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Avusturya vatandaşlığı-
nız düşebilir ! Davet gön-
derirken dikkat!

Bilindiği gibi Avusturya'nın 
hukuk sisteminde çifte va-
tandaş olmak yasak. Eğer 

Avusturya vatandaşlığına sahip 
bir kimse başka bir ülkenin vatan-
daşlığını elinde bulunduruyorsa 
ve bu herhangi bir suretle ortaya 
çıkarsa kişi Avusturya vatandaşlı-
ğını sorgusuz sualsiz kaybediyor. 
İtiraz hakkınız yok.  Avusturya 
vatandaşlığına geçmiş olmasına 
rağmen Türk vatandaşlığını de-
vam ettiren kişileri tespit etmek 
için kesin bir yöntem olmaması 
ise işleri karmaşıklaştırıyor. Hem 
Avusturya vatandaşlığına geçip, 
hem de Türkiye vatandaşlığından 
çıkmamış kişiler resmi ve bürok-
ratik işlemlerde yakalanıyorlar. 
Örneğin Türkiye'deki bir akrabanı-
za Avusturya'da sizi ziyaret etmesi 
için bir davetiye gönderdiğinizde 
Türkiye'de Avusturya konsolos-
luğu nüfus dairesinden sizinle il-
gili tüm bilgilere erişme hakkına 
sahip oluyor. İşte burada sizin ha-
la Türkiye Cumhuriyeti vatanda-
şı olduğunuz anlaşıldığı takdir-
de konsolosluk tarafından derhal 
Avusturya'daki ilgili kurumlara 
bilgi geçiliyor ve en kısa zaman-
da Avusturya vatandaşlığınız bir 
yazı ile düşürülüyor. Bunun ör-
nekleri Viyana’da çok. Bunun dı-
şında Türkiye, Avusturya'ya kaç 
kişinin çifte vatandaşlık taşıdığı-
nı açıklamadığı için Avusturya bu 
bilgiyi kendi yöntemiyle, sınırlar-
da şüphelendiği durumlarda çözü-
yor. Yani tatilinize giderken sınır-
da başınıza böyle bir şey gelmesi 

de olası. Avusturya Devleti'nin çif-
te vatandaşlığı herhangi bir şekil-
de yakalaması halinde Avusturya 
vatandaşlığını geri aldığını üstüne 
basarak hatırlatırız. 

Suudi Kral Abdullah, 
Avusturya ve Mısırlı 
dansçı  kadın?

Bu ay  hem 
Avusturya 
basınını ve 
s iy a s e t i -
ni çalkala-
yan,  hem 
de Türkiye 
göçmen-
leri arasın-
da büyük yan-
kı uyandıran ve 
tepki toplayan 
olay ise Suudi 
Arabistan Kralı 
Abdullah tara-
fından finanse 
edilecek, bu krala 
Avusturya'da tam 
dokunulmazlık 
getirecek kültürler 
ve dinlerarası di-
yalog merkezi ol-
du. Kral Abdullah 
Kültürler ve Din-
lerarası Diyalog 
Merkezi'nin neden insanlık hakları-
nın esamesinin okunmadığı, yüce 
dinimiz İslam adına kadınların taş-
landığı veya öldürüldüğü Osmanlı 
ve ne yazık ki Türkiye vatandaşları-
na karşı çıkarları dışında Sunni de 
olsa Alevi de olsa sempati besleme-
yen bir ülkenin kralının adının taşı-
dığı anlaşılamadı. Suudilerin ister 
Sunni Hanefi ister Sunni Şafii olsun 
Vahabi mezhebi dışındaki kimse-
yi aslen Müslüman kabul etmediği 
bilinen bir gerçek olması diyalogun 
kiminle olacağı sorusunu gündeme 
getirdi. Avusturya Dışişleri Bakanı 
adına,Avusturya Bundesrat'ında ni-
ye Kral Abdullah Avusturya'yı seçti 
sorusuna Schusterschitz adlı dip-
lomatın 17 Temmuz 2012'de şu ce-
vabı şaşkınlık yarattı : "Suudi Kral 
Abdullah'ın Avusturya'da kayak ta-
tilinde Mısırlı bir dansçı bayan çok 
hoşuna gitmiş. Bu yüzden Viyana'yı 
dinlerarası dialog merkezi olarak 

seçti". Bu cevap parlemetonda za-
bıtlara geçmiştir. Bizim sorumuz 
bu dansçı bayan ne dansı ediyor-
du ki Kral Abdullah mest olmuş ve 
Avusturya'yı seçmiş ? Öte  yandan 
Türkiye göçmenleri de Vahabi mez-
hebinden herhangi bir otoritenin 
İslam'ın diğer mezhepleriyle diyalog 
kuramayacağı, bu diyalog merkezi-
nin diyalog adı altında bir dolandı-
rıcılık olduğu görüşünde. Türkiye 
göçmenleri haklı olarak soruyor: "50 
yıldır burada yaşayan Müslüman 
bir halkız, göçmenlerin çoğunlu-
ğunu oluşturuyoruz. Kimse diya-

log için bize danış-
mıyor ama petrol 
kralına danışılı-

yor. Nedir bu di-
yalogun altında 

yatan?" Bu diya-
log merkezinin ay-

nı zamanda Avusturya'nın Adalet 
Bakanlığı tarafından da desteklen-
mesi şüpheleri iyice arttırdı. Suudi 
Arabistan'ın bu ülkede ne tip bir 
rol oynadığı, neden ve nasıl Suudi 
Arabistan Kralı'na böyle haklar ta-
nındığını ilerleyen günlerde göre-
ceğiz. 

Yola çıkacaklar

Yaz tatilinin başlaması ile, 
Ramazan ayını da Türkiye'de ai-
lesiyle geçirmek isteyen ve ken-
di hususi aracıyla yola düşen göç-
menlerimiz aman dikkat! Özellikle 
Sırbistan ve Bulgaristan'da trafik 
canavarlarına karşı dikkatli olun. 
Kendinizi uykusuz hissettiğinizde, 
bir an önce memleketinize ulaş-
ma hasretiyle inat edip, yolculu-
ğa devam etmeyin, bir yerde mo-
la verin. Unutmayın ki, en kötü 
kazalar uzun yollarda sürücüle-
rin dikkatlerini kaybetmeleri so-
nucu yaşanıyor. Allah korusun! 
Sınırlarda sorun yaşamamak için 
yola çıkmadan önce mutlaka otur-
ma izniniz, pasaportlarınız ve nü-
fus cüzdanınızı hem yanınıza alıp 
almadığınıza, hem de tarihlerine 
dikkat edin. 

Bebek pasaportları 

Daha önce de haber olarak ver-
diğimiz gibi artık bebeklerin de 

Avusturya pasaportlarında fotoğ-
rafları olması gerekiyor. Bu konu 
da size sınırlarda veya geri dönüş-
te sorun yaşatabilir. Yol boyunca 
karşılaşılabilecek durumlara kar-
şın, Avusturya'da geçerli olan sağ-
lık sigortanızın ilgili kurumuna 
başvurarak, Türkiye'ye seyahat 
edeceğinizi ve başka ülkelerden 
geçerken sigortalı olduğunuzu ka-
nıtlayacak belgeleri ilgili ülkele-
rin dillerinde edinmeyi ihmal et-
meyin. Cep telefonuna her zaman 
ihtiyacınız olacaktır, bu neden-
le telefon operatörünüzden hattı-
nızın başka ülkelerde kullanıma 
açık olup olmadığını öğrenin. Yol 
üstünde acil bir durumda telefon 
bulmak zor olabilir. 

İşsizlik parası alanlar 

İşsizlik parası alıp, Türkiye'de 
mal mülk sahibi olanların dik-
kat etmesi gereken bir husus şim-
di bir kez daha gündeme geliyor. 
BZÖ Partisi'nin parlamentoda so-
ru önergesi vermesiyle geçtiğimiz 
aylarda denetimi sıkılaştırılan 
bu konu bazı Türkiye göçmenle-
rinin başına bela olacağa ben-
ziyor. İşsizlik parası alanların, 
Türkiye'de bir mülke sahip olduk-
larının tespit edilmesi halinde bu 
durum direk olarak yargıya inti-
kal ettirilecek ve "dolandırıcılık" 
(Betrug) kapsamında incelene-
cek. Şimdi Türkiye'de yabancıla-
rın mülk sahibi olmasını kolaylaş-
tıran yasa ile göçmenler arasında 
Türkiye'de mülk sahibi olmak yay-
gınlaşacaktır. 

Çevremizde işsizlik maaşı alıp da, 
Türkiye'de mülk sahibi olmaya 
çalışanlar varsa lütfen uyaralım.  
Adına mülk olan ve Avusturya`da 
işsizlik parası alanlar tespit edilir-
se de büyük sorunlar çıkacak. Yeni 
Vatan Gazetesi olarak bu hususta 
tüm göçmenlerimizi yasalara uy-
maya davet ediyor, bu durumun 
Avusturya hukuku tarafından do-
landırıcılık olarak değerlendirile-
ceğini bir kez daha hatırlatmayı 
borç biliyoruz. 

Sevgi ve hürmetlerimizle, 
Yeni Vatan Gazetesi

Sevgili okuyucularımız-
şerefli Ramazan ayı-
nızın hayırlı, huzurlu, 
sağlık, bereketli, barış 
ve esenlik dolu geçme-
sini içtenlikle dileriz. 

Sadece vatandaşlık hakları-
nı kullanarak eski Finans 
Bakanı Karl Heinz Grasser 

ve FPÖ'lü Walter Meischberger'in 
yolsuzluklarını ortaya çıkarmış 
olan Yeşiller Partisi Milletvekili 

Gabr iela Moser Yeni Vatan 
Gazetesi'ne Avusturya Devleti 
içerisindeki yolsuzlukları ortaya 
çıkarmadaki sırrını şöyle anlattı: 
"Ben sade bir vatandaşım, ben bir 
Almanca öğretmeniyim. Sadece 
gazeteleri okudum ve polise şi-
kayet ettim, demokratik hakkımı 
kullandım ve bir takım yasaların 

değişmesini sağladım. Her va-
tandaş elindeki demokratik hak-
ları kullanarak,itiraz ederek, bir 
şeyleri harekete geçirebilir ve bu 
ülkede bir şeyleri değiştirebilir." 

Haksızlıklara karşı mücadelesi 
hakkında "Ben politikaya girme-
den önce bir kere gazeteye sırf 

düşündüklerimi söylemek iste-
diğim için cesaretimi toplayıp 
bir mektup yazdım, herşey bu şe-
kilde başladı" diyen Moser göç-
menlere şu mesajları iletti: "Ben 
ne ekonomi uzmanıyım ne de 
hukuk. Ama gazete okuyorum, 
yapılanları görüyorum ve itiraz 
hakkımı kullanıyorum. Birinin 
makamını kötüye kullandığına 
inanırsam buna karşı mücadele 
etmek istiyorum. Göçmenlere 
de böyle yapmalarını öneririm. 
Demokrasi ancak insanlar de-
mokratik haklarını kullandıkla-
rı sürece varlığını sürdürecek-
tir. Göçmenler de bu toplumda 
demokrasiyi en çok besleyen 
topluluk konumundadır, çünkü 
azınlıkları temsil ediyorlar ve 
iyi işleyen bir demokrasi sanıl-
dığının aksine çoğunluğu değil 
önce azınlıkları korumalıdır. 
Göçmenlerin demokrasiye kat-
kıda bulunabilmelerinin en iyi 
yolu da, haklarını aramalarıdır. 
Örneğin göçmenler gazetelere 
daha fazla okuyucu mektubu 
yazmalılar. Böylece kamuoyu 
onların fikirlerini de duyabilir." 

Avusturya'nın Yolsuz-
luk Komitesi'ni yöneten 
Yeşiller Partisi'nden 
Gabriela Moser, Eylül 
sayımızda yayınlaya-
cağımız geniş kapsamlı 
bir röportaj için Yeni 
Vatan Gazetesi'nin 
konuğu oldu. 
Avusturya'daki yolsuz-
luk dosyası, bakanlık 
makamlarının kötüye 
kullanımı hakkında 
konuştuğumuz Moser, 
Türkiye göçmenlerini 
de "Demokratik hak-
kınızı kullanın, itiraz 
edin" mesajını iletti. 

Cesur yürek Moser: 

"İtiraz edin" 
Birol Kılıç

gabrieala 
moser

Avusturya vatandaşlığınız düşebilir!
Kral Abdullah niye Avusturya'yı seçmiş?
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Şiddete hayır! 
Nein zu Gewalt!

Adı Muhammed ama huyu adından hiç nasibini almamış bir 
genç. Peki kim suçlu? Arkadaşını kız için komaya sokan 16 ya-
şındaki Muhammed mi? Yoksa tüm gün sokaklarda serserilik 
ederken ses çıkarmayan ailesi mi? Yoksa bir yaşıtını komaya 
soktuğu zaman omzuna vurup "Aferim aslanım" diye daha da 
cesaretlendirip bir magandanın doğuşuna sebep olanlar mı? 
Bugün arkadaşını döven yarın aile kurduğunda eşini çocuk-
larını dövmez mi? Ağaç yaşken eğilir. İlerde çocuklarınızın 
daha kötü hadiselere bulaşmasını önlemek eğitimden geçer. 
Çocuklarınıza her zaman şiddetten daha iyi bir yol olduğunu, 
örnek davranışlarınızla gösterin. Şiddete hayır! 

Adı güzel, kendi haydut 
gencimiz Avusturyalı genci 
ne hale getirdin?  

Ne yaptın Muhammed! Bir 
Türkiye göçmeninin ismi 

yine bir şiddet olayına karış-
tı. 15 yaşındaki Türkiye göç-

meni Muhammed, kız davası 
yüzünden kendi yaşıtı bir 

genci komaya soktu. Polis 
olayı Yeni Vatan Gazetesi'ne 

doğruladı.

V iyana. Birçok gencin buluş-
ma noktası 6. Viyana’daki 
Hubert-Marischka-Park 

2 Temmuz günü bir kız kavga-
sına sahne oldu. Muhammed 
(16) ve Eric (15) isimli bir genç 
Eric’in kız arkadaşı yüzünden 
kavgaya tutuştu. Kavganın sonu-
cunda Eric bilincini kaybetmiş 
bir halde hastaneye kaldırıldı. 
Muhammed olay sonrasında 
polise verdiği ifadede “Eric be-
nimle bugün zaten kavga için 
buluşmuştu” şeklinde konuşsa 
da Krone Gazetesi’nin haberine 
göre Eric ile Muhammed ilk kez 

karşılaştıklarında, Eric kavgaya 
karışmak istemedi. İkinci buluş-
malarında ise Eric kendisini has-
tanede buldu. 

Epilepsi hastası olan Eric’in du-
rumunun daha da kötüye git-
mesinden ve aylarca hastanede 
kalması gerektiğinden endişe 
duyuluyor. Bir göçmenin adının 
yine bir şiddet olayına karışma-
sı ise yine Avusturya basınının 
iştahını kabarttı. Yazılı basında 
çıkan haberlerde Muhammed’in 
göçmen kimliğine defalarca vur-
gu yapıldı. 

 BESTIE, WAS HAST DU GEMACHT?   

Aile yardımı almak için ya-
pılan başvurularda ailenin 
iş ve gelir imkanlarından 

önce, annenin durumu göz önün-
de bulunduruluyor. Aile yardımı 
başvuruları ikametgahınızın 
bulunduğu bölgedeki vergi dai-
relerinden (Finanzamt) yapılıyor. 
Çocuğun yaşına göre derecelen-
dirilen aile yardımı miktarları 
doğumdan 3 yaşına kadar 105,40 
Euro, 3 yaşından itibaren 112,70 

Euro, 10 yaşından itibaren 
130,90 Euro ve 19 yaşından iti-
baren 152,70 Euro olarak belir-
tiliyor. Engelli çocuklar için, ço-
cuğu yaşı ne olursa olsun 138,30 
Euro'luk aile yardımı veriliyor. 
Toplam aile yardımı ikinci çocuk-
la birlikte 12,80 Euro artarken, üç 
çocuk için 47,80 Euro, dört çocuk 
için 97,80 Euro artıyor. Ayrıca her 
Eylül ayında okula başlamadan 
önce aile yardımına ek olarak 
6-15 yaş arasındaki çocuklar için 
100 Euro okul yardımı yapılıyor. 

Aile yardımı alıp alamayaca-
ğınızı veya ne kadar miktarda 
alabileceğinizi hesaplamak 
için www.bmwfj.gv.at adlı in-
ternet adresinden faydalana-
bilirsiniz. 18 yaşından büyük 
çocuklar ve 24 yaşını doldur-
muş üniversite öğrencisi olan 
çocukların aile yardımlarının 
hangi koşullarda devam ede-
bildiğini öğrenmek için www.
help.gv.at adlı internet sitesine 
(“Familienbeihilfe für Studie-
rende”) başvurabilirsiniz. 

Reşit çocuklaR için aile yaRdımı 

18 yaşından büyük çocuklar için 
yapılan aile yardımı sadece be-

lirli şartlar altında kesintiye uğ-
ramıyor. Çocuğunuz
• bir meslek eğitimi bitirmiş ise,
• öğrenmiş olduğu meslek ile il-

gili eğitimine devam ediyorsa, 
•  bir engel nedeniyle uzun süre-

dir alıkonmuş ise, 
• bir eğitimi bitirmiş ve diğerine 

başvuracak ise, arada geçen 
zaman aralığında, 

• 4 yaşına kadar bir okulun biti-
rilip, en az bir meslek eğitimi-
ne başlanmış ise aile yardımı 
almaya devam edilebiliyor. 

Çocuğun kendisinin yıllık ka-
zancının 10.000 Euro'yu geçme-
si halinde aile yardımı kesiliyor. 
Bu kesinti, kesintinin yapıldığı 
tüm bir yıl için geçerli oluyor. 

18 yaşında kesintiye uğrama-
yan ve bir meslek okulunda veya 
üniversitede öğrenci için geçerli 
olan aile yardımı hakkı  24 ya-
şında kesiliyor. Bunun dışında 

• Zorunlu eğitimlerini veya as-
kerliklerini bitirmiş olması,

• yüzde 50 oranında engelli 
olunması,

• öğrencinin kendisinin bir ço-
cuğu veya hamile olması,

• 19. yaşı dolduğunda okumaya 

başlayanlar bu yüzden okulu 
10 semester sürmesine rağ-
men belirlenen ideal okuma 
süresinin geçilmemiş olması

durumlarında 25. yaşın doldu-
rulmasına kadar aile yardımı 
alınabiliyor. 

Aile yardımı: Ne kadar ve ne zaman?

V iyana Ticaret Oda-
sı (WK) kendilerine 
sıklıkla başvurulan 

konularda işletmecilerin 
sorularını yanıtlamak üze-
re Viyana Ticaret Sosyal 
Sigortalar Kurumu (SVA) 
ile ortaklaşa çalışacağı bir 
danışma hattı kurdu. Vi-
yana Ticaret Odası üyeleri 
başta hastalık ve emeklilik 
sigortaları hakkında, hızlı 
ve bürokrasi engeline ta-
kılmadan 01/514 50-1041 
numaralı telefondan veya 
sva-ombudstelle@wkw.at 
e-mail adresinden bilgi alı-
nabilecek. 

Viyana Ticaret 
Odası'ndan 

danışma hattı

Maliye polisinin yetkile-
ri ve görevleri neledir? 
Maliye polisi memurların 

çalışma saatleri dışında da, bekle-
mediğiniz bir anda önceden haber 
vermeden kontrol için işletmenizi 
ziyaret edebilir. Maliye polisi işlet-
menizde istediği kadar denetleme 
yapma ve gerekirse haciz koyma 

yetkisine, çalışanların kullandığı 
odaları görme hakkına sahip. İş-

verenler ise maliye polislerine gör-
mek istedikleri her kapalı kapıyı 

açmakla yükümlüler. Yalnız ev ve 
konaklama mekanı olarak kullanı-
lan bölümlere maliye polisinin gir-

me hakkı bulunmu-
yor. İşveren sadece o 
an kontrol edilen iş 
yerindeki çalışanlar-
la ilgili bilgi vermek-
le yükümlü. Ayrıca 
polis memurları çalı-
şanların sosyal sigor-
taları, çalışma izinle-
ri ve Almanca dilinde 
düzenlenmiş gelir 
beyanaatı belgelerini 
de kontrol etmek ile 
yükümlüler. 

Bunların haricinde 
iş verenin maliye 
polisine kimlik sor-
ma ve uygulanan 
işlemlerle ilgili bel-

gelerin bir örneğini kendilerine 
alma hakkına sahipler. 

Eski kısa adı KIAB olan 
ve Vergi Dairesi (Fi-

nanzamt) bünyesinde 
yabancılar için geçerli 
iş yasalarının işletme-
lerde doğru uygulanıp 

uygulanmadığını kont-
rol eden maliye polisi 

sosyal sigortalar ücret-
lerinin ödenip ödenme-

diğini de denetliyor. 

Dikkat! Maliye polisi 
kapınızda 
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Avusturya Eğitim, Sanat ve 
Kültür Bakanlığı tarafından 
ilkokulların 2, 3 ve 4. sınıf-

larında okutulması tavsiye edilen 
resimli büyük sözlük, şimdiden 
2012/13 eğitim dönemi için ikin-
ci dili Almanca ve anadili Türkçe 
olan çocukların iki dilde de yet-
kinliklerinin arttırılması amacıyla 
okullardan sipariş edildi. 

Uyuma teşvik eden bir kitap pro-
jesi olarak bu sözlük, Türkiye göç-
meni çocuklarımıza Almanca 
dilini eğlenceli bir atmosferde ya-
kınlaştıracaktır. Eğlenceli ve ren-
garenk çizimlerle vücudumuz, ai-
lemiz, renkler, giyim, yiyecekler 
vs. gibi alt başlıklarla günlük ha-
yatta ihtiyacımız olan kelimele-
ri sunan sözlükten hem çocuklar 
faydalanabilir, hem de Almancayı 
yeni öğrenmekte olan yetişkinler. 
Bu motive edici sözlüğün yeni bas-
kısında Avusturya Almancasına 
özgü daha fazla kelime de bulmak 
mümkün. 46 sayfalık bu resimli 
büyük sözlük okullardan, öğret-
menlerden ve kitapçılardan sipa-
riş edilebilir.

Yeni Vatan Gazetesi, Neue Welt Verlag adlı yayınevi ile birlikte Avusturya'da 
yine bir ilki gerçekleştirerek hazırladığı büyük resimli Avusturya Almancası-
Türkçe sözlüğün yeni ve geliştirilmiş ikinci baskısını 30 bin baskı ile piyasaya 
sürdü. Avusturya Eğitim Bakanlığı'nın onay verip tavsiye ettiği kitaplar listesi-
ne giren sözlük için siparişler gelmeye başladı. Kitap, hem okullardan hem de 
kitapçılardan sipariş edilebilir. 

   Cumhurbaba Fischer de beğendi.

Okullardan ve 
kitapçılardan 
sipariş edilebilir! 

"Das große Bildwörterbuch Österreichisches Deutsch-Türkisch", 
 46 Sayfa, 16 Euro, ISBN 3-783707-405170, Neue Welt Verlag 
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Viyana. Sebastian Kurz’un 
elinde tuttuğu istatistikler 
gösteriyor ki, Avusturya’da 

göçmenler ya iyi eğitimliler ya 
da eğitimsizler. 25–64 yaş arası 
göçmenlerin yüzde 35’i en az lise 
mezunu veya bir akademik eği-
timi tamamlamış iken, bu oran 
göçmen olmayanlar arasında 
yüzde 29’da kalıyor. Yine aynı 
araştırmalar gösteriyor ki, ana 
dili Almanca olmayan çocukla-
rın yüzde 13’ü okulu sekizinci 
sınıftan itibaren terk ediyor; ana 
dili Almanca olan çocuklarda bu 
oran yüzde 4’te kalıyor. 

Basın toplantısında “En büyük 
yapılandırma kesinlikle eğitim 

alanında olmalıdır” diyen Kurz, 
gençleri ilk sıraya koyarak, bu 
sonbahardan itibaren somut 
adımlar atacaklarını belirtirken, 
eğitim icraatlarında en çok dil, 
din ve değerler konularını mer-
cek altına alacaklarını söyledi. 
Die Presse Gazetesi ile konuşan 
Kurz, göçmen çocukların aileleri 
ile Avusturya’ya göç ettiklerinde 
tek bir kelime Almanca bilme-
dikleri halde derslere entegre 
edilmeleri gerektiğini vurgular-
ken, 11 öğrencilik göçmen ço-
cuklarından oluşan karma bir 
sınıfa yaptığı ziyareti örnek gös-
terdi. Derslerin hem Türkçe, hem 
Almanca işlendiğini ancak bu sı-
nıfta oturan üç öğrencinin Türk-

çe bilmediklerini anlatan Kurz, 
Eğitim Bakanı Claudia Schmied 
ile görüşerek anadilde ders ya-
pılmasını da, çocukların Alman-
ca öğrenmelerini engellediği 
görüşüyle yürürlükten kal-
dırmak istediğini belirtti. 
Müslüman göçmenlerle 
“Değerler ve Din” uyumunu 
yakalayabilmek adına baş-
latılan “Dialogforum İslam” 
organizasyonuna da değinen 
Kurz, vatandaşlık sınavının 
da yenilenerek Avusturya 
temel değerlerine yö-
nelik bir sınav haline 
getirildiğini anlattı. 

İşsizlik oranlarının 
göçmenler arasın-
da yüzde 65, göç-
men olmayanlar-
da ise bu oranın 
yüzde 74 olduğu 
da belirtilirken 

sonradan çözüm aramaktansa, 
en başından eğitime ve gençlere 
yatırım yapılmasının gerekliliğini 

vurgularken Kurz “Ön-
lemleri almazsak, 

bu memnun hali-
miz için sebebi-
miz kalmaya-
cak” dedi.

Entegrasyon Müsteşarı Sebastian Kurz 9 Temmuz tarihinde göçmenler ve eğitim 
durumlarına yönelik yapılan araştırmanın sonucunu açıkladı.

kurz: “Eğitime ve göçmen 
gençlere yatırım yapılmalı”

16. Viyana Brunnengasse 
60 adresinde yer alan 
Brunnenmarkt Pension, 

temizliği, her bütçeye uygun 
fiyatları, güleryüzlü hizme-
tiyle dikkat çekiyor. Türkiye 
göçmeni girişimci Feyzullah 
Andak'ın imzasını taşıyan 
Viyana'nın ilk ve en nezih 
pansiyonu Brunnenmarkt 
Pension, 1, 2 ve 4 kişilik oda-
larıyla Viyana dışından ge-

lecek misafirlerini-
zi ağırlayabileceğiniz 
güvenilir, konforlu bir 
adres. Metro ve tram-
vay duraklarına sadece 
birkaç dakika yürüme 
mesafesinde konuşla-
nan pansiyonun çevre-
sinde pekçok restoran 
ve alışveriş yapılabile-
cek dükkanlar da bu-
lunuyor. 29 Euro'luk 
f iyat lar ına kahval-

tı da dahil. İrtibat için 0676 
7373922 nolu telefonu araya-
bilir veya www.pensionbrun-
nenmarkt.at web adresini zi-
yaret edebilirsiniz. 

 Pansiyon 
Brunnenmarkt 

temiz ve ucuz 

Türkiye'den 25 yıl önce çıkıp 
geldi, 25 yıldır da her gün 
Brunnenmarkt'taki tezgahı-

nın başında! Sivaslı Vedat Çelik 
çalışanlarıyla birlikte sabahın ilk 
ışıklarıyla tezgahını kuruyor, hal-
den getirdiği sebze ve meyvele-
ri özenle tezgahına diziyor ve tüm 

gün boyunca tezgahındaki mallar 
bitene kadar gülümseme hiç yü-
zünden eksik olmadan, 25 yıl ön-
ce nasılsa bugün de aynı şekilde 
bir asker gibi aynı noktada müşte-
rilerine hizmet veriyor. Vedat Çelik 
Yeni Vatan Gazetesi muhabirlerine 
"Halimden memnunum" dedi.

25 yıl Brunnenmarkt`da
asker gibi aynı noktada

Viyana'yı yakan sıcaklar bu yaş-
lı adamı da en sonunda pes ettir-
miş. Viyana Karl Renner Ring'de 
tramvay duraklarında bir döner 
standının önünde Yeni Vatan 
Gazetesi muhabirlerinin gözü-
ne çarpan bu bey, hiç kıpırdama-
dan saatlerce orada yattı. Gelip 
geçen, durakta bekleyenler de bu 
beyi hiç rahatsız etmedi. Bir süre 
sonra döner standından bir dü-
rümle yine aynı pozisyonda kar-
nını doyuran bey amca, Türkiye 
göçmeni dönercilerle sohbet et-
ti. Göçmenlerimiz de yaşlı adama 
ayran ikram ettiler. 

Değmeyin amcanın keyfine 

Dünyanın en ünlü ve 
pahal ı  markalar ın-
dan Dolce&Gabbana 

için Barış Manço söylüyor: 
“Domates, biber, patlıcan.
Bir anda bütün dünyam ka-
rardı, bu sesle sokaklar yan-

kılandı. Domates, biber patlı-
can” Markanın 1. Viyana'daki 
lüks dükkanının vitrininin ta-
sarımında Avusturya'nın en iyi, 
Türkiye göçmeni manavların-
dan biriyle çalışıldığı söyleni-
yor. 

Kork McDonalds! 
Hayrettin geliyor! 

“Domates, biber, patlıcan”

Viyana Wiener Strasse 177 
adresindeki Kebap&More 
McDonalds'ın en büyük 

kabuslarından biri. Dünyanın 
fast food devi McDonalds'ın 
kasada, evden ve arabada si-
pariş ve menü konseptlerini 
döner üzerine kuran ve bir il-

ke imza atan Hayrettin Koç, 
Kebap&More adlı profesyonel 
döner restoranında başarıya 
koşuyor. 38 yaşındaki genç gi-
rişimci döneri menüsüne alma-
ya çalışan McDonalds'ın en bü-
yük rakiplerinden biri olacağa 
benziyor. 

Viyana'da 14,2 
milyon Euro'ya ev

1. Viyana Hoher Markt 
12 adresindeki 520 met-
rekarelik palas satışa 

çıkarıldı. Metrekaresine yak-
laşık 28 bin Euro istenen sa-
ray, 14 milyon 200 Euro'dan 
alıcılarını sıraya dizdi bile. 
Saraya talip olanlar arasın-
da Türkler ve Araplar da var. 
Kimin bu milyon avroluk 
evin sahibi olacağı merak 
konusu .
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Hissedilen sıcaklığın 40 de-
receyi bulduğu günlerde 
Viyanalıların bir kısmı kendi-
lerini Tuna Nehri'ne bırakır-
ken, bazıları ise şehri terketti 
veya kendilerini evlerine ka-
pattılar. En iyi çözümü ise an-

neler çocukları için buldu. Yeni 
Vatan Gazetesi kameralarına 
takılan anneler çocukları için 
sokağın ortasına havuz kurdu. 
Çocuklar pişmekten kurtulur-
ken, anneler de kafa dinleye-
cek vakit buldu. 

HABER

Pişmekten kurtarıldılar

Kim demiş göçmenler 
Avusturya'ya uyum sağla-
yamıyor diye? Halımızı bi-

le sokakta yıkamaya devam edi-
yoruz. Herşeyden vazgeçeriz, 
sokakta hortumla halı yıkamak-

tan vazgeçmeyiz. Sıcak havalar-
da bu işe en çok çocuklar sevi-
niyor. Bakın Viyana'da bir ana 
caddede kameralarımıza takı-
lan bu Balkan göçmeni aile ne 
kadar mutlu! 

Viyana`da yolda 
halı yıkanmaya 
başlandı? 

Viyana sokaklarından bir ilginçlik daha! 
Resimde görmüş olduğunuz otoparkın ismi 
görenleri düşündürdü. 

Kika mağazalarının iki 
meleği Emel ve Sevil 
Hanımlar yaz kış de-

meden, yüzlerinden hiç ek-
sik etmedikleri gülümseme-
leriyle arı gibi çalışıyorlar. 
Emel ve Sevil Hanımlar 
Yeni Vatan Gazetesi'ne şöy-
le konuştu: “İnsanın işini 
ve iş arkadaşlarını sevme-
si çok önemli, biz de bera-
ber çalışmaktan mutluyuz. 
Ekmeğimizi kazanıyoruz.” 

Kika'nın melekleri 

Parlamentolar tatilde, Avusturya 
Yozgat Federasyonu faaliyette

Kı s a  i s m i  AY F E D  o l a n 
Av u s t u r y a  Yo z g a t l ı l a r 
Federasyonu, Türkiye ve 

Avusturya parlamentoları haf-
talarca sürecek tatile girmiş ol-
sa da, Avusturya'da yaşayan tüm 
göçmenler için arı gibi çalışmaya 
devam ediyor. Her Cuma gerçek-
leştirdikleri geleneksel buluşma-
larına yazın da devam eden fe-
derasyon üyeleri bir sivil toplum 
kuruluşu nasıl olmalı sorusu-
nun cevabını adeta kanıtlarcası-
na “Tatile gitmiyoruz, her Cuma 
buradayız” diyerek dernekçilik 
nasıl olur cümle aleme gösteri-
yor. Yeni Vatan Gazetesi'ne ko-
nuşan Yozgatlılar Federasyonu 
üyeleri “Sadece Yozgatlıların de-
ğil başta eğitim, sosyal ve eko-
nomik sorunlarında tüm Türkiye 
göçmenlerinin yanında olmayı 
ilke edindik, tüm göçmenleri ku-
caklıyoruz. Halkımızı Ramazan 
boyunca devam edecek iftar ye-
meklerimize davet ediyoruz,  15. 
Viyana Oesterleingasse 8/1 adre-
simize gelsinler ekmeğimizi bir-
likte paylaşalım” dedi. 
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2012 yılının ilk yarısını 
geçtiğimiz şu gün-
lerde emlak piyasa-

larının çok önemli yasal 
düzenlemelere sahne oldu-
ğunu görüyoruz. Bu yasal 
düzenlemeler kamuoyun-
da bilinen adlarıyla 2- B, 
Mütekabiliyet ve Kentsel 
Dönüşüm Kanunları'dır ve 
bu yeni düzenlemeler pi-
yasayı uçuracak niteliklere 
sahip. Örneğin 2 – B adıyla 
bilinen orman arazilerinin 
İstanbul’daki yüzölçümü 
18 bin hektar civarında. 
Bu arazilerin yaklaşık 8 
bin hektarı hemen inşaat 
yapılacak özelliklere sa-
hip. Arsa sıkıntısı çekilen 
İstanbul’a 80 milyon met-
rekarelik bir arsa potan-
siyelinden bahsediyoruz. 
Diğer yandan İstanbul’da 
yaklaşık 4 milyon bina bu-
lunuyor. 

Bu binaların yüzde 55‘i sağ-
lıksız yapılar. Yani 2 mil-
yondan fazla bir bina yeni-
lenmesi söz konusu. Diğer 
yandan Tapu Kanunu‘nda 
yapılan değişiklikle yaban-
cı ülke vatandaşlarının ül-
kemizde mülk edinilebilme-
leri Bakanlar Kurulu‘nun 
iznine bağlandı. Tabii her 
şeyde olduğu gibi burada 
da inşallah yüzümüze gözü-
müze bulaştırmayız. Çünkü 
bu hususta alıcıları şöyle bir 
tehlike bekliyor: 2 – B arazi-
lerinin hepsi imara açık de-
ğil. Vatandaş eğer bir 2 – B 
arazisi satın alacaksa mut-
laka imarı olup olmadığına 
veya planlarda imara açılıp 
açılmayacağına bakmalıdır. 
Yoksa aldığınız arazi doma-
tes ekmekten başka bir işe 
yaramayabilir. Uzman kişi-
lere alıcıları uyarmak konu-
sunda büyük sorumluluklar 
düşüyor. 

Viyana. Altı çocuk babası Si-
nan M.(38), dört çocuğunun 
annesi Arzu M.'yi (29) bir aile 

toplantısının ortasında, misafirle-
rin ve daha da acısı 8 ve 6 yaşla-
rındaki iki çocuğunun önünde 
hunharca bıçaklayarak öldürdü. 

Kendisine müdahele etmeye ça-
lışan misafirlere “Bırakın ölsün, 
ona yardım etmeyin” dediği öğ-
renilen Sinan M. vahşet olayının 
ardından kendisi polise teslim 
oldu. Sinan M.'nin verdiği ifadede 
“Karım beni Favoriten'e taşınmak 

için zorluyordu. Hatta çocuklar 
için okul bile araştırdığını söyle-
di. Anlam veremiyordum. Sonra 
karımın telefonunu kullanmaya 
başladım. Telefonda tek bir numa-
rayla aşırı derecede fazla konuşul-
duğunu gördüm ve 400 kısa mesaj 
yakaladım. Karımı seviyordum. 
Ben herşeyi kıskançlıktan yaptım. 
Karımın başka bir erkekle ilişkisi 
vardı” dediği öğrenildi. Cinayet 
suçuyla yargılanan Sinan M. 20 yıl 
hapis cezasına çarptırıldı. 

Viyana Margareten'de bir ba-
his oyunları salonunda ça-
lışan Mesut T. (49) 17 Tem-

muz günü de her zamanki gibi 
sabah saat 6.00 sularında işye-
rine gitmişti. Ancak olaylar her 
günki gibi devam etmedi. İçeriye 

dalan kasketli üç soyguncudan 
ikisi kasaları boşaltırken, bir ta-
nesi de aile babası Türkiye göç-
meni 49 yaşındaki Mesut T'ye 
beş el ateş etti. Silah seslerini 
duyan komşular Mesut T'ye yar-
dım için koşarken,soyguncular 

kaçmayı başardı. Mesut T. olay 
sonrasında hastaneye kaldı-
rıldı. Bu olaydan üç gün önce 
bir başka bahis salonunun so-
yulmuş olması bir çeteye karşı 
polisi harekete geçirdi. Polis 
kamera kayıtlarını inceleyecek.

Türkiye'de 
emlak 
piyasaları
Hakan Gündüz

Kıskançlık bir yuvayı bitirdi 

Mesut, soyguncuların kurbanı oldu 
Türkiye göçmeni Mesut T. her gün olduğu gibi 17 Temmuz günü de çalıştığı 
Wettpunkt şubesinin yolunu tuttu, ancak sabahın ilk saatlerinde Mesut 
T.'yi her zamankinden başka bir sürpriz bekliyordu. 2 soyguncu kasaları 
boşaltırken, bir diğer soyguncu Mesut T.'ye beş el ateş etti. 

Türkiye Diyanet İşleri Başka-
nı Mehmet Görmez ile Fener 
Rum Patriği Bartholomeos‘un 

buluşmasında patriğin hediye et-
tiği üzerinde “Allah” yazılı tablo-
nun, 10 ay önce patriği ziyaret eden 
Uluslararası Ekonomik ve Kültürel 
İlişkiler Birliği Başkanı İbrahim 

Danacılar tarafından patriğe he-
diye edildiği ortaya çıktı. İHA‘nın 
haberine göre Danacılar, ulusla-
rarası ilişkilerde önemli bir yeri 
olan patriğe bir nezaket ziyaretin-
de bulunmuş, hediye olarak da bu 
tabloyu götürmüştü. Diyanet İşleri 
Başkanı Mehmet Görmez ve Patrik 

Bartholomeos‘un buluşmasından 
fotoğraflar haber ajanslarına dü-
şünce patrik de bir skandala imza 
atmış oldu. 

Danacılar‘a göre patrik, kendisine 
hediye ettiği tabloyu Görmez‘e he-
diye etti. Danacılar İHA muhabir-
lerine “Görüyoruz ki, sayın patrik 
çok fazla önemsememiş. Diyanet 
İşleri Başkanımıza bu hediyenin 
verilmesi beni oldukça memnun 
etti. Verdiğim hediyenin yerini 
bulduğunu düşünüyorum” dedi. 

Türkiye'de 
inşaattan daire 
alacaklar aman 
dikkat! 

Yabancıların 
Türkiye’den mülk edin-
mesinin yolunu açan 
yasa ile Türk banka-
ları yabancılardan 
kredi talebi almaya 
başladı. Avrupa ülke-
lerinde yaşayan birçok 
Türkiye göçmeninin 
Türkiye’den ev almak 
için başvuruda bulun-
duğu belirtildi. 

Birçok göçmenin hayali 
olan Avrupa ülkelerinde 
para biriktirip Türkiye’de 

kolaylıkla bir ev sahibi olmak, 
yabancıların konut sahibi olma-
sının yolunu açan yeni yasa ile 
geç de olsa kolaylaşıyor. Bu yasa 
ile birlikte bankalar kendilerine 
gelen kredi taleplerini de değer-
lendirmeye başladı.  Bankaların 
uyguladıkları kredi prosedürleri 

hakkında IMMOLIFE Emlak De-
ğerlendirme Şirketi’nden Hakan 
Gündüz “Kredi ürünleri ağırlık-
lı olarak Avrupa ve Amerika’da 
yaşayan, Türkiye’de bir ikamet 
adresi ve kefil gösterebilen kişi-
leri hedefliyor. Türkiye’de kefil 
gösteremeyen kişilere de kredi 
verilebiliyor fakat bu durumda 
kişinin yurtdışındaki gelirini ve 
ikametini daha detaylı bir şekilde 

ispatlaması gerekiyor” dedi.
Türkiye’den ikinci gayrimenku-

lünü alacak kişilerin işi ise daha 
kolay, çünkü böyle durumlarda 
banka ilk gayrimenkulü de te-
minat olarak kabul edebiliyor. 
Gelirini yurtdışında belgeleyen 
kişilerin Türkiye’deki bankalar-
dan kredi kullanabilmeleri için 
satın alacakları konutun tapusu, 
kişinin pasaport fotokopisi ya da 
varsa T.C. nüfus cüzdanı, yaşadı-
ğı ülkedeki ikamet adresini göste-
ren fatura fotokopisi (su, elektrik 
vb.), yurtdışındaki işvereni ta-
rafından imzalanmış son 3 aylık 
bordrosu, yurtdışındaki banka 
hesap hareketlerini gösteren 
banka belgeleri, varsa şahsi var-
lıklarını ispatlayan belgeler (örn. 
sahip olunan gayrimenkullerin 
tapu fotokopisi), varsa Türkiye’de 
yaşayan ve kefil olacak kişinin 
bilgileri gibi evrakları tamamla-
mış olmaları gerekiyor. 

T ürkiye'de inşaattan daire 
alımlarında  adınıza düzen-
lenmiş bir tapu, müteahhit 

ve arsa sahibi arasında anlaş-
mazlık çıktığı takdirde geçersiz 
kalabiliyor. 

Emlak uzmanları inşaattan da-
ire alacak kişileri müteahhit ve 

arsa sahibi arasında çıkabilecek 
ihtilafa karşın uyarıyor. Böyle 
bir anlaşmazlıkta vatandaşın 
tapusu iptal oluyor. Vatandaşın 
tapusu elinde dairesiz kalma-
sına bir sebep de müteahhitin 
inşaatı bitirmeden kaçması ola-
biliyor. Bu nedenle alıcıların 
kat karşılığı sözleşmesini iyi 

okumaları, ödedikleri mebla-
ğı belgelendirmeleri ve tapu 
harçlarını tam ödemeleri ge-
rekiyor. Tapunun herhangi bir 
anlaşmazlık sonucunda eliniz-
den uçmaması için kat karşılı-
ğı sözleşmeyi bir avukat veya 
emlak uzmanıyla okumakta 
fayda var. 

Patrik‘ten hediye skandalı
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 
Görmez‘le Fener Rum Patriği Bartholomeos tari-
hi bir görüşme gerçekleştirdiler ancak haberlere 
damgasını vuran “hediye skandalı” oldu. 

Yine bir Türkiye göçme-
ni baba cinnet getirerek 
dört çocuğunun annesi-
ni iki çocuğunun gözleri 

önünde karnından ve 
sırtından bıçakladı. 20 

yıl hapis cezası alan 
38 yaşındaki Sinan M. 

ifadesinde cinayeti kıs-
kançlık yüzünden işledi-

ğini söyledi. 

Yabancılar 
Türkiye’de kredi 
kullanabilecek
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Yeni Vatan Gazetesi ana 
sponsorluğunda Viyana 
Votiv Kilisesi ve Bern Pet-

rus Paul Kilisesi'nde verdikleri 
konserlerle isimlerini Avrupa'ya 
bir kez duyuran Antakya Mede-
niyetler Korosu 2012 Nobel Ba-
rış Ödülü'ne aday oldu. Altı yıl 
önce Hatay halkının desteğiyle 
kurulan, farklı meslek ve farklı 
din gruplarından oluşan, kon-
serleri ile tüm dünyaya barış ve 

kardeşlik mesajı veren Antakya 
Medeniyetler Korosu'nun No-
bel Barış Ödülü adaylığı ve No-
bel Enstitüsü'nün koroyu resmi 
aday olarak tanıması Hatay Vali-
si Mehmet Lekesiz tarafından bir 
basın toplantısı ile duyuruldu.

Nobel Barış Ödülü kazananı 12 
Ekim tarihinde Norveç'teki No-
bel Enstitüsü tarafından duyu-
rulacak.

Müslüman, Yahudi ve Hıristiyan dinlerine men-
sup yüz yirmi kişiden oluşan, şarkılarla dinler, 
mezhepler, kültürler arasında kurdukları diya-
log kuran Antakya Medeniyetler Korosu dünya 
barışına yaptıkları katkıdan ötürü 2012 Nobel 
Barış Ödülü'ne aday gösterildi. 

Medeniyetler Korosu 
Nobel'e aday

�  Antakya Medeniyetler Korosu 2012 Nobel Barış Ödülüne aday oldu

Ali Naki Horasani’yi 
kaybettik 

Horasan erenlerinin günümüzdeki en kıymet-
li temsilcilerinden biri olan ve Alevi-Bektaşi 
inanç ve kültürünü renkli simasıyla Türkiye 
ve Avrupa’ya tanıtan, Türk kültürü ve Alevi-
Bektaşi geleneğini yaşatmak için mücadele-
sinden hiçbir zaman vazgeçmemiş Ali Naki 
Horasani Kosova Jakovo’da 25 Haziran günü 
Hakk’a yürüdü. Horasani’nin naşı Jakova 
Alevi-Bektaşi Dergâhı’nda 26 Haziran’da 
yapılan merasimin ardından kendi evinin 
önündeki türbesinde defnedildi. 

Siyahlar niye arkada!

Türk televizyonları yine bir rezalete imza attı. AK Partili AB 
Bakanı Egemen Bağış'ın katıldığı Habertürk televizyonunda 
yayınlanan ve Oylum Talu'nun sunduğu "Burası Haftasonu" 
programında bakanlığın sivil toplum diyaloğu çalışmaların-
dan konuşuldu. Sivil toplum, insan hakları konuları konuşu-
lurken, fonda kostümlü iki siyahi kişinin esir köle gibi veya 
ayakı rölünde ayakta durmasına anlam verilemedi. Hem fon 
olarak kullanılmaları, hem de "Biz gelişmiş insanlar oturu-
yoruz, kölelerimiz ayakta duruyor" anlayışı tepki topladı.

İşte Türk televizyonunun 
"diyalog" anlayışı
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 Viyana Donaustadt‘ta 
yapılan bir uyuşturucu 
baskınında filmleri aratma-
yan sahneler yaşandı. Ev-
lerinde kilolarca esrar bu-
lunan Denis S.(21), Hakan 
D.(18) ve İbrahim Ö. (23) 
polisten kaçamayınca bir 
kişiyi rehin aldı. Operasyon 
sonrasında uyuşturucu ta-
cirleri tutuklandı.

 Tirol‘de Inn Nehri kıyı-
sında bir adam yürüyüşü sı-
rasında nehir yüzeyinde bir 
erkek bacağı gördü. Derhal 
olay yerine gelen kurtarma 
ekipleri ve polis bölgede ince-
leme başlattı. Kopmuş erkek 
bacağı haricinde herhangi 
bir ipucuna rastlanmadı. 
Bacak DNA testi için adli tıp 
merkezine gönderildi.

 Oberösterreich‘ta 50 
yaşındaki aşırı alkollü bir 
adam alışveriş yaptıktan 
sonra farketmeden başka-
sının arabasına bindi. Baş-
kasının arabasını aldığını 
ise ancak havaalanında far-
ketti. Arabası çalınan Irene 
H. hemen durumu polislere 
bildirdi. A damın saat sabah 
9.30 sıralarında 1,68 promil 
alkollü olduğu belirlendi.

Çocuğunuz 
öğrenme 
güçlüğü 
çekiyor mu?

Her on Avusturyalıdan biri KUMARA bağımlı 
St. Pölten Yüksek Okulu Sosyal Psiko-
loji Enstitüsü‘nün ortaya koyduğu bir 
araştırma her on Avusturyalıdan bi-
rinin keyif verici madde, alkol, sigara 
veya kumar bağımlısı olduğunu ortaya 
çıkardı.

Ö zellikle gençlerin alkol 
kullanımına dikkat çeki-
len araştırmada, ailelerin 

ya çocuklarının alkol kullanımını 
hiç umursamadıkları ya da kesin-
likle yasakladıkları belirtildi. Bu 
iki uç hareketin gençlerin alkol 
ile aralarına mantıklı bir mesafe 
koyamamalarına neden olduğu-
na vurgu yapıldı.  Araştırmanın 
sonuçlarına göre Avusturya‘da 

resmi olarak 700 bin kişi çevresin-
de ve kendi yaşamında alkol ile 
problem yaşıyor; 340 bin kişi ise 
kronik alkol bağımlısı. Yine resmi 
rakamlara göre Avusturya‘da 60 
bin kişi kumar bağımlısı. Çoğu 
18-30 yaş arasından olmak üzere 
Avusturya‘da resmi olarak 37 bin 
uyuşturucu bağımlısı olduğu da 
araştırmanın ortaya koyduğu so-
nuçlar arasında. 

�  Avusturya'da 60 bin kişi kumar bağımlısı, 340 bin kişinin alkol 
problemi var.

Viyana Üniversitesi Psikoloji Fakültesi çocuğun kapasitesinin 
derslerin üstünde veya altında olması, anlama ve konsantrasyon 
güçlükleri, öğrenme isteğinde eksiklik gibi sorunları çözmede 
ailelere yardım ediyor. 

Viyana Üniversitesi Psikolo-
ji Bölümü Test ve Danışma 
Bölümü, anadili Türkçe olan 

6–15 yaş grubu öğrenciler için bir 
danışmanlık hizmeti başlatıyor. 
İlk iki görüşmede ücretsiz olarak 
hizmet alınabilecek uygulama, 
anadili Türkçe olan, öğrenme 
güçlüğü, konsantrasyon ve moti-
vasyon eksikliği gibi problemler 
yaşayan öğrencileri hedef alıyor. 

Çalışmanın bir başka amacı ise 
saklı olan yeteneklerin ortaya 
çıkarılması. Görüşmelerde dil 
yeterliliği ve dikkat toplama be-
cerileri ölçülerek, çocuğun kendi 
sorununa uygun çözümler üreti-
liyor. Genellikle üç görüşmenin 
yeterli olduğunu belirten uzman-
lar, üçüncü görüşmede çocuğun 
ne gibi bir sorunu olduğunu ve 
problemin çözümünü aile ile pay-

laşıyor. Bugörüşmelerde aileye 
gerektiği takdirde bir de tercüman 
tahsis ediliyor. Yani görüşmeye 
katılacakların Almanca bilmesi 
gerekmiyor.İlgilenenler veya il-
gilenebilecek kişilere tavsiye et-
mek isteyenler www.testzentrum.
at adresini ziyaret edebilir veya 0 
699 181 47481 numaralı telefon-
dan Mag. Georg Wilfinger ile görü-
şebilirler. 

Analiz /Birol Kılıç

Avusturya Entegrasyon 
Fonu'nun, entegrasyon ic-
raatı adı altında ancak va-

tandaşın vergisinin sağa sola 
dağıltılmasından başka bir şe-
ye benzemeyen reklam içerik-
li haber bültenleri kendi logosu 
ile birlikte Avusturya gazetele-
rinde yer aldı. Haberde bir göç-
men ailesi resmi, büyük bir pan-
da fotoğrafı ve “Türk aileler 
Schönbrunn'u keşfediyor” başlı-
ğı ile verildi. Yani “Dağdan gelen 
ve daha önce hiç hayvanatbah-
çesi görmemiş Türkiye göçmen-
leri Schönbrunn'daki hayvanat-
bahçesini keşfediyor” denildi. 
Haberin içerisinde de sanki ha-
yatındaki ilk defa hayvanatbah-
çesi görmüş gibi lanse edilen 
modern bir Türk ailesinin fotoğ-
rafı yer aldı. 

Panda fotoğrafının bir baba, 
bir anne, bir bebek ve dört ço-
cuktan oluşan koca bir aile-
nin fotoğrafının dört katı ol-
ması da Entegrasyon Fonu'nun 
insana verdiği önemi bir kez 
daha kanıtlarken, gazete ai-
lenin küçük fotoğrafının al-
tına şu satırları not düştü: 
“Çulhaoğlu Ailesi Schönbrunn 
Hayvanatbahçesi'ni sık sık zi-
yaret ediyor-Onlar diğer Türkiye 
göçmeni aileler arasında azın-
lıklar.” Şaşırtıcı olan ise bu ha-
berin bir bulvar gazetesi veya 
yabancı düşmanlığı içerisinde 
olan bir gazete tarafından de-
ğil, bizzat devletin entegrasyon 
organı tarafından, Avusturyalı 
vergi mükelleflerinin parala-
rıyla hazırlanmış olması. Haklı 
olarak soruyoruz: Acaba Türkiye 
göçmeni ailelerin hayvanatbah-
çesi ziyaret edip etmediğini ne-
reden biliyorsunuz? Nasıl olur 

da, Entegrasyon Fonu böyle 
bir önyargı aracının yaratıcısı 
olur? Neden Avusturyalı çoğun-
luk tarafından da en çok oku-

nan gazetelerden birinde böyle 
bir ilan yer alıyor? Diğer okur-
lar “üst insan” da, göçmen-
ler “alt insan” mı? Üst insan-

lar aşağı gördükleri insanların 
modernize oluşlarıyla mı eğle-
necekler ve vicdanlarını mı ra-
hatlatacaklar? Tanrıların adak-
lara ihtiyacı var. Mitolojideki 
gibi insanlar tanrılara kurban 
ediliyor, Avusturya'da ise bu ro-
lü Entegrasyon Fonu üstleniyor. 
Gülünç, ilkel ve normal düşü-
nen insanları yanıltan bu ilan ile 
göçmenler kurban ediliyor. Der 
Standard Gazetesi'nden Hans 
Rauscher'in yazılarında dolaylı 
veya dolaysız şekilde birçok de-
fa tekrarladığı gibi “üst insan-
lar” bizim gerçekten aptal oldu-
ğumuzu düşünüyor. 

Entegrasyon Fonu burada na-
if “entegre eden” rolünü oynar-
ken, Türkiye göçmeni aile ise 
daha henüz entegre olamamış, 
Anadolu'nun en içlerinden ge-
len, eğitimsiz “Türk ailesi” ro-
lünü üstleniyor. Avusturya'da 
yaşayan bu Türkiye göçmeni ai-
le gibi, Avusturya devletine ver-
gisini ödeyen 300 bin Türkiye 
göçmeni Austro-Türk'ün para-
larıyla bir ilan verilip, Türkiye 
göçmeni aileler gülünç duru-
ma düşürülüyor. Entegrasyon 
Fonu'nun bu cahil ve duyar-
sız hareketinden insan resmen 
utanıyor. Entegrasyon Fonu 
içerisinde iyi maaşlarla çalı-
şan Türkiye göçmeni danış-
manlar neredeler? Bu danış-
manlar bu ilanları görmüyorlar 
mı? Sorumlu kişi neden uyarıl-
mıyor? Bir Türkiye göçmeni aile 
nasıl olur da hayvanatbahçesin-
de bu şekilde sergilenir? Size üç 
dilde sesleniyoruz ve soruyoruz 
İngilizce “I am sorry”, Almanca 
“Tut mir leid”, Türkçe “Kusura 
bakmayın” ama Entegrasyon 
Fonu'nun yukarılarda oturan 
herşeyi çok iyi bilen uzmanları, 
Avusturya'da yaşayan Türkiye 
göçmenlerini aptal mı sanıyor? 

Avusturya Entegrasyon Fonu'nun ilanına bak
Bu ilan Türkiye göçmenlerini

resmen aşağılıyor. Niye? 
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Tamirhanesinde geçirdiği kar-
pit tüpünün patlaması sonucu 
meydana gelen ve gözlerini 

neredeyse kaybetmesine yol açan 
kazanın ardından Ordulu Şevket 
Sarı'nın başından bir talihsiz olay 
daha geçti. Her gün gidip geldiği 
yolda, yaya geçidinden yeşil ışıkta 
geçerken sol tarafından hızla ge-
len belediye otobüsünün altında 
kaldı, helikopterler ile kurtarılan 
Sarı, üç gün komada kaldı. Otobüs 
kazasının sonucu ise ağır: Sarı'nın 
bir bacağını kullanamama tehli-
kesi bulunuyor. 1981 yılındaki 
kazanın ardından Türkiye'de ka-
pısını çaldığı tüm doktorlar ona bir 
daha göremeyeceğini söyledi ama 
Şevket Sarı ümidini kaybetme-
di ve gözlerini yeniden kazanma 
umudunu Avrupa'da aradı. 1983 
yılında İtalya'da bulduğu Prof. Dr. 
Francesco Iannetti, Şevket Sarı'nın 
azı dişini gözüne bağlayıp sinirleri 
yeniden harekete geçirmeyi başa-
rınca hem kendisi, hem de Şevket 

Sarı tıp tarihine geçti. Tıp tarihine 
“azı dişiyle gören adam” olarak 
geçen Şevket Sarı'yı, Yeni Vatan 
Gazetesi olarak 23 Mayıs 2012 

tarihinde geçirdiği otobüs kaza-
sından bu yana kaldığı hastanede 
ziyaret ettik ve kazayı ilk ağızdan 
dinledik.

Yeni Vatan: Başınıza gelen bu 
talihsiz olay nasıl gerçekleşti? 

Şevket Sarı: Aslında her gün git-
tiğim yol. 23 Mayıs günü her za-
man yaptığım gibi 31A otobüsün-
den indim, Leopoldauer Straße 
ile Eipeldauer Straße’nin kesiş-
tiği noktadan karşıya geçmek 
istedim. Karşıya geçme noktasın-
da, yani yaya geçidinden hemen 
önce, sol koldan gelen arabalar 
için sağa dönüş var. Yaya geçi-
dinden birkaç metre sonra da oto-
büs durağı geliyor zaten. Durağa 
doğru sağa dönen otobüs hızla 
bana çarptı. Zaten gerisini hatır-
lamıyorum. Gözlerimi hastanede 
açtım. 

Yeni Vatan: Peki siz karşıdan 
karşıya geçerken size yeşil mi 
yanıyordu? 

Sarı: Evet bu noktada hem bana, 
hem de sol koldan sağa döne-

cek araçlar için yeşil aynı anda 
yanıyor. Araçlar önce yayaların 
geçmesini bekliyor. Sanıyorum 
otobüs fren yapamayacak kadar 
hızlı dönüş aldı ve bana çarptı. 
Dediğim gibi gerisini de hatırla-
mıyorum. 

Yeni Vatan: Kazanın ardından 
neler oldu? 

Sarı: O noktaya tabii hemen po-
lisler, sağlık ekipleri gelmiş. Beni 
hastaneye kaldırmışlar. 3-4 gün 
komada kaldım. Gözlerimi açtı-
ğımda bacağımın bir bacağımın 
5 yerden kırık ve diğer bacağı-
mın da ezik olduğunu gördüm. 
Kafatasım çatlamıştı. 5 haftadır 
hastanedeyim zaten. Fizik tedavi 
göreceğim. Benim zaten dediğim 
gibi gözlerimle ilgili bir özrüm 
var. 30 yıl önce ameliyat olmuş-
tum ve bir gözüm hayatımı idame 

ettirebileceğim kadar görüyordu. 
Şimdi kazanın ardından görme 
oranlarımda da düşüş var. Ha-
yatımı bir şekilde geçiriyordum, 
Wiener Linien beni kör topal bir 
hale soktu. 

Yeni Vatan: Wiener Linien ile 
hukuki bir mücadele başlattınız 
mı? 

Sarı: Başlattık. Kendim ilgilene-
miyorum canımın derdinde oldu-
ğum için ama kızım ilgileniyor. 
Bir avukat tuttuk. Mahkemeye 
çıkacağız. Ama henüz mahkeme 
tarihi belli değil. Avukat dosyayı 
hazırlıyor ama bu işin içinde bir 
iş var. Mesela bana ne ameliyat 
yapıldı, kazada sağlığım nasıl 
etkilendi, bunları mahkemeye 
sunmak için bir sağlık raporuna 
ihtiyaç vardı. Hastane faks cihazı 
yok, fotokopi makinesi yok dedi. 

Hemşire baş doktora sorması 
gerektiğini söyledi. Baş doktor 
bulunamadı. Neticede avukat bir 
şekilde beni savunacak verilere 
de ulaşamıyor. Hakkımızı yeme-
lerinden korkuyorum. 

Yeni Vatan: Size çarpan şoför 
görevine devam ediyor mu? 

Sarı: O konuda da tam bir bilgi-
miz yok, polisler tabii olay son-
rasında tutuklamışlar şoförü. Biz 
bilmiyoruz tabii, ben komalık 
oldum, yanımda da kimse yoktu. 
Çocuklarıma da ben hastaneye 
kaldırıldıktan sonra haber ve-
rilmiş. Yani görgü tanıklarının 
haricinde bizden gören olmadı. 
Wiener Linien arayıp bir şey de 
sorup söylemedi. Zaten onlardan 
hiç haber yok. Bir insanın haya-
tı söz konusu ama ses seda yok. 
Şoförün de bir süre tutuklu kaldı-

ğını, sonra bir insanı ezdiği için 
travma geçirebilir diye bir süre 
izin aldığını duyduk, okuduk. 

Yeni Vatan: Basında yer aldı mı 
kaza haberleri? 

Sarı: Evet, Avusturya basınında 
yer aldı ama kısa haberler. Türk 
basınından ise kimse gelmedi. 
Sahipsiz bir şekilde burada yatı-
yoruz işte. 

Yeni Vatan: Bundan sonraki 
süreçte ne yapmayı planlıyor-
sunuz? 

Sarı: Dediğim gibi gözlerim ka-
zadan sonra kötüleşti. “Buna da 
şükür” diyorduk, yaşayıp gidi-
yorduk. Şimdi %90 bacağımı kul-
lanamama ihtimalim var. Beni bu 
hale düşürdüler. Ben de bu işin 
peşini bırakmayacağım.

Varan 1:
“Azı dişi ile gören adam” 
Viyana'da otobüsün 
altında şoförün hatası yüzünden kaldı

Tıp tarihine “azı dişiyle gören adam” olarak geçen Şevket Sarı, 23 Mayıs 2012 tarihinde 21. Viyana Leo-
poldauer Straße'de 27A otobüsünün altında kaldı. O tarihten bu yana hastanede yatan Sarı ile yetkili 
kurum ve kuruluşlardan kimse irtibata geçmedi. 

�  Şevket Sarı'nın vefalı arkadaşları ve ailesi onu hiç yalnız bırakmıyor.

�  Şevket Sarı'ya çarpan otobüs şoförü hala işine devam ediyor. 
Kazanın ardından hiçbir yetkili Sarı'yı ziyaret dahi etmedi. 

Varan 2: "Otobüs şoförünün terörüne maruz kaldım"

Yeni Vatan: Başınıza gelen ka-
zayı anlatır mısınız? 

R.E: 25 Mayıs günü saat 16.15’te 
her zaman olduğu gibi kızımı 
kreşten almış, 59A otobüsünde 
eve doğru gidiyorduk. Yanımda 
henüz 3 aylık olan oğlum da var-
dı. Ben bebek arabasıyla ayakta 
duruyordum. Şoför birden ani 
fren yaptı ve o esnada bebek ara-
bası da sarsıldı. Oğlum kafasını 
bebek arabasının demirine çok 
hızlı bir şekilde çarptı. Kızım kor-
kudan çığlıklar atmaya başladı. 

Yeni Vatan: Bu sırada şoför ne 
yaptı? 

R.E: Adam bir yayaya çarpmamak 
için ani fren yaptı ama çocukla-
rım çok korktukları için ben de 
panik oldum. Ama şoför bir da-
kika bile durmadı, hatta durmayı 
bırakın “İyi misiniz?” diye bile 
sormadı,arkasına bakmadı bile. 

Yeni Vatan: Otobüsün içinde 
şoföre sizden başka tepki göste-
ren oldu mu? 

R.E: Evet, üç kişi benimle birlikte 
şoföre tepki gösterdi. Ancak son-

ra ben çocuklarımla bir sonraki 
durakta indim. Oğlumu hemen 
hastaneye götürdüm. Zaten bel-
gelerinde de görebilirsiniz. Bir 
saat içinde biz hastanedeydik. İki 
defa röntgen çekildi. Hatta trav-
ma şüphesiyle bir gece hastanede 
tutuldu. 

Yeni Vatan: Wiener Linien’e 
şikâyette bulundunuz mu? 

R.E: Evet bulundum. Tamam 
orada otobüs kimseye çarpmadı, 
polislik bir durum olmadığı için 
kaza raporu da yok. Ama birkaç 
aylık bir bebek hastanelere düş-

tü. Bu bir kazadır. Şanssızlığımız 
ise Wiener Linien’in bunu kabul 
etmemesi. Ben bir şikayet mektu-
bu yazdım ancak bana söylenen 
polis tutanağı olmadığı için, gör-
gü tanığı da olmadığı için bunun 
geçersiz olduğunu söylediler. 
Benden özür dileyeceklerine, 
bana “Para mı istiyorsun?” diye 
sordular. Polis tutanağı olmadığı 
için şuan öyle bir olay olmamış 
gibi davranılıyor. 

Yeni Vatan: Hukuki bir mücade-
le başlatmayı düşünüyor musu-
nuz? 

R.E: Avukat tutmak benim şuan 
ne yazık ki imkanlarımın dışında. 
Tüketici Hakları’na gittim ora-
da da benden 1 yıllık üye ücreti 
istediler. Wiener Linien’e gittim 
kötü muamele gördüm. Durakla-
ra görgü tanığı bulmak için ilan 
astım. Ne yapacağımı bilmiyo-
rum ama burada çok büyük bir 
haksızlık var ve bu haksızlığın 
bana türbanlı bir bayan olduğum 
için yapıldığını düşünüyorum. 
Ben Avusturya vatandaşıyım ama 
yine de haksızlığa uğruyorum. 
Bir insanın hakkını savunması 
bir ülkede bu kadar mı zor? Ama 
sonuna kadar devam edip, hakkı-
mı arayacağım. 

Gazetemiz okuyucula-
rından R.E, 4 yaşındaki 
kızı ve 3 aylık oğlu, her 
gün kullandıkları oto-
büs yolunda talihsiz bir 
kaza geçirdi. Otobüsün 
ani fren yapmasıyla 3 
aylık M.E’nin kafasını 
bebek arabasının demi-
rine çarpması sonucu 
bebeğin kafatasında 
çatlak oluştu. Otobüs 
şoförü olayı görmemiş 
gibi yaptı. R.E hakkını 
arıyor. 
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Pe yg a m b e r ‘ i n  d o ğ u m u 
ile ilgili dünyanın çeşit-
li yerlerinde birlik ve bera-

berliğe hizmeti amaçlayan top-
lantılar düzenlemektedir. Bu 
toplantıların siyasete alet edil-
memesi hepimizin temmenisi-
dir. Bu toplantılaran tek hedefi 
Kur’an’ı Kerim‘i çok iyi anlamak 
ve aklımızı çalıştırmak oldu-
ğunu düşünüyoruz. Kur’an’ın 
Demokrasi, Cumhuriyet ile ala-
kası olmanyanlar onu anlama-
dan okuyanlar ve düşmanı olan-
lardır. Kur’an’ı Demokrasiyi, 

Cumhuriyeti ve hatta Din ile 
Devlet işlerini birbirinden ayırır 
ve kucaklar. Çağın çok ilerisin-
deki Kur’an bir yana çağın çok 
gerisinde kendine Müslüman di-
yen insanlar. 

"Aklını kullanmayanlar üzerine 
pislik yağdırırım" diyen Kur’an’ı 
Kerim’in Yunus Süresi 100. Ayeti 
hiç bir önem arz etmiyor mu? 
Müslümanlar‘ın dünyada ba-
şından eksik olmayan pislikler 
Kur’an yüzünden değil akılları-
nı kullanmayan Müslümanlar 
yüzünden değil mi? O yüz-
den ilk başta yapılacak iş tüm 

bu Müslümanların biz Kur’an’ı 
Kerim’in istediği, tavsiye etti-
ği Kur’an Müslümanlarıyız de-
ğiliz demek olmalı değil mi? 
Yalnız konu Peygamber‘in doğu-
mu ise Müslüman’ın duruşu bi-
rinci derecede tüm İslam’ı refe-
rens kaynaklarını bir kenara ve 
Hakk’ın ipi olan Kur’an’ı Kerim’i 
tek başına en üste ve tek başı-
na alarak şu sarsıcı ve düşün-
dürücü FURKAN Süresi‘nin 30. 
Ayeti‘ne izninizle dikkat çekmek 
isterim: ‘‘Resul diyecektir ki:‘‘ 
Ey Rabbim! Benim ümmetim bu 

Kur’an’ı devre dışı tuttular.‘‘ 
Bu ayet size ne anlam ifade edi-
yor. Düşünelim. Ayetleri oku-
mak yetmiyor. Onu okuduk-
tan sonra Kur’an’ı Kerim çeşitli 
Ayetlerinde "beni derin, derin 
düşünerek(tedebbür) ve özellik-
le aklını çalıştırarak anlamaya 
çalış" öğüdünde bulunuyor. Rab, 
Kur’an’da aklınız çalıştırmayan 
insanlığına cezasını şöyle vere-
ceğini çünkü çok açık ve net  bir 
şekilde veriyor:"Aklınızı çalış-
tırmazsanız üzerinize pislik/be-
la yağdırırım" (Yunus Süre, 100) 
Hatta daha ileri gidecek olursak‚ 
akıl yetmiyor. Aklını çalıştırma-

yanlar hayvan kılığındadır‘ aye-
ti çok açık ve net mesaj veriyor. 
Dolayısı ile Furkan Süresi‘nin 30. 
Ayeti olan Resul diyecektir ki:

„Ey Rabbim! Benim Ümmetim bu 
Kur’an’ı devre dışı tuttular“ nasıl 
aklımızı çalıştırarak hür olarak 
yorumlayacağız. Peygamberi se-
viyorsak Kur’an’daki bu açık ve 
net ayetin anlamı en büyük ol-
ması gerekmez mi?

Kendinize bu Ayetten bir ders çı-
kıyor musunuz? Kur’an’ı Kerim 

okumak için merasimlere gerek 
olmadığını, yatarken bile okuna-
bileceğini Kur’an’ın Ayetleri çok 
açık ve net açıklıyor. Peki Kur’an’ı 
Kerim'e saygı diye bu korku ne-
dir? Onu alıp dolapların tepesine 
hemde bezler ile sarıp saklamak 
niye, duvarlarda çivi bir torba 
ile süs gibi asmak niye? Kur’an’ı 
Kerim’i elimize alıp bir öcü çarpa-
cak diye korkmak Kur’an’ın Kerim 
tüm ruhuna terstir. Tam tersine 
Kur’an’ı Kerim’i dolapların toz-
lu rafaları üzerinden indirilmesi 
gerektiği, duvarlardan çivilerin 
sökülmesi gerektiğini bilmemiz 
gerekiyor. Çünkü Furkan Süresi 

30. Ayet bakın ne diyor: Resul di-
yecektir ki:"Ey Rabbim! Benim 
Ümmetim bu Kur’an’ı devre dı-
şı tuttular." Bu ihtar ve serzeniş 
değil midir? Bana göre ciddi bir 
ihtar ve serzeniştir? İhtarda ve 
serzenişte bulunan doğum gü-
nünü kutladığınız Peygamber 
Muhammed Mustafa‘dır (sav). 
Burada  Peygamber‘in Hadis’i ise 
işte size rivayet olmayan, yalan 
olmayan gerçek bir Kur’an’ı Kerim 
Hadisi. Ne istiyor Peygamber: 
Kur’an’ı Kerim’i okuyun! Peki 
Kur’an’ı Kerim’i Cebrail ile vahi 

yolu Peygamber‘in kalbine inen 
ilk Ayet nedir? İkra yani Oku! 
Demek ki İslam’da okumak ve 
araştırmak ve aklını kullanmak 
çok önemli. Hz. Peygamber‘in 
Furkan Süresi 30. Ayetinde hem-
de Cenab-ı Hak huzurunda 
Ahirette bütün insanlık önün-
de ümmetinden tek şikayeti bu 
ayette dile getirilmiştir. Bu aye-
ti özellikle dikkatlere sunuyoruz 
ve büyük Ruhlara sözü bırakı-
yoruz : ”Ayette şikayet için kul-
lanılan kelimeler ayrı bir muci-
ze sergilemektedir. Ayette geçen 
‘‘ittihaz‘‘ın anlamı nedir?" diyor 
uzmanlar. İşte görünüşte elle sa-

rılıp tutmaktır. Ancak buraya dik-
kat. Bu tutmanın ‘‘mehcur‘‘ bir 
tutma olduğu ayette belirtiliyor. 

Ne demek ‘‘Mehcur‘‘. Mehcur, 
uzaklaştırılan, devre dışına çı-
karılan, ayrı tutulan demek-
tir. Buradan anlaşılan Resul 
Cenab-ı Hak huzurunda Kur’an’ı 
Kerim benimseyip kucaklar bir 
manzar arzetmelerine rağmen 
onu kendilerinden uzaklaştırı-
lıp devre dışı tuttuklatından şı-
kayetçidir. Özet olarak zahi-
re Kur’an’a sarılma, hakikatte 

ise Kur’an’ı Kerim’i itme ve on-
dan uzaklaştırma sergilenmiş-
tir. Burada Maun Suresi'nin ri-
yaya dikkat çeken tokadı ayrıca 
söz konusudur. İşte İslam dünya-
sının yüzyıllardan beri arz ettiği 
manzara gerçekten bu değil mi-
dir? Din, Kur’an’ın dinidir ama 
Müslümanım diyen topluma yön 
ve hareket veren neden Kur’an 
değildir? Kur’an’a fatura edilen 
bir yığın zübür yani uydurma 
kutsal kitaplar mezhep, tarikat, 
fetva, icma, hazret, seyyid, de-
de , pir vs.‘dir. Tevhid dini ade-
ta şirketler topluluğu dini haline 
getirilmiş ve Kur’an’ın şu ayette-

ki mucizesi de tecelli etmiştir: 
‘‘Yoksa onların şürekası, hükü-
meti ortakları mı var da kendile-
rine din konusunda Allah’ın izin 
vermediği şeyleri kurallaştrılı-
yor. (Şüreka Süresi, Ayet 21)Hz. 
Peygamber’in en büyük müca-
delelerinden biri de Allah’ın ki-
tabı dışında bir din kaynağı or-
taya çıkmasını engellemek için 
olmuştur. Peygamber, işte bu-
nun ilk adamı olarak kendi söz-
lerinin yazılmasına müsade et-
memiş, ondan habersiz birşeyler 
yazanlara, yazdıklarını imha et-

tirmiştir. Bu davranışın ilk za-
manlarda olduğunu, sonradan 
hadis yazımına karşı müsade et-
tiğini söyleyeneler, tarihe, akla 
ve İslam dinine, Kur’an’ın ruhu-
na uymayan iddia içindedirler. 

İddianın yanlışlığını anlamak 
için klasik kaynaklara bakmak 
bile yeterlidir. Bir örnek olarak 
İbn Abdil Berr (ölm. H. 463) in 
Cami Beyani’l-İlm adlı eserinden 
bazı satırlar aktaralım. Anılan 
eserin, Hadisin Yazılmasının ve 
Kitaplarda Ebedileştirilmesinin 
Kerahaetine ilişkin Bab adını 
taşıyan bölümünde şu satırla-

rı okuyoruz: ‘‘Resul buyurmuş-
tur ki: ‘‘Benden Kur’an’ın dışında 
birşey yazmayın. Benden Kur’an 
dışında birşey yazmış olan onu 
derhal yok etsin.‘‘ Zeyd b. Sabit 
Muaviye’nin yanına gitmişti. 
Muaviye ondan bir hadis rivayet 
etmesini istedi ve bir kişiye yaz-
masını emretti. Bunun üzerine 
Zayd şöyle dedi: "Resul bize söz-
lerinden herhangi birini yazma-
mamızı emretti ve yazmış olduk-
larımızı yok ettirdi." Hz. Ali halka 
hitap ettiği bir konuşmasında 
şöyle demiştir: "Elinde yazılı ha-

dis bulunan onu yok etsin. Şu 
bir gerçek ki insanlar ulemanın 
hadislerlerine uyup Rablerinin 
kitaplarını terkederek helak ol-
muşlardır.‘‘ 

Ebu Said el-Hudri kendisin-
den bazı rivayetleri yazmak is-
teyenelere şunu şöylemiştir: 
"Bu sözleri yazarak müshaflar 
mı vücuda istiyorsunuz? Aynı 
zat böyle bir istek karşısın-
da şunu da söyleyebilmiştir: 
"Resul’den rivayet ettiğim bir 
hadisle Kur’an mı yapmak pe-
şindesiniz? İmam Malik şöy-
le diyor: „Halife Ömer, hadisle-

ri toplayıp yazdırmak istemişti. 
Sonra düşündü ve kararını şöyle 
açıkladı: "Hayır, Allah’ın kitabı-
nının yanında bir başka kitaba 
yer vermeyiz."‘ Hz. Ömer kara-
rının gerekçesini şöyle açıkla-
mıştır: "Geçmiş zaman baktım 
ve gördüm ki, sizden önce bazı 
topluluklar vahyin dışında bazı 
kitaplar oluşturdular sonra bu 
kitaplara sarıldırlar, Allah’ın ki-
tabını terk ettiler. Allah‘a yemin 
ederim ki , Allah’ın kitabınının 
yanında bir başka kitabın var-
lığına edebiyyen razı olamam." 

Hz.Ömer bu kararının ardından 
bütün valilerine genelge gönde-
rerek hadis adıyla ellerinde bu-
lunan herşeyi yok etmelerini 
emretti: Dahhak şöyle diyordu: 
"İnsanlar üzerine öyle bir za-
mana gelecek ki, hadisler ala-
bildiğine çoğalacak Kur’an toz-
lar içinde kalacak ve hiç kimse 
ona bakmayacak.‘‘

İbn Abbas hadis yazmayı yasak-
lar ve şöyle dedi: "Sizden önceki 
ümmetlerin sapmaları bu şekil-
de kitaplar vücduda getirmek yü-
zünden olmuştur"(İbn Abdil Berr; 
Camiu Beyanil –İlm, 1/63-68)” 

Peygamberin ahiretteki tek şikayeti ne olacak? 
Resul diyecektir ki: „Ey Rabbim! Benim ümmetim bu 
Kur’an’ı devre dışı tuttular.“ Furkan Süresi 30.Ayet 

Kur'an Lokman 33.Ayette niye 
"Aman o yaman aldatıcı seni 
Allah diye aldatmasın" diyor? Derleyen 

Birol Kılıç 
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Avusturya’da belirli bazı 
meslek gruplarındaki kali-
fiye işçi eksikliklerinin gi-

derilmesi planlanıyor. Bu yönde 
atılan adımlar hakkında Sosyal 
İşler Bakanı Rudolf Hundsorfer 
kalifiye elemanların önemine 
vurgu yaparak, Avusturya’nın 
kalifiye işçi alımı projesinin ger-
çekleşmesi durumunda ülkenin 
sıkıntısından kurtulabileceğini 
açıkladı. Başvuruda buluna-
cak kişilerin ustalık belgelerini 

veya buna denk okullardan me-
zun olduklarına dair diploma-
larını ispatlamaları gerekiyor. 
Avusturya’nın kalifiye eleman 
ihtiyacı olan meslek dalları şöyle: 
Frezeci-teknik ressam, tornacı, 
çatı işçisi, tekniker, kaynakçı, 

inşaat marangozu, gaz tekniği, 
elektrik tesisatçısı, tarım aletleri 
şoförü, yüksek makine mühen-
disi, doğramacı, çilingir, kapor-
tacı, makine teknisyenleri, boru 
tesisatçısı, yer döşemeci, parke 
ve fayans döşemeci, yüksek bilgi 
işlem teknisyeni ve mühendisi, 
ahşap makine uzmanı, torna ve 
tesviyeci, farklı alanlarda çalışa-
bilecek yüksek mühendisler. 

Ayrıntılı bilgi www.bmask.gv.at 
internet adresinden edinilebilir. 

Avrupa Topluluğu Adalet 
Divanı’na taşınan Murat 
Derece’nin davası sonu-

cunda verilen Avrupa’da yaşa-
yan Türklere anlaşma gereği 
vize oturum şartlarının zorlaş-
tırılamayacağı, evliliklerde Al-
manca şartı aranamayacağı ve 
21 yaş sınırı mecburiyetinin uy-
gulanamayacağı kararının yan-
kıları hala devam ediyor. Özel-
likle her yıl 700’e yakın kişinin 
Avusturya Devleti’ne sığınma 
talebinde bulunduğu belirti-
lirken, zorlaştırılmış şartların 
ortadan kalkmasıyla bu sayının 
daha da artacağından endişe 
duyuluyor. İçişleri Bakanlığı ise 

Almanca şartı kalkmış olsa bile 
Almanca kurslarına giden yolu 
kapatmadı. Şimdi Bakanlık gö-
nüllü katılımcıları bekliyor. Ka-
rar gereği Almanca Türkiye’den 
göçenler için bir zorunluluk ol-
maktan kalktı ancak Bakanlık 
gönüllü katılımı esas alan kurs-
larla geçmişin tekerrür etmeme-
sini ve daha iyi bir beraber ya-
şam için Türkiye göçmenlerinin 
kurslara katılmasını umuyor. 

Geçtiğimiz yıl 130 bin kişinin 
hayatını Avusturya’ya taşı-
dığı, bu göçmenlerin çoğu-

nun eski Yugoslavya ülkelerinden 
geldikleri ve geçtiğimiz yıl son 
20 yılın en büyük göç akınının 
yaşandığı belirtildi. 1,57 milyon 
göçmenin yaşadığı Avusturya’da, 
göçmenlerin yüzde 87’sinin 

Avusturya’da kendilerini anava-
tanlarında gibi hissettiği açıkla-
nırken, çoğu Türkiye göçmeni-
nin kendisini hala Avusturya’nın 
bir parçası gibi hissetmediğine 
vurgu yapıldı. Avusturya’ya gö-
çenlerin yüzde 55’i Avrupa Birliği 
ülkelerinden geliyor, büyük ço-
ğunluk Almanya’ya ait. 

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı, anlaşma gereği Türkiye vatandaşlarına 
vize oturum şartlarının zorlaştırılamayacağı kararına vardı ve Almanca 
bir zorunluluk olmaktan çıktı. İçişleri Bakanlığı Almanca kurslarının ka-
pılarını Almanca öğrenmeye gönüllü göçmenler yine de açık tutuyor. 

Sebastian Kurz’un 9 Temmuz’da açıkladığı ve 
göç uzmanları Heinz Fassmann ve Stephan

 Marik-Lebeck’in hazırladığı rapora göre 
Avusturya’ya her gün 365 kişi göç ediyor. 

Günde 365 göçmen!

Avusturya Türkiye’den 
vasıflı işçi arıyor

Almanca kursları göçmenleri bekliyor

Sosyal İşler Bakanı 
Rudolf Hundsorfer 2012 
yılında 25 meslek dalın-
da kalifiye işçi alınaca-

ğını açıkladı. 

ismi yolsuzluk iddialarına 
karışan Martin Graf ve FPÖ 
lideri Heinz Christian Strac-
he listenin sonunda yer alır-
ken, halkın en çok güvendi-
ği isim Heinz Fischer oldu. 
Başbakan Werner Faymann 
ise güvenilen isimler arasın-
da 5. sırada yer alsa da, pu-

anındaki düşüş dikkat çekti. 
FPÖ Kärnten şefi Uwe Sche-
uch ise bir hafta içinde 1217 
kez medyada ismi anılan kişi 
olarak Fischer'ı ve Strache'yi 
sollayarak bir rekora imza 
attı ve Avusturya'nın en po-
püler politikacısı unvanının 
sahibi oldu.

Neden güvenemiyoruz? 

bezahlte Anzeige
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 GlaseReı

ayna vitrin, masa Camları, Kapı ve Pencere Camları, 
hediyelik eşya, Banyo rafları, mutfak Camları

 cam BiZim işimiZ

sİgortali evlerİn Cam DeĞİŞtİrme ÜCretİ sİgorta 
ŞİrKetİnDen alinir.

 24 saat acil arama hattı: 
 0699 110 49 021

viyana ve niederösterreich çevresi ve köyleri

camcı tayFun 

VİyANA VE NİEDErösTErrEİcH ÇEVrEsİ VE KöylErİ

Telefon: 01/ 943 69 15
gudrunstr. 136 a-1100 Wien - www.glasereitayfun.at
glaserei-tayfun@chello.at  - Fax: 01 / 943 69 16

Ramazan ayının yaklaşma-
sıyla başta oruç olmak üze-
re Diyanet İşleri Başkanlığı 

Din İşleri Yüksek Kurulu'na ge-
len soruların sayısında da ciddi 
bir artış gözleniyor. İşte oruçla 
ilgili en çok sorulan sorular ve 
cevapları:

oRuç Fidyesi ne demektiR?

Fidye, bazı ibadetlerin eda edil-
memesi ya da edası sırasında 
birtakım kusurların işlenmesi 
hâlinde ödenen dinî-malî yü-
kümlülüktür. İbadetlerle ilgili 
fidye, oruç ve hacda söz konu-
sudur. İhtiyarlık ve şifa ümidi 
olmayan bir hastalık sebebiyle 
oruç tutamayan ve daha sonra da 
kaza etmesi mümkün olmayan 
kimse, oruç tutamadığı her güne 
karşılık bir fidye öder. Kur’an-ı 
Kerim’de, “Oruç tutmaya güç 
yetiremeyenler, bir fakir doyu-
mu kadar fidye öder.” (Bakara, 
2/184) buyurulmaktadır. Bir fid-
ye miktarı, bir sadaka-i fıtır mik-
tarıdır. Sadaka-i fıtır ise bir kişiyi 
bir gün için doyuracak yiyecek 
veya bunun para olarak karşılı-
ğıdır. Fidye vermek durumunda 
olan fakat buna maddi imkânı el 
vermeyen kimse Allah’tan af di-
ler. Günler uzun olduğu için oruç 
tutamayan hasta ya da yaşlılar, 
kısa günlerde oruç tutabilirlerse 
tutamadıkları orucu kısa gün-
lerde kaza etmeleri gerekir. Bu 
durumda olan kimselerin vermiş 
oldukları fidyeler sadaka sayılır. 
Oruç fidyeleri, Ramazan ayının 
sonunda toptan verilebileceği 
gibi, Ramazan ayı içinde günlük 
olarak veya Ramazan ayı başın-
da da verilebilir.

oRucu BoZan şeyleR neleRdiR?

Orucun temel unsuru ve anla-
mı, yeme, içme ve cinsel ilişki-
den uzak durmak, nefsi bunlar-
dan mahrum bırakmak olduğu 
için, oruçlu iken bunlar ve bu 
anlama gelecek davranışlar 
orucu bozar. Yemek ve içmek, 
yenilip içilmesi mûtat olan her 
şeyi kapsamı içine alır. Sigara, 
nargile gibi keyif veren tütün 
kökenli dumanlı maddeler ile 
uyuşturucular ve tiryakilik ge-
reği alınan tüm maddeler oruç 
yasakları kapsamına girer. 
Ağızdan alınan ilâçlar da aynı 
hükme tabidir.

GöZ damlası oRucu BoZaR mı?

Uzman göz doktorlarından alı-
nan bilgilere göre, göze damla-
tılan ilaç miktar olarak çok az 
(1 mililitrenin 1/20’si olan 50 
mikrolitre) olup bunun bir kıs-
mı gözün kırpılmasıyla dışarıya 
atılmakta, bir kısmı gözde, göz 
ile burun boşluğunu birleşti-
ren kanallarda ve mukozasında 
mesamat yolu ile emilerek vü-
cuda alınmaktadır. Damlanın 
yok denilebilecek kadar çok az 
bir kısmının, sindirim kanalına 
ulaşma ihtimali bulunmaktadır. 
Bu bilgiler, değerlendirildiğinde, 
göz damlası orucu bozmaz. 

yıkanmak oRucu BoZaR mı?

Ağız ve burnundan su girip sindi-
rim cihazına ulaşmadıkça oruçlu 
kimsenin yıkanması orucuna za-
rar vermez. Nitekim Hz. Aişe ve 
Ümmü Seleme validemiz Hz. Pey-
gamber (s.a.s.)’in Ramazan’da im-
saktan sonra yıkandıklarını haber 

vermişlerdir. Bu itibarla, ağız ve 
burnundan su kaçırmamak şartıy-
la oruçlu kişi yıkanabileceği gibi, 
havuz veya denize de girebilir. 
Ancak yüzme esnasında su yut-
maktan kaçınmak zor olduğu için 
ihtiyatlı davranmak uygun olur.

nikotin Bandı oRucu BoZaR mı?

Kural olarak orucu bozan şey-
ler, vücuda normal yollarla gi-
ren maddeler ve cinsel ilişkidir. 
Vücuda sürülen yağ, merhem 
ve benzeri şeyler deri üzerinde-
ki gözenekler ve deri altındaki 
kılcal damarlar yoluyla emile-
rek kana karışmaktadır. Ancak 
cildin bu emişi, çok az ve yavaş 
olmaktadır. Diğer taraftan bu 
işlem yeme, içme ve beslenme 
anlamına da gelmemektedir. 
Bu itibarla, deri üzerine sürülen 
merhem, yapıştırılan ilaçlı bant-
lar orucu bozmaz. 

oRuçlu kimse diş tedaVisi 
yaptıRaBiliR mi?

Orucun bozulması için yeme, 
içme ve cinsel ilişki ya da bu 
anlamları ifade eden bir fiilin 
işlenmesi gerekir. Bu sebeple 
sırf dış tedavisi sebebi ile oruç 
bozulmaz. Tedavinin ağrısız 
gerçekleşmesi için yapılan en-
jeksiyonlar da beslenme amacı 
taşımadığı için orucu bozmazlar. 
Ancak tedavi sırasında yapılan 
başka işlemler sebebi ile -mesela 
ağız su ile çalkalanırken- boğaza 
su, kan veya tedavide kullanılan 
maddelerden biri kaçarsa oruç 
bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

dış FıRçalamak oRucu BoZaR mı?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile 
çalkalamak orucu bozmadığı gibi 
diş fırçalamakla da oruç bozul-
maz. Bununla birlikte, diş macu-
nunun, misvak parçalarının veya 
suyun boğaza kaçması halinde 
oruç bozulur. Orucun bozulma 
ihtimali dikkate alınarak, diş-
lerin imsakten önce ve iftardan 
sonra fırçalanması uygun olur. 

sakıZ çiğnemek oRucu 
BoZaR mı?

Günümüzde üretilen sakız-
larda, ağızda çözülen katkı 
maddeleri bulunduğundan, 
ne kadar itina edilirse edilsin 
bunların yutulmasından ka-
çınılması mümkün değildir. 
Bu sebeple bu tür sakız çiğne-
mek orucu bozar. 

aşı olmak Ve iğne yaptıRmak 
oRucu BoZaR mı?

Oruç; yemek, içmek, cinsel 
ilişki ve bunların kapsamına 
giren şeylerle bozulur. Bu se-
beple, besin değeri taşımayan 
aşılar orucu bozmaz. Dinimiz, 
tedavi sürecinde olan hastala-
rın oruç tutmamalarına ruh-
sat vermektedir. Bu nedenle, 
tedavisi devam eden hastalar, 
sağlıklarına kavuşup, tedavi-
leri sona erinceye kadar oruç-
larını erteleyebilirler. Bunun-
la birlikte, Ramazan ayında 
herkesle birlikte oruca devam 
etmeyi arzu ediyor ve oruç tut-
malarına da başka bir engel 
yoksa iğnelerini iftardan son-
ra yaptırmaları yerinde olur. 
Bu imkâna sahip olmayanlar, 
tedavi ve aşı amaçlı iğne yap-
tırabilirler. Ancak, oruçlu iken 

gıda ve vitamin iğneleri yaptır-
mak, damardan serum ve kan 
verilenlerin orucu bozulur. Daha 
sonra bu oruç kaza edilir.Oruç-
lu bir kimsenin morfinli veya 
morfinsiz olarak dişlerini tedavi 
ettirmesi veya çektirmesi orucu 
bozmaz. Ancak tedavi esnasın-
da, kan veya tedavide kullanılan 
maddelerden herhangi bir şeyin 
yutulması ise, orucu bozar.

GeBelikte oRuç tutulaBiliR mi?

Ramazan orucunu tutmamak 
için geçerli mazeretlerden biri de 
gebelik veya çocuk emzirmektir. 
Gebe veya emzikli olan kadınlar, 
kendilerine yahut çocuklarına 
bir zarar gelmesinden korkma-
ları halinde oruç tutmayabilirler 

anesteZi oRucu BoZaR mı?

Lokal, bölgesel ve genel aneste-
zi olmak üzere, üç türlü aneste-
zi vardır. Küçük ameliyatlarda 
ameliyat bölgesinin yakın çevre-
sine iletimi engelleyen ilaçların 
verilmesi ile oluşan anesteziye 
lokal anestezi (sınırlı uyuştur-
ma) denir. Vücudun daha geniş 
bölgeleri, örneğin belden aşağı-
sı veya bir yarısı iletimin omu-
rilik düzeyinde engellenmesi 
için omuriliğe veya omuriliğe 

varmadan geniş bir sinir grubu-
nun oluşturduğu bağlantı yerleri 
üzerine ilaç verilerek oluşturu-
lan anesteziye bölgesel anestezi 
denir. Hastanın uyutulup ağrı-
nın duyulması beyin düzeyinde 
engellenirse bu tür anesteziye 
genel anestezi denir. Anestezi, 
nefes yolu veya iğne ile vücuda 
ilaç verilerek oluşturulmaktadır. 
Nefes yolu veya iğne ile yapılan 
anestezi, mideye ulaşmadığı 
gibi, yeme-içme anlamı da taşı-
mamaktadır. Ancak bölgesel ve 
genel anestezide, acil durumlar-
da ilaç ve sıvı vermek amacıyla 
damar yolu açılarak, bu açıklık 
işlem süresince serum vermek 
suretiyle sağlanmaktadır. Bu 
itibarla, lokal anestezi (sınırlı 
uyuşturma) orucun sıhhatine 
engel değildir. Bölgesel ve genel 
anestezide serum verildiği için 
oruç bozulur. 

akupunktuR tedaVisi 
oRucu BoZaR mı?

Oruç, imsak vaktinden iftar vak-
tine kadar ibadet niyetiyle yeme, 
içme ve cinsel ilişkiden uzak 
durmak suretiyle yapılan bir 
ibadettir (Bakara, 2/187). Aku-
punktur ise; vücutta belirli nok-
talara iğne batırarak, çeşitli has-
talıkları tedavi etme metodudur. 

Orucu bozan şeyler kapsamında 
olmadığı yani vücudu beslemesi 
ve gıdalandırması söz konusu ol-
madığından akupunktur yaptır-
mak orucu bozmaz.

anjiyo yaptıRmak oRucu 
BoZaR mı?

Halk arasında anjiyo olarak bili-
nen operasyon, teşhise yönelik 
(anjiyografi) ve tedaviye yönelik 
olarak uygulanmaktadır. Anji-
yografi vücut damarlarının gö-
rüntülenmesi demektir. Damar 
içine damarların görünür hale 
gelmesini sağlayan ve kontrast 
madde olarak tanımlanan ilaç 
verilerek, anjiyogram adı verilen 
filmler elde edilir. Anjiyografi 
sayesinde organları besleyen 
damarlar görüntülenerek damar 
hastalıkları veya bu damarlar-
dan beslenen organlara ait tanı 
koydurucu bilgiler edinilir. Te-
daviye yönelik olarak uygula-
nan anjiyonun klasik yöntemi 
anjiyoplastidir. Bu ise, dar veya 
tam tıkalı damarların balon ya 
da stent denilen özel araçlarla 
tekrar açılması için yapılır. Bu 
bilgiler ışığında gerek anjiyog-
rafi, gerekse anjiyoplasti ope-
rasyonlarında yemek ve içmek 
anlamı bulunmadığından, oruç 
bozulmaz. 

Ramazan ayı ile 
ilgili sorular
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Niederösterreich Eyaleti'nin 
Grafenwörth Beldesi'nde 
birkaç yüzyıldır muhteşem 

bir saray ve bu sarayın görülme-
ye değer bir parkı konuşlanıyor. 

Sarayın bahçesini 1550 yılında 
kuran ve bu eserin oluşmasını 
sağlayan “dahi bahçıvan”, Os-
manlı doğumlu bir Türk. Bu kişi 
Niederösterreich’da gerçekleşen 
Türk savaşlarında sarayın hü-
kümdarı Hans Rueber tarafın-
dan tutsak olarak yakalanmış ve 
saraya getirilmiş. O zamandan 
sonra Grafenwörth’te yaşama-
ya başlayan tutsak Türk, saray 
bahçesinde yaptıklarıyla şehirde 
kendini ölümsüzleştirmiş. 

Birçok kaynakta kendisinden 
övgüyle söz edilen bahçıvan ve 
yaptıkları hakkında Dr. Obern-

dorfer şunları söylüyor: “Sara-
yın bahçesini kapsayan bölgede 
bulunan birçok ağaçtan sadece 
koruma altındaki bu meşe ağacı 
günümüze kadar kalabilmiş. Bu 
ağaç, özel bir sebeple koruma 
altında tutuluyor ve bu şekilde 
korunuyor.” 

1580 yılında Hans von Rue-
ber Grafenwörth ve Pixendorf 
Sarayı’na ve bahçesine hayran 
kalan bir Alman ilahiyatçı yaz-
dığı günlükte bu yeri şöyle an-
latıyor:  “Bu yer, sadece şahane 
ve gösterişli bir saray olduğu ve 
savaşta yakalanan bir Türk ta-
rafın yapılan bir bahçeye sahip 
olduğu için değil, aynı zamanda 
dönemin silah ve teçhizatının 
bulunduğu küçük bir cephanelik 
içerdiği için de görülmeye değer 
bir yer.”

Aşağı Avusturya'nın Grafenwörth Beldesi'nde bulunan kemerli yolun ve 450 yıllık ağacın yanında bir 
de muazzam bir saray ve sarayın tutsak bir Türk bahçıvan tarafından yaratılmış muhteşem bir bah-
çesi bulunuyordu. 

Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aday Efes Antik 
Kenti 10 Temmuz akşamı Avusturya’nın ve dün-
yanın en önemli orkestrası olarak kabul edilen 
Viyana Filarmoni’yi ağırladı. 

Aşağı Avusturya'da 450 yıllık bir Türk eseri

Viyana 
Filarmoni'den 
Türkiye turu

�Dünyanın en ünlü orkestrası Viyana Filarmoni'den efes Antik 
Kenti'nde konser

İzmir. Türkiye’de kültür 
ve sanat turizmi Viya-
na Filarmoni Orkes-

trası’nın “Deniz ve Müzik” 
adlı turu ile canlandı. Özel-
likle yeni yıl konserleri tüm 
dünya televizyonlarından 
canlı yayınlanan Viyana 
Filarmoni lüks bir cruise 
gemisinde beraber yola 
çıktığı bin 600 kişilik din-
leyicisiyle Malta, İstanbul, 

Kuşadası, Pire arasındaki 
turuna İstanbul Anadolu 
Oditoryumu’nda başladı. 
10 Temmuz akşamı ise 
İzmir’de Efes Antik Kenti 
Agorası’nda 2 bin met-
rekarelik bir alanda  26. 
Uluslararası İzmir Festiva-
li kapsamında şef Herbert 
Blomstedt önderliğinde 
Schubert’ten eserler ses-
lendirdi. 

�  450 yıllık bu ağacı Türk bir bahçıvan yetiştirdi. Tarihçi Dr. Ingrid 
Oberndorfer Türk bahçıvanın izini sürüyor
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Metrolarda Viyana aksa-
nı dışında her dili duymak 
mümkün. Bir keresinde göç-
menler bana sözlü tacizde 
bile bulundular. Buradaki 
göçmen profilini iyi bulmu-
yorum. Bunun temelinde fa-
kirce bir ülkeden daha zen-
gin bir ülkeye göç etmenin 
zorlukları yatıyor. Hiç tanı-
madığınız bir kültürün içine 
giriyorsunuz. Eğitimsiz biri 
için bunu anlamak çok zor. 
Kendi ülkemden örnek ver-
mek gerekirse, göçmenler 
tatillerde evlerine gidiyorlar 
ama düzgün bir Rumence ko-
nuşamıyorlar. Avusturya’da 
çoğunun iyi bir hayatı yok, 
ama Romanya’ya da ait de-
ğiller artık. Ortada sıkışıp 
kalmışlar.

Gloria Fuchs 
(26, mimar, Romanya):

Konuşulması gereken sorun önyargılar 
ve Avusturyalıların Türklere bakış açısı. 
Buradaki Türklerle Avusturyalılar aynı kül-
türü paylaşamamış, birbiriyle kaynaşama-
mış durumda. Bu yüzden Türkler toplumun 
dışındaymış gibi gözüküyor. 2 ülke arasın-
da kalıyorlar.  Benim rahatsız olduğum nok-
ta, buradaki insanların Türkleri yanlış temsil 
etmeleri. Diğer yandan gençlere bakıldığın-
da; buradaki Avusturyalı gençlerin hali de iç-
ler acısı. Yine Türk gençlerinin aile yaşamı ol-
duğu için, Avrupalı gençlere göre davranışları 
daha düzgün.

Süleyman Çoban 
(30, araştırma görevlisi, Türkiye)

Bu konuda aslında o kadar büyütülecek 
bir şey yok. Sokağa tükürme, küfür etme 
gibi davranışları Avusturyalılar da yapı-
yor. Bu sadece Türklerle ilgili bir sıkın-
tı değil. Burada Sırpı da var, Çeçeni de 
var, birçok kökenden göçmen var. Asıl so-
run, insanların kendini Türkiye’de sanıp, 
burada yaşamaya çalışması. Diğer göç-
men grupları da aynı şekilde. Hepsi ken-
di dilini Almancayla karışık yarım yama-
lak konuşuyor. Sorun göçmenlerin değil, 
Avusturya’nın sorunu.

Levent Cinel 
(25, öğrenci, Türkiye)

Göçmenlerin kültürü doğal ola-
rak Avusturya kültüründen fark-
lı. Göçmenler olarak biz daha 
gürültülüyüz. Buraya gelip ya-
şayanlar olarak buradaki haya-
ta ayak uydurmamız gerekiyor. 
Buranın kültürünü değiştireme-
yeceğimize göre, yaşadığımız 
yere uyum sağlamamız lazım.  
Tabii ki sokakta uygunsuz dav-
ranışta bulunan çok kişi var, 
ama genelleme yapmak da yan-
lış. Göçmenler olarak bize düşen 
görev hareketlerimize dikkat et-
mek ve Avusturya’daki yaşama 
uyum sağlamak.

Mahdi Laly
 (30, elektrikçi, Afganistan)

RÖPORTAJ
Orhan Sönmez 

Avusturya düzenli bir ülke. Toplumsal yaşamı ko-
laylaştırmak için konan ve ayrım gözetmeyen ba-
sit kurallar var. İnsanlar düzenlerine uyulmasını 
istiyorlar. Çok basit bir örnekle, bisikletliyseniz bi-
siklet yolundan, yayaysanız veya bebek arabanız 
varsa yürüyüş yolundan gidersiniz. Ve bu son de-
rece mantıklıdır. Böylece kimse birbiriyle çarpış-
maz. Bregenz'te Türk bir anne bebek arabasıyla 
bisiklet yolundan gittiği için uyarıldı ve ardından 
bir karmaşa yaşanmaya başlandı. Olayın sebebi-
ni sonradan öğrendik, bağırış çağırışları duyun-
ca. Sanırım kadın bu olayı kişisel algılamış, Türk 
olduğu için bu tepkiyle karşılaştığını sanmış, ya 
da ona söyleneni hiç anlamamıştı. Demem o ki, 
Avusturyalılar Türkleri dışlıyor demeden evvel, bu 
tür durumları da göz önünde bulundurmak gerek. 

Bilge Aybudak 
(23, öğrenci, Türkiye)

Ülkedeki Türk ve göçmen nüfusu çok fazla. Sokakta 
kötü davranışlara ben de birkaç kez tanık oldum. Bir 
keresinde Donauinsel’de gezerken birkaç adam dur-
duk yere gelene gidene laf atıyordu. Üstelik alkollü 
bile değildiler. Sokaklardaki kötü davranışların te-
melinde özentilik yatıyor. Sokakta bağırmalar ça-
ğırmalar, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçla-
rında gelene geçene laf atmalar. Benim bile bazen 
Türklüğümden utandığım anlar oluyor. Aralarında 
bile birbirlerine laf atıyorlar, hep bir kavga içinde-
ler. Çoğu insan da okullarda ayrımcılığa tabi tutulu-
yor, aileler bile ayrımcı düşünüyor. “Aman Türklere 
bulaşma” diyerek çocuğunu okula gönderen birçok 
Avusturyalı aile var.

Mustafa Aslan 
(22, öğrenci, Türkiye)

Yeni Vatan Gazetesi Wiener 
Charta projesine destek ver-
meye devam ediyor. Sorduk: 
İmajımız neden bozuk? 

Vatandaş ne dedi 
İmajımız niye bozuk?
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Yazılı açıklama yapan Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Elif 
Karacanoğlu, “Ramazan’ın 

yaza denk gelmesiyle, oruçlu ka-
lınan süre atıyor. Dolayısıyla sa-
hurun önemi gittikçe artıyor. Hep 
söylediğimiz az ve sık beslenme 
için sahura kalkarak oruç tut-
mak ve uzun açlığı bir nebze ol-
sun azaltmak, sağlığımız için çok 
önemli. Çünkü uzun süreli açlık 
kan şekerini düşürerek karaciğere 
ve mideye zarar verebiliyor. Tansi-
yonu ve şekeri etkiliyor. Bu neden-
le mutlaka sahur yapılmalı” dedi.

saHuRsuZ oRuç kilo aldıRıyoR 

Sahursuz oruç tutmanın kilo al-
dırdığını da belirten Karacanoğlu, 
“Gün içinde tek öğünle beslenildiği 
için tek öğün olan iftarda yenen ye-
meğin hacmi gittikçe artıyor ve kişi 
kilo vereceği yerde Ramazan ayının 

sonunda mutlaka en az 2-5 kg alıyor. 
Sahurda ölçülü yendiği takdirde 
kilo almayı önlüyor” diye konuştu.

yemekleRi yaVaş yiyin 

Vatandaşları oruç tutarken zayıf-
lamaya çalışmamaları konusunda 
da uyaran Hisar Intercontinental 
Hospital Beslenme ve Diyet Uz-
manı Elif Karacanoğlu, şunları 
söyledi: “Orucu zayıflamak için 
fırsat görmek yanlıştır. Ramazan 
döneminde de sağlıklı beslenme-

den uzaklaşmayın. Yemeğinizi ya-
vaş yiyin. İftarda orucunuzu açıp 
çorbanızı içtikten sonra bir süre 
yemeğinize ara verin. 10- 15 daki-
ka sonra ana öğüne geçin; ancak 
mutlaka yavaş yiyin. Tatlıya geç-
meden önce yavaş tempoda bir 
yürüyüş yapın. Öğün düzeniniz 
değiştiği için aynı kiloyu koru-
manız ya da en fazla 1-2 kilo alıp 
vermeniz mümkün. Ancak kilo 
verebilmek adına, düşük kalorili 
beslenmek, Ramazan sonunda 
kas kaybetmenize yol açabilir.”
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Türkiye'de Sağlık Ba kanlığı'nın 
başlattığı “Aşırı Tuz Tüketi-
minin Önlenmesi Programı” 

kapsamında uzmanlar tuzun za-
rarları konusunda vatandaşları 
uyarmaya devam ediyor. Uzman-
lar hem kan basıncını yani tansi-
yonu yükselten, hem de inmeye 
yol açan tuzun günlük kullanımı-
nın 1 gram azaltılması ile inmeye 
bağlı ölümlerde yüzde 5, kalp kri-
zine bağlı ölümlerde ise yüzde 3 
oranında azalma sağlanacağını, 
sağlıklı bir kişinin günde 6 gram-
dan fazla tuz tüketmemesi gerek-

tiğini belirtiyor. Yine sağlık ba-
kanlıklarına bağlı müdürlüklerde 
yapılan araştırmalarda Türkler 
arasında ölüm istatistiklerinde 
birinci sırada gelen kalp damar 
hastalıklarının en önemli sebep-
lerinden biri bilinçsiz tuz tüketi-
mi olarak ortaya çıkıyor. 

tuZ tÜketimini nasıl aZaltmalı? 

Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu 
tuzu sadece “tuzluk”tan karşılamı-
yoruz. Gün boyunca yediğimiz ek-
mek, sebze, hayvansal gıdalar da 

tuz içeriyor. Evinizde tuz kullanı-
mını azaltmak için yapabileceğiniz 
en iyi hamle tuzlukları rafa kaldır-
mak, yemeklere daha az tuz atmak 
ve asla yemeğin tadına bakmadan 
tuz atmamak. Alışverişte mutlaka 
satın aldığınız ürünün bileşenleri-
ni okuyun, etikette bu gıdadan ne 
kadar tuz veya sodyum alacağınızı 
öğrenebilirsiniz. Özellikle büyüme 
ve gelişme çağındaki çocukların 
bilişsel performanslarını olumsuz 
etkileyen iyot yetersizliğinin önü-
ne geçmek için tuzunuzu iyotlu 
almayı tercih edin. 

Tuzu azaltmak
 hayat kurtarıyor

Uzmanlar günlük tuz tüketiminin 1 gram
azaltılması ile inmeye ve kalp krizine bağlı 
ölüm risklerinin azaltılabileceğini söylüyor. 

Hayırlı Ramazanlar
Viyana Ramazan imsakiyesi

ramazanda bunları 
sakın yapmayın

Ramazan ayında uz-
manlar doğru beslenme 
konusunda uyarıyor.



bezahlte Anzeige


