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Abrakadabra:
Yeşil sertifika 
ile içki helal oldu Sayfa 19´da.

Bu ne 
biçim din
anlayışı ?

Vay 
vay..
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Uyumdan sorumlu Bakan 
Sebastian Kurz,  Yeni 
Vatan Gazetesi´nden Birol 

Kılıç’ı Dış İşleri Bakanlığında ka-
bul ederek çalışmaları hakkın-
da değerlendirmelerde bulundu. 
Kurz “ Vatanımız Avusturya’da 
birçok şeyle gurur duyabiliriz. 
Örnek verecek olursak; doğa gü-
zelliğimiz, kültürümüz, inanç öz-
gürlüğü gibi değerlerimiz ve de-
mokrasimizle. Kökenimiz ne 
olursa olsun ya da nereden gel-
miş olursak olalım, bu değer-
ler bizleri birbirine kenetleyen 
değerlerdir. Bizim amacımız, 
Avusturya’nın, burada bizim-
le birlikte yaşayan tüm insanla-
ra kendi köklerini terk etmek zo-
runda kalmadan vatan olmasıdır. 
Avusturya da yaşayan göçmenler 
ve çoğunluk arasında Avusturya 
bilincini güçlendirmektir.” dedi.

Inteagrationfond’un yaptırdı-
ğı düşündürücü araştırmaya gö-
re, araştırmaya katılan Göçmen 
kökenlilerin  %30’u kendilerini 
geldikleri ülkeye bağlı hissedi-
yorlar. Bu oran eski Yugoslavya 
göçmenleri arasında yaklaşık 
¼  , Türkler arasında ise yakla-
şık %42. Gençler bir yere kendi-
lerini daha zor ait hissediyorlar.  
 
Dış İşleri Bakanı ve uyum müşte-
şarı  Kurz, sözlerine şöyle devam 
etti : “Avusturya, burada bizim-
le birlikte yaşayan tüm insanlara 
kendi köklerini terk etmek zorun-

da kalmadan vatan olmalıdır.”  Y
Kampanyanın tanıtımı önü-
müzdeki haftalarda reklamlar-
da, yazılı basında ve yeni med-
ya organlarında görülecek. 
Yapılacak kampanyaya Federal 
Cumhurbaşkanı Heinz Fischer ,” 
Avusturyalı Folk şarkıcı Andreas 
Gabalier ve eski Avusturya gü-
zeli Miss Amina Dagi davet edil-
di. Bu arada 2011 tarihinde baş-
latılan “Zusammen: Avusturya” 
grubundan 300’den fazla enteg-
rasyon elçisi okullarda bilgilen-
dirme çalışması yapmak için yo-
la çıktılar.12Kasım’dan itibaren 
bu ziyaretlerin öncelikli konusu “ 
kimlik” olacak..

Dış İşleri Bakanı ve uyumdan Sorumlu Bakan Sebastian Kurz  
Birol Kılıç’ı Dış İşleri Bakanlığında makamında kabul ederek köken, 
vatan ile gurur  duyma ve kampanya hakkında soruları cevabladı. 

Dış İşleri Bakanı Kurz ile köken ve 
vatan ile gurur duyma görüşmesi  

AKTÜEL

Birol  Kılıç

Sebastian
Kurz

Vi y a n a - D e v l e t  U y u m 
M ü ş t e ş a r ı  S eb a s t i a n 
Kurz’un sorumlulğun-

da „Integratiosnfond“  tarafın-
dan başlatılan  almanca dilinde  
“MEINE HEIMAT ÖSTERREICH: 
STOLZ DRAUF“ (  Vatanım 
Avusturya ile gurur duyuyorum) 
kampanyasına olumlu ve olumsuz 
tepkiler bitip tükenmiyor. Bu kam-
panya kısaca herkesi konuşturu-
yor. Integrationsfond kampanya 
başlarken her zamanki Türkiye 
göçmenlerinin Avusturya ile en az 
gurur duyan göçmen grubu olma-
sı tepki toplamaya devam ediyor. 

Olumlu tepkilerin çogu çok ses-
lilik, Anayasanın vatandaşları-
nın hak ve hukukunu koruması, 
eğitim olanakları, din özgürlüğu 
ve kişisel başarıların önünde en-
gel olması konusunda odaklanı-
yor.   Paralı verilen gazete ilanla-
rının bir tanesinde örneğin Hasan 
ismininde soyadı verilmemiş bir 
56 yaşında Türkiye göçmeni va-
tandaş eline aldığı bir resim tab-
losunda yaptırdığı evinin ça-
tı katının son tuğlaları yapılırken 
çektiği resmi eline almış bir şe-
kilde poz verdiği dikkat çekiyor.  

Bun ilanda Integrationsfond bu 
tablonun altına stolzdrauf yanı 
gurur duyuyorum diye yazdıktan 
sonra Hasan adlı vatandaşının şu 
sözlerine yer vermiş : „ Bizim va-
tanımız Avusturya’da birçok şey 
gurur duyabiliriz. Ben kendi ça-
lışmam ile Avusturya kendime 
bir ev yaptım ve kendi işimi yö-
netiyorum. Bu ev ve işimden do-
layı gurur duyoyorum“. Bunun 
gibi birçok göçmenin eline bir 
resim tablosu verilerek neler ile 
gurur duyduklarının ifadeleri-
ne yer verilen paralı ilanlara ya-
pılan elestireler programlara bi-
le konu olmaya devam ediyor.   

  TÜRK BASININA AYRIMCILIK 

Herkesin vergileri ile ödenen ver-
gilerin Türkçe yayınlanan ve bu 
konuda Türkiye göcmeni toplu-
ma direk ulaşan yazılı medya-
ya verilmemesi dikkat çekti. Tüm 
Avusturya basınına ve diğer dilde-
ki göçmen gazetelerine hemen  bol 
bol ilanlar verilmesi dikkat çek-
ti.   Geçtiğimiz gün Puls4 adlı prog-
ramda bu konuda tartışmaya ka-
tılan Der Standard Gazetesinden  
Rus asıllı ünlü gazeteci Rabinovic 
ve Neue Zürcher Gazetesi es-
ki temsilcisi Charls Ritterband ve 
Yeşiller Partisi Gençlik Kolları söz-
cüsü Cengiz Kulaç bu kampanya-
ya sert eleştirilerde bulunmaları 
gözden kaçmadı. Yapılan eleştir-
lerde Yeşiller Partisinden Cengiz 
Kulaç, „ Biz böyle milliyetçilik ve 

ırkçılığa açık yabancıları aslında  
aşağılayan kampanyalara karşı-
yız. Kimse göçmenlere veya mül-
tecilere yardim etikleri için niye 
gurur duymuyor. Sadece mater-
yal, mal ve mülk ile gurur duyul-
ması açgözlülük değil mi ? Burada 
ÖVP ve Kurz kendi parti tanıtımı-
nı PR’ini bizm vergilerimiz ile ya-
pıyor“ dedi. Der Standard´dan 
Rabinovic ise, „ Kalkip uyum elçi-
leri diye seçtikleri göçmenleri sa-
dece kendi ÖVP Partisinin lobicisi 
yapmak ve oy kazandırmak ve tri-
bünlere oynamak bir tuhaf, sami-
miyetsiz ve yanlış. Bu konu partiler 
üstü ve Sivil Toplum Örgıtleri üze-
rinden yapılsa o zaman destekle-
rim. Böyle bir projede geçmişte ça-
lıştım ve olumlu buluyorum. Ama 
bir partiye ve bir siyasetciye mal 
edilmeden. Ama bizim vergilermiz-

le böyle bir partiye hizmet eden ve 
göçmenlerin kullandıldığı bir kam-
panya doğru değil. Fikir güzel yön-
tem yanlış ve samimiyetsiz“ dedi.   

Neue Zürcher Zeitung temsilcisi 
Charls Ritterband ise Strolzdrauf 
kampanyası ile ilgili en sert açık-
lamalarda şu şözler ile dile ge-
tirdi: „Bu kampanya yabancı 
düşmanlığın olduğu ve kışkirt-
malarının olduğu bir ülkede göç-
menler üzerinden olması çok 
gülünç. Bir yandan yabancıları 
şeytanlaştıran gazetelerde göç-
menlerin eline bu tabloları verip 
evi ile barkı ile gurur duyuyorum 
demek siyaset mi?“. Bu tür eleşti-
riler twitter’de böyle devam eder-
ken  bu kampanyayı destekleyen-
lerin çoğunlukta olduğu iddia 
ediliyor.

Avusturya ile en az gurur duyan 
Türkiye göçmenleriymiş?

Avusturya ile gurur duyma kampanya hakkında konuşan bir vatantaş şunla-
rı  ifade etti : “ İç İşleri Bakanlığına bağlı Integrationsfond Türkiye göçmenleri-
ni basın bildirileri ile bir kampanya başlamadan niye en az uyum gösteren veya 
Avusturya ile an az gurur duyan insanlar diye tüm kamuoyunda devlet gücü ve 
forsu ile yıllardır niye karalıyor? Avusturya topluma ne olduğu belirsiz Türkiye, 
Türkiye göçmenleri ve müslümanlara karşı önyargılı kişi ve kuruluşlar ile araş-
tırma yapıp bunu kamuoyuna gerçek diye sunan yıllardır  ÖVP Partisi sorumlu-
ğundaki Integrationsfond sorumlularının gerçek düşüncelerini ve master plan-

ları nedir? Bu gizli kin ve düşmanlık hoş değil.  Kokuyor!” 
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Viyana-Avusturya’da tüm 
okullarda gerici cihat te-
rörüne karşı öğretmenler 

gençlerin değişimi konusunda 
Avusturya Anayasasını koruma 
Milli İstihbarat Teşkilatı ile bir-
likte konferanslar vermeye başla-
dı. 8 Milyon nüfuslu Avusturya’da 
600 bine yakın Müslüman yaşı-
yor. Avusturya cihat terörünün 
finanz ve organizasyonun bal-
kanlar üzerinden arka bahçesi 
olarak dünya istihbarat teşkilat-
larının gözetiminde. Avusturya 
Parlementosunda özel oturum 
ve FPÖ’ ün yönelttiği 51 acil so-

ru önergesinde başlık şu idi : “ 
Avusturya´da cihat terörü, gerici 
İslamlaşma ve iltica karmaşası ye-
rine güvenlik.”

Çarşamba günü akşama doğru 
parlamentoda sert tartışmalar ol-
du. Avusturya’nın sağcı partisi 
olan FPÖ milletvekilleri, İçişleri 
Bakanı Johanna Mikl - Leitner’in 
cevaplandırması için “Acil” 51 so-
ru önergesi verdi. Yöneltilen soru 
önergeleri geniş bir yelpazeye ya-
yılıyor: Konu suç işleyenlere kar-
şı mücadele, Avusturyalı IŞİD sa-
vaşçıları ve suç işleyen ilticacılar. 

FPÖ ‘lüler Avusturyalıların İslam 
terörü tehlikesiyle karşı karşıya 
kalabileceğini parlementoda ko-
nuşmalarında ifade ettiler. İçişleri 
Bakanı yöneltilen sorulara ayrın-
tılı cevaplar verdi: Avusturya’dan 
bu yıl sadece 54 kişi cihat çağrı-
larına katıldı, katılanlardan 26’sı 
Suriye’de savaşta hayatlarını kay-
betti. 64 katılan kişi Avusturya’ya 
geri döndü ve Devlet Güvenlik 
Güçleri`nin yakın takibi altında. 
Avusturya İç İşleri Bakanı Mikl-
Leitner Parlamento Binasında 
yaptığı açıklamada: “Bize gö-
re, İslamcılar, bizim devlet dü-

zenimize ve sistemimize karşılar, 
çünkü bizim değerler sistemimi-
ze karşı saldırıyorlar. Demokratik 
değerlerimiz ayaklar altına alını-
yor.”

 İçişleri Bakanı şimdi sosyal med-
yada gençleri etkileri altına alıp 
örgütlemeye çalışan İslamcıları 
yakın takip altına aldıklarını be-
lirtti. Fakat Müslüman gençlerin 
ufak bir kesimin radikalleştiği-
ni de önemsediklerini belirtti ve 
İslam’ı hiçbir zaman terör ve şid-
detle aynı kefeye koymamak ge-
rektiğinin de altını çizdi.

Avusturya´dan 26 kişi Suriye’de 
IŞİD saflarında öldü

Avusturya çalkanlamaya devam ediyor. Tartışmaların merkezinde Türkiye’nin de olduğu Avusturya İç 
İşleri Bakanı Mikl Leitner Parlementoda acil soru önergesine verdiği cevap şöyle : “Bu yıl 54 Avusturyalı 
cihat çağrılarına ş katıldı. Katılanlardan 26’sı Suriye’de terör savaşında hayatlarını kaybetti. 64 katılan 

kişi Avusturya’ya geri döndü ve Avusturya Devlet Güvenlik Güçlerinin yakın takibi altında” dedi. Yandaki 
resimde Viyana´da doğup büyüyen Mısır asıllı Mohammed M. adlı kişi Avusturya ve Almanya’da terör 

estirdikten tutuklanmış, cezasını çektikten daha sonra serbest bırakılmış sonrasında tekrar defalarca suç 
işlemiş ve İnterpol tarafından aranırken Suriye sınırında Türkiye tarafından tutuklanmış daha sonra 

serbest bırakılmıştı. Avusturya ve Almanya bu duruma tepki göstermişti. Suriye sınırına geçen 
Mohammed M. birçok insanın ölüsü ile poz vermesi Avusturya basınında haberlere bu resim konu

 olmuş ve tüm Müslümanları tekrar terörist diye zan altında kalmasına neden olmuştu. 

Yeni Vatan Gazetesi 
24.480 kişi Yeni Vatan bir haberini beğendi!

Mehr als 24.000 Likes…
Mehr als 1000 Verteilung… 
24 binden fazla begeni 
1000´den fazla paylaşım

Facebook  
Yeni Rekor 
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Haber-Analiz 
Yeni Vatan 

Viyana-31 Kasım 2014’te 
V i y a n a ’ d a  C a d ı l a r 
Bayramını çoğunluk ol-

mamak kaydı ile kutlayanlar ol-
du. Cadılar Bayramı, her sene 31 
Ekim’de kutlanan, Pagan ve son-
rasında Hristiyan kökleri olması-
na rağmen günümüzde seküler bir 
kutlama halini almış bir bayram. 
Çocukların genellikle korkunç 
kostümler giyerek kapı kapı dola-
şıp şeker, meyve ve diğer hediye-
leri topladığı bir bayramdır. Diğer 
Cadılar Bayramı kutlamaları ara-
sında maskeli balolar, korku filmi 
seansları ve perili olduğuna inanı-
lan evlere düzenlenen geziler sayı-

labilir. Cadılar Bayramı bazı belli 
başlı Batı dünyası ülkelerinde kut-
lanır. Amerika’da oldukça büyük ve 
görkemli bir festival olan Cadılar 
Bayramı, Amerikan kültürünün 
etkisiyle diğer Batılı ülkelerde de 
yaygınlaşmaktadır. Popülaritesi 
Türkiye gibi ülkeleri de etkilemiştir. 
Dün akşam Viyana Mariahilfe cad-
desi üzerinde bir yerde Yeni Vatan 
Gazetesi muhabirinin fotoğrafına 
takılan bu Selefi terörist maske-
li Viyanalı Avusturya toplumunda 
Suriye krizinin açtığı derin etki-
yi göstermesi açısından önenmli 
bir kare. Viyanalı ayrıca poz verir-
ken bombayı belinden eline ala-
rak intihar eyleminden önce ruh 
hali pozunu vermesi dikkat çekti. 
Avusturya’dan Avrupa’dan en faz-
la çocuk yaştakı gencin Selefi terö-

rist grubun etkisi katılması her gün 
Avusturya basınında bu haberlerin 
çoğalmasına neden oluyor. Bu du-
rum karşısında Avusturya’da yaşa-
yan 500 binden fazla Müslüman 
arasında 26 bin Çecen asıllı 
Rusya’dan kaçmış olarak mülteci 
konumunda zan altında. 

Çünkü en fazla Selefi Çeçen 
ve Çekezler arasından çıkarak 
Avusturya’da gençler arasında 
propaganda yaparak taraf kazan-
maya çalışıyorlar. Bunun yanın-
da Boşnak olarak Avusturya’da 
Sırp zülmünden kaçıp gelen in-
san sayısı 150 bin. En fazla genç 
işte bu Çeçen, Çekez, Boşnaklar 
ve Türkiye göçmenleri arasından 
çıkıyor. Bu gençlerin Suriye veya 
Irak’a götürülmesinin organizas-

yonun ağabalarının yine Türkye 
göçmeni Selefiler olması her gün 
Avusturya basınında çarşaf çar-
şaf haber olarak yayımlanıyor. 
Avusturya’da 300 binden fazla 
Türkiye göçmeni Salefilere karşı 
gerekli ortak tepkiyi göstermedi-
ği için Türkiye ile birlikte devam-
lı çirkin haberler ile zan altında. 
Ekteki resim sadece artık önyar-
gılarda iplerin koptuğunun gös-
tergesi. 

Türkiye göçmenleri hala sorunun 
farkında mı yoksa hala problemi 
sulandırmakla mı meşgul ? Hoş 
değil. Alavare dalavericiler ile bu 
sorunlar çözülmüyor. Alternatifi 
olan sözde İdris özünde İblisler 
ise ateşin üzerine benzin döküyor. 
Dikkat!..Avusturya kaynıyor 

Cadılar Bayramı`nda Viyana‘da çirkin 
Selefi intihar bombacısının işi ne? 

Önyargıda ip koparsa! 
Avusturya kaynıyor

VİYANA- Kimse kimsenin ne 
içtiğine karışmamalı. Bu ku-
ral tartışmasız ve saygı du-

yarak savunduğumuz bir kural ol-
ması gerekiyor. Ama bir Avusturyalı 
şirket İslam dininin en önemli ke-
limesini yani ‘Helal’i kulla- nıp, 
hem de adının önünde İslam veya 
Müslüman adlı bir dernekten aldı-
ğı ‘Helaldir’ sertifikası ile içki me-
nüsü gibi sunarsa bu biraz komik 
ve çirkin kaçmaz mı? Evet sonunda 
bu da oldu ve Avusturyalı bir şirket 
‘Halal Gold‘ adı ile helal, yani ha-
ram olmayan içkiyi piyasaya sundu. 
3 Milyona yakın günlük okuyucusu 
olan Avusturya’nın Krone Gazetesi 
bugünkü sayısında konuya şu an-
da parlemetoda yasalaşmasından 
önce çok tartışılan yeni İslam yasa-
sının 12. maddesinde yer alan müs-
lümanların helal ve haram yiyecek-
lerinde sadece helal yetkisini bir 
kuruma vermesi açısından büyü-
teç altına alarak, “ Şampanya, sekt 
ve kola gibi içeceklere bundan son-
ra helal serfikası geliyor” başlığı ile 

okuyucularına duyu-
ruruken 100 Avro’dan 
başlayan helal serfi-
kasının 45 milyondan 
fazla Müslüman`ın ya-
şadığı AB’de milyar-
larca avroluk paralel 
bir toplumsal piyasa-
nın oluşmasına neden 
olacağı konusunda 
dikkat çekti. 

Haberimize geri dönecek olursak 
helal şampanya ürününü çikaran 
şirket bununla kalmadı, bir de in-
ternette kendisine www.halal- 
gold.com adı ile bir tanıtım say-
fası açtı. Verdi parayı aldı Helal 
sertikasını. Kimden?  Bir Limited 
şirketinden(GmbH) , Dernek ol-
sa kaç yazar. ? Başta Dubai olmak 
üzere petrol zengini körfez ülkele-
rinde fuarlara katılan şirketin tanı-
tım sitesinde şunlar yazıyor: “Çok 
özel alkolsüz içecek harika tadı ile 
helal standartla- ra göre imal edil-
miştir. Sarı-altın karışımı rengi ve 
en kaliteli üzüm tadı ile bırakın ha-
yatınıza yeni bir yaşam, yeni bir tat 
gelsin. Sizi çok mutlu edecek olan 
bu ürünün kendine has özel bir içe-
cek olduğunu görün.” Bunun üze-
rine Yeni Vatan Gazetesi, N.B.A 
GmbH isimli şirketin Attersee mer-
kezini arayarak Stefan Schuster ad-
lı genç yöneticiye “İçkinin de hela-
li olur mu?” diye sordu. Schuster 
şunları ifade etti: “Oluyor. Bakın 

biz bu fikri Avusturya’da geliş-
tirdik. Patronumuzun birçok 
şirketi var. Bu içkide hiç alkol 
yok. Bu helal sertifikasını gi-
dip Hamburg’da Islamisches 
Zentrum Hamburg e.V adlı der-
nekten Murat Yediz adlı kişiden 
aldık. Bu dernek bir ürünün he-
lal olup olmadığını resmi ola-
rak Alman devletinin ilgili ku-
rumlarından aldığı belge ile 
tescil ediyor. Alkolsüz şampan-
ya ve köpüklü şaraba benze-
yen içkimiz helal sertifikasını 
almıştır.” Schuster, “Bu serti-
fikayı internette say- famızdan 
görebilirsiniz. Şu anda dağı-
tım şirketleri arıyoruz. Size de 
denemeniz için numune yol-
la yabiliriz. Bir şişe he- lal içki 
9 euro civarında olacaktır.” de-
di. Ürünün tanıtım sayfasının 
Almanca, İngilizce, Fransızca, 
Türkçe ve Arapça dillerinde ol-
ması da dikkat çekti.

İslam`daki Helal işte böyle suistimal ediliyor

Bu ne biçim din
suistimali ?

Ver parayı, al helal sertifi-
kasını? İşte buyrun Yeni 
Vatan Gazetesi tüm bel-

geleri bir rezaletin anatomisini 
ekte kamunun dikkatine sunu-
yor. Kimse kimsenin ne içtigine 
karışmasın ama kimse de kalkıp 
İslam adı altında ne olduğu be-
lirsiz dernek kurup uyduruktan 
belgeler ile Kur`an-ı Kerim`in la-
netlediği haramı helal yapma 

iblislik oyununa tepkisiz kal-
mamızı beklemesin. Burada ta-
mamen cahil ve para kazan-
mak isteyen Avusturyalılara 
bu helal sertitifikasını ve-
ren Hamburg`taki kuruma ve 
Avusturya`daki bu para kazan-
mak amacı ile dini ve imanı tica-
rete bulaştıranlara helal mi yok-
sa lanet mi olsun denileceğine 
kamuoyu karar versin. 

Analiz

“Hayırlı işler bol kazançlar karde-
şim. Vur patlasın çal oynasın” ile 
“Allah belanızı versin, helal haram 
işte böyle suistimal ediliyor” diyen-
ler arasında Yeni Vatan Gazetesi’nin 
haber artı analizi Viyana’dan şöyle: 
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İşçi Odası  B aşkanı  Rudi 
Kaske, L14 Bilgilendirme 
Günleri’nde Eğitim Bakanı 

Gabriele Heinisch-Hosek ve 
Viyana Şehir  Okulu Meclis 
Başkanı Susanne Brandlsteidl 
ile tanıtım gününde dolaşırken 
görüşlerini katılımın çok fazla 
olduğu ve bundan memnuniyet 
duyduğu şeklinde belirtti. 

Cumartesi gününe kadar kendine 
en doğru eğitimi arayan 8000 zi-
yaretçiye ulaşılması beklenirken, 
Kaske: “Dilediğiniz okulu veya 
dilediğiniz öğretmeni bulmak ko-
lay değil, gençler kendilerine fır-
satlar getiren eğitime ihtiyaç du-
yuyorlar.” sözleriyle  okullarda 
mesleki yönlendirilişin daha güç-
lendirilmesini diliyor.

Mesleki yönlendiriliş, liseler-
de kendi başına ayrı bir ders. 
Kaske, orta okullarda da bunun 
başlı başına bir ders olmasını ve 
bunun dışında gençlerin mesle-
ki pratik günlerde iş dünyasını 
tanımak için bir şans verilmesi-
ni talep ediyor. 

Mesleki yönelişin süreç olarak 
oluşturulması (kendi güçlü özel-
liklerini tanımadan, nerede ve 
hangi eğitimin yapılacağına ka-

rar verilmesine kadar) Kaske: 
“Gençler adım adım diledikleri 
mesleklerde ilerlemeliler, biz de 
okulları kendi materyal teminiy-
le destekliyoruz.” sözleriyle des-
tekliyor.

“Mesleki yönelimde başarı sağ-
landığı takdirde, buna uygun 
eğitim olanaklarının da daha 
fazla olması gerekir.” sözleriyle 
Kaske devam ediyor. Her 6. çırak 
ve her 8. meslek ve ticaret okulu 
öğrencileri eğitimleri kendileri-
ne uymadığı için tamamen bıra-
kıyor.. Her şeyden önce şirketler 
çok az pozisyon sunuyor ve sun-
dukları pozisyonlar da sadece ti-
caret, turizm ve kuaför alanların-
da oluyor. 

Kaske, okullar için sosyal okul 
finansı talep ediyor ve velisi ta-
rafından pahalı özel ders karşı-
lanamayacak çok fazla öğren-
ci olması durumunda, okulların 
daha çok araç alabilmesi gerek-
tiğini belirtiyor. Önemli olan 
okullarda gençlerin gelecek-
te yol gösterici biçimde eğitime 
hazırlanmaları. Kaske öğretim-
de kalite güvence sistemini sa-
dece ticaret, turizm ve kuaförlük 
alanlarında değil ekonomide de 
istiyor.

Kaske: “Mesleki yöneliş ve eğitime
ayrılan kontenjanlar arttırılsın” 

L14 Eğitim ve Mesleki 
Bilgilendirme 

Günleri’nde İşçi 
Odası Başkanı Rudi 

Kaske eğitim için 
destek verdiği gibi, 

şimdiden 5000 genç 
bu şanstan bilgilen-

dirme günleri vasıta-
sıyla yararlandı!
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Ali Haydar Yurtsever’in cena-
zesi bugün uçakla İstanbul’a 
getirilecek. İstanbul’da 

üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti’nde ve bir dönem muha-
birliğini yürüttüğü Hürriyet Gazetesi 
önünde tören düzenlenecek. 
Gazeteci Ali Haydar Yurtsever’in ce-
nazesi daha sonra İzmir’e gönderi-
lecek. İzmir Yamanlar Cemevi’nde 
düzenlenecek cenaze töreninin ar-
dından Doğançay Mezarlığı’na def-
nedilecek.

SERTEL’DEN BAŞSAĞLIĞI 
MESAJI

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 
Genel Başkanı ve İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Atila Sertel, 
Yurtsever’in ölümü nedeniyle baş-
sağlığı mesajı yayımladı. Sertel, 
“Ülkemizi ve Türk basınını uzun 
yıllar Avusturya’da başarıyla temsil 
eden, önemli hizmetlerde bulunan 

Ali Haydar Yurtsever’in vefatından 
büyük üzüntü duyduk. Kendisine 
Allah’tan rahmet, geride kalan ai-
lesi, yakınları ve Türk basın camia-
sına başsağlığı dilerim” dedi.

ALİ HAYDAR 
YURTSEVER KİMDİR

* Gazeteciliğe 1968’de başladı.

* 1973’de kendi olanaklarıyla git-
tiği Viyana’da Hürriyet muhabiri 
olarak görev yaptı.

* 1980-1985 yılları arasında Ak-
Ajans ve Tercüman gazetesi ile 
YANKI dergisinin Viyana muha-
birliğini üstlendi.

* 1985 -2001 yılları arasında

Milliyet’ in Viyana ve Doğu 
Avrupa temsilciliğine ek olarak 
dünyanın değişik bölgelerinde-
ki önemli olayları izledi.

* 28.Şubat.2001’de “ekonomik 
kriz” gerekçesiyle Viyana bürosu 
kapatılarak görevine son verildi.

* 1.Mart.2001’den itibaren, 
Anadolu Ajansı’nın (AA),Viyana 
Temsilcisi olarak göreve baş-
ladı.Bu görevinin yanısıra TRT, 
BBC, DW, NPS ile WDR, TV ve 
Radyolarına haber ve program 
hazırladı.

Gazeteci Ali Haydar Yurtsever
 Viyana’da vefat etti

Uzun yıllardır 
Avusturya’da yaşayan, 

Tercüman, Hürriyet, 
Milliyet gazeteleri ve 

Anadolu Ajansı’nın tem-
silciğini yapan gazeteci 

Ali Haydar Yurtsever 
(66), bir süredir müca-
dele ettiği kanser has-

talığına yenik düştü. 
Ali Haydar Yurtsever, 11 

Kasım Salı Avusturya’nın 
başkenti Viyana’da teda-

vi gördüğü hastanede 
yaşamını yitirdi.

Başsağlığı
Gazeteci büyüğümüz 

Ali Haydar Yurtsever’in 
vefatı Yeni Vatan Gazetesi’nin tüm  çalışanlarını derin bir hüzüne sokmuştur.

Yeni Vatan Gazetesi  ve  tüm okuyucularımız adına merhuma 
Allah’tan rahmet ve akraba, dost ve tüm sevenlerine 

içtenlikle başsağlığı dileriz. Mekanı Cennet ruhu Şad olsun. 

Yeni Vatan Gazetesi adına
Birol Kılıç 

Geçtiğimiz aylarda “Viy-
ana'nın en iyi taksicisi” se-
çilen 20 yıldır direksiyon 

başındaki “atom karınca” lakaplı 
Feride Saymaz, Yeni Vatan Gazetesi 
muhabirlerine yakalandı. Güleç 
yüzü, içtenliğiyle dikkat çeken 
Saymaz gazetemize şöyle konuştu: 
“Hala başörtümü ve Türkiye'den 
gelen göçmen bir bayan olduğumu 
görünce arabamdan inmeye çalı-
şanlar var. Viyana'nın en iyi taksi-
cisi seçilmişim, daha ne yapayım. 
Sanki kafama oturacaklar.” 

''Sanki kafama oturacaklar''
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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 
2014/15 eğitim dönemi için ikin-
ci dili Almanca ve anadili Türkçe 
olan çocukların iki dilde de yet-
kinliklerinin arttırılması amacıyla 
okullardan 4.Baskısı sipariş edildi.  
Yeni Vatan Gazetesi İmtiyaz Sahibi 
Birol Kılıç resimli büyük sözlük 
hakkında şunları söyledi: “Bu re-
simli kitap ile çocuklarımız ikinci 
okul yılından itibaren günlük ha-
yatlarına egemen olan bu iki di-

li sadece okullarda değil, evde de 
aileleriyle birlikte oyun atmosferi 
içinde öğrenme, geliştirme fırsa-
tı bulacaklar. Sözlüğümüzün,  ilk 
3 bin baskısının ardından, gelişti-
rimiş ve iyileştirilmiş haliyle ikin-
ci baskısını sizlere sunmaktan ve 
Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği 
bir sözlük ile uyum sürecine katkı-
da bulunabilmekten mutluluk du-
yuyoruz. Türkiye göçmenleri için 
Avusturya Almancası hava, su, 
ekmek gibi gereklidir. Ancak bu 
şekilde duygularımızı ifade ede-
bilir, gerektiği yerde demokratik 
itiraz hakkımızı ancak bu şekilde 

dile getirebiliriz. Dili bilmek aynı 
zamanda vatandaşlık görevlerini 
anlayabilmek ve bu ülkede yaşa-
yan diğer insanları anlamak için 
gereklidir.” 

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 bul-
mak mümkün. 46 sayfalık bu re-
simli büyük sözlük okullardan, 
öğretmenlerden ve kitapçılardan  
sipariş edilebilir:

"Das große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-

Türkisch", 
 46 Sayfa, 16 Euro

ISBN 3-783707-405170, 
Neue Welt Verlag 

Yeni Vatan'dan resimli 
büyük sözlük hizmeti: 4.Baskı

Yeni Vatan Gazetesi, Neue Welt Verlag
adlı yayınevi ile birlikte Avusturya'da yine bir 
ilki gerçekleştirerek hazırladığı büyük resim-
li Avusturya Almancası-Türkçe sözlüğün yeni 

ve geliştirilmiş ikinci baskısını 30 bin baskı 
ile ay başında piyasaya sürdü. Avusturya 

Eğitim Bakanlığı'nın onay verip tavsiye ettiği 
kitaplar listesine giren sözlük için siparişler 

gelmeye başladı. Kitap, hem okullardan hem 
de kitapçılardan sipariş edilebilir. 

Okul veya 
kitapçılardan 
sipariş 
edilebilir! 
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Fotoğrafın geçtiğimiz gün-
lerde çekilmiş olabilece-
ği tahmin edilirken, ken-

dini şuan Abu Usama al-Gharib 
olarak isimlendiren Mohammed 
M., bir Işid sempatizanı ile evlen-
diği gibi cihat propagandalarıy-
la da bir hayli meşgul. Başka bir 
cihatçı aktivist ise önceki hafta-
larda Twitter’dan “Abu Usama Al 
Gharib ve kardeşimiz Ahlam al 
Nast bugün Rakka`da evlendiler” 
yazısıyla bu haberi doğrulayan 
bir bilgi paylaşımında bulundu. 
Al Nasr ise bir Işid sempatizanı ve 
propagandacısı olarak birçok hi-
kaye ve “İslam Devleti ve Medya 
Savaşı” adlı bir kitabın yazarı ol-
duğu tahmin ediliyor.

Türkiye’de hapisten serbest 
bırakıldıktan sonra ortadan 

kayboldu

Avusturya’da terör oluşumlarına 
katılmakla suçlanan M., ilk kez 
Mart 2013’te Hatay`da sahte pa-
saporttan tutuklandı ve o zaman-
dan beri de yabancı uyruklular 
için ayrılan tevkif kampında bu-
lunuyordu. 19 Ağustosta azami 

yasal sürecin dolmasıyla beraber 
Konya`da polis gözaltısından ser-
best bırakılmasıyla ortadan kay-
boldu.  Avusturya`ya iade tale-
bi daha once Türk makamlarınca 
eksik gerekçe nedeniyle reddedil-
di Viyana`da doğan Mısırlı bir ai-

lenin oğlu M., Mart 2008`de (ve 
şekilde hata nedeniyle bu kara-
rın iptaliyle bir kez daha 2009’da) 
Avusturya ve Almanya`ya karşı 
tehdit videoları nedeniyle yargı-
landı ve 4 yıl hapis cezasına çarp-
tırıldı. 

Düzenli aralıklarla 
cihat çağrısı

Sonbahar 2011 de M. Salefi`lerin 
büyük bir kısmıyla beraber 
Almanya`ya taşındı.  Ancak 
şiddet eylemlerine çağırmak, 
Almanya’daki kamusal düzeni 
bozmak ve güvenliği tehlikeye sok-
mak nedenleriyle Almanya’dan 
gönderildi. Sınırdışı edilmesiy-
le beraber önce Avusturya`ya ge-
len M. Kahire`ye kaçtı. Bu yıl mart 
ayında Türkiye’nin Hatay şehrin-
de tutuklandı.

Avusturyalı cihatçı Mohammed 
M.`nin cesetlerle pozu!

Avusturyalı Işid militanı Mohammed M., Alman bir gazetecinin internet bloğunda paylaştığı haberine göre 
Işid’in Kuzey Suriye’deki kalesi Rakka şehrinde bulunuyor. Selefi Mohammed M.`nin internete koyduğu kendi 
fotoğrafında, kendisinin asker ceketi ve Peştu’ların geleneksel şapkası Afgan pakulüyle, yarı kıyafetsiz ve çıp-

lak cesetlerin önünde olduğu görülüyor.

Irak’ta ki Amerikan tutuklu 
kampları İŞİD terör kampla-
rı olarak anılıyor. İslamcılar 

kuruluşlarını bu kamplarda ger-
çekleştirdiler. Irak’ta Garma şeh-
ri Emniyet Müdürü Saad Abbas 
kötü bir üne sahip Buca kenti 
kampı kapatılırken terör tehlike-
sine karşı uyarmıştı. Amerikan 
Ordusu Yönetiminde bulunan 
yüksek rütbeli bir subay, 2009 
tarihinde güney Irak’ta bulu-
nan Amerikan askeri yetkilileri-
ni uyararak “ Bu adamlar çiçek 
ekmekle uğraşmıyorlar.” demiş 
ve içeride bulunan 24.000 tu-
tuklunun serbest bırakılmaması 
için adeta yalvarmıştı. Ama uya-
rıları yetkililerin dikkatini çek-
memişti. CİA elemanları bugün, 
örgütün temellerinin bu kampta 
atıldığından artık eminler, çün-

kü elde bulunan tüm kanıtlar, 
İŞİD in bugün ki bağlantılarının 
o kampta atıldığını gösteriyor.
Bu çöl ortamında birden ortaya 
çıkıp, hiç ürkmeden makineli tü-
fekleriyle Kobane’yi tarayıp, be-
beklerin başlarını gövdelerinden 
ayırabilmeleri ancak bu şekilde 
izah edilebilinir. Ve şimdi Irak, 
Suriye ve Lübnan’ın toprakları 
yüzlerce suçsuz insanın kanla-
rıyla sulanıyor. Gerçek olan: Bu 
Kamp 2003 tarihinde kurulmuş-
tu. O tarihte İŞİD ortada yoktu. 
2006 tarihinde tasfiye edilmiş 
olan Abu Mussat al – Sarkawi ad-
lı grup aktifti. Bu örgütten daha 
sonra Al Kaide ve sonra da İŞİD 
ortaya çıktı.

Korkunç bir sonuçsa, 2010 yı-
lında akıl hastası Abu Bakır al- 

Baghdadi’nin ortaya çıkması.

Kendini Halife ilan eden kişi, Buca 
kampında ( Bu kampa, New York’ta 
yapılan saldırılarda hayatını kay-
beden bir itfaiye erinin adı olan 
Buca ismi verilmiş. ) tutukluydu. 
Amerikan askerlerinin denetimin-
de bulunan bu kamp, burada tu-
tuklu bulunan teröristlere radikal 
ve dayanışma örgütlerini kurma 
olanağı sağlamıştır.”Washington 
Post”  Gazettesinin Irak’lı kaynak-
lardan edindiği bilgilere dayanarak 
yaptığı haberde, bu kamp en güçlü 
DAİŞ oluşumu için ortam hazırla-
mıştır, yorumunu yaptı. Teröristler 
bu kampta cehennemin kapıları-
nı aralayan silahların kullanımı-
nı öğrendiler. İnancının gerekleri-
ni yerine getirme hakkı olan Halife, 
ibadeti için tanınan süre içinde ör-

gütün bağlantılarını sağlamak için 
çalıştı. Bu çalışmalarını ibadeti için 
gösterilen yerde yaptı. Bu korkunç 
milis’in dokuz önder kadrosu ay-
nı anda bu kampta tutukluydu. İki 
numaralı Abu Müslim al Türkmani 
ve bu arada İŞİD askeri şefliğine 
yükselen Hacı Bakır ve büyük katil 
Abu Kasım da bu kamptaydı.

Hükümetlere ve çokuluslu kuru-
luşlara stratejik hizmet sağlayan 
New-York merkezli güvenlik is-
tihbarat firma yetkililerinin yap-
tığı çarpıcı açıklamalarda şunla-
rı ifade edildi:”Zaten akıllarında 
saldırı planı olan bu beylere, ha-
piste bulundukları süre, radikal 
eylem planlarını yapmak ve ta-
raftarlarını çoğaltarak örgütle-
me imkânı sağlamıştır. Kamp ra-
dikallerle kaynıyordu.Kamp terör 
örgütü için bir üniversite gibiy-
di. Tecrübeli radikaller Profesör, 
içerde bulunan diğer tutuklular 
üniversite öğrencileri gibiydiler. 
Gardiyanlarsa ortalıkta yok gi-
biydiler.” Dahası, Amerikan gizli 
servis görevlileri olayları görmez-
den gelirken, tutuklulara bomba 
yapımı, diğer ağır silahların kul-
lanımı ve canlı bomba eylemle-
rini planlama biçimleri öğretildi. 
Daha o zamanlar Bucca kampın-
da şeriat kanunları uygulandı ve 
İslam’a uymayan davranış göste-
renler kanlı bir şekilde cezalandı-
rıldı.( Kroen, Mark Perry) 

İŞİD terör örgütünün kökleri, 
Irak’taki Amerikan tutuklu 

kampında atıldı
Krone Gazetesi muhabiri Mark Perry 16 Kasım Pazar günü üç milyondan fazla 
okuyucuya  İslam Devleti ismini kullanan ve halifeliği Suriye ve Irak sınırları için-
de getirdiğini iddia eden  kısa adı İŞİD  olan terör örgütünü nasıl oluştuğuna dair 
parmak ısırtacak bir haber analize imza attı.   Bu makleyi olduğu gibi yorumsuz 
okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz.

▀  Krone  haber analizi
Avusturya´nın bazı muha-
birlerinin gerçekleri gö-
rüp yazacak cesaretleri-
nin olması açısından
önemli bulundu. 
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Viyana – Avusturya Baş-
bakanı Werner Faymann 
(SPÖ) , Viyana’da büyük bir 

gürültüyle açılan, Kral Abdullah 
Uluslararası Kültürler ve Dinler 
Arası Diyalog Merkezi’nin yap-
tığı çalışmalar hakkında değer-
lendirmek amacıyla, Federal 
Başbakanlık, Anayasa Hizmet 
Birimini harekete geçiriyor. Ö1-
„Mittagjournal“ perşembe gü-
nü yaptığı haberde, Anayasa 
Hizmet Biriminin, Uluslararası 
Organizasyon Merkezi olarak açı-
lan bu kuruma tanınan çok kap-
samlı özel ayrıcalıklar geri alın-
malı mı, diye inceleme başlattığını 

yazdı. Haberin devamında, yetkili-
ler tarafından yapılan açıklamada, 
merkezin şu anda sayısız avantaja 
sahip olduğunu ve ayrıca Dışişleri 
Bakanlığı’nın da yapılan antlaş-
maları incelemesi gerektiğinin 
açıklandığını yazdı.  Bu merkezde 
görevli çalışanların kanun önün-
de dokunulmazlıkları var, ayrı-
ca vergi ödemek zorunda değiller. 
Bulundukları bina aynı Birleşmiş 
Milletler Alanları gibi dokunul-
mazlık hakkına sahip. yani dip-
lomatik statüye sahipler. En son 
olarak, Diyalog Merkezinin Genel 
Sekreter Yardımcısı, eski Adalet 
Bakanı Claudia Bandion-Ortner’i 

Suudi Arabistan’da yapılan idam-
lar ve kıyafet kısıtlamaları konu-
sunda yaptığı açıklamalarla kız-
dırmıştı. Başbakanlıktan yapılan 

açıklamada, Abdullah-Merkezi ile 
ilgili yapılan anlaşmaları, Dışişleri 
Bakanlığının da değerlendireceği, 
bildirildi.

Sudi Arabistan Viyana’da at koştururken ne oldu ?
Vahebi Selefi Sudi Arabistan’nın Viyana’da kurduğu Kral 
Abdullah Uluslararası Dialog Kültür merkezine tepkiler 
inmek bilmiyor. Vahebi ve Selefi düşünce ile İŞİD teröristleri-
nin hamiliğini yaptığı iddia edilen Sudi Arabistan bu 
eleştirileri kabul etmiyor. 

4.442 rezerve edilmiş tur-
larla, 193 Çatışma Çözme 
Laboratuar Atölye semi-

nerleri, satılan 3500 sergi katalog-
ları, dağıtılan 42.000 antoloji bilgi 
broşürleri ya da uyuşmazlık çözü-
mü için bir kılavuz olsun diye da-
ğıtılan küçük kalın kitaplar, bizim 
bu tarihi konunun önemini insan-
lara anlatabilmeyi başardığımı-
zı gösteriyor, diyen Schallaburg 
Yöneticisi Kurt Farasin açıklamala-
rına şöyle devam etti, Kablosuz in-

ternet erişim ağı kullanımını sağla-
dık, ayrıca ses rehberleri kullanım 
fiyatlarında  %15 oranında indirim 
yaptık. Yaptığımız bilgilendirme-
ye yönelik çalışmalarımız konuk-
larımızı memnun etmiştir. Bilimsel 
Araştırma Ekibi Ko-ordinatörü 
Kültür bilimcisi Christian Rapp 
yaptıkları çalışmalarla ilgili şu 
açıklamaları yaptı „1. Dünya sa-
vaşından var olan konular arasın-
dan günümüze de etkileyen konu-
lardan birini seçmeyi hedefledik, 
çünkü seçtiğimiz konuyu anlamlı 
nesnelerle belgeleyebilmek istiyor-
duk. .Bu çalışmaları yürütebilme-
miz için gerekli olan toplama kam-
panyası bizim için çok önemliydi 
ve disiplinlerarası grubumuz yaptı-
ğı özverili çalışmalarla aktüel olan 
araştırma sonuçlarını ortaya çıkar-
mıştır. Bizler, bireysel hikâyeleri 
küresel tarih içine koymaya çalış-
tık. Bu bizim, diğer dünya savaşla-

rı sergileri arasında önemli bir yer 
edinmemizi ve uluslararası basın-
dan çok olumlu tepkiler almamızı 
sağladı

Büyük savaşın Schallaburg’da ki 
sergisi medya açısından da bu-
güne kadar yapılmış en güzel ser-
giydi. Belçika‘dan, Bosna’dan, 

Hersek‘ten, Bulgaristan‘dan, 
A l m a ny a’d a n ,  Fr a n s a‘d a n 
Yunanistan‘dan, Hırvatistan‘dan, 
Makedonya‘dan, Moğolistan‘dan, 
N o r v e ç ‘ t e n  P o l o n y a‘d a n , 
Avusturya‘dan,  Rusya’dan, 
Ukrayna‘dan, Macaristan’dan, 
İ s k o ç y a’d a n ,  İ s v i ç r e ’d e n , 
Sırbistan’dan, Slovenya’dan ve 
İspanya’dan 580 gazeteci televiz-
yon ve radyo yayınlarıyla yaptık-
ları programlarla çalışmalarımızla 
ilgili uluslararası olumlu bir hava 
yarattılar. Schallaburg’ da sezon 
sergilerin bitmesiyle henüz bit-
miyor. 29 - 30 Kasım 2014 tarihleri 
arasında Schallaburg büyük Aşağı 
Avusturya oyun festivali tamamen 
kaydedilecek ve 12 -14 Aralık 2014 
tarihleri arasında Schallaburg’da 
bulunan Neol Pazarı 120’den faz-
la Fuar katılımcısıyla ve Bölgesel 
Müzik, el sanatları, zengin mutfa-
ğıyla o semtte yapılacak olan Neol 
eğlenceleri için hizmet edecek. 28 
Mart 8 Kasım 2015 tarihleri arasın-
da İskandinav halkının efsaneleri-
ni anlatan ““VIKINGS” sergisi de 
gezilebilecek.

Birinci dünya savaşı sergisi sona erdi
Uluslararası Fuar Merkezi 

Bilançosunu yapıyor

Schallaburg’un tepesin-
de kurulu bugüne kadar 
1. Dünya savaşına ait 
en kapsamlı sergi, bu 
pazar günü saat 18.00’de 
kapılarını tamamen 
kapattı. Yaklaşık olarak 
168.836 insan yapılan 
230 sergi günlerinde 1915 
saat boyunca „JUBEL & 
ELEND„ başlıklı sergiyi 
gezdi. 1914-1918 tarihleri 
arasında yaşananlar, 
benzersiz canlandırma-
larla insanları etkiledi ve 
harekete geçirdi. 1974’den 
beri hizmet eden beş mil-
yon ziyaretçinin dolaştığı 
Uluslararası Sergi 40. 
yılında sıkıntı yaşıyor.
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Peygamber‘in doğumu ile 
ilgili dünyanın çeşitli yer-
lerinde birlik ve beraberli-

ğe hizmeti amaçlayan toplantılar 
düzenlenmektedir. Bu toplan-
tıların siyasete alet edilmeme-
si hepimizin temmenisidir. Bu 
toplantıların tek hedefi Kur’an-ı 
Kerim‘i çok iyi anlamak ve aklı-
mızı çalıştırmak olduğunu düşü-
nüyoruz. Kur’an’ın demokrasi, 
cumhuriyet ile alakası olman-
yanlar onu anlamadan oku-
yanlar ve düşmanı olanlardır. 
Kur’an-ı demokrasiyi, cumhuri-
yeti ve hatta din ile devlet işle-
rini birbirinden ayırır ve kucak-
lar. Çağın çok ilerisindeki Kur’an 
bir yana çağın çok gerisinde ken-
dine Müslüman diyen 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 Suresi‘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-
karıyor musunuz? Kur’an’ı Kerim 
okumak için merasimlere gerek 
olmadığını, yatarken bile oku-
nabileceğini Kur’an’ın Ayetleri 
çok açık ve net açıklıyor. Peki 
Kur’an’ı Kerim'e saygı diye bu 
korku nedir? Onu alıp dolapla-
rın tepesine hemde bezler ile 
sarıp saklamak niye, duvarlar-
da çivi bir torba ile süs gibi as-
mak niye? Kur’an’ı Kerim’i eli-
mize alıp bir öcü çarpacak diye 
korkmak Kur’an’ın Kerim tüm ru-
huna terstir. Tam tersine Kur’an’ı 
Kerim’i dolapların tozlu rafaları 
üzerinden indirilmesi gerektiği, 
duvarlardan çivilerin sökülmesi 
gerektiğini bilmemiz gerekiyor. 
Çünkü Furkan Süresi 30. Ayet 

bakın ne diyor: Resul diyecektir 
ki:"Ey Rabbim! Benim Ümmetim 
bu Kur’an’ı devre dışı tuttular." 
Bu ihtar ve serzeniş değil midir? 
Bana göre ciddi bir ihtar ve ser-
zeniştir. İhtarda ve serzenişte 
bulunan doğum gününü kutla-
dığınız Peygamber Muhammed 
M u s t a f a‘d ı r  ( s av ) .  B u r a d a  
Peygamber‘in Hadis’i ise işte si-
ze rivayet olmayan, yalan olma-
yan 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 
dikkat. Bu tutmanın ‘‘mehcur‘‘ 
bir tutma olduğu ayette belirti-
liyor. 

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 zahire 
Kur’an’a sarılma, hakikatte ise 
Kur’an-ı Kerim’i itme ve ondan 
uzaklaştırma sergilenmiştir. 
Burada Maun Suresi'nin riyaya 
dikkat çeken tokadı ayrıca söz 
konusudur. İşte İslam dünyası-
nın 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 adeta 
şirketler topluluğu dini haline 

getirilmiş ve Kur’an’ın şu ayet-
teki mucizesi de tecelli etmiştir: 
‘‘Yoksa onların şürekası, hükü-
meti ortakları mı var da kendi-
lerine din konusunda Allah’ın 
izin vermediği şeyleri kurallaşt-
rılıyor. (Şüreka Süresi, Ayet 21)
Hz. Peygamber’in en büyük mü-
cadelelerinden biri de Allah’ın 
kitabı dışında bir din kayna-
ğı ortaya çıkmasını engellemek 
için olmuştur. Peygamber, iş-
te bunun ilk adamı olarak ken-
di sözlerinin yazılmasına mü-
saade etmemiş, ondan habersiz 
birşeyler yazanlara, yazdıkla-
rını imha ettirmiştir. Bu davra-
nışın ilk zamanlarda olduğunu, 
sonradan hadis yazımına kar-
şı müsade ettiğini söyleyene-
ler, tarihe, akla ve İslam dinine, 
Kur’an’ın ruhuna uymayan id-
dia 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 

Kerametine ilişkin Bab adını taşı-
yan bölümünde şu satırları oku-
yoruz: ‘‘Resul buyurmuştur ki: 
‘‘Benden Kur’an’ın dışında bir-
şey 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 kendisinden 
bazı rivayetleri yazmak isteyene-
lere şunu şöylemiştir: "Bu sözle-
ri yazarak müshaflar mı vücuda 
istiyorsunuz? Aynı zat böyle bir 
istek karşısında şunu da söyle-
yebilmiştir: "Resul’den rivayet 
ettiğim bir hadisle Kur’an mı yap-
mak peşindesiniz? İmam Malik 

şöyle diyor: „Halife Ömer, hadis-
leri toplayıp yazdırmak istemişti. 
Sonra düşündü ve kararını şöy-
le açıkladı: "Hayır, Allah’ın ki-
tabınının yanında bir başka ki-
taba yer vermeyiz."‘ Hz. Ömer 
kararının gerekçesini şöyle açık-
lamıştır: "Geçmiş zaman baktım 
ve gördüm ki, sizden önce bazı 
topluluklar vahyin dışında ba-
zı 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 gön-
dererek hadis adıyla ellerinde 
bulunan herşeyi yok etmeleri-
ni emretti: Dahhak şöyle diyor-
du: "İnsanlar üzerine öyle bir 
zamana gelecek ki, hadisler ala-
bildiğine çoğalacak Kur’an toz-
lar içinde kalacak ve hiç kim-
se ona bakmayacak.‘‘İbn Abbas 
hadis yazmayı yasaklar ve şöy-
le dedi: "Sizden önceki ümmet-
lerin sapmaları bu şekilde kitap-
lar vücuda getirmek yüzünden 
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?
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Viyana. iPhone 6 ve iPhone 
6 Plus satışa sunulduktan 
hemen sonra ortaya çıkan 

bükülme sorunu, Apple’ın kabu-
su olmuştu. Birçok kullanıcı, ye-
ni iPhone 6 Plus’larının çok ciddi 
bir basınca maruz kalmadan bü-
külebildiği konusunda şikayetçi 
olmuştu. Apple ise yaptığı açıkla-
mada bükülme ve yapı hatası iddi-
alarının doğru olmadığını, ilk haf-
ta 10 milyon telefon sattıklarını ve 

sadece 9 bükülme şikayeti aldık-
larını söylemişti. Ancak görünüşe 
bakılırsa sorun, Apple’ın inanma-
mızı istediğinden çok daha yay-
gın. Kendisini “One of the Nine” 
(“dokuzdan biri”) olarak adlandı-
ran bir tüketici eylem grubu, üze-
rine büyük bir baskı uygulanma-
dan bükülen iPhone 6 ve iPhone 
6 Plus’ların fotoğraflarını topladı. 
Grup, 300’ün üzerinde bükülmüş 
iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’ı tek bir 

videoda topladı. Milyonlarca cihaz 
içinde 300 bükülmüş iPhone’un 
da çok ama çok küçük bir bölümü 
temsil ettiği bir gerçek. Ancak en 
azından sorunun Apple’ın söyle-
diği kadar az kişiyi etkilemediğini 
artık biliyoruz.

iPhone 6 
dandik çıktı 

Apple’ın “bükülmüş sadece 9 iPhone 6 
var” iddiasını çürütmek isteyen grup, 

bakın ne yaptı!

Viyana – 1 0cak’tan itiba-
ren aşağı Avusturya’da fa-
aliyet gösteren Şans Oyun 

Şirketleri Novomatic, yetkili ma-
kamlar tarafından denetlenebi-
lecek. Çünkü bu tarihten itibaren 
Viyana’da şans oyun otomatları-
nın çalışma ruhsatları iptal edil-
miş olacak. Kırmızı- yeşil şehir 
yönetimi küçük şans oyunlarına 
tanınan lisansların 2014 tarihin-
den sonra kaldırılmasını istemişti. 

Novomatic’le ilgili 
sorun nedir? 

Novomatic, Prater de Casino li-
sansı sözü almıştı. Alınan bu li-
sansla teorik olarak da şans oyun 
makineleri çalışmaya devam ede-
bilecekti. Fakat rakip “casino 
Avusturya’nın” muhalefeti nede-
niyle karar henüz kesinleşmedi. 
Büyük olasılıkla da 1Ocak tarihine 
kadar da belli olmayacak. Federal 
İdare Mahkemesi’nde karar ve-
rilmesi için yapılacak birinci du-
ruşma tarihi dahi henüz verilmiş 
değil. Konu siyasi olarak çok tar-
tışmalı. Novomatic, Viyana’da iyi 
bir ağ kurmuş ve azımsanmayacak 
oranda vergi ödeyen bir işletme. 
Genel Müdür Harald Neumann en 
son yaptığı açıklamada, 2014 ta-

rihinden sonra da Viyana’da kü-
çük şans oyunlarının devam ede-
bilmesi için birden fazla araştırma 
raporu hazırlattıklarını belirt-
ti. Olumlu bir sonuç elde edilebi-
leceği konusunda iyimser olduk-
larını belirten Neumann, bunun 
nasıl olacağı yönünde yöneltilen 
sorulara açıklayıcı bilgi verme-
di, fakat bir bilirkişi ve ünlü ana-
yasa hukukçusu Heinz Mayer’in 
konuyu değerlendirmek için gö-
revlendirilmiş olduğunu belirt-
ti. Neumann’ın belirttiği olumlu 
çözümün nasıl olacağı ise tama-
men belirsiz. Maliye Bakanlığı açı-
sından ise konuyla ilgili yasaların 
koyduğu düzenlemeler çok açık. 
Bakanlık, Standart’a yaptığı açık-
lamada,31 Aralık tarihinde tanı-
nan “anayasal yeterli Uzun” geçiş 
döneminin sona ermesinden son-
ra, oyun makinelerinin piya-
sadan çekilmesi ge-
rektiğini belirtti 
ve eğer tanınan 
süre  d ış ında 
şans oyunları 
devam ederse, 
yasalara ay-
kırı olacağını, 
bu durumda da 
yetkili kurum-
ların yasala-

ra göre uyarıları yaparak işletmeyi 
kapatma yönüne gitmeleri gerekti-
ğini belirtildi. Viyana Yönetimi de 
olayı aynı şekilde değerlendiriyor. 
Belediye Meclis üyesi Ulli Sima’nın 
bürosundan yapılan açıklamada 
da, üzerinde çok tartışılan “geçiş 
süresinin” uzatılma konusunun 
gündemde olmadığı, sürenin uza-
tılmasının da gerekmediği açık-
landı.Fakat sürenin uzatılma-
sı konusunda Viyana Yönetimi 
SPÖ’ye farklı kesimler tarafından 
baskı yapılmakta. Bir taraftan 8. 
Bölüm’ün Parti muhalifleri ufak 
şans oyunlarına karşı, diğer taraf-
tan koalisyon ortağı Yeşiller de bir 
yumuşamaya karşı harekete geçti-
ler. Yetkili makamların yapılan po-
litik baskılar karşısında yasaların 
uygulanmamasına göz yummaları 
biraz zor.Yetkili Makamlar arasın-

da yasaların uygulanmama-
sına göz yummak, 

görevini kötü-
ye kullanmak 
anlamına geli-
yor. Viyana’da 
A m i r a l -  b a -

h i s  b ü ro l a -
r ı n d a  1 0 0 0 
Şans Oyunu 
Makinesi işle-
tiyorlar.

Viyana’da Şans oyunları: 

Maliye Novomatic’e karşı
1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Şans oyunları yasadışı sayılacak. 

İşletmelerle ilgili davalar bir programa bağlandı.

Viyana’ya gelen Başbakan 
Ya rd ı m c ı s ı  Nu m a n 
Kurtulmuş, Wonder 

Medeniyet Akademisi Sosyal 
Bilimler ve Sanat Araştırmaları 
Açılış Programına katıldı. 
Viyana’da açıklamalarda bulu-
nan Kurtulmuş, “Çok yoğun bir 
program, çok güzel bir program 
yapmış arkadaşlar. Biliyorsunuz 
Avusturya ve Türkiye’nin iliş-
kileri çok eski bir ilişki. Ve bu-
nun son 50 yılında da bizzat 
Türkiye’den gelmiş olan işçi kar-
deşlerimizin oluşturmuş olduğu 
çok geniş Avusturya’da bir işçi 
toplumu var. Yaklaşık 300 bin 
kişi civarında bir Türk toplumu 
var. Artık ikinci nesil üçüncü ne-
sil burada. Gerçekten Avusturya 
toplumunun bir parçası olmuş 
olan bir Türk topluluğundan 
bahsediyoruz. Bu Türk toplu-
munun sorunlarını daha yakın-
dan görmek, tanımak için bu 
toplantıları yapıyoruz. Bugün 
burada ortaya konulan tablo 
fevkalade sevinç veren bir tab-
lo. Türkiye kökenli ve artık bu-
raya yerleşmiş, burada okuyan, 
burada bir kısmı kalıcı olan ama 
artık Avusturya toplumunun da 
bir parçası olmuş olan genç in-
sanların oluşturduğu bir aka-

Kurtulmuş, 
Viyana’da 
Medeniyet 
Akademisi 

Açılış 
Programına 

Katıldı
demi, siyaset akademisinde bir 
arada olduk. Yine Avusturya’da 
Müslümanların önemli gelişme-
ler kaydettiğini görmekten mut-
luluk duyuyoruz” dedi.

Avusturya’da yasalaşacak ye-
ni İslam Yasası hakkında da ko-
nuşan Kurtulmuş, “Aşağı yukarı 
1912’de kabul edilmiş olan İslam 
yasasını da yani Müslümanların 
buradaki hukuki varlığını da 
burada önemli bir güç verdi-
ğini görüyoruz. Birtakım sı-
kıntılarda var. Örneğin bugün 
Avusturya hükümeti tarafın-
dan parlamentoya gönderilecek 
olan yeni İslam yasasıyla ilgi-
li bir takım endişeler, eleştiriler 
olduğunu görüyoruz. Bizde tabiî 
ki Avusturya’yla olan iyi ilişkile-
rimizin sürdürülmesi, buradaki 
hem Türklerin özelde genelde 
de Müslüman topluluklarının 
Avusturya toplumuyla gayet iyi 
bir şekilde iç içe geçmiş vaziyet-
te gerçekten birlikte barış içeri-
sinde yaşayacaklarını her türlü 
tavsiye ve telkinlerimizi yapı-
yoruz. Ama bunu yaparken de 
buradaki Müslüman toplumla-
rın şimdiye kadar oluşturmuş 
olduğu hak ve kazanımlardan 
asla geri gidilmemesi gerektiği-
ni, eşit ve özgür yurttaşlar ola-
rak bu haklarını genişleterek 
devam etmeleri gerektiğini bu-
günkü toplantılarda, forumlar-
da söyledik” dedi.

Davete,  Salzburg  Val i 
Ya rd ı m c ı s ı  C h r i s t i a n 
Stöckl, Salzburg Eyalet 

Meclisi üyeleri, Salzburg’un önde-
gelen iş, akademik ve sanat çevre-
leri ile vatandaşlarımızdan oluşan 
350 kişilik bir davetli grubu katıl-
dı. Mozarteum Üniversitesi öğren-
cilerinden oluşan müzik grubu-
nun iki ülke marşlarını icrasıyla 
başlayan resepsiyonda öncelikle 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet 
Bayramı tebrik mesajı okundu.

Başkonsolos Gürsel Evren, re-
sepsiyonda yaptığı konuşmaya 
Karaman’ın Ermenek ilçesinde ya-
şanan maden kazasında yerlatın-
da mahsur kalan maden işçiler 
için dayanışma duygularını ifade 
ederek başladı. Avusturya’da ya-
şayan ve çoğunluğu Avusturya va-
tandaşı olan 300 bin dolayında-
ki Türk toplumunun, ülkelerimiz 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 
bakımından önemli bir köprü ro-
lü oynadığı belirten Başkonsolos 
Evren, Türkiye ile Avusturya ara-

sında 1964’te imzalanan İşgücü 
Anlaşmasının ardından geçen 
50 yıl içinde Türk toplumunun 
Avusturya’nın ekonomik kalkın-
masına ve bugün ulaşmış olduğu 
refah seviyesine önemli katkılar 
sağladığı ve sağlamaya devam etti-
ğini kaydetti. Vali Yardımcı Stöckl 
yaptığı konuşmada, mevcut göre-
vi öncesinde 15 yıl boyunca Türk 
toplumunun yoğun şekilde yaşa-
dığı Salzburg’a bağlı Hallein’da 
üç dönem Belediye Başkanlığı 
görevini yerine getirdiğini ifa-
deyle, görevi süresince Türk ve 
Avusturya toplumunun birlikte 
huzur ve barış içinde yaşamanın 
en güzel örneklerinden birini ser-
gilediklerini söyledi. Stöckl, ay-
rıca, Türkiye’nin NATO üyeliğine 

de değinerek, bunun uluslarara-
sı güvenlik ve barışın sağlanma-
sı bakımından önemli olduğunu 
sözlerine ekledi. Konuşmaların ar-
dından, Başkonsolosluğun davet-
lisi olarak Türkiye’den Salzburg’a 
gelen Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası Arp Grup Şefi Çağatay 
Akyol ve İstanbul Devlet Senfoni 
Orkestrası Flüt Şef Yardımcısı 
Bülent Evcil’in verdiği arp-
flüt konseri beğeniyle izlen-
di. Sanatçıların yaklaşık bir sa-
at süren konserde icra ettikleri 
dünyaca ünlü klasik eserlerin 
yanısıra son bölümde seslendir-
dikleri Şehnaz Longa, Katibim ve 
Nihavend Longa adlı ünlü Türk 
eserleri büyük ilgi ve beğeniyle 
karşılandı. 

29. Ekim 
çoşkuyla 
Avusturya‘da 
kutlandı 

Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 91. yıl-
dönümü, Salzburg 
Başkonsolosluğu tarafın-
dan 29 Ekim Çarşamba 
akşamı Salzburg’un 
tarihi mekanlarından 
Gwandhaus’ta düzenle-
nen resepsiyonda kut-
landı.
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“Türkiye’den Avus-
turya’ya Göçün 50 
Yılı” adlı kitabın 

yazarı Hüseyin Şimsek şunla-
rı bir basın bildirisi ile ifade et-
ti :  “Kitabım beş ana bölümden 
oluşuyor  Önce, Avusturya top-
lumu ve devletinin kısa tarihi 
arkaplanı veriliyor. Ardından, 
bu ülkede Müslüman bir nü-
fusun oluşumuna geçiliyor. 
Üçüncü bölümde, Türkiye kö-
kenli nüfusun oluşumu an-

latılıyor. Dördüncü bölümde, 
Türkiye kökenlilere ait bütün 
kurumlaşmalar (sağ ve Türk-
İslam hattında, sol ve sosya-
list yelpazede, Türkiye kö-
kenli Kürtlerde, Alevilerde, 
Hıristiyanlarda ve kadınlarda) 
ayrı temel başlıklar altında an-
latılıyor.  Çalışmanın son, yani 
beşinci bölümü, bir zamanla-
rın “misafir işçiler”inden, nasıl 
birden fazla (dinî ve etnik) yeni 
azınlığın ortaya çıktığıyla ilgili.” 

Hüseyin Şimşek’den 10. Kitap: 
Türkiye’den Avusturya’ya 

göçün 50 yılı

“Sözde Atatürkçü ve yobaz angutlar büyük sorun”

Öztürk: “Angutlar meselesi!”

Time Dergisi tarafından dün-
yanın yaşayan ünlü yüz dü-
şünce ve bilim adamı arasın-

da olan Yaşar Nuri Öztürk’ün Angut 
diye tanımladığı rozet takan söz-
de Atatürçüler ile Kur’an’da Maun 
Suresinde alınlarını sürteceğim 
diye tehdit ettiği sahtekar dinci-
ler tanımlaması geceye damagası-
nı vurdu.   Öztürk öğretim görevlisi 
olarak 26 yıl hizmet verdiğini anla-
tırken, çeşitli dillere çevrilen ellinin 
üzerinde eserinin bulunduğu ifade 
ederek bununla gurur duyuyorum 
dedi.  Angut sorumsuz yumurta-
larına bile sahip çıkmayan bir kuş 
türü. Öztürk Atatürkçülüğün bir 
yaşam biçimi olduğunu, herhan-
gi bir derneğe üye olmak ve sadece 
Atatürk rozeti takmakla Atatürkçü 
olunmayacağının ve bunların an-
gut belirterek konuşmasına başla-
dı. Peşmergelerin geçişinin teme-
linde Batı’nın Malazgirt Zaferi’nin 
intikamının yattığını dile getirdi. 
Öztürk konuşmasının devamın-
da Batı’nın bu zaferin öcünü ala-
bilmek için defalarca girişimlerde 
bulunmuş olduğunu, bu girişim-
ler Osmanlı İmparatorluğu süre-
sinden Çanakkale Zaferi’ne ka-
dar devam ettiğini söyledi. Batı’yı 
Çanakkale’de yenen Mustafa 

Kemal’in onlar tarafından ismi-
nin not edildiğini ve günümüz-
de Mustafa Kemal en azılı düş-
manlarını seçerek “Atatürk’ün 
isminin Atatürk’ün ülkesinde Batı 
tarafından en işbirlikçileri tarafın-
dan silinmek istendiğini  Öztürk 
Kuran’da temel ibadetin namaz de-
ğil, “okumak” olduğunun altını çiz-
dikten sonra, “dincilik“, sorunları 
ciddiye almayan ve meseleleri gör-
mek istemeyen „Angutluğun“ te-
hilke olduğunu da belirtikten son-
ra “Muhammet ile Mustafa Kemal’i 
birleştirmenin zorunlu“ olduğunu 
vurgulamıştır. 

Yaşar Nuri Öztürk 28 Şubat 2014 
tarihinde Adudlar be angutlar 

meselesi başlığında bu konuya 
şöyle yer vermiş: 

“Önce,  önemli  bir  mektu-
bu okuyalım. Emekli vali ve 
Mülkiyeliler Birliği’nin eski başka-
nı Güngör Aydın yazıyor: “Dinde 
Aydınlanmanın Önderi değerli ho-
cam! Gerek Yurt Gazetesi’ndeki 
köşe yazılarınızı, gerekse Halk 
TV’deki aydınlık saçan akılcı yo-
rumlarınızı büyük bir zevk ve mut-
lulukla izliyoruz. Halk TV’de 7 
Şubat 2014 tarihinde yaptığınız ko-

nuşmada ülkemizdeki ‘adûdlar’ 
ve ‘angutlar’ deyimleri ile yaptı-
ğınız değerlendirme olağanüstü 
bir isabet ve içerik taşımaktadır. 
Ülkemizin temel sorunu, ‘angut-
lar sorunu’dur. Adûdlarla mücade-
lemizi sürdürürken, ülkemizdeki 
angutları sarsarak uyarıp, İslam’a 
en büyük hizmeti yaparak, içerdi-
ği evrensel barış ve akıl yoluna ta-
şımadıkça, tüm uğraşlar sonuçsuz 
kalmaya mahkûmdur”. “Bizleri, 
bilgelik dolu üstün uğraş ve çaba-
larınızdan mahrum bırakmayacak 
çalışmalarınızı her şeye karşın sür-
dürmenizi diliyoruz”.
 

ADÛDLAR MESELESİ
 
Hz. Peygamber’in, kendisinden 
otuz yıl sonra gelmeye başlaya-
cak olan halifeleri nitelemek için 
kullandığı ‘adûd’ sözcüğü, ‘az-
mış, zalim despot’ anlamındadır. 
Arapça-Türkçe en önemli iki lü-
gatın biri sayılan Ahterî’ye göre; 
“adûd, ısırgan it ve ata denir. Az 
olur ki, zalim yöneticiden kina-
ye olur. ‘Meliki adûd’ denir”. Yüce 
Peygamber, Ortadoğu’nun asırlar-
ca sürecek kaderine dikkat çeken 
ve onun mucize ihbarlarından biri 
sayılan sözünde şöyle buyurmuş-

tur:   “Hilafet benden sonra otuz 
yıldır; ondan sonra adûd krallık-
lara dönüşür”. Yüzyılımızın ha-
diste en büyük otoritesi sayılan 
Nâsıruddin el-Elbanî, şöyle yazı-
yor: “Yıl hesabına bakalım: Ebu 
Bekir’in halifeliği 2 yıl, Ömer’inki 
10 yıl, Osman’ınki 12 yıl, Ali’ninki 
6 yıl”. Toplamı 30 yıl. Ondan son-
raki dönem, yani Muaviye ile baş-
layıp, halifeliğin Müdafaai Hukuk 
cumhuriyeti ile ortadan kaldırıldı-
ğı güne kadarki 10 küsur asırlık dö-
nem adûdlar dönemidir. Kur’an, 
adûd sözcüğüyle aynı anlama ge-
len ‘tağût’ sözcüğünü kullanır. 
Azıp kudurmak anlamındaki tuğ-
yan kökünden bir isimdir. Azıp ku-
durmak, insanın en kötü yanıdır ve 
bu gerçek daha ilk vahyedilen su-
rede verilmiştir. Azıp kudurmanın 
neye dayandığı da verilmiştir:
 
“Yemin olsun, insan, kendisini 
her türlü ihtiyaçtan / herkesten 

âzâde görerek azıp kudurur.” 
(Alak Suresi, 6-8)

 
Demek ki, insanın bir numaralı be-
lası olan azıp kudurmanın sebe-
bi; azıp kuduran kişi veya kişilerin 
kendilerini başkalarına muhtaç ol-
manın üstünde ve ötesinde görme-
leridir. Bir yer gelir ki; adûd veya 
tağût, bütün insanların ona muh-
taç olduğu ama kendisinin hiç kim-
seye muhtaç olmayacağı bir mev-
ki ve güce ulaştığını zannetmeye 
başlar. İşte, kudurma noktası bu-
rasıdır. Kur’an’a göre, firavunlaş-
ma noktası da burasıdır. Ortadoğu 
halklarına musallat olmuş her tür-
den adûdun konuşlandığı nokta da 
burasıdır. Ne yazık ki, bu kudurma-
nın aşısı henüz keşfedilmemiştir. 
Pastör’ün bulduğu aşı, sadece za-
vallı köpeklerin kudurmasında ça-
re olmaktadır. İnsan denen ‘hay-
vandan daha aşağı’ varlığın (tabir 
Kur’an’ındır) kudurmuşluğuna tıb-
bın koyabileceği bir engel henüz 
keşfedilmiş değildir. Bize göre; bu 
ikinci tür kudurmuşluğun tek aşı-
sı Kur’an laboratuvarında üretilebi-
lir. İşte, bizim şikâyetçi olduğumuz 
sözde Atatürkç¨ler ve dinci yobaz-
lar  ile işaret ettiğimiz angutluk bu-
nu anlamak istemiyor.

Kısa adı AADD  Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği’nin on ikinci Viyana’da 
yeni dernek lokalinin açılışı  ve Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 

Cevizkabuğu  adı altında gerçekleşe programı Yaşar Nuri Öztürk’ün katılımı ile 
gerçekleşti. 

Avusturya’ da 
A l e - v i l e r i n 
s o r u n l a r ı -

nı tespit etmek ve 
bu sorunlara çö -
züm üretmek ge -
rektiği noktasında, 
AABF ’nin çağrıs ı 
üzerine yapılan top-

lantı sonucuna gö-
re, Avusturya’da bü-

yük bir Alevi Kurultayı 
kararı alınmıştır. dendi. 

Açıklamada şu sözlere yer ve-
rildi : “ Önümüzdeki günler-
de çalışmalarına başlanacak 
olan ‘’Büyük Alevi Kurultayına’’ 
Avrupa’nın diğer ülkelerinden de 
geniş katılım sağlanacaktır. 

Avusturya’da Aleviliğin yasallaş-
ması için verilen mücadelenin bir 
aşaması olacak olan, Büyük Alevi 
Kurultay’ının ardından, diğer ça-
lışmaların gündeme gelmesinin 
ön koşulunun da hazırlanma-

sı amaçlanan toplantı, amacı-
na ulaşmış, şimdiden hedefine 
odaklanmıştır. Bu toplantıda baş-
lı başına ortak bir iradenin ortaya 
çıkarılması, ortak mücadele de-
mektir. 

Ortak mücadele hedefe ulaşma-
yı kolay kılacaktır. Bu anlamda, 
çeşitli zaman ve bölgelerde Alevi 
kurultayları düzenlenmesi müca-
dele azmimizi artıracak, pozitif 
enerji ve güç verecektir.”

Büyük kurultay öncesi toplantı
Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun çağrısıyla; AABF ve Bileşen AKM yöneti-

cileri, İnanç önderleri, Alevi Yöre Dernek temsilcilerinin katılımı ile 1 Kasım 2014 tari-
hinde, Wels Alevi Kültür Merkezinde önemli bir toplantı gerçekleştirildi. 
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ka yerlerde döner yiyince midem-
de ekşime ve yağlanma oluyor” 
şikâyetleri geliyor. Aynı zaman-
da hiç döner yememiş birçok kişi-
nin bizde yedikten sonra hayran 
kaldığına şahit oldum. Kendimizi 
övmekten hoşlanmıyoruz. Ben 53 
yaşındayım ama hala usta oldu-
ğumu iddia etmiyorum. Ama çev-
rede çok usta var. Herkes olabilir 
ama sanatkâr olmak herkese nasip 
değildir. Mesele eti ateşin üzerine 
koymak değil, önemli olan doğ-
ru kıvamı verebilmek. Sadece şişe 
takmak kebapçılık değil, eti hangi 
derecede pişireceğin de çok önem-
li. Bütün bu bilince sahip olan kişi 
ancak gerçek usta olmuş demektir.

Yeni Vatan:Bu sektörde tecrübe-
li bir isim olarak Avusturya’daki 
restoranların müşteriye doğru 
ve kaliteli döneri sunduklarını 
düşünüyor musunuz?

Abanoz:Bu konunun ciddi bir şe-
kilde ele alınması gerekir. Burada 
yapılanlar genel olarak Osmanlı ve 
Türk mutfağını yansıtmıyor. Türk 
mutfağı giderek eriyor ve yok olu-
yor. Bazı yerlerde tavuk dönerin 

içine hindi bile katıyorlar. İdeal 
tavuk dönerin % 50 but % 50 gö-
ğüsten oluşması gerekirken, ucu-
za mal etmek için yalnız buttan dö-
ner yapanlar var. Bu da aşırı yağlı 
olmasına sebep oluyor ve kaliteyi 
düşürüyor. Aynı şekilde et döner-
de de aynı sorunla karşı karşıya-
yız. Üzülerek söylüyorum ki, milli 
servetimiz olan mutfağımız dün-
ya çapında hak ettiği yerde değil. 
İşletmeci arkadaşlarıma sesleniyo-
rum, kazançlarının yanında milli 
gururumuzu da biraz düşünsünler.

Yeni Vatan:Geçmişte durum na-
sıldı? Eskiden döner bu kadar 
yaygın değildi herhalde?

Abanoz:25 sene önce çok az 
sayıda müessese vardı. O za-
manlar millet döner yaparken, 
Avusturyalılar sadece bakar-
lardı ve anlamaya çalışırlardı. 
Döneri tanımıyorlardı bile. Hatta 
unutamadığım bir olayı anlata-
yım: Küçük bir çocuk, babası-
na zorla döner aldırmak için bi-
zim dükkâna sokmaya çalışıyor. 
Profesör olan babası da “Gel sana 
başka bir şey alayım” deyince ço-

cuk ısrarla “Ben döner istiyorum, 
başka bir şey yemem” diye inat 
ediyor. Sonunda babası da yedi 
ve çok beğendi. Yani toplum ta-
rafından kabul edildik ve herke-
si dönerciye getirmeyi başardık. 
Çok büyük yol kat ettik. Şimdi de 
“Kaliteyi nasıl artırırız” diye dü-
şünmemiz gerekiyor.

Yeni Vatan:Yeni Vatan okurları-
na ve müşterilerinize ne gibi tav-
siyelerde bulunmak istersiniz?

Abanoz:Tavuk ya da et döneri ay-
rımı olmaksızın herkese yediği etin 
kalitesine dikkat etmesini tavsiye 
ediyorum. Ben patron olarak de-
ğil, elimi vicdanıma koyarak konu-
şuyorum. İnsanlar keyif için resto-
rana geliyor ve güzel yemek yiyip 
memnun olmak istiyor. Herkes her 
zaman dışarıda yeme lüksüne de 
sahip değil. Önemli olan müşteri-
nin verdiği para karşılığında iyi hiz-
met alabilmesi. Müşteri sonunda 
“Helal olsun, karnım da damağım 
da doydu” diyebilmeli. Bu konuda 
da gerek ustalara, gerek işletmelere 
şüphesiz büyük görevler düşüyor. 
(Röportaj: Orhan Sönmez)

Yeni Vatan: Anadolu mutfağını 
temsil eden biri olarak, bize ne-
reli olduğunuzdan ve adınızın 
ne anlama geldiğinden bahse-
der misiniz?

Medayin Abanoz: Sakarya’da 
doğup büyümeme rağmen as-
len Artvinliyim ve Gürcü köken-
liyim. “Medayin” ismi Kuran-ı 
Kerim’de şehirler anlamına geli-
yor. Soyadım da bir ağaç türü olan 
Abanoz’dan geliyor.

Yeni Vatan :Bugün öncülerinden 

biri olduğunuz gastronomi sektö-
rüne nasıl girdiğinizi, mesleği na-
sıl öğrendiğinizi anlatır mısınız? 

Abanoz: Çıraklık ve ustalık döne-
mimi Adana ve Antep mutfakların-
da çalışarak geçirdim. 37 yıldır aktif 
olarak mesleğime devam etmek-
teyim. 28 yıldır da işletmeci konu-
mundayım.

Yeni Vatan: Restoranınızın me-
nüsünün çok zengin olduğunu 
biliyoruz ama bugün ağırlıklı 
olarak döner üzerine yoğunla-
şacağız. Döner konusunda bizi 
bilgilendirir misiniz?

Abanoz:Temel olarak 4 döner çe-

şidi vardır: Yaprak döner, kıyma-
dan yapılan döner, tavuk döner 
ve hindi döner. Bunlar işi iyi bilen 
ustaların elinde yapıldığı takdirde 
hepsi birbirinden güzeldir. Tavuk 
ve hindi döner, deli dana salgının-
dan sonra beyaz et olmaları sebe-
biyle çok daha popüler hale geldi 
ve halk tarafından benimsendi. 

Yeni Vatan:Peki, sizce iyi ve kali-
teli döner nasıl olmalı? Siz döne-
ri hazırlarken nelere dikkat edi-
yorsunuz?

Abanoz:Etin alırken randıman-
lı, dönerde kullanılması gereken 
doğru eti seçiyoruz. Yaprak döner 
yalnız hayvanın but kısmından 

oluşur. Çok ince titizlikle bütün 
sinirleri alınarak yaprak şekliyle 
açılır. Bir gün önceden damak ta-
dına uygun baharatlarla soslana-
rak dinlendirilmeye alınır ve erte-
si günü müşteriye sunulmak üzere 
takılır. Normal standartlarda dö-
nerin 5–7 saat arası bitmesi gere-
kir. Biz de bu doğrultuda ekmeğin-
den sosuna kadar işimizin hakkını 
vermeye çalışıyoruz.
 
Yeni Vatan:Müşteri bu detayla-
rın farkında mı, ilgi nasıl?

Abanoz:Mutlaka farkında. Birçok 
kişi daha çok temizlik ve kali-
te bakımından değerlendiriyor. 
Bazı müşterilerden “Sizden baş-

İyi döner nasıl olmalı?

RÖPORTAJ 

Yeni Vatan Gazetesi “İyi döner nasıl olur?” sorusunun cevabını araştır-
maya devam ediyor. Bu konuda piyasanın tanınan isimlerinden Medayin 
Abanoz ile görüştük. Abanoz, “İdeal tavuk dönerin % 50 but % 50 göğüs-
ten oluşması gerekirken, ucuza mal etmek için yalnız buttan döner yapan-
lar var. Bu da aşırı yağlı olmasına sebep oluyor ve kaliteyi düşürüyor. Aynı 
şekilde et dönerde de aynı sorunla karşı karşıyayız. Üzülerek söylüyorum 
ki, milli servetimiz olan mutfağımız dünya çapında hak ettiği yerde değil. 
İşletmeci arkadaşlarıma sesleniyorum, kazançlarının yanında milli guru-
rumuzu da biraz düşünsünler” dedi. 
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ğı öne sürülen 47 yaşındaki E.Ö. 
ile oğlu 29 yaşındaki E.Ö. gözal-
tına alındı.

F.A. sokakta kendisinden pa-
ra isteyen 47 yaşındaki E.Ö.’ye 
1 lira para verdi. İddiaya gö-
re E.Ö., kendisine verilen 1 li-
rayı kabul etmeyerek F.A.’ya 
’Sende para vardır, ben Hızır 
Aleyhisselam’ım, muhtaç in-
sanlara yardım yapıyorum, se-
ni özel olarak seçtim cennette 
yerin hazırlanacak, yardımları-
nı esirgeme’ dedi. E.Ö.’nün söz-
lerine inanan F.A. evinden getir-
diği 1 gerdanlık, 3 burma bilezik 
ve 3 bin 500 lirayı E.Ö.’ye verdi. 
Bir kaç gün sonra E.Ö., F.A.’yı 
telefonla arayarak, “Yanımda 
Veysel Karani Hazretleri ile ge-
leceğim, cennetteki evinin bir 
tek çatısı kaldı. 7 bin lira  hazır-
la Kayseri’den gelip senden ala-
cağım. Fatma Hazretleri anne-
mizden sana yüzük, tespih ve 
aşure getireceğim, cennette se-

nin adına deve keseceğim” de-
di. F.A., istenilen parayı hazır-
lamak için olayı yakınlarına 
anlattı. Yakınlarının uyarma-
sı üzerine dolandığını anlayan 
F.A.’nın durumu polise bildirdi. 
Şikayet üzerine harekete geçen 
polis, parayı almaya gelen E.Ö. 
ile yanında Veysel Karani  ola-
rak tanıttığı oğlu E.Ö.’yü gözaltı-
na aldı. Baba-oğulun üzerinden 

2 bıçak ile dolandırıcılık olayın-
da kullandıkları tespih ve yü-
zük ele geçirildi. ’Dini inanç ve 
duygularının istismar suretiyle 
dolandırıcılık’ suçundan adli-
yeye sevk edilen şüphelilerden 
baba E.Ö. çıkarıldığı mahkeme-
ce tutuklanarak Eskişehir H Tipi 
Cezaevi’ne gönderildi, oğlu E.Ö. 
ise tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

Viyana – Hayatımızda en 
önemli kararlardan biri de 
Eğitim ve Meslek seçimi. 

Bu zor kararı verirken AK- Viyana 
İşçi Odası, size bu konuda yardım-
cı olacak.Çünkü gençler birçok kez 

gitmek istedikleri okulu bulmakta 
zorlanıyorlar ve işletmeler olduk-
ça az  staj yapma olanağı gösteri-
yorlar.

İşte bu noktada Viyana İşçi Odası 
size en iyi Eğitim Bilgisini vere-
cek.Viyana Eğitim Danışmanlık 
Merkeziyle ortaklaşa organi-
ze edilen L14 Eğitim ve Meslek 
Bilgilendirme Günleri 12-15 Kasım 
tarihleri arasında Viyana’da ya-
pıldı. AK uzmanları, Viyana’da 

Eğitim konusunda en iyi bilgiyi ve-
recek Eğitim ve Meslek uzmanları-
nı yapılacak bilgilendirme günleri-
ne davet etti. 

Sayısız standlar, sunumlar ve atöl-
ye çalışmalarıyla gelen ziyaretçi-
ler, gençlerin devam edilebilecek-
leri okullar, stajerlik ve Meslekler 
konusunda bilgilendiler. Sekiz dil-
de özel hazırlanmış “Çocuğum için 
en doğru eğitim seçeneği ne olur? 
“ konulu DVD ‘yi Türkçe de edin-

meler memnuniyet yarattı. Gelen 
konuklar, gençlerin devam edebi-
lecekleri bütün okul seçimleri hak-
kında açılan stantlarda bilgi edi-
nebildiler AK İş istihdam servisi, 
Viyana İşverenleri Tanıtım Fonları, 
Viyana Eğitim Yönetim Kurulu ve 
diğer ilgili Birimler, Kooparativ 
Mittelschule ve AHS- Unterstufe 
öğrencilerini, ailelerini ve öğret-
menlerini bilgilendiler. Program‘ 
da yeni olan bölüm ise „ Burada 
dene“ sınırı oldu. 

AK Viyana Eğitim ve Meslek 
Bilgilendirme Günleri

Gençler, gelecekteki eğitim seçeneklerini bilinçli tercihte bulunabilecek.12 – 15 Kasım tarihleri 
arasında Gençleri ve Ailelerini, AK-Viyana Eğitim Merkezinde önemli bir fırsat bekliyor.

Eskişehir’de 60 yaşında-
ki F.A.’ya, kendisinin Hızır 
Aleyhisselam olduğunu söy-

leyerek ’7 bin lira hazırla. Yanımda 
Veysel Karani Hazretleriyle gelece-
ğim. Cennette yerin hazırlanacak, 
cennete senin adına deve kesece-
ğim’ diyerek dolandırıcılık yaptı-

Cennet vaadiyle 
dolandırıcılık

Eskişehir’de Hızır Aleyhisselam olduğunu söyleyerek cennet 
vaadinde bulunan bir dolandırıcı yakalandı.

Kırık bir almancayla 
“Kanı-mızın son dam-
lasına kadar sava-

şacağız!” cümlesiyle tehdit 
eden Fail, tehditinde: “Seni 
cehenneme getirerek bunu 
sana hayatınla ödeteceğiz. 
Tabancayla veya traktörle 
farketmez! SENİ imha edebi-
lecek kadar Avusturyalı düş-
manın var! Bunun dışında 
sen kendin VW Phaeton ara-
banla da bunu başarırsın.”  
Sözleriyle Jörg Haiders’ın 
ölümüne gönderme yaptığı 
göze çarpıyor. FPÖ anayasal 
korumayı başlattı.

Strache’ye 
ölüm tehditi!

Viyana-Alevilerini temsi-
le yetkili tek yasal inanç 
toplumu Avusturya Alevi 

İslam İnanç Toplumu (ALEVI) ba-
sın sözcüsü Ertürk Mara yaptığı 
basın açıklamasında ,  “ Avusturya 
Alevilerini temsile yetkili tek yasal 
inanç toplumu Avusturya Alevi 
İslam İnanç Toplumu (ALEVI) ta-
rihsel bir adıma daha imza attı. 
2013 yılında Innsbruck, St. Pölten 
ve Viyana olmak üzere toplam 
3 okulda verilen Alevilik dersle-

ri 2014 yılında Avusturya gene-
linde daha yaygınlaştırılarak 50 
okulda verilmeye başlanılmıştır.
İlk etapta Viyana’da 12 öğretmen 
16 okulda, Aşağı Avusturya’da 
10 Öğretmen 22 Okulda ve Tirol 
Eyaletinde ise 7 öğretmen 12 
Okulda Hak-Muhammed-Ali yo-
lu, 12 Imamlar, 7 Ulu Ozanlar, 
Semah ve Saz’ın, kısaca Aleviliğin 
öğretileceği Derslere 1 Ekim 2014 
itibariyle start verildi.“  dedi. 
Maral, „ Toplamda 29 Öğretmen 

ve 50 okulda Alevilik 
dersleri  başlamış-
tır. Bu başlangıç, biz 
Aleviler için tarihsel 
bir önem taşımakta-
dır.“ diye devam et-
tiği basın açıklama-
sında şu sözlere yer 
verdi:  „  Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi 
(AİHM)nin en son 
16 Eylül 2014 kararı-
na rağmen Türkiye’de 
okula giden Alevi ço-

cuklarımız “Din Kültürü” adı 
altında zorunlu olarak halen 
Sünnilik derslerine gönderilir-
ken, Avusturya’da Alevilik ders-
leri ülke genelinde dahada yaygın 
hale getirilmiştir. Ekim ayı içe-
risinde Avusturya’nın diğer eya-
letlerinden de inanç hanelerinde 
Alevi yazan öğenci sayıları gelme-
ye başlamış ve bu eyaletler için öğ-
retmen atamaları da kasım ayında 
yapılacaktır.”

Alevilik dersleri, Innsbruck 
Üniversitesindeki Alevilik Yüksek 
Lisans Eğitimi ve ALEVI Eğitim 
Dairesi tarafından hazırlanan 
Sertifika programını başarıyla bi-
tiren Alevi öğretmenler tarafından 
verileceği öğrenildi. 

Bu konuda Ertürk Maral şu açık-
lamada bulunduğu dikkat çekti : 
„ Alevilik dersleri için gerekli dö-
küman ve meteryaller Alevi öğret-
menlerimiz tarafından hazırlan-
maktadır. Avrupa’da yaşayan Alevi 

çocuklarımızın inancına yaban-
cılaşması tahribatının önüne ge-
çebilmenin en başat yolu, gururla 
inanç hanelerimizi ALEVİ olarak 
değiştirmek ve çocuklarımızı, Hak-
Muhammed-Ali yolu, 12 Imamlar, 
7 Ulu Ozanlar, Rızalık, Sevgi, 72 
Millete aynı nazarda bakma anla-
yışı, 4 Kapı 40 Makam vs. öğretildi-
ği Alevilik derslerine göndermekle 
olur. Avusturya bu gün sınıflarında 
bağlamasının tellerinden, deyiş ve 
nefeslerin okunduğu Alevilik ders-
leriyle tanışmakta, öğrencilerimiz 
gururla, övünçle kendi inancımı-
zın öğretildiği Alevilik Derslerine 
gelmektedirler. Derslerimize rızalık 
alınarak “Bismi Şah Allah Allah” 
diyerek başlanmaktadır. Bu güzel 
günleri yaşamamıza katkıda bulu-
nan başta yol önderlerimiz olmak 
üzere, derneklerimize ve emek ve-
ren tüm canlarımıza teşekkür edi-
yoruz. Geniş bilgi sahib olmak 
isteyenler veya irtibata geçmek is-
teyenler www.aleviten.at sayfasın-
dan geniş bilgi sahib olabilirler”

Avusturya genelinde Alevilik dersleri 
dünyada bir ilk olarak başladı

Alevilik dersleri 
Avusturya genelin-

de ki okullarda
 1 Ekim 2014 

tarihinden itibaren 
verilmeye  

başlanıldı. 
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Şişmanlığın nedenleri 
nelerdir? 

Yapılan çalışmalar şişmanlık 
oluşumunda kalıtım ve ge-
netik faktörlerin yüzde 25-

40 oranında rol oynadığını gösteri-
yor. Genetik bozukluklardan dolayı 
ortaya çıkan şişmanlıklar da müm-
kün. Bunun dışında alınan bazı 
ilaçlar ve hormonlar; kortizon veya 
psikatride kullanılan ilaçlar, sık ve 
aşırı yemek yeme, yağlı yeme veya 
ihtiyaçtan fazla kalori almak, hor-
mon hastalıkları, sosyoekonomik 
ve psikolojik faktörler ve hareketsiz 
bir yaşam şişmanlığın nedeni olabi-
lir.  Şişmanlık ve obezitede işin es-
tetik boyutu, dev bir buzdağının sa-
dece görünen küçük bir kısmıdır. 
Estetik açıdan insanın kendisini ra-
hatsız hissetmesi elbette psikolojik 
sorunları da beraberinde getirebilir 
ancak buz dağının görünmeyen, ay-
nada göremediğiniz kısmında neler 
oluyor bilmek gerekiyor. Aşırı kilo-
nun neden olabileceği birkaç rahat-
sızlık şöyle: 

• Şişmanlık akciğer kapasitesi-
ni %20-30 oranında azaltıyor. 
Beraberinde sigara içiliyorsa 
kişinin nefes alması imkansız 
hale gelir. 

• Şişman bireylerde şeker hasta-
lığı oluşma oranı normal bir bi-
reye göre %40 daha fazladır. 

• Yüksek tansiyon, kalp rahatsız-
lıkları, kalp krizi geçirme riski 
aşırı kilolu kişilerde daha yük-
sektir. 

• Aşırı kilolu kişilerde akciğer, 
yumurtalık ve prostat kanser-
leri 2-3 kat daha fazla saptan-
mıştır. 

• Fıtık ve varis oluşma riski daha 
yüksektir.

• Sebebi alkol olarak bilinen an-
cak aşırı kiloda riski artan bir 
diğer hastalık ise karaciğer 
yağlanmasıdır. 

Bluğ çağındaki birçok çocuğun kö-
tü beslenme ve hareketsizliğe bağ-
lı kilo problemi bulunuyor. Fazla 
kilolar, dış görünüşün önem ka-
zandığı bu yıllarda depresyona sü-
rükleyebiliyor. Birçok aile fazla ki-
lonun ve iştahın sağlık belirtisi 
olduğunu düşünürken ergenlik ça-
ğında alınan tehlikeli fazla kilolar 
ilerde obeziteye dönüşebiliyor. Bu 
yüzden çocukların cips, pasta ku-
rabiye, hamburger, patates kızart-
ması, gazlı içecekler gibi besinler-
den uzak tutulmaları, egzersize 
yönlendirilmeleri, öğün atlanma-
masına özen gösterilmesi gereki-

yor. Bir başka husus ise aileler ço-
cuklarının diyetisyen kontrolü 
olmadan tek başlarına zayıflama-
ya çalışmalarına izin vermemeli. 

Diyet kişiye özeldir 

Uzmanlar arkadaş tavsiyesi di-
yetlerinden veya gazete dergi-
lerde yayınlanan diyetlerden 
uzak durulması yönünde uyarı-
yor. Diyetin kişiye özel olduğu-
nu vurgulayan uzmanlar, size 
özel bir diyet hazırlamadan ön-
ce vücut ağırlığının, boy uzun-
luğunun karesine bölünmesi ile 
elde edilen beden kitle indeksi-
nizi ölçüyor ve tedavi sürecinizi 
buna göre düzenliyorlar. Bunun 
yanı sıra haftada birkaç kilo bir-
den verdiren diyetlerden de uzak 
durmak gerekiyor. Yapılacak di-
yet ve egzersizlerin öncesinde 
kilonuzun yağ dokusundan mı 
yoksa kas dokusundan mı kay-
naklandığını bilmeniz gereki-
yor. Bunun belirlenmesi için 
'Bioelektrik Empedans Sistemi' 
denilen ve vücut bileşimini ana-
liz eden özel bir tartı kullanılı-
yor. Bu alet sayesinde verilen 
kiloların yağ dokusundan mı 
yoksa kas dokusundan mı ola-
cağı belirleniyor ve kişilerin bes-
lenme programlarını buna göre 
düzenliyor. Uzmanlar kilo ver-
mek kadar verilen kilonun ko-
runmasının da önemli olduğunu 
vurguluyor. Sağlıklı kilo vermek 
isteyen ve verdiği kiloyu geri al-
mak istemeyen bireylerin hafta-
da 0,5 ila 1 kilodan fazlasını ver-
meleri kesinlikle önerilmiyor. 

Küresel bir hastalık: 

Şişmanlık

Großer Mann trifft sein Freund

Sultan Kösen 
2 metre 46,5 
santimetre

Ganz, ganz kleiner Mann trifft 
auf ganz, ganz großen Mann. 
Zum ersten Mal begegnen sich 
die beiden „Guinnessbuch“-
Rekordhalter vor dem Big 
Ben  in London : Der 32-jährige 
Sultan Kosen (2,51 Meter groß 
aus der Türkei) und der 75-jäh-
rige Chandra Bahadur Dangi. 
Der Nepalese ist mit 54,6 
Zentimetern der kleinste Mann 
der Welt. Damit ist er in etwa 
genauso groß wie ein Säugling 
bei der Geburt




