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şi, kurum ve kuruluşlar ve aşırı ırkçı partiler, 
Türkiye göçmenlerinin yüzüne gülüp; arka-
dan inanılmaz karalama, kışkırtma ve hatta 
başta Sırplar olmak üzere birçok farklı göç-
menleri Türkiye göçmenleri üzerine saldırt-
mak ve dışlamak için mücadele ediyorlar. Bu 
arada ama  içimizden çıkan veya toplumun 
farklı kesimlerinden olan ‘idris kılıklı iblis-
lere’ ve ‘Makul kılıklı melunlar’ konusunda 
sizleri uyarmayı görev biliyoruz. Türkiye’deki 
sorunları Avusturya’da tartışırken kullandığı-
mız kelime ve cümlelere dikkat ederek birbi-
rimizi kırmayalım diyoruz. Hakk`ın ve haki-
katın yanında olalım ve bunu çocuklarımıza 
ögretelim.  Bu vesile ile yeni yılın tüm kıymetli 
okuyucularımıza ve cok kıymetli ailelerine en 
başta esenlik, barış, huzur, üstün başarı, bir-
lik, beraberlik ve haksızlıklar karşısında dik 
durma gücü ile bilgi dolu günler getirmesini 
diliyoruz. Var olun sağ olun...

Çok kıymetli okuyucularımız. Yeni Vatan 
Gazetesi ekibi olarak, 12 yıldır sizle-
re, kar-kış demeden, sorunlarınızı so-

runlarımız kabul ederek, tarafsız haberci-
lik anlayışıyla, tüm zorlukları göze alarak 
“Halk’a hizmet Hakk’a hizmettir” düstu-
ru ile Türkiye göçmenlerine karşı  yapılan 
ayrımcılıklara ve kültürel ırkçılıklara kar-
şı durarak ve aydınlatarak hizmet ediyoruz.  
 
Bizim için çok önemli olan sizlere hizmeti-
mizde 13.yılımıza girerken, sizlerden ilk defa 
ve izniniz ile önemli ve içten bir ricamız var:  
Türkiye’nin her tarafından göç eden değerli  
Yeni Vatan Gazetesi okuyucuları; Hakk’ın bir 
zenginliği olan din, dil, ırk, mezhep ve siyasi 
görüş farklıları nedeni ile ne şimdi ne de yeni 
yılda birbirimizi kırmayalım, kimsenin kırma-
sına ve kırdırılmasına  müsaade etmeyelim. 
Türkiye göçmenleri arasında başka Milletten, 
dinden veya mezhebten oldukları için ileri 
geri kültürül ırkçılık ve ayrımcılık kokan ve-
ya direk ifade eden söz, düşünce ve duruşlar-
dan uzak duralım. Kısaca sevgili Yeni Vatan 
Gazetesi okuyucuları Avusturya’da ırkçılığın 
ve ayrımcılığın hem kurbanı hemde tetikçisi 
pozisyonuna düşmeyelim. Çünkü Hakk’ın se-
dası hoştur ama vurdum mu tedavisi ne yazık 
ki yoktur.  O yüzden aramızda hayır ve barış 
içinde çalışmayı teşvik edelim ve birbirimize 
başımızı eğmeden demokratik tepkilerimizi 
vererek sabırlı olmayı tavsiye edelim. Ne asıl-
lı olursak olalım olun Avusturya’da bazı ki-

Birbirimizi kırmayalım
Avusturya’da ırkçılığın ve ayrımcılığın 
hem kurbanı hemde tetikçisi olmıyalım!

"Demiri demire dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, 
İnsanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu ...''   (Pir Sultan Abdal)

"Yemin ederim zamana ve asr-ı sadete ki insan hüsran içindedir. İnanıp hayır ve barış için 
çalışanlar ve birbirlerine sabır dileyenler hariç." (Asr Süresi)
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Mali polis, her maliye ba-
kanlığının bünyesin-
de bulunan bir  olu-

şum. Türkiye’deki denginin 
“Mali Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü” olduğu kurumun te-
mel görevleri arasında vergi de-
netimi gibi mali ve siyasi önlemler 
var. Bu önlemlerin amacı ise gerek-
li kontrollerin verimli bir şekilde 
yapılıp en hızlı şekilde değerlendi-
rilmesi. Bu kapsamdaki bütün şu-
beler ise Maliye Bakanlığı’ndaki bir 
merkezi bir departman tarafından 
koordine ediliyor.

Mali polisin görevleri 
nelerdir?

Vergi hukukuna göre vergi beya-
nının gerçekliğini ortaya çıkaran 
tüm araştırmalar mali polisin so-
rumluluğu altındadır. Mali poli-

sin, bilgisine ihtiyacı duyulan ki-
şileri sorgulama, taşıtları aramak 
için durdurma ve iş yerlerinde ara-
ma yapmak gibi yetkileri vardır. 
Normal iş yeri denetçilerinin ya-
nında şimdi mali polis, mali ku-
rumların dış hizmet birimi olarak 
tanımlanabilir. Bundan böyle ver-
gi borcu olan ve mali polisin eline 
düşen kişilerden, anında ödeme 
yapmaları da istenebilecek. Hatta 
bazı özel durumlarda durum ha-
ciz işlemine kadar gidebilecek ve 
mekândaki değerli eşyaların top-
lanmasıyla bile sonuçlanabilecek. 
Peki, bu yeni uygulamalar sadece 
ödenmeyen vergiler için mi geçer-
li? Bahsi geçen siyasi düzenleyici 
tedbirler arasında birçok hukuk-
sal uygulama bulunuyor. Bunların 
arasında kumar yasası, yabancılar 
çalışma yasası ve sosyal sigorta uy-
gulamalarına yönelik denetimler 

de yer alıyor. Aynı şekilde sosyal si-
gorta kesintilerini zimmete geçir-
me ve kaçak çalışma gibi konulara 
karşı da uygulama geçerli olacak. 

Mali polisin ne gibi 
yetkileri var?

En önemli yenilik özel alanlara gir-
me yetkisi. Vergi birimlerinin iş yer-
lerine, üretim odalarına, özel bina-
lara ve yollara girmek için özel izne 
ihtiyacı yok. Bunun için tek ön ko-
şul var; vergi kurumlarının belirle-
diği hukuki düzenlemelerin ihlali. 

Mali polis kiMlik kontrolü 
yapabilir Mi?

Evet, ortada yasa ihlali şüphesi için 
geçerli bir neden varsa, gerekli gör-
düğü takdirde kimlik tespiti yap-
maya yetkisi vardır. Bunun için or-

tada mutlaka şüphe uyandıran bir 
hareket olması gerekir. Örneğin bir 
taşıtı durdurmak için yabancı bir 
arabanın plakasının kurallara uy-
maması geçerli bir sebeptir. 

polis, bir kişiye bilgi verMesi 
için baskı yapabilir Mi?

Hukuki uygulamaya göre fark-
lı alanlarda zorunlu cezalar ve-
rilebilir, mesela vergi konuların-
dan 5.000 Euro’ya kadar çıkabilir. 
Para cezalarının dışında fiziksel 
bir zorlama söz konusu olamaz. 
Bir mekânda yapılan şiddet içe-
ren bir hamle, bir araca veya kişi-
ye kimliğini belirlemek gerekçe-
siyle şiddetle yapılan müdahale, 
kabul edilebilecek bir şey değildir. 
Yasadışı bir şiddet eylemi yaşandı-
ğı takdirde, bu kişiyi şikâyet etme 
imkânı açıktır. 

Dikkat Mali Polis gelebilir: 
Vergi kaçakçılığında denetim sıkılaşıyor 

Maliye makamları vergi kaçakçılarına karşı yeni önlemler almış durumda. 
Mali polisin yetki alanı genişletilirken, artık özel taşıtlar bile kontrol edi-
lebilecek. Yeni Vatan Gazetesi Avusturya Maliye Bakanlığından Mali Polis 
ile ilgili yeni değişiklikleri büyütec altına aldı. 

BentOUr 
İFLAS ettİ

ünlü Turizm şirketi iflası-
nı resmen açıkladı. Bentour 
dan alacaklıların en geç 
1 Şubat 2012 tarihine ka-
dar iflas masası Avukatı 
Alexander  Schöller e başvu-
rabilecekler. 12 Milyon Euro 
borcu olduğunu yazan Der 
Standard Gazetesine konu-
şan Firmanın sahiblerinden 
Gürsel Erel TUI adlı Bentour 
un ortaklarını suçladı. 
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1961 yılında Sankt Pölten’da 
kurulan ve zamanla geli-
şen işitme cıhazları firması 

Ing-Weihs, geçtiğimiz 2011’de ku-
ruluşunun 50. yılını doldurdu. 
Avusturya’da ve Avrupa’da işit-
me teknolojisindeki birçok ko-
nuda öncü niteliği taşıyan firma-
nın kuruluş yıldönümü için St. 
Pölten’da düzenlenen geceye da-
vetli birçok misafirin yanı sıra, 
Niederösterreich Vali Yardımcısı 
Wolfgang Sobotka ve St. Pölten 
Belediye Başkanı Matthias Stadler 
de iştirak ettiler. St. Pölten’dan 
Egon Backstage Band adlı grubun 

sahne aldığı gecede tam bir mü-
zik ziyafeti yaşandı. 3. Heinrich 
Weihs’ın açtığı St. Pölten’deki 
dükkânı, Krems ve Viyana’da açı-
lan şubeler izledi. Zamanla bü-

yüyen ve gelişen ai-
le şirketinin şu anda 
3 şubesi bulunuyor. 
Müşterilerine birçok 
alanda hizmet sunan 
firma, kuruluşundan 
itibaren birçok ilke im-
za attı. Günümüzde 
müşterilerine çeşitli 
hizmetler sunan firma-
da, işitme cihazların-
dan duyma testlerine, 
teknik konularda reh-
berlikten doktor tavsi-
yelerine kadar işitmey-
le ilgili birçok seçenek 
bulunuyor. 

Avrupa’nın alanında en iyilerinden biri olan Ing.Weihs işitme 
cihazları firması Türkçe konuşan yeni elemanı ile Türkiye 
göçmenlerine hizmet için çalışmalara başladı.

ıng-Weihs işitme cihazları 
firması sizi bekliyor

ÖVP Viyana teşkilatı 12 Aralık 
2012‘de yeni başkanını seçti. 
ÖVP Viyana’nın yeni başka-

nının adı Manfred Juraczka ve 43 
yaşında. 

Dede ve babadan ÖVP’li olan 
Juraczka, Avusturya basınına 
verdiği ilk röportajda, özellikle 
Viyana’da SPÖ ve Yeşiller koalis-
yonundan oluşan, ‘sol ideoloji’ 
olarak nitelendirdiği ve insanla-
rı devamlı eyalet ve belediye güç-
lerine bağımlı kıldığını ifade et-

tiği siyaset, sosyal ve ekonomik 
yaşama karşı mücadele edeceği-
ni söyledi. Jurazka’nın insanları, 
devletten nemalanmadan, kendi 
ayakları üzerinde yaşamaya davet 
edeceğini ifade etmesi dikkat çek-
ti. Die Presse gazetesine verdiği 
ilk demeçte, Viyana Belediyesinin 
doğumdan mezara kadar insan-
ları bağımlı hale getirdiğini ifa-
de eden Jurazka, muhafazakâr 
insanların partisi olduklarının al-
tını çizerken, belediyenin ticari or-
taklıklardan elini çekmesi gerek-

tiğini ifade ederek, özelleştirme 
isteğini de dile getirdi. Jurazka’nın 
Viyana Teşkilatı Gençlik kolla-
rı Başkanı  ve şu anda İç İşlerine 
Bağlı Uyum Müşteşarlığından 
sorumlu  Tribünlere oyması ve 
Yeşiller Milletvekili Alev Korun’a 
37 Milyonluk Entegrasyon büt-
çesinin hesabını tam vereme-
yen Seabastian Kurz’un SPÖ’de 
Viyana Eyaleti Uyum’dan sorum-
lu Frauenber’den daha iyi çalış-
tığını ifadesi etmesi dikkatlerden 
kaçmadı.

Hıristiyan demokrat (Muhafazakâr sağ) olarak bilinen, kısa adı ÖVP olan 
Avusturya Halk Partisi’nde sular durulmuyor. Önceki başkan Christine Marek, 
“ÖVP içinde ayak oyunlarına dayanamıyorum” diyerek aniden istifa etmişti.

Türkiye’nin aksine bir Avrupa 
ülkesi olan Sırbistan, sahip 
olduğumuz ortak Hıristiyan, 

Batılı-Avrupalı kültürün içinde 
yer alan bir devlet.” Kosova ko-
nusuna da değinen Strache, bu 
ülkenin Sırbistan’ın değişmez 
bir parçası olduğunu ifade etti 
ve Birleşmiş Milletler 1244 Sayılı 
Güvenlik Konseyi Kararı’na uyul-
ması gerektiğinin altını çizdi. FPÖ 
Avusturya’da Sırp asıllı vatandaş-
ları partisine üye yaparak Sırpların 
Boşnaklara yaptığı Soykırım 
ve düşmanlıkları Avusturya İç 
Politikasında kullanıyor.

FPÖ üye bazı Irkçı Sırplar  ken-
dilerine Avusturya vatandaşı sü-
sü vererek  Müslüman Arnavut ve 

Boşnak ve en çok Türkiye göçmen-
lerine karşı kışkırtma ve ırkçıklık 
yapmaları dikkatlerden kaçmıyor. 
Avusturya’da Sırp asıllı olarak ya-
şayan 150 binden binden fazla va-
tandaşların oy kullanma haklarını 
FPÖ  ve başkanı Strache kendi ül-
kelerinde İç barışı zedeleyerek iler-
de Avusturya’nın başını belaya so-
kacak adımlar atıyor. 

Avusturya’da resmi olarak tüm 
Müslümları temsil ettiği Anayasa 
Mahkemesi tarafından red edilen 
ve hala siyasiler tarafından ama 
ciddiye alınan IGGÖ adlı kurumun 
başkanı Fuat Sanaç FPÖ lideri baş-
kanı Strache için ‘Strache iyi bir in-
sandır’ demesi kamuoyu tarafın-
dan tepki ile karşılanmıştı. Fuat 

Sanaç daha sonra sözünü 
geri alacağına sözünün 
arkadasında olduğunu 
ve bunu  Peygamberin iki 
Hadisi ile örneklendirme-
si ve temizlemeye kalkışma-
sı ise bardağı taşıran son 
damla olarak 2011 yılı-
nın gafları arasında 
baş sıraya girmişti. 

STRAcHE’dEn Müslümanlara 
düşmanlık Sırbistan’a destek

Viyana – FPÖ Lideri Heinz Christian Strache, “Bu ülke (Sırbistan) Avrupa 
Birliği için gerekli olan neredeyse bütün kriterleri yerine getirdi; 
buna savaş suçlusu olduğu iddia edilen kişilerin Den Haag’daki BM 
Mahkemesi’ne iadesi de dâhil. Bu yüzden Sırbistan konusunun da 
artık değerlendirilmesi gerekiyor. 

ÖvP viyana’da yeni başkan: 
Manfred Juraczka 
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Innsbruk- Yeni Vatan Gaze-
tesi’nin yakın kaynaklardan 
aldıığı bilgilere haber göre 8 

Şubat 2011  tarihinde uyku so-
runu çektiği gerekçesiyle askeri 
doktor tarafından Innsbruck’taki 
sağlık merkezine gönderilen Türk 
kökenli asker, bir psikolog tarafın-
dan kontrol edildi. Kısa bir sohbe-
tin ardından psikologun izlenimi, 
genç askerin aslında herhangi bir 
sorunu olmadı-
ğı yönünde ol-
du ve Müslüman 
Türkiye göçme-
ni Avusturya va-
tandaşı aske -
re dini inancı 
hakkında soru-
lar sormaya baş-
ladı. Psikolog 
Doktorun iddi-
asına göre genç 
adam, sürekli 
camiye gitmek-
ten kurtulmak için bir yıl gönüllü 
olarak orduya katılmış. Psikolog, 
sözlerine askerin tepki vermesi 
üzerine; “Avusturya Ordusu’nun 
sizin gibi birine ihtiyacı yoktur, 
defolun buradan!” diye bağıra-
rak, askerin İslam inancına olan 
bağlılığı ile ilgili hakaretemiz söz-
ler söyleyip küfürler savurmaya 
başladı. Bu da yetmedi,  Psilog as-
kerin kafasına masadaki eşyaları 
fırlatmaya başladı. Olay şahitleri-
nin ifadelerinden sonra, psikolog 
ile birlikte şefi de ordudan süresiz 
olarak ihraç edildi. 

Psikologun bütün olanların üs-
tüne bir de askerin aklını çelme-
ye çalıştığı iddia edildi. Psilog 
Türkiye göçmeni askere  “Olayı 
gördün. Eğer senin bir şey söyle-
diğini duyarsam, yalandan has-
ta olduğunu ilan ederim. Eğer 
Pazartesiye kadar olay gizli kalır-
sa, doktor raporuyla ordudan za-
manında ayrılabilirsin’ dedikten 
sonra askerin tepki vermesi üze-
rine,  ‘İnanamıyorum, ben herke-
se erken bir şekilde eve gidebilme-
si için yardım ediyorum ve sonra 
böyle bir olay yaşıyorum.” dediği 
öğrenildi. 

Kasım başında mahkemede, sanık 
sıfatıyla davalı olunan ordu çalı-
şanları birbirlerinden uzak yerlere 
oturtuldular. Psilogun Askerde şe-
fi  hakkında zorla baskı uygulama, 
yardım-yataklık ve delilleri karart-
ma yönündeki şikâyetler açık bir 

şekilde itiraf edildi. Aynı şekilde 
psikolog da, hakaret ve baskı hak-
kındaki olayları itiraf etti. 

Yargıç Norbert Hofer’in sorula-
rına adeta popülist ırkçı bir siya-
setçi gibi cevap veren Avusturya’lı 
bayan psikolog, şunları ifade et-
ti: “Herkes kendi düşüncesini ifa-
de edebilmeli. Ben de gerçekten 

yana olmayı tercih ediyorum. Siz 
de bana kadın hakları olarak iti-
raz edebilirsiniz, ama bunun da 
direkt olması gerekir. Siz, benim 
Türkiye’de veya Arap ülkelerin-
de kadın haklarını savunabilece-
ğimi düşünüyor musunuz? Aynı 
şekilde onların da bizim toplum-
sal yaşamımıza uyum sağlaması 

lazım”. Bu yönde seyreden birkaç 
cümlenin ardından yargıç, dava-
lıyı şu şekilde uyardı: “Lütfen de-
vam etmeyin, aksi takdirde  halk-
ları birbirine Irkçılık ile  kışkırtma 
ve okasyon suçu işlemiş olacak-
sınız”. Savunma avukatı Marius 
Baumann da, müvekkilinin de 
açık bir ırkçılıkla dehşete düşmüş 
ve korkmuş olduğunu söylerken 

ve olayları şimdiye kadar kendi 
psikolojik dünyasında yaşadığını 
iddia etti ve bu yüzden fazla do-
lu olduğunu belirtti. Fakat görgü 
tanığı olan stajyerin ifadesine gö-
re Psikologun Avusturya’lı askeri 
şefı, sanığın davranışını olaydan 
sonra yerinde bulduğunu söyle-
miş. Her iki sanık için de 4 ay şart-

lı hapis cezası ve 2400 Euro para 
cezası kararı çıktı. Savcı Karoline 
Posch-Petrov daha önce ırkçı ve 
yabancı karşıtı nedenleri ağırlaş-
tırıcı olarak kabul etmişti ve bu 
davada da aynı durumun geçerli 
olduğunu belirtti: “Her şey görün-
düğü gibi açık. Sizin yapmaya ça-
lıştığınız şey, her şeyi sumen altı 
etmek!” Yargıç Hofer de bu yönde 

bir karara vararak dava edilenle-
rin, mahkemeye gerçekdışı bulgu-
ları sunduklarının altını çizerken, 
yabancı karşıtı bir anlayışla aske-
rin dinine saldırarak inanılmaz bir 
densizlik yaptıklarını söyledi. Her 
iki sanığın da itiraz etmeden suç-
lamaları doğrudan kabul etmesi 
de dikkatlerden kaçmadı. 

Psikopatlar psikolog olunca ne olur?

Avusturya’lı ırkçı Psilog 
ve Şefi ordudan atıldılar

Avusturya Ordusunda Türkiye göçmeni bri askere inanılmaz Irkçılık yapan Psikolog ve şefi 
bu yaptıkları iblisce hareketlerin cezasını çekerek hem Ordudan atıldılar hemde Hapis ve 
para cezasına çarptırıldılar.  İlk defa Innsbruck’ta görev yapan 2 psikolog, Avusturya vatan-
daşı bir Türkiye asıllı göçmene açıkça ırkçılık yaptıkları gerekçesiyle ordudan atıldı. Kasım 
2011 başında mahkemede, sanık sıfatıyla davalı olunan ordu çalışanları birbirlerinden uzak 
yerlere oturtuldular. Psilogun Askerde şefi  hakkında zorla baskı uygulama, yardım-yataklık 
ve delilleri karartma yönündeki şikâyetler açık bir şekilde itiraf edildi. Aynı şekilde psikolog 
da, hakaret ve baskı hakkındaki olayları itiraf etti. 
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Yeni Vatan Gazetesi: Marcus 
Schober, hoş geldiniz. SPÖ 
Wiener Bildung’un tam olarak 
görevi nedir?

Marcus Schober: Merhaba! İlk 
önce tüm Yeni Vatan Gazetesi oku-
yucularına yeni yılda mutluluk-
lar, esenlikler ve  üstün başarılar 
dilerim. SPÖ Wiener Bildung, SPÖ 
Viyana’nın eğitim birimidir. Biz ye-
tişkinlerin eğitimi için çalışıyoruz. 
Yani, farklı alanlarda meslek eğiti-
mini sağlamak için çeşitli organi-
zasyonlar, sunumlar ya da semi-
nerler düzenliyoruz.

YVG: Peki bu programlar kime 
yönelik yapılıyor, hedef kitleniz 
kimdir?

Schober: Temel olarak bu pro-
jeler, yaş, köken, siyasi düşün-

ce ayrımı yapmaksızın bütün 
Viyanalılar için hayata geçiriliyor. 
Praterstraße’deki eğitim merke-

zimize, parti üyesi olsun olmasın 
herkes davetli, kapımız herkese 
açık.

 Schober: “Kapımız herkese açık”

YVG: Yani herkes uğrayabilir mi?

Schober: Etkinliklere katılmak 
isteyenler, tabii ki. Yılda bir kez 
eğitim programımızı açıklıyoruz, 
orada bütün etkinlikler ve tarih-
ler var. Programa aynı zamanda 
www.wiener-bildung.at adresin-
den ulaşabilirsiniz. Mesela güncel 
programımızda Viyana şehir yöne-
timi ile ilgili bir ko-
nu yer alıyor – fark-
lı görev alanları olan 
Belediye Meclisi 
üyeleri Viyana Eği-
tim Merkezi’ne ge-
lip, çalışmaları ve 
siyasi konular hak-
kında bilgi veriyor-
lar ve aynı zaman-

da bizi ziyaret 
eden misafirle-
rimizle sohbet 
edip bu konu-
ları tartışıyor-
lar. Bunun adı 
“doğrudan de-
mokrasi”.

YVG: Az önce 
“köken ayrımı yapmaksızın” de-
diniz. Türkiyeli katılımcılar da 
var mı?

Schober: Tabii ki, etkinliklerimi-
ze ve kurslarımıza ikinci ve üçün-
cü nesilden birçok kişi katılı-
yor. Bunun yanı sıra SPÖ Wiener 
Bildung, “Parti Okulu” (Siyaset 
Akademisi) projesini organize edi-

yor. Akşamları ve 
hafta sonu düzen-
lenen dersler kap-
samında, ciddi bir 
siyaset eğitimi su-
nuluyor. Pek tabii 
bu projenin ön şar-
tı SPÖ Viyana’nın 
bünyesinden olmak 
veya alt organizas-

yonlarında (örn. gençlik kolları) 
yer almak. Bu siyaset akademi-
sinin katılımcılarının %40’ı göç-
men kökenli. Ve bizi özellikle mut-
lu eden şey, siyaset okuluna gelen 
ikinci ve üçüncü nesilden bu ka-
dar katılımcının olması – tabii ki 
buna birçok Türk de dâhil. Bu da, 
Avusturya’da kabul edildiklerini 
gösteriyor. Kendi gelecekleri için, 
kendi şehirleri Viyana konusunda 
bu şekilde siyasete atılmaları çok 
güzel bir şey. 

Viyana`da özellikle yetişkinlerin eğitim projeleri ile dikkat çeken kuruluşdan biri olan SPÖ Wiener 
Bildung’un Müdürü Marcus Schober Yeni Vatan Gazetesi’ni ziyaret ederk "Bilgi güçtür. O yüzden biçim 

eğitim olanaklarımızdan yetişkinlerin iste SPÖ olsun ister olmasın herkesi yararlanmaya davet ediyorum. 
Kapımız herkese açıktır’" dedi. Marcus Schober sorularımızı şöyle cevabladı.

13 Eylül 1980 Viyana do-
ğumlu olan Mag. Marcus 
Schober`ìn  mesleki kariyeri 
kişisel bilgileri şunlar.

üniversite: Gazetecilik & 
İletişim Bilimi ve aynı za-
manda Siyaset Bilimi mezu-
nu; Modaratörlük eğitimi; 
aldı ve  Marketin alanında 
çalıstı. Dr. Heinz Fischer’in 
seçim bürosunda ve SPÖ 
Avrupa seçimleri bürosunda 
çalıştı; eski  Başbakanlardab 
Alfred Gusenbauer’in seçim 
kampanyası için Avusturya 
çapındaki turunda görev al-
dı; SPÖ içinde çeşitli mev-
kilerde görev yaptı Temmuz 
2005’ten beri SPÖ Viyana 
teşkilatında “etkinlik yö-
netimi” ve “yetişkin eğiti-
mi” alanlarında görev ya-
pıyor Kasım 2005’ten beri 
Viyana Landstraße böl-
gesi Meclis Üyesi Ocak 
2007’den beri SPÖ Viyana’da 
Eğitim Sekreteri, aynı za-
manda Dr. Karl Renner-
Enstitüsü’nün Viyana eyaleti 
Ofisi Yöneticisi Viyana Parti 
Okulu, sosyal demokrat ha-
reketin her üyesine açıktır. 

Marcus schober ̀ in daveti:  

"Hafta içindeki dersler ve haf-
ta sonundaki seminerlerden 
oluşan ve 2 dönem boyun-
ca süren kursa, çok değerli 
Yeni Vatan Gazetesi okuyu-
cuların  katılımına çok önem 
veriyoruz.  Bizim sunduğu-
muz imkânları kullanmak, 
sizin yeni yetenekler kazan-
mak için hazır olup olmamı-
za bağlı. Özellikle konuşma 
sanatı ve iletişim alanında 
kapsamlı bir eğitim, kişiliğin 
oturması ve özbilincin oluş-
masına büyük katkı sağlıyor. 
Dolayısıyla bu eğitim de siya-
si görevler alman konusunda 
size yardımcı olacaktır."

  Kimdir?
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Yeni Vatan Gazetesi olarak, tüm ça-
lışanları ve  kıymetli okuyucula-
rı 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 ile İnfak`a (paylaşmaya) davet
van`ı unutma...

Viyana – Özel fırsatlarıy-
la ve sunduğu imkânlarla 
Viyana Çalışanları Teşvik 

Fonu’nun hedef kitlesi göçmen-
ler. Viyana Entegrasyondan 
Sorumlu Belediye Meclisi Üyesi 
ve Bakanı Sandra Frauenberger, 
kendisini bu konuda yerinde bil-
gilendirmek üzere bakanlık müs-
teşarı Sebastian Kurz’u saha-
da teftiş uygulamasına davet 
etti.  Frauenberger, açıklamasın-

da şu ifadeleri kullandı: “Viyana 
Eyaleti’nin entegrasyon konsepti 
içinde, herkesin eğitim ve iş konu-
sunda eşit şanslara sahip olması-
nı sağlamak en önemli noktalar-
dan biri durumunda. Dil bilmek 
entegrasyon için olmazsa olmaz 
bir nitelikteyse, çabuk bir şekil-
de ve kalifiye olarak bir işe gire-
bilmek de aynı şekilde sosyal bir 
önem taşıyor. Almanca dilini öğ-
renmek önemli, ama entegrasyo-

nu sağlamak noktasında tek et-
ken değil. Bu yüzden Viyana’da, 
Viyana Çalışanları Teşvik Fonu’yla 
Avusturya’ya yeni gelmiş göçmen-
lere önemli fırsatlar sunuyoruz. 
Daha iyi iş sahibi olabilmeleri için 
gerekli olan mesleki eğitim hak-
kında bilgilendirmeden tutun, ül-
kelerindeki aldıkları eğitimin bu-
rada denkliğinin sayılmasına 
kadar birçok konuda rehberlik 
gibi hizmetlerle bu vatandaşlara 
yardım ediyoruz.”

Frauenberger ayrıca, çok dilliliğin 
ve kültürlerarası uzmanlığın top-
lum ve ekonomi için vazgeçilmez 
bir potansiyel olduğunu belirtip, 
desteklenmesi gerektiğinin altı-
nı çizdi. Entegrasyondan sorum-
lu vekil, bu yüzden de göçmen-

lerin denklik 
k o n u s u n d a 
yaşadıkları sı-
kıntıların da 
aşılması gerekti-
ğine inanıyor: 
“ İ n s a n l a r ı n 
vasıfsız oldu-
ğu kısır dön-
güyü kırmak 
için, göçmen-
lerin ülkele-
rinde aldıkla-

rı diplomaların burada tanınması 
lazım. Çünkü böyle büyük bir po-
tansiyeli sokaklara terk etmeyi, 
ekonomimiz kaldırmaz. Bu ko-
nuda müsteşar Kurz ve Bakan 
Hundstorfer’in de bu sorunu 
çözmeye uğraşması sevindiri-
ci.” Frauenberger aynı zamanda,  
OECD’nin (Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği Örgütü) Avusturya’dan 
dış ülkelerdeki tahsil derecesinin 
hızlı ve sorunsuz bir şekilde tanın-
ması yönündeki talebine de dik-
kat çekti. 

Kısaca özetlemek gerekirse Viyana 
eyaleti, elini taşın altına koy-
muş durumda ve Waff (Viyana 
Çalışanları Teşvik Fonu) ile gereken 
hamle yapılmış oluyor. Amaç; dip-
lomaların denkliğini sağlamak için 
– yani yurtdışında yapılmış tahsi-
lin Avusturya tarafından tanınma-
sı için bilgilendirici ve yol gösteri-
ci bir irtibat merkezi oluşturmak. 
Frauenberger’e göre, entegrasyon 
konusunda yeni bir politika uygu-
lanıyor ve bu noktada farklılıklar 
çeşitlilik olarak görülüp fırsata çev-
rilmeye çalışılıyor ve Viyana da bu 
yolda tutarlı bir şekilde ilerleyecek. 

Fraunberger: 
‘Göçmenlere her 

yerde fırsat eşitliği 
verilmelidir’

Viyana Belediye Meclisi Üyesi 
ve Entergrasyon Bakanı Sandra 

Frauenberger: “Başarılı bir 
entegrasyon için dil bilmenin 

yanı sıra, eğitimde ve iş dünya-
sında fırsat eşitliğinin sağlan-

ması gereklidir”

Mavi 
Kart

Seçme, seçilme ve as-
kerlik dışında tüm 
haklara sahib ola-

cak Mavi Kart ile açıklama-
da bulunan Başbakanlık 
Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanı Kemal 
Yurtnaç, ''Meclis günde-
mindeki Mavi Kart yasasıy-
la bu yasadan önce Mavi 
Kart aldığı için sorun yaşa-
yan 380 bin kişinin sorunla-
rı da çözülecek'' dedi. 

Mavi Kart uygulamasının, 
Almanya, Avusturya ve 
Danimarka'nın çifte vatan-
daşlığı kabul etmemesi üze-
rine Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığından çıkarak 
yaşadığı ülkenin vatandaş-
lığını kabul eden gurbet-
çilere vatandaş gibi işlem 
görmeleri için kimlik kar-
tı verilmesini içerdiğini ifa-
de eden Başkan Yurtnaç, 
şöyle konuştu: ''Ama bu 
kartın uygulamasında so-
runlar yaşandı. Bu neden-
le daha sonra Türkiye'ye 
gelen bir Mavi Kart sahibi, 
bankada hesap açtıramı-
yor, cep telefonu hattı bile 
alamıyor. Şu anda Meclis'te 
olan düzenlemeyle, yurtdı-
şı vatandaşlar kütüğü oluş-
turulacak.  Böylece vatan-
daşlıktan çıkmış olanların, 
vatandaşlıktan çıkmış oldu-
ğu tarihten sonraki her du-
rum, doğum, ölüm bu kütü-
ğe işlenecek. Düzenlemeyle 
Mavi Kart sahiplerinin ye-
ni doğan çocukları da Mavi 
Kartlı olacak. Mavi Kart sa-
hipleri, vatandaş olmadığı 
için askerlik yapmayacak 
ve Türkiye'deki seçimlerde 
oy kullanamayacak.
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Merkez Bankası tarafın-
dan açıklanan 2011 yı-
lı Ocak-Ekim döne-

mine ilişkin ödemeler dengesi 
verilerine göre, cari açık 2011 
yılının 10 aylık döneminde ge-
çen yılın aynı dönemine göre 
31 milyar 512 milyon dolar artış 
gösterdi. Geçen yılın 10 aylık 
döneminde cari açık 33 milyar 
545 milyon dolar düzeyindeydi.
Ekim ayında ise cari açık 4 mil-
yar 151 milyon dolar oldu.

Cari işlemler açığının artma-
sında dış ticaret açığındaki ar-
tış etkili oldu.

hangi ülke ne kadar büyüdü?

Türkiye üçüncü çeyrekte elde 
ettiği büyüme oranıyla bu dö-
nemde küresel çapta en fazla 
büyüyen ikinci ekonomi oldu. 

bu döneMde en hızlı büyüyen 
ülkeler şöyle sıralandı.

Çin: Yüzde 9.1
Türkiye: Yüzde 8.2
Estonya: Yüzde 7.9

Hindistan: Yüzde 6.9
Litvanya: Yüzde 6.6

Endonezya: Yüzde 6.5
Singapur: Yüzde 6.1

dikkat! türk ekono-
misi büyürken dış 

ticaret açığı ve cari 
açık rekora koşuyor

Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) 3'üncü 
çeyrekte Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) 
yüzde 8.2 büyüdüğünü açıkladı. Beklenti 
büyümenin yüzde 6.5 ile yüzde 7 arasında 
olması yönündeydi. Türkiye bu dönemdeki 
büyümesiyla küresel çapta ikinci sırada yer 
aldı. Türkiye'nin cari işlemler hesabı açığı, bu 
yılın Ocak-Ekim döneminde, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 94 artarak, 65 milyar 57 
milyon dolar oldu. Ekim ayında ise cari açık 
4 milyar 151 milyon dolar olarak hesaplandı. 
Piyasalarda cari açığın ekim ayında 4.6 mil-
yar dolar artış göstermesi bekleniyordu.

bezahlte Anzeige
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hasan çelik ayşe ünal / Mahmut gözüpek / selahattin şirin / Muzaffer çeliktaş

Mustafa çakır Mustafa altıntaş / nazılcan altıntaş

Muammer güngör / Mehmet kapacak / ramazan altın suzanne gündüz Mahmut biçer Metin kadir / nevzat gebeş / Mustafa / Muhammet can / amine nur / hülya üzen ergün erman

ismail korkmaz

yasin karaca

bakar hasan / kenan önder / Mustafa önderc



18 HABER Yenİ VATAn • SAYI 129 • ARALIK 2011 19ARALIK 2011 • SAYI 129 • Yenİ VATAn HABER

yoruz. Bu ne biçim ekonomi bu ne 
biçim uyum bu ne biçim saygısız-
lık. Bu fırınlardan ekmek mekmek 
almıyacağız’ dediler.

işte Falter dergisinde 
yayınlanan  haber: 

Göçmen kökenlilerin yoğun ola-
rak yaşadığı bir bölgedeki bir fı-
rında çalışan Ayşe Kurtaran’ın 
örnek gösterildiği haberde, müş-
terilerin alışveriş yaparken nasıl 
iletişim kurduğuna değiniliyor.  
Müşterilerin bazen ürün hakkın-
da detaylı bilgi almak istemesi-

ne ve sorular sormasına karşı-
lık Türkçe cevap verdiğinde, Der 
Mann adlı fırında çalışan Kurtaran 
hemen şefinin uyarısıyla karşılaşı-
yor: “Kuralları biliyorsun; müşte-
rilerle Türkçe konuşmak yasak”. 
Bu kurala göre bir 
müşteri Almanca dı-
şında bir dilde soru 
sorarsa, satıcı buna 
rağmen Almanca ya-
nıt vermek zorunda. 
Sadece Der Mann 
için geçerli olma-
yan bu uygulamayı, 
Ströck veya Anker 
gibi unlu mamul sa-
tan diğer dükkanlar-
da çalışan Türk ve 
Sırp kökenli çalışan-
lar da doğruladı. 
Bu şekilde birlik-
te yaşama destek 
olmayı ve ayrım-
cılığın önüne geç-
meyi hedefleyen 
bu Markalar (Der 

Mann, Ströcker ve Anker) dük-
kanlar, göçmenlerin topluma en-
tegrasyonuna da katkı sağlamak 
amacında. Haberde aynı zaman-
da karşıt görüşlere de yer verilir-
ken bazı uzmanların bu uygula-
manın doğru olduğu hakkında 
şüpheleri olduğuna dikkat çekil-

di. Birçok göçmen kökenli insan-
la çalışan sosyal görevli Ali Gedik; 
“Bu kural insanların özgüven-
lerini elinden alıyor ve göçmen 
kökenlilere kendi dillerinin de-
ğersiz olduğunu hissediyor” de-

di. Viyana Üniversitesi’nden Dil 
Bilimci Rudolf de Cillia da bu ku-
ralı “saygısız ve dil açısından ay-
rımcı” olarak niteledi. Bu kural 
90lı yıllardan itibaren yayılırken, 
akıllara 1999 yılında Hernalser 
Krankenhauses des göttlichen 
Heilands’ın kafeteryasındaki uy-
gulama geldi. Dil yasağının ya-
nı sıra çalışanların isimlerinin de 
Almanca isimlerle değiştirilmesi, 
o dönemde basında geniş yankı 
bulmuştu; “Bayan Zorica = Bayan 
Rosi, Bayan Dubravka = Bayan 
Anni, Bayan Mara = Bayan Maria”. 

Ströck’ten bir temsilci bu uygu-
lamayı yalanlarken, müşteriler-
le diğer dillerde olduğu gibi tabii 
ki Türkçe de konuşulabileceğini 
söyledi ve istenen şeyin sadece bir 
müşterinin yanında iken, çalışan-
ların aralarında yabancı bir dile 
konuşmamaları olduğunu belirtti. 
Aynı şekilde Der Mann temsilcisi 
de böyle bir uygulamanın varlığı-
nı sorgularken, yanlış anlaşılma-
yı düzeltmek için çalışanlarından 
olan Ayşe Kurtaran’ın gerçek kim-
liğini öğrenmek istedi. 

Sadece Anker temsilcisi bu uy-
gulamayı itiraf ederken, çalı-
şanların müşterilerle Almanca 
dilinde iletişim kurmalarının ge-
rekli olduğunu söyledi. Ama tem-
silcinin ifadesine göre, bir müş-
teriye Türkçe cevap verildiğinde 
herhangi bir yaptırım uygulanmı-
yor. Entegrasyonun başka türlü 
yürümeyeceğini belirten temsilci, 
bu uygulamanın da yasaktan çok 
tavsiye niteliği taşıdığını sözleri-
ne ekledi. 

Falter dergisi, geçen sayısın-
daki bir haberinde, özellikle 
göçmen kökenli insanlar için 

çok önemli bir konuya değinmiş. 
Birçok göçmen kökenli vatandaş, 
alışveriş yaparken anadilinde ko-
nuşuyor ve bir ürün alırken satı-
cıyla kendi dilinde iletişim kurma-
yı tercih ediyor. Ancak bir gerçek 
var ki; fırınlarda Almanca dışın-
da bir dilde konuşmak yasak. Bu 
ünlü fırınlar şunlar: Der Mann, 
Ströcker ve Anker. Der Mann fırın-
ların sahibi Wirtschfat Integration 
(Ekonomi Entegrasyondur) ad-
lı derneğin kurucuları Raiffeisen 

Müdürü ve Ali Rahimi adlı ha-
lı tüccarın derneğinde bol bol 
göçmenler ile fotoğraf çektir-
mesi tanınıyor. Türkiye göç-
menleri sadece vicdanlarını 
rahatlatmak ve kendi şirketle-
rinin ve şahışlarının PR’liğinin 
yanı halkla ilişkiler ve basın 
değerinin positiv şekilde ya-
yınlanmasının ve ne kadar iyi 
insanlar desinler diye yapılan 
sözde şovlar yerine özde uyu-
mun desteklenmesini istiyerek: 
‘Tribünler için uyum politikası 
kullanılmasınç Bakın ana dili-
miz ile bir ekmek bile istiyemi-

Bu fırınlarda Türkçe konuşmak yasak: 
der Mann, ströck 
ve anker...

Vatandaşlar o zaman bu 
fırınlardan ekmek satın 
almayız dediler.
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Viyana/İstanbul – Avus-
turya’nın yeni  Rum-
Ortodoks Metropoliti 

Arsenios Kardamakis, Aralık 
2011 ayı başında İstanbul 
Phanar Rum Ortodoks Patri-
khanesi’nde yapılan tören-
le piskopos olarak takdis 
edildi. Fener Rum Patriği 1. 
Bartolomeos ve Rum Ortodoks 

Patrikhanesi’nin diğer metro-
politleri, Efkaristiya (Mesih’in 
Bedeni) kapsamında 38 yaşın-
daki Kardamakis’i takdis etti-

ler. Salzburg’lu Başpiskopos 
Alois Kothgasser de, Avusturya 
P i s k o p o s  K o n f e r a n s ı ’n ı 
te m s i l e n  Ru m  O r to d o k s 

Patrikhanesi’ndeki törene katıl-
dı. Uzmanlar Avusturya Katolik 
kilisesi İstanbul Fener Rum 
Patriğine çok önem veriyor de-
dikten sonra eski Avusturya 
Cu m h u r b a ş ka n ı  T h o m a s 
Klestil ile yeni Cumhurbaşkanı 
Fischer’de Türkiye ziyaretlerin-
de Bartolomeos’a evrensel kim-
liğine baskı yaptıkları ifade et-
tiler.

Avusturya Kardinali Christoph 
Schönborn, yeni piskopo-
sa yaptığı tebrik konuşmasın-
da, gelecekte yapılacak işbir-
liğine yönelik güveninin tam 
olduğunu ifade etti. Viyanalı 
Başpiskopos, 4 Aralık Pazar gü-
nü Viyana Rum Ortodoks Teslis 
Kilisesi’nde Metropolit Arsenios 
için yapılacak taç giyme töreni-
ne katıldı ve resmi olarak kendi 
piskoposluk bölgesinin de yet-
kisini almış oldu.  Phanar’daki 
kutsama töreninde, Katolik kili-
sesi de Papalık Hıristiyan Birliği 
Başkanı Kardinal Kurt Koch ve 
aynı zamanda Türkiye’de nun-
tius olan Başpiskopos Antonio 
Lucibello tarafından temsil 
edildi. İstanbul’daki Avusturya 
Katolik Cemiyeti’nin temsilcisi 
olarak da, Katolik Sankt Georg 
Kilisesi Başrahibi ve İstanbul 
Sankt Georg Avusturya Lisesi 
eski Müdürü Franz Kangler, tö-
rende hazır bulundu. 

İstanbul’dan Viyana’ya atanan 
Rum-Ortodoks Metropoliti adı: 

Arsenios Kardamakis

• Adaletin sağlanması – 
Bireysel girişimcilere daha 
fazla adalet

Sosyal Demokrat Ekonomi 
Birliği ve Yeşil Ekonomi De-
rneği olarak, yıllardır talep 
edilen bireysel girişimcinin 
sosyal güvencesinin geliştiril-
mesinin Ekonomi Birliği tara-
fından sonunda desteklenmesi-
ni memnuniyetle karşılıyoruz. 5 
talebin 4’ü konusunda bir mu-
tabakata varmayı başarmış 
bulunuyoruz, ancak Sosyal 

Demokrat Ekonomi Birliği ve 
Yeşil Ekonomi Derneği, yıllık 
14.000 Euro’ya kadar olan brüt 
gelirde, bunu vergiden düşüle-
bilmesinin derhal kaldırılması 
için mücadelesine devam ede-
cektir. 

• Kredi darlığının önlenmesi

İlk adımda Ekonomi Odası’nın, 
Viyana Bankası Enstitüsü, 
EPUlar ve küçük işletmelerin 
temsilcileriyle masaya oturması 
gerekmektedir. Buradaki amaç, 

küçük ve orta boyutlu işletmele-
rin ve EPUların finansmanının 
teminat altına alınmasıdır. 

• Ekonomi Odası’nda daha 
fazla demokrasi

Avusturya Ekonomi Odası’nın 
şu anki uygulanan düzeninde, 
eğer bir teklife karşı bir teklif 
sunulursa, başkan aksini ta-
lep etmediği takdirde, her iki 
teklif için de oylama yapılma-
ması vardır. Bu sebeple, başka 
oylamalara başkanın iznine 

tabi tutan yürürlükteki uygu-
lamanın kaldırılması gerek-
mektedir.

Viyana’da yeni ekonomik reformlar gündemde
Viyana Sosyal Demokrat Ekonomi Birliği (“Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien”) ve Yeşil 

Ekonomi Derneği (“Grüne Wirtschaft”) 29 Kasım tarihinde Viyana Ekonomi Meclisi’ne 3 ortak teklif sundu. 
Tekliflerin konu başlıkları şöyle:

İstanbul Fener Rum 
Patriği Bartolomeos, 
Arsenios Kardamakis’i 
Avusturya pisko-
pos olarak takdis 
etti . Takdis töre-
ninde Başpiskopos 
Kothgasser, Avusturya 
Piskopos Konferansını 
(“Österreichische 
Bischofskonferenz”) 
temsil ettiği dikkat 
çekti.

Kahvenin eski Habeş-istan’da 
üçüncü yüzyılda kullanıl-
maya başlandığı biliniyor. 

İstanbul’a gelmesi Roma’nın, 
B i z a n s ’ı n  y ı k ı l m a s ı n ı  ve 
Osmanlı’nın Dersaadet’e hakim 
olmasını buluyor. Tarihçiler, kah-
veyi ilk kez 1554’te Suriyeli tüccar-
ların Yemen üzerinden İstanbul’a 
getirdiğini ve Uzunçarşı’da sat-
maya başladığını ifade ediyor. Bir 
yıl sonra Halepli Hakem ve Şamlı 
Şems tarafından Tahtakale’de ilk 
kahve dükkanının açıldığı söy-
leniyor. Bir başka rivayete göre, 
ahali henüz „tahmis“ yani kuru-
kahve kokusunu çarşılarda duy-
madan önce saray bu rayihay-
la tanışmış. 1546’da Habeşistan 
Valisi Özdemir Paşa’nın kahve-
yi Sultan Süleyman’a tanıttığı ve 
sarayda kahve içilmeye başlandı-
ğı da söylentiler arasında. Saray 
dışında ise, iki Suriyeli kafadarın 
Tahtakale’de başlattığı tiryakilik 
kısa zamanda bütün İstanbul’u 
kaplıyor ve 1595’te şehirdeki kah-
vehane sayısı 600’ü geçiyor.

avrupa kahveyi osManlı’ya 
borçlu 

Avrupalıların kahveyle Osman-
lılar vasıtasıyla tanıştığı ise kesin. 
1582’de İstanbul’da üç yıl büyükel-
çilik yapan Gianfrancesco Morosini 
Venedik Senatosu’nda sefaretna-
mesini okurken Türklerin „kahve“ 
adını verdikleri koyu renkli sıcak 
bir mayi içtiklerinden söz ediyor: 
„Kahve, mis gibi tahmis kokan so-
kaklardaki kahve dükkanlarında, 
insanların sohbet ettikleri bir or-
tamda keyifle yudumlanıyor. Bu 
gizemli içecekte sanki bir tılsım var 
çünkü en yorgun ve uykusuz insa-
nı bile uyanık tutuyor.“ 

Venedik kökenli Nurbanu Sul-
tan’la yakın dost olan Morosini 
sayesinde Venedik kahveyle ilk 
temasını kuruyor. Osmanlı tüc-
carları, Venedik limanına çuvallar 
dolusu kahveyi indirmeye başladı-
ğında takvimler 1640’ı gösteriyor. 

hayvan yeMi sanılan kahve 
çekirdeĞi 

İstanbul’daki kahvehaneler örnek 
alınarak, özel olarak hazırlan-
mış bir mekanda insanların uzun 
uzun oturabildiği, „kahve baha-

ne“ diyerek koyu sohbetlere dal-
dığı ve gazetelerin okunduğu ilk 
kahvehane Florian Francesconi 
tarafından 29 Aralık 1720’de açılan 
Florian. Açılışı büyük ilgi gören bu 
kahvehane döneminde ünlü ya-
zarların, düşünürlerin, sanatçıla-
rın uğrak yeri oluyor.

Kahvenin Avrupa’daki serüveniy-
le ilgili diğer tez ise 1683’teki II. 
Viyana Kuşatması sonrasına da-
yanıyor. Kuşatmanın ardından 
yenilerek geri çekilen Yeniçeriler 
tonlarca mühimmat ve yiye-
cek bırakıyor. Çuvalların içinde-
ki kavrulmuş kahveleri görün-
ce önce hayvan yemi zanneden 
Viyanalılar, bir gezgine danışa-
rak bunun aslında kahve adı ve-
rilen bir içecek olduğunu anlıyor. 
Böylece meşhur Viyana kahvesi 
ortaya çıkıyor.

Milli içecek çay deĞil kahve 

Yüzyıllarca Osmanlı’nın resmi içe-
ceği olan kahve zaman zaman ya-
saklarla da karşılaşıyor. Bazı pa-
dişahlar döneminde, miskinler 
tekkesine dönüştüğü ve saltanat 
karşıtlarının örgütlendiği gerek-
çesiyle kahveler kapatılıyor, ba-
zen de kahve ithalatı yasaklanıyor. 
Ama ne yapılırsa yapılsın tahtın-
dan indirilemiyor. Kurukahveci 
Mehmet Efendi gibi bir kurumun, 
19. yüzyıldan bugüne kadar varlı-
ğını sürdürmesi, kahvenin Türkler 
için vazgeçilmez bir içecek oldu-
ğunu gösteriyor. Çok tükeltilmesi-
ne aldanıp milli içeceğimizin çay 
olduğunu düşünmek mümkün. 
Oysa çay İngiliz ve Ruslar’ın mil-
li içeceği. Çay önceleri kıt ve paha-
lıydı ve Rize’de ekimine başlandığı 
1939’dan sonra yayıldı.

daMat adayına tuzlu kahve 

Tahtakale, Üsküdar, Fatih, Sam-
atya, Fener, Balat, Arnavutköy, 
Beyoğlu, Galata gibi semtlerin ge-
leneksel çarşılarında sayısız kah-
veci dükkanı bulunuyordu. Yarı 
yaş gelen kahveler dükkanların 
önündeki ya da camekanın ar-
dındaki küçük fırınlarda kavru-
lurdu. Kavrulan kahvenin kokusu 
takip edilerek dükkana ulaşılırdı. 
Kahve bayramlarda, kız isteme fa-
sıllarında, dost ziyaretlerinde, iş 
buluşmalarında ve hemen hemen 
hayatın her 

Milli içeceĞiMiz çay 
deĞil kahvedir

Türk kahvesinin her şeyi 
özel. Kokusu, pişirilmesi, 
sunumu, yanında ikram 
edilenler ve törenle içimi 
de dahil. Yemen üze-
rinden İstanbul’a gelen 
kahvenin eski adı da 
tahmis. Bu kahve bizde 
köklü bir kahve kültürü 
geleneği yaratmak-
la kalmadı, kahvenin 
Avrupa’ya yayılmasına 
da önayak oldu. 20. yüz-
yılda çay Türkiye’de çok 
tüketilmeye başlandı. 
Ama kahve, asıl milli 
içeceğimiz olarak yerini 
korudu. 
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Alevi İslam İnanç Toplum/
unun  basın açıklaması 
şöyle :"Aleviliği Avusturya 

topraklarında yasal inanç ola-
rak olarak kabul eden Avusturya 
Federal Cumhuriyeti, Alevilerin 
Cemevlerini de yasal ibadethane 
olarak kabul etmiş, Alevilerin yol 
önderleri olan Dedeleri, Babaları 
Alevilerin inanç önderleri olarak, 
diğer inanç önderleri ile devlet ka-
tında aynı göz hizasına gelmesi-
nin yolunu açmıştı. 

Okullarda Alevilik derslerinin veril-
mesinin ilk adımını atan Avusturya 
Federal Eğitim Bakanlığı Alevilerin 
tarihinde bir ilke daha imza at-
tı. Avusturya Alevi İslam İnanç 

Toplumunun yo-
ğun görüşme trafi-
ği sonrası Kurban 
Bayramının yanısı-
ra, biz Aleviler için 
çok önemli bir gün 
Muharrem matem 
oruçlarımızın son 
günü olan Aşure 
gününü Alevi ço-
cuklar için resmi 
tatil olarak açıkla-
dı. Avusturya okul-
lar ında okuyan 
inanç hanelerinde 
Alevi yazan öğren-
ciler için bu yıldan 
itibaren kurban bayramını res-
mi tatil olarak kabul ettiğini açık-

ladı. Okullarda inanç hanelerine 
Alevi yazdırmış bulunan öğrenci-

ler bu günlerde okula gitmeyecek, 
Kurban Bayramı ve Aşure günleri-
ni kendi toplumumuz ile aileleri ile 
birlikte geçirebileceklerdir.

Bu tarihi kararı selamlıyoruz. Bu 
kararın alınmasında yoğun çaba-
lar sarfeden Avusturya Alevi İslam 
İnanç Toplumu yönetici, üye ve di-
ğer tüm emektarlarımızı kutluyo-
ruz. Bu tarihi kararların geldiği-
miz ülkemize örnek teşkil etmesini 
umuyoruz.  Teşekkürler Avusturya. 
Gözünüz aydın aydın olsun 1400 
yıldır haklarından yoksun bıra-
kılan Alevi Toplumu! Avusturya 
Alevi İslam İnanç Toplumu adına 
Federal Başkan Yardımcısı, Federal 
Basın Sözcüsü, Ertürk Maral

Maral: "Bizim için Avusturya`da tarihi bir adım"
Basın sözcüsü Ertürk Maral "Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumunun yaptığı girişimler birer birer sonuç 

vermeye başladı. Avusturya’da Aleviliğin diğer inançlarla aynı göz hizasına gelip, resmen tanınan inançlar 
arasına girmesinden sonra, Avusturya Devleti tarihi bir adım atarak bir ilki daha gerçekleştirdi" dedi. 

12Yeni Vatan Gazetesi’ne 
reklam vermek 
istiyorsanız lütfen bu 
numarayı arayınız: 

01 513 76 15 0
office@yenivatan.at



Gute Wiener Küche
Yeni vatan gazetesi KoChanLeitung - aFİYet oLsun - İYİ YiLLaR

Bir tavayı alüminyum folyo ile kaplayın, yağ koymadan soğanların kesilmiş tarafını tavanın içine gelecek şekil-
de koyun ve kahverengi olana kadar kavurun. Eti ılık suda yıkayın. Süzün ve bir kenara bırakın. Suyu kayna-

tın, eti içine koyun, kısık ateşte pişirin. Oluşan köpüğü tencereden sürekli alın. Tane karabiberleri ve soğanı ek-
leyin. Etin pişme süresinden tahminen 25 dakika önce sebzeleri ekleyin, isteğe göre çorbalık da ekleyebilirsiniz.

Pişmiş olan eti çorbadan çıkartın, parmak kalınlığında dilimlere kesin. Et dilimlerini tabaklara yerleştirin, tuz ve 
frenk soğanı ile tatlandırın. Çorbayı süzün ve tuzla tatlandırın.

6–8 KİŞİlK

1 kabuğu ile ikiye bölünmüş soğan
2 kg sığır Kontrnuar’ı

3.5 litre su
10–15 tane karabiber 

250 gr çorbalık sebze, soyulmuş 
(havuç, sarı havuç, kereviz, maydanoz)

küçük küçük doğranmış, ikiye 
bölünmüş, yıkanmış ½  pırasa

PiŞME SüRESi
3 – 3,5 saat

~ TAFElSPiTZ ~ türkçe
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İlgili kişi olarak bir devralınacak 
bir şirket nasıl bulunur? Eğer 
şirketi devretmek istiyorsanız 

nasıl alacak birisi bulunur? Bu 
durumlarda ücretsiz yardım için 
Ticaret Odasının halef bulma bor-
sasına başvurulunabilir. Potansi-
yel alıcı ve satıcılar  HYPERLINK 
www.nachfolgeboerse.at“ www.
nachfolgeboerse.at altında sunul-
maktadır. Bu hizmete paralel ola-
rak halef kontrolü de yaptırılması 
da mümkündür. Yani devir alına-
cak şirket ne durumda bakılına-
bilir. Bu kontrolü bağımsız bir da-
nışman yapmaktadır. Şirketin artı 
ve eksilerini inceleyip size önemli 
hususların bilançosunu çıkarılır. 
Bu analiz şirketin durumunun 
nasıl daha iyi hale getirebileceği 
yolunda önerilere de yer verilir. 
Böylece şirketi devralacak kişi 
kendini nelerin beklediğini görme 
fırsatını bulur. Şirketi devralmak 
isteyen bir kişi bulduktan sonra 
bir kontratla bir geçiş süresi ayar-
lamak hem şirketin yeni sahibin-
den hem de şirketten uzaklaşmayı 
mümkün kılmaktadır. Bu tarz an-
laşmalara girmeden evvel Ticaret 
Odasına danışmakta fayda vardır.

Devralınacak şirket aramanın ya-
nısıra finansal durum da çok bü-
yük önem taşımaktadır. Genç ya-

tırımcılara ve iş adamlarına bu 
hususta bir başlangıç yardım 
paketi sunulmaktadır. Böyle-
likle özsermayeden tasarruf edile-
bilir. Bununla yüzde ondörtlük bir 
prim sağlanmaktadır. Bu prim geri 
ödenmesi gerekmeyen bir kredi 
şeklinde, Avusturya Ticaret Odası, 
bölgeler ve asker tarafından veril-
mektedir.

bu priMi alabilMek için 
uyulMası gereken koşullar: 

Başvurunun devralış tarihinden 
en az bir sene evvel gerçekleştiril-
mesi gerekmektedir. Başvurunun  
www.nachfolgebonus.at“ www.
nachfolgebonus.at sitesinde ‘Aust-
ria Wirtschaftsservice Gesellschaft 
mbH, der Förderstelle der Repub-
lik Österreich’ üzerinden online 
yapılması gerekmektedir. 

Bu vesileyle altı yıl içerisinde 
60.000 Euro’ya yakın bir özser-
maye biriktirilebilir. Devir işlemi 
en çok başvurudan üç yıl evveli-
ne dayanabilir. Yatırımcı ilk defa 
ticari olarak serbest çalışacaktır 
veya son beş yıl içerisinde serbest 
olarak çalışmamış olması gerek-
mektedir. Ortaklık kurulacak ise 
yatırımcının şirket hisselerinin 
yüzde yirmi beşin üzerinde bir pay 

olması gerekmektedir. Şirket dev-
rinde hisselerin çoğunluğu –yani 
yüzde elliden fazlası- yatırımcıda 
olmalıdır. Yatırımcının yan mesle-
ği, yan işi olamaz.

Viyana Ticaret Odası uzmanlarıyla 
iş birliği içerisinde hazırlanmıştır. 
Daha fazla bilgi için: 01 51450- DW 
1010

Bir şirket 
devir alarak 

başarıya 
ulaşmak

Sadece kendi şirketinizi açarak değil, bir şirketi devir alarak da kendi kendinizin patronu olabilirsiniz. 
Son beş yıl içerisinde sadece Viyana sınırları içerisinde on bini aşkın şirket devredildi ve devralındı. Satış 

ve alım işlemlerinin yapıldığı geçiş süresi döneminde sadece büro ve oradaki demirbaşları değil aynı 
zamanda oranın müşterilerini, müşteri portfolyosunu ve elemanları da devir alınır. Bu sebepten dolayı 

daha bir şirketi devralmadan gerekli belgeleri incelemek büyük önem teşkil etmektedir. Bir şirketin 
çalışanları devralınırken aynı zamanda annelik iznine çıkan çalışanları da devralmak yükümlülüğü söz 

konusudur. Hiç bir çalışan devir sebebiyle işten çıkarılamaz.

Üçüncü Viyana’da bulunan 
Sclachthausgasse 31 nu-
marada açılışı yapılan Türk 

kuaföründe çok uygun fiyatlara 
saçlarını kestirebilirsiniz. Kadın-
lar için özel fiyatların bulunduğu 
First Class’ta saçınız için en uygun 
işlemi uz

Viyana, 12.10.2009 –  Viyana’da 
krize rağmen çırakların sayısı 
sabit kalıyor. Bu sıralar yaklaşık 
olarak 18 bin çırak Viyana’da eği-
tim görmekte. Bu sayıyla 2007 se-
nesine kıyasla yüzde üçe yakın bir 
yükselme görülmekte. Fakat yeni 
başlayan çırakların sayısında yüz-
de 4,3’lük bir düşüş var. Toplamda 
5.684 genç çıraklık programlarına 
başladı. Bu sayıda yıla oranla 253 
kişilik bir azalma söz konusu. Vi-
yana Ticaret Odası Başkanı Jank, 
‚Viyana’daki şirketler için bilir kişi 
eğitiminin önemi büyük. 

Ancak birçok alanda geri dönüş-
lü eğitim ve bu alanlardaki zayıf 
bağlantılar yeni çırakların progra-
ma alınmasını zorlaştırıyor.‘ dedi. 
Ticaret Odası’ndaki danışmanlar 
yılbaşından beri 1.000’den fazla 
şirketi ziyaret edip yeni çıraklık 
programları kurmaya çalışmış-
tır. Ticaret Odası buna ek olarak 
çıraklar için ‚sosyal yetileri‘ den-
gelemek için yeni bir antrenman 
programı oluşturmaktadır. Genel 

olarak çıraklar el işleri & sanat 
(35%), ticaret (17%)  ve turizm ala-
nında çalışmaktadır. 

çıraklık prograMlarında 
470 kişilik açık yer var 

Viyana’daki şirketler geleceğin 
bilir kişilerini arıyor. AMS’e göre 
şu anda çıraklık programlarında 
470 kişilik açık yer var. Geçtiğimiz 
sene bu sayı 690 idi. Bu bir istis-
naydı ama bu sene tekrar ortalama 
seviyeyi yakaladı. En çok yer tica-
ret, turizm ve sekreterlik alanında 
mevcut.  Viyana’daki şirketlerin 
çırak aramalarını Jank bir yandan 
bilir kişi sayısında eksiklik, öte 
yandan da ‚mali destek‘ sisteme 
destek olarak görmekte. Şirketlere 
sağlanan temel destek herkese eş 
verilmiyor. Verilen miktar eğitilen 
çıraklara ve mesleğe uygun olarak 
dağıtılıyor. 

gençlerin edindiĞi vasıFlara 
aĞırlık verMeli

Bilir kişilere duyulan ihtiyaç gün 
geçtikçe artmakta. Bu eğitimini 
bitiren çıraklara yoğun rağbet 

gösterileceğine işaret. Şirketlerin 
göreve uygun çırak bulmaları da 
gün geçtikçe zorlaşacak. Önü-
müzdeki sene itibariyle 15 yaşın-
dakilerde 600’den fazla azalma 
bekleniyor. 

Jank durumu şöyle özetledi: ‚Bu 
yıl çıraklık programları sunan 
şirketlerin yüzde yetmişine ya-
kını çırakların gerekli vasıflara 
sahip olmadığından yakınıyor. 
Çırakların eksik terbiyesi ve eksik 
çalışma hevesleri rekabete karşı 
çıkmayı güçleştiriyor ve ticari du-
rumu zayıflatıyor. Sorun bilgisizlik 
bile değil. Problemler çoğunlukla 
okuma, yazma ve işlem yapmada 
başlıyor.

Jank: vİyana’da krize rağmen çıraklık yerleri

Çıraklık eğtimi için yer arayanların sayısı gün 
geçtikçe azalıyor. Viyana’daki çıraklar için nitelik 

edinme şansı.
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Macaristan ve Avus-tur-
ya'dan ithal edildi diye 
gösterilerek deli dana ris-

ki taşıyan ülkelerden hayvan it-
hal edildiği ortaya çıktı Hayvan 
hastalıklarından ari olduğu için 
“güvenli” bulunarak hayvan itha-
line izin verilen Macaristan, hay-
van vurguncularının da yeni ka-
pısı oldu. Özellikle Avusturya ve 
Macaristan’dan geti-
rilen “ithal sığırlar-
la” ilgili belgelerde 
tahrifat yapılarak su-
iistimal edildiğinin 
belirlenmesi üzeri-
ne, Macaristan’dan 
hayvan ithalatı durduruldu. 
Bakanlığın araştırmaya başlattı-
ğı iddialar ise korkutucu nitelikte. 
Radikal'den Hacer Boyacıoğlu'nun 
haberine göre bazı firmaların, 
Türkiye’nin deli dana gibi has-
talıklar açısından riskli olduğu 
için ithalat yapılmasına izin ver-
mediği ülkelerden aldığı hayvan-
ları, Macarlı yetkililerin de göz 
yummasıyla “Macar sığırı” olarak 
gösterdiği ve Türkiye’ye soktuğu 
iddiaları doğrulandı ve araştırma 
genişletildi. Macaristan bu iddia-
ların gündeme geldiği tek ülke de 
değil. Bulgaristan’dan ithal edilen 
koyunlarla ilgili olarak da benzeri 
suistimaller görüldü ve ithalat as-
kıya alındı.

suiistiMal 
edildi

Edinilen bilgiye göre, Macaristan 
ve Avusturya’dan yapılan büyük-
baş hayvan ithalatıyla ilgili iddi-
aların başında, başka ülkelerden 

getirilen hayvanların “Macar sığı-
rı” olarak gösterilmesi bulunuyor. 
Türkiye, hayvan ithalatını sıkı ku-
rallar çerçevesinde gerçekleştiri-
yor ve başta deli dana olmak üze-
re hayvan hastalıkları açısından 
riskli olan ülkelerden hayvan it-
halatına izin vermiyor. Ancak 
Macaristan’a getirilen diğer ülke sı-
ğırlarının Macar sığırı olarak gös-

terilmesiyle, bu kural ihlal edil-
miş oluyor. Bir anlamda “sağlık” 
açısından Türkiye’nin önem verdi-
ği bir kural ihlal edilerek, bazı fir-
malar başka ülkelerin sığırlarını 
Macar sığırı olarak Türkiye paza-
rına sokuyor. Macarlı yetkililerin 
de, konuya yeteri kadar hassasiyet 
göstermemesi nedeniyle bu suiisti-
malin yaşandığı belirtiliyor.

Macaristan ve Avusturya’dan hay-
van ithalatında yaşanan usulsüz-
lüklerin belirlenmesinin ardın-
dan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı bu ülkeden yapılan it-
halatın durdurulduğunu açıkladı. 
Bakanlık kararın gerek-
çesi olarak da, 

Macaristan’dan 
gelen hayvanların sağlık sertifika-

larında bazı sıkıntılar olduğunun 
belirlenmesini gösterdi.

Macar heyeti 20 aralık’ta 
geliyor

İddialarla ilgili olarak 
Macar yetkililerin dö-

nem dönem uyarıl-
dığı, ancak bugü-

ne kadar gerekli 
düzenleme -

lerin yapıl-
madığı be-
l i r t i l d i . 
İthalatın 
geçici bir 
süreyle 
d u r d u -
rulması 

kararının 
verilmesi-

nin ardından 
ise Macaristan, 

Türkiye ile tema-
sa geçip sorunları 

görüşmek istediğini be-
lirtti. Bu çerçevede 20 Aralık’ta 

Macaristan’dan gelecek bir ekip-
le, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı yetkililerinin görüşmesi 
bekleniyor.

toplaM 1 Milyon 156 bin 
hayvan girdi

30 Eylül 2011 itibariyle, Avustralya, 
Avusturya Bulgaristan, Macaristan, 
Uruguay ve Yunanistan’dan 1 mil-
yon 156 bin baş kasaplık haiyvan 
girişi oldu. Yetkililer ise  Avusturya 
ve Macaristan’dan yapılan ithalat-
la ilgili özel bir veri bulunmadığı-
nı, verilerin toplu olarak tutuldu-
ğunu belirtti.

bulgaristan koyunlarında da 
aynı sıkıntı var

Avusturya ve Macaristan’dan gelen 
hayvanlarla ilgili olarak ortaya atı-
lan iddialar sadece bu ülkeyle sı-
nırlı değil. Bulgaristan’dan yapı-
lan küçükbaş hayvan ithalatında 
da, aynı usulsüzlükler belirlendi. 
Bulgaristan’dan büyükbaş hayvan 
ithalatı ise yapılmıyor. Suiistimalin 
belirlenmesinin ardından bu ülke-
den yapılan küçükbaş hayvan itha-
latı da durduruldu

Avusturya ve Macaristan`dan 
Türkiye`ye ithal eden Türkiye 
göçmenleri kim?

avusturya ve macaristan`dan 
'et'te korkunç iddia Geçen sayımızda Maun sü-

resini tüm insanların ister 
Müslüman olsun olmasın 

çok dikkatli şekilde incelemesi-
ni, inceden inceye okumasını ve 
düşünmesini (Tedebbür) ve aka-
betinde anlam kaydırması ve ke-
limeler üzerinde oyun oymadan 
ders (Tezekkür) çıkarılmasını sa-
vunmuştuk. 

Nedir Maun (Zekat, yardımlaşma) 
süresini farklı kılan acaba? Bu 
sure en başta, Kur’an’ı Ker’im en 
önemli ve hayati mesajlarından 
biri olan ‘Aman o yaman aldatıcı 
seni Allah diyerek aldatmasın’ 
(Lokman, 30) mesajının adeta ete 
kemiğe bürünmüş halidir. 

Maun Süresinde  öğreniyoruz ki 
Allah’ın , insan için hükme da-
yanarak yaptığı iman, kişilerin 
ne iddialarıyla ne de nüfus kağıt-
larıyla hatta ne de ibadetleriyle 
belirlenir.   Cenab-ı Hakk’ı esas 
aldığı iman ve bunun kurumsal 
ifadesi olan din, başkalarının 
haklarına saygıyla beklenir kısa-
ca bu saygıyı da icraatla başlatıl-
masını ister.  İşte Maun Süresi ile 
Kur’an’ı  Ker’im bu devrim mesa-
jın bir gereği ve uzantısı olarak 
takvanın (dindarlık veya daha 
dindarlığın) insanlar arasında 
bir değer ölçüsü yapılmasın an-
layışını yıkmış, takvanın sadece 
insanla Allah arasında bir değer 
ölçüsü olmasını gerektiğine vur-
gu yapmıştır.  

Bu anlayış insanlık tarihinin en 
büyük devrimlerinden birinin ta 
kendisidir ve dikkatinizi çekeriz 
Kur’an’ı Ker’im dışında  başka bir 
kutsal metinde bu mesaj yoktur. 
Ne diyor Maun Süresi ? 1) Allah, 
aldatma aracı yapılmamalıdır 2) 
Takva, insanla insan arasında de-
ğil, insanla Tanrı arasında değer 
ve üstünlük ölçüsü olmalıdır, 3) 
Başkalarının, özellikle, kamunun 
haklarına tecavüz edenlerle iba-
detlerine, özellikle ibadetlerine, 
dualarına riya (iki yüzlülük) bu-
laştıranlar dinin istediği ibadet-
lerini yerine getirse bile hakikatte 
dinsiz imansız kabul edilmekte-
dir.  Kur’an’ı Ker’im işte, dünyaya 
zülüm ve sömürüden arındırma-
ya yönelik tenliğlerinin esası ve 
omurgası işte bu mesajda somut-
laştırılmıştır. 
İslam dünyasındaki egemen güç-
ler, özellikle Peygamber evladı  

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i  kat-
leden Arab-Emevi saltanatçı ve 
ırkçı egemen gücü işte bu mesaj-
dan çok rahatsız olmuş ve  bunla-
rın hayata geçmememesi için çok 
erken devirlerden itibare gerekli 
gördüğü tedbirleri almıştır. 

İlk radikal tedbir, Maun beyyine-
sini sosyolojik bir gerçek olarak 
hayata geçirmek için fiili müca-
dele başlatan büyük sahabi Ebu 
Zer’in korkunç baskılar ve ıstı-
raplar pahasına etkisiz kılınma-
sı olmuştur.  Kur’an’ı Ker’im in 
devamlı kutsal metinlerde tahrif 
ve tebdil (kelimelerin yerlerini ve 
yapılarını değiştirmek) tutkusun-
dan ısrarla şikayet etmektedir. 
Bunu yapmadığınız zaman Maun 
Süresi, tarihin bütün engizisyon 
mümessillerien, bütün dincilik 
sahtekarlarına, bütün din aktör-

lerini deşifre eden mucize bir sü-
redir. İşte bu mucizeler mucizesi 
Maun Süresi iki grub halinde beş 
suç tanıtıyor insanlığa.  Suçlar-
dan bir tanesi her iki grupta bir-
den yer almakta, öteki dört suç 
ise her gruba ikişer ikişer dağıl-
mış bulunmaktadır. Bu iki grub 
suçu, sürede kullanılan kelime-
lerden hareketle şöyle verebiliriz: 
1) Dini tekzibden doğan suçlar: 
Yetimi itip kalkan, yoksulu do-
yurmamak, maunu engellemek 
2) Veyl (lanet) sebebi olan suç-
lar: Namazdan/ibadetten gaflet, 
namazda/ibadette riya, maunu 
engellemek. 

Dikkatinizi çektiyse maunu en-
gellemek yani kamu malının, ze-
katın gideceği yerin engellmesi 
her iki grupta birden yer almakta-
dır. Yani maunu engellemek, hem 

dini yalanlama suçudur hemde 
lanetlenmeye sebeb olan bir suç-
tur.  Veyl, Kur’an’da kırk cıvarında 
yerde kullanılmıştır. 

Bunların tamamına yakını, insa 
haklarıyla ilgili suçları lanetleyen 
ayetlerdir. Bu suçlamalar içinde, 
ibadetleri savsaklayarak günah-
kar olanlara ilişkin tek tespit yok-
tur. O yoktur ama ibadet yapıp da 
ona gaflet ve riyakarlık bulaştı-
ranlara VEYLE muhatap kılınmış 
yani lanetlenmiştir. Bu da dinler 
tarihinin en büyük devrimlerin-
den ve en büyük mucizedir.  Ka-
munun dikkatine sunmak bizden 
öğüdü inceden inceye (Tedebbür) 
etmek hem sizden hem bizden 
olsun.

Kaynak : Maun Süresi kitab, Kur 
an ı Kerim

Maun suresi kimleri veyl 
ile muhatap kılmıştır?

Maun Süresi 
Gördün mü, o dini yalan sayanı? İşte 
odur yetimi itip kakan; Yoksulu doyur-
mayı özendirmez o. Lanet olsun (VEYL)  
namaz kılanlara/dua edenlere ki  
Namazlarında/dualarında gaflet için-
deler onlar!  Riyaya (iki yüzlü) sapandır 
onlar/Gösteriş yaparlar.  Ve onlar, kamu 
hakkının yerine ulaşmasına/zekata/
yardıma/iyliğe engel olurlar.’ (Maun 
Süresi) 
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Birçok Müslüman’ın ya-
şadığı Rudolf-Fünfhaus 
bölgesindeki bir süper-

markette, “Kalbspariser” adlı 
bilinen salamın içinde domuz 
eti olup olmadığını soran kişi-
ye, tezgâhtaki satıcının tepkisi 
şaşırtıcıydı: “Tabii ki içinde do-
muz eti var.” Hayretle bakarak 
verdiği bu cevap aslında hayret 
verici. Çünkü “Kalbspariser” 
adlı salamın – adı üstüne da-
na salamı – içinde domuz eti 
olması normal değil. Bunu bir 
müşteri sormadan nasıl bilebi-
lir? Başka bir markette de aynı 
ürünün taze paketlenmiş ha-
li var, ama bu sefer ürünün üs-
tünde yazıyor: “Dana- ve do-
muz eti, aynı zamanda domuz 
pastırması”. 

Akılları karıştıran şey, aslında 
dana etinin aşırı pahalı olması. 
Çünkü hindi gibi ucuza yetiştiri-
lebilen hayvanların etleri başka 

çeşitlerle karıştırılmıyor. Onun 
için hindi salamı gerçekten sade-
ce kümes hayvanlarından elde 
ediliyor diye düşünebiliriz.  Yine 
benzer bir örnek; Viyana’daki 
geleneksel bir markette satı-
lan, “Kalbsleberpastete” deni-
len başka bir çeşit sa-
lam da adına rağmen, 
% 48 domuz etinden 
oluşuyor. % 18’i de do-
muz karaciğerinden el-
de edilen bu salamda 
sadece % 6 oranında 
dana karaciğeri bulu-
nuyor. Ancak kanun-
ları yapanlar bu küçük 
oyunlara ses çıkarma-
dıkları sürece, müşte-
riye de bir mal alırken 
küçük yazıları okumak-
tan başka çare kalmı-
yor. Gerçi bazen domuz 
eti olduğu halde küçük 
yazılarda bile “domuz 
eti” geçmiyor. Mesela 

bardakta satılan bebek mama-
sında sadece şöyle bir ifade geçi-
yor: “Jambonlu makarna”.  Hipp 
firması, bu konuda kendini şöyle 
savunuyor: “Jambon her zaman 
domuz etindendir”. Peki, o za-
man hindi jambonu nedir? Ya da 
tavuk jambon? Gördüğünüz gi-
bi hiçbir temeli olmayan ve çok 
rahat çürütülebilecek bir tez. 
Ayrıca rakip şirket Nestle’nin 
benzer bir ürün olan bebek ma-
masında, açık bir şekilde jam-
bonun domuz etinden olduğu 
üstünde belirtiliyor. Dikkat edil-
mesi gereken başka bir nokta da 
jelâtin içeren ürünler. Özellikle 
çocuklar tarafından çok sevi-
len bu yumuşak şekerlemeler, 
jelâtinden oluşuyor. Yani büyük 
ölçüde domuzun derisi ve ke-
miklerini içeriyor. 

Bunun yanı sıra Haribo’nun 
özel üretilen ve jelatin içerme-
yen bazı ürünleri de bulunu-
yor.  Evet, maalesef bir ürünün 
tadına baktıktan sonra pişman 
olmamak için, satın aldığımız 
ürünlerin üzerindeki küçücük 
yazıları okumaya devam etme-
miz gerekiyor. 

OKUyUcU MEKTUBU
Aylin Cebeci   

“tabii ki içinde domuz eti var” 22.viyana`da 
Market-Feinkost-
backshop-ımbiss-

cafe-pastane hepsi 
bir arada

satılık devren, kirası 900 €, 150m2 dükkan: merkezi konumda, 22.viyana`da  rakipsiz, site-
lerin içerisindec özellikle aile işletmesi için uygundur. satılık dükkanımız süpermarketlere cok 

uzak kalması müşterilerin yakın mesafade bize gelmesini garantilemektedir. Dükkan  ikiye 
bölünmüştür market ve cafe-pastaneye,  iki kapı girişi var, ayrıca kindergartenlere teslimat 

yapmaktadır. Dükkana ait 2 taşıma aracı dahil (kangoo ve combo),  büyük mutfağı mevcut,  150m2 
kuru bodrumu var, lokantaya çevirmeye müsait, şani garteni vardır. 

Fiyat: Herşey dahil (ürün stoğu, makinalar, araçlar, mobilyası vs)  satış bedeli € 95.000,-  

tel: 0676 76 23 784

E mail: office@yenivatan.at
office@yenivatan.at




