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Viyana- Avusturya’nýn Ankara
Büyükelçiliði vize skandalý ile
çalkalandý. Avusturya’nýn dýþ
temsilciliklerinde yaþanan vize
sahtekârlýðý Ankara’da da gö-
rüldü. Üst düzey bir büyükelçi-
lik görevlisinin Viyana’da yaþa-
yan bir Türk iþkadýný ile baðlan-
týlý olarak usulsüz vize verdiði
ortaya çýktý. Söz edilen iþkadý-
nýn sürekli davetiye gönderme-
sinden þüphelenen yetkililer, u-

sulsüz Schengen vizesi verildiði
sonucuna ulaþtý. Vize bölümü
sorumlusu olduðu açýklanan
diplomatýn, Dýþ Ýþleri Bakanlýðý
talimatýyla merkeze alýndýðý ve
Viyana’da yargýlanacaðý belir-
tildi. Bakanlýk yetkilileri iddiala-
rýn araþtýrýldýðýný ifade ederken,
Avusturya ana muhalefet parti-
si SPÖ de vize sahtekârlýðý ile
ilgili bir araþtýrma komisyonu
kurulmasýný talep etti.   

Avusturya vize skandalý ile çalkalandý

Viyana– Eðitim Bakanlýðý’nýn
“2005 Ýstatistik Yýllýðý“ndan alý-
nan bilgilere göre, anadili
Almanca olmayan çocuk ve
gençlerin yaklaþýk yarýsýnýn
Viyana’da okula gittiði belir-
lendi. Ýstatistikler, Avusturya’da
anadili Almanca olmayan
öðrenci sayýsýný yaklaþýk
157.400 olarak belirliyor, bu
öðrencilerin 70.400’ü, baþka
bir deyiþle %45’i baþkent
Viyana’da bulunuyor. Bütün

Viyana öðrencilerinin üçte biri-
nin anadilinin Almanca olma-
dýðý saptandý.

En yüksek oran
Avusturya genelinde öðrencile-
rin %13’ünün anadili Almanca
dýþýnda bir dil. Viyana en yük-
sek oranla baþta geliyor
(%32,8), baþkenti takiben sýra-
lamada Vorarlberg (%13,9),
Salzburg (%10,8),
Oberösterreich (%9,9),

Burgenland (%9,2),
Niederösterreich (%8,3), Tirol
(%8,1), Kärnten (%7,3) ve
Steiermark (%6,2) yer alýyor.
Ýlkokullar için saptanan deðer-
lerin gerek Avusturya genelin-
de (%17,4), gerekse her eyalet-
te bütün okullar için saptanan
deðerlerden daha yüksek oldu-
ðu görülüyor. Viyana’da ilkö-
ðretim düzeyindeki öðrencile-
rin %43,4’ü Almanca dýþýnda
bir anadil konuþuyor. Bu oran

Vorarlberg’de %18,5,
Salzburg’da %15,4,
Oberösterreich’da %14,2,
Tirol’de %12,4,
Niederösterreich’da 10,5,
Burgenland’da 10,3,
Kärnten’de %9 ve
Steiermark’ta %8,7.

Viyana baþta geliyor
Ortaokullarda anadili Almanca
olmayan öðrencilerin
Avusturya genelinde %15,1
olarak belirlenen oraný Viyana
dýþýndaki eyaletlerde biraz
daha düþük. Bu sayý Viyana’da
%50,6, Vorarlberg’de %17,5,
Salzburg’da %12,9,
Oberösterreich’da %12,1,
Burgenland’da %9,9, Tirol’de
%9,3, Niederösterreich’da
%8,6, Kärnten’de %7,1 ve
Steiermark’ta %6,5.
Lise düzeyinde okullardaki
öðrencilerin yüzde onu
Almancadan baþka bir anadil
konuþuyor. Bu sýralama da
Viyana %21,6 ile baþta gel-
mekte, ikinci sýrada %10,1 ile
Burgenland ve üçüncü sýrada
%6,9 ile Kärnten gelmekte.
Diðer eyaletlerde bu deðer %5
civarýnda bulunuyor (APA).

Öðrencilerin çoðunun anadili Almanca deðil!
Viyana ortaokul öðrencilerinin yarýsýndan fazlasýnýn anadili Almanca deðil.

Viyana liselerinde bu oran sadece yüzde yirmi dolaylarýnda!



Birol Kýlýç

Danimarka basýnýnda yer alan
ve Ýslam dünyasýnýn tepki gös-
terdiði Hz. Muhammed'in (sav)
tasvir edildiði ýrkçý karikatürler,
Norveç basýnýndan sonra Fran-
sýz gazetesi France Soir ve Al-
man Die Welt gazetesinde de
þu abes açýklamalarla yayým-
landý: “Bu 12 karikatür, önem-
siz, rencide edici ya da önemli
bir anlama sahip olarak görüle-
bilir, ancak Danimarka'da ifade
özgürlüðünün sýnýrlarýnýn test
edilmesi amacýyla yayýmlanma-
larý, Ýslam dünyasýnda öfkeye
yol açmýþtýr. Karikatürlerde,
hiçbir ýrkçý niyet ve hiçbir top-
luluðun aleyhinde ifade bulun-
mamaktadýr. Hayýr, asla ko-
nuþurken ve düþünürken özgür
olduðumuz için özür dilemeye-
ceðiz”
Bu karikatürlerde çok dikkat
edilmesi gereken nokta, “kari-
katürlerin“ Müslüman bir  aile-
ye mensup inançlý veya inanç-
sýz olan tüm insanlarýn, hem
de Peygamber nezdinde terö-
rist gösterilmesi ve “aþaðý bir
kültür ve ýrktan“ mesajýnýn ver-
ilmesidir.  Avrupa Birliði’ni  o-
luþturan ülkeler, birinci ve ikin-
ci dünya savaþlarýnda 30 Mil-
yon insanýn ölmesine yol açtý.
Ýkinci dünya savaþýndan önce
Yahudilere yönelik iþte böyle
karikatürler moda idi. Yahu-
diler, Alman ve Avusturya ba-
sýnýnda “kan içici canavarlar”
diye yýllarca resmedildi. Onlarla
ilgili haberler beyinlere kazýndý.
Sonunda milyonlarca Yahudi,
gaz odalarýnda soy kýrýma uð-
ratýldý. 1945’den sonra Batý Ýs-
rail Devletinin kurulmasýna ola-
nak verdiler. Bunlarý neden

hatýrlatýyoruz? Çünkü Yahudi-
lere karþý ikinci dünya savaþýn-
dan önce yapýlan aþaðýlama ve
karalamalar, ýrkçý Batý basýnýn-
da, basýn hürriyeti adý altýnda
moda olmuþ durumda. Dikkat
edilmesi gereken diðer bir
nokta, Batýnýn Yakýndoðu’daki
tüm diktatör ve gerici rejimle-
rin hem iþ hem de siyasi ortaðý
olmasýdýr. Yani Ýslam dünyasýn-
da ne kadar gerici ve yobaz
diktatörlük var ise, bunlarýn Ba-
tý tarafýndan  özellikle  maddi
ve manevi yaþatýlmasý saðlan-
mýþtýr.  Kur’an’ý Kerim’de ne
diktatörlük vardýr ne de yobaz-
lýk. Tek hedef esenlik ve barýþtýr.
Batý ise besleyip azdýrdýðý  Ýsla-
mi diktatörlükleri maþa olarak
kullanýp, Müslümanlarý ve Ýsla-
mý aþaðýlamaktadýr. Ayýptýr, gü-
nahtýr ve yazýktýr. Batý düþmaný
deðiliz ama gerçekleri de yaz-
mak zorundayýz. Basýn ve fikir
hürriyetine sonuna kadar evet
ama “ister Yahudi, ister Hý-
ristiyan, ister Müslüman, ister-
se Buda hangi dinden olursa
olsun” Mukaddeslere küfür
etmeye, aþaðýlamaya kesinlikle
hayýr diyor ve tasvip etmiyoruz.
Ayný þekilde medenice, bu kari-
katürlere kalem, kâðýt ve
demokratik ortamýn gerektirdi-
ði her türlü araç ve gereçle
karþý koymak var iken, büyükel-
çilikleri yakmaya, yýkmaya ve
insanlarý öldürmeye kesin
hayýr diyoruz. Çünkü bu þidde-
ti en baþta,  Kuran’ý Kerim ve
içinde yazýlý olan, adý bizzat
“Ýslam“ konulan din yasaklý-
yor… Dünyadan bihaber Dani-
markalý faþist bir gazetenin
yabancý ve Müslüman düþmaný
karikatürcüsü ve genel yayýn
yönetmenin düzpedüz ýrkçý
olan karikatürlerini kimse bize
basýn ve fikir hürriyeti diye sa-
tamaz. “Allah ýslah etsin sizi”
diyoruz. Burada kafasýna bom-
ba takýlarak sözde “Peygam-

ber” resmi diye verilen karika-
tür Batýda þu anda bir hastalýk
ve düþmanlýk þeklinde kendini
gösteren Ýslam düþmanlýðýnýn
dýþa vurumudur. Kimse ne Pey-
gamberlere ne de onlarýn kul-
luk ve elçilik ettiði Rab’lerine
bir þey yapamaz. 11 Eylül ve
sonrasýndaki geliþmeler, artý
Yakýndoðu problemleri varken,
bu ýrkçý karikatürlerin amacý
nedir?  Burada aklý ve gönlü
çalýþan Müslümanlara büyük
görev düþüyor. Kuran’ý
Kerim’in Yunus Süresinin 100.
Ayetinde geçen, bizzat Hakk’ýn
öðüdüne dikkat: “Aklýný çalýþ-
týrmayanlarýn üzerine pislik
yaðdýrýrým“. Bu olaylar, yaþadý-
ðýmýz Avusturya’da bizi
Hýristiyan olan Avusturyalýlara
ve Yahudilere karþý önyargýlý
olmaya itmesin ve aðzýmýzdan
düþmanca kötü sözler çýkmasý-
na neden olmasýn. Çevremizde
Hýristiyan veya Yahudi düþman-
lýðý yapanlarý,  düþmanlýk yap-
mamalarý yönünde öðütleye-
lim. Çünkü  Kur’an’ý Kerim
bunu kabul etmiyor, tam tersi-
ne “72 millete tek göz ile bak”
diyor. Avusturya’da yeteri ka-
dar maddi ve manevi sorunu

olan insanlarýmýz, hem mensu-
bu olduklarý milletin, hem de
dinin elçisi olduklarýný unutma-
malý. Korkudan deðil, en baþta
dinimiz bunu öðütlediði için
serinkanlý olmalýyýz. Bu tür pro-
vakasyonlar karþýsýnda  sabýrlý
ve akýllý olunmasýnda yara var-
dýr.  Her þeye raðmen güler yü-
zümüzü ve selamýmýzý baþka
dinlerden olan insanlardan
eksik etmeyelim. Barýþýn, esen-
liðin, Peygamberin ve Ehlii
Beyti’in yolu olan Ýslam’ýn yolu
Kuran’ý Kerim bunu öðütlüyor.
Zor olan, “Ýncinsen de, incit-
memenin yoludur“. Zor olan,
þiddete baþvurmadan yanlýþla-
rý, gaddarlýklarý, fitne, fesat ve
gýybetleri korkusuzca, medeni-
ce ifade edip çalýþmak, üret-
mek ve sabýr göstermektir. Pey-
gamberimizin gittiði esenlik,
barýþ, kardeþlik ve gözyaþlarý ile
dolu dosdoðru yol olan Kuran’ý
Kerim’in yolu, bu yoldur. Selam
olsun bu yolda aklýný, gönlünü
kullanarak, Ýslam’ý kendi ticari
ve siyasi emellerine  alet etme-
den yaþayan ve yaþatanlara...
Selam olsun fitne, fesat ve gýy-
betten kaçýp, deðerler üreten
sabýrlýlara...
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Basýn ve fikir hürriyetine evet, 
Mukaddeslerimize küfüre hayýr!
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Holdingzedeler Viyana’da Bakaný terletti

Viyana- Çalýþma ve Sosyal Ýþler
Bakaný Murat Baþesgioðlu A-
vusturya’nýn Villach kentinde
yapýlan Avrupa Birliði- Çalýþma
ve Sosyal Güvenlik Toplantý-
sý’nýn ardýndan Viyana’ya geçe-
rek, Avusturya Türkiye Ýslam
Birliði (ATÝB) genel merkezinde
vatandaþlarla bir araya geldi.
Viyana Büyükelçisi Selim Yenel
ve Din Ýþleri Müþaviri Harun
Özdemirci’nin de katýldýðý top-
lantýda Bakan Baþesgioðlu,
Türkiye’nin AB’ye katýlýmý ve
borçlanarak emeklilik konularý-
na deðindi. Türkiye’nin AB’ye
giriþi ile AB ülkelerine geniþ
çapta göç olacaðý ve bu ülke-
lerde iþ gücü kaybýnýn yaþana-
caðýndan korkulduðunu belir-
ten Bakan Baþesgioðlu, bunun
yanlýþ bir yargý olduðunu, tam
tersi Türkiye’deki kalifiyesi yük-
sek insanlarýn Avrupa’ya çok
þey katacaðýný ifade etti. Bakan
Baþesgioðlu “Türkiye genç, di-
namik ve eðitimli yapýsý ile
AB’ye müspet açýlýmlar kazan-
dýracaktýr.” dedi. Türkiye’de e-
meklilik konusuna da deðinen
Bakan, borçlanarak emeklilikte

Yimpaþ, Kombassan 
maðduru Holdingzedeler
Bakan Murat Baþeskioðlu’na
Viyana’da zor anlar yaþattý. 

Çalýþma ve Sosyal
Ýþler Bakaný Murat

Baþesgioðlu
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ödemeyi 5 dolardan 3,5 dolara
indirerek, yurt dýþýndaki vatan-
daþlarýn hakkýný gözettiklerini
dile getirdi. 
Toplantý sýrasýnda Holdingze-
delerin sorularý karþýsýnda ol-

dukça terlediði gözlenen Ba-
kan Baþesgioðlu, “Bu konu ha-
la bütün sýcaklýðý ile devam

ediyor. TBMM’nin meclis araþ-
týrma komisyonu konu ile ilgili
araþtýrmalarý oldu. Bizler de

maðduriyetinizden dolayý ü-
züntü duyduk. Bu konu, sizler
ile Holdingler arasýnda özel bir
durum olmasýna raðmen hü-
kümet de elinden geleni yapý-
yor.” dedi.

Holdingzedeler her yerde

Vatandaþlar baþta 
emeklilik, çocuk paralarý
ve Holding vurgunlarý
konusunda soru ve

düþüncelerini
dile getirdi. 

Vatandaþ
çok

dertli



Türkiye’den dönen yolcu-
lar bir aydýr, Viyana hava-
limanýnda bavullarýný al-
mak istedikleri bantlarda
“oldukça çirkin” ve “aþa-
ðýlayýcý bir götüntü çizen”
kýrmýzý karantina ile karþý-
laþýyor. Ýðneyi baþkasýna
çuvaldýzý kendimize batýr-
mak zorundayýz. Kuþ gribi
nedeni ile Türkiye’den ge-
len yolculara uygulanan
bu kýrmýzý karantina, Ro-
manya, Çin veya diðer

ülkelerde de kuþ gribi gö-
rüldüðü halde ordan ge-
lenlere uyugulanmýyor.
Kýrmýzý karantinanýn çev-
resinde Avusturya Maliye
Bakanlýðýný ve gümrük
memurlarý bekliyor. Diðer
ülkelerden gelen yolcular
bu duruma bazen gülerek
bazen þaþkýnlýkla bakýyor.
Olaydan Avusturya me-
murlarý da memnun de-
ðil. Karar ÖVP’li Avus-
turya Saðlýk Bakanlýðý ta-

rafýndan verilmiþ. Þimdi
çuvaldýzý, yani özeleþtiriyi
kendimize yapmamýz ge-
rekiyor. Yeni Vatan Gaze-
tesi 2002 yýlýnda üst üste,
Avusturya’ya Türkiye’den
“ET VE SÜT’ ürünlerinin
getirilmesinin tamamen
yasak olduðunu vurgula-
yan haberler ile okyucula-
rýna ulaþtý. Hatta manþeti-
mizde,  Türkiye’den 45
kilo koyun etini bavulla
getiren bir Türk’ün, hava-
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Sadece Türkiye’den gelen yolcularýn bavul bantlarýna kýrmýzý karantina

“Rezilliðin sorumlularý kim?”

DÝKKAT!
Türkiye’den gelen
her yolcu kýrmýzý

çizgi içine sokulup,
peynir ve et ürünleri
aramasýndan  geçiri-

liyor.

Avusturya “Hayvan salgýnlarý ile mücadele kanununa” göre

TÜRKLERE, VÝYANA HAVALÝMANINDA KIRMIZI KURDELELÝ

“Yoðun bakým”!
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limanýnda etine el konul-
masýný ve cezasýný belge-
leri ile yayýnladýk. Hâlâ
birçok Türk, sanki Avus-
turya’da et veya peynir
kalmamýþ gibi Türkiye’-
den peynir ve et  getiriyor.
Havalimanýnda konuþtu-
ðumuz gümrük memurla-
rý, “Avrupa Birliði üyesi
olmayan üçüncü ülkeler-
den “Et ve Süt” ürünleri
getirmek yasak. Türkiye
AB üyesi deðil ve yasak
geçerli. Þimdi kontrolleri
sýklaþtýrdýk ve 1300 kg ya-
sak et ve süt ürününü
Türk yolcularda tespit et-
tik ve el koyduk. Her kilo

baþýna bir Euro masraf
kesiyoruz. Yakýnda ayrýca
ceza kesilecek. Lütfen
Türkiye’den et ve süt
ürünleri getirmeyin!” de-
di. Bazý Türkler  ise  tüm
uyarýlara raðmen,   bir
hafta içerisinde Türkiye´-
den Avusturya´ya toplam
1300   kg yasak gýda ürü-
nü sokmaya çalýþtý. Nor-
mal koþullarda da yurt dý-
þýndan getirilmesi yasak
olan ürünler, kuþ gribi ne-
deniyle daha da göze
batmaya baþladý. Kuþ gri-
bi nedeniyle gýda ve ya-
bancý madde kontrollerini
artýran Avusturya Havali-

maný ve gümrük polisi,
bir hafta içerisinde Türki-
ye´den dönen Türk va-
tandaþlarýnýn bavullarýn-

da toplam 1300 kg yasak
gýda maddesi bulunmasý-
na artýk þaþýrmýyor ve
devamlý uyarýyorlar. Þimdi
burada bu rezilliðin sor-
umlusu kim? Burada bir
kanun var. Kabul edelim,
etmeyelim, beðenelim,
beðenmeyelim, kanun
kanundur. Bu kanuna uy-
mak zorunda deðil miyiz? 

Ancak “Avusturya acaba
bu iþi biraz abartmýyor
mu?” diye de içimizden
geçimiyor deðiliz. En son-
unda kuþ gribi Avus-
turya’ya da geçen hafta
geldi. Þimdi lütfen tüm
Avusturya’yý KIRMIZI ka-
rantinaya alalým sayýn
Avusturya Saðlýk Bakan-
lýðý!

Kýrmýzý
karantinada yakala-

nan, Türkiye’den
gelen beyaz peynire
derhal el konuldu ve
imha parasý cezasý

kesildi. 

Viyana Havalimanýnda 
yakalanan, Türkiye’den

bavullarda getirilen
beyaz peynirlere, etli

yiyeceklere kýsaca tüm
hayvansal ürünlere

iþte böyle imha etmek
üzere el konuluyor. Bu
kanun AB üyesi olma-
yan tüm ülkeler için
geçerli. Resimdeki

Avusturyalý memur ise
bu arada  kilo baþýna 1
Euro imha parasý cezasý

kesmekle meþgul. 
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Viyana- Wirtschaftsbund Der-
neði’nin Gastronomi ve Ýþlet-
meciler Birliði Baþkaný Johan-
nes Sailer size, baþarýya giden
yolunuzda dürüst ve güvenilir
bir þekilde bilgi ve hizmet ver-
meye devam ediyor. Viyana-
’nýn iþletme alanýndaki bu en
büyük danýþmanlýk hizmetin-
den siz de yararlanabilirsiniz. 
Johannes Sailer, “On seneyi
aþkýn süredir Wirtschaftsbun-
des Derneði’nin gastronomi
danýþmanlýðýnda ombudsman
olarak çalýþýyorum. Ayrýca Türk
gastronomi iþletmecilerine de
önerilerde bulunup, danýþ-
manlýk yapmaya hazýrým. Bu
ayný zamanda, Viyana Wirt-
schaftsbundes Derneði´nin
bir hizmetidir. Þimdi sizlere
derneðimize sýkça ulaþan so-
rulardan bazýlarýný aktarmak
istiyorum.
1. Kira sözleþmesini son-
landýrmak sakýncalýdýr. Ma-
alesef imzalanmýþ sözleþmele-

rin tekrar düzeltilmesi de çok
zordur. Bu noktada sözleþ-
meyi imzalamadan önce, 
Fr. Schwimmer ile 512 76 31
numaralý telefonla irtibata ge-
çip, benden bir randevu alma-
nýzý öneririm. Böylece konuyu
gözden geçirip, size ücretsiz

danýþmanlýk yapabilirim. 
2. Ýþletme tesisatý, elektrik,
gaz gibi konularda önceden
gözden geçirilmiþ noktalar
maalesef yetkililerin gözünden
kaçabiliyor. Bu nedenle belge-
lerinizi her zaman kontrol edi-
niz.

3. Bu belgelerin HACCP’tan
takibi de çok önemli. Eðer
bütün kayýtlarýnýzý zamanýnda
tasdik ettirirseniz, memurun
vereceði reaksiyon da çok
olumlu olacaktýr.
Bir sonraki sayýda üzerinde
durulacak birçok konu var, fa-
kat bir kez daha hatýrlatmak
isterim ki, gastronomi konu-
sunda bilgilenmek için benim-
le irtibata geçmeniz yeterli. 

Fr. Schwimmer’e 512 76 31
No’lu telefondan ulaþýp, 
randevu alabilirsiniz.” 

Þubat ve Mart aylarýnda-
ki görüþme saatleri:

28.02.2006
07.03.2006
28.03.2006

saat 9.30-111.30 arasý

Adres:
Wiener Wirtschaftsbund

Falke Str.3 , A-11010 Wien

Türk Gastronomilerine ücretsiz danýþmanlýk

Johannes Sailer 

Viyana- Avrupa Birliði’nin kapý
arkasý görüþmelerinden sonra
hazýrladýðý, belediye evlerinin
yabancýlara açýlmasý konusun-
da heyecan yapmaya gerek
yok. Eþit Muamele Yönergesi 1
Ocak 2006 tarihi itibariyle uy-
gulamaya kondu, fakat yöner-
genin geçerli olduðu tarihten
bu yana sadece 100 civarýnda
baþvuru yapýldý. 

AB’nin yönergesine göre, en az
beþ yýldýr AB ülkesinde oturum
hakkýna sahip yabancýlar, AB
vatandaþlarý ile eþit haklara sa-
hip olabilecek. Eðer zorlu kri-
terleri yerine getirebilirlerse

belediye evleri için de baþvura-
bilecekler. Fakat göçmenler-
den, yönergeye iliþkin korkulan
talep olmadý. Hatta ekstra veri-
len 24503/100 nolu servis nu-
marasý düþünüldüðü kadar
kullanýlmadý. Þehir belediye
meclisinde bu konuda görevli
olan Werner Fayman´in ifade-
sine göre, 1 Ocak´tan itibaren
yalnýzca 100 arama kaydedildi.
Fayman´a göre eskiye oranla
hemen hemen hiçbir þey deðiþ-
medi, çünkü acil durum evleri
olarak isimlendirilen ve ihtiyacý
olan ailelerin yerleþtirilmesi için
yapýlan evler daha önce de
yabancýlar için açýktý.

AB´nin yabancýlar için hazýrladýðý önergeye ilgi az!

Belediye evlerine talep yok
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Deðiþtirmek çok kolay
Viyana- ÇÇeþitli firmalarýn,
kapýlarýna gelerek enerji
satmaya çalýþan temsilcile-
rine inanýp, elektrik kuru-
munu deðiþtiren müþteri-
ler, çoðu zaman kötü sür-
prizlerle karþýlaþýyor. Söz
verilenler tutulmuyor ve
yüksek gelen faturalarda
problemler yaþanmaya
baþlýyor.

Maalesef çoðu zaman bu
böyle oluyor. Birçok müþ-
teri, kapýlarýnýn önünde
durup gerçeði içermeyen
sözler vaat eden enerji
satýþ temsilcilerinden çok
þikâyetçi. Ödemelerde çý-
kan problemler, yanlýþ fa-
turalar ve eksik bilgilendir-
me gereksiz ek masraflara
yol açtýðý gibi sinirleri yýp-
ratýyor ve zamanýnýzdan
çalýyor. 

Bir hafta içerisinde
baþvurunuzu geri

çekebilirsiniz
Aslýnda kapý önünde satýn
alýnan bir þeyin altýna im-
za atmadan önce iyi dü-
þünmek gerekiyor. Diðer
kurum ve temsilcileriyle
karþýlaþtýrma yapmak, her
zaman doðru olandýr. E-
ðer satýcý sizi imza atmaya
ikna etmiþse ve sizde at-
mýþ bulunuyorsanýz, bir
hafta içerisinde yazýlý ola-
rak dilekçe vererek, imza-
lamýþ olduðunuz belgenin
iptalini isteme hakkýna sa-
hipsiniz. Bunu, fax ya da
posta yoluyla iadeli tahüt-
lü olarak göndermelisiniz.

Deðiþtirmek çok kolay
Yaklaþýk 1 milyon mem-
nun müþterisi olan WIEN
ENERGIE´nin müþterisi ol-
mak isteyenlerin yapmasý
gerekenler çok kolay. He-
men müþteri temsilciliði-
mizin 0800 500 800 nolu
numarasýný çeviriyorsunuz
ve gerekli olan bütün bilgi
içeren dokümanlarý posta
yolu ile alýyorsunuz. Mek-
tubun içerisindeki vekâlet-
nameyi ve sözleþmeyi im-
zalayarak, mektuptaki üc-
ret ödemeden gönderebi-
leceðiniz zarfýn içine ko-

yup WIEN ENERGIE ´ye
gönderiyorsunuz.Daha
sonra alacaðýnýz hoþ gel-
diniz mektubunun içeri-
sinde WIEN ENERGIE tara-
fýndan ne zaman elektrik
ihtiyacýnýzýn karþýlanacaðý
yazýlýyor. Hepsi bu.

Gerekli evraklar bütün
müþteri temsilciliklerinde
imzalanýp, oraya teslim e-
dilebilir. 

WIEN ENERGIE
müþterileri bu hizmetler-

den yararlanýyor

WIEN ENERGIE müþterileri
geniþ çaplý bir teklif ve a-
vantaj imkâný elde et-
mekte.

• Danýþmanlýk görevi üst-
lenmiþ dokuz müþteri
temsilciliði.
• Ücretsiz müþteri hiz-
metleri danýþma hattý
numarasý 0800 500 800
• Ýyi hizmet karþýlýðý düþük
fiyat anlayýþý 
• Uzman çalýþanlar
• En iyi hizmet
• WIEN ENERGIE EV´inde
kiþiye özel danýþmanlýk. 

Samimi ve uzman kiþiler sizlerden
gelen telefonlarý severek cevaplandýrýyor.
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•Ciddiyet
•Samimiyet
•Uzmanlýk
•Dürüstlük
•Sýfýr komisyon

Þube: Wallensteinplatz 3-44, 1. kat, 1200 WIEN

Bilgi hattý: 01/ 33 430 88

SIFIR KOMÝSYON
Ýhtiyaçlarýnýza önem, dostluðunuza

deðer veriyoruz. Hayýrlý yeni bir yýl dileriz

Viyana- Tirajý günde 155 bin
olan liberal sað eðilimli Die
Presse Gazetesi’nin 24 Ocak
2005 tarihli sayýsýnda (2.sayfa),
yukarýdaki baþlýk altýnda yayým-
lanan Viyana çýkýþlý ve Fran-
ziska Annerl imzalý yazýnýn
Türkiye ile ilgili bölümünün çe-
virisi þöyledir:

Türkiye’nin AB’ye katýlýmý ko-
nusunda hala olumsuz bir ha-
va hüküm sürüyor. Bu en çok
Kärnten Eyaleti’nde hissedili-
yor. Son Avrupa Barometresi
anketinin Avusturya ile ilgili
bölümünden sorumlu olan Ve-
rena Ringler, ‘’Kärnten Eyale-

ti’nde katýlýma olumlu bakan-
larýn oraný sýfýr’’ diyor. Kärnten-
lýlarýn yüzde 93’ü Türkiye’nin
Birliðe alýnmasýný istemiyor. 

Gerçi Tirol’de katýlýma karþý çýk-
anlarýn oraný yüzde 96, ama
Tirollülerin yüzde 3’ü katýlým-
dan yana. Toplam olarak Avus-
turyalýlarýn yalnýz yüzde 10’u
Türkiye’nin AB üyesi olmasýný
istiyor. Avusturyalýlarýn yüzde
78’i ‘’Türkiye ile AB arasýndaki
kültürel farklýlýklarýn çok köklü’’
olduðu görüþünde. Yüzde
76’sý ise Türkiye’nin Birliðe ka-
týlmasýnýn büyük bir göç dalga-
sýna yol açacaðýndan korkuyor.

“Hiç bir Kärntenli Türkiye’nin
AB’ye katýlýmýný istemiyor”
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Viyana- Avusturya Alevi Birlik-
leri Federasyonu (AABF) Yöne-
tim Kurulu üyeleri 23 Ocak
2006 tarihinde, görevine yeni
atanan Viyana Büyükelçisi Se-
lim Yenel’e “hoþ geldiniz” ziya-
retinde bulundu. Ziyarete, A-
levi Birlikleri Federasyonu Ge-
nel Baþkaný M. Ali Çankaya,
Baþkan yardýmcýsý Kemal Soylu,
Hatice Halýcý, Genel Sekreter
Gülistan Efe, Sekreter yardým-
cýsý Deniz Karabulut katýldý. Zi-
yaretlerinin amacý hakkýnda
kýsa bilgi veren Baþkan Çan-
kaya, “Bugüne kadar olduðu
gibi bundan sonra da Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçiliði ile o-
lan iyi iliþkilerimizin devamýný
diliyoruz. Avusturya genelinde
11 üye derneði olan federasyo-
numuzun amacý, Alevilerin so-
runlarý hakkýnda görüþ alýþ ve-
riþinde bulunmaktýr.” dedi. A-
levilerin yurt içinde ve dýþýnda
sorunlar yaþadýklarýný, haklý ta-
leplerinin yerine getirilmediðini
dile getiren Çankaya konuþma-
sýný, “Türkiye’nin, Avusturya-
’nýn Dönem baþkanlýðýnda yü-
rütülen Avrupa Birliði iliþkilerin-
de Alevi toplumunun sorunla-
rýný ele almamasýný üzücü bu-
luyoruz. Alevi kurumlarýnýn bu-
güne kadar gerek Türkiye ge-
rekse diðer ülkelerde gerçekleþ-
tirdiði faaliyetler büyük beðeni
kazanmýþtýr. Aleviliðin yasal
statüde tanýnmasý, okullarda
Aleviliðin ders olarak okutul-
masý gibi taleplerimizi bir kez
daha yineliyoruz.” þeklinde ta-
mamladý.

Memnuniyet veren ziyaret
M. Ali Çankaya’dan sonra söz
alan Büyükelçi Selim Yenel,
AABF üyelerinin yapmýþ olduðu
ziyaretten büyük memnuniyet
duyduðunu belirtti. Yenel,
Baþkan Çankaya’nýn sözlerine
deðinerek, “Hangi inançtan
olursa olsun herkese eþit pen-
cereden bakýlmalýdýr. Bugün
Alevilerin varlýðý kabul ediliyor-
sa, onlarýn diledikleri þekilde
inançlarýnýn gerekliliklerini yeri-

ne getirmelerinin önüne de
geçilmemelidir.” dedi. Büyükel-
çi Yenel geçtiðimiz 2005 yýlýný
deðerlendirirken, “2005 yýlý
Türkiye’nin AB’ye üyeliði açý-
sýndan önemli bir yýl oldu. Tüm
Avrupa’da olduðu gibi Avus-
turya’da yaþayan Türk toplumu
da Türkiye- AB iliþkilerinde bü-
yük rol oynuyor. Burada yaþa-
yan vatandaþlarýmýz, siyaset,
ekonomi, sanat, bilim ve yaþa-
mýn her alanýnda baþarýlý ol-
mak için Avusturya’nýn kendi-
lerine sunduðu imkânlardan
yararlanmalý ve bulunduklarý
ülke ile iyi iliþkiler kurmalýdýr.”
açýklamalarýnda bulundu. Bü-
yükelçi Yenel ayrýca, Avus-
turya’da yaþayan Alevilerin
çalýþmalarý hakkýnda bilgi sahi-
bi olduðuna da deðindi. Yenel,
Alevi Birlik Federasyonu’nun
yapmýþ olduðu ziyaret için bir
kez daha teþekkür etti ve her-
kese kapýlarýnýn açýk olduðunu
yineledi.

Alevilerden Büyükelçi Yenel’e “Hoþ geldiniz” ziyareti!

Köln- 19 Aralýk 2005 tarihin-
den itibaren deneme yayýný
yapan Sessizlerin Umudu
(SU) adlý televizyon kanalýnýn
ilk tanýtým toplantýsýný Köln-
’de yapýldý. Yaklaþýk 500 kiþi-
nin katýldýðý tanýtým toplantý-
sýnda konuþma yapan SU TV
Genel Müdürü Hayrullah Ak-
kaya, SU TV’nin tarafsýz bir
kanal olmadýðýný, Alevilerin
sesi olduðunu iddia etti. Bu
arada Türkiye’den CEM Vak-
fý’nýn CEM TV adlý televizyo-
nu deneme yayýnlarýna de-
vam ettiði ve yien Alevilerin ö-
zellikle yurt içi ve yurt dýþý so-
runlarýný ele aldýðý öðrenildi.
Akkaya, “Aydýnlýðý, ýþýðý sizler-
le paylaþmaya, Pir Sultan Ab-
dal’ý evinize konuk etmeye
geliyoruz.” dedi. Toplantýda
ayrýca Federal Parlamento
Milletvekili Lale Akgün, SPD

Avrupa Parlamentosu eski
Milletvekili Ozan Ceyhun da
birer konuþma yaptý. 
Türksat uydusu üzerinden
12130V, SR:11719, FEC:5/6
frekanslarýnda yayýn yapan
SU TV’nin, Ocak ayý sonunda
normal yayýna geçmesi he-
defleniyor. SU TV’nin test ya-
yýný aðýrlýklý olarak halk müzi-
ði klipleri ve Bin Yýlýn Türküsü
konser kayýtlarýndan oluþuyor.
Düzenli yayýna geçtiðinde
bunlara, haber ve tartýþma
programlarý eklenecek.

SU TV yayýn hayatýna baþladý!
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Viyana- Kýsa adý ATDB olan A-
vusturya Türk Dernekleri Birliði
baþkaný Mustafa Köse yaptýðý
basýn açýklamsýnda “Danimar-
ka ve diðer bazý Avrupa ülkele-
rinin basýn yayýn organlarýnda
Peygamberimizi tasvir eden
küçük düþürücü karikatürlerin
yayýnlanmasý ve bunun ardýn-
dan geliþen olaylarý kaygýyla
takip ediyoruz.” dedi. Köse,“
ATDB, demokratik deðerlere ve
bu baðlamda ifade özgürlüðü-
nün korunmasýna büyük önem
vermektedir. Bununla birlikte,
ifade özgürlüðünün sorumlu-
luk anlamýna da geldiðine,
farklý dini inanýþlara sahip
olanlarýn hassasiyetlerinin ren-
cide edilmemesi temelinde
hareket edilmesi gerektiðine
inanmaktadýr.” dedi.

ÝATDB Baþkaný
Mustafa Köse

”Ýnançlar
rencide edilmemeli”
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Tribuswinkel- Maskeli iki Türk,
benzin istasyonu soygununda
ele geçirildi. Niederösterreich
Tribuswinkel`de yaþayan iki
Türk genci, 71 yaþýndaki ben-
zinciyi boðazýna býçak dayaya-
rak tehdit ettikten sonra kasa-
daki paralarý, yüzlerce vinyette-
yi ve telefon kartlarýný alarak
kaçtý. Olay yerinde yapýlan in-
celemelerde bulunan ipuçlarý
soyguncularý ele verdi. Gençler,
polise verdikleri ifadede uyuþ-

turucu baðýmlýsý olduklarý ge-
rekçesiyle böyle bir iþe kalkýþtýk-
larýný iddia ettiler. 22 yaþýndaki
Emrah I. polis tarafýndan yaka-
lanýrken, suç ortaðý Cengiz A.
ise polise teslim oldu.

Soyguncular ifadelerinde, “U-
yuþturucunun etkisiyle ne yap-
týðýmýzý bilmiyorduk” dedi. Po-
lis gençlerin daha önce baþka
suçlar da iþlediklerinden þüp-
heleniyor.  

Viyana- Bir Türk ailesinin dü-
ðün için çýktýklarý yol felaketle
sonuçlandý. Alkollü kamyon
sürücüsü Tauern otobanýnda
ters yöne girerek bir ailenin yok
olmasýna sebep oldu. Kamyon
þoförü 1,5 yýl hapse mahkûm
edildi.
Polisten alýnan bilgilere göre,
aþýrý alkollü olduðu için hiçbir
þey hatýrlamayan Avusturyalý
Robert B.(34)´nin ifadesi yal-
nýzca 20 dakika sürdü. Kýz ar-
kadaþýyla olan problemi nede-
niyle bir þiþe þarap içtikten son-
ra, kamyonunun direksiyonuna
gecen Robert B. benzinlikten
alýðý altý þiþe birayý da içip Salz-

burg yönünde Tauern tünelin-

de ters yola girdi. En az 14 o-
tomobil, 6 kamyon ve 2 seya-
hat otobüsünün kýl payý çarp-
maktan kurtulduðu ters yön-
deki kamyondan Muammer
Kayabaðý (42) yönetimindeki
Mercedes marka otomobil ka-
çamadý. Ýçinde baba Muam-
mer Kayabaðý, eþi ve üç oðlu-
nun bulunduðu araç hurdaya
dönerken, baba Muammer Ka-
yabaðý, oðullarýndan Sefa (13)
ve Semih (15) olay yerinde ha-
yatlarýný kaybetti. Aile Türki-

ye´deki kýzlarýnýn düðünü için
yola çýkmýþtý. Kamyon sürücü-
sü için 18 ay hapis cezasý veril-
di. Kazanýn davasýna bakan
yargýç Seiss, iliþki probleminin
hafifletici sebep sayýlmadýðýný,
ters yola giren sürücü sayýsýn-
daki artýþ dikkate alýndýðýnda
bu cezanýn caydýrýcý olacaðýný
düþündüðünü ifade etti. Kaza
nedeniyle derin üzüntü duydu-
ðunu söyleyen þoför Robert
B.´nin ehliyetine de 3 yýllýðýna
el konuldu.

Türk baba ve iki çocuðu düðüne giderken trafik kazasýnda can verdi

Uyuþturucu baðýmlýsý iki Türk genci 71 yaþýndaki benzincinin
boðazýna býçak dayayarak tehdit etti ve benzinliðin kasasýný
boþalttý. Soygundan sonra geçlerden biri polis tarafýndan
yakalanýrken, diðeri polise teslim oldu.

Alkollü Avusturyalý Türkleri biçti!

Ýki Türk, benzin istasyonu soydu!
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Hukuk-Forum
Kýymetli Okuyucularýmýz; bu
ayki Hukuk-Forum köþemizi,
yoðunlukla gelen sorular sebe-
biyle “vatandaþlýk” konusuna
ayýrdýk. Gelen sorulardan, in-
sanlarýmýzýn vatandaþlýklarýný
deðiþtirmekle ne gibi haklar
elde edecekleri ve hangi hakla-
rýný kaybedecekleri konularýný
merak ettiklerini anlýyoruz. 

Soru: Avusturya vatandaþlýðý-
na geçtiðimizde Türkiye’deki
haklarýmýz ne olacak?
Cevap: Türkiye, diðer ülkelere,
özellikle Avrupa ülkelerine en
çok göç veren ülkelerin arasýn-
da yer alýyor. Özellikle
1950’lerden sonra misafir iþçi
statüsü ile milyonlarca Türkiye
vatandaþý Avrupa’ya akýn etti.
Önceleri amaç geçici olarak
Avrupa’da kalmak, belirli bir
çalýþma süresinin sonunda geri
dönmekti.  Ancak misafirlik za-
manla ev sahipliðine dönüþtü
ve geri dönüþün artýk kolay
olmadýðý anlaþýldý. Yüz binlerce
insan daha fazla hakka sahip
olmak amacýyla oturduklarý
ülkelerin vatandaþlýðýna geçti.
Bu durum çifte vatandaþlýðý
tanýyan ülkelerin vatandaþlýðýný
alanlar açýsýndan problem
oluþturmadý. Ancak Avrupa
ülkelerinin çoðu kendi vatan-
daþlýðýna geçenlerin Türkiye
vatandaþlýðýndan çýkmasýný
þart koþtuðu için Türkiye’deki
maddi manevi haklar açýsýndan
büyük bir problem ortaya çýktý.
Ýþte bu problemlere ve karma-
þaya son vermek amacý ile
Türkiye “Pembe Kart” uygula-
masýný baþlattý. 
“Pembe kart” ya da yeni ismi
ile “Mavi kart”  çifte vatandaþ-
lýða izin vermeyen ülkelerde
yaþayan ve Türk vatandaþlýðýn-
dan izinle ayrýlan kiþilere veri-
len, Türk vatandaþlýðýndan kay-
naklanan bazý haklarýn saklý
tutulduðu ve güvence altýna
alýndýðýna dair bir belgedir. Bu
belge doðumla Türk vatandaþ-
lýðýný kazanmýþ olup da sonra-

dan yabancý bir devlet vatan-
daþlýðýný kazanan kiþiler ve
bunlarýn kanuni mirasçýlarýna
birçok konunda Türk vatandaþ-
larýyla eþit haklar kazandýrýr. Bu
belgeye sahip olanlar Türki-
ye’de; Ýkamet, Seyahat, Çalýþ-

ma, Miras, Yatýrým, Ticari
Faaliyet, Taþýnýr-taþýnmaz mal
satýn alma, kiralama ve bunun
gibi konularda Türk vatandaþ-
larýna tanýnan haklardan aynen
yararlanmaya devam etme
hakkýna sahiptir. Türk vatan-
daþlýðýndan çýkan þahýslar seç-
me ve seçilme haklarýndan
mahrum olur. Yani bunun gibi
durumlar hariç “pembe kart”
sahipleri neredeyse her konuda
Türk vatandaþlarý ile eþit hakla-
ra sahiptir. Dolayýsýyla Avus-
turya vatandaþlýðýna geçince
Türkiye’deki haklarýnýz açýsýn-
dan fazla endiþelenmenize ge-
rek yoktur. 

Soru: Avusturya vatandaþlýðýný
aldýðýmýzda Türkiye’de sahip
olduðumuz mallar açýsýndan
zorluk çýkar mý? Emlak vergisi
yine ayný þekilde mi ödenecek
mesela?
Cevap: Yukarýda da belirttiði-

miz gibi sahip olduðunuz ve
satýn alacaðýnýz mallar açýsýn-
dan Avusturya vatandaþlýðýna
geçtiðinizde eski haklarýnýzý
korumaya devam edeceksiniz.
Türkiye’de sahip olduðunuz
taþýnmaz mallar konusunda
vergi mükellefiyetiniz de eski-
den olduðu gibi devam ede-
cek.

Soru: Çocuklarýmýz askerlikleri-
ni burada mý yapacak? Yoksa
Türkiye'de mi?
Cevap: Çocuklarýnýz hangi
ülkenin vatandaþý iseler asker-
liklerini orada yaparlar. Sizin
vatandaþlýk durumunuz çocu-

ðunuzun askerlik yaptýðý yeri
belirleyemez.

Soru: Türkiye 'de çalýþtýðým
zamanlar, emeklilik için buraya
mý devredilecek?
Cevap: Evet, Türkiye ile olan
sosyal güvenlik anlaþmasý gere-
ðince Türkiye’de çalýþmýþ oldu-
ðunuz zamanlar ile Avus-
turya’da çalýþmýþ olduðunuz
zamanlar emekliliðinizin hesa-
planmasý sýrasýnda toplanacak.

Soru: Avusturya vatandaþlýðý-
nýn bana ve aileme ne tür
çýkarlar saðlayacaðýný kýsaca
yazar mýsýnýz?
Cevap: Eðer yasal oturum ve
çalýþma izinleriniz varsa zaten
birçok hakka sahipsiniz demek-
tir. Ancak sahip olduðunuz
haklarý ancak vatandaþlýk ile
tam olarak güvenlik altýna ala-
bilirsiniz. Vatandaþ olmak size
seçme-seçilme hakký, devlet
kurumlarýnda memur olma
hakký ve vatandaþlýðýn þart
koþulduðu alanlarda çalýþma
hakký gibi faydalar saðlayacak;
örneðin taþýnmaz mal edinme
gibi konularda engelleri kaldý-
racaktýr. Vatandaþlýk devlet ile
þahýs arasýndaki güven baðýdýr.
Zor durumlarda vatandaþý
olduðunuz Avusturya yaný-
nýzda olmakla yükümlü olacak-
týr. Yabancý statüsünde oldu-
ðunuz sürece þu anda sahip
olduðunuz haklar açýsýndan bir
garanti verilemez. Örneðin ile-
ride “belirli bir süre çalýþmayan
(arbeitslos) yabancýlarýn sýnýr
dýþý edilmesi” ile ilgili bir kanun
çýkabilir. Bu açýdan, Avustur-
ya’da uzun süre yaþayan insan-
larýmýza daha rahat ve gü-
venceli haklar açýsýndan Avus-
turya vatandaþlýðýna geçmele-
rini tavsiye ediyoruz.

Cafer Eminoðlu
Sorularýnýz için:

e-mmail: office@yenivatan.com
Adres: Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70 A-1014 WIEN
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Viyana- Kriminal polis, Viya-
na’nýn Ottakring bölgesinde
çete kurup, 250’nin üzerinde
yasa dýþý olaya karýþtýðý iddia
edilen dört genç hakkýnda
soruþturma baþlattý. 

Yaþlarý 15- 18 arasýnda olan
üçü Türk dört gencin, kurban-

larýný akþam saatlerinde ýssýz
ve ara sokaklarda pusuya dü-
þürüp, çaldýklarý eþyalarý oyun
cafelerde elden çýkardýklarý
belirlendi. Hemen hemen her
gün ara sokaklarda yeni kur-
banlar arayan gençlerin, kur-
banlarýný býçakla tehdit ettikle-
ri ortaya çýktý. Kurbanlarýna

yanaþarak saatin kaç olduðu-
nu soran gençler, kurbanýn
saate bakmak için cep telefo-
nunu çýkarmasýyla birlikte he-
men telefonu kaptýklarý belir-
lendi. Çaldýklarý telefonlarý
genellikle Westbahnhof’daki
oyun cafelerde satan dört
genç, 15 yaþýndaki bir kurba-

nýn çete baþýný tanýmasý ve
polise haber vermesi ile yaka-
landý. Dörtlü çetenin, geçtiði-
miz Ekim ayýndan itibaren
toplam 50 soyguna karýþtýðý
belirlenirken, polisin gençlerin
banka hesaplarýndan yola
çýkarak ortaya çýkardýðý soy-
gun sayýsý 250’nin üzerinde.

Aralarýnda biri Sýrp üç Türkün olduðu dört kiþilik çete, 250’nin üzerinde olaya karýþtý.

Türk gençleri neden çete kurar?

Dejan (18) Ismail A. (15) Nenad N. (15) Kazim C. (15)



Sayfa 18 Sayý 64POLÝTÝKAPOLÝTÝKA

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Birol Kýlýç

Avrupa Birliði’nin resmi sayfa-
larýnda yer alan bilgiler þunlar:
Bu arada AB’nin Kuzey Kýbrýs’ý
destekleme konusundaki niyet
ve isteklerine dikkat.

1) Amaç
Kýbrýs Kuzey Kesiminin ekono-
mik yönden geliþmesi ve Av-
rupa Birliði’ne yaklaþtýrýlmasý
için alýnmasý gerekli önlemlerin
tavsiye edilmesidir.
2) Hukuki iþlem
Komisyonun Konseye ve Av-
rupa Parlamentosuna, Ekono-
mik ve Sosyal Ýþler Kuruluna ve
Bölgeler Kuruluna 3 Haziran
2003 tarihli ve “Kýbrýs Kuzey
Kesiminin ekonomik yönden
geliþmesi ve Avrupa Birliði’ne
yaklaþtýrýlmasý olanaklarý“ bildi-
risi [KOM (2003) 325 – Resmi
gazetede yayýnlanmamýþ son
þekli].
3) Özet
Kýbrýs’ýn fiilen bölünmüþ olma-
sý sorununa çözüm getirileme-
diði sürece adanýn kuzey kesi-
minin ekonomik geliþmesi ve
Avrupa Birliði’ne yaklaþtýrýlmasý

için gereken önlemler alýnmalý-
dýr. Bu önlemler, mali yardým
saðlanmasý ve ticaretin teþvik
edilmesi olmak üzere iki alanda
gerçekleþtirilmelidir.

Mali yardým
Ekonomik geliþmenin destek-
lenmesi amacýyla aþaðýda belir-
tilen önlemler için 2003 yýlýnda
9 milyon Euro tahsis edilecek-
tir:
•Adanýn kuzey kesimindeki
büyük þehirler için altyapý pro-
jeleri;
•Küçük ve orta iþletmeler için
geri ödenmez sübvansiyonlar;
•Adanýn bölünmüþlüðüne
siyasal çözüm bulunduktan
sonra kuzey kesiminin Avrupa
Birliði’ne yaklaþtýrýlmasý için

yapýlacak ön araþtýrmalar. 

Komisyon, Kýbrýs’ýn kuzey kesi-
mini Avrupa Birliði’ne yaklaþtýr-
mak için 2003 yýlýnda enfor-
masyon önlemlerini yoðunlaþ-
týracaktýr. Aþaðýda belirtilen
önlemler için 3 milyon Euro
tahsis edilecektir:
•Adanýn kuzey kesimindeki
yurttaþlarýn ortak mülkiyetleri
konusunda seminerler düzen-
lenmesi;
•Türkçe konuþan Kýbrýslýlarýn
Avrupa Birliði’nin organlarýný
ziyaretlerinin organize edilme-
si;
•Adanýn kuzey kesimindeki
yurttaþlarýn ortak programlara
katýlma oranlarýnýn arttýrýlmasý
için Kýbrýs makamlarýyla iþbirliði

yapýlmasý;
•Üye ülkelerle iþbirliði yapýlma-
sý;
•Adanýn kuzey kesimindeki
sivil toplumun ve sosyal ku-
rumlarýn desteklenmesi;
•Ortak mülkiyetlerin Türkçeye
tercüme edilmesi. 

Ticaret teþviki
Bu bildiride, adanýn kuzey kesi-
minden gelen mallarýn Kýbrýs
ve Birlik arasýnda imzalanmýþ
olan baðlantý sözleþmesine
uygun olarak imtiyazlý gümrük
koþullarýyla ihraç edilebilmesini
saðlayacak uyarlama getirilme-
si önerilmektedir. Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti mercilerince veri-
len nakliye belgelerinin kabul
edilmediði 1994 yýlýndan itiba-
ren, adanýn kuzey kesiminden
gelen mallarýn ihracýnda ada-
nýn öteki bölümüne baðlantý
sözleþmesine uygun olarak
verilen imtiyazlý muamele hak-
ký uygulanamamaktadýr. Yeni
uyarlamayla, adanýn kuzey
kesiminde çýkarýlan veya imal
edilen mallara nakliye belgesi
verme yetkisi Kýbrýs-Türk Tica-
ret Odasý’na verilecektir. 

Avrupa Birliði internet sayfalarýnda 
Kuzey  Kýbrýs Türk tarafý ile ilgili bilgiler!

“Rum Yönetimi ayrýlýðý pekiþtirmek için ne mümkünse yapýyor”
Viyana- Cumhurbaþkaný Meh-
met Ali Talat, Genç Ýþadamlarý
Derneði yetkililerini kabulünde
Kýbrýs konusundaki geliþmeler-
le ilgili açýklamalarda bulundu.
Cumhurbaþkaný Mehmet Ali
Talat, güçlenmiþ bir devlet
yapýsýnýn hem çözümsüzlük or-
tamýnda hem de çözüm þartla-
rýnda bir ihtiyaç olduðunu söy-
ledi. Çözüm þartlarýnda birleþ-
menin dengeli bir þekilde ola-
bilmesi için taraflarýn eþit ko-
þullara sahip olmasý gerektiðini
kaydeden Cumhurbaþkaný
Mehmet Ali Talat, bunun Kýbrýs
Türk halkýnýn siyasi eþitliðini

tam anlamýyla fiilen güvence
altýna almak için gerekli oldu-
ðunu söyledi. Cumhurbaþkaný
Mehmet Ali Talat, Kýbrýs Türk
Halkýnýn açýk ve net olarak 24
Nisan’da ortaya koyduðu ira-
deyle, ayrýlmadan yana olma-
dýðýný kanýtladýðýný ancak, Rum
Yönetimi’nin ayrýlýðý pekiþtir-
mek için ne mümkünse yaptý-
ðýný anlattý.
Cumhurbaþkaný Talat, Rum Yö-
netimi’nin, Kýbrýs Türk ekono-
misinin geliþmesinin Kýbrýslý
Türklerin çözüm istememesine
yol açacaðýný iddia ederek, bu
nedenle Rumlarýn Kuzey’in

ekonomisinin geliþmesini iste-
mediðini ve bunun için müca-
dele ettiðini vurguladý. Talat,
Rum Yönetimi’nin Mali Yardým
Tüzüðü’nü de bu çerçevede
engellediðini ifade ederek,
Rum Yönetimi’nin Kýbrýs Türk
ekonomisinin geliþmesini en-
gellemek için dolaylý olarak
Mali Yardým Tüzüðü’ne dekla-
rasyon þartý getirdiðini söyledi.
Cumhurbaþkaný Talat, Rum
tarafýnýn ayrýlýðý öne çýkaran bir
politika güttüðünü ve bu poli-
tikasýný özellikle seçim dönemi
yaklaþtýkça ortaya çýkardýðýný
da anýmsattý. 

Cumhurbaþkaný
Mehmet Ali Talat
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Viyana- Geçtiðimiz yýl Viyana
Eyaleti Meclisine, kýsa adý ÖVP
olan Avusturya Halk Parti-
si’nden seçilen Þirvan Ekici’nin
Ýnternet Domain adresi olan
www.sirvanekici.at, yabancý
birileri tarafýndan satýn alýna-
rak resmen satýþa çýkarýldý.
Þirvan Ekici’nin adý ile sayfaya
girenler “Optimal“ ismi ve
Almanca, Ýngilizce, Fransýzca,
Türkçe baþta olmak üzere 5
dille “Bu Domain satýlýktýr”
cümlesi ve irtibat telefonu ile
karþýlaþýyor. Uzantýsý Avustur-
ya’nýn milli adresi “at” olan
Þirvan Ekici’nin bu Domain
adresinin, kötü niyetli kiþilerin
eline geçmesinden korkuluyor
ve kimin tarafýndan alýnacaðý
merak ediliyor. Kanunen Ýnter-

nette her Domain, eðer birile-
ri tarafýndan satýn alýnmamýþ
ise satýn alýnabiliyor. Ayný so-
run yine ayný seçimde Yeþiller
Partisi adýna Viyana Eyalet
Meclisine giren Alev Korun
için de geçerli. 
www.alevkorun.at sayfasýna
girenler yine ayný þirketi ve sa-
týlýk ibaresini görüyor. 
SPÖ’den Viyana Meclisine
giren Nurten Erdost’un Inter-
net Domain adresi olan
www.nurtenerdost.at ise kim-
se tarafýndan satýn alýnmamýþ.
Henüz kimseninin  fark etme-
diði Viyana Eyalet Vekili
Nurten Erdost’un  Internet
Domain adresi olan sitenin  bu
haberden sonra mutlaka satýn
alýnmasý bekleniyor. 

Þirvan Ekici ve Alev Korun’un SÝTELERÝ satýlýk!

Viyana Eyaleti Vekillerin satýlýk siteleri: 
www.sirvanekici.at
www.alevkorun.at

Boþ olan Vekil sitesi: 
www.nurtenerdost.at 

www.alevkorun.atwww.nurtenerdost.at 
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Yeni Vatan
Gazetesi’nde

çalýþmak
ister misiniz?

Haber kadrosunu günden güne

güçlendiren Yeni Vatan Gazetesi,

deneyimli haberciler arýyor.. 

Haberciliðine güvenen,  muhabirlik

konusunda deneyimli habercilerin

aþaðýdaki  mail adresine e-posta

veya Yeni Vatan Gazetesi adresine

posta yolu ile  özgeçmiþlerini ve iþ

tecrübelerini içeren bir baþvuruyu,

telefon ve adreslerini özellikle yaza-

rak yapmalarý rica olunur.

Yeni Vatan Gazetesi

e-mail:  redaktion@yenivatan.com

Posta Adresi:
Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70
A-1014 Wien 

Erzurum- AAB ile müzakerelere
baþlayan Türkiye, vakit kaybet-
meden uyum sürecine girdi.

Toplu taþýmacýlýkta aksaklýklar
belirlenerek, Erzurum’da mua-
vin ve sürücüler kibarlýk eðiti-
mine alýndý. Yolculara kaba
davranýlmamasý için bir aylýk
kursa tabi tutulan sürücüler
kurstan memnun.

Türkiye’deki sürücü ve muavin-
lerin Avrupa’daki meslektaþlarý-
nýn gerisinde olduðuna iþaret
eden Minibüscüler Odasý Baþ-
kaný Ali Özengiz ise, þehir içi
taþýmacýlýk yapan insanlar ola-
rak AB’ye entegrasyonda gere-
keni yapacaklarýný söyledi. Yol-
cuya daha kibar ve medeni
davranýlmasý için dernek olarak

çalýþmalarýný artýracaklarýný be-
lirten Özengiz, vatandaþlardan
kendilerine yardýmcý olmalarýný
talep etti. Sürücülerden Nagip
Kuþan ile Þahin Ateþ ise doða-
larý gereði yolculara ‘abla, gar-
daþ, amca’ þeklinde hitap ettik-
lerine deðinirken, bundan son-
ra kibar olmak için gayret gös-
tereceklerini söyledi. 

Muhammed Yýldýrým ve Sela-
hattin Sarýaslan isimli muavin-
ler de, özellikle yolcunun kala-
balýk olduðu sabah ve akþam
saatlerinde zaman zaman is-
tenmeyen davranýþlarda bulun-
duklarýný, ayný davranýþlarý tek-
rarlamamak ve yolculara daha
kibar davranmak için gayret
göstereceklerini belirttiler.
Þoförler AB’ye hazýr!

Kibarlýk dersi!
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Ankara- Aralýk 2005 tarihi iti-
bariyle tüm Avrupa’da Ýslami
sermayeye iliþkin araþtýrmalara
baþlayan TBMM Komisyonu,
çalýþmasýný tamamladý. 
TBMM Komisyon raporuna
göre, Ýslami holdinglerin do-
landýrýcýlýk yaptýklarý kesinleþti.
Ýslami gerekçeler ve yüksek kar
vaadiyle vatandaþlarý kandýrýp
paralarýný alan holdinglerin
topladýklarý para kesin olarak
bilinmezken, tahminen 5 Mil-
yar Euro civarýnda olduðu açýk-
landý. Rapora göre bu Ýslami
holdinglerin “nitelikli dolandý-
rýcýlýk” olarak tanýmlanan iliþki-
ler içine girdikleri, hukuk dýþý
hareket ettikleri belirlendi. Bu

suçlara iliþkin soruþturma açýl-
masý için raporun Adalet Ba-
kanlýðý’na gönderilmesi karar-
laþtýrýldý.
Komisyonun raporunun sonuç
ve öneriler bölümüne göre; 
-FFaaliyetlerini sürdüremeyen
þirketlerin tavsiyesi kolaylaþtýrýl-
malý.
-VVatandaþlara ortak olduklarý
þirkete ait hisse senetlerini, þir-
ketten satýn almalarýna olanak
verilmeli.
-BBu konuyla ilgili olarak vatan-
daþlar bilgilendirilmeli.
Yürürlükteki mevzuata göre,
bir þirketin ortaklarýnýn kendi
hisse senedini þirketten satýn
almasý mümkün deðil. 

TBMM, Holdingzede çalýþmasýný tamamladý:
“Sözü edilen holdingler dolandýrýcýdýr”
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Yeni Vatan Gazetesi yaptýðý
araþtýrmada, özellikle Türki-
ye’den göç etmiþ vatandaþlarýn
Avusturya Maliyesinden (Fi-
nanzamt’tan) vergi fazlasýný
almadýklarýný tespit etmiþtir. Ýþ-
te Yeni Vatan Gazetesi’nin siz-
ler için büyüteç altýna aldýðý
hukuksal bilgiler þunlar!

Avusturya’da çalýþanlar, haklarý
olan vergi fazlasýný talep etme-
diklerinden dolayý,  yýllýk 200
milyon Euro olan bu miktar
devlete kalýyor. Ýþçiler genelde
iþlemler karmaþýk olduðundan
ve uðraþmak istemediklerinden
dolayý bu haklarýndan vazge-
çiyor. Oysaki çalýþanlar yapa-
caklarý baþvuru ile bunu engel-
leyebilir, haklarý olan vergi faz-
lasýný Finanzamt’tan geri alabi-
lir. Kazanç vergisi denkleþtirme
(Veranlagung) yolu ile vergisiz
miktarlar belirlenebilir ya da
vergiden düþülmesi gereken
giderler talep edilebilir. Bu iþ-
lem “Veranlagung” denilen
Vergi bildirim dilekçesi ile yapý-
lýr. Böylece zamanýnda yaptýðý-
nýz harcamalarýnýzýn karþýlýðýný
vergi iadesi þeklinde alýrsýnýz.

Neden vergi fazlasý?
Gelir Vergisi bir yýl için hesapla-
nýr ve tahsil edilir. Bu vergi
Finanzamt tarafýndan hesapla-
nýrken vergi yükümlüsünün
bütün yýl boyunca ayný miktar-
da gelir sahibi olduðundan yo-
la çýkýlýr. Fakat birçok insan yýl
içinde iþini deðiþtirir böylelikle
eskisine göre daha az kazan-
mýþ olma durumu ortaya çýkar.

Vergi bildirimi (Veranlagung)
yolu ile gelir vergisi bütün yýl
için gerçeðe uygun olarak
hesaplanýr. Bu þekilde hesapla-
nan vergi fazlasý bazen önemli
bir miktar teþkil eder.  Vergi
fazlasý yýlýn sadece belli bir
bölümünde çalýþanlar, sezon-
luk iþçiler için de geçerli olabi-
lir. Ayrýca vergiden düþülebile-
cek masraflar da bu yolla geri
talep edilebilir. 

Özellikle kimler vergi fazlasýný
talep etmeli?

Aþaðýda saydýðýmýz özelliklere
sahip kiþilere, gelir bildirimi
aracýlýðý ile vergi fazlasýný talep
etmelerini özellikle tavsiye edi-
yoruz.

•Çýraklar,
•Bir evde tek baþýna çalýþan
lar, çocuðunu tek baþýna bü-
yütenler ya da çocuðuna nafa-
ka vermek ile mükellef olanlar,
•Yýl içinde çalýþmaya baþlayan-
lar (Mesela okul, iþsizlik, karenz
sonrasý),
•Yýl içinde farklý zamanlarda
farklý gelir elde edenler,
•Kazancýný saðladýðý iþi ile ilgili
ek masraf yapanlar, yýl içinde
yüksek saðlýk masrafý yapanlar
ve sýra dýþý giderler gösterebi-
lenler,
•Yýl içinde vergi veremeyecek

kadar az kazananlar. Bu kiþiler
ayrýca 110 Euroya kadar Fi-
nanzamt’tan vergi iadesi alabi-
lirler. 

Vergi iadesi, nerede, nasýl ve
ne zamana kadar talep

edilebilir?
Fazla vergileri talep etme ama-
cýna yönelik gelir bildirimini
(Veranlagung) oturduðunuz
bölgenin Finanzamt’ýnda ya-
pabilirsiniz. Bunun için gerek
Finanzamt’tan temin edebile-
ceðiniz gerekse de internetten
indirebileceðiniz ilgili formu
(Formular L1) doldurup,
Finanzamt’a vermelisiniz.
Baþvurunuz bir yýlla sýnýrlý ol-
mak zorunda deðil. Gelir bildi-
rimini son beþ yýl için yapmak
sureti ile bu süre için vergi faz-
lasýný talep edebilirsiniz.

Dikkat, borçlu duruma da
düþebilirsiniz!

Yapacaðýnýz gelir beyaný, siz-
den alýnmýþ olan gelir vergisi-
nin eksik olduðu durumunu
ortaya çýkarabilir. Böyle bir du-
rumda Finanzamt sizden yeni
vergi talep edebilir. Ancak bu
durumu engellemek mümkün.
Finanzamt’ýn sizden ek ödeme
talep eden kararýna itiraz et-
mek sureti ile (karardan en faz-
la bir ay sonrasýna kadar) gelir
beyan dilekçenizi geri çekebilir
böylece ek ödeme yapmaktan
kurtulmuþ olursunuz.

Cafer Eminoðlu

Maliyeden vergi fazlasýný geri alýn!
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Devlet, haksýz sosyal yardým alanlarýn peþinde!
Türkiye’de yatýrýmý olduðu halde yurt dýþýnda sosyal yardým alan vatandaþlar, bu haksýz kazancý faiziyle ödemeye

mahkûm ediliyor. Hollanda’dan sonra Avusturya’da da bu takip olursa ne olur!

Rozenburg/ Hollanda- Çalýþ-
mak amacýyla yýllar önce yurt
dýþýna giden Türk vatandaþlarý,
zamanýnda aldýklarý sosyal yar-
dýmlar yüzünden mercek altýna
alýndý.
Hollanda’nýn Rozenburg Bele-
diyesi haksýz sosyal yardým pa-
rasý alanlarýn peþine düþtü bile.
Rozenburg Belediyesi, 38 yýldýr
Hollanda’da yaþayan Taliye
Çoker’in Türkiye’de 14 adet
gayrimenkulü bulunduðu hal-
de, 1997 yýlýndan beri toplam
47 bin 507 Euro’luk sosyal yar-
dým aldýðýný tespit etti. Bele-
diye þimdi bu parayý faizi ile
birlikte geri istiyor. Emlak Vergi
Müdürlüðü ile yapýlan yazýþ-
malar sonrasýnda mal varlýðý

ortaya çýkarýlan Çoker’in, þim-
diye kadar yapýlan tüm mal
varlýðý beyanlarýnda yalan be-
yan verdiði, Türkiye’deki gayri-
menkulleri hakkýnda hiçbir be-
yanatta bulunmadýðý tespit
edildi. Belediyenin mahkemeye
verdiði davalý Çoker’in iddia
ettiði gibi bin 363 Euro’luk mal
varlýðý olmadý, aksine toplam
mal varlýðýnýn 110 bin Euro
olduðu ileri sürüldü. Bu, haksýz
sosyal yardým parasý alanlar
için açýlan ilk dava deðil. Ro-
zenberg Belediyesi 2002 yýlýn-
da da baþka bir gurbetçi hak-
kýnda Antalya’da açtýðý davayý
kazanarak, haksýz yolla elde
edilen parayý faiziyle birlikte
geri aldý. 
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Serbest dolaþýmda süre doldu!
Türk vatandaþlarýnýn da lehine olan AB’de serbest dolaþýmý

hakkýný, iç mevzuatlarýna uyarlamayan ülkeler, Adalet Divaný’na þikâyet edilecek

Brüksel- Avrupa Birliði’nin,
Türklerin de yararýna olan, AB
ülkelerinin birinde yasal otur-
um hakkýna sahip bir yabancý-
nýn bir baþka AB ülkesinde ser-
bestçe “Çalýþma ve eðitim hak-
kýna” sahip olmasýný saðlaya-
cak serbest dolaþým uygulama-
sýný iç mevzuatlarýna uygula-
mayan ülkelere verdiði süre 23
Ocak 2006 tarihinde doldu. 

Ýç mevzuatlarýný deðiþtirmemiþ
ülkeler hakkýnda AB Adalet
Divaný’nda dava açýlacak. AB
yetkililerince yapýlan açýkla-
maya göre, uygulamaya uy-
mayan ülkelerin listesi önü-
müzdeki günlerde açýklanacak.
Fakat Almanya’nýn bu ülkeler
arasýnda olduðu kesinlik ka-
zandý. Ýngiltere, Ýrlanda ve Da-
nimarka serbest dolaþým konu-
sunda “uygulama dýþý olma”
hakkýný kullanýp anlaþmayý im-
zalamadýklarý için bu uygula-
manýn dýþýnda tutuluyor. AB ül-
keleri tarafýndan Haziran
2003’te onaylanan ve Ocak
2004’te Resmi Gazete’de ya-
yýmlanan serbest dolaþým uy-
gulamasýna göre; bir AB ülke-
sinde en az beþ yýldýr yaþayan
ve yasal oturum hakkýna sahip
yabancýlara, bir baþka AB ülke-

sinde “Çalýþma ve yerleþme”
hakký verilecek. Uygulama Kýb-
rýs Rum kesimini de kapsarken,
AB ülkelerinde yaþayan yaban-
cýlarýn oturum haklarýnýn elle-
rinden alýnmasýný ve sýnýr dýþý
edilmelerini de zorlaþtýrýyor.
Sýnýr dýþý konusunda, kiþinin ne
kadar süredir AB ülkesinde
yaþadýðý, ailevi durumu ve yaþý

dikkate alýnýrken, kiþi sýnýr dýþý
kararý karþýsýnda hukuki olarak
hakkýný arayabilecek.

Serbest dolaþýmýn yabancýlar
için getirdiði haklar

• Bir AB ülkesinde yaþayan bir
yabancý, baþka bir AB ülkesin-
de iþe girebilir ya da kendi iþini

kurabilir.
• Eðer kiþi kendi iþini kurmak 
isterse mali gücünün yeterli 
olup olmadýðýna bakýlacak.

• Kiþi öðrenimini ya da mesleki 
eðitimini baþka bir AB ülkesinde
yapabilir.

• AB ülkeleri, bu kiþiye çalýþma
hakký vermekte kendi tercihle-
rini kullanabilir.

• AB ülkesi, o ülkede bulunan
bir yabancýyý baþka bir AB ülke-
sinden gelenin yerine tercih
edebilir. Bu durumda bir AB
ülkesinde yaþayan bir yabancý
baþka bir AB ülkesinde iþ bul-
masý durumunda iþe girebilir
ya da iþ kurabilir. 

• Bu durumdaki bir kiþi gittiði
ülkenin makamlarýna en geç üç
ay içinde oturum hakký için
baþvurabilir. Geldiði ülkedeki
haklarý ise saklý kalacak. 

• Kiþinin sigortasýnýn olup
olmadýðýna ve gelirinin yeterli-
liðine bakýlacak.

• Eðer geliri ve kaldýðý konut
yeterli ise, geldiði ülkedeki aile-
sini de getirebilecek.

Satýlýk Market
12. Viyana’da hazýr müþterisi olan, gýda, sebze

ve döner üzerine çalýþan, çalýþýr durumdaki
dükkanýmýzý iþ deðiþikliði dolayýsýyla devren

satýyoruz.

Tel.: 650 380 95 96

Kira 456 Euro (herþey dahil)
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Bursa- Bursa ile Uludað arasýn-
daki ulaþýmý saðlayan ve kentin
simgelerinden olan teleferiðin
mevcut hattýnýn yenilenerek,
Teferrüç'ten Oteller Bölgesi'ne
kadar uzatýlmasýný öngören
projenin sözleþmesi törenle
imzalandý.

Sözleþme, Büyükþehir Belediye
Baþkaný Hikmet Þahin, yükleni-
ci firmalar Avusturyalý Doppel-
mayr Seilbahnen Yönetim Ku-
rulu Baþkaný Michael Doppel-
mayr ve NSM International
Group A.Þ Yönetim Kurulu
Baþkan Yardýmcýsý Richard
Reinbacher tarafýndan imza-
landý. Büyükþehir Belediye Baþ-
kaný Þahin, törende yaptýðý ko-
nuþmada, Bursa'nýn imajý ve
turizm potansiyeli açýsýndan
büyük bir önem taþýyan telefe-
rik hattýnýn modernize edilerek
Oteller Bölgesi'ne kadar uzatýl-
masýný içeren projenin, tüm
aþamalarýný kararlýkla geçtikle-
rini ve hedefe doðru yaklaþtýk-
larýný söyledi. 
''Beyaz cennet” Uludað'a en
keyifli þekilde teleferikle ulaþýl-
dýðýný vurgulayan Þahin, 1963
yýlýnda hizmete açýlan ve ayný
zamanda Türkiye'nin ilk telefe-

riði olan mevcut hattýn tekno-
lojisinin oldukça geri kaldýðýný
belirterek, þöyle devam etti:
''Günümüzün modern teknolo-
jisiyle inþa edilecek yeni telefe-
rik hattýmýz, tamamlandýðýnda
toplam 8.5 kilometrelik uzun-
luðuyla dünyanýn en uzun tele-
ferik hattý projesi olma özelliði-
ni taþýyacak. Yap-iþlet-devret
modeliyle gerçekleþtirilecek
proje, 2 yýl içinde sonuçlana-
cak. Projenin A ve B etaplarý
bittiðinde yani 1 yýl sonra, be-
lediyemiz her ay 40 bin YTL
kira bedeli almaya baþlayacak-
týr.''

Bursa-OOteller Bölgesi arasý 22
dakika olacak

Þahin, projeyle Bursa'dan
Oteller Bölgesi'ne 22 dakikada
ulaþýlacaðýný, hýzlý feribot pro-
jesi de devreye girdiði zaman
Ýstanbul'dan 2.5 saatte Oteller
Bölgesi'ne gelinebileceðine dik-
kati çekerek, ''Bugüne kadar
Uludað'ýn mevcut turizm po-
tansiyelini kullanamýyorduk.
Yaklaþýk 45 milyon Avro’ya bu
projeyi tamamladýðýmýzda bu
potansiyeli de harekete geçire-
ceðiz'' dedi.

Proje kapsamýnda yeni teleferik
hattý, 4 modern istasyon, nor-
mal ve VIP yolcu kabinleri,
Teferrüç'te bin araçlýk otopark
ve istasyonlarda kafelerin inþa
edileceðini dile getiren Þahin,
''Gondola'' sistemi kullanýlacak
yeni teleferik hattýnda 8'er kiþi-
lik 175 adet kabin, 10 adet 4'er
kiþilik VIP kabinlerin bulunaca-
ðýný ve bunlarýn sürekli ring
yapacaklarýný vurguladý. Þahin,
saatte bin 700 kiþi taþýma ka-
pasiteli yeni sistem sayesinde
teleferikte sýra karmaþasýnýn da
ortadan kalkacaðýný ifade ede-

rek, yeni hatla 2010 yýlýna ka-
dar yaklaþýk 1 milyon yolcu ta-
þýmayý hedeflediklerini sözleri-
ne ekledi. Yüklenici firma Avus-
turyalý Doppelmayr Seil-
bahnen'in Yönetim Kurulu Baþ-
kaný Michael Doppelmayr da
kendilerine böyle büyük bir
projeyi verdikleri ve güvendik-
leri için Bursa Büyükþehir Bele-
diyesi'ne teþekkür etti. Doppel-
mayr, dünya teleferik sistemleri
pazarýnýn yüzde 60'ýna sahip
olan firmalarýnýn 65 ülkede 13
bin 600 teleferik tesisi kurdu-
ðunu belirterek, bunlardan
50'sini de Türkiye'de gerçekleþ-
tirdiklerini kaydetti. Projede
görev alacak NSM Interna-
tional Group A.Þ'nin Yönetim
Kurulu Baþkan Yardýmcýsý
Richard Reinbacher ise geniþ ve
çaðdaþ bakýþ açýsý ve yönetim
anlayýþý nedeniyle Baþkan Þa-
hin'e teþekkür ederek, proje
sayesinde Türkiye'nin ve Bur-
sa'nýn bir meþale gibi olacaðýný
söyledi. Reinbacher, Uludað'a
gitmek için kullanýlacak güven-
li, modern, konforlu sistem sa-
yesinde, birçok turistin Bursa'ya
geleceðini ifade etti. 
Törene, Avusturya'nýn Ýstanbul
Baþkonsolosu Josef Saiger de
katýldý.

Avusturya þirketinin Bursa’daki müthiþ baþarýsý!

Uludað’da dünyanýn en uzun teleferik hattý



Sayfa 28 Sayý 64POLÝTÝKAEÐÝTÝM

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Tirol Eyaleti Çocuklar ve
Gençler Avukatlýðý (kija) tali-
matlardan baðýmsýz çalýþan bir
eyalet kuruluþudur ve yasal gö-
revi çocuk ve gençlerin çýkarla-
rýný korumak, onlara danýþ-
manlýk yapmak ve özel durum-
larda her türlü sorunlarýnýn
çözümünde yardýmcý olmaktýr.
Çocuklar, gençler ve yetiþkinler
resmi daireleri arasýndaki an-
laþmazlýklarda kija elemanlarý
söz konusu çocuklarýn ve genç-
lerin çýkarlarýný göz önünde

bulundurarak arabuluculuk
görevi yapar. 

Önerilerimiz ücretsizdir, gizli
tutulur ve isim vermeyi gerek-
tirmez. Baþvuranlarla birlikte
olabildiðince kýsa zamanda
bürokratik olmayan uygun
çözümler bulmaya çalýþýrýz.
Çocuklar ve gençlerle çalýþma-
nýn temeli gönüllülüktür. Çalýþ-
malarýmýz ve önerilerimiz ko-
nusunda www.kija.at/tirol
adresindeki Ýnternet sayfa-

mýzdan bilgi alabilirsiniz. 
Giriþimlerimiz, 1992 yýlýnda
Avusturya tarafýndan onayla-
nan Birleþmiþ Milletler Çocuk
Haklarý Sözleþmesi’ni esas ola-
rak almaktadýr. Bu baðlamda
amacýmýz, olabildiðince çocuk
ve gençlik dostu bir toplum-
dur.

En önemli çalýþma alanlarýmýz
arasýnda aile içi uzlaþmazlýklar
(örneðin görüþ ayrýlýklarý, anne
ve babanýn ayrýlmasý/boþanma-

sý), hukuki sorunlar, aile içi ve
cinsel zorbalýklar, okul sorunla-
rý ve resmi dairelerle anlaþmaz-
lýklar yer almaktadýr.

Okullarda çeþitli konularda,
örneðin çocuk haklarý, gençli-
ðin korunmasý, gençler ceza
kanunu, aile içi zorbalýk, uyuþ-
mazlýklar, cinsel tecavüz ve
benzeri konularda aydýnlatýcý
programlar hazýrlamak da gö-
revlerimiz arasýnda bulunmak-
tadýr.
Çocuklarý ve gençleri ilgilendi-
ren çeþitli alanlarda bilgi bro-
þürlerini adresimizden temin
edebilirsiniz:

Kinder- uund
Jugendanwaltschaft

Sillgasse 8,
6020 Innsbruck

Tel.: 0512/508-3792
jugendanwalt@tirol.com

www.kija.at/tirol
Çalýþma saatleri

Pazartesi-Cuma: 08:00–12:00
Pazartesi-Perþembe: 14:00–

17:00

Psikolojik danýþmanýn yapýlma-
dýðý danýþma randevularý, açýlýþ
saatlerinde veya önceden baþ-
vuruyla alýnabilir. Danýþman-
lýklar sadece Hukiki bilgi boyu-
tundadýr.

Tirol’da çocuklar ve gençler  için 
Ombudsman (kamu denetçisi) Bürosu

Birinci Viyana’da gümüþçüde 
çalýþacak eleman aranýyor.

(Öðrenci olabilir)

Baþvuru
Tel.: 0699 11681970

Eleman aranýyor
10. Viyana’da ana cadde üzerinde
çok iyi calýþýr durumda ve hazýr
müþterisi olan fýrýn ve bakkalý
tüm malzemeleri ile devren
satýyoruz.
• Toplam 161 m2
• 60 m2 satýþ alaný
• Döner, 24 saat çalýþma ve

2 çýrak çalýþtýrma müsadeli

Satýlýk Fýrýn

Tel.: 0676 611 48 01
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Viyana’da yabancýlar için yararlý kitapçýk

Viyana- Viyana Belediyesi
tarafýndan, göçmenlerin
yaþam koþullarýný kolaylaþ-
týrmak amacýyla “Enteg-
rasyon planý 2006” adýn-
da özel bir kitapçýk hazýr-
landý. Tanýtýmýný Entegras-
yondan Sorumlu Bakan
Sonja Wehsely’in yaptýðý
kitapçýk, Almanca, Boþ-
nakça, Hýrvatça, Sýrpça,
Türkçe, Polakça ve Ýngiliz-
ce olmak üzere 7 dilde ba-
sýldý. Kitapçýk, göçmenle-
rin resmi kurum ve kuru-
luþlara iliþkin bilgilere ko-
lay ulaþmalarýný saðlamak
amacýyla hazýrlandý. Bakan
Sonja Wehsely’in de belirt-

tiði gibi kitapçýk, göçmen-
lerin iþ, saðlýk, oturum gibi
konulardaki sorularýna
hangi kurumum cevap ve-
rebileceðini ve bu kurum-
lara nasýl ulaþýlabileceðini
gösteriyor.

Kitapçýktan, resmi kuruluþ-
lara iliþkin açýlýþ-kapanýþ
saatleri, telefon numarala-
rý, adres gibi bilgiler edini-
lebilir. Viyana’da yaþayan
yabancýlarýn yaþamýný ko-
laylaþtýrmasý beklenen ki-
tapçýk, tüm polis merkez-
leri, belediye, sosyal kuru-
luþ ve göçmen bürolarýn-
dan elde edilebilir.

Viyana’daki kurum ve kuruluþlara ait tüm bilgi-
lere bu kitapçýk sayesinde kolayca ulaþabilirsiniz!

18 yaþýndaki Türk genci Akif
B.’nin, 16 yaþýndaki maðduru
ikinci kez soyduðu iddia edili-
yor. Her iki seferde de maðdu-
run cep telefonunu çaldýðý id-
dia edilen sabýkalý Akif B.´nin,
henüz suçlu olduðu ispatlana-
madý. Batý suç dairesi polisi
(Gruppe Schöner) yardýmlarý-
nýzý bekliyor.

Tel: 01/31 310 258 10

Ayný kiþiyi 
iki defa soydu

Akif B.

Linz- 25 yaþýndaki polis memuru ve ortaðý
Yukarý Avusturya Eyaleti Linz þehrinin mer-
kezinde devriye gezerken, bir lokalde ada-
mýn bir kadýný boðmaya çalýþtýðýný gördü.
Hemen içeri girip kadýna yardým etmek is-
teyen polis memurlarýna öfkelenen ve ký-
zýn aðabeyi olduðu öðrenilen Türk genci,
polislerden birine yumruk atarak, polisin
yaralanmasýna sebep oldu. Bir türlü zapt
edilemeyen Türk genci, destek polis kuv-
vetleri sayesinde sakinleþtirilebildi. 
Ayný gece Linz´de, bir Afrikalý suçluyu tu-
tuklamak isteyen polis yine zor anlar yaþa-
dý. Polislerin üzerine saldýran ve kaçmayý
baþaran suçlu daha sonra tutuklandý. An-
cak bu sefer de götürüldüðü karakolda iki
polisin üzerine saldýran Afrikalý, polislerin
aðar yaralanmasýna neden oldu.

Polis, bir kadýna yardým 
etmek isterken dayak yedi!
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Viyana- Viyana’da Türkçe
müzik CD’leri ve film DVD’leri
satan Pamukkale Market’in sa-
hibi Ömer Akyüz Yeni Vatan
Gazetesi’ne, Viyana’daki Türk
vatandaþlarýn dinledikleri mü-
zik türleri, en sevilen ve en çok
dinlenen sanatçýlar ile ilgili bilgi
verdi.
18 yýldýr Viyana genelinde
Türkçe CD ve DVD satýþý yapan
Ömer Akyüz, Türkçe CD’lere
Avusturya’da yaþayan Türk
toplumunun yoðun talebi ol-
duðunu belirtti. Türkiye’de sa-
týþa sunulan bir CD’nin, hemen
ertesi gün Viyana’da da müþte-
riye ulaþmasýný saðladýklarýný
söyleyen Akyüz, CD’lerin oriji-
nal olmasýna özellikle dikkat
ettiklerini, zira korsan CD’lerin
“emek hýrsýzlýðý” olduðuna
yürekten katýldýklarýný dile ge-
tirdi. Akyüz, perakende satýþýn
yanýnda, talep üzerine ceza
evlerine de posta ya da kargo
yoluyla CD gönderdiklerini,
orada yaþayan vatandaþlarýmýzý

da unutmadýklarýný söyledi.
CD’lerde önceden dinleme
imkâný sunan Akyüz, Türki-
ye’deki müzik tarzýndaki deði-
þikliðin buradaki insanlara da
yansýdýðýný dile getirdi. Türkçe
pop müziðin geliþimiyle ara-
besk müziðin eski popülaritesi-
ni kaybettiðini söyleyen Akyüz,
“Avusturyalýlar bile, bugün
tüm dünyada sesini duyuran
Tarkan, Sertap Erener, Rafet
Elroman, Mustafa Sandal,
Sezen Aksu gibi isimleri dinli-
yor. Bizim satýþ oranýmýza göre,
Avusturya’daki Türk toplumu-
nun %50 si Türkçe pop müzik,
%30 u halk müziði, geri kalan
kýsmý arabesk ve Türk sanat
müziði dinliyor. Maalesef Tür-
kiye’de olduðu gibi burada da
sanat müziði dinleme oraný
oldukça düþük.” dedi. Türki-
ye’ye duyulan özlemden ötürü
olsa gerek, halk müziðinin ol-
dukça talep gördüðünü belir-
ten Akyüz, genelde Almanya
kökenli Hiphop tarzý gruplara

ilginin büyük olduðunu dile
getirdi. Akyüz, “CD satýþlarýn-
da, klip yayýnlayan kanallarýn
etkisi de oldukça fazla. Zira in-
sanlar klipte dinlediði, beðen-
diði CD’yi almak istiyor. Ayrýca
son dönemde Türk dizilerinde-
ki müzikler de oldukça beðeni
topluyor.” dedi. 

“Genci yaþlýsý Kemal Sunal
filmleri ile gülüyor.”

DVD satýþý da yapan Ömer
Akyüz, Türk filmlerindeki kali-
tenin yükselmesiyle, izlenme
oranýnýn da arttýðýný belirtti.
Konuyla ilgili olarak Akyüz,
“CD’lerde olduðu gibi, DVD’ler
de piyasaya çýktýktan bir gün
sonra elimize ulaþýyor. Yalnýz
Türk filmlerinde özellikle belirt-
mem gereken bir isim var ki,
yýllar geçse de izlenme oraný
hiç düþmüyor: Kemal Sunal.
Ölümünden sonra bile Kemal
Sunal filmleri halkýmýz arasýnda
popülerliðini koruyor. Genci
yaþlýsý Kemal Sunal filmleri ile

gülüyor.” dedi. 

“Ýnsanlar kulaða hoþ gelen her
türlü müziði dinliyor.”

Ýnsanlarýn, kulaða hoþ gelen
her türlü müziði dinlediðini di-
le getiren Akyüz, Türkiye’den
farklý olarak yurt dýþýnda,
‘damar’ diye tabir edilen hasret
þarkýlarýnýn daha fazla dinlen-
diðini belirtti.

“Bazen doðru düzgün eðlen-
meyi bilmiyoruz.”

Sanatçýlarýn yurt dýþýnda ver-
dikleri konserlerde yaþanan þid-
det olaylarýna da deðinen Ak-
yüz, “Maalesef Türk toplumu
olarak bazen doðru düzgün
eðlenmeyi beceremiyoruz. Av-
rupa’da yaþadýklarý için bura-
daki gençlerin daha derli toplu,
daha bilinçli olmalarý bekleni-
yor, fakat konserlerde, alkolün
de etkisiyle bazen çok kötü
olaylar yaþanabiliyor. Hem or-
ganizasyonlarý düzenleyenlerin
hem de izleyicilerin bu konuda
daha duyarlý olmasý gerekiyor.”
dedi.

Ýþte Avusturya’nýn Top 10’u!
Ömer Akyüz, Viyana’nýn müzik
gündeminde olan ve halkýmýz
tarafýndan en çok dinlenen sa-
natçýlarýn albümlerini ise þöyle
sýraladý.
1. Murat Baþaran
– “Sana ölürüm”
2. Candan Erçetin
– “Aman doktor”
3. Ýbrahim Tatlýses
– “Sizler için”
4. Adnan Þenses
– “Klasikler”
5. Can Kan – “Ýbret olsun”
6. Orhan Ölmez
–“Farkýndayým”
7. Ahmet Kaya
–“Kalsýn benim davam”
8. Yavuz Bingöl – “Ýz”
9. Nilüfer
– “Karar verdim”
10. Nihat Doðan
– “Birtanesinden bir tanesine”

Ýþte Avusturya’nýn Türkçe Top 10 listesi!

Ömer Akyüz
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Viyana- Tüm dünyada Türk ye-
meklerinin ününü duymayan
yoktur. Gerek yurt içi gerekse
yurt dýþýnda birçok mekân,
Türk yemekleri ile insanlarýn
damak zevkine hitap etmeye
çalýþýyor. Viyana’da Viyanalýlara
bu amaçla hizmet eden Diwan
Restaurant’ýn sahibi Medayin
Abanos ile Yeni Vatan Gazetesi
olarak Türk mutfaðýnýn incelik-
leri üzerine bir söyleþi yaptýk. 
Yeni Vatan: Kaç yýldýr yemek
sektörünün içindesiniz ve bu
sektörü seçmenizdeki amaç
neydi?
Medayin Abanos: 31 yýldýr bu
sektörün içindeyim. Küçük yaþ-

ta baþladýðým bu meslekte sa-
býrlý, özverili ve bilinçli bir þekil-
de ilerleyerek birçok tecrübe
kazandýðýmý düþünüyorum.
Restorancýlýk sektörüne girer-
ken amacým, baþka insanlara
da bu iþin inceliklerini öðretme
arzusuydu. Henüz bu arzuma
tam anlamýyla ulaþmýþ deðilim.
Zira her alanda olduðu gibi bu
alanda da bazý zorluklar var.
Ýnsanýn kendi çabasý yetmeye-
biliyor. Þimdiki kadrom ile bu-
nu baþarabileceðimi umuyo-
rum.
Y. Vatan: Kaliteli bir hizmet için
sizce neler gerekli? Bu konuda
bir standart yakalandý mý?

M. Abanos: Turizm otelcilik
sektörünün geliþmesiyle bera-
ber yemek sektörü de oldukça
geliþti. Dolayýsýyla bu alanda
çalýþacak kalifiye elemanlarýn
yetiþtiði okullarýn sayýsý da ol-
dukça fazla. Fakat henüz Türk
insanýnda, iþin eðitimini alma
konusu tam anlamýyla oturmuþ
deðil. Kalifiye insan sayýsý he-
nüz istenilen seviyeye ulaþma-
dý. Bu sektörde bir yerlere gel-
mek isteyenlerin bu eðitimi ve
sorumluluðu almalarý gerek
diye düþünüyorum. Çalýþanlar,
örneðin servis, fýrýncýlýk, aþçýlýk
gibi belli dallarda uzmanlaþ-
malý. Organize bir þekilde çalýþ-

mak hizmet kalitesini de bera-
berinde getirecektir. Ayrýca,
hizmet, temizlik gibi belli ko-
nularda da standardýn yakalan-
masý ve kontrolün saðlanmasý
için dernek kurulmasý þart. 
Y. Vatan: Avusturya genelinde
özellikle Viyana´da, Türk ye-
mekleri üzerine büyük ve kü-
çük ölçekli birçok Türk iþletme-
si bulunuyor. Bunlarýn hepsi
sizce bu iþin hakkýný veriyor
mu?
M. Abanos: Bu konuda ben
biraz karamsarým. Zira birçok
iþletmede, daha eti tanýmayan
insanlar dönercilik yapýyor. Ýn-
celik isteyen bu sanatýn, böyle

Et yemeklerinde kalitenin zirvesinde olan Diwan Restaurant, 

Viyana’da Türk mutfaðýnýn yüz aký 

Medayin Abanos, zaman zaman ocaðýn
baþýna geçerek, et yemekleri konusundaki
hünerini sergiliyor. Diwan Restaurant’ýn
sahibi Medayin Abanos “Restorancýlýkta
birçok faktörün bir araya gelmesi gereki-
yor. Bu iþ ‘Her halükarda para getiriyor’
mantýðýyla yapýlacak bir iþ deðil.” dedi.



alelade yapýldýðýný görünce
içim kararýyor. “Her koyun ken-
di bacaðýndan asýlýr” sözünü
de bu anlamda doðru bulmu-
yorum. Bir kiþinin yanlýþlarý ba-

zen tüm toplumu etkileyebili-
yor. Tam da AB’ye üyelik süre-
cinde iken, elde ettiðimiz her
baþarý Türkiye’ye prestij kazan-
dýrýr.

Y. Vatan: Siz Diwan Restau-
rant’ta özellikle nelere dikkat
ediyorsunuz?
M. Abanos: Restoranýmýzda
Osmanlý mutfaðýnýn, tava çe-
þitlerinin, doðu yemeklerinin
baþlýca örneklerini sunuyoruz.
Amacýmýz, var olan çeþitlerimi-
zi hakkýný vererek yapýp, müþ-

terilerimize sunmak. Diðer ülke
mutfaklarýnýn yaptýðý gibi belli
yemeklerde özelleþmek istiyo-
ruz. Örneðin güzel bir et yeme-

ði yemek istediklerinde, insan-
larýn aklýna burasý gelmeli. Ben
kapitalist deðil idealist bir insa-
ným. Amacým akýllarda kalýp,
insanlara þanýmýza yakýþýr bir
hizmet sunmak.  Paradan ziya-
de yaptýðým iþle mutlu olan
birisi olduðum için, restora-
nýmda yemek ve hizmet kalite-
sine çok önem veriyorum. 
Y. Vatan: Et yemeklerinde özel-
likle nelere dikkat etmek gere-
kir?
M. Abanos: Et yemeklerinde
etin kalitesi ve iþleniþinin rolü
çok büyüktür. Eðer elinizdeki
býçaðý ustalýkla kullanamasanýz
o etten istediðiniz verimi ala-
mazsýnýz. Mesela býçaðýn bi-
linçsizce etle fazla temasý, etin

sulanýp daha çabuk kararmasý-
na neden olur. Bir koyunun ne-
resinden hangi yemek yapýlýr
bunu iyi bilmek gerekir. Ýkinci
dikkat edilecek husus ise etin
piþme þekli ve zamaný. Bir et
piþerken içindeki suyu ile birlik-
te lezzetini veren yaðýný da
dýþarý verir, iþte o an o et piþmiþ
demektir. Daha fazla piþirmek
eti kurutur, lezzetini öldürür. 
Y. Vatan: Avusturyalýlarýn gö-
züyle Türk mutfaðýný deðerlen-
dirir misiniz?
M. Abanos: Avusturya toplu-
mu, gastronomi kültürü yük-
sek olan bir toplum. Nerde na-
sýl davranýlmasý gerektiðini, za-
manýn deðerli olduðunu bili-
yorlar. Bir yemeðe giderken

amaçlarý, alelacele karýnlarýný
doyurmak deðil. O yemeðin
onlara zevk vermesi gerekiyor,
dolayýsýyla da böyle bir hizmet
bekliyorlar. 

Prestij kaybýna dikkat!
Tüm Avrupa’da olduðu gibi
Avusturya’da da Türk restoran-
larý maalesef prestij kaybediyor.
Bunun baþlýca sebebi restoran-
cýlýk sektörüne girenlerin bu
iþin mutfaðýndan gelmiyor ol-
malarý. Yemek diye geçmeyin,
sonuçta bu da bir sanattýr. Ö-
zenti olarak yapýlacak ya da
çok para kazanayým mantýðýyla
yürütülecek bir iþ deðildir. Da-
ha önce de belirttiðim gibi in-
sanlarýn bu iþ için emek verme-
si gerekiyor.

KÜLTÜRSayý 64 Sayfa 33
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Adres:
Diwan Restaurant:
Tel.:01/982 51 29
Märzstr.51,
1150 Wien
U3 Ýle Schweglerstr
duraðý köþesi
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MAKAMHANE adlý kültür der-
neðinin Avusturya´da bir haf-
talýk seminerlerini tamamladýk-
tan sonra Sargfabrik Kultur-
haus´da muhteþem bir konser-
le bizlere veda eden Türk Klasik
Müziði’nin usta sanatkârlarý

Necati Çelik (Ud), Derya Türkan
(Kemençe), Celaleddin Çelik
(Tanbur) ve eþsiz güzellikteki
sesiyle Sadiye Meltem Erimli,
sadece kulaklarýmýza deðil gö-
nüllerimize de hitap etti. Teþek-
kürler Makamhane!

Ruhumuz dinlendi

Derya

Türkan

Kemençe

Celaleddin

Çelik

Tanbur

Necati

Çelik

Ud

Sadiye Erimli



14. Viyana’da Hütteldorferstrasse üzerin-
de hazýr müþterisi olan ve iç dekoru ve
donanýmý lüks bir þekilde yapýlmýþ  dükka-
nýmýzý tüm malzemeleri ile satýyoruz.
Bütün aletlerimizin garanti belgeleri
mevcuttur.

Satýlýk Döner, Schnitzel
ve Pizza Haus

Tel.: 0699 11 88 50 91

• 60 m2
• 21 oturaklý
• 3 WC’li

• 720 Euro kira (herþey dahil)

• Satýþ ücreti 59.000 Euro
(son fiyattýr)

Satýlýk Market
12. Viyana’da hazýr müþterisi olan, gýda, sebze ve

döner üzerine çalýþan, çalýþýr durumdaki dükkanýmýzý iþ
deðiþikliði dolayýsýyla devren satýyoruz.

Tel.: 650 380 95 96

Kira 456 Euro (herþey dahil)

Satýlýk Döner-Kebap-Haus
7. Viyana’da Burggasse üzerinde çalýþýr durumda ve
iyi geliri olan dükkanýmýzý ailevi sebepler dolayýsýyla
tüm malzemeleri ile devren satýyoruz.

Kira 378 Euro (herþey dahil)

Tel.: 0699 19 52 03 94

20. Viyana’da ana cadde üzerinde bay
bayan üzerine çalýþan dükkanýmýzý tüm

malzemeleri ile devren satýyoruz.

Tel.: 0699 19 52 03 94

Satýlýk Kuaför
10. Viyana’da ana cadde üzerinde
çok iyi calýþýr durumda ve hazýr
müþterisi olan fýrýn ve bakkalý
tüm malzemeleri ile devren
satýyoruz.
• Toplam 161 m2
• 60 m2 satýþ alaný
• Döner, 24 saat çalýþma ve

2 çýrak çalýþtýrma müsadeli

Satýlýk Fýrýn

Tel.: 0676 611 48 01



Sayfa 36 Sayý 64POLÝTÝKARÖPORTAJ

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Viyana- Milano Ristorante,
müþterilerine Ýtalya’nýn sýcak ve
samimi atmosferini hissettirdi-
ði gibi, yemekleri ile de Ýtal-
ya’daki restoranlarý aratmýyor.
Yeni Vatan Gazetesi olarak, Vi-
yana’nýn 1. bölgesinde, sýcak
renklerle dekore edilmiþ Mi-
lano Ristorante’yi ziyaret ede-
rek, iþletme müdürü Marcello
ünvaný ile tanýnan Derya Çetin-
sözlü adlý Türk  ile Ýtalyan mut-
faðý üzerine hoþ bir söyleþi yap-
týk.  Ama ilk önce çalýþanlar:

Milano’ya hayat verenler

Þef Aþçý Çoþkun Doðruer, Aþçý
Metin Iþýk, Garson Raþit Men-
gen ve Binali Sarý ise bu resto-
ranta güzellik katan diðer kah-
ramanlar.

Bir aþk macerasýnýn rüzgârýna
kapýlarak yýllar önce Avus-
turya´ya gelen Derya Çetinsöz-
lü yýllardýr, soyadýný telaffuz
edemeyen Ýtalyan ustasýnýn
kendisine verdiði Marcello is-
mini kullanýyor. Ýstanbul´da

büyüyen ve Turizm - Otelcilik
Meslek Yüksek Okulu mezunu
olan Marcello, Ýtalyan kültürü-
nü, dilini ve yemeklerini sevdiði
için Ýtalyan mutfaðýnda uz-
manlaþmaya karar kýlmýþ.
Avusturya´ya ilk geldiðinde
alýþma güçlüðü çeken Marcello
zaman içinde, kiþiliði, mesleki
bilgisi, hizmeti ile yemek sektö-
ründe aranýlan bir isim haline
gelmiþ. Milano’nun sahibi Cen-
giz Babayiðit´in teklifi üzerine
kýsa bir süre önce Milano´da
çalýþmaya baþlamýþ. Cengiz
Bey’den, “Genç yaþýnda, böyle
emek isteyen zor bir sektörde
baþarý kazanmýþ, sorumluluk
sahibi bir iþ adamý” diye bahse-
den Marcello, birlikte Milano
Ristorante’de güzel iþlere imza
attýklarýný, restoran yeni açýlmýþ
olmasýna raðmen belli bir müþ-
teri potansiyelini yakaladýklarý-
ný dile getirdi. Türk mutfaðýnýn
Avrupa’daki yerine de deðinen
Marcello, üstüne titizlikle dü-
þüldüðü takdirde Türk mutfa-
ðýnýn önemli yerlere geleceðini
ifade etti. 

“Garnitürler ana yemeðin
önüne geçmemeli!”

Milano Ristorante´de Avustur-
yalýlarýn alýþýk olduklarý porsi-
yon miktarý ve sunuþ tarzýný ya-
kaladýklarýný belirten Marcello,
“Yemeklerimizi sunarken tarz
olarak, garnitürlerin yemeðin
önüne geçmemesine dikkat
ediyoruz. Ana yemeðin lezzeti-
ni ön planda tutacak þekilde
sunum yapmaya çalýþýyoruz.”
dedi.

“Ýnsan, yemek yemenin
mutluluðunu yaþamalý!”

Avusturyalýlarýn yemek yeme
tarzýný “belli bir ahenkte, ye-
meðin tadýný çýkararak yemek”
olarak niteleyen Marcello, “Ýste
biz Milano´da, kaliteli hizmet
ve uygun fiyatlarla müþterileri-
mizin bu isteklerini yerine ge-
tirmeye çalýþýyoruz.” dedi. 
“Meslekteki incelikleri öðren-

mek için eðitim þart!”
Her alanda olduðu gibi yemek
sektöründe de eðitimin çok
önemli olduðuna deðinen
Marcello, “Gerek yurt içi gerek-
se yurt dýþýnda bu eðitimi veren

okullar mevcut. Meslekteki in-
celikleri öðrenmek için eðitim
þart” diye de ekledi. 

“Mekânýn atmosferi çok
önemli!”

Ýþlerinde uzman kiþilerden olu-
þan bir kadro ile sýcak bir at-
mosferde, kaliteli hizmet sun-
mayý amaçladýklarýný belirten
Marcello, Milano’nun Pasta,
balýk ve et yemekleri üzerine
özelleþmiþ bir restoran olduðu-
nu özellikle vurguladý. 
Sýcak renklerin hâkim olduðu
mekânda, küçük bir fýskiyeden
gelen su sesi ve Ýtalyan müziði
ile kendinizi, sýcak, güneþli bir
günde Ýtalya´da gibi hissedebi-
lirsiniz. Aileniz veya dostlarý-
nýzla huzurlu bir ortamda ve
misafirperver Türklerin hizmet-
leri ile  afiyetle yemeklerinizi
yiyebilirsiniz. Yemeklerin fiya-
týndan ziyade kalite ile ilgile-
nenler için adres þöyle: 

ADRES
Milano Ristorante

A-1010 Wien,  Branerstr .8
Tel.:01/533 90 91

Derya Çetinsözlü

Viyana’da Ýtalyan mutfaðýný zirveye taþýyan 

Misafirperver Türkler

Coþkun
Doðruer

Metin Iþýk

Raþit Mengen
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Viyana- YYeþiller Partisi Millet-
vekili Alev Korun, belediye
evlerinin yabancýlara açýlmasý
konusunda iþin peþini býrak-
mýyor. Aralýk ayýnda yapýlan
Belediye Meclisi oturumunda,
belediye evleri konusunda ver-
diði önergenin reddedilmesini
ardýndan, 25-226 Ocak tarihle-
rinde yapýlan Belediye Meclisi
ve Meclis oturumlarýnda ko-
nuyla ilgili olarak üç önerge
daha sunduðunu, fakat bu
baþvurularýn yine baþta SPÖ
olmak üzere FPÖ ve ÖVP tara-
fýndan reddedildiðini açýkladý.
Korun, Avrupa Birliði’nin ya-
bancýlarýn haklarýný korumak
amacýyla aldýðý kararlarýn, A-
vusturya’da da uygulanmasý
için Yeþiller Partisi olarak yoðun
çaba harcadýklarýný, fakat her
seferinde SPÖ’nün engeliyle
karþýlaþtýklarýný belirtti. AB’nin
kararnamesine göre, 23 Ocak
2006 tarihi itibariyle en az beþ
yýldýr AB ülkelerinde yaþayan
yabancýlarýn, AB vatandaþlarý
ile eþit haklara sahip olduðu
belirtiliyor ve belediye evlerin-
den onlarýn da yaralanmasý
öngörülüyor. Alev Korun, Ocak
ayýnda yapýlan oturumda ver-
diði önergelerle ilgili olarak
yaptýðý açýklamada; “Ýlk olarak,
yabancýlarýn sosyal yardým ala-
bilmesi için Viyana Belediye-
si’nin uygulamasýný deðiþtir-
mesine yönelik verdiðim öner-
ge SPÖ ve FPÖ tarafýndan red-
dedildi. Yabancýlarýn AB ka-
rarnamesine göre yeni haklarý
konusunda bilgilendirilmesi
için, Viyana Belediyesi’nin aktif
bilgilendirme politikasý uygula-
masý ve bilgilendirme toplantý-
larý yapmasý talebim de SPÖ,

FPÖ ve ÖVP tarafýndan redde-
dildi. Son olarak, Sosyal Yardým
Kanunu’nun deðiþtirilmesi ve
en az beþ yýldýr Avusturya’da
yaþayan göçmenlere eþit haklar
tanýnmasý önergesi de yine
SPÖ ve FPÖ tarafýndan redde-
dildi.” dedi. Alev Korun konuy-
la ilgili olarak SPÖ’nün tutu-
muna da deðindi ve “Sosyal
demokrat parti (SPÖ) sürekli
yabancýlarý desteklediðini iddia
etmesine raðmen, yabancýlara
hak tanýnmasý ve Avrupa Birliði
kararlarýný yerine getirmek söz
konusu olduðunda, yaptýðýmýz
bütün baþvurularý reddediyor.
Sosyal Yardým Kanunu hala de-
ðiþtirilmedi, oysa Avrupa Birliði
kararnamesi 23 Ocak’tan itiba-
ren yürürlükte. SPÖ kararna-
meyi uygulayacaðýný söylüyor,
ama bunun ne zaman olacaðý
belli deðil. Keyfi þekilde kanun-
larý kulak arkasý ederek, ‘Ýstedi-
ðimiz zaman uygularýz’ mantý-
ðýyla hareket ediyor.” þeklinde
açýklamada bulundu. SPÖ’yü,
yabancýlarý yeni haklarý konu-
sunda bilgilendirme çalýþmalarý
yapmamakla ve getirilen öneri-
leri dikkate almamakla suçla-
yan Korun, “SPÖ, yabancýlarý
haklarýný verme konusunda
bekletebildiði kadar bekletiyor.
Kendi isteklerine býrakýrsak, eþit
haklar hiçbir zaman tanýnma-
yacak. Yalnýzca Avrupa Birliði
öngördüðü için, istemeye iste-
meye ve sürekli erteleyerek uy-
gulamalarý deðiþtiriyor.” dedi.
Yeþiller Milletvekili Alev Korun,
Yeþiller Partisi’nin burada yaþa-
yan yabancýlar için eþit haklar
istemeye devam edeceðini ve
bu konuda SPÖ'nün peþini
býrakmayacaklarýný vurguladý.

Yeþiller’den Alev Korun iþin peþini býrakmýyor!

“Yabancýlara eþit haklar baþvurusu“

Viyana’da yine reddedildi!
Yeþiller Partisi

Milletvekili
Alev Korun

Viyana- YYeþiller Partisi Milletvekili Alev Korun, belediye evlerinin
yabancýlara açýlmasý konusunda iþin peþini býrakmýyor. Aralýk
ayýnda yapýlan Belediye Meclisi oturumunda, belediye evleri
konusunda verdiði önergenin reddedilmesini ardýndan, 25-226
Ocak tarihlerinde yapýlan Belediye Meclisi ve Meclis oturumla-
rýnda konuyla ilgili olarak üç önerge daha sunduðunu, fakat
bu baþvurularýn yine baþta SPÖ olmak üzere FPÖ ve ÖVP tara-
fýndan reddedildiðini açýkladý.
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BESCHLUSS
(RESOLUTIONS-)) ANTRAG

der Landtagsabgeordneten DI
Martin Margulies, Mag.a Alev
Korun und Heidi Cammerlander
(GRÜNE)
eingebracht in der Sitzung des
Wiener Landtages am
25.1.2006
zur heutigen Mitteilung des
Landeshauptmanns „Wien und
die Europäische Union“

betreffend Anpassung der
Sozialhilfebestimmungen und
des Vollzugs

B E G R Ü N D U N G

Die EU-Richtlinie 2003/109/EG
vom 25.11.2003 betreffend die
Rechtsstellung der langfristig
a u f e n t h a l t s b e r e c h t i g t e n
Drittstaatsangehörigen sieht vor,
dass seit fünf Jahren legal nie-
d e r g e l a s s e n e
Drittstaatsangehörige, die die
Voraussetzungen der EU-
Richtlinie 2003/109/EG erfüllen,
spätestens bis 23.1.2006 u.a.
bei der „sozialen Sicherheit,
Sozialhilfe und Sozialschutz“
„wie eigene Staatsangehörige“
behandelt werden müssen. 

Die gefertigten
Landtagsabgeordneten stellen
daher gemäß § 16 Abs 5 iVm §
27 Abs 4 der Geschäftsordnung
für den Wiener Landtag folgen-
den

BESCHLUSSANTRAG:

Der Landtag wolle beschließen:

Die amtsführende Stadträtin für
Gesundheit und Soziales möge
eine Novelle des Gesetzes über
die Regelung der Sozialhilfe
(Wiener Sozialhilfegesetz
WSHG) dergestalt vorlegen, dass
l a n g a n s ä s s i g e
Drittstaatsangehörige gemäß
EU-Richtlinie 2003/109/EG spä-
testens mit 23.1.2006 bei der
sozialen Sicherheit und beim
Bezug der Sozialhilfe wie öster-
reichische Staatsangehörige
behandelt werden. 

In formeller Hinsicht beantragen
wir die sofortige Abstimmung
dieses Antrages.

Wien, am 25.1.2006

BESCHLUSS
(RESOLUTIONS-)) ANTRAG

der Gemeinderätin Mag.a Alev
Korun (GRÜNE)
eingebracht in der Sitzung des
Gemeinderates der Stadt Wien
am 24.1.2006
zu Post 10 der heutigen
Tagesordnung

betreffend aktive
Informationspolitik der Stadt

Wien zu den Rechten von
Drittstaatsangehörigen

WienerInnen gemäß EU-
Richtlinie 2003/109/EG

B E G R Ü N D U N G

Die EU-Richtlinie 2003/109/EG
vom 25.11.2003 betreffend die
Rechtsstellung der langfristig
a u f e n t h a l t s b e r e c h t i g t e n
Drittstaatsangehörigen sieht vor,
dass seit fünf Jahren legal nie-
d e r g e l a s s e n e
Drittstaatsangehörige, die die
Voraussetzungen der EU-
Richtlinie 2003/109/EG erfüllen,
spätestens bis 23.1.2005 in
einer ganzen Reihe von
Bereichen wie „soziale
Sicherheit, Sozialhilfe und
Sozialschutz, beim Zugang zu
Waren und Dienstleistungen
und zu Verfahren für den Erhalt
von Wohnraum, beim Zugang
zur unselbständigen und selb-
ständigen Erwerbstätigkeit, bei
der allgemeinen und beruflichen
Bildung einschließlich
Stipendien und
Ausbildungsbeihilfen“ „wie
eigene Staatsangehörige“
behandelt werden müssen. 
Da die meisten betroffenen
Drittstaatsangehörigen von

ihren neuen Rechten kaum oder
nur durch Hörensagen etwas
wissen, ist die Stadt gefordert,
sie über ihre Rechte und die
zuständigen Anlaufstellen und
Verfahren zu informieren. Im
Sinne der von der Stadt Wien
ausgerufenen Diversitätspolitik
wäre es nicht ausreichend, 
darauf zu warten, dass sich die
Betroffenen, die teilweise keine 
ausreichenden Deutschkennt-
nisse haben, selber irgendwo
informieren. Es sind nieder-
schwellige Angebote zur
Infobeschaffung und eine kon-
zertierte Informationskampagne
zu etablieren.

Die gefertigte Gemeinderätin
stellt daher gemäß § 27 Abs. 4
der Geschäftsordnung für den
Gemeinderat der Stadt Wien fol-
genden

BESCHLUSSANTRAG:

Der Wiener Gemeinderat besch-
ließt, dass die Gemeinde Wien
eine Informationskampagne
inkl . Informationsveranstal-
tungen in den Bezirken betref-
fend die neue Rechtslage gemäß
EU-Richtlinie 2003/109/EG und
die Rechte von Drittstaats-
angehörigen WienerInnen
durchführt, um sicherzustellen,
dass die Betroffenen über ihre
Rechte qualifizierte und richtige
Informationen erhalten. 

In formeller Hinsicht beantrage
ich die sofortige Abstimmung
dieses Antrages.

Wien, am 24.1.2006

BESCHLUSS
(RESOLUTIONS-)) ANTRAG

der Gemeinderätin Mag.a Alev
Korun (GRÜNE) eingebracht in
der Sitzung des Gemeinderates
der Stadt Wien am 24.1.2006
zu Post 10 der heutigen
Tagesordnung

betreffend Anpassung der
Sozialhilfebestimmungen und

des Vollzugs betreffend langan-
sässige Drittstaatsangehörige

gemäß EU-RRichtlinie

2003/109/EG
B E G R Ü N D U N G

Die EU-Richtlinie 2003/109/EG
vom 25.11.2003 betreffend die
Rechtsstellung der langfristig auf-
e n t h a l t s b e r e c h t i g t e n
Drittstaatsangehörigen sieht vor,
dass seit fünf Jahren legal nieder-
gelassene Drittstaatsangehörige,
die die Voraussetzungen der EU-
Richtlinie 2003/109/EG erfüllen,
spätestens bis 23.1.2005 u.a. bei
der „sozialen Sicherheit,
Sozialhilfe und Sozialschutz“

„wie eigene Staatsangehörige“
behandelt werden müssen. 
Die gefertigte Gemeinderätin
stellt daher gemäß § 27 Abs. 4
der Geschäftsordnung für den
Gemeinderat der Stadt Wien fol-
genden

BESCHLUSSANTRAG:

Der Wiener Gemeinderat fordert
die zuständigen Stellen der
Gemeinde Wien auf sicherzustel-
len, dass langansässige
Drittstaatsangehörige gemäß der

EU-Richtlinie 2003/109/EG späte-
stens mit 24.1.2006 bei der
sozialen Sicherheit und beim
Bezug der Sozialhilfe wie österrei-
chische Staatsangehörige behan-
delt werden. Informationen auf
Broschüren und der Homepage
der Stadt Wien sind der neuen
Rechtslage und dem entspre-
chenden Vollzug anzupassen.

In formeller Hinsicht beantrage
ich die sofortige Abstimmung
dieses Antrages.

Wien, am 24.1.2006
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Viyana’nýn 20. bölgesinde ye-
ni hizmete giren Efe Restau-
rant, genç iþletmecileriyle göz
dolduruyor. Yýllardýr Kent Res-
taurant’da garsonluk yapan
ve tecrübe edinen Yakup ve
Mehmet Tütüncü Kardeþler,
20. Viyana’da kendi iþletmele-
rini hizmete sundu. Amaçlarý-
nýn kaliteli ve lezzet dolu bir

restoran oluþturmak olduðu-
nu belirten kardeþler, “Müþte-
rilerimiz içeriye girdiklerinde,
kendilerine her an hizmet et-
meye hazýr garson ve lezzet
ustalarýnýn bulunduðunu his-
sedebilmeli.  Restoranýmýzda
çorba, döner, ýzgara çeþitleri,
sulu yemek ve pide çeþitleri
bulunmaktadýr.” dedi.

Lezzet ustalarý burada
Viyana’nýn 10. bölgesinde
Ekim ayýnda faaliyete giren
Efendi Restaurant, nezih ve
ferah bir ortamda hizmet
veriyor. Ýþletmecisi olan Hüse-
yin Akdað, Avusturya’da ye-
tiþmiþ ikinci nesil gençlerden.
Daha önce de Cafe Pamukkale
ve Schnitzelhaus King’in iþlet-

mecisi olan Akdað, ’’Amacý-
mýz, Türk kültür ve mutfaðýný
Avusturyalý ve diðer yabancý-
lara en iyi þekilde tanýtmaktýr.
Tüm ürünlerimiz helal kesim-
dir. Restoranýmýzda döner, ýz-
gara, sulu yemek, börek çeþit-
leri, soðuk meze ve tatlý çeþit-
leri bulunmaktadýr.’’ dedi.

Efendi Restaurant hizmetinizde

Altý senedir 10. Viyana’da faa-
liyet göstermekte olan Yeþim
Butik, 2. þubesini 15. Viyana’-
da hizmete açtý. Ýþletmeci Bed-
rettin Ablak, ürünlerinin Türk
malý olduðunu belirterek, Altýn
Yýldýz gibi kaliteli markalarla
çalýþtýklarýný özellikle vurgula-
dý. Ablak, “16 senedir Avus-
turya’da yaþýyorum. 10 sene
inþaat iþçiliði yaptým ve 6 sene-
dir esnaflýk yapýyorum. Tecrü-
belerimi, yeni açtýðým þube-
mizde en iyi þekilde deðerlen-
dirmeyi amaçlýyorum. Ýleriye
yönelik de çok ilginç projele-
rim var. Yakýn zamanda bunla-
rý da hayata geçirmeyi planlý-
yorum. Çok sevdiðim bir arka-

daþým 6 yýl önce bana bu sek-
töre girmem konusunda tel-
kinde bulunmuþtu. Þimdi ona,
beni ticarete teþvik ettiði ve
cesaret verdiði için de teþekkür
borçluyum. Her sektörün ol-
duðu gibi bu sektörün de zor-
luklarý var. Fakat biz tüm gay-
retimizle müþterilerimizi mem-
nun etmek için çalýþýyoruz.
Müþteri memnuniyeti bizler
için çok önemli. Türkiye hatta
dünya çapýnda isim yapmýþ
markalarla çalýþýyoruz ve ürün-
lerimizin kalitesine güveniyo-
ruz. Ýddia ediyorum ki, þubele-
rimizi ziyaret edenler, seçkin ve
bol çeþitlerimiz sayesinde elleri
boþ dönmeyecek.“ dedi.

Yeþim Butik’ten 2. Þube

Altýn Yýldýz
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Özellikle Türk kökenli gençler
ortalamanýn altýnda eðitim dü-
zeyinde. Farkýn temel nedeni
ise sosyal ortam!

Viyana- Kýsa adý APA olan
Avusturya Basýn Ajansý’nýn ver-
diði habere göre, Viyana Üni-
versitesi Sosyoloji Enstitüsü
mensubu Hilde Weiss, yaptýðý
inceleme sonucunda, ikinci ne-
sil olarak adlandýrýlan grup da
dâhil olmak üzere yabancýlarýn
çocuklarýnýn eðitimde kesinlikle
geri kaldýðýný saptadý. Weiss,
Bilimsel Araþtýrmalara Yardým
Fonu (FWF) desteðiyle, anne ve
babasý yabancý olan, Avustur-
ya’da doðmuþ veya dört yaþýn-
dan önce Avusturya’ya gelmiþ
1.000 gencin durumunu ince-
ledi.

Örneðin ulaþýlan en yüksek eði-
tim derecesi konusunda büyük
farklýlýklar göze çarpmakta. Ya-
bancý çocuklarýnýn %48’i en

çok ortaokul, öðrenme güçlü-
ðü çekenlerin gittiði Sonder-
schule veya politeknik düzeyin-
de eðitimlerini tamamladýklarý
belirtiliyor. Buna karþýlýk kon-
trol grubu olarak belirlenen
Avusturya kökenli gençler ara-
sýnda bu oran sadece %29.
Lise (AHS) ve meslek lisesi
(BHS) düzeyinde ise oranlar
tersine dönüyor. Avusturya kö-
kenli olmayan gençlerin %15’i,
kontrol grubunun ise %24’ü
bu okullarý bitirmiþ bulunuyor.
Meslek okullarýnda ikinci nesil
gençlerin %14 ile kontrol gru-
bundan (%22) daha baþarýsýz
olduðu gözlemleniyor. 

Türk gençleri
Ýnceleme sonuçlarýna göre
okul bitirme konusunda en kö-
tü sonucu Türk kökenli gençler
alýyor, ikinci sýrada Eski Yugos-
lavya asýllý gençler bulunuyor.
“Baþka ülkeler“den gelen
gençler, özellikle AHS ve BHS

düzeyinde Avusturyalý gençler-
den kýsmen daha yüksek eði-
tim düzeyinde bulunuyor. 
Eðitim alanýndaki farklýlýklar
tahmin edileceði gibi iþ dünya-
sýnda da kendini gösteriyor. Ya-
bancý kökenli gençlerin %25’i
ya meslek eðitimini yarým bý-

rakmýþ ya da vasýfsýz iþçi olarak
çalýþmakta, Türk kökenli genç-
ler arasýnda bu oran %31’i, Es-
ki Yugoslavya kökenli gençler
arasýnda ise %21’i buluyor
(Kontrol grubu: %10). 

Karýþýma daha büyük önem
verilmeli

Weiss, ikinci nesil yabancý ço-
cuklarýnýn eðitim þanslarýnýn
düþüklüðünü öncelikle sosyal
kökenli nedenlerle açýklýyor. Ya-
bancý çocuklarýn belirli okullar-
da veya sýnýflarda yoðunlaþma-
larý özellikle olumsuz etki yara-
týyor. Araþtýrmacý, özellikle Vi-
yana okullarýnda sýnýflarýn karý-
þýmýna daha büyük önem veril-
mesini savunuyor.

Weiss, APA ile yaptýðý görüþ-
mede, “Katman etkisi denen
etkinin rolü etnik deðerlerden
çok daha büyük“ diyor. Weiss
araþtýrmasýnda “Mahalle etki-
si“nin rol oynamadýðýný da söz-
lerine ekliyor ve Viyana’da aþýrý
gettolaþma olmadýðýndan, du-
rumun diðer Avrupa kentlerine
oranla daha iyi olduðunu belir-
tiyor (APA).

“Yabancýlarýn çocuklarý eðitimde
kesinlikle geri kalýyor”
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Avusturya’da yetiþmiþ 34
yaþýndaki Seyfettin Erdem ba-
þarýlý bir giriþimle, tanýnmýþ
Toyota Markasýnýn ana bayili-
ðini aldý. Eðitimini Avustur-
ya’da tamamlayan Erdem, öz-
geçmiþi ilgili þunlarý aktardý:
“2 yaþýnda Avusturya’ya gel-
dim, çýraklýk ve ustalýk eðitimi-
mi burada tamamladým. Daha
sonra hasar tespit ve gözlem-
cilik diplomalarýný aldým. Fors-
tinger þirketinin uzun seneler
tamirhane sorumlusu olarak
çalýþtým”. Þirketi ile ilgili de
kýsa bilgi veren Erdem, “Þirke-
timiz olan Tichy Auto Service’-

de tüm araçlarý tamir ediyo-
ruz. Bunun yaný sýra kapor-
ta, boya, Pickerl, lastik depo-
su ve araç çekiciliði de ya-
pýyoruz. Þu anki servisimizin
olduðu yer daha önceden
de Toyota bayisiydi, daha
sonra biz devraldýk. Önceki
ismi Tichy’le devam ediyo-
ruz. Amacýmýz, müþteri
portföyümüze Türkleri de
eklemek. Müþterilerimiz, ka-
liteli ve güvenilir hizmeti biz-
de bulabilir.” dedi. Seyfettin
Erdem, gençlerimiz için tica-
ri açýdan örnek olan bir va-
tandaþýmýz.

Baþarýlý 2. Nesil

Yaklaþýk iki buçuk senedir
Avusturya’da yaþayan ve eði-
tim için Viyana’ya geldiðini
belirten Barýþ Kanbur, ticaret
ve esnaflýðýn havasýný soluya-
bilmek için kendine göre en
rizikosuz iþe atýlmaya karar
verdiðini söyledi. Türkiye’de
iþletme okuyup mastýr için
Avusturya’ya gelen Kanbur,
“Amacým ticarete atýlmak. Ri-
ze’de büyük bir tüketim ko-

operatifinin iþletmeciliðini
yaptým. Ýþ hayatý ve okulda
edindiðim tecrübeleri buraya
uyarlamak istiyorum. Þu an
Barýþ Call Shop’da dünyanýn
her yeriyle uygun görüþme
imkâný ve internet hizmetleri
verilmektedir. Genel olarak
hayat felsefem ‘Ýnsanlarýn gü-
venini kaybetmektense para
kaybetmeyi tercih ederim’
þeklindedir.” dedi.

Giriþimci Genç

Barýþ Kanbur

Seyfettin Erdem

Yaklaþýk yedi senedir Avustur-
ya’da yaþayan Rasýk Güzel’in
ilk ticari giriþimi olan Aycell
Handy & Call Shop 2. Vi-
yana’da hizmete açýldý. Rasýk
Güzel ve kardeþlerinin bir aile
þirketi olarak yürüttükleri
Aycell Handy & Call Shop’ta

cep telefonu ve aksesuarlarý,
Call Shop ve Ýnternet hizmet-
leri veriliyor. Ticarete yeni atýl-
mýþ olmasýna raðmen ticaret
ahlakýný çok iyi benimsediðini
belirten Güzel, “Amacýmýz
halkýmýza iyi ve kaliteli hizmet
verebilmek.” dedi.

Ýlk deneyim Aycell
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16. Viyana’da telekomüni-
kasyon üzerine hizmet ve-
ren X-Mobile’in sahibi Mu-
rat Yiðitsoy, Avusturya ge-
nelinde bir baþarýya imza
attý. 2005 yýlsonu kampa-
nyasýnda yaklaþýk 50 gün-
lük bir sürede Avusturya
genelinde en çok One kaydý
yapma baþarýsýný yakalayan
Yiðitsoy, One üst düzey yet-
kilileri tarafýndan ziyaret
edilerek tebrik edildi ve bir
LCD TV ile ödüllendirildi. 

Yedi senedir telekomünika-
syon sektöründe çalýþan
Murat Yiðitsoy, Avustur-
ya’da yetiþmiþ ikinci nesil
bir Türk genci. X- Mobile’de
cep telefonu kaydý, Call
Shop ve Ýnternet hizmetleri
veren Yiðitsoy’un bu baþarý-
sýnýn tüm iþletmecilere ör-
nek olmasýný diliyoruz.    

Murat
Yiðitsoy

Viyana’nýn 2. bölgesinde Vor-
garten Markt’da yeni hizmete
giren Truva Balýkçýsý, müþterile-
rine leziz ve taze balýklar sat-
makta kararlý.
Truva Balýkçýsýnýn iþletmecisi
olan Cevdet Yýldýrým, ‘’Bu iþi 7
senedir yapýyorum. Fakat ilk
defa kendi iþ yerimi kuruyo-
rum. Taze ve özenle seçilmiþ
olan ürünlerimiz, Türkiye’nin
yaný sýra Ýtalya ve Yunanistan’-
dan gelmektedir. Özellikle Salý
ve Perþembe günleri taze balýk
gelmekte. Mevsimine göre her
çeþit balýk satmaktayýz. Özel si-
pariþ üzerine her türlü deniz
mahsulünü getirtme imkâný-
mýz da bulunmaktadýr. Balýðýn
lezzetli olmasý için, cinsi kadar

piþirilme yöntemi de önem
taþýmaktadýr. Balýk yapmasýný
bilmeyen müþterilerimiz için
de pratik ve leziz yemek tarifle-
rimiz var. Ayný zamanda mar-
ket ve camii daðýtýmýmýz da
bulunmaktadýr. Balýðýn içerdi-
ði, özellikle hafýza ile ilgili olan
omega ve B12 vitaminlerinin
önemi yadsýnamaz. Bu neden-
le halkýmýza saðlýklý bir yaþam
için haftada en az 1 öðün ba-
lýk yemeyi tavsiye ediyoruz.’’
dedi. Taze, güvenilir balýk al-
mak isteyenler gönül rahatlý-
ðýyla Truva Balýkçýsýnýn yolunu
tutabilir. Cevdet Yýldýrým’ýn
özenle temizleyip hazýrladýðý
balýklarýn lezzetini unutamaya-
caksýnýz.

Taze ve leziz balýk

Cevdet Yýldýrým

X - Mobile Þampiyon
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Ali Rýza Uðurlu
Cem Vakfý

Din Hizmetleri Baþkaný

Tarih 10 Ekim 680, günlerden
Cuma, vakit öðleden sonra
ikindi.
Yer; Kerbela, 
Eli silah tutan bütün erkekler
kýlýçtan geçirilmiþti. En son þe-
hit de Muhammed evladý Þe-
hitler þahý Ýmam Hüseyin’di. Bu
faciadan sadece Ýmam Zeynel
Abidin kurtulmuþtur. O da has-
tadýr, çaresizdir. 
Ehlibeyt kadýnlarý etten duvar
oluþturarak can pahasýna koru-
muþlardýr onu. Ve o örülen et-
ten duvarý kýramamýþlardýr. 
Ýmam Hüseyin’in vasiyeti vardýr
o yiðit kadýnlara. Onu koruyun,
zalime teslim etmeyin. 
Bir tarih kana bulanmýþtýr, figa-
na bulanmýþtýr, Kanla yazýlmýþ-
týr. O tarihten bu yana sevenle-
ri olarak cümle alem yastadýr.
Alem matemdedir. 
Çünkü; Hakk Muhammed Ali
yoluna ikrar verilmiþtir. O yol
sürülecektir, o yol gidilecektir. 
O yola olan sevgimizden dolayý
göz yaþý döküyoruz. O yola
verdiðimiz ikrardan dolayý ma-
tem tutuyoruz. Gözyaþý dök-
mesini bilmeyen insanýn içinde
sevgi ve baðlýlýk olmaz. Riyasýz-
ca sevmenin kanýtýdýr göz yaþý. 
Baðlýlýðýn, muhabbetin en gü-
zelidir, içtenliðidir gözyaþý.
Ýmam Hüseyin’e aðlamak;
Onlara zulüm yapanlarý lanet-
lemektir. Ýmam Hüseyin’e aðla-
mak; Alemlerin serveri, Mu-
hammed Mustafa’nýn yakmýþ
olduðu ýþýðýn sönmemesi için,
evladýný, yakýnlarýný, kendisine
ikrar verenlerin, O ilkelerin ya-
þamasý için canlarýný verdikleri
bu deðerleri koruyanlara des-
tek vermektir, onlardan yana
olmaktýr. Onlarýn yolunda ol-
maktýr. 
Bin dört yüz yýl sonra bunlarý
dile getirmenin amacý nedir?
Bugünkü unutun gitsin anlayýþý

doðrumudur. 
Geçmiþi inkar edebirsiniz. Geç-
miþe karþý da çýkabilirsiniz.
Ama geçmiþi yok edemezsiniz.
Çünkü ortak geçmiþ, bizim de
geçmiþimizdir. Geçmiþi yok et-
me gayreti boþunadýr. Geçmiþi
yok edersen, geleceksiz kalýr-
sýn.  Geçmiþi inkar da öyle.
Çünkü insan, geçmiþi anýmsa-
dýðý ölçüde vardýr ve geleceðe
koþabilir, daha da önemlisi
geçmiþe bakarak nereye koþa-
bileceðini bilebilir. Geçmiþi yok
ederek yapýlan her eylem, gün
gelir, geçmiþin hayaletleri tara-
fýndan geri püskürtülür. Bu
insanlýk içinde, tarih içinde
böyledir. Tarih de  tekerrürden
ibârettir. Tarihden  ders alýnýrsa

bir daha tekerrür etmez. Eðer
ders alýnmazsa Kerbelalar de-
vam eder. Ýþte o dersi almaktýr.
O olayý yapanlarý, o olaylarýn
faillerini kýnayýp, yüreðimizde
mahkum etmezsek, zalimin
zulmü devam eder. Zalimin
zulmünü lanetlemiþ bir inancýn
sahipleri olarak intikamcýlýðýn
peþinde olmamýz asla söz ko-
nusu olamaz. Yüreði kinle yük-
lü bir toplumun geleceði de ol-
maz ve güzel bir yaþamda ku-
ramaz. Çünkü, güzel bir yaþam
tüm istediðimiz,  geçmiþ ve ge-
leceði bir birine baðlý bir çevre-
de  kurulabilir ancak… 
Bin dört yüz yýl sonra bu olayýn
faillerini de aramýyoruz. Çün-
kü, Yüreðinde birazcýk insan

sevgisi taþýyan her vicdan bu
olayý zaten yüreðinde mahkum
etmiþtir. Bu olaydan ders alan-
lar da zalim olamaz. 
Bu olaydan ders alan kiþiler; in-
sani deðerlere sahip olanlarýn
rahmetle anýldýðýný bilecekler-
dir. 
Bu olaydan ders alanlar; Na-
muslu, ilkeli, erdemli olmanýn
deðer olduðunu bileceklerdir. 
Çünkü Hz. Ýmam Hüseyin ora-
da hilafetin kavgasýný verme-
miþtir. Ýnsani deðerleri yok et-
meye çalýþanlarýn yolunu kanýy-
la kesmiþtir. 
Bu olay; dünya tarihinde insan-
lýðýn sürekli izlediði hayrýn ve
þerrin kavgasýdýr. 
Bu olay; zulme, batýla, yalana,

Ýslam ve On Muharrem’in önemi
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talana, ahlaksýzlýða ve dünya
menfaatlerine tapmaya karþý,
bilerek, isteyerek ve can verile-
rek bir destan yazýlmýþtýr. Bizler
bu destan önünde dara durup,
Gerçege Hû, diyoruz. 

“De ki; Kur’ana ister iman edin,
ister etmeyin, kendilerine ilim
verilmiþ olanlara o (sözlerimiz)
okunduðu zaman saygýyla yü-
züstü kapanýr secde ederler.”
[28]

“Ve aðlayarak yüzüstü kapanýr-
lar (secde ederler) Bizi anmak
onlarýn ruhlarýnda ki sevgiyi
arttýrýr.” [29] 

Hz. Peygamber efendimiz de
buyurur ki: “iki göz vardýr ki

kör olmaz. Biri vatanýný bekle-
yip nöbet tutan, diðeri Allah
rýzasý için gözyaþý dökendir.” 

Allah’a muhabbet arttý mý hü-
zün de artar. Gözyaþýyla içiniz
yýkanýr ve temizlenir. Hüzün
bizi Allah’a yakýnlaþtýrýr. Be-
denin abdesti su ile, nefsin
abdesti gözyaþýyla, aklýn abde-
sti ilim ile, ruhun abdesti ise
aþk ve muhabbet iledir. Göz-
yaþý nehire benzer, nehrin de
amacý ummana karýþmaktýr. 
Alevi inancý; cebiri, þiddeti, kini
ve nefreti yasaklamýþtýr. Bu
olaydan ders aldýðý için yasak-
lamýþtýr. 
Hallac-ý Mansur; Baðdat çarþý-
sýnda bir gayri Müslim’le tartý-
þan müridini görünce, hemen

onu azarlar. Ona þunlarý söyler;
“Yavrucuðum! Dinlerin tümü
Allah’ýndýr. Her dinle bir kitleyi
meþgul ediyor. Her kitle kendi-
leri için seçilmiþ dini izliyor.
Kendi irâdeleriyle seçmiþ ol-
duklarý dini deðil. Bir insan, bir
baþkasýný, izlediði din yüzün-
den itham edebilmek için, o
dinin o kiþi tarafýndan özgür
iradeyle seçilmiþ olduðunu
kanýtlamýþ olmasý lazýmdýr. 
Þunu bil ki; Bütün dinler deði-
þik unvanlardýr. Deðiþik adlar-
dýr. Hepsinin ortak amacý birdir
ve deðiþmez.” 
Devam eder Hallac; “Tüm din-
ler üzerinde derin-derin düþün-
düm. Titizlikle araþtýrdým hep-
sini. Bir esasa oturan deðiþik
kollar olarak gördüm cümlesi-

ni.” Ýþte dinler budur. 
Hz. Ýmam Ali de; Mýsýr valisine
mektup yazarak þu öðüdü
verir; “Halka merhametle mua-
meleyi adet et. Onlarý sevmeyi,
onlara karþý yiyeceklerini, içe-
ceklerini ganimet bilen yýrtýcý
bir canavar kesilme. Çünkü;
halk iki sýnýftýr. “Bir kýsmý dinde
kardeþtir sana, öbür kýsmý yara-
dýlýþta eþtir sana.” 
Evet Kerbala ayrýmcýlýðýn, nef-
retin, intikamcýlýðýn adý deðil.
O manevi þemsiyenin altýnda
bir olup sevgiyle insanlýðý ku-
caklamanýn adýdýr. Ýmam Hüse-
yinler olmanýn adýdýr. Yollarýný
sürmenin adýdýr ve kanla, canla
yazýlmýþ bu mesajýn sýrrýna
ermenin adýdýr. Bu mesaj tüm
insanlýða ve insan olanlaradýr.
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Ýsmail Kaplan,
Almanya Alevi Birlikleri

Federasyonu Eðitim
Sorumlusu

Alevilerde, Hazreti Hüseyin’in
Kerbela’daki acýsý baþta olmak
üzere 12 Ýmamlarýn acýlarýný
anmak ve anlamak için Mu-
harrem Matemi tutulur. Mu-
harrem Matemi süresince býça-
ða ve kesici aletlere el sürül-
mez; kurban kesilmez ve et ye-
nilmez.  Matem boyunca hiç
bir canlýya eziyet edilmez. 
Eziyet etmemek ve haksýzlýk
yapmamak, tanrýnýn tüm ins-
anlarý eþit deðerde yarattýðý
inancýmýzdan kaynaklanýr. Ale-
vi etiðindeki “eline hakim ol!”
ifadesi ile insana ve Allah’ýn di-
ðer yaratýklarýna þiddet yasak-
lanmýþtýr. 
Matem orucunu  herkes saðlýk
durumuna uygun olarak tutar.
Saðlýðý yerinde olanlar oruç tu-
tarlar. Saðlýklý kalmak, Muhar-
rem mateminin bir parçasýdýr.
Çünkü; Alevi öðretisinde insan,
can ve tenden oluþur. Can’ýn
geliþerek insan-ý kamil merte-

besine ulaþmasý için saðlýklý bir
“ten” yani vücut gerekir. Bu
nedenle can’ý taþýyan “ten” her
türlü zararlý maddelerden
(sigara, alkol, aþýrý gýda, uyuþ-
turucu gibi) korunmalýdýr. Bu
amaçla gerektiðinde ilaçlar dü-
zenli alýnmalýdýr.
Matemden amaç, kendine
eziyet ya da kötülük yapmak
deðil, yapýlabilecek kötülükle-
rin ve katliamlarýn bir daha
tekerrür etmemesi için anmak
ve unutmamaktýr. Bu nedenle
Anadolu Alevileri, vücutlarýna
eziyet ve dövünmeler ve Ker-
bela Katliamýný canlandýran
kanlý piyesler yapmazlar. Ma-
nevi yönden çekilen acýlar his-
sedilir ve anýlýr. Matemin dýþ
görünüþle deðil, gönülde Hz.
Hüseyin’in uðradýðý haksýzlýðý
anlamak mateme daha uygun-
dur. Bunun ana nedeni, Ale-
vilerin zahiri deðil batini an-
lamda ibadete önem vermele-
rindendir. Zahirilikten batiniliðe
yani; dýþ görüntüden ve þekilci-
likten sýyrýlarak, olaylarýn ve
sözlerin iç ve manevi anlamlarý-

ný hissetmeye çalýþýrlar. 
Kimsenin kalbini kýrmamak, dili
ile kimseyi incitmemek, kimse
hakkýnda dedikodu yapmamak
matem orucunun bir diðer
temel ilkesidir. Bu da Alevi eti-
ðinde “diline hakim ol” düstu-
ru ile ifade edilir. Muharrem
boyunca düðün-niþan-sünnet
törenleri yapýlmaz. Karý koca
cinsel iliþkileri kesilir. Alevi eti-
ðinde buna “beline hakim ol.”
denir. 
Hz. Hüseyin’in Kerbela duruþu,
daha sonraki dönemlerde Alevi
önderlerine örnek olmuþtur.
Böylelikle Hz. Hüseyin, haksýzlý-
ða ve zulüme boyun eðmeme-
nin, hakký her koþulda savun-
manýn sembolü olmuþtur.
Ýmam Hüseyin'in Kerbela’da
sergilediði tavýr, bu zamanda
da haksýzlýklara karþý çýkýp,
mazlumdan yana olmaya ör-
nektir. Bu nedenle, Muharrem
mateminin bir diðer amacý,
gelecekte bu türlü acýlarýn çe-
kilmemesi için gerekli uzun va-
deli önlemler almak ve koþullar
oluþturmaktýr.  

Hz. Hüseyin’in haksýzlýða karþý
bir avuç yandaþý ile “Yezid Or-
dusuna” Kerbela’daki direniþi
ve ölümü göze alan  mücade-
lesi, Anadolu Alevilerinde ço-
cuk eðitiminde „haksýzlýða kar-
þý gelmek, haksýzlýk yapma-
mak, haksýzlýða uðrayanlarýn
yanýnda olmak“ þeklinde öne-
mli bir yer tutar. Bu katliamda
hasta olmasý nedeniyle Hz.
Ýmam Zeynel Abidin’in  kurtul-
masý  ve Hz. Ali’nin soyunun
diðer imamlarla devam etmesi
nedeniyle de Allah’a þükredilir.
Bu nedenle Muharrem Ma-
temi, Aþure geleneði ile biter.
Aþure; sevincin, paylaþýmýn ve
hoþgörünün sembolüdür. Mu-
harrem Matemi boyunca, Alevi
Kültür Merkezleri; bu inançsal
görevi daha çok etkinlik yapa-
rak, daha çok Alevi öðretisini
anlatarak ve tanýtarak yapýyor-
lar. Daha çok gencimizin saz,
semah öðrenmesini ve öðreti-
mizi sevmesini saðlamak en
etkili ibadettir. Muharrem
Mateminin Hak katýnda kabulü
dilekleri ile.

Alevilerde Muharrem Matemi’nin anlamý
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Ahmet Özay

Çocukluk yýllarýydý. Üsküdar’da
oturduðumuz evin karþýsýnda
bir bakkal vardý. “Acem Bak-
kal” derlerdi.
Muharrem ayý geldiðinde
bütün mahalle “aþure” piþirir,
komþulara daðýtýrdý.
“Aþure, Acem Bakkal, Hz.
Hasan ve Hz. Hüseyin” isimleri
birlikte anýlýrdý. Acem Bakkal’ýn
adý geçtiðinde, annemle anne-
annemin ses tonu biraz düþer-
di. Çocukluktan kaynaklanan
merakla, sorardým “Acem
Bakkal’a ne olmuþ?” diye.
Anneannem geçiþtirirdi “Sana
ne, olmuþsa olmuþ.”
“Onlar da Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin için yas tutuyorlar.
Ama bizim gibi deðil.  Seyyid
Ahmet Deresi’ne gidip vücutla-
rýna eza olsun diye demirlerle
vuruyorlar” diye, bana Acem
adetlerini anlatmalarý için ise
biraz daha büyümem gereke-
cekti.
Hepimiz gibi temiz bir Türkçe
ile konuþan Acem Bakkal,
neden kendini “Ya Hasan, Ya
Hüseyin” diye paralardý?
Nasýl bir facia yaþanmýþtý da,
bizim Acem komþu kendine
eza ederdi ?
Orta okul yýllarýydý... Okulun ilk
günü. Öðretmen öðrencilerini
sýralara yerleþtiriyor. Sýnýfta ilk
kez gördüðüm bir çocukla ayný
sýrayý paylaþacaðýz. Birbirimiz
ile tanýþtýk.
Ýkimiz de Sivaslýydýk.  Ayný ilçe-
den... Hatta ayný topraktan,
‘Tozanlý Vadisi’nden.
Ailelerimizin köylerinin ismini
söyledik. Ýkimiz de ailelerimize
tanýþma haberini götürdük.
Ertesi gün okula geldiðimde
çocuðun yüzü bir karýþtý,
benim de.. Arkadaþým sanki
ben onu kandýrmýþým gibi
surat asarak  “Siz Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyni öldürmüþsünüz”
dedi.
“Biz mi?” dedim. “Evet siz”

dedi. Aklýma  hemen Acem
Bakkal’ýn çektiði acýlar ve bu
acýlara bizim sebep olduðu-
muz geldi. Çok aðrýma gitti...
“Hayýr! Bu yalan. Biz öldürme-
dik. Biz Acem Bakkal Amca ile
dosttuk. Ayrýca, benim ailem
de Muharrem ayýnda aþure
yapar” deyiverdim.
Böylesi bir vesileyle ilk kez
Kerbela Olayý’nýn acý yüzü ile
tanýþýp, özünü büyüklerimden
dinledim.
Sivas ile Tokat illerini birbirin-
den ayýran Tozanlý Vadisi’ndeki
komþu köylerimizin önemli bir
bölümünün Alevi olduðunu da
bu konuþmalar sýrasýnda
öðrendim...
“Tekke Daðý” eteklerindeki
yayla komþumuz, Hubyar
Köyü’nün bir Alevi köyü oldu-
ðunu da...
Köyün, Horasan erenlerinden
“Hubyar hazretleri” tarafýndan
kurulduðunu, kabrinin “bizim
yaylanýn” arkasýnda bulundu-
ðunu ise Almanya’da öðren-
dim.  Bugün dost olduðumuz
Alevi Birlikleri Federasyonu’nda
görev yapmýþ Hubyarlý  bir
arkadaþýmýz ile babalarýmýzýn
dost olduðunu da, hem o hem
de ben,  ancak 45 yaþýnda
öðrenebildik.
Öðrenir öðrenmez de  bugün
75 yaþýn üzerinde olan babala-
rýmýzý, geçtiðimiz yaz Tekke
Daðý’nda buluþturduk. Bu
buluþmada yalnýz deðillerdi.
Hem bizim köyden, hem de

Hubyar köyünden, Ýstanbul ve
Ankara’da yaþayan 150 dola-
yýnda aileyi bir araya getirdik.
Tam 600 yýlý aþkýn bir zamandýr
komþu olan iki köy halký, ilk kez
Almanya’da yaþayan iki evladý-
nýn giriþimi ile birbirlerini
görüyorlardý.
Bu tarihi buluþma, Sivas’tan
Ýstanbul’a derin etki býraktý.
Birbirleri ile yer sofrasýna otu-
ran insanlarýn “inançlarýnýn”
deðil “konumlarýnýn” farklý
olduðunu anlamalarý için ise
uzun bir zaman gerekmedi.
Halk ozanýmýz Aþýk Veysel’in
sözünü anýmsamakta fayda var
“Koyun kurt ile gezerdi, fikir
baþka baþka olmasa” diye.
Alevi dostlarýmýzý tanýdýkça,
inançlarýmýz gibi fikirlerimizde
de, ortak noktalarýmýzýn ortak
kimliðimize hakim olduðunu
görüyoruz.
Bugün itibarýyla “iþgal ettiði-
miz konumlarýmýz” günlük
hayatta durduðumuz yerler-
den farklý olabilir. Varsýn olsun
... Bir toplumu, bir sürüden
ayýran özellik bazen bu farklý-
lýklar deðil midir ? Farklýlýklar,
dostlarýn dostlarý farklý olduðu
için sevmesine de vesile olamaz
mý ?
Kanaatimce, Avrupa’da böylesi
bir süreç yaþýyoruz.
Farklýlýklar, dostlarýmýzý 40 yýl
sonra keþfetmemize vesile
oluyor. Geç de olsa bu tanýþ-
madan mutluluk duyuyoruz.
Ancak, insan kaybedilen zama-

na üzülüyor.
Bir daðýn iki yamacýný paylaþtý-
ðýmýz, uzaktan akrabalarýmýzý
keþfetmemiz için ille de
“Almanya’da 40 yýl yaþamamýz
mý gerekiyordu? Bu tanýþmanýn
Almanya’da mý olmasý gereki-
yordu?”
Yazýk deðil mi geçen zamana ?
Ne mutlu, Anadolu kendini
yenileyen bir tarih ve kültür
dokusuna sahip.
Anadolu’ya ve topraðýmýzýn
insanlarýna güvenmeliyiz.
Dönem dönem toplum içinde
durduðumuz mevkiler deðiþe-
bilir. Kaderin yazgýsýyla biz, bir
daðýn iki yamacýnda farklý farklý
rolleri oynamak ile sýnanmýþ da
olabiliriz.
Yapýlan haksýzlýklarý bir tarafa
býrakalým demiyorum. Ancak,
yaþanan tecrübeler bize ortak
bir inancýn mensuplarý olduðu-
muzu öðretiyor. Sadece ortak
bir inancýn mý ? Ayný zamanda
ortak bir ailenin de mensubu-
yuz.
Nasýl mý ? Buyurun ...
1913 yýlýnda Balkan Harbine
katýlmak üzere Tozanlý Vadi-
si’nden bir Redif taburu
Rumeli’ne gönderilir. Taburda
vadide bulunan 65 köyden
Alevisi ile Sünnisi ile
“Mehmetçikler” vardýr. Tabur
savaþlarda kýrýlýr, daðýlýr. Geriye
sayýsý bir elin parmaklarýný geç-
meyen bir avuç “Mehmet”
döner köylerine. Beraberle-
rinde “Tozanlý Redif Taburunun
Yeþil Bayraðý”ný da memlekete
getirirler. Üzerinde “La ilahe
illallah” yazan bayraðý. Bu bay-
raðý bir camiye, bir müzeye, bir
valiye teslim etmezler. Gö-
türürler Hubyar Köyüne,
Hubyar Hazretleri’nin kabrinin
üstüne örterler. Tozanlý halký,
Rumeli’de Mehmetlerin gölge-
sine sýðýndýðý, yere düþürmedi-
ði þehit kanýna boyalý bayraðý
Hubyar Hazretleri’nin üzerine
örtmeye layýk görür. Ailenin
büyüðünün üzerine. 

Vadinin iki yamacý
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Zaman Araþtýrma Servisi
Ehl-ii Beyt

Ehl-i Beyt, Peygamber Efen-
dimiz Hz. Muhammed’in aile-
sidir. “Ey Peygamber’in Ehl-i
Beyt’i! Þüphesiz Allah, sizden
kusûru giderip, tertemiz yap-
mak ister.” (Ahzâb, 33/33.)
Peygamber Efendimiz yukarý-
daki âyet nâzil olduðu zaman,
ashâbýn, Ehl-i Beyt’in kim oldu-
ðunu sormalarý üzerine, Hz.
Ali, Hz. Fâtýma, Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin’i yanýna çaðýrarak,
abasýnýn altýna almýþ ve onlarýn
Ehl-i Beyt’i olduðunu ifade
etmiþtir. 
Ehl-i Beyt’in bu beþ isim oldu-
ðunu doðrulayan bir baþka
olay da, Necran Hýristiyanlarý
ile Hz. Peygamber arasýnda

yaþanan mübâhale olayýdýr. Þu
âyet bahsi geçen mübâhale
olayýndan bahsetmektedir: “Ey
Muhammed! Sana ilim geldik-
ten sonra, bu hususta seninle
kim tartýþacak olursa, de ki:
“Gelin, oðullarýmýzý, oðullarýný-
zý, kadýnlarýmýzý, kadýnlarýnýzý,
kendimizi ve kendinizi çaðýra-
lým, sonra lanetleþelim de,
Allâh’ýn lanetinin yalancýlara
olmasýný dileyelim.” Al-i Ýmrân,
3/61.
Ebû Ca’fer Muhammed b.
Cerîr et Taberî, Câmiu’l-Beyân
adlý tefsîrinde, bu âyetin nüzûl
sebebini þöyle anlatmaktadýr:
Rivâyete göre Necrân
Hýristiyanlarý, Rasûlullâh sallal-
lâhu aleyhi ve sellem ve Îsâ
aleyhisselâm hakkýnda münâ-
kaþa ederler. Hýristiyan heyeti,

Îsâ aleyhisselâmýn bizzat Allah
veya Allâh’ýn oðlu olduðunu
ýsrarla iddia ederler. Rasûlullah
(s.a.v.) Hýristiyan heyetinin
görüþünün yanlýþ olduðunu,
Îsâ (a.s.)’ýn kendisi gibi Allah
tarafýndan gönderilmiþ bir
Peygamber olduðunu onlara
açýklar. Bunun üzerine Cebrâîl
aleyhisselâm, Rasûlullâh’ýn
Hýristiyan heyeti ile mubâhale
yapmasý (yeminleþmesi) için
yukarýdaki âyeti getirir.
Mubâhale, iki tarafýn karþý kar-
þýya gelerek lanetleþmesi ve
böylece haksýz olan tarafýn
Allâh’ýn lanetine uðramasý
anlamýna gelmektedir. Ayet-i
kerîmenin vahyedilmesinden
sonra Allah Rasûlü, lanetleþ-
mek için Hýristiyan heyetine
çaðrýda bulunur. Rasûlullah,

ertesi gün, sað elinde Hazreti
Hasan, sol elinde Hazreti
Hüseyin olduðu halde, arkasýn-
da da Hazreti Ali ve Hazreti
Fâtýma ile birlikte,
Hýristiyanlarla buluþmak için,
anlaþtýklarý yere gider. Durumu
gören Hýristiyanlar, lanetleþ-
mekten vazgeçerler.
Fahrüddîn er Râzî, yolda gider-
ken, Rasûlullâh’ýn Ehl-i Beyt’ine
dönerek; “ben duâ ettiðimde
siz âmîn deyiniz” buyurduðu-
nu nakletmektedir. 
Allahu Teâlâ, Hz. Peygamber’e
nâzil ettiði “Ey Muhammed!
De ki: Ben sizden buna karþý
yakýnlara sevgiden baþka bir
ücret istemem. Kim güzel bir iþ
iþlerse onun güzelliðini artýrýrýz.
Doðrusu Allah, baðýþlayandýr,
þükrün karþýlýðýný verendir.”

Kültürümüzde Ehl-i  Beyt sevgisi
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(Þûrâ, 42/23.) ayetiyle ondan
Ehl-i Beyt’ine muhabbeti taleb
etmesini istemektedir.
Hz. Peygamber’in Ehl-i Beyt’ine
muhabbet duymanýn ve onlara
baðlýlýðýn Peygamber ailesini
sevmenin ötesinde bir anlamý
bulunmaktadýr. Ehl-i Beyt’e
baðlýlýk, bizzat Hz. Peygamber
tarafýndan sýrât-ý müstakîmden
ayrýlmamanýn þartý olarak
gösterilmiþtir. Hz. Peygamber,
bir hadîslerinde Ehl-i Beyt’ini,
Kur’an’la birlikte mü’minlere
mîrâs býraktýðýný ifade etmiþtir:
Size, uyduðunuz takdirde ben-
den sonra asla sapýtmayacaðý-
nýz iki þey býrakýyorum. Kur’an-
ý Kerîm ve Ehl-i Beyt’im. Bu iki
þey, Cennet’te Kevser havuzu-
nun baþýnda, bana gelip (hak-
kýnýzda bilgi verinceye kadar)
birbirlerinden ayrýlmayacaklar-
dýr. 
Bu gerçeðin farkýnda olan,
Emevî halîfesi Ömer ibn-i
Abdülazîz, hilâfeti zamanýnda,
Ehl-i Beyt’e hakaretlerin edildi-
ði hutbelere son verdirerek,
halihazýrda camilerimizde oku-
nan þu âyetin okunmasýný
emretmiþtir. Allah, þüphesiz
adâleti, iyilik yapmayý, yakýnla-
ra bakmayý emreder. Ha-
yâsýzlýðý, fenalýðý ve haddi
aþmayý yasak eder. Tutasýnýz
diye size öðüt verir. (Nahl,
16/90.)
Hz. Ali
Hz. Ali, Hz. Peygamber’in
amcasý Ebû Tâlib’in en küçük
oðludur. Annesi Fâtýma bint-i
Esed’tir. Fâtýma bint-i Esed, Hz.
Peygamber’e, yetim ve öksüz
kaldýðý sekiz yaþýndan itibaren
annelik yapmýþtýr. Bu nedenle,
Peygamberimiz ona “ikinci
annem” demiþtir. Hz. Ali’nin
babasý Ebû Tâlib, Hz. Pey-
gamber’i kendi evladý gibi bü-
yütmüþ, evleninceye kadar
evinde barýndýrmýþtýr. Hz. Ali,
Peygamberimizin Hz. Hatîce ile
evlenmesinden beþ yýl sonra,
mîlâdî 600 yýlýnda dünyaya
gelmiþtir.
Hz. Ali, çocukluðunda bile hiç
puta tapmadýðý, yüzünü onlara
hiç çevirmediði için, kendisine
kerrema’llâhu veche (Allah

yüzünü þereflendirsin) sýfatý
layýk görülmüþtür. Sahâbe ara-
sýnda, bu sýfatla anýlan tek kiþi-
dir. Hz. Ali’nin þeref, fazîlet ve
cesaretini anlatan pek çok
künye, ünvan ve lakabý bulun-
maktadýr. Aslan anlamýna
gelen Haydar, Allâh’ýn galip
aslaný anlamýna gelen
Esedu’llâhi’l-Gâlib, Allâh’ýn
rýzâsýný kazanmýþ anlamýna
gelen el-Murtazâ, velîlerin

(Allah dostlarýnýn) sultâný anla-
mýna gelen Sultânü’l-Evliyâ,
topraðýn babasý anlamýna
gelen Ebu’t-Türâb, bunlardan
bir kaçýdýr.
Hz. Peygamber, geçim darlýðý
çeken amcasý Ebû Tâlib’in
yükünü hafifletmek amacýyla,
Hz. Ali’yi beþ yaþýnda iken yaný-
na almýþtýr. Hz. Ali, bu yaþtan
itibaren, Hz. Peygamber
Medîne’ye hicret edene kadar,
onun evinde büyümüþtür. On
yaþlarýnda iken, Hz. Hatîce’den
sonra Hz. Muhammed’in
Peygamberliðine îmân eden
üçüncü kiþidir. Ayný zamanda,
ilk namaz kýlanlardandýr.
Rasûlullâh’ýn yanýndan hiç
ayrýlmamýþ, çocukluk yýllarýný
onun eðitimi altýnda geçirmiþ-
tir. Hz. Ali, bu yýllarý þöyle

anlatmaktadýr: “Henüz çocuk-
tum. O (Allah Rasûlü), beni
baðrýna basardý... Ben de her
an, devenin yavrusu, nasýl ana-
sýnýn ardýndan giderse, onun
ardýndan giderdim. O, her gün
bana huylarýndan birini öðretir
ve ona uymamý buyururdu.
Her yýl Hýra daðýna çekilir, kul-
luða koyulurdu. Onu ben
görürdüm, baþkasý görmezdi.” 
Hz. Ali, çocuk yaþta olmasýna

raðmen, Ýslâm’ýn yayýlmasý ve
güçlenmesi için, her zaman
Hz. Peygamber’e destek
olmuþtur. Taberî, Hz. Ali’den þu
olayý nakletmektedir: Hz.
Muhammed’e; “En yakýn akra-
balarýný uyar”  âyeti nâzil oldu-
ðunda, Allah Rasûlü, Hz. Ali’yi
çaðýrarak, ona þöyle buyurur:
“Yâ Ali! Allâh u Teâlâ, kendi
yakýnlarýmý uyarmamý emretti.
Sen, bizim için bir yemek yap.
Sonra Abdulmuttalib oðullarý-
ný, onlarla konuþmam için bir
araya topla da, iletmekle
görevli olduðum þeyi, onlara
ileteyim.”  Hz. Ali de,
Rasûlullah’ýn emri üzere, onlarý
bir araya toplar ve Hz.
Muhammed (s.a.v.), onlara
hitaben þöyle buyurur: “Ey
Abdulmuttalip oðullarý! Allah

u Teâlâ, beni, genel olarak
bütün halka ve özel olarak da
size peygamber göndermiþ ve
bana; ‘yakýn akrabalarýný uyar’
emrini vermiþtir. Ben de, sizi
dile hafif gelen, ama terazide
aðýr olan iki söze davet ediyo-
rum. Eðer onlarý kabul ederse-
niz Arap ve Arap olmayana
hakim olursunuz ve bütün
ümmetler, sizin emriniz altýnda
olurlar. Onlarla cennete girer

ve onlarla cehennem ateþinden
kurtulursunuz. O iki söz;
‘Allah’tan baþka bir ma’bûdun
olmadýðýna ve benim de onun
elçisi olduðuma þehâdet getir-
mektir.’ Her kim, bu konuda
benim davetime icabet eder ve
bu risâleti gerçekleþtirmemde
bana yardýmcý olursa, benim
kardeþim ve vasîm olacaktýr.”
Orada bulunanlarýn hepsi
susarlar. Onlarýn hepsinden
yaþça küçük olmasýna raðmen
Hz. Ali þöyle söyler: “Yâ
Râsûlallâh! Ben, senin yardým-
cýn olmak istiyorum” Allah
Rasûlü, elini Hz. Ali’nin boynu-
na koyarak þöyle buyurmuþtur:
“Bu þahýs, benim sizin ara-
nýzdaki kardeþim ve vasîmdir.
Sözünü dinleyin ve emirlerine
uyun.”  Çocukluðunda bu
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cesâreti gösteren Hz. Ali’nin
kahramanlýklarý, gençlik ve
yetiþkinlik yýllarýnda da artarak
devam etmiþ, ona “Allâh’ýn
Arslaný” lakabý layýk görülmüþ-
tür.
Hz. Ali, örnek þahsiyeti, îmâný,
bilgisi, adaleti, kararlýlýðý ve
üstün cesareti ile Hz.
Muhammed’in yoðun bir
sevgisini kazanmýþtýr. Hz.
Peygamber, Hz. Ali’ye duyulan
sevgiyi, kendisine ve Allâh’a
duyulan sevgi ile bir tutmuþtur.
Bu bakýþ açýsýný, söze de döke-
rek þöyle ifade etmiþtir: “Ali’yi
seven beni sevmiþ olur, beni
seven de Allâh’ý sevmiþ olur,
Ali’ye buðzeden bana buðzet-
miþ olur, bana buðzeden de
Allâh’a buðzetmiþ olur.”  Ben
kimin dostu isem, Ali de onun
dostudur , Yâ Ali! Sen dünyada
da âhirette de benim karde-
þimsin , Her Peygamber’in nesli
kendisinden, benimkisi ise
Ali’den olacaktýr.  Þayet yedi
gök tabakasý ve yedi yeryüzü
tabakasý, terazinin bir tarafýna
konsa, Ali’nin îmâný da terazi-
nin öbür tarafýna konsa,
þüphesiz Ali’nin îmâný tercih

edilirdi.  Yukarýdaki hadîsler,
Hz. Ali sevgisinin teolojik teme-
lini oluþturmuþtur. Aliyyün
mea’l-hakki ve’l-hakku mea
Aliyyi.  Yani; Ali haklýdýr ve hak
Ali ile beraberdir. Ve’l-hakku
ba’de minnî aliyyün.  Benden
sonra hakký, Ali’de göreceksi-
niz hadîsi Hz. Ali’nin adâlet,
hak ve hukuk konularýndaki
hassâsiyetine dikkatleri çek-
mektedir.
Bir baþka hadîsinde ise þöyle
buyurmaktadýr: “Ey Ali, ben
ilmin þehriyim, sen ise onun
kapýsýsýn. Þehire ancak kapýdan
varýlýr. Bir kimse, beni sevdiðini
söyleyip sana buðz ederse,
beni sevmiyordur ve yalancýdýr.
Zira sen, bendensin ve ben de,
sendenim. Senin ve senden
gelecek evlatlarýndan olan
imamlarýn misali, Nûh’un
gemisi gibidir. Her kim gemiye
bindiyse, kurtuldu ve her kim
muhâlefet ettiyse, helâk oldu.” 
Mekke’li müþriklerin, ezâ ve
cefâlarýný gittikçe artýrmalarý,
hatta kendisini öldürme plan-
larý yapmalarý üzerine Hz.
Peygamber, Medîne’ye hicret
etmeye karar vermiþtir. Ken-

disini öldürmeye gelen müþrik-
leri oyalamak ve evinde olduðu
izlenimi vermek amacýyla yata-
ðýna yatýrdýðý kiþi, Hz. Ali’dir.
Üzerinde bulunan emanetleri
de sahiplerine ulaþtýrmasý için,
Hz. Ali’ye býrakmýþtýr. O da,
büyük bir cesaret örneði göste-
rerek, gece boyunca Hz.
Peygamber’in yataðýnda yat-
mýþ, müþrikleri, onun evde
olduðuna inandýrmayý baþar-
mýþtýr. Emanetleri sahiplerine
ulaþtýrdýktan sonra, yine Hz.
Peygamber’in talimatýna
uygun olarak Mekke’den ayrýl-
mýþ, Kuba’da ona yetiþmiþtir.
Hz. Ali’nin gösterdiði bu kah-
ramanlýk netîcesinde þu âyet
nâzil olmuþtur: “Ýnsanlardan
öylesi de vardýr ki, Allah’ýn rýzâ-
sýný arayýp kazanmak amacýyla,
canýný satar.” 
Hz. Peygamber, Hicret’in
beþinci ayýnda, muhâcirler ile
ensâr arasýndaki yakýnlýk ve
dayanýþmayý kurumsallaþtýr-
mak amacýyla, kardeþleþtirme
(muâhât) yapmýþtýr. Kendisine
kardeþ olarak seçtiði kiþi ise,
çok sevdiði Hz. Ali olmuþtur.
Halen Alevî-Bektâþî geleneðin-

de sürdürülmekte olan müsâ-
hiblik (yol kardeþliði) uygula-
masýnýn tarihî temeli de, bu
olaydýr.
Hz. Ali, hicretin ikinci yýlýnda,
Hz. Peygamber’in çok sevdiði
kýzý, Hz. Fâtýma ile evlenmiþtir.
Bu evlilikten Hasan, Hüseyin ve
ölü doðan Muhsin adlarýnda
oðullarý ile Zeynep ve Ümmü
Gülsüm adlarýnda kýzlarý
dünyaya gelmiþtir.
Hz. Ali, Tebûk dýþýndaki bütün
savaþlara katýlmýþtýr. Hz.
Peygamber’in kâtipliðini de
yapan Hz. Ali, Hudeybiye ant-
laþmasýnýn metnini yazmýþ,
ayný zamanda antlaþmanýn
þahitleri arasýnda da yer almýþ-
týr. Hz. Peygamber tarafýndan,
Hayber’in fethinden önce,
Fedek’e gönderilen yüz kiþilik
askerî birliðe komutanlýk yap-
mýþtýr. Hz. Peygamber, Hayber
Seferi’ne çýkarken, beyaz renkli
sancaðý ona vermiþtir. Hayber,
bu hücûm sonucunda fethedil-
diði için, Hz. Ali’ye Hayber
Kalesi’nin fâtihi denmiþtir.
Mekke’nin fethinden sonra,
Kâ’be’nin ve daha sonra Taif’in
putlardan arýndýrýlmasý görevi
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de, Hz. Ali’ye verilmiþtir.
Huneyn Savaþý’nýn ilk anlarýn-
da, müslümanlarýn daðýldýklarý
bir sýrada, Hz. Peygamber’in
yanýndan ayrýlmayarak, mukâ-
vemet gösterenlerden birisi de,
yine Hz. Ali’dir. Hz. Pey-
gamber’in vasiyeti üzerine,
cenazesini Hz. Ali, Hz. Abbas,
onun oðullarý Fazlý, Kusem ve
Üsâme bin Zeyd, birlikte yýka-
mýþlardýr. O, hayatýndayken
olduðu kadar, ölümünde de
Hz. Peygamber’in en yakýnýnda
bulunmuþtur.
Allâh’ýn arslaný Hz. Ali, zulüm
ve haksýzlýklara karþý sonuna
kadar mücadele eden çetin bir
savaþçý olduðu kadar, fakirlere,
yetimlere, kölelere karþý sofra-
sýný, yüreðini açýk tutan bir þef-
kat ve merhamet insanýdýr. Bir
defasýnda, Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin hastalanmýþ, Hz.
Peygamber’in tavsiyesi üzerine,
iyileþmeleri için, eþi Hz. Fâtýma
ile birlikte üç gün oruç tutmayý
adamýþlardýr. Allâh’ýn lütfu ile
onlar saðlýklarýna kavuþunca
da, adadýklarý orucu tutmaya

baþlamýþlardýr. Birinci gün,
yemek için hazýrladýklarý iftarlý-
klarýný, kapýlarýna gelen bir
yoksula, ikinci gün öksüz bir
çocuða, üçüncü gün de bir
esire ikrâm ederek, yemeyip
yedirmeyi tercih etmiþlerdir. Bu
olay üzerine þu âyet nâzil olur:
“Onlar, içleri çektiði halde,
yiyeceði yoksula, öksüze, esire
yedirirler. Biz sizi ancak, Allah
rýzâsý için doyuruyoruz, bir kar-
þýlýk ve teþekkür beklemiyoruz.
Doðrusu biz, çok asýk suratla-
rýn bulunacaðý bir günde
Rabbimizden korkarýz derler.
Allah da, onlarý bu yüzden, o
günün (kýyâmetin) fenalýðýn-
dan korur. Onlarýn yüzlerine
neþe ve parlaklýk verir.” 
Ýmam Muhammed Bâkýr, Hz.
Ali’nin fütüvvet ahlâkýný þöyle
anlatmaktadýr:
“Allah’a and olsun ki, beþ
senelik hilâfetinde taþ üstüne
bir taþ koymayýp, altýn ve
gümüþ biriktirmedi. Halka
ekmek ve et veriyordu, kendisi
ise arpa ekmeði yiyordu. Bin
köleyi kendi emeði ile alýp, ser-

best býraktý. Hiç kimse, onun
yaptýðý iþi yapmaya kadir deðil-
di.”
Abdullah bin Ebî Rafi ise, onun
yeme-içmede gösterdiði nefis
hâkimiyetini þöyle dile getir-
mektedir:
Hz. Ali yemek yerine, tuz veya
sirkeyle yetiniyordu. Bundan
biraz iyisini getirdiklerinde,
sebze veya az bir deve sütüne

kanaat ediyordu. Et çok az
yiyor ve þöyle buyuruyordu:
“Karnýnýzý, hayvanlarýn kabirleri
yapmayýn.”
Peygamber emaneti olan eþi
Hz. Fâtýma’ya, her zaman sevgi
ve saygý ölçüleri içersinde muâ-
mele etmiþ, gerektiðinde ev
iþlerinde ona yardýmcý olmuþ-
tur. Kaynaklarda, odun topla-
dýðý, su getirdiði ve evi süpür-
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düðü anlatýlmaktadýr. 
Hz. Ali, oðullarý Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin’i de Ýslâm
Ahlâký’na uygun bir þekilde
yetiþtirmiþtir. Hz. Ali ile Hz.
Hasan arasýnda geçen þu
konuþma, onlarýn nasýl bir
ortamda yetiþtiði hakkýnda
bilgi vermektedir.
Hz. Ali: Ey oðulcaðýzým!
Doðruluk nedir?
Hz. Hasan: Ýyiliði yaparak,
kötülüðü ortadan kaldýrmaktýr.
- Þeref nedir?
- Dostlara güzel davranmak,
hatayý kabullenmektir.
- Kardeþlik nedir?
- Darlýkta ve bollukta her þeyini
paylaþabilmendir.
- Hilm nedir?
- Kini yutmak, benliðe sahip
olmaktýr.
- Yücelik nedir?
- Borçluya yardým etmen,
suçlarý affetmendir.
- Erdem nedir?
- Güzel davranmak ve kötülük-
leri terketmektir.
- Gaflet nedir?
- Yüce ve ahlâklý insanlara
deðil, fitne ve fesat peþinde
koþanlara boyun eðmektir. 
Hz. Ali, güzel ahlâký ile birlikte
bilgisi ile de, Hz. Peygamber’in
iltifatýna mazhar olmuþ bir
sahâbîdir. Onun fýkýh alanýnda-
ki üstünlüðü, diðer sahâbîler
arasýnda tartýþýlmayan bir ger-
çektir. Kur’ân-ý Kerîm’i, Hz.
Peygamber hayatta iken ezber-
lemiþtir. Ayetlerin ne zaman,
nerede nâzil olduðunu bildiði
kaynaklarda yazýlýdýr. Güzel
Kur’ân okuyan Hz. Ali’den pek
çok tâbiî, Kur’an okumayý
öðrenmiþtir. Hz. Ali’nin þu söz-
leri, onun Kur’ân’a ve onu
okuyup, öðrenmeye verdiði
önemi anlatmaktadýr: “Kur’an,
öðüdünde aldatmayan, yol
göstermede insaný azdýrma-
yan, söyleyiþte yalan söyleme-
yen bir öðütçüdür. Kur’an’la
oturup kalkan, doðrulukla
oturup kalkar. Bilin ki; hiç kim-
seye Kur’an’dan sonra bir ihti-
yaç, bir yoksulluk gelip çatmaz.
Dertlerinize onunla þifâ dileyin.
Güçlükleriniz için onunla yar-
dým isteyin. Allah’tan dilekleri-

nizi onunla dileyin.”  “Kur’an’ý
öðrenin. O, sözlerin en güzeli-
dir. Hükümlerini belleyin.
Çünkü bu belleyiþ, gönüllerin
ilkbahârýdýr. O’nu güzel bir
tarzda okuyun. Bu okuyuþ,
haberlerin en güzelini okumak-
týr.”  “Gel, Kur’ân-ý Kerîm’i oku-
maya gayret sarf et! Hü-
kümleriyle amel eden ve okun-
uþuna özel bir itina göstererek
ona saygý duyan kâmil insanlar
içinde yaþa! Kur’ân-ý Kerîm’i
güzel bir ahenk ve sesle oku-
yup, anlamý üzerinde düþün-
mek, büyük bir mutluluk vesî-
lesidir. Kur’ân’ý derin bir heye-
can ve kendinden geçercesine
okuyarak Allah’a yakýn olmak
isteyenler, bu arzularýna kavu-
þurlar. 
Hz. Ali, Hz. Peygamber’den
586 adet hadîs rivâyet etmiþtir.
Hâricîlerle yaptýðý tartýþmalar-
da, pek çok kelâmî problemin
çözümüne katkýda bulunmuþ-
tur.
Hz. Ali, Kûfe’de, sabah nama-

zýný kýlarken, bir hâricî olan
Abdurrahman bin Mülcem
tarafýndan, zehirli bir hançerle
yaralanmýþ ve aldýðý yaranýn
etkisi ile, 63 yaþýnda 40/661
tarihinde þehit olmuþtur.
Cenaze namazýný, oðlu Hz.
Hasan kýldýrmýþtýr. Kaynak-
larda; onun ortaya yakýn boylu,
koyu esmer tenli, iri siyah
gözlü, uzuna çalan yuvarlak
yüzlü, sýk ve geniþ sakallý, güler
yüzlü bir insan olduðu anlatýl-
maktadýr.
Hz. Ali, güzel konuþmasý ve
üstün hitâbeti ile de tanýnmak-
tadýr. Pek çok hutbe, mektup,
güzel ve hikmetli sözleri, kay-
naklar vasýtasý ile bugüne
kadar ulaþmýþtýr. Bu sözlerin-
den bazýlarý þunlardýr:
“Îmân, gönülle Allâh’ý taný-
mak, dil ile ikrâr etmek, âzâ ile
kullukta bulunmaktýr.”
“Mü’min, sevgisi Allah için,
nefreti Allah için, almasý ve ver-
mesi Allah için olan kiþidir.”
“Namaz, her temiz kiþinin

Allâh’a yaklaþmasýdýr. Hac, her
zayýfýn savaþýdýr. Her þeyin bir
zekâtý vardýr. Bedenin zekâtý
da, oruçtur.”
“Bir grup halk, sevap için
Allâh’a kulluk eder. Bu kulluk,
tâcirlerin kulluðudur. Bir grup
da, korkudan dolayý Allâh’a
kulluk eder. Bu kulluk, kölelerin
kulluðudur. Bir grup ise,
Allâh’a þükrederek kullukta
bulunur. Ýþte, hür kiþilerin kul-
luðu budur.”
“Kendi ayýbýný gören, baþkala-

rýnýn ayýbýyla oyalanmaz.”
“Aç kalmak, alçalmaktan hayýr-
lýdýr.”
Hazreti Fâtýma
Hz. Fâtýma, Hz. Peygamber’in
en küçük kýzýdýr. Hz. Peygam-
ber’e vahy gelmesinden beþ yýl
sonra, mîlâdî 615 yýlýnda dün-
yaya gelmiþtir. Ona, Fâtýma (ke-
silmiþ) isminin verilmesinin se-
bebi, Allâh’ýn onu ve onu se-
ven dostlarýný ateþten (Cehen-
nem’den) kesmiþ olmasýdýr.     

Devamý gelecek
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Þölen güzel geçti!

Viyana- Avusturya Türk
Federasyonu’nun gele-
neksel olarak organize
ettiði Bayram Þöleni 13
Ocak 2006 tarihinde
Viyana’nýn 10. Bölge-
sinde gerçekleþti. 

Kurban Bayramý’nýn 4.
günü gerçekleþtirilen
þölene her sene olduðu
gibi ilgi büyüktü.
Avusturya Türk Fede-
rasyonu’nun organize
ettiði bu bayram þölen-
leri, bayramlarýmýzýn
öneminin, barýþý ve sev-
giyi vurgulamasýnýn,  in-
sanlar üzerindeki birleþ-
tirici etkisinin unutul-
mamasý ve gelecek ne-
sillere aktarýlmasý ama-
cýyla her yýl geleneksel
olarak düzenleniyor.

Viyana- 2 Þubat 2006 ta-
rihinde Viyana’da, Almanya
Türk Kültür Derneði (Tür-
kischen Gemeinde in Deut-
schland) kurucusu ve baþkaný
Prof. Dr. Hakký Keskin’in katýl-
dýðý bir basýn toplantýsý dü-
zenlendi.

BG4 Mimarlýk odasýnda yapý-
lan basýn toplantýsýnda Prof.
Dr. Hakký Keskin, Almanya’da-
ki Türk toplumunun enteg-
rasyonu ve organizasyonu ko-
nusundaki deneyimlerini ak-
tardý ve konuyla ilgili sorularý
yanýtladý.

“Türk toplumunda entegrasyon” toplantýsý

Viyana- Arap ülkelerinde “hakawa-
ti“ ya da “meddah“ olarak adlandý-
rýlan meslek, geniþ bir anlama ve
köklü bir geleneðe sahiptir. Bunun
güzel bir örneðinin sunulacaðý,
Viyana Interkulttheater’da oyuncu-
luk ve rejisörlük yapan Aret Güzel
Aleksanyan’ýn “Derwisch Erzählt“
isimli yeni programý Nisan aynýnda
izleyicisiyle buluþacak. Otantik bir
atmosferde gerçekleþecek pro-
gramda, izleyiciler Sufi hikâyeleri-

nin anlamýný, huzurunu yaþayacak.
Mandana Alavia Kia da büyüleyici
sesiyle programa renk katacak. 
“ Derwisch Erzählt“
Ýlk gösterim: 6 Nisan 2006
Sonraki gösterimler:
7, 8, 9, 20, 21, 22, 23 Nisan 2006
Baþlama saati: 19.30
Interkulttheater, Fillgradergasse
16, 1060 Wien
www.interkulttheater.at
Bilet için info@interkulttheater.at

“Derviþ anlatýyor” Nisan’da gösterimde
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Viyana- Ünlü Türk piyanist
ve besteci Fazýl Say, Mo-
zart’ýn 250. doðum günü-
nün kutlandýðý 2006 sene-
sinde Viyana’ya gelerek,
tamamý Wolfgang Ama-
deus Mozart’ýn eserlerin-
den oluþan konseriyle iz-
leyenleri büyüledi. 01-03
Þubat 2006 tarihleri ara-
sýnda Viyana Tanzquar-
tier’de, koreograf Elio Ger-
vasi’nin “Tanz Company

Gervasi” grubu ile birlikte
sahne alan ünlü piyanist,
ilk defa bir dans grubu ile
sahneye çýktýðýný belirtti. 

Fazýl Say, 2006 Mozart
yýlýnda Viyana’da sahne
almasýyla ilgili olarak “Mo-
zart’ýn eserleri benim için
film müziði gibi ve dansla
birleþtiði zaman çok büyük
bir enerji ortaya çýkýyor.”
dedi.

Türk piyanist Fazýl Say
Türk piyanist Fazýl 

Say’dan Mozart konseri
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