların yorum-
ları, gerekse dinleyicilerin sorula-

rı,  bir an önce hazırlık sürecinin 
tamamlanarak somut adımların 
atılması ve imza toplama aşama-
sına geçilmesi doğrultusunda  bir 
kanaatin oluştuğu yönünde oldu. 
MOZAİK Kültür Merkezi yanında 
inşaati hızla devam eden cemevi 
gezildi ve yöneticilerden faaliyet-
ler hakkında bilgi alındı. 

türkiye alevi vakıfları Federasyonu 
Başkanı Doğan Bermek Yeni vatan`ı ziyaret etti: 

"Alevilik tabii ki 
İslam’ın içindedir"

Kısa adı IAGÖ olan Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu’nun Mozaik düğün salonunda düzelendiği bir 
panel ve Cumhurbaşkanı Fischer’i ziyaret nedeni ile Viyana’ya gelen Türkiye Alevi Vakıflar Federasyonu 

Başkanı Doğan Bermek, yeni Vatan Gazetesi’ni de ziyaret ederek son dönemdeki gelişmeler hakkında 
sorularımızı cevapladı.  Bermek Aleviğin İslam’ın dışında olduğunu söyleyenlere Türkiye Alevi Vakıfları 
Federasyonu başkanı olarak ‘Alevilik tabii ki İslam’ın içindedir. Kitabları Kur’an’ı Ker’im, Peygambeleri 

Muhammed Mustafa (sav) ve ‘Hakk bir Muhammed Ali’ diyen Alevileri İslam dışına çıkarmak veya olma-
dığını iddia etmek  terbiye, ahlak sınırları dışında bir duruş ve doğru değildir’ dedi.
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Viyana-Viyana’da beledi-
yenin inşa ettiği yaklaşık 
2000 bina, eyaletteki sos-

yal konutların temelini oluştu-
ruyor. 220.000’e yakın belediye 
dairesinde 500.000 civarında in-
san ikamet etmekte ve bu evler 
Wiener Wohnen kurumu tara-
fından yönetiliyor. İcra Müdürü 
Erich Hechtner Perşembe gü-
nü, Josef Neumayer’in Wiener 
Wohnen’ın yeni müdürü ola-
rak göreve getirildiğini açıkladı. 
Konut İnşaatı Belediye Meclisi 
Üyesi Michael Ludwig de yap-
tığı açıklamada şunları söyle-
di: “Wiener Wohnen’da modern 
ve verimli hizmet sunan bir şir-
ket olma yönünde yapılan re-
formlar, yeni yönetimle birlikte 
de aynı şekilde devam edecektir. 
Buradaki amaç, bu evlerde yaşa-
yan kiracıların memnuniyetleri-
nin arttırılmasıdır. Bu reformlar 
arasından önemli bir tanesi de, 
müşterilerle konut yönetimi ara-
sında doğrudan iletişimin kuru-
labilmesidir. 

Ayrıca temel hizmetlerin sağ-
lanması için merkezi bir me-
kanizmanın kurulması ve güç-
ler arası sinerjinin sağlanması 
da yapılacak yenilikler arasın-
da yer alıyor.” Ludwig ayrı-
ca, Neumeyer’in bu göreve ge-
tirilmeden önce üstlendiği 
MA34- Konut ve Bina Yönetimi 
Müdürlüğü’nü de başarıyla yü-
rüttüğünü ve birçok yeniliğe im-
za attığını da sözlerine ekledi. 

luDwıg: “Yeni yönetimle 
birlikte Wiener Wohnen’da 
yapılan reformların devamı 

da gelecektir”

 Wiener Wohnen’ın yeni müdürü Josef neumayer ve Konut İnşaatı Belediye meclisi Üyesi michael ludwig elektroteknik 
mühendisi olarak uzmanlaşan Josef neumayer, 1975 yılında viyana Belediyesi Bina Yönetimi’ndeki görevine başladı. “viyana 
tesis Yönetimi” konsepti uygulamasında proje koordinatörü olarak görev yapan neumayer, 2003 yılından bu güne kadar da 
viyana Belediyesi ma34 (Konut ve Bina Yönetimi) bölümünün müdürlüğü görevinde bulundu. 

Noel ve Noel öncesi döne-
mi, şüphesiz esnaf için en 
değerli zamanlar. Yıl or-

talamasına oranla dükkânların 
Noel zamanı yaptıkları sa-
tış miktarını hesaplamak için 
Ticaret Odası, KMU Forschung 
Austria aracılığıyla bir ankete 
imza attı. Viyana Ticaret Odası 
Başkanı Jank; “Noelin bazı sek-
törler için gerçekten bir doruk 
noktası olduğunu görüyoruz”. 

Özellikle mücevher, saat, oyun-
cak gibi ürünler için Noel önce-
sindeki haftalar en çok satışın 
olduğu zaman olma niteliği taşı-
yor. Viyana ticaretinin sevinme-

si gereken bir başka nokta ise, 
toplamdaki cironun 365 Euro’ya 
denk gelmesi. Bu memnun edi-
ci bir haber. 

Viyana Ticaret Odası ilk kez fark-
lı sektörlerdeki kar miktarlarını 
araştırıyor ve bu sayede önümüz-
deki Noel’deki ticaretin durumu 
hakkında geniş bir bakış açısı 
kazanıyoruz: “En yüksek oran-
da satılan ise elektronik eşyalar. 

Viyanalıların bilgisayar, tele-
vizyon, cep telefonları, fotoğraf 
makineleri gibi birçok ürün için 
toplam 60 Milyon Euro harcama-
sı bekleniyor. 

JAnk: noel alışverişi, Viyana’daki ticareti canlandıracak
Viyana - Mücevher ve 

oyuncak satıcıları için 
noel yılın en güzel zama-

nı – Anket: Viyanalılar 
bu dönemde yılın diğer 

zamanlarına oranla daha 
fazla hediye alıyor ve 

alışveriş için yaklaşık 370 
Euro’yu gözden çıkarıyor 

– Şehrin toplam cirosu ise 
365 Milyon Euro.

AnkAr (AA). Ankara Cum-huriyet 
Başsavcılığı'nın, tüzüğünde-
ki ''cemevlerini ibadet yeri ola-
rak'' nitelendiren ifadeler nede-
niyle Çankaya Cemevi Yaptırma 
Derneği hakkında açtığı kapat-
ma davası reddedildi. Ankara 16. 

Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki 
duruşmaya derneğin avukatı 
Fevzi Gümüş katıldı. 

Yargıç Yaşar Eren, önceki du-
ruşmada dosyanın karar için in-
celemeye alındığını belirtti. 

Duruşmaya son veren Eren, da-
vanın reddinin kararlaştırıldığını 
bildirdi. Dernek avukatı Gümüş, 
kararın ardından gazetecilere yap-
tığı açıklamada, yargının, bir ye-
rin inanç merkezi olup olmadığına 
karar veremeyeceğini ifade ede-

rek, ''Mahkeme doğru bir karar 
verdi. Savcı, büyük ihtimalle ka-
rarı temyiz edecek. Cemevlerinin 
Alevilerin ibadet merkezi olduğu 
yönünde bir derneğin kurulup, 
faaliyet yürütüp yürütemeyeceği-
ne de asıl Yargıtay karar verecek'' 

Berlin-Lufthansa ve Türk Hava Yolları’nın ortak kuruluşu SunExpress „Dokümantasyon Merkezi ve   
Almanya'da Göç Müzesi Derneği (DOMiD e.V.) ile gerçekleştirdiği kültürel kooperasyon  çerçevesinde 
DOMiD tarafından organize edilen "Türkiye'den  Almanya’ya Göçün 50. Yılı" sergisi  katılımcılarına 

Almanya`dan Türkiye`ye tam 50 ücretsiz gidiş dönüş bileti hediye ediyor. 

SunExpress̀ ten 50. yıla özel 50 bilet!

SunExpress, 2011’in ilk 9 
ayında, bir önceki yılın ay-
nı dönemine oranla %16 

artışla toplam 5.8 milyon yol-
cu taşıdı. Türk Hava Yolları ve 
Lufthansa’nın ortaklığındaki ku-
rumun SunExpress ve SunExpress 
Almanya şirketleri, toplamda 

%33’lük bir büyüme sağlayarak 
504.8 milyon Euro gelir elde etti. 
SunExpress aynı dönemde, uçuş 
işletmede de tarihinin en bü-
yük operasyonunu gerçekleştir-
di ve yolcularına yaklaşık 40.000 
uçuşta (+%12) 98.000 uçuş saati 
(+%19) hizmet verdi.

2 havayolu şirketinden 
oluşan SunExpress, 2011’in 

ilk 9 ayında kuvvetli bir 
büyüme yakaladı

SunExpress yılın ilk 9 ayında yolcu sayısını %16 
artışla 5.8 milyona, gelirlerini ise %33’lük artışla 

504.8 milyon Euro’ya yükseltti.
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2000-2006 yılları arasında 8 
Türkiye ve 1 Yunanistan kö-
kenli vatandaşı ve 2007 yı-

lındaysa bir kadın polisin aynı 
silahla öldürüldüğünün ortaya 
çıktığını söyleyen Demirel, “Son 
birkaç günde yaşananlar faşist ör-
gütlerin Almanya’da ciddi bir teh-
dit oluşturduğunu gösteriyor” de-
di. Söz konusu cinayetlerin yanı 
sıra 2004 yılında 22 kişinin yara-

landığı Köln Keupstr.’de yaşanan 
bombalı saldırının da aynı faşist 
çete tarafından yapılmış olma ih-
timalinin yüksek olduğuna dikkat 
çeken Demirel, “Yıllar sonra cina-
yetlerin ve diğer saldırıların ardın-
da kimlerin olduğunun tesadüfen 
ortaya çıkmış olması soruşturma-
ları sürdüren mercilerin, suçlula-
rı yıllarca yanlış yerde aradıkları-
nı gösteriyor” dedi.

Açıklamasında Kuzey Ren Vestfalya 
(NRW) Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf 
Jäger’in, “Aşırı sağcılar teröris-
te dönüştüler” sözlerini de eleşti-
ren Demirel, “Sayın Jäger, sanki 
Neonazi örgüt üyeleri ilk kez cina-
yet işlemişler gibi konuşuyor” de-
di. Solingen katliamını hatırlatan 
Demirel, “Kundakçılar da Neonazi 
örgüt üyesiydiler, sayın Jäger bunu 
da mı unuttu” diye sordu.
 
3  Ekim 1990’dan bu yana 
Almanya’da 137 kişinin Neonaziler 
tarafından öldürüldüğünün belge-
lendiğine (Bundestagsdrucksache 
17/5303) dikkat çeken Demirel, 
“Hiç kimse şaşırmış pozuna bü-
rünmesin. Neonazi çetelerin ci-
rit attığı ve bunların birçoğu-
nun içinde Anayasayı Koruma 
Teşkilatı’nın ajanlarının oldu-

ğu, hatta bazı grupların bu ajan-
lar tarafından kurulduğu bili-
niyor. Bundan dolayı da faşist 
NPD’nin yasaklanamamıştı” dedi.  
Demirel, “NSU adlı faşist terör çe-
tesi tarafından katledilen 10 insa-
nın ailesi başta olmak üzere bütün 
kamuoyunun cinayetleri işleyen-
lerin arkasında kimlerin olduğu, 
Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın 
bu kişilerle ve örgütlerle ne gi-
bi bağlantısı olduğu konusunda 
bilgilendirilmesi gerekiyor” dedi. 
Demirel bütün faşist örgütlerin ya-
saklanmasını talep etti.

Alev Demirel: "almanya`da faşist 
örgütler yasaklansın"

Sekizi Türkiye ve biri yunanistan kökenli dokuz 
esnafın ve bir kadın polis memurunun öldürülmesi-
nin arkasında bir neonazi terör çetesinin çıkmasını 
değerlendiren Sol Parti nRW Milletvekili ve Sol Parti 
Grup Genel Sekreteri Özlem Alev DEMİREL, “Olayla 
ilgili bütün bilgiler ve belgeler kamuoyuna sunulma-

lı ve neonazi örgütlerin hepsi yasaklanmalı” dedi. 

Almanya'nın 
tiyatro Oscar'ı 
Neco Çelik’in

GÖÇÜn 50. yılında Berlinli 
Türk yönetmene büyük 
ödül. Alman tiyatro dün-

yasının en önemli ödülü olan 
Faust, Berlinli yönetmen Neco 

Çelik’e verildi. Neco Çelik, 
Stuttgart Operası’nda sahne-
lediği ‘Duvara Karşı’ filminin 
opera yorumuyla, ‘Gençlik ti-
yatrosu en iyi yönetmen’ ödülü-

ne layık görüldü. Çelik, Alman 
tiyatro dünyasının Oscar’ı sayı-
lan Faust’u kazanan ilk Türk kö-
kenli yönetmen oldu. 

Frankfurt Operası’nda gerçek-
leştirilen ödül töreninde, Neco 
Çelik’e ödülünü, ünlü tiyat-
ro oyunu yazarı ve yönetme-
ni Volker Lud-wig takdim etti. 
Alman Sahneler Birliği tarafın-
dan bu yıl 6. kez verilen Faust 
ödül törenine, Hessen Eyaleti 
Başbakanı Volker Bouffier, 
Frankfurt Belediye Başkanı 
Petra Roth da katıldı. Bu ödü-
lün kendisi için ayrı bir anlam 
taşıdığını belirten Neco Çelik, 
“Türkiye’den başlayan işçi gö-
çünün 50. yılında bu ödüle la-

yık görülmek, benim için ay-
rı bir anlam ve öneme sahip. 
Bu ödülü, göçün zorluklarını 
yaşayan tüm birinci nesil an-
ne ve babalarımız adına aldım 
ve onlara armağan ediyorum. 
Göçmenlerin bu ülkede kül-
tür ve sanata büyük katkısı var. 
Alman sanat dünyası da bu tür 
ödüllerle bunu takdir ediyor” 
dedi. 

Yönetmenliğe kısa metrajlı film-
ler çevirerek başlayan Neco 
Çelik, çektiği televizyon filmle-
rinin ardından yazar Feridun 
Zaimoğlu’nun kaleme aldığı 
‘Kara Bakireler’ adlı tiyatro oyu-
nunun yönetmenliğiyle tiyatro 
dünyasına adım attı.

Alman tiyatro dünyasının Oscar’ı sayılan Faust 
tiyatro ödülünü kazanan Türk kökenli yönetmen 
neco Çelik, “Bu ödülü, tüm birinci nesil anne ve 
babalarımız adına aldım ve onlara armağan 
ediyorum” dedi.
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yen Yeni Vatan Gazetesi muhabir-
leri,  Türkiye’den  Viyana’ya gelen 
birçok turistin bu ürünü satın al-
dığını ve yediğini görünce şu so-

ruyı  sordu:  “Bu Mc Lebekäs ürü-
nünün içinde domuz eti olduğunu 
biliyor musunuz?” McDonald’sın 
bu Mc Lebekäs ürününü sattığı 

ilanda ürünün için-
de ne varsa yazmış 
ama domuz etin-
den hiç bahsetme-
miş:  “Leberkäse, 
Emmentaler Käse, 
weiße Zwiebeln, 
knusprige Röstz-
wiebeln und köst-
liche Senf Kren, 
Sauce”  Bu bilgiler-
den sonra Türk va-
tandaşı turistler, şaşkınlık içinde 
yedikleri domuz eti içeren ürü-
nü çöpe atarak şunları söylediler: 
“Türkiye’deki McDonalds’ların 
hiç bir zaman domuz eti satma-
dıklarını biliyorduk. Bunun dün-
yada da bunun böyle olduğunu 
sanıyorduk. Sadece sığır, dana, 
inek, koyun vs. ürünleri kullanılı-
yor sanıyorduk.  Satın alırken ka-
sada  Mc Lebekäs 5,99 Euro me-
nünün olduğu resimde hiç bir 
şekilde domuz ürünü geçmiyordu. 
Sözlükten bakmıştık; Almanca 

domuz eti ‘Schweinefleisch’ 
demek diye. İnanın şaşırdık. 
Avusturya’da devamlı yaşayan 
Türkiye göçmenleri bunları  yi-
yorlar mı?” Evet bilmeden yiyor-
lar. Bu konuda sadece Yeni Vatan 
Gazetesi uyarıyor. Kimsenin ne 
yediğine karışmak bir başkasının 
haddine değil ama domuz eti ko-
nusunda hassas olan Türkiye göç-
menlerine yönelik bir yayın orga-
nı olarak Yeni Vatan Gazetesi, bu 
büyük saygısızlığı ve göz boyama-
yı duyurmayı görev bilmektedir. 

Viyana - Yeni Vatan Gazetesi  
Mayıs 2010 tarihli sayısın-
da çocuk yaşlardan itiba-

ren  kalb damar hastalıklarının 
baş tetikçisi olduğu iddia edi-
len ‘ McDonalds‘da  domuz eti ? ’ 
manşetli haberimizde  şu soruyu 
sormuştuk: “McDonald’s, müş-
terilerini domuz eti içeren ürün-
ler konusunda niye yeteri ka-
dar bilgilendirmiyor?”. Kısaca 

McDonalds’s isimli restoranda 
satılan  birçok ürünün içinde do-
muz eti olduğunu haberlerimiz-
de okuyucularımıza duyurmuş-
tuk. Bu yayımlananan haberleri 
ekte tekrar okuyucularımızın dik-
katine sunuyoruz.  Aradan bir yıl-
dan fazla geçti. Sorunlar aynı. 
2001 yılının yaz ayında, kocaman 
ilan ana menüler içinde ile satı-
lan  Mc Lebekäs’i dikkatle incele-

McDonAlD’S menüde uyarmadan domuz 
eti yokmuş gibi niye satış yapıyor ?

MC Donald’s domuz eti  içeren bazı ürünleri 
niye vatandaşa sanki yokmuş gibi satıyor?
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Kan şekerinde ani yükseliş 
ve düşüşlere neden oluyor. 
Kan şekerinin ani iniş çıkış-

lara uğraması ruhsal dengesizlik-
lere, baş ağrısına, tatlı ve acıkma 
krizlerine yol açıyor. Kısır döngü 
gibi yedikçe daha çok istenen şe-
ker ve şekerli besinlerin kriz atak-
ları birbirini izliyor.     

Diyabet, kalp hastalıkları ve kan-
ser riskini artırıyor. Kan şekerini 
ani yükselten ve glisemik indeksi 
yüksek besinlerle beslenenler da-
ha kolay şişmanlıyor. Araştırmalar 
da bu kişilerin kalp ve şeker has-
talığına yakalanma risklerinin 
daha fazla olduğunu gösteriyor. 
Bağışıklık sistemini çökertebilir. 
İnsanlar üzerinde şeker ve bağışık-
lık sistemi ilişkisini inceleyen ça-
lışmalara az rastlansa da deneyler 
şekerin bağışıklık sistemini baskı-
ladığını gösteriyor. Mekanizması 

tam olarak bilinmemekle birlikte 
şekerli besinlerdeki şeker ve ma-
yanın metabolizmada fazlaca yer 
alması, vücudun enfeksiyonlara 
daha açık olmasına neden oluyor. 
Krom yetersizliğine neden olabili-
yor. Metabolizmadaki temel göre-
vi kan şekerini dengelemek olan 
krom minerali, beslenme alışkan-
lıklarında fazlaca rafine karbon-
hidrat ve şeker olanlarda eksikliğe 
uğruyor. Yapılan araştırmalar aşırı 
tatlı yiyenlerin yüzde 90’ının krom 
itibariyle yetersiz beslendiğini or-
taya çıkarıyor. Fazla tatlı yemek 
yaşlandırıyor. Anti-aging çabası-
nın aksine şeker ve şekerli besin-
lerin vücutta yarattığı tahribat göz 
ardı edilemeyecek kadar önem-
li. Kana karışan şeker, ortamdaki 
proteinle birleşerek yeni molekü-
ler yapılar oluşturuyor ve bu ya-
pılar, dokuların deri elastikiyetini 
azaltıyor. Kan şekerindeki yükse-

lişle insülin seviyelerindeki artı-
şa bağlı olarak da yaşlanmayı hız-
landırıyor.      

Aşırı şeker insanı yağlandırıyor. 
İnsülin hormonunun asıl görevi 

kandaki şekeri enerji olarak kulla-
nılmak üzere hücre içine sokma-
sıdır. Ama yanlış beslenme, kan 
şekerinde büyük dalgalanmalar 
insülinin aşırı salgılanmasına ve 
vücudun gereğinden fazla yağlan-
masına sebep olabilir. Diş çürü-
melerine neden olur. Şeker ve şe-
kerli besinler, diş çürümelerine en 
fazla neden olan besinler arasın-
da yer alıyor. Diş ve diş etlerindeki 
kronik enfeksiyonlar, koroner ar-
ter hastalıklara yatkınlığı arttırı-
yor. Stresi artırır. Strese girdiğimiz 
anda vücudun koruma içgüdü-
süyle salgıladığı stres hormonla-
rı acil durumlar dışında kan şeke-
rinin çok düştüğü durumlarda da 
salgılanıyor. Örneğin; bir dilim çi-
kolatalı pasta yedikten sonra kan 
şekerindeki ani yükseliş akabin-
deki düşüşe bağlı olarak salgıla-
nan adrenalin, epinefrin ve kor-
tisol kişilerin kendilerini tedirgin 
ve huzursuz hissetmelerine ne-
den olabiliyor. Besin yetersizlik-
lerine neden olabilir. Çalışmalara 
göre fazla şeker tüketenlerde A, C, 
B 12 ve folat vitaminleri, kalsiyum, 
fosfor, magnezyum ve demirin ek-
sikliği gözleniyor.  

Tatlı yemekten 
vazgeçİn!

Londra-İngiliz uzmanlar işlen-
miş gıda ağırlıklı beslenenlerin 
depresyona girme risklerinin 

doğal gıdalarla beslenenlere göre 
daha fazla olduğunu ortaya koydu 
İşlenmiş gıda depresyona sokuyor. 
İngiliz Psikiyatri dergisinde yayım-
lanan bir araştırmanın sonuçları-
na göre, bol sebze, meyve ve balık 
tüketenlerin depresyona girme ris-
ki daha düşük. University College 
London’dan araştırmacılar, 3 bin 
500 kamu görevlisinin beslenme-
siyle ilgili elde edilen verileri beş 
yıl sonraki depresyon durumlarıy-
la karşılaştırdı. Araştırmada farklı 
diyet uygulanan iki gruptaki denek-
lerin yaşları, cinsiyetleri, eğitim du-
rumları, fiziksel faaliyetleri, sigara 

alışkanlıkları ve kronik hastalıkları 
da göz önüne alındı.  

Araştırmanın sonunda, işlenmemiş 
gıda tüketenlerin daha az tüketen-
lere nazaran gelecekte depresyona 
girme riskinin yüzde 26 olduğu be-
lirlendi. Fazla miktarda işlenmiş gı-
da tüketenlerdeyse bu oran yüzde 
58. Araştırmacılardan Dr. Archana 
Singh-Manoux, depresyonda kişi-
lerin yaşam tarzlarının da bir etmen 
olabileceğine, ancak beslenmenin 
depresyonla doğrudan ilişkisi oldu-
ğuna dikkat çekiyor.

Önce Mutlu, SonrA yorgun

Akdeniz diyetinin depresyon ris-
kini en aza indirdiğini ancak 
bu tür gıdaları tüketemeyenle-
rin de depresyondan korunmak 
için önlemler alabileceğini söy-
leyen Dr. Andrew McCulloch da, 

ilk adım olarak işlenmiş gıdalar-
dan uzak durulmasını gösteriyor. 
Dr. McCulloch, “İngiltere gibi ta-
ze sebze-meyve bulmanın zor, ha-
vanın sürekli yağmurlu ülkelerde 
insanlar hazır yiyeceklere yöneli-
yor. İşlenmiş ürün kişiyi başlan-
gıçta mutlu eder ancak zamanla 
depresyona sürükler. Hazır yiye-

ceklerle beslenenler fiziksel ola-
rak da zihinsel olarak da kendile-
rini yorgun hisseder. Mutsuzluk 
ve halsizlik baş gösterir” diyor. 
Bu araştırma, ne yediğimizin 
uzun vadede nasıl psikolojik et-
kileri olacağına dair yapılmış en 
kapsamlı araştırmalardan biri ol-
ma özelliği taşıyor. 

Hazır gıdalar mutsuz ediyor 
Uzmanlara göre hazır gıdalar insanların üzerinde olumsuz etkiler doğuruyor. 
MC Donalds gibi hazır gıdaların mutsuz ettiği uzmanlar tarafından ispatlandı.

bezahlte Anzeige
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Soru: Avusturya’da çifte va-
tandaşlık mümkün mü? 
Hem Avusturya vatandaşı 

hem de başka bir ülkenin vatan-
daşı olan şahısları bekleyen yap-
tırımlar neler?

Cevap: Avusturya’nın hukuk sis-
teminde çifte vatandaşlık yasak. 
Eğer Avusturya vatandaşlığına 
sahip bir kimse başka bir ülkenin 
vatandaşlığına geçerse Avustur-
ya vatandaşlığını otomatikman 
kaybeder. Eğer Avusturya vatan-
daşlığına sahip bir kimse başka 
bir ülkenin vatandaşlığını hala 
elinde bulunduruyorsa, ve bu 
herhangi bir suretle ortaya çıkar-
sa, kişi Avusturya vatandaşığını 
kaybetmiş olur. Zaten Avusturya 
vatandaşlığına geçişte başka bir 
ülkenin vatandaşlığına geçilme-
yeceği, aksi takdirde Avusturya 
vatandaşlığının kaybedileceğinin 
kabul edildiği beyan edilir ve im-
zalanır.

Soru: Bu uygulamada istisnalar 
var mıdır ve bu istisnalara kimler 
dahildir?

Cevap: İstisnalar sadece bazı du-
rumlarda sporcular, sanatçılar ve 
bilim adamlarını kapsar. Buna 
da federal hükümet karar verir. 
Bu alanlarda sıradışı bir başarı 
elde eden insanlar bu kapsama 
girebilir. Avusturya bu istisnayı 
yılda 20-30 kişiye uygular. Bu is-
tisnaya evli eşlerde eşlerin birinin 
Avusturya, bir diğerinin başka 
bir ülke vatandaşı olması duru-
munda doğan çocuklar da dahil 
edilebilir. Bu çocuklar doğuştan 
Avusturya vatandaşı olabildikleri 
gibi, Avusturya vatandaşlıkları 
ömür boyu geçerli olabiliyor. Bu 
çocuklar belli bir yaştan sonra 
vatandaşlık seçmek zorunda da 
değiller.  Hayatları boyunca çifte 
vatandaşlık sahibi olarak hayat-
larına devam edebilirler.  Ancak 
sonradan çifte vatandaşlık sahibi 

olduğu ortaya çıkmış kişilerin ço-
cukları buna dahil değildir.

Soru: Avusturya vatandaşlığına 
geçmiş olmasına rağmen Türk va-
tandaşlığını devam ettiren kişiler 
nasıl ortaya çıkıyor?

Cevap: İzlenen kesin bir yöntem 
yok. Eskiden Avusturya devleti 
ve Türk devleti arasındaki kar-
şılıklı anlaşmaya göre her iki 
ülke de birbirine vatandaşlığa 
geçenleri bildirecekti. Türkiye bu 
konuda bilgi vermekten kaçındı. 
Dolayısıyla Avusturya vatandaş-
lığına geçmiş olmasına rağmen 
sonrasında Türk vatandaşlığına 
geçmiş kişilerin sayısı hakkın-
da net bir bilgi yok. Ancak sınır 
geçişlerinde şüpheli durumlar 
ortaya çıktığında veya aile bir-
leşimi gibi durumlarda sunulan 
evraklardan böyle bir gerçeğin 
farkına varıldığında gerekli iş-
lemler yapılıyor.

Soru: Avusturya vatandaşlığı-
na geçmesine rağmen tekrardan 
kendine Türk vatandaşlığı çıkar-
tanlar, Türk vatandaşlıklarını ip-
tal ederlerse bu durum ortadan 
kalkıyor mu?

Cevap: Avusturya devleti Avustur-
ya vatandaşlığına sahip bir kişinin 
Avusturya vatandaşlığının yanısı-
ra başka bir ülkenin de vatandaş-
lığını sürdürdüğünden haberdar 
olursa, kayıtsız şartsız bu şahsın 
vatandaşlığını ve vatandaşlık hak-
larını elinden alır. Ne kadar Türk 
vatandaşlığından çıksalar da bu 
durum değişmez. Hatta böyle bir 
durumdan sonra bir kişi Türk va-
tandaşlığından da feragat ederse 
vatansız sayılır. Avusturya devleti 
bu gibi durumlarda çifte vatan-
daşlığı ortaya çıkmış kişiye eğer 
şartlar uygunsa bir oturma izni ve-
rir, ve oturma iznine sahip olan bu 
kişinin entegrasyon süresi tekrar 
sıfırdan başlar. 

Soru: Kaybolan ya da çalı-
nan nüfus cüzdanı kötü ni-
yetli kişilerin eline geçerse, 

bu şahıslar kayıp nüfus cüzdanı-
nı kullanarak neler yapabilirler?

Cevap: Başkasının nüfus cüz-
danını eline geçiren kişiler bu 
kimlikle şirket ya da şirketler ku-
rabilir, vergi dairesinde mükelle-
fiyet kaydı yaptırabilir, sahte fa-
tura düzenleyebilir, ve bu suretle 
yasa dışı gelir elde edebilir, ve 
bunun gibi akla gelmeyecek bir 
çok olumsuz işte ya da faaliyette 
bu kimliği kullanabilirler.

Soru: Nüfus cüzdanını kaybet-
tiğini ya da çaldırdığını farket-
meyen kişiyi bekleyen bazı cezai 
yaptırımlar  var mı?

Cevap: Daha ötesi nüfus cüzdanı 
kaybolan ya da çalınan kişi, çoğu 
kez açılan davalardan (örneğin 
naylon fatura düzenleme ile ilgili 
davalardan) haberdar olmamak-
ta ve hüküm giyebilmekteydi. 
İtiraz etmediği daha doğrusu 
edemediği kararlardan dolayı da 
mağdur olmakta, hakkında çıkan 
arama kararı üzerine yakalanma-
sı sonucu, ciddi sorunlar yaşaya-
bilmekteydi. Bu konuda, Maliye 
Bakanlığı’nın da bir düzenlemesi 
vardı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
“Vergi Kimlik Numarası” 2007/1 
No.lu İç Genelgesi ile; nüfus cüz-
danları kaybolan ya da çalınanla-
rın, durumu bir dilekçe ile vergi 
dairesine bildirmeleri isteniyor-
du. Vatandaşların çoğu, vergi da-
iresine başvurmaları gerektiğini 
bilmedikleri için, yukarıda örnek 
gösterilen bazı sorunları yaşıyor-
lardı. Hatta içlerinde hapse giren-
ler bile vardı. Vatandaşların ise 
yüzde 99’unun böyle bir genelge-
den haberi yoktu.

Soru: Bu konuda yetkili merciler 
tarafından herhangi bir düzenle-
meye gidildi mi? Kanunlarda bir 
değişiklik oldu mu?

Cevap: 010/1 No.lu Vergi Kimlik 
Numarası İç Genelgesi ile nüfus 
cüzdanı çalınan ya da kaybolan-

ların, vergi dairesine bildirme 
mecburiyetine son verildi. Nüfuz 
cüzdanının çalındığı ya da kay-
bolduğunun, nüfus müdürlüğü-
ne bildirilmesi yeterli olacağı be-
lirtildi. MERNİS/Kimlik paylaşım 
sistemi Yeni uygulamaya göre, 
vergi dairesi; MERNİS/Kimlik 
Paylaşım Sistemi’nden, nüfuz 
cüzdanının kayıp veya çalıntı 
olup olmadığını sorgulayacak. 
Bu sorgulama sonucuna göre de 
“mükellefiyet kaydı” yapacak ya 
da yapmayıp durumu bir yazı ile 
emniyet müdürlüklerine bildire-
cek. Türkiye’de kiralık mülkleri 
olanlar dikkat! 

Soru: Kira gelirleriyle ilgili yıllık 
gelir beyannamesinin verilmesi 
neden önemlidir? 

Cevap: Kira gelirleriyle ilgili 
yıllık gelir vergisi beyanname-
sinin verilmemesi Vergi Usul 
Kanunu’na göre cezaya tabidir. 

Bu yüzden bir an önce bu beyan-
namelerin ilgili vergi dairelerine 
ulaştırılmaları son derece önem-
lidir.

Soru: Bu konudaki hukuki yap-
tırımlar nelerdir? Buna karşı ne 
yapılabilir?

Cevap: “Kira gelirlerimle ilgili 
yıllık gelir vergisi beyannamesi-
ni süresinde veremedim. Vergi 
Usul Kanunu’nun 371. maddesine 
göre, pişmanlıkla ekte sunuyo-
rum. Gerekli işlemlerin yapılma-
sını arz ederim” diye bir dilekçe 
yazıp, beyanname verilirse be-
yanname süresinde verilmiş gibi 
kabul edilecektir. 

Yurtdışında yaşayıp da Türkiye’de 
kira gelirleri olanlar için de geçer-
lidir. Sadece ödenmeyen taksit 
için aylık yüzde 1,95 faiz (pişman-
lık zammı) ve 14 TL usulsüzlük 
cezası uygulanır.

Hukuk / ForuM  -  Dr. Barış aras 

Nüfus 
Cüzdanınız  

kaybolduysa

Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı 2010/1 no.lu Vergi Kimlik numarası 
İç Genelgesi ile nüfus Cüzdanı’nı kaybeden vatandaşlarımıza büyük 

kolaylıklar sağlandı. yeni düzenlemeye göre T.C. nüfus cüzdanı kaybolan 
vatandaşlarımız bunu vergi dairesine bildirmek zorunda olmayacak, bunun 

nüfus müdürlüğüne bildirilmesi yeterli olacak. İşte nüfus cüzdanınızı 
kaybetmeniz durumunda olacaklar, olmayacaklar, haklarınız ve yetkileriniz 

hakkında önemli bazı bilgiler.

Çifte vatandaşlık hakkında 
sorular ve cevaplar

Sorularınız için:  office@yenivatan.at
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Bu soruyu Kur’anda ki Din ve 
Uydurulmuş din nedir soru-
su halinde sorabiliriz? Din 

adına uydurulanları ve dinin ken-
disini nasıl ayırt edeceğiz? Dini 
Tarihi akılla taklidin mücadelesi 
değil midir? Peygamberler gel-
dikleri devirlerde hep gelenekleri 
sorgulamışlardır. Allah’ın dinine 
aykırı olan gelenekleri ve yerleşik 
inançlara karşı savaşmışlardır. 
Ku’an’ı Kerim okudukca Peygam-
berlerin, insanları düşündürerek, 
akıllarını çalıştırtarak Allah’ın 
dinine aykırı olan gelenekleri, 
yerleşik inançlara karşı organize 
ettiğini anlıyoruz. Kur’an’ı Kerim 
insanları Allah’ın yerdeki, gök-
teki ve bunların aralarındaki de-
lillerini incelemeye , bunlar üze-
rinde akıl yürütmeye davet eder, 
uyarır, müjdeler ve öğütler. Oysa 
Ku’an’a karşı çıkanlar, atalarını 
üzerinde buldukları sisteme, yani 
geleneğe bağlı olduklarını ve bu 
devam ettireceklerini söylerler. 
Tarih boyunca Kur’an’ın ve Pey-
gamberlerin akıl çalıştırma çağ-
rısının en büyük düşmanı karşı 
aklı deliller değil, gelenek olmuş-
tur. Yaygın olan sistemi, babala-
rın, ataların uyguladığı sisteme 
taklit etmek, birçok insana aklını 
işletmekten daha cazip gelmiştir. 
Yunus Süresinin 100. Ayetini de-
vamlı tekrarlıyoruz: ‘Allah pisliği, 
uğursuzluğu akıllarını kullanma-
yanlar üzerine yağdırır.’ Aklımızı 
çalıştırmak zorundayız. Din tarih 
boyunca aklı işletmeyi, din karşı-
tı görüş ise gelenekçiliği yanı mu-
hafazakarlığı savunmuştur. Ne 
garip bir çelişkidir ki günümüzde 
muhafazarkarlık ve gelenekçilik 
dindar olma manasında kulla-
nılmaktadır. Dikkatinizi hiç çek-
medi? Kur’an’ın anlattığı dinde, 
akıl insanların hareketlerine yön 
vermektedir. Gelenekler, toplum-
sal dahi olsa peşin kabuller, ço-
ğunluk kabul etse bile aklın,açık 
delinin (Kur’an’ı Kerim) doğru-
lamadığı görüşler insan hayatı-
na rehberlik etmemelidir. Delil 
yerine atalarının uyduğu siteme 
göre hayatlarını yönledirenlere 
Kur’an’ı Kerim’in şu ayetlerini 
okumalarını tavsiye ederiz. Sure 
31, Lokman 21; Sure 14, Ibrahim 
10;Sure 11, Hud 62 ve 109; Sure 5 , 
Maide 104; Sure 7 Araf 28. 

Zuhruf 43.Surte Ayet 21,22, 24,24 
bakın ne diyor: Kur’an’ın ayetle-
rinde görüyoruz ki  çoğunluğu ve 

toplumda hakim uymak insanları 
doğruya götürmeye yetmemekte-
dir. Oysa bugün insanların, dini 
adeta bir geleneğe dönüştürdük-
lerilerini, din adına bir çok ka-
bulleri kökeni araştırmadan, bu 
kabullerin dinin bir parçası olup 
olmadığını sorgulamadan, yaygın 
görüştür diye şeyhleri ve Dedeleri 
dedi diye, falanca dedi diye ka-
bul ettiklerini görüyoruz. Zuhruf 
Suresi’nin alıntıladığımız 21.ayeti 
kitaba dayatuılmadan din adı-
na ortaya konulanların geçersiz 
olduğunu söylemektedir. Fakat 
ayetlerin devamı, atalardan gelen 
mirasın nasıl Allah’ın kitabının 
önüne konulabildiğini göstere-
mektedir. 

Hakkında bilgin olmayan şeyin 
ardına düşme. Çünkü kulak, göz 
ve gönül, hepsi bundan sorumlu 
tutulacaktır. 17-Isra Süresi 36 

Onlar sözü dinlerler ve en güze-
line uyarlar. İşte onlar Allah’ın 
doğruya ilettiği temiz akıl sa-
hipleridir.  39-Zümer Süresi 18 

Din diye ortaya atılan görüşler 
karşımıza çıktığında bunları, bu 
ayetlerin aydınlatıcı ıiıklarıyla 
değerlendirmeliyiz. Din adına 

söylenen bu sözler neye daya-
nıyor, nasıl ortaya atılıyor ince-
lemeliyiz. İslam dinin kaynağı 
Kur’an’dır. Bu çıkarımla insanla-
ra, önce kafalarında bin din oluş-
turup, sonra bu dini Kur’an’da 
zorlamalarla arayacaklarına, din-
lerini sadece Kur’an’ dan eksizsiz 
ve fazlasız şekliyle bulmalarını 
okuyucularımıza tavsiye ederiz. 
Bu anlmda Hadislerin doğrulu-
ğunu ve Kur’an’ı Kerim’den onay 
alıp almadığını akıllarımızı çalış-
tırarak araştırmalıyız.

Şüphesiz, yeryüzünde ki hare-
ket eden canlıların Allah katın-
da en kötüsü akını işletmeyen 
sağırlar ve dilsizlerdir. 8-Enfal 
Süresi 22 

Allah’ın yolu akıl yoludur, vicdan 
yoludur. Allah’ın en kötü gördüğü 
canlı Enfal Süresinin 22. Ayetinde 
ifade edildiği gibi gerçeğe karşı 
sağır olan ve aklını işletmeyen 
insanlardır. Bu insanlar Allah’ın, 
diğer canlılardan ayırt edici özel-
lik olarak verdiği aklı kullanma-
makta, akıllarını işletmemekte 
ve Allah’ın delillerini  görmemek-
tedirler. Bu insanların akılları 
efendileri, çoğunluğu, geleneğe, 
ataların yoluna ipotekli olduğu 

için bunlar akla ihtiyaç duymaz-
lar. Kur’an’ı Kerim’in anlattığı 
dini anlamayanlar dini; doğma, 
hurafeler, içinden çıkılması ve 
uygulanması mümkün olmayan 
zorluklar sistemi olarak göster-
mişlerdir. Bu tavırlarıyla da yüz 
milyonlarca kişiyi dinden yani 
İslam’dan soğutmuşlardır, hatta 
birçok insanı dinsizliğe itmişler-
dir. Kur’an’ı Kerim’in anlattığı 
İslam’i, bu geleneksel, zorlaştı-
rılmış, mantıklaştırılmış dinden 
ayırt etmek bizim boynumuzun 
borcudur ve kendine gösterişden 
uzak samimi Müslüman diyen 
herkese tavsiye ediyoruz. Bu çok 
önemldir, böylece Kur’an’ın an-
lattığı İslam, üzerinde yüklerden, 
eklemelerden, eksiltmelerden kur-
tulacaktır. Hem de Kur’an’dan, 
İslam’dan soğutulmuş kitleler 
geri kazanacaktır. 

Andolsun size hatırlatıcı bir 
kitap indirdir. Yinede aklınızı 
kullanmıyacak mısınız? 21.En-
fal Süresi 10 1450’li yıllarda icat 
edilen matbaanın kullanımını 
278 sene geciktiren, şehzadeleri 
öldürmek için dini fetva verip 
Kur’an’ı Kerim’deki en büyük 
günahlardan adam öldürmeyi 
gerçekleştiren hep bu gelenekçi, 

Maun Süresi özellikle na-
mazlarında ne yaptıkla-
rını ne dediklerini bilme-

den gaflet içinde namaz kılanları 
adeta tokatlıyor ve itiraz ediyor. 
Allah Maun süresinde adeta ya-
kınımızda ve uzağımızda ki tüm 
Müslümanları ’içi’ ve ‘dışı’ bir 
olmayan Münafık Müslümanlar 
konusunda uyarıyor. Ayetler apa-
çık ortadadır. İşte uyaran adeta 
tokatlayan Maun Süresinin Ayet-
leri şöyle: Esirgeyen, Bağışlayan 
Allah’ın Adıyla... 

1. Ey Muhammed! Dini/hesap 
gününü yalanlayan ortak koşu-
cu dikkat ettinmi? 2. İşte öksüzü 
kötü davranan odur. 3.Yoksulları 
doyurmaya da yanaşmaz.4.Vay 
haline o namaz kılanların,5.
Onlar namazlarında ne yaptık-
larını, ne dediklerini bilmeden, 
gaflet ,içinde namaz kılarlar. 
6.Onlar gösteriş için namaz kı-
larlar. (Maun Süresi, 107.Süre)

Maun Süresinde dini yalanlayan 
kimdirin cevabı vardır. Kur’an’la 
ilgili sorulabilecek en ürpertici 
bu soru değilmidir? Çünkü bu 
sorunun cevabında karşımıza 
dini açıkca inkar edenler değil, 
dini tüm pratikleri ile yaşadığı 
halde bizaat Cenab-ı Hak tara-
fından dini yalanyalayıcı ola-
rak kişiler çıkmakta değilmidir 
Maun Süresinde? Bu insanı tit-
reden bir manzara değilmidir? 
Maun Süresinde dini yalanyan 
kimdir sorusuna Kur’an, bah-
simiz olan surenin ilk ayetinde 
soruyor ve şu cevabı veriyor: “O 
dur ki yetimi iter kakar, yoksu-
lu doyurmaya özendirmez, Vay 
haline o namaz kılanlarınki, na-
mazlarında gaflet içindedirler. 

Onlar, işte onlar gösterişe sa-
parlar ve onlar iylik ve yardıma 
engel olurlar.”  Demek oluyor 
ki, dini yalan saymanın bir 
soyo ekonomik, birde bireysel-
psikolojik olmak üzere iki gös-
tergesi vardır. Bunlar 1-Riyarkar-
lık, özellikle namaz aktörlüğü. 

2-Nimetleri başkaları ile paylaş-
mamak, özellikle zayıf insanları 
nimetten mahrum bırakmak.  
Maun Süresinin iyi okuyalım ve 
düşünelim...

İşte böyle diyor Maun Süresi. Bu 
süreyi tekrar okuyup düşüne-
lim.  Namaz ve diğer ibadetlet 
İbrahim peygamberden itibaren 
uygulanmakta olup ortak koşu-
cu yani Şirk yapan Araplar ta-
rafından biliniyordu. Kur’an’ın 
indirildiği dönemde  tüm dini 
görevler, Hz. İbrahim’den geldiği 
bilinyordu ve bozulmuş şekliyle 
de olsa uygulanıyordu. Mekkeli 
ortak koşucular,şirkciler,oruç, 
namaz,zekat ve hacdan insan-
lar değildi. Bak.2:128; 16:123;-
22:78;21:73)

Kur’an’ı Kerım anla beni aklını 
ve gönlünü çalıştır Allah’ın tek-
ligine yani aracısız yüzde yüz İs-
lam dininin sahibini sözle değil 
özde iman et hayır ve barış için 
çalış, sabırlı ol ve çevrene sa-
bır telkin et diyor. Ama kendini 
Müslüman diyen insanlar veya 
nüfusunun çoğu Müslüman 
olan ülkerler ise Kur’an’ı Kerim, 
Demokrasi veya Cumhuriyete 
sözde ama özde anlamamışçası-
na dünyada ne kadar despotluk, 
zülüm, geri kalmışlık var sahne 
alanları durumdadır. 

Çoğu gösteriş uğruna kendini 
acaba Müslüman göstermiyor 
mu? Çünkü ortada Hadisler 
artı gelenekleri ecdatperestlerin 
din diye ortaya çıkardıkları bir 
‘’Uydurma Din’’ ve birde halis 
dinin kaynağı olan ‘’Kur’an’ı 
Kerim’deki Din’’ vardır. Ortada 
bir  geleneklerden uzak, ecdat-
perest olmayan ve Islam dinini 
sadece Kur’an’ı Kerim’in Ayetleri 
anlaşılacak gerçek din vardır bir 
de Maun Süresinin tokatladığı ve 
tüm insanları bu Müslümanlara 
dikkat diye uyardığı görünüşte 
Müslüman ve çevresinde öyle  
puan toplayan hatta Kabe’yi, 
Kur’an’ı Kerim her tarafına gös-

teriş için takan hatta şirketlerin-
de, derneklerinde, partilerinde 
logo olarak kullanan  Sünnet 
diye Paygamber sakalı bırakan 
ama Aziz Kur’an’ı Kerim’in ger-
çek manasını ana dili Türkçe 
veya Arapça ile anlamayan gaf-
let içindeki Müslümanlar vardır. 
Yakın zamandan ve çevremizden 
bir örnek: Yimpaş ve Kombassan 
örneklerini versek anlaşılır hel-
halde. Nokta. 

Yunus Süresinin 100.Ayetini 
devamlı tekrarlıyoruz: ‘Allah 
pisliği, uğursuzluğu akıllarını 
kullanmayanlar üzerine yağdı-
rır’’  Bunu Kur’an’ı Kerim Allah 
devamlı öğütlüyor. İşte bir Ayet 
daha. Enfail Süresi Ayet 22: ‘’ 
Şüphesiz, yeryüzündek, hareket 
eden canlıların Allah katında en 
kötüsü aklını işletmeyen sağır-
lar ve dilsizlerdir’’. Gördüğünüz 
gibi Ayetler ‘le Allah sürü olma-
yın, Kur’an’ı Kerim gerçekten an-
layın ve ona buna bağlı olmayan 
onurlu, akıllı ve şerefli Müslü-
manlar olun  diyor. Geri kalmış-
lığı, despotlukları Kuran’ı Kerim 
yarattığını iddia etmek çok yan-
lıştır. Burada ‘’Müslümanların 
çağın gerisinde Kur’an’ı Kerim 
çağın çok ilerisinde’’ olduğu-
nu ifade etmiştik. . Geçen sayı-
mızda Peygameberin Kur’an’ı 
Kerim’de şu Ayette ‘’ Peygamber 
diyeck ki:’’Ey Rabbim! Benim 
kavmim bu Kur’an’ı devre dışı 
tuttular’’ d’ye dile getirmiştik. 
Bu bir Hadis Peygamberin sözü 
değildir. Bu Ayet bizzat Kur’an’ı 
Kerim’de vardır. Bizim işimiz 
Kur’an’ı Kerim’in Ayetleri dı-
şında kaynaklar ile olmaz. Niye 
çünkü: İbrahim Süresi Ayet 1 
bakın ne diyor: ‘’ Bu kitaptır ki, 
Rabbinin izniyle insanları ka-
ranlıklardan nura(aydınlığa), O 
övgüye layık, Aziz olanın yoluna 
çıkarmak için sana indirdik.’’ 
Kaynak: Başta Kur`anı Ker im ol-
mak üzere çeşitli kaynaklardan 
toparlayan.

Birol Kılıç

Maun Süresi nasıl 
sarsıyor? 

Kur’an’ı dinin kaynağı olarak ye-
terli görmeyen zihniyettir. Afga-
nistanda ki ilkel, vahşi Taliban 
(Sunni)  , İran’daki zorlamacı ve 
sınırlayacı Şiilerin oluşumu yine 
gelenekçi, Kur’an’ı dinin kaynağı 
olarak yeterli görmeyen işte bu 
zihniyettirç Bu zihniyett ki in-
sanlar Avusturya’da çevremizde 
birçok insan vardır. Bu zihniyet, 
uydurma izahları, kendi İmam-
larını, mollarını, şeyhlerini, de-
delerini dinin kaynağı yapmış, 
Allah’ın İslam’ı adına ucube dü-
zenler ortaya çıkmıştır. Üstelik 
kendilerine ‘’dinin tek temsilci-
si’’ olarak ilan eden bu zihniyete 
sahip kişilere kendileri dışında 
herkesi dinsiz sayıp, aforazla-
mıştır. Çevremize lütfen bir ba-
kın. Kurtuluş Islam’ın, Dinin tek 
kaynağı olarak  Kur’an’ı Kerim 
alıp diğer tüm iftiralardan uzak-
lamş ve Enfal Süresinin 10. Aye-
tini unutmamalktır: ‘’Andolsun 
size hatırlatıcı bir kitap indirdir. 
Yinede aklınızı kullanmıyacak 
mısınız?’’

Kaynak : Başta Kur`anı Ker im 
olmak üzere çeşitli kaynaklardan 
toparlayan.

Birol Kılıç

Dinin kaynağı 
nedir?
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VİYANA-Türkler 1683‘te Viyana‘yı ku-
şattıklarında onu kullanmıştı. Şimdi 
Almanlar sergilemeye hazırlıyor. 

Avrupa‘nın en görkemli çadırları arasında 
gösterilen Osmanlı eseri 6 yılda onarıldı. 

Almanya‘nın Aşağı Saksonya eyaletine bağ-
lı Helmstedt kenti yakınlarında bulunan St. 
Marienberg kasabasındaki bir manastırda 
onarılmakta olan, 1683 yılında Viyana kuşat-
ması sırasında bu kentin kapıları önünde ku-
rulmuş “Türk çadırı”, Dresden kentinde ser-
gilenecek. 

Alman Haber Ajansi (DPA), Avrupa‘nın en 
görkemli çadırları arasında gösterilen “Türk 
çadırı”nın, 6 yıldan bu yana yaklaşık 30 ka-
dının süslemeleriyle yenilendiğini ve 2009 
yılının Aralık ayında Dresden Sarayı‘nda 
sergileneceğini bildirdi. Osmanlı eserlerin-
den oluşan sürekli bir sergi hazırlığı yapan 
Dresden‘deki Devlet Sanat Koleksiyonları 
Dairesi yetkilisi arkeolog Holger Schuckelt, 
söz konusu çadırın serginin ana eserlerinden 
birini oluşturacağını belirtti.

Helmstedter Paramenten-werkstatt” ad-
lı atölyenin restorasyon bölümü yönetici-
si Friederike Ebner von Eschenbach, Viyana 

kapıları önünde ele geçirilen çadırın daha 
sonraları Polonya Kralı 2. Augustus tarafın-
dan birkaç kez yeniden kurdurulduğunu ve 

burada “A la turka” usü-
lü eğlenceler düzenledi-
ğini söyledi. Eschenbach, 
“o dönemlerde bir yan-
dan Osmanlılardan nefret 
edildiğini ve korkulduğu-
nu, diğer yandan yüksek 
kültüründen dolayı hay-

ran olunduğunu, ayrıca Türk olan her şeyin 
moda olduğunu” sözlerine ekledi. Çadırın 
1943 yılına kadar Dresden‘de sergilendiği, sa-
vaş zamanında Königstein kentine götürüle-
rek muhafaza edilmesine rağmen bir tarafının 
kaybolduğu ifade edilen haberde, zaman için-
de çadırın yıprandığı, Almanya‘da 2002 yılında 
meydana gelen sel felaketi sırasında da hasar 
gördüğü kaydedildi.

yeniçeri çadırı 
6 yılda onarıldı

12

Pek çok insanin öncelikli ha-
yalleri arasında mutlu ve 
sağlıklı bir birlikteliğe sa-

hip olmak var. Ünlü psikolog, ya-
zar ve sosyal bilimci Dav id Nicen, 
son kitabi ‚The 100 Simle Secrets 
of Great Relationships‘te (İnsan 
İlişkilerinin 100 Sırrı) mükem-
mel bir ilişkiye ulaşmanın sırları-
nı açıkladı.

Yaptığı araştırmalar nedeniy-
le Ohio Devlet Üniversitesi ve 
Harvard Üniversitesi tarafından 
birçok kez ödüle layık görülen ün-
lü yazar Dav id Nicen mutlu aile-
lerin, sağlıklı ve basarîli insan-
ların 100 sırrından sonra ‚İnsan 
İlişkilerinin 100 Sırrı‘ adli kitabıyla 
mutlu ve sağlıklı bir beraberliğe gi-
den yolda, atılması gereken adım-
ları okuyucularıyla paylaşıyor

kıyASlAMA yApMAyın  

Niven‘in mutluluğa ulaşmak iste-
yenlere kıyaslama yapmaktan ka-
çınmalarını öneriyor. Hayatimizi 
başkalarınınkiyle kıyaslamak onu 
değiştirmez. Ancak yazara göre 
kendi hayatimiz ile ilgili nasıl dü-
şündüğümüzü değiştirir! Nitekim 
bir arkadaşımızı mükemmel bir 
ilişkinin keyfini sürerken gördü-
ğümüzde kendi ilişkimizi sorgu-
lamaya başlıyoruz. Sorunlar ya-
sarken gördüğümüzde da kendi 
ilişkimizin daha iyi olduğunu dü-
şünüyoruz

peri MASAlı yok

Yazara göre her ne kadar hikây-
elerde yaşanan büyük aşkları ya-
şamayı beklemesek de içten içe bu-
nun hayalini kuruyoruz. Niven‘a 
göre yapmamız gereken hayalini 
kurduğumuz büyüyü partnerimi-
ze karşı duyduğunuz sevgide gör-
mek ve masallarda yaşanan şeyle-
rin beklentisi içine girmemek.

ortAk ilgi AlAnı şArt

Günümüzün çoğunu kariyer pe-
şinde koşmak ve gündelik görev-
lerimizi yerine getirmekle geçiri-
yoruz. Bu da kişilerin ilişkilerinde 
ortak ilgi alanları bulmaya çalış-
malarını son derece önemli kılı-
yor. Çünkü ortak ilgi alanları part-
nerler arasında pozitif bir iletişim 
ve eğlencenin oluşmasını destek-
ler. Üzücü bir durumda olduğu-
nuzda partnerinizin sıkıntınızı 

kendiliğinden anlamasını bekle-
meyin. Karsı taraf zihninizi oku-
yamaz. Çoğunlukla partnerimize 
duygularımızı anlatmadan, bizi 
yalnız bırakmakla itham ediyoruz. 
Yapmanız gereken, partnerinize 
hissettiklerinizi anlatmak.

Aceleye gerek yok

Kişilerin evlenmeye ve çocuk do-
ğurmaya karar verdiği yas dilimi 
son yüzyılda, her on yılda bir ar-
tıyor. Yazara göre bu durumun 
maddi baskılar ve bağımsızlığını 

ilan etmek gibi pek çok nedeni var. 
Acele etmenize gerek yok. Çünkü 
ilişkiler birinci gelenin ödüllendi-
rildiği birer yarış değil. Kitapta yer 
alan araştırma, geç yasta evlenme-
nin ne hayat, ne de yaşanan ilişki 
üzerinde negatif etkisi olmadığı 
kanıtlanıyor.

MizAH çok ÖneMli

Yazara göre bir ilişkide iyi bir mi-
zah anlayışına sahip olmanın orta-
lama bir günü daha eğlenceli kıl-
maya ve kötü bir günün yükünü 

azaltmaya faydası olur. Yazar; bu 
mizah anlayışının pozitif bir yönü 
olması gerektiğinin altını çiziyor. 
Çünkü negatif espriler sadece tan-
siyonu artırır.

kAliteli zAMAn

Eğer birlikte en çok zaman geçir-
mek istediğimiz insani bulmuşsak 
neden onunla mümkün olan en 
kaliteli zamanı birlikte geçirmeye-
lim ki! Çünkü ilişkiler birlikte geçi-
rilen zamanın miktarı ile değil ka-
litesi ile gelişir! 

MÜKEMMEL 
ilişkinin SırlArı

Yeni Vatan Gazetesi’ne reklam 
vermek istiyorsanız lütfen bu 
numarayı arayınız:

 

Tel: 01 513 76 15 0

Viyana Kuşatması sırasında 
Osmanlılar tarafından kullanılan 
yeniçeri Çadırı, altı yıllık çalışma ile 
onarıldı.
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Viyana- Geçtiğimiz agünü öğ-
le saatlerinde Hernals böl-
gesi acı bir olaya sahne ol-

du. 55 yaşındaki Taştekin R.’nin 
sahibi olduğu kuyumcu dükkânı, 
3 maskeli soyguncunun hede-
fi oldu. Olay saatinde Taştekin 
R.’nin kuyumcuda bulunan ye-

ğeninin anlattığına göre saat 12’yi 
biraz geçtikten sonra Hernalser 
Hauptstraße’deki dükkâna ge-
len saldırganlar, ellerindeki silahı 
Taştekin R.’ye doğrultarak, altın 
ve mücevherleri kendilerini ver-
mesini söylediler.  Dükkân sahibi 
kendini savunmaya çalıştığı sıra-

da ona vahşice saldıran ve silahla 
darp eden soyguncular, çaldıkla-
rı mücevherlerle birlikte kayıpla-
ra karıştı. Olaydan sonra çevrede 

başlatılan arama sonuçsuz kalır-
ken, bu saldırı aynı dükkâna ar-
dı ardına yapılan 4. soygun olmuş 
oldu. 
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Bunda Avrupa Birliğine 
giren  başta Polanya, 
Slovakya, Bulgaristan, 

Romanya ve diğer eski doğu blo-
ku Avrupa ülkerilerin tam üye-
likten kazanadıkları ve köpek 
muammelesine son verilmesi-
ne yol açan AB Ülkeleri vatan-
daşlarının hakların yeri büyük 
ama öbür tarafdan başka  ne-
denler var: Evde kalmış itibar-
lı ve zengin ile ağzı kokan gör-
memiş Avusturyalılar, özellikle 
beyaz tenli güzel Slav ırkların-
dan olan genç bayanların değe-
rini anlamış durumda. Bunlara 
bakış açısı hala köle zihniyetin-
de çünkü mesela Macaristan, 
Bulgaristan ve Slovakya’da eko-
nomisi hala çok kötü ve bayan-
ları işsiş ve görmemiş muamme-
lesine tabii tutuluyor.  

Öbür tarafdan kızmayalım ama 
belli ki çok beyaz ekmek tüket-
miş, çayına gereksizce şeker at-
mış, bol bol kafasına şekerli gaz-
lı içecekler dikmiş artı  yanında 
yağlı etler ve peynirler yemiş   ve 
suratı, belli ve vucudu şişmiş ve 
aynı beslenme zinciri kültürün-
den gediği için şişecek ve çirkin-
leşecek olan Müslüman ülkele-
rinin bayan ve erkeklerine ise 
özellikle arızalı Avusturyalılara 
var olan önyargıları ile birlikte  
pek de olumlu ile bakamıyorlar. 

Kısaca Göçmenler arasında böy-
le bir ayrım var. Bunun yanı-
na İslam eşittir kötü ve yobaz 
din artı dincilik kisvesi altında 
Allah’ın bizzat Maun Süresinde 
lanetlediği ‘Dincilik yapan ri-
yakar bir Müslüman’ grub tüm 
Müslümanların başını belaya 
sokması çabası. Artı Avusturya 
Bulvar basınının çirkin haber-
cilikleri. Şimdi sormak gerek; İç 
İşleri Bakanlığının uyum politi-
kası için ayrılan 37 Milyon Euro 
nereye gitti? Türkler, Kürtler, 
Alevi ve Sünniler hadi anladık 
kara kuru takkara tukkara sı-
nıfında. Ama arada içlerinde 
kompleksli olan ve yukarı tır-
manmak için her türlü role girme 
heveslileride var.  İşte bu  Moda 
olan göçmen yalakalığında res-
min içinde Türkiye göçmenleri-
ne ihtiyaç var. İşte Avusturya’lı 
siyasiler farklı kategoride gör-
düğünüz bu kişilerle aynı kare-
lerde yer alıyorlar ve güya  onla-
rı sözde bağırlarına bazılarında 
özde başka yerlerine basıyorlar. 
Hayvanat bahçesinde maymun-
lar ile fotoğraf çeker gibi, ne ka-
dar hayvan- veya maymun sever 
olduğunuzu ispatlamak için bu 
kişileri  yanlarına alıyorlar kart 
kart gülüşler ile Fotoğraf çek-
tiriyorlar. Beyninizin içinde bu 
var. Hep tepeden bakış.. Acıma, 
hor görme, aşağılama ama ara-

da sırada köpeğin önüne ke-
mik atar gibi gülümseyerek mo-
da olan “göçmen severlik“ adına 
okşama. Avusturyalılar sözde 
“Entegrasyon” diye Avusturya 
basınına milyonlarca Euro’luk 
ilanlar veriyor ama yabancı dil-
de yayınlanan basına aynı ilan-
lar niye verilmiyor? Vermesin, 
canı sağ olsun. Kendileri ça-
lıp kendileri oynasınlar! Nerede 
"Chancengleichheit"? yani Şanş 
eşitliği?  

Burada Avusturyalılar çok sorun-
lu bir konu olan göçmenlik konu-
sunda popülist politikalara baş-
vuruyor. Türk toplumunun bile 
tanımadığı, Slav toplumunun bil-
mediği, asimile olmuş birtakım 
kişileri yanında taşıyarak tribün-
lere oynuyor. Avusturya medya 
kuruluşlarına milyonlarca Euro 
ilan vererek basını dolaylı yoldan 
- vergilerimizle - etkiliyor (satın 
alıyor) ve sonra süper politikacı 
olarak ilanları alan gazeteler ta-
rafından alkışlanıyor. Babasının 
bostanındaki aygırları satıp bu 
ilanları verse, afra tafra yapsa so-
run yok. Ancak herkesin devle-
te ödediği vergiler birilerine peş-
keş çekmek amacıyla kullanılırsa 
olmaz.. "Bozacının şahidi şıra-
cı" demek bile az kalır doğrusu.. 
“Minareyi çalan kılıfına uyduru-
yor" sözü cuk oturuyor. 
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Hıristiyan göçmenleri ‘iyi göçmenler’  olarak Müslüman göçmenleri ise 
‘Uyumu zor tu kaka göçmenler’ olarak ayrıma tabii tutuluyor.
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