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Mc Donalds'da
Domuz eti?

Yeşil sermayeye ait holdingler tarafından mağdur duruma düşü-
rülen vatandaşlar, Viyana’da bulunan Reşadiye derneğind bu-
luştular. Basından sadece Yeni Vatan Gazetesi’nin katıldığı top-
lantıda mağdurlar, Avusturya`da bulunan tüm mağdurlara bir 
çatı altında  birleşme çağrısı yaptı. Holdingzedeler alın teri ve bi-
rimkimleri olan paralarının özellikle "İslam`da faiz yasak, Allah 
rızası, cennete gideceksinizdiye alanlardan bu dünyada ve öteki 
dünyada şikayetciyiz" dediler.              Haberin devamı: 16-17'de

HABERİN DEVAMI: Sayfa 10-13'DE

"aMan o yaMan aldatIcI
senİ allaH dİyereK 

aldatMasIn"
Kuran`ı Kerim, Lokman Suresi, 33. ayet 

brutal betrogen von den 
eigenen landsleuten

im namen gottes
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arası bilgi birikime sahip olmak, bir 
nitelik olarak kabul edilmiyor“. 

ArAdAki uçurum büyüyor

Avusturya’daki bu olumsuz koşul-
lardan en çok muzdarip olanlar, en 
çok göçmenin yaşadığı şehir olan 
Viyana’da yaşayan göçmen va-
tandaşlardır. Nüfusunun üçte biri 
göçmenlerden oluşan Viyana’da, 
yaklaşık 350 bin kadar ikinci nesil 
göçmen var. Bu nüfusun büyük ço-
ğunluğu kendi geçimini sağlaya-
bilecek yaşta. Ancak vatandaşlık 
sahibi olan ve vatandaşlık sahibi 
olmayan göçmenler arasındaki iş-
sizlik uçurumu büyümeye devam 
etmekte. AMS’nin verilerine göre; 
her beş işsizden üçünün göçmen 
kökenli olduğu belirtildi.  Çeşitli 
akademisyenler  mesleki eğitim al-
mak isteyen göçmen gençlere ye-

terli imkanların sunulmadığı fik-
rini savunurken, sosyal bilimler 
araştırmacısı olan August Gaechter 
„Konjonktür kötüye gittiğinde, 
bundan ilk etkilenenler göçmen-
ler oluyor. Çoğu zaman, özellikle 
de turizm ve inşaat sektöründe dö-
nemlik ve ucuz işlerde çalışmak zo-
runda kalıyorlar. 2009 sonu itiba-
riyle 15-21 yaş arası gençlerin yüzde 
10’u işsizdi. Göçmenlerde ise bu 
sayı çok daha fazla. Birçok işveren 
için çoğu zaman yabancı aksanlı 
bir Almanca konuşuyor olmanız, 
işe alınmamanız için yeterli bir se-
bep olmaktadır“ dedi. Dezavantajlı  
koşullara rağmen sosyal olarak sınıf 
atlayan göçmenler de yok değil. Sırp 
kökenli göçmenlerin yarısı, Türk kö-
kenli göçmenlerin de dörtte biri orta 
sınıfa yükselmiş durumdadır.

Haberin devamı sayfa 50`de 

AvusturyA’nın AMS, ZSİ ve Statistik 
Austria  kurumlarının yaptığı araş-
tırmalar, işsizliğin Avusturya vatan-
daşı olmayanları daha da çok etki-
leyen bir sorun olduğunu gösterdi. 
İş sahibi olan göçmenlerin üçte biri 

de eğitim seviyelerinin çok aşağısın-
da işlerle meşguller. ORF kanalında 
azınlıklarla ilgili programlarda edi-
törlük yapan Meryem Çıtak’ın bu 
konu hakkındaki görüşleri  şöyle: „ 
Avusturya iş piyasasında, kültürler 

HAbEr

Avusturya'nın 9'uncu 
Cumhurbaşkanı ikin-
ci defa adaylığını koyan 

Heinz Fischer oldu. Fischer ra-
kipleri Rosenkranz ve Gehring'e 
fark atarak oyların yüzde 
78.9'unu aldı. Seçim sonuçla-
rı konusunda açıklama yapan 
Heinz Fischer, "Harika bir so-
nuç. Tüm halkıma teşekkür edi-

yorum. Yüzde 78 oranında bir 
oy alacağım aklımdan bile geç-
medi. Çok gururluyum" derken, 
Irkçı söylemlerle seçimlere katı-
lan Barbara Rosenkranz sonuç-
ların açıklanmasından hemen 
sonra yaptığı açıklamasında, 
"Ben seçimlere iyi hazırlana-
madım. Adaylığım çok geç açık-
landı" dedi.

Çeşitli kuruluşların yaptığı araştırmalar, genç 
göçmenlerin Avusturya’da iş bulma konusunda 
dezavantajlı  konumda olduğunu gösterdi.

GöçmEnlErin entegrasyon mu-
tabakatı kapsamında imzaladı-
ğı Almanca yeterlilik sınavı için 
bir zorluk daha çıkarıldı. İçişleri 
Bakanlığı’nın yeni uygulama-
sına göre, Almanca dilinde ye-
terlilik karnesine sahip olan bir 
göçmen bile, kendisiyle ilgile-

nen memur uygun görürse yeter-
siz sayılabilecek. 

Yani uzmanlar tarafından hazır-
lanmış, resmi geçerliliği olan, 
kendisine sahip olmak için 
uzun süre çalışılmış ve mas-
raf yapılmış bir karne, eğer ilgi-

li vatandaşlık memuru uygun 
görürse iptal edilebiliyor. Bu ip-
tal edilmenin sonucu da sınır-

dışı edilmeye kadar gidiyor. 
Kararlaştırılan zorluklar bunun-
la da sınırlı değil. İçişleri bakan-
lığının yeni uygulamasına göre 
de Almanca yeterlilik için erişil-
mesi gereken minimum seviye-
nin A2’den B1’e çıkarılması gün-
demde. 

B1 seviyesinde yabancı dil, 
Avusturya’da okullarında sene-
lerce yabancı dil eğitimi almış 
birçok kimsenin erişemediği bir 
seviye. 

genç göçmenlerin 
iş bulma şansı çok az

FıscHEr 6 yıl dAHA 
cumHurbAbA 

almanca yeterlilik 
sınavında bir zorluk daha

Avusturya’nım  bazı bü-
rokrat, siyasi ve iş çev-
resi Türkiye göçme -

ni bazı “işgüzarların” Türkiye 
Cumhuriyeti’nin başta Dışişleri 
Bakanlığı, Emmiyet , Milli 
İstihbarat ve Elçiliğin adı-
nı kullanarak kendilerine ra-
kip gördükleri ya da siyasi ola-
rak farklı düşünen .kendine 
“Türk/Kürt Aleviyim” diyen  
vatandaşı Avusturya’nın çeşitli 
kuruluşlarıına ispatsız ve  bel-
gesiz karalamasını kapalı kapı-
lar arkasında konuşuyolar.   

nAmusA dil uzAtıyorlAr

Bu işgüzarlar akıl almaz taktik-
lere başvurabiliyorlar. “Bu kişi 
kriminal,terörist” iftirası  tut-
maz ise o zaman “Bu kişi evli 
ama evlilik dışı ilişki yaşıyor” 
diyecek kadar alçalabiliyorlar

‘siyAsi Gücüz’ 

Kendilerini Türkiye’deki siya-
si güç odaklarına yakın kişiler 
olarak tanıtan bu işgüzarlar 
kendilerine rakip gördükle-
ri vatandaşları iş kapmak is-
tedikleri Avusturya’nın çe-
şitli kuruluşlarına “Onlar 
Türkiye’de tutuklanacak. 
Onlara iş vermeyin. Türkiye’de 
Dışişleri  Bakanlığı  veya 
Emmiyeti ile görüşüyoruz” di-
ye karaladıkları bizzat bunu 
yaşıyan Avusturya’lılar tara-
fından  Yeni Vatan Gazetesi’ne 
iletildi. Ellerinde hiçbir bel-
ge,  o lmadan “Biz  Türk 
Dışişleri Bakanlığı ile görü-
şüyoruz. Elçilikle irtibatımız 
süper. Bunlar kriminal kişi-
ler. Sakın onlara iş vermeyin 
ve ilişkiden kaçının ” diye if-
tira atan bu siyasetçiler hak-
kında Avusturya savcılığına, 
İçişleri Bakanlığına, Avrupa 
Birliği’nin ilgili masalarına suç 
duyurusunda bulunulanacağı 
öğrenildi. 

AvusturyAlı’ lArı bilE 
tEHdit EdiyorlAr 

Olay karşısında tepki veren 
Avusturyalı müdür seviye-
sindeki kişileri “Avusturyalı 
parti temsilcileri ile ilişkile-
rimiz iyi, haddini bil” diye-
rek tehdit edenlerin Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşları-
nın adını kullandıklarını ifa-
de eden bir Avusturyalı uzman 
“Olay tam bir rezalettir ve ka-
nunen suçtur. Olaya  Avusturya 
Dışişleri Bakanlığı’nın el koy-
ması gerekmektedir. Avusturya 
Türkiye’nin arka bahçesi değil-
dir.  Bunlar Türkiye’deki siyasi 
ve ticari ilişkileri Avusturya’da 
büyük partilerin üzerinde bas-
kı aracı olarak kullanıyorlar. 
Bu kuvvetler ayrılığına ters bir 
olay. Kamuoyunun tüm de-
mokratik güçlerini hassas ol-
masu gerekiyor” dedi. 

soruyoruz

Bu işgüzarlara soruyoruz: 1) 
Avusturya makamlarında ken-
di işinizi takip ederken ne hak-
la başka insanlar hakkında 
“Bu kişiler ve kuruluşlar kri-
minaldir” diyebiliyorsunuz? 
Türk Dışişleri Bakanlığı’nın 
veya Türkiye Cumhuriyeti’nin 
çeşitli kurumlarının  ismini 
ne hakla kullanıyorsunuz? 2) 
Bugün yakın olduğunuzu id-
dia ettiğiniz çevreler  bu ah-
laksızlıklarınızı biliyorlar mı? 
Nereden talimat alıyorsunuz? 
Ne hakla başka düşüncede, 
başka mezhepte olan insanları 
Türk devletinin çeşitli kuruluş-
larının adını kullanarak kara-
lıyorsunuz? 3) Bu yaptıklarını-
zı ne hakla Türkiye lobisi veya 
“Müslümanların hakkını koru-
yoruz”. “Entegrasyona destek 
amaçlı Etnik Pazatalama yapı-
yoruz”, “Türklere Almanca öğ-
retiyoruz” diyerek meşrulaştı-
rıyorsunuz?

ispiyonlAmA,
kArAlAmA vE 
iFtirAyA HAyır!
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Viyana, her yaştan ve  millet-
ten insanların, uyum için-
de bir arada yaşadığı bir  şe-

hir olmaktan gurur duymaktadır. 
Farklı yaşam tarzlarının ve kül-
türlerin bir araya geldiği yerlerde, 
korkuların da oluşması mümkün-
dür. Karşılıklı ön yargıları kırmak  
ve „Stadt Wien 2009“ senesinde iyi 
bir birlikte yaşam için „Sei dabei 
(sen de katıl)“ projesini başlattı.

Proje bugüne kadar gösterdiği bü-
yük başarıdan sonra şimdi ikinci 
tura geçmiş durumdadır. Şu ana 
kadar 45 proje gerçekleştirildi ve 
10 yeni projeye de yakın zamanda 

start verilecektir. Bu projeler; ba-
yanlar fubol turnuvalarından ortak 
resim boyama atölyelerine, atölye-
lerden herkes için pikniğe kadar 
geniş bir yelpazede gerçekleşecek-
tir. Frauenberger: "Bizim için her 
proje önemli. Irkçılığa ve yaban-
cı düşmanlığına karşı hep beraber 
el ele verelim." „Sen de katıl“ pro-
jesini başlatan, Entegrasyondan 
Sorumlu Viyana Eyalet Bakanı 
Sandra Frauenberger bu konu 
hakkındaki görüşlerini şöyle di-
le getirdi:  ‘‘Sen de katıl“ proje-
si, Viyanalı‘ların sayısız fikrinden 
beslenmekle beraber, büyük bir so-
rumluluk da almaktadır. 

İnsanları bir araya getiren ve bir-
birleriyle iletişim kurmalarını sağ-
layan her proje bizim için değerli-
dir, zira bu fikirler daha iyi birlikte 
yaşam için sağlam köprüler kura-
caktır. „Sen de katıl“ haraketi ve 
her ilçedeki çeşitli projeler saye-
sinde, Viyanalı’larla geniş bir en-
tegrasyon birliği kurmak istiyoruz. 
Böylelikle, ırkçılığa ve yabancı 
düşmanlığına karşı da çok net bir 
işaret vermek istiyoruz“ 

100’dEn FAzlA projE HEp bErAbEr 
HAyAt bulsun. sEn dE kAtıl!

„Sen de katıl“ projesi son dere-
ce başarılıdır. Stadt Wien ya da 
başka bir deyişle Stad Wien ‘‘en-
tegrasyon bölümü“ (MA 17), şim-
diden 50’den fazla projeyi des-
teklemektedir. Buradaki birinci 
amaç; 2010 senesinde yüz adet 
projeyi sunabilecek duruma gel-
mektir. Viyana’da beraberce yaşa-
mayı gönlünden geçiren herkes bu 
harakete „katılabilir“. Geziler ol-
sun, futbol turnuvaları olsun, aş-
çılık dersleri olsun, rock konser-
leri olsun hiç fark etmez. Her fikir 
önemlidir ve gerçekleştirilmeye 

değerdir. „Sen de katıl“ proje bü-
rosunun bütün çalışanları herkes 
için, danışma, deneyim paylaşma 
ve finansal destek (300 Euro’ya ka-
dar) konularında hizmetinizdedir. 
Bu konudaki bütün önemli bilgi-
lere 01/ 4000 03919 numaralı tele-
fondan veya www.seidabeiwien.
at adresinden ulaşabilirsiniz. En 
iyi projeler yine bu sene de gerçek-
leştirilecek olan büyük „Sei Dabei 
Gala“’sında, Viyana Rathaus’da 
düzenlenecek olan bir törenle, 
Entegrasyondan Sorumlu Meclis 
Üyesi Sandra Frauenberger’in de 
katılımıyla ödüllendirilecektir. 
Kazananlar, izleyicilerin oyları ile 
belirlenecektir.

Sen de katıl 2010: 

SEN de katıl!

projeler geliştirelim ve yaşayan bir entegrasyonda 
hepimizin izi olsun

Stadt Wien/ Kromus

MA 17 / Beck

Entgeltliche Anzeige

briGittE jAnk 118bin’den fazla 
Viyanalı işletmenin katılımıyla 
gerçekleşen oylama sonucunda 
bariz çoğunluğu sağlayarak yeni-
den seçildi. 

Jank, yeni dönemde işletmecilerin 
ve esnafın işini kolaylaştırmak ve 
ticareti teşvik etmek içerikli prog-
ramlarını tüm hızıyla sürdürmeye 
devam edeceklerini söyledi.

brigitte jank 5 sene daha Wk’nın başında

viyAnA-dErsim Çevre girişimi, 
Demokratik Haklar Federasyonu 
gibi bir çok sivil toplum örgütü-
nün de yapılmasını protesto etti-
ği, Dersim’in tabiatına büyük za-
rarları dokunacağını savunduğu 
HES(Hidroelektrik santrali) ba-
rajları Dersimliler için hala bü-
yük bir sorun. 

Dersim Çevre Girişimi, Munzur 
Vadisi Milli Parkı’nın birin-
ci dereceden sit alanı ilan edil-

mesini istemiş, ve Elazığ Müze 
Müdürlüğü’nün bu doğrultuda 
2001 senesinde hazırladığı rapor 
da Kültür ve Turizm Bakanlığı ta-
rafından ilgi görmemişti. Bu da 
Dersim bölgesinde kimisinin ya-
pımına şimdiden başlanmış, ki-
misinin yapımı da hala sürmekte 
olan barajların inşasının yolunu 
açmıştı. Dersim Çevre Girişimi 

avukatı Barış Yıldırım ise bunun 
bir skandal olduğunu söylerken, 
“Tespit ettiğimiz büyük ve daha 
da vahamet arz eden  diğer bir 
skandal ise, Munzur Vadisi Milli 
Parkı uzun devreli gelişme pla-
nı onaylanmamış; henüz yürür-
lüğe girmemiş. Bu ne anlama ge-
liyor; Milli Parklar Kanunu; Milli 
Parklar Yönetmeliği hükümleri-

ne göre milli parklar uzun devre-
li gelişme planları onaylanıp ke-
sinleşmediği sürece milli park 
sınırları dahilinde hiçbir yapı te-
sis bu kapsamda baraj ve HES ya-
pılamaz. Bu skandalı da biz tes-
pit ettik. Mercan Hidroelektrik 
Santrali 2003 yılından bu yana 
enerji üretiyor. Bu ne anlama ge-
liyor? Kaçak bir yapı var ortada” 
ifadelerini kullandı. la birbirin-
den ayrılması ve bunun da sos-
yal ve ekonomik yapıya onulmaz 
tahribat vermesidir.

"İnsanlığa 
çağrı"

dersim’de Hes barajları 
ile doğa ve insanlık yok 

ediliyor!
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vıyAnA - Viyana Yabancı Basın 
Cemiyeti ve Stadt Wien Basın ve 
Bilgilendirme Hizmeti 18 Mayıs 
2010 tarihinde 7. yaz şenliklerini 
kutlamak için davet ettiler. Politika, 
medya ve kültür camiasından birçok 
insanın rahat bir ortamda bir araya 
geldikleri geleneksel buluşma, 
Belediye Başkanı Michael Häupl' 
ı temsilen Viyana Eyalet Bakanı 
Christian Oxonitsch'in katılımıyla 
gerçekleşti. Cumhurbaşkanı 
Fischer'e, Yabancı Basın Cemiyeti 
Başkanı Dr. Susanne Glas (ARD 
Südosteuropa) tarafından yeniden 
seçilmesini tebrik etmek amaçlı 
kırmızı-beyaz-kırmızı bir resim 
hediye edildi. Hediye edilen resim 
Yabancı Basın Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Üyesi  Yeni Vatan Gazetesi 
temsilcisi Birol Kılıç tarafından 
yapıldı. Birliğin başkanı Glass, 
Cumhurbaşkanı Fischer'i " 
Avusturya'da insancıl, barışçıl ve 
hukuksal bir düzenin garantörü" 
sözleriyle selamladı.

cumhurbaşkanı Fischer, Villa 
Hörbiger'de yabancı basın 
cemiyeti ile buluştu. yeni 
Vatan gazetesi temsilcisi 
birol Kılıç  tarafından hazırla-
nan "Kırmızı beyaz Kırmızı"  
adlı resmi cumhurbaşkanı  
Fischere yabancı basın 
cemiyeti başkanı susanne 
glass tarafından hediye edildi.

Fischer'e 
Kırmızı- beyaz
Kırmızı 
hediyesi!

  dr. Heinz Fischer
Cumhurbaşkanı

  dr. susanne glas
Yabancı Basın
Cemiyeti Başkanı

  christian oxonitsch
Viyana Eyaleti Bakanı
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viyAnA – Viyana Belediye Başkanı Michael Häupl po-
lis akademileri için yapılan kamu personeli seçme 

sınavının sonuçları konusunda düşünceli. Sınava 
girenlerin %41’lik bir bölümü yazılı Almanca sına-
vında başarısız not alırken başarısız olan bu ki-
şilerin sadece yüzde 7’lik bir kısmının göçmen-
lerden oluşması da belediye başkanını kara kara 
düşündürüyor. Göçmen olmayan, doğma büyü-
me Viyanalı olan adayların bile Almanca sevi-
yelerinin bu denli düşük olması konusunda ko-

nuşan Häupl „ Almanca kursları sadece göçmen 
kökenliler için mi yapılmalı, yoksa Almanca kursu-

na ihtiyacı olan yerli  vatandaşlar da var mı? Bu ko-
nuda emin değilim. Kamu personeli seçme sınavı  so-

nuçlarını görünce, Almanca‘nın göçmen olmayan birçok 
insan için de  büyük bir problem olduğunu gözlemliyo-

rum“ dedi. Häupl’ın, Viyana’da Türk okulları açılması ko-
nusunda „Avusturya’da yabancı okullar var. Eğer 

Türkler de bir Türk okulu açılması talebinde 
bulunurlarsa, buna karşı olmam söz 

konusu değildir“ şeklindeki söz-
lerinin muhalefet tarafın-

dan büyük tepki çekmesi 
kendisine hatırlatılınca, 
Häupl sinirini gizleyeme-
di.  FPÖ’nün bir Türk ku-
şatması altında olduğu-
na dair inancının artık 
bir „histeri“ halini al-
dığını belirten Häupl, 
şöyle konuştu :  „ 
Anlaşılan, bunların 
seçim savaşı yap-
mak dışında bir işi 
yok. Benim için 
önemli olan her-
kesin Almanca 
öğrenmesidir“. 

Polis akademileri 
için yapılan kamu 
personeli  seçme 
sınavında, göçmen 
olmayan, doğma 
büyüme Viyanalı 
olan adayların bile 
Almanca sınavında 
teker  teker dökülme-
si, Belediye Başkan‘ı 
Haeupl’ı kara kara 
düşündürüyor. 
Muhalefetin, Türk 
okullarının açılması 
konusunda da kendi-
sine yüklenmesine 
bir anlam veremeyen 
Häupl, FPÖ’nün 
tutumunu „histerik“ 
olarak nitelendirdi.

F r E i s tA dt -  Av u s t u r y a’ n ı n 
Oberösterreich eyaletinde bulu-
nan Freistadt’ta Türk kültürü sı-
nıflarda ders olarak anlatılmaya 
başlandı. Avusturya uyum bü-
rosu ile müzik okulunun bera-
ber gerçekleştirdikleri bu proje-
de Avusturya’lı öğrenciler Türk 
kültürünü öğrenmeye başladı. 
Nasreddin Hoca hikayelerinin an-
latıldığı derslerde, Avusturya’lı 
öğrencilere baklava ve Türk müzi-
ğinin simgesi olan saz da gösteril-

di. Uyum çerçevesinde oluşturu-
lan bu sınıflarda Türk öğrencileri 
katolik dinine ait bilgiler verile-
rek, katolik dinine bağlı öğrenci-
lere İslam dini anlatıldı. 

Katolik öğrencilerin İslam dinini 
daha iyi anlayabilmesi için mes-
cit ziyaret edildi.  Okulun müdürü 
olan Peter Beyer yaptığı açıklama-
da, ’Karşılıklı anlayış için gerçek-
ten çok başarılı bir proje’ diye ko-
nuştu.

       HÄupl:
"VİyANAlIlAR'A DA AlMANcA 
                                  kuRSu VERMEk lAzIM“

baklava ve ilahilerle 
ders anlatıyorlar
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Yeni Vatan Gazetesi: Mc Donalds 
ne zamandan beri domuz eti içe-
ren gıda mamülleri satıyor?

Mc Donald`s:  McDonald’s 
Avusturya şubesinin standart me-
nülerinde domuz eti içeren gıda-
lar mevcut değildir. Bazı kahvaltı 
ürünlerinde (örn: Ham&Eggs) ve-
ya dönemsel olarak satışa sundu-
ğumuz promosyon burgerlerde (sı-
nırlı sayıda üretilirler) sattığımız 
etin içinde „Speck“ isimli domuz 
eti mamülü bulunmaktadır. Yeni 
kahvaltı promosyonumuz olan ve 
3 Mayıs 2010 tarihinden itibaren 
Avusturya’da müşterilerin beğe-
nisine sunulmuş olan „easy mor-
ning“ adlı kahvaltı menümüz-
de, içinde domuz eti bulunan 
Mc Muffin sausage isimli bir bur-
ger bulunmaktadır. Mc Donalds 
Avusturya ilk restoranını 1977 se-
nesinde açmıştır ve geride kalan 
30 yılı aşkın süredir de ürün yel-

pazesini geliştirmeyi bilmiştir. 

Yeni Vatan Gazetesi: Avust-
urya’da yaşayan 500bin’den fazla 
Müslüman insanın dinsel inançla-
rı sebebiyle domuz eti tüketmedi-
ğini ve hatta bunların birçoğunun 
domuz etini iğrenç bulduğunu bi-
liyor musunuz? Yahudi inancında 
da domuz etinin yasak olduğun-

dan haberiniz var mı? 

Mc Donald`s: Dini inançlar sebe-
biyle domuz etinden imtina edil-
mesi  elbette ki bizim de bildiği-
miz bir konudur. Zaten bizim de 
ürün yelpazemizde hemen hemen 
sadece dana eti ve tavuk ürünleri 
bulunmaktadır. 

Yeni Vatan Gazetesi: Müşter-
ilerinizi domuz eti içeren ürünler 
hakkında nasıl bilgilendiriyor-
sunuz? Neden şahsımın (ki uzun 
senelerdir sadık bir McDonald’s 
müşterisiyimdir) son derece say-
gılı, net ve gerçeklere dayanan so-
rularımı tuhaf buluyorsunuz?  

Mc Donald`s: Müşterilerimiz bü-
tün standart ve promosyon ürün-
lerimiz hakkında restoranları-
mızdaki menülerden, dış menü 
tabelalarımızdan (arabayla alışve-
riş yapanlar için),  ödeme yapılan 

kasaların yanında bulunan bil-
gi tabelalarından ve İnternet üze-
rinden www.mcdonalds.at adre-
sinden bilgi edinebilirler. Burada 
ürünlerimizin tam olarak han-
gi maddelerden oluştuğu hakkın-
da bilgi toplayabilirsiniz. Ayrıca 
İnternet üzerinden ve tepsilere ko-
nulan kağıtların arka yüzlerinden 
ürünlerimizin besin değerleri hak-
kında da bilgi edinebilirsiniz. 
 
Yeni Vatan Gazetesi: Birçok 
Müslüman ailenin McDonalds‘da 
domuz eti satılmadığını düşündü-
ğünü,  bu konuda McDonald’s’a 
inançlarının tam olduğunu ve ge-
rek tek başlarına gerek çocukla-
rıyla aç bir şekilde McDonald’s’a 
geldikleri zaman doğrudan sa-
tış yapılan kasalara gittikleri-
ni ve sizin küçük harflerle, küçük 
kağıtlara yazılmış bilgilendir-
me amaçlı bildirilerinizi oku-
yamadıklarını biliyor musu-

Mc Donald’s, vatandaşları domuz eti içeren ürün-
lerin satışı konusunda yeteri kadar bilgilendiriyor 
mu? Son günlerde Mc Donald’s’ın domuz eti içeren 
gıdalar sattığına dair yeni Vatan Gazetesi‘ne gelen 
şikayetler arttı. Mc Donald`s`ın Mariahilfer caddesi 
üzerinde bulanan bir  şubesinde  karnını doyurmak 
için karısı ve üç çocuğu ile Mc Donald’s‘ a giden 
Avusturya vatandaşı Türkiye göçmeni bir vatandaş, 
Mc Donalds’ın domuz eti içeren ürününü  ailesi 
ile birlikte bilmeden  sipariş ettiklerini son anda 
öğrenince, yeni Vatan Gazetesi’ni arayarak şikayette 
bulundu. Ayrıca okuyucumuz, kendisinin Mc 
Donald’s‘da domuz eti içeren ürünlerin satılabileceği 
ihtimalini hiçbir zaman düşünmediğini ifade ede-
rek, sayfalarımızda gördüğünüz ve Mc Donald’s‘ın 
duvarlarında domuz hayvanının resimlerini içeren 
ve etlerin nereden geldiğini gösteren resimleri bize 
yolladı. Okuyucumuz, Müslüman vatandaşlarımızın 
McDonald’s tarafından bu konuda yeteri kadar açık 
bilgilendirmediği konusunda da şikayetçi oldu. yeni 
Vatan Gazetesi olarak bu durumu değerlendirdik 
ve halkı aydınlatmak amacı ile  McDonald’s 
Avusturya Halkla İlişkiler Sorumlusu Mag. ursula 
Riegler ile  iletişime geçtik ve merak edilen soruları 
kendisine sorduk . Aşağıda, aldığımız cevapları 
okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz.  Birol kılıç

Mc donald’s‘da 
domuz eti satışı? 
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nuz?  Bizler birçok Avusturya’lı 
Müslüman aile ile sizin domuz 
eti politikanızı (Promoston etc.) 
sorguladık ve öğrendik ki kendi-
leri McDonald’s‘da domuz eti sa-
tışı konusunda bilgilendirilme-
mişler. McDonalds 500bin kadar 
Müslüman’ın domuz eti içeren 
ürünler konusunda bilgilendiril-
mesi açısından gelecekte neler 
yapacak? 

Mc Donald`s : Yukarıda da belirt-
tiğimiz gibi birçok farklı noktada 
ürünlerimizin tam olarak neler-

den oluştuğu konusunda müşte-
rilerimizi bilgilendiriyoruz. Bu 
bilgilendirmeyi müşterilerimizin 
sipariş vermeden önce hangi ürü-
nü seçmek istediklerine karar ve-
rebilmeleri için yapıyoruz. Bizim 
için konuklarımızın beklentilerini 
ve isteklerini karşılayabilmek son 
derece önemlidir. 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi 
standart menülerimiz ve promos-
yon ürünlerimizin büyük bir kısmı 
dana ve tavuk burgerlerden oluş-
maktadır. 

Mc Donald’s’ın  Yeni Vatan 
Gazetesine ekteki haber-
de vermiş olduğu ce-

vaplara göre müşteriler, inter-
net üzerinden, ödeme yapılan 
kasanın yanında bulunan kü-
çük tabelalardan ya da  tepsi-
ye serilen kağıdın arka yüzün-
den, satılan ürünler ve içerdikleri 
maddeler hakkında bilgi edine-
biliyormuş. Şimdi düşünün; yo-
rucu bir gün geçirmişsiniz, karnı-
nız acıkmış, bir şeyler atıştırmak 
için McDonald’s a gitmişsiniz.  
Kafanızda “Mc Donald’s’da do-
muz eti yoktur” imajı oturmuş. 
Bir şeyler sipariş etmek istiyor-
sunuz ama alacağınız mamu-
lün içinde domuz eti olup olma-
dığından emin olamıyorsunuz. 
Kasanın yanında bulunan stan-
dının kenarına iliştirilmiş olan 
ürün içeriği tablosunu görüp, 
bir çırpıda okuyup, anlayıp, ka-
rar verip sipariş vermeniz gereki-
yor. Evet bir fast-food restoranın-
da. Evet, her siparişin bir dakika 

içerisinde verilip hazırlandığı ve 
sürekli arkanızda sırada bekle-
yenlerin olduğu bir ortamda ka-
sada sorulan soru nedir: Gross 
oder klein? Büyük seçim mi ol-
sun küçük seçim mi? Peki ağzı-
nız sulanırken, mideniz yanar-
ken, karşınızdaki ana menüye 
baktığınızda, hiçbir yerde domuz 
eti ibaresi görebiliyor musunuz? 
Tabii ki bunu öğrenmek için ge-
rekli olan tek yol bu değil. Sırada 
siparişinizi vermek için bekler-
ken hemen Iphone’unuzla inter-
nete bağlanabilir, Mc Donald’s’ın 
sitesine girebilir, oradan da baka-
bilirsiniz. 

Bu çeviklikte bir McDonald’s 
müşterisine henüz rastlanmadıy-
sa da, bu da bir ihtimal. Olmadı 
bir ihtimal daha var. O da; tepsi-
ye serilen kağıdın altına bakmak. 
Gerçi o kağıdı görebilmeniz için 
önce siparişinizi vermiş olmanız 
gerekiyor. Maalesef  bu da sipari-
şin içinde ne eti olduğunu öğren-

memiz için gereken  yollarından 
biri olarak bizlere sunulmuş du-
rumda. Hangi insanın, üzerinde 
patates, kola ve hamburgerinin 
konulduğu o kağıdın altına “aca-
ba bir şey yazıyor mudur” diye 
bakmak aklına geliyordur? Zaten 
karnı çok aç durumda olan bir ki-
şinin de bu tarz aklıevvelliği gös-
tereceği ise ayrı bir muamma.

Peki, Avusturya’da sayısı 500 bin-
den fazla, inancı veya sağlık du-
rumu nedeniyle domuz eti yeme-
yen kayda değer sayıda bir kitle 
varken, bir gıdanın içinde domuz 
eti olup olmadığı gibi basit bir ko-
nuyu bu kadar yokuşa sürmeye, 
takibini zorlaştırmaya ve müşte-
rileri şüphe içinde bırakmaya ge-
rek var mı? Yoksa, kasaların arka-
sında kocaman fotoğrafları dizili 
olan McDonald’s menülerinin al-
tına, kocaman ve müşterilerin ra-
hatlıkla okuyabileceği, kısa bir 
bilgi içeren yazı – ürünün ne etin-
den yapıldığını gösteren–  ekle-

mek daha pratik bir çözüm olabilir 
mi?  Peki, Müslümanlar üzerin-
den bu kadar para kazanan Mc 
Donald’s niye onları ana dillerin-
de bilgilendirmiyor veya iletişime 
geçmiyor? Mc Donald’s ne hakla 
Müslüman müşterilerini domuz 
eti içeren ürünler konusunda da-
ha görülebilecek şekilde bilgilen-
dirmiyor? Acaba  bu güne kadar 
kaç Müslüman domuz eti yemedi-
ği halde yanlışlıkla Mc Donald’s’ın 
domuzlu ürünlerini yedi? Eğer 
bu ürünleri  Müslüman müşte-
riler yedilerse bunun hesabını  
kim verecek? Biz Mc Donald’s’ın 
İletişimden sorumlu Müdürüne 
bu soruyu sorduğumuzda, ken-
disi ilk başta ‘Komik bir soru’ di-
ye sözlü cevap verdi. Yazılı soru-
muzda bunun neresi komik diye 
sorunca ise sorumuza cevap bile 
vermedi (ya da veremedi). Şimdi 
Mc Donald’s’a soruyoruz burada 
komik olan nedir? Yoksa değindi-
ğimiz bu konu sizler için yeteri ka-
dar ciddi değil midir? 

mc donald’s’a soru
müslümanların çoğu domuz 

eti yemiyor. komik olan nedir ?
                               

Mc DONAlD’S’A gelen şikayetler üzerine sorduğumuz 
soruların cevaplarını ekteki haberde okudunuz. kurum 
olarak müşterilerinin dinsel ve sağlıksal problemlerini 
son derece önemsediklerini ve müşterilerinin bu tarz 
konulardaki hassasiyetlerine önem verdiklerini belirten 
McDonald’s; iş, gerekli bilgileri ve uyarı yazılarını 
müşterilerin her an rahatlıkla görüp ulaşabileceği 
şekilde sunmaya gelince biraz kaçak dövüşüyor olabilir 
mi?  Soruyoruz : Avusturya`da yaşayan 500 binden fazla 
Müslüman’ın kaçta kaçı Mc Donald’s’a gittiğinde bazı 
ürünlerin içinde gerek  et, gerek ise yağ (speck) şeklinde 
bulunan domuz eti ürünlerinin olduğunu biliyor?  
birol kılıç
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soru: diş protEzi nEdir?

Cevap: Diş protezleri eksik dişle-
rimiz için sökülebilir eklemeler-
dir. Ben hastalarıma protezlerin 
sadece temizlik için ağızdan sö-
külmesini ve gece boyunca ağız-
da bırakılmamasını tavsiye ede-
rim. Protezlerin temizliği bir fırça 
ve köpüklü el sabunuyla gerçek-
leşebilir. Diş macunu ASLA protez 
temizliği için kullanılmamalıdır, 
zira protezin yapay malzemesi-
ne büyük zararlar verebilir. İki çe-
şit protez vardır. Total (çenede diş 
kalmadığında) protezler ve kısmi 
protezler (protezler çene içindeki 
boşluklara monte edilir). 

soru:  diş tAktırmAmız GErEkti-
ğindE, protEz diş tAktırmAnın 
FAydAlArı nElErdir?

Cevap: Her şeyden önce protez 
diş taktırmak nispeten masrafsız-
dır. Sigortanız protez fiyatının ya-
rısını öder. Takılan protezin son-
radan tedavi edilmesi her zaman 
mümkündür. Diş takılan bir prote-
ze her zaman sonradan ilave edi-
lebilir. Dolgu ve kanal tedavisine 
kıyasla temizlenmesi her zaman 
daha kolaydır. 

soru: protEzlErE AlışmAm nE 
kAdAr zAmAnımı Alır?

Cevap: İnsan taktırılan yeni pro-
tezlere ilk haftalarda yabancı his-
sedebilir ve rahatsızlık duyabilir. 
Protezlerle konuşma ve yemek ye-
menin yeniden öğrenilmesi ge-
rekebilir. İlk başlarda protezler 
çeneye baskı yapabilir. Bu durum-
larda diş doktorunuz sizi tedavi et-
melidir. Ben hastalarıma protezin 
takıldığı ilk aylarda 2-3 kez kont-
role gelmelerini, daha sonrasın-
da da senede bir kez kontrole gel-
melerini öneririm. Zira ilk senede 
protezin altındaki kemik küçüle-
bilir ve bu durumda protez yumu-
şayabilir veya kırılabilir. Böyle bir 
durumda protez kemiğin yeni du-
rumuna uydurulamlıdır.

Diş Doktoru Erkan kaya, 
yeni Vatan Gazetesi okurları 
için diş ve ağız sağlığı konu-
sunda bilgiler verdi. Dr. 
kaya. aşağıdaki sorularımızı 
yanıtladı. 

Diş Doktoru Dr. Erkan Kaya cevaplıyor:
diş protezi nedir?

Dİş DOkTORu ERkAN kAyA
1100 WiEn, LEIbnIzgaSSE 1/7
TEL.: 01/904 34 44
PazarTESi-Cuma 14.00-19.00
CumarTESi: 10:00-14:00 
WWW.orIDEnT.aT

yenİ Vatan 
gaZetesİ’ne 

ÜcretsİZ abone 
olabİlİrsİnİZ. 

yaPManIZ gereKen 
teK Şey İsİM,

soyad, adresİnİZİ
bİZe bİldİrMeK.

e-Maİl: abone@yenivatan.at
sMs İle: 0699 178 284 41  
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caya kadar mevcut pasaport-
larını kullanabileceklerdir.

SORU: e-Pasaport defter ve 
harç ve bedellerini nereye ya-
tırabilirim?

CEVAP: Pasaport defter ve 
harç bedellerini doğrudan 
başvuruda bulunacağınız 
konsolosluğa yatırabilirsiniz.
SORU: Eski pasaportumda-
ki geçerli vizeleri e-Pasaport 
aldığımda da kullanabilecek 
miyim?

CEVAP:  Genel olarak ifade et-
mek gerekirse süresi dolmuş 
bir eski tip pasaportta bulu-
nan geçerli bir vize, üzerine 
iptal damgası vs. basılarak 
geçersiz kılınmadığı müddet-
çe geçerlidir ve e-Pasaportla 
birlikte ibraz edilebilir. Ancak 
vize rejimleri ülkeden ülkeye 
değişmektedir. Bu nedenle, 
seyahatlerinizden önce vize 
konusunda ilgili ülke tem-
silciliklerine danışarak bilgi 
almanız en doğru yöntem 
olacaktır.

SORU: Eşimin ve çocukları-
mın e-Pasaport başvurusunu 
ben yapabilir miyim?
CEVAP: e-Pasaport Çağrı 
Merkezi (0 216 444 30 20) 
veya bu sitede yer alan “on-
line randevu talebi” üzerin-
den eşinizin veya çocukları-
nızın e-Pasaport başvuruları 
için gerekli randevuyu ala-
bilirsiniz. Ancak müracaat 
sırasında adına pasaport 
düzenlenecek kişi de hazır 
bulunmalıdır.

SORU: e-Pasaportlarda ne tür 
güvenlik önlemleri bulun-
maktadır?

CEVAP: e-Pasaport kapak-
larında bulunan yongalar 
herhangi bir müdahale ih-
timaline karşı şifreli olarak 
üretilmektedir. Bu şifre sa-
yesinde çalınma ve benzeri 
durumlarda boş pasaport 

defterlerinden ayrı olarak ta-
şınan bu şifrelere ulaşılama-
yacağı için sahte e-pasaport 
tanzim edilmesi mümkün ol-
mayacaktır. Bu taşıma şifrele-
rinin yanı sıra pasaportlarda 
bulunan elektronik yonga-
lara erişim için yine bir dizi 
özel güvenlik sistemi bulun-
maktadır. Bu sayede taşıma 
şifreleri art niyetli kişilerce 
ele geçirilse dahi pasaport 
yongalarına yazım yapılama-
maktadır.

SORU: Biyometrik fotoğraf 
nedir? Nerede çektirebilirim?

CEVAP: Biyometrik vesikalık 
fotoğraflar, standartları ICAO 
tarafından belirlenen ve ma-
kinede okunabilen seyahat 
belgelerinde kullanılan yük-
sek kaliteli, belli ölçüleri ve 
özellikleri olan ve yüz biyo-
metrisinin tespit edilebildi-
ği fotoğraflardır. Biyometrik 
vesikalığın ebatları 35 mm x 
45 mm olarak belirlenmiştir. 
Tüm fotoğrafçılarda biyomet-
rik vesikalık çektirmek müm-
kündür. Biyometrik vesikalık 
fotoğraflarda saç bitiminden 
çeneye kadar olan mesafe 32 
mm ile 36 mm arasında olma-
lıdır. Şablona uygun olarak 
burun tam orta çizgide olma-
lıdır.

SORU: e-Pasaport seyahatleri-
mi kolaylaştıracak mı? Nasıl?

CEVAP: e-Pasaportlar otoma-
tik kimlik doğrulaması, göç 
kontrolü ve sınır emniyeti ko-
nularında getirdiği imkanlar-
la sınır kontrollerini daha hız-
lı ve güvenli hale getirecektir. 
Tüm dünyada e-Pasaportların 
kullanıma girmesine ve bu 
sayede belge güvenliğinin art-
masına bağlı olarak giderek 
artan sayıda ülkede sınır ge-
çişleri otomatik hale gelmekte 
ve pasaport kontrol işlemleri 
hızlanmaktadır. Ülkemizde de 
e-Pasaport üretilmesiyle bir-
likte vatandaşlarımızın seya-

hatleri bundan böyle daha sü-
ratli ve kolay hale gelecektir.

SORU: e-Pasaportumu kaybe-
dersem ne yapmalıyım?

CEVAP: Kayıp veya çalıntı pa-
saportlar sınır kontrollerinde 
kolayca tespit edilebilmekte-
dir. Bu nedenle, sınır makam-
larının bilgilendirilmesi ama-
cıyla durum en kısa sürede 
başvuru merkezlerine (yurt 
içinde Emniyet Müdürlükle-
rine veya en yakın karakola, 
yurt dışında ise mesai saat-
leri içinde konsolosluklara) 
bildirilmelidir.

SORU: Pasaportların rengi ni-
çin değişiyor?

CEVAP :Ülkemizde üretilecek 
e-Pasaportlar Avrupa Birli-
ği uyum süreci çerçevesinde 
tasarlanmış ve renkleri de 
bu çerçevede belirlenmiştir. 
Buna göre; umuma mahsus 
e-Pasaportların rengi bordo, 
diplomatik e-Pasaportların 
rengi de siyah olarak değiş-
tirilmiştir. Hususi damgalı 
e-Pasaportlar ile hizmet dam-
galı e-Pasaportları ise yeşil ve 
gri renkte üretilmeye devam 
edecektir.

Detaylı bilgi almak için http://
www.epasaport.gov.tr/ isimli 
internet sitesini ziyaret ede-
bilir ya da +90(216)444 30 
20 e-Pasaport çağrı merkezi-
ni arayabilirsiniz.

SORU: e-Pasaport nedir?

CEVAP: e-Pasaportlar eski 
tip pasaportların kimlik 
sayfalarında bulunan pasa-
port numarası, ad, soyad, 
uyruk, doğum tarihi, kimlik 
no, düzenleyen makam, dü-
zenlenme ve geçerlilik tarihi 
vb. kişisel kimlik ve pasaport 
bilgilerinin yanı sıra içinde 
fotoğraf, parmak izi, imza 
gibi biyometrik verilerin sak-
lanabildiği yongalı (çipli) pa-
saportlardır. 

SORU: Eski pasaportumu ne 
zamana kadar kullanabili-
rim? Mutlaka e-Pasaport al-
mam gerekiyor mu?

CEVAP: Hayır. ICAO mevzu-
atı uyarınca en geç 1 Nisan 
2010 tarihi itibariyle üye ül-
kelerin Makinede Okunabilir 
Pasaport vermeye başlamış 
olmaları gerekmektedir. An-
cak makinede okunamayan 
nitelikteki eski tip pasaport-
ların tüm dünyada yürürlük-
ten kalkma tarihi 24 Kasım 
2015’tir.

SORU: Önceki pasaportu-
mun geçerlilik süresi bitme-
diği halde e-Pasaport için 
başvurabilir miyim?

CEVAP: Evet. 1 Haziran 2010 
tarihinden itibaren dilediği-
niz zaman e-Pasaport başvu-
rusunda bulunabilirsiniz.

SORU: e-Pasaport uygula-
ması başladıktan sonra eski 
pasaportumun süresini uzat-
tırmam mümkün mü?

CEVAP: Kullanılmamış uzat-
ma sayfaları bulunduğu 
müddetçe eski pasaportunu-
zun süresini e-Pasaport uy-
gulaması başladıktan sonra 
bile şu aşamada alınan kara-
ra göre 2010 yılının sonuna 
kadar 1 Nisan 2015 tarihini 
geçmeyecek şekilde uzattıra-
bilirsiniz.

SORU: e-Pasaport için nere-
ye başvurmalıyım?

CEVAP:  Verilen bilgiye göre 
yeni pasaportlar eskiden ol-
duğu gibi konsolosluklarda 
düzenlenmeyecek. Konso-
losluklarda yığılmayı engel-
lemek amacıyla internet ve 
telefonla ulaşabilecek bir 
merkezden randevu alın-
ması gerekiyor. E-pasaport 
almak isteyenler 23 Mayıs 
2010'dan itibaren www.epa-
saport.gov.tr ya da ücretsiz 
0090 (216) 4443020 numaralı 
çağrı merkezinden randevu 
talebinde bulunacaklar. Be-
lirlenen randevu günü bağ-
lı bulunduğu konsolosluğa 
giden vatandaştan parmak 
izi, fotoğraf ve diğer bilgiler 
alınacak. Bilgiler Ankara'da 
kurulan merkeze gönderi-
lecek. Bu merkezde bütün 
pasaportlar hazırlanacak ve 
daha sonra temsilciliklere 
gönderilip pasaport sahiple-
rine teslim edilecek. Vatan-
daş çağrı merkezini arayarak 
pasaportu ne zaman teslim 
alacağını öğrenebilecek.

SORU: e-Pasaportumun 
yurtdışı adresime gönderil-

mesi mümkün mü?

CEVAP: Yurtdışında yaşa-
yan başvuru sahiplerinin 
e-Pasaportlarının şu aşama-
da yalnızca başvuru merkez-
lerinde (Büyükelçiliklerin 
Konsolosluk Şubeleri ve Baş-
konsolosluklar) teslim edil-
mesi öngörülmektedir. 

SORU: e-Pasaport başvurusu 
için gerekli belgeler nelerdir?
CEVAP:   Nüfus cüzdanının 
aslı Son 6 ay içinde çekilmiş 
3 adet biyometrik vesikalık 
fotoğraf Varsa daha önceden 
alınmış pasaportlar Pasaport 
defter bedelinin yatırıldığına 
dair dekont Pasaport harç 
bedelinin yatırıldığına dair 
dekont Başvuru sahibinin 
durumuna göre başka belge-
ler de talep edilebilir.

SORU: e-Pasaportumu baş-
vuru yaptıktan kaç gün son-
ra alabilirim?

CEVAP: Kişiselleştirilmiş 
e-Pasaportların yurtiçinde 
doğrudan başvuru sahiple-
rinin adreslerine 2-3 günlük 
bir sürede teslim edilmesi 
öngörülmektedir. Yurt dışın-

dan yapılan başvurularda ise 
e-Pasaportlar tanzim mer-
kezinden yurt dışı başvuru 
merkezlerine (Büyükelçilik-
ler, Başkonsolosluklar) gön-
derilecek ve başvuru sahip-
lerine bu merkezlerde teslim 
edilecektir. e-Pasaportların 
yurt dışı başvuru merkezleri-
ne 5-7 gün içinde ulaştırılma-
sı öngörülmektedir. 

SORU: e-Pasaport için baş-
vurduğumda eski pasapor-
tum hemen iptal edilecek 
mi? Öyleyse, e-Pasaportum 
bana teslim edilene kadar 
pasaportsuz mu kalacağım?

CEVAP: Bilindiği gibi yurtdı-
şında pasaport aynı zaman-
da kişinin kimliği yerine de 
geçmekte ve birçok resmi 
işlemde kullanılmaktadır. 
Bu nedenle, e-Pasaport 
başvurusunda bulunan va-
tandaşlarımızın başvurusu 
sonuçlanıp yeni pasaport-
larını alıncaya kadar geçe-
cek süre içinde pasaportsuz 
kalmalarını önlemek ama-
cıyla mevcut pasaportları 
başvuru sırasında iptal edil-
meyecek, vatandaşlarımız 
e-Pasaportlarını teslim alın-

Hukuk / Forum      Barış Aras 

yEni 
e-PasaPortlar

1 Haziran tarihinden itibaren 
verilmeye başlanacak yeni 
e-pasaportlar hakkında 
bilmeniz gerekenler.

Sorularınız için: redaktion@yenivatan.at
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ArAştırmAdA görüşlerine baş-
vurulan 12 Avrupa Birliği üye-
si ülke ile Türkiye ve İsviçre’den 
toplam 1,500 kişinin yüzde 
52.6’sı okullarda türbanın kul-
lanılmasına “karşı” ya da “ta-
mamen karşı” olduğunu söy-
ledi. Araştırmaya katılan AB 
ülkeleri de Belçika, İngiltere, 
Bulgaristan, Danimarka, Fransa, 
Almanya, Yunanistan, İtalya, 
Polonya, Portekiz, İspanya ve 
İsveç oldu.

İspanya’nın en büyük ikinci ban-
kası BBVA'nın araştırma depart-
manı  tarafından yapılan araş-
tırmaya göre, türbana karşı olan 
ülkelerin başını yüzde 84.3’le 
Bulgaristan çekiyor. Bulgaristan’ın 
ardından yüzde 68.7’yle Fransa 
geliyor. Öte yandan Polonya yüz-
de 25.6’yla, Danimarka da yüzde 
28.1’le okullarda türbana en sıcak 
bakan ülkeler.

Öte yandan ankette görüşlerine 
yer verilenlerin yüzde 54.4’ü sı-
nıflarda haç bulunmasına des-
tek veriyor. Roma Katolik ge-
leneğinden gelen İspanya ve 
İtalya, haça sırasıyla yüzde 69.9 
ve 49.3 destek veriyor. Bu des-
tek Danimarka’da yüzde 78.8’e, 
İngiltere’de ise yüzde 77’ye ka-
dar çıkıyor.

ArAştırmAnın türkiyE’ylE ilGili 
bulGulArı dA oldukçA çArpıcı.

Buna göre anketin Türkiye’deki 
katılımcılarının yüzde 43.6’sı 
okullarda türbana izin verilme-
si fikrine tamamen ya da kısmen 
destek verirken, karşı çıkanların 
oranı yüzde 39.9 oldu. Okullarda 
haçın yasaklanması konusunda 
ise, ankete katılan Türklerin yüz-
de 27.4’ü desteğini dile getirdi. 
Haça karşı çıkan Türklerin oranı 
ise yüzde 55.

avrupalıların yarısından fazlası karşı
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 14 ülkede yapılan bir 
araştırma, Avrupalıların yarısından fazlasının okullarda tür-
ban takılmasına karşı olduğunu, ancak haçların varlığını 
desteklediğini gösterdi.

viyAnA- Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği(MÜSİAD) 
Avusturya’nın başkenti Viyana’da 
yeni bürosunun açılışını yaptı. 
Müsiad’ın Viyana’daki yeni büro-
sunun açılışına Türkiye’den ge-
len Müsiad Genel Başkanı Ömer 
Cihad Vardan ve Müsiad yetkili-
leri ile birlikte çok sayıda işada-
mı katıldı. 

müsiad 
yeni 

bürosunu 
açtı
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lamaya göre, Alman Milletvekili 
Gerd Bollmann, Avusturya 
Milletvekili olan Sivaslı Efgani 
Dönmez, Almanya'nın Herne ken-
tinin Belediye Başkan Yardımcısı 
Tina Jelve, Türk Dernekler Birliği 
Platformu Dernek Başkanı Bahri 
Akalın, Avrupa Sivaslılar Birliği 
Başkanı Rüştü Elmas ve Avrupa 
Sivasspor Dernek Başkanı Yalçın 
Doğan ile Almanya'daki Sivaslı 
bazı iş adamları, Vali Ali Kolat'ı 
makamında ziyaret etti. Türk 
Dernekler Birliği Platformu ve 
Avrupa Sivaslılar Birliği'nin or-
ganizasyonunda kente gelen mi-
safirlere Sivas'ın tarihteki öne-
mi, sosyal, kültürel ve ekonomik 
yapısı hakkında bilgi veren Vali 
Kolat, heyetin Sivas'a gelmesin-

den duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Vali Kolat, özellikle Divriği 
Ulu Camii ve Darüşşifası, Kangal 
Balıklı Kaplıcası gibi eşsiz değer-
leriyle önemli bir turizm potan-
siyeline sahip bulunan Sivas'ın, 
zengin maden yatakları ve tarım-
hayvancılık alanlarındaki imkan-
larıyla da dikkat çeken bir il oldu-
ğunun altını çizdi. Kolat, Alman 
Milletvekili Gerd Bollmann, 
Avusturya Milletvekili Efgani 
Dönmez ve beraberindeki heyete 
Sivas'a özgü hediyeler takdim etti. 
Milletvekilleri ve iş adamları ise 
Avrupa'daki Sivaslıların memle-
ketlerinde bulunmaktan duyduk-
ları mutluluğu dile getirerek, Vali 
Ali Kolat'a kabulden dolayı teşek-
kür etti.

sivas unutulmadı

türk Derneği Birliği Başkanı Bahri 
Akalın, Avrupa Sivaslılar Birliği 
Başkanı Rüştü Elmas, Avusturya 
Milletvekili Efgani Dönmez, 
Herne Federal Milletvekili Gerd 
Bollman, Herne Belediye Başkan 
Yardımcısı Tina Jelveh, Avrupa 
Sivaslılar Birliği Onursal Başkanı 
Mehmet Çarpraz ve Avrupa 
Sivasspor Dernek Başkanı Yalçın 
Doğan, Sivas İl Genel Meclisi üye-
lerinden oluşan gruba, Divriği 
Belediye Başkanı Hakan Gök, 
İlçe Özel İdaresi Müdürü Mustafa 
Eleman ve Divriği İl Genel Meclis 
üyesi Haydar Kaplan eşlik etti.  
Avusturya’dan Yeşiller Partisinin 
Avusturya Parlementosunda 

Senatörü Budesrat Efgani Dönmez  
Avusturya’dan geziye katıldı. 
Gezinin çok verimli geçtiğini ifade 
eden  Bundesrat  Efgani Dönmez; 
‘Türkiye’nin her karışı benim 
Memleketim ve çok seviyorum.  
Sıvas ili ile Avusturya arasında 
dosluk köprürülerin  kurulmasın-
da katkım olursa bu benim benim 
için bir onudur‘ dedi.

Türk Dernekler Birliği Platformu 
ve Avrupa Sivaslılar Birliği'nin 
organizasyonunda Sivas'a ge-
len Almanya ve Avusturya mil-
letvekilleri Vali Ali Kolat'ı ma-
kamında ziyaret etti.  Sivas 
Valiliği'nden yapılan yazılı açık-

Avrupa Sivaslılar Birliği tarafından organize edilen, Avrupa ile 
Sivas arasında işbirliğini artırmak amacıyla düzenlenen etkin-
lik ve gezi çerçevesinde Sivas'ta çeşitli ziyaretler düzenleyen 
heyet, Divriği ulu camii ve Darüşşifasını da ziyaret ederek 
yetkililerden bilgi aldı.  

  Dersim Doğa ve 
kültür Derneği:   
"Barajlara hayır"
 „Dersim, ya barajlara karşı ta-
rih yazacak, ya da barajlar tarihe 
karışacak“ ismi altında, 13 Mayıs 
tarihinde St.Pölten AKM’de, 16 
Mayıs tarihinde de Viyana’da 
Favoriten VHS’de birer panel 
düzenledi. İHD Tunceli temsil-
cisi Barış Yıldırım ve Munzur 
Koruma Kurulu Temsilcisi 
Hasan Şen  ve Dersim Dernekleri 
Federasyonu’ndan Cemal 
Yücel‘in konuşmacı olarak katıl-
dığı panelde, kurum temsilcileri 
konuyla ilgili görüş ve önerileri-
ni paylaştılar ve gelecekte baraj-
lar konusunda birlikte çalışma-
nın yollarını aradılar. 
----------------------------------------

  VİyANA POlİSİ GÖz 
AÇTIRMIyOR
Viyana Polisi, suç ve suçluyla 
mücadele konusunda çok ba-
şarılı bir yapıya sahip. Viyana 
Emniyet Müdürlüğü'nde görev-
li ekipler 24 saat usülüne göre 
çalışıyorlar.

24 sAAt GörEv

Birinci Viyana'da bir suça karı-
şan iki şüpheli polisin ani bas-
kını sonucu gözaltına alındı. 
Polis yetkilileri, vatandaşların 
özellikle olumsuz durumlarda, 
„Polis İmdat’a ait 133 numara-
lı telefon hattından   yaralana-
bileceklerini belirttiler. Çeşitli 
suçlara karışan iki kişinin po-
lise gelen bir ihbarla, anında 
yakalandığını belirten polis 
yetkilileri, "Viyana'nın birçok 
yerinde sivil ekiplerimiz görev 
yapmaktadır. Ayrıca yüzlerce 
resmi görevlimizde şehrin be-
lirli noktalarında  bulunmak-
tadırlar.  İhbar geldikten sonra 
olay yerine ulaşmak için en kı-
sa yolu tercih ediyoruz" şeklin-
de açıklamada bulundular.

zAnlılAr dA şAşırdı

Bir hırsızlık olayına kıra-
şan zanlılar, Viyana Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri tarafın-
dan kıskıvrak yakalandılar. 
Olaydan kısa bir süre sonra si-

vil ekipler çalışma yaptılar. 
Zanlıların izini süren dedektif-
ler, zanlılar fazla uzaklaşma-
dan onları yakalayarak gözal-
tına aldılar.
----------------------------------------

  Viyana İslam 
Federasyonu’ndan 
Aile Festivali
Viyana İslam Federasyonu 13 
Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri ara-
sında Donauinsel’de bu se-
ne dördüncüsü gerçekleşecek 
olan geleneksel aile festivalini 
düzenleyecek. Ayrıca, Viyana 
İslam Federasyonu’nun da-
vetlisi olarak Saadet Partisi 
Genel Başkanı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş da, 15 Mayıs 2010 ta-
rihinde bir basın konferansına 
katılacak. 
----------------------------------------

  MA 17’nin “Wir in...” 
etkinlikleri başlıyor
Viyana – Entegrasyon ve çe-
şitlilikten sorumlu MA17’nin 
Viyana’nın 5 farklı ilçesinde 
gerçekleştireceği ve her ilçe-
den çeşitli derneklerin kendile-
rini tanıtıp bir diyalog ortamın-
da bir araya gelecekleri “Wir 
in...” etkinliklerine start verili-
yor.  11 Haziran-19 Haziran ara-
sında gerçekleşitilecek buluş-
malarda canlı müzik eşliğinde 
karşılıklı diyalog ortamı geliş-
tirilecek.
 ----------------------------------------

   Gusenbauer  inşaat 
sektörüne girdi

Eski Başbakan Gusenbauer 
Haselsteiner’de kariyer  yapma-
ya başladı. Daha önceden de 
çalışmış olduğu İşçi Odası’na 
geri dönen Gusenbauer, kı-
sa bir zaman sonra yeni işi-
ne başladı. Avusturya inşaat 
devi Strabag’da yıllık 50.000 
Euro maaşla işe başlayan 
Gusenbauer, aynı zamanda şir-
ketin denetçiliğini de üstlendi. 
Gusenbauer, hem Strabag, hem 
de Haselsteiner´deki yeni işle-
riyle ciddi bir gelir elde edecek.  
----------------------------------------
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Türkiye’mizin ünlü ressamla-
rından biri olan Neşe Banu 
sergilerine bir yenisini da-

ha ekledi. Avusturya’nın başken-
ti Viyana’da 01-23 Haziran 2010 ta-
rihleri arasında Kultur Kreis Wien 
Galerie’de 43. sergisini açacak 
olan Neşe Banu yaptığı basın bil-
dirisinde heyecanını dile getirdi. 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın destekle-
diği ‘2010 İstanbul’dan Viyana’ya 
Çiçeklerle Selamlar’ isimli proje-
si için kendisine teşekkürlerini 
belirten Neşe Banu, ‘Bu projemin 
Viyana’ya gelmesinde büyük rol 
oynayan Kultur Kreis Wien Galerie 
Time’a, Günther W. Wachtl’ye ve 
emeği geçen bütün herkes teşek-
kür ediyorum’ dedi. Türkiye spon-
tanizm ekolünün yaratıcısı olan 

Neşe Banu Avusturya Ankara 
Büyükelçisi Heidemaria Gürer ta-
rafından makamına davet edildi. 

Büyükelçi Gürer tarafından 
onurlandırılan Banu, Büyükelçi 
Heidemaria Gürer’in plastik sa-
natlara ve sanatçılarına önem ver-

diğini söyledi. ‘Kendimi çiçek gibi 
hissediyorum’ Projesinin onay-
landığını duyunca çok duygula-
nan Banu, ‘Bu proje, çocuk kalbi-
nin küstürülmediği ve insanların 
hiçbir şekilde inciltilmediği bir 
düşüncenin öğelerini taşıyor. Bu 
proje sayesinde Viyana caddele-

rinde çocuksu bir sevinç yaşıyo-
rum. İnsanları yürüyen rengârenk 
çiçekler olarak görüyorum, bak-
tığım her yerde çiçek görüyorum. 
Bütün bu güzellikleri yaratan 
Allah’a teşekkür ediyorum’ diye 
konuştu. Viyana- İçişleri Bakanlığı ta-

rafından Viyana'ya yolla-
nan iki narkotik uzmanı 

Türk gençler ve aileleri için bir pa-
nel düzenledi. Ancak yüzlerce ki-
şi için hazırlık yapan iki uzman 
karşısında 16 kişiyi görünce gel-
diklerine pişman oldular. İçişleri 
Bakanlığı'nın giderlerini ödedi-
ği iki uzman Türkiye'den binlerce 
Euroluk masrafla Viyana'ya geldi. 
Ancak panelin verileceği binanın 
alt katında bulunan mescitten çı-
kan yaşları 45 ile 65 arasında ara-
sındaki 16 kişi bu paneli izledi. 

Avusturya Büyükelçiliği tarafın-
dan yapılan bir hata nedeniyle pa-
nelin yapılmasından iki gün ön-
ce duyuru yapıldı. Buna rağmen 
paneli 16 kişi izledi. Karşılarında 
çok az izleyici gören Şanlıurfa 
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan 
Yılmaz ile Kütahya Emniyet 
Müdürlüğü KOM Şube Müdürü 
Erdem Eylenen, "Aileler ve genç-
lerimiz için çok önemli bilgiler 
verdik. 

Ancak katılım beklediğimizin al-
tında oldu. Paneli camiiden çı-
kan kişiler izledi. Katılım daha 
çok olsaydı sevinirdik" dediler. 
Panel Avusturya Din Hizmetleri 
Müşavirliği'ne bağlı olarak çalışan 
ATİB Derneği'nde gerçekleştirildi. 

İçişleri Bakanlığı'nın yolladığı iki narkotik uzmanı Viyana'da 
bir panel düzenledi. Ancak paleni sadece 16 kişi izledi. Bu 
panelin gerçekleşmesi için İçişleri Bakanlığı binlerce Euroluk 
masraf yaptı. uzmanlardan biri şanlıurfa'dan diğeri ise 
kütahya'dan Viyana'ya geldi.

türkiye'den boşuna 
mı geldiler?

Ressam Neşe Banu’ya Tam Destek
VIyANA - Türkiye cumhuriyeti’nin gururu ünlü ressam Neşe Banu Avusturya’nın 
başkenti Viyana’da vereceği sergi için Türkiye cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dan tam destek aldı. 
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viyAnA– Son yıllarda sadece 
Viyana için değil, bütün Avrupa 
için son derece cazip bir yatırım 
merkezi haline gelen İstanbul, ba-
tıdan gelen teknoloji hizmetlerine 
karşı oluşturduğu taleple Viyana 
Ticaret Odası’nın Dış Ticaret 
Birimi‘nin de dikkatini çekmeye 
başladı. 

Bu çerçevede Viyana Ticaret Odası 
Dış Ticaret Birimi de, Viyana 
Ticaret Odası Başkanı Brigitte Jank 
önderliğinde İstanbul’da bir hedef 
kitle araştırma ve belirleme gezisi 
yapma kararı aldı. Viyana Ticaret 
Odası bu sayede geziye katılan fir-
maları değerlendirmeyi ve Türk fir-
malarıyla bizzat yerinde görüşme 
imkanı sağlamayı hedefliyor.  22-
24 Haziran tarihleri arasında ger-
çekleşecek olan bu görüşmelerde 
hem İstanbul Ticaret Odası ile hem 
de bazı yerel firmalarla da görüşü-
leceği gibi, İstanbul’daki firmalarla 
da lobi ortamı ve yatırımcılar için 
önemli çıkar temsilcisi gruplarla 
diyalog ortamının hazırlanması da 
ziyaretin hedefleri arasındadır.

  „Alevi kültür 
şenliği“ başlıyor
Avusturya Alevi Kültür Merkezi, 
Alevi Kültür Şenliği kapsa-
mında, 23 Mayıs Pazar günü, 
Mozaik düğün salonunda, sa-
at 14:00’den itibaren başlaya-
cak olan çeşitli konserler verile-
cektir.  Şenliklerde; Agire Jiyan, 
Yılmaz Çelik, Düzgün Gerekli, 
Semah Grubu, Sevilay Ekinci, 
Ateş ve Dernek Saz Grubu vere-
cekleri konserler ve sergileye-
cekleri performanslarıya izle-
yenlerle buluşacaklar. 
----------------------------------------

  Südbahnhof Band 
görücüye çıkıyor
Türk ve Avusturyalı müzisyen-
lerden oluşan, Balkan ezgilerini 
oryental tınılarla ve funk ritim-
leriyle birleştiren  Südbahnhof 
Band,  ‚Wean Hean‘ adındaki, 
Viyana Şarkıları Festivali’nde  8 
Mayıs 2010 tarihinde, „Daham 
im Hamam“ etkinlikleri çer-
çevesinde sahne alacaklar. 
Adlarını, yıkılana kadar uzun 
süre Doğu Avrupa’nın batıya 
ve Viyana’ya açılan pencere-
si olma özelliği taşıyan ve bir-
çok ulustan insanın Viyana’ya 
ilk olarak ayak bastığı yer olan 
Südbahnof’tan alan ve yeni ku-
rulmuş olan grup, Viyana’nın 
çok kültürlü ortamını müzikle-
rine yansıtıyor.
----------------------------------------

  Andreas Tietze 
Atatürk kültür 
Merkezi’nde anıldı
Yaşasaydı ,bugün 96 yaşında 
olacak olan Avusturyalı ün-
lü Türkolog Prof.Dr.Andreas 
Tietze, sevenleri ve yakınları-
nın katılımıyla, 25 Nisan 2010 
Pazar günü, Viyana Atatürk 
Kültür Merkezi’nde anıldı. 
Avrupa Kültür Sanat ve Spor 
Derneği ve Avusturya Atatürkçü 
Düşünce Derneği’nin katkıla-
rıyla gerçekleşen anma töre-
ninde Tietze’nin eserleri tanı-
tıldığı gibi kendisiyle yapılmış 
bir konuşmanın  da video gös-
terimi yapıldı. 
----------------------------------------

VİyANA TİcARET ODASI, 
başkanı Brigitte Jank 

önderliğinde, 22 Haziran- 24 
Haziran tarihleri arasında 
İstanbul’da bir hedef kitle 

turuna çıkacak.

Wko WıEn (viyAnA ticArEt 
odAsı), istAnbul’dA HEdEF 
kitlE turundA!

cAritAs  kurumunun yap-
t ı ğ ı  a r a ş t ı r m a y a  g ö r e , 
Avusturya’da halkın yüz-
de 6’sının yoksulluk sınırı-
nın altında yaşadığı ortaya 
çıktı. Caritas Başkan‘ı Franz 
Küberl’in belirttiğine göre, 
Avusturya’da yaşayan insan-
ların yüzde 6’sı, yani 492 bin 
insan yoksulluk sınırının al-
tında. Ayrıca yapılan araştır-
maya göre; 20 yaşın altındaki 
çocuk ve gençlerin içinden 264 
bin kişinin yoksulluk tehlikesi 
altında olduğu ve bunların da  
130 bin´inin neredeyse açlık sı-
nırında olduğu belirtildi.

AvusturyA’dA 
yoksulluk

viyAnA Belediye seçimleri yak-
laşırken, FPÖ lideri Strache’nin 
Viyanalı polislerle samimi poz-
lar verdiği „Endlich Sicherheit“ 
isimli afişlere Viyana Emniyet 
Müdürlüğü’nden tepki geldi. 
Emniyet Müdürü Johann Golob 
bu afişler için „Polis teşkilatı-
nın belirli bir partiye daha faz-
la yakınlık duyduğu yönünde-
ki bir intiba yanlış olur. Viyana 
seçimleri için bunun böyle gös-
terilmesine şiddetle karşı çıkı-
yoruz. Bizim kesinlikle böyle 
bir niyetimiz yok. Bizler teşki-
lat olarak bütün partilere eşit 
mesafedeyiz“ dedi. 

östErrEicHiscHE nAtionAl-bibliotHEk’dE büyük sErGi: yAHudilEr, 
HristyAnlAr, müslümAnlAr Österreichische Nationalbibliothek 
„Yahudiler, Hristyanlar ve Müslümanlar: Eski yazılarda kültürler 
arası diyalog“ ismiyle düzenlediği sergide farklı dinlerden ve kül-
türlerden gelen bilim adamlarının birbirle-
riyle yazışmalarını, belgelerini ve buluşla-
rını sergiliyor. Ortaçağın başlarından yeni 
çağın başlangıcına kadar geçen büyük bir 
dönemin bilimsel buluşlarını kapsayan bu 
sergi, 7 Kasım tarihine kadar ziyaret edile-
bilecek. Bu sergide astronomiden tıbba, ma-
tematikten astrolojiye kadar birçok farklı 
disiplin ve bilimden sayısız orjinal eser ser-
gilemektedir.  Ayrıca bu sergi, bir döneme 
ait bilimin nasıl sınır tanımadığına ve kül-
türler arası alışverişi nasıl geliştirdiğine de 
ayna tutmaktadır. 

polis, strAcHE 
AFişlErinE kızGın

kronE Gazetesi‘nin okuyucu yo-
rumları köşesine, "Yahudiler 
1938'deki   gibi gaz odasına ko-
nulmalı"   ve "Buchenwald ve 
Dachau'da ki gibi duvara dizil-
meli’’ şeklindeki fıkralar yazdığı 
belirlenen 46 yaşındaki Viyanalı 
şahıs hakkında 9 ay hapis cezası 
verildi. 

Topluma nefret aşılamak suçun-
dan Eyalet Ceza Mahkemesi tara-
fından verilen ceza hakkında açık-
lama yapan Yargıç Martina Krainz‚ 
’Bu jargon İnternet ortamında ra-
hatlıkla afişe edilebilecek bir hal 
aldıysa, vay halimize" şeklinde 

konuştu.Viyana Savcılığı’ndan bir 
yetkili, kanununların kendilerine 
vermiş olduğu bütün yetkileri kul-
lanacaklarını belirtti. 

Hapis cezası verilen Avusturyalı 
suçunu kabul ettiğini ve yorumu 
"kasten ve bilerek yazdığını" be-
lirtti. Şahıs, iki yıla kadar varan 
bir cezanın verilmesi konusunda 
da şikayetçi olmadığını söyledi.  

Zanlı o gün online poker oynarken 
çok para kaybettiğini ve sinirli ol-
duğunu belirtirken, "Birkaç bira 
da içmiştim tabi" diyerek duru-
munu açıkladı. 

Avusturya'da Antisemitik yoruma 
ve fıkraya 9 ay hapis cezası

Viyana Savcılığı, ırkçılık dolu mesajlar yazdığı tespit edilen 
Avusturyalı bir kişiye hapis cezası verdi. Viyana- Viyana 
Savcılığı, yahudiler hakkında nefret dolu mesajlar yazan 
Viyanalı bir şahıs için hapis cezası verilmesine karar verdi.

Savcı gözünün yaşına bakmadı

losbuch II, Die zwölf „Meister“ unter dem Planetenhimmel, Mittelrhein/Hessen, um 1370

Herbarium II Mandragora 
[Alraune] Süditalien, 13. Jh.

kırılAn HEr tür 
cAm, kApı, 

pEncErE, vitrin vE 
cAmlı EşyAlAr
tAmir Edilir.
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Saadet partisi lideri Kurtulmuş Viyana`da "Başbakan" diye karşılandı

"insanlığın tüm dertlerini dert ediniyoruz" 

AvrupA'dAki vAtAndAşlArımız 
için çAlışıyoruz

Sa a d e t  P a r t i s i  G e n e l 
Başkanı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş ayrıca,  TC. 

Viyana Büyükelçisi Kadri Ecvet 
Tezcan'ı makamında ziyaret et-
ti. Kurtulmuş, "İnşaallah Türkiye 
siyasetinde çok güzel gelişmeler 
olacak. Avrupa'daki vatandaşları-
mız için Saadet Partisi olarak ça-
lışmalarımız devam ediyor. Bunun 
ilk adımı da seçimlerde oy kullan-
malarını sağlamak olacak." dedi.

AvusturyA'dAki türk toplumu 
bErAbErliğini koruyor

Avusturya Milli Görüş’ün düzenlediği üç günlük Tuna Festivali’ne katılan Saadet Partisi'nin başkanı Numan 
kurtulmuş, derdinin tüm dünyadaki Müslümanların barış, adalet ve özgürlüğünü sağlamak olduğunu ifade etti. 
Tuna Festivali’ne katılan kurtulmuş’un sahneye „Başbakan kultulmuş“ sözleri eşliğinde davet edilmesi dikkat 
çekti. Viyana’da adeta seçim havsına girmiş bir Türkiye ili atmosferini andıran bir ortamda konuşan Saadet lideri  
kurtulmuş, 'Bunu gerçekleştirmek için bütün gücümüzle mücadele etmek zorundayız' dedi. Saadet Partisi Başkanı 
kurtulmuş, Tuna Festivalinde yaptığı konuşmada Ak Parti Hükümetinin İsrail’ın kısa adı OEcD olan İktisadi kalkınma 
ve İşbirliği üyeliğine  karşı çıkmamasını sert bir şekilde eleştirerek Ak Parti Hükümetinin  iki yüzlü siyasetten 
vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.  Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Numan kurtulmuş, 3 günlük bir ziyaret için 
gittiği Viyana'da, WONDER tarafından rahmetli babası için düzenlenen "Dr. İsmail Niyazi kurtulmuş" adlı programa 
katıldı. Programa kurtulmuş'un yanı sıra, Prof. Dr. Necip Taylan, Dr. İsmail Adak, ÖNDER Genel Başkanı Hüseyin 
korkut, WONDER Başkanı yusuf kara, IGMG Başkanı yavuz Çelik karahan, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Erol 
Erdoğan, çok sayıda STk temsilcisi ve üniversite öğrencisi katıldı.  Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşlarına Türkiye 
Büyük Millet Meclisi seçimlerinde oy kullanma hakkı doğmuş durumda. uzmanların görüşlerine göre, gelecek seçim-
lerde, Türkiye’deki partilerin Avrupa’daki uzantıları olarak faaliyet gösteren ve sivil toplum örgütleri şeklinde organize 
olmuş dernek ve federasyonların, kendilerine yakın Türk partileri için oy avcılığı veya partizanlığı yapacakları da Tuna 
Festivali’nde iyice gün yüzüne çıkmış oldu. 
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Viyana Büyükelçisi Ecvet Tezcan 
ise bu ziyaretin kendilerini 
çok memnun ettiğini ifade et-
ti. Tezcan, Avusturya'da 250-300 
bin Türk'ün yaşadığına değine-
rek, "Türkiye'den gelen siyasetçi-
lere bunları brifing olarak veriyo-
ruz ama çözümü çok ağır gidiyor. 

38 yıllık bürokrasi hayatımda 
beni en çok mutlu eden olay, 
Avusturya'daki Türk toplumunun 
birlik beraberlik içinde olmasıdır. 

Tabii bu birlik beraberliğin 
baş mimarı İslam Federasyonu 
Genel Başkanı Sayın Mehmet 

Turhan Bey'e teşekkürlerimi bil-
diriyorum." dedi. Daha sonra 
IGMG Genel Başkanı Yavuz Çelik 
Karahan da, "Büyükelçi Tezcan'ın 
sözlerinin altına imza atarız, her 
dediği doğrudur, bunlar bizim 
özlemlerimiz" şeklinde konuş-
tu. Viyana-Saadet Partisi lide-

ri Numan Kurtulmuş, Avusturya 
Milli Görüş  olarak Viyana İslam 
Federasyonu yöneticileriyle kah-
valtılı bir toplantıda buluştu ve 
daha sonra kendi teşkilatlarının 
organize ettiği Tuna adlı festiva-
le katıldı.  Saadet Partisi'nin me-
deniyet siyaseti yaptığını dile ge-

IGMG  Milli Görüş 
Avrupa Başkanı yavuz 
Çelik karahan,
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tiren Kurtulmuş, "Biz bir şahsın, 
bir partinin, bir cemiyetin, bir top-
lumun, seçilmiş bir sınıfın, elit ta-
bakaların siyasal sözcülüğünü 
yapmıyoruz. Bizim derdimiz bü-
tün insanlığın özgürlük ve adale-
tini sağlayacak yeni bir medeniye-
tin oluşması için gayret etmektir" 
dedi.

Saadet Partisi ve Milli Görüş’ün 
Lideri Numan Kurtulmuş, Viyana 
İslam Federasyonu yöneticile-
riyle kahvaltıda buluştu. Saadet 
Partisi'nin medeniyet siyaseti yap-
tığını belirten Kurtulmuş, "Biz bir 
şahsın, bir partinin, bir cemiyetin, 
bir toplumun, bir seçilmiş sınıfın 
elit tabakaların siyasal sözcülü-
ğünü yapmıyoruz. Bizim derdimi-
zi bütün insanlığı özgürlük adale-
ti sağlayacak yeni bir medeniyetin 
oluşmasını sağlamak ve gayret et-
mektir" dedi. Dünyanın karanlık 
bir dönemden geçtiğini dile ge-
tiren Kurtulmuş: "Sayıları birkaç 
milyonu geçmeyen seçkinler sı-
nıfının dışında insanların giderek 
yoksullaştığı, giderek gelir dağılı-
mındaki adaletsizliğe maruz kal-
dığı, gelirinin azaldığı, alım gü-
cünün azaldığı bir dünyaya doğru 
gidiyoruz. Dünyanın ekonomik 
devi ABD'de 48 milyon insan açlık 
sınırında yaşıyor. Türkiye'de de 
maalesef, 2000 yılından itibaren 
uygulanan yanlış politikalarıyla 
insanlar yoksullaştırıldı. Gelir da-
ğılımındaki adalet fevkalade bo-

zuldu.  Fabrikalar kapanıyor, es-
naf dükkânı kapatıyor ve insanlar 
işsiz hale geliyor. Başkalarının 
yardımı olmadan yaşayamayacak 
olan 19 milyon 200 bin vatandaş, 
sınıf altı vatandaş haline geldi." 
diye konuştu.

su Akıyor, ovAlAr duruyor

Kurtulmuş, "Bu kadar çok kay-
naklara sahip bir ülke imkânlarını 
kullanamıyor, su kaynaklarını, 
ovalarını kullanamıyor. Neden? 
Çünkü IMF denilen beyefendiler 
sizin bütçenizde bu alanlarda bir 
yatırım yapmanıza müsaade etmi-
yor da ondan. 'Su akar Türk bakar' 
diye bir söz vardı önceden. Şimdi 
su akıyor, ovalar duruyor ve Türk 
bakıyor.  Ülkemizde düne kadar 
690 bin tütün işçisi vardı. 10 yıl 
içerisinde bu sayı 90 bine düşürül-
dü. Niçin? Bitlis'te Adıyaman'da 
Samsun'da Terme'de bizim 
Ahmetlerimiz Mehmetlerimiz tü-
tün ekmesinler diye! Hani libe-
rallik ve serbestlik vardı. Peki, 
ne olacak? ABD'deki George'ler, 
Michel'ler kazanacak. Sen tütün 
ekmeyeceksin Phlips Morris gele-
cek ve Türkiye'nin en ücra köşe-
sinde tütün satacak. Anadolu'yu 
dolaşıyoruz her yerde maalesef 2 
minibüs var birisi Coca-Cola mini-
büsü diğeri Pihilps Morris'in mini-
büsü" ifadelerini kullandı.

bu, AllAH'tAn rEvA dEğildir

Dünyadaki hâkimiyetlerini sür-
dürmeye çalışan kesimlerin 
can havliyle insanların üze-
rine abandığını vurgulayan 
Kurtulmuş, "Bunun için de dün-
yanın her yerinde bombalar pat-
lıyor, savaşlar oluyor, insanlar 
ölüyor, maalesef insanlar ölür-
ken de insanlık ölüyor. Çünkü 
eski savaşlara baktığımızda bir 
ahlakı olduğunu görüyoruz. 
Şimdi hiçbir ahlakı olmayan ya 
da vicdanı olmayan bir savaş 
hüküm sürüyor. Sadece Irak'ta 7 
yıl içerisinde 1,5 milyondan faz-
la insan öldürüldü. 

Daha dün 100 tane insan bir bom-
bayla öldürüldü. Başka taraf-
ta da 40 tane insan öldürüldü. 
Camilerin içerisinde kimsesiz ve 
yaşlı insanlar kurşuna dizildi. 
Kadınlara tecavüz edildi. 300 bine 
yakın Iraklı kadın dünya fuhuş pi-
yasasına sürüldü. İyi de bu savaş 
neden çıktı. Biri çıkıp bunu izah 
edebilir mi? Hangi haklı sebebi 
var?  Bir tek hedefleri var. Biz bü-
yük Ortadoğu projesini kuracağız. 
Dünyanın dört bir tarafına hâkim 
olacağız. Bunu yaparken de İsrail, 
Büyük İsrail'i kursun, silah tüc-
carları ve petrol şirketleri de işle-
rin ortağı olsun. Beyler paralarına 
para katacak, petrole hâkim ola-
cak diye 1,5 milyon Iraklı katledi-
liyor. Bu Allah'tan reva değildir" 
diye konuştu. Afrika'daki insanlar 
açlıktan ölüyor.
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A n k A r A  G enel  B aşkanımız 
ProfçDr.Numan Kurtluş Avusturya 
programı sırasında asla böy-
le bir olay yaşanmamıştır. Genel 
Başkanımız Numan Kurtulmuş, 
Avusturya'ya bir montla gitme-
diği gibi, herhangi bir montla 
da geri dönmemiştir. Aynı habe-
ri bazı internet sitelerinin de ala-
rak kullanması üzerine aşağıda-
ki açıklama zorunlu olmuştur, 
olayın aslı şu şekildedir. "Genel 
Başkanımız Numan Kurtulmuş 
çeşitli sivil toplum kuruluşlarının 
davetlisi olarak Viyana'ya gitmiş-

tir. Tuna Festivali'nin onur konu-
ğu olarak yapacağı konuşma ön-
cesinde havanın serinlemesi ve 
yağmur yağmaya başlaması üze-
rine, protokolde bulunan konuk-
lardan birisi nezaket göstererek 
kendi montunu genel başkanı-
mıza vermiştir. Genel Başkanımız 
konuşma yapacağı kürsüye çıkar-
ken montu çıkarmış ve geri ver-
miştir. Konuşmasını tamamlayıp 
kürsüden indikten sonra da yağı-
şın devam ediyor olması nedeniy-
le, bu sefer bir başka konuk yine 
nezaket göstererek kendi parde-
susunu Genel Başkanımıza ver-
miştir. Haberde iddia edildiği gi-
bi Genel Başkanımızın Burberry 
marka bir montu yoktur. Yine ha-
berde iddia edildiği gibi konuş-
ması sırasında herhangi bir ikaz 
ya da müdahale de söz konusu 
olmamıştır.Haberdeki iddiaların 
tümü asılsızdır, uydurmadır, ya-
landır. Bu asılsız haberler, Genel 
Başkanımızın; milletimiz nezdin-
deki 'özü-sözü bir tavrını ve ilkeli 
duruşunu' gölgelemeye yetmeye-
cektir.  Kamuoyuna saygılarımız-
la… Saadet Partisi –Milli Görüş 
Kaynak:  www.saadet.org.tr

HAnGi HAbEr  ?  

Türk basınının yanında 222 
İnternet sitesinde yayınlana şu 
haberi Milli Görüş Saadet Partisi 
Basın bürosu Ankara’da ve res-
mi sitesinde genel Başkanımızın; 
milletimiz nezdindeki 'özü-sözü 
bir tavrını ve ilkeli duruşunu' göl-
gelemeye yetmeyecekti diye tekzip 
edildi. SP lideri Kurtulmuş, tam 
İngiltere'yi ağır bir şekilde eleşti-
rirken öyle bir ikazla karşılaştı ki... 
Viyana- Saadet Partisi lideri Prof. 
Dr. Numan Kurtulmuş dün 3 gün 
süren Avrupa programı kapsamın-
da Viyana’ya gitti. Osmanlı ordu-

sunun Avusturya önünde yenildi-
ği alanda gerçekleşen 3’üncü Tuna 
Festivali’ne katılan Kurtulmuş bu-
rada yaptığı konuşmada özellik-

le İngilizler’i he-
def aldı. Havanın 
yağmurlu olma-
s ı n d a n  ö t ü r ü 
montuyla vatan-
daşları selam-
layarak kürsü-
ye çıkan Saadet 
P a r t i s i  l i d e -
ri,  “İngilizler, 
Birinci  Dünya 
Savaşı ve Haçlı 
S e f e r l e r i ’ n d e 
Müslümanlar’a 
büyük zararlar 

verdi. Birinci Dünya Savaşı sonun-
da İngiliz generaller Osmanlı ve 
Müslüman mezarlarını tekmeledi. 
Bu saldırılar günümüzde de sü-
rüyor” dedi. Ancak tam bu sırada 
dinleyicilerden biri “İngilizler için 
bu sözleri söylüyorsunuz ama üze-
rinizdeki Burberry mont da İngiliz 
malı” deyince bu konuda bilgisi 
olmadığını söyleyen Kurtulmuş 
hemen montu çıkarıp yardımcı-
larından kendisine yeni bir mont 
getirmelerini istedi ve yüzlerce ki-
şinin gözleri önünde montunu de-
ğiştirdi.

Saadet Partisi kendi inter-
net sitesinde "Partimizin 
Burberry Mont tekzibi" 
başlığı altında "Bugün bir 
gazetede yer alan, Genel 
Başkanımız sayın Prof. Dr. 
Numan kurtulmuş'la ilgili 
haber tamamen hayal mah-
sulü olup, yalan bir haber-
dir." diye yazarak aşağıdaki 
açıklamaya yer verdi. 

işte saadet partisi ´nin resmi sitesinde 
yayınlanan  burberry mont açıklaması

   saadet Partisi başkanı Kurtulmuş  
Viyanada İngiliz Milli giysisi sayılan, 
Haçlı askeri  logosu olan  burberry montu 
giydiğine pişman oldu . Kurtulmuş, kürsüde-
ki konuşmasında İngiliz Haçlı ordularının 
Küdüs alınırken zalimliklerini anlattı. Mill 
görüş, burberry gibi bir  İngiliz Milli giysisini 
giymesi karşısında açıklama yaparak "Mont 
numan Kurtulmuş a ait  değildir" dedi. 
burberry montu kime ait olduğunu açıklayan 
bir Milli görüş yetkilisi  resmi sitelerindeki 
tekzip konusuna dikkat çekti.

  İngiletere Prensi charles´in 
sevgilisi camilla, Ingilizlerin 
Milli giysisi sayılan ve Ingiliz 
asilzadelerinin tercih ettiği ünlü  
Burberry  montu ile  tilki avında 
görüntülendi.. 

   İngiliz marka Burberry 
montunu çıkaran Saadet 
Partisi Başkanı kurtulmuş 
un sahneden indikten 
sonra siyah bir palto 
giydiği görüldü.

"İngiliz burberry 
Mont ile alakamız  

yoktur" 
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dEWA okuuculArınA HAbEri 
şöylE duyurdu

Viyana- Milli Görüş Lideri 
54.Hükümetin Başbakanı 
P r o f .  D r.  N e c m e t t i n 

ERBAKAN Viyanadaydı. Prgoramı 
gereği Düsseldorf ’ tan uçma-
sı gereken Erbakan hocamız 
İzlanda´da meydana gelen vol-
kan patlaması sonucu oluşan 
kül ve toz bulutundan bütün 

Avrupa´da uçak seferlerinin iptal 
olması nedeniyle anavatana uç-
mak için 20 Nisan’ da saatler gece 
02.00’ yi gösterirken beraberin-
deki heyetle birlikte Viyana’mıza 
teşrif ettiler.

Viyana İslam Federasyonu Genel 
Başkanı ve yönetim kurulu üyerle-
ri tarafından karşılanan Erbakan 
hocamız, kalacağı otele yerleşti-
rildi.Geceyi istirahat ederek geçi-
ren Milli Görüş Lideri, sabah saat 
08.00’ da sabah kahvaltısına ka-
tıldı.  

Viyana İslam Federasyonu’nun 
Erbakan hocamızın şeref i-
ne düzenlemiş olduğu bu kah-
valtıya T.C Viyana Büyükelçisi 
Kadri Ecvet Tezcan, IGMG Genel 
Başkanı Yavuz Çelik KARAHAN 
ve Genel Merkez yönetim kuru-
lu üyeleri, VİF Genel Başkanı 
Mag. Mehmet TURHAN ve böl-
ge yönetim kurulu üyeleri, genç-
lik kolları, şubelerimizin başkan-
ları ve imam-hatipleri, Viyana 
Müftüsü Dr. Ramazan YILDIZ, 
MUSAK Başkanı Fuat SANAÇ ka-
tıldılar. Kahvaltı, Eski Başbakan 
Necmettin ERBAKAN, eski İçişleri 
Bakanı Şevket KAZAN, TV5 Genel 
Müdürü Yakup BUDAK’ ın katılı-
mıyla başladı.  

Kahvaltıda VİF Genel Başkanı 
Mag. Mehmet TURHAN kısa bir se-
lamlama konuşmasıyla misafirle-
re “Hoşgeldiniz” diyerek mikrofo-
nu Büyükelçi Kadri Ecvet Tezcan’a 
takdim etti. Veciz bir konuşma ya-
pan Sayın Büyükelçi espirili bir 
lisanla İzlanda´da meydana ge-
len volkana gönderme yaparak “ 
Bazen tabiat hadiselerine teşek-
kür etmek gerekir. 

Eğer bu olmasaydı Başbakanımızı 
Viyana´mızda ağırlama şere-
fine nail olamayacaktık” dedi. 
Daha sonra söz alan İGMG Genel 
Başkanı Yavuz Çelik Karahan, 
Erbakan hocamıza hayırlı yol-
culuklar diledikten sonra söz 
alan Milli Görüş lideri Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan, Büyükelçiye 
teşekkür ederek başladığı konuş-
masında Avrupada yaşayan müs-
lümanlar olarak misyonumuzun 

AvusturyA Milli Görüş olarak bilinen Avusturya İslam Federasyonu resmi yayın bülteni olan Dewa 
adlı Türkçe ve Almanca dilinde yayınlanan aylık gazete ‚Viyana’dan Tarih geçti‘ başlığı ile  tüm Türkçe 
yayınlanan gazeteleri atlatan bir haber yayınladı. Haberde sabah ikide Viyana’ya gelen Necmettin 
Erbakan’ın altı saat sonra saat sabah sekizde  Viyana İslam Federasyonu Başkanı hocalarının şerefine 
düzenlenen kahvaltıya şu isimlerin katıldığı öğrenildi:‘ .  Viyana İslam Federasyonu’nun Erbakan 
hocamızın şerefine düzenlemiş olduğu bu kahvaltıya T.c Viyana Büyükelçisi kadri Ecvet Tezcan, IGMG 
Genel Başkanı yavuz Çelik kARAHAN ve Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri, VİF Genel Başkanı Mag. 
Mehmet TuRHAN ve bölge yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları, şubelerimizin başkanları ve imam-
hatipliler, Viyana Müftüsü Dr. Ramazan yIlDIz, MuSAk Başkanı Fuat SANAÇ katıldılar. kahvaltı, Eski 
Başbakan Necmettin ERBAkAN, eski İçişleri Bakanı şevket kAzAN, TV5 Genel Müdürü yakup BuDAk’ 
ın katılımıyla başladı.  kahvaltıda VİF Genel Başkanı Mag. Mehmet TuRHAN kısa bir selamlama 
konuşmasıyla misafirlere “Hoşgeldiniz” diyerek mikrofonu Büyükelçi kadri Ecvet Tezcan’a takdim etti. 
Veciz bir konuşma yapan Sayın Büyükelçi espirili bir lisanla İzlanda´da meydana gelen volkana gön-
derme yaparak “ Bazen tabiat hadiselerine teşekkür etmek gerekir. Eğer bu olmasaydı Başbakanımızı 
Viyana´mızda ağırlama şerefine nail olamayacaktık” dedi.

Viyana’dan erbakan geçti çok büyük olduğunu, dünya ge-
nelindeki manevi buhranın ancak 
Milli Görüş ile çözüleceğini söyle-
di. Ecdadımızın tarihte iki defa bu 
topraklara geliş gayelerinin top-
rak ve mal olmadığını, bu insan-
ların da İslam´ın nimetlerinden 
yararlanmalarını istedikleri için 
geldiklerini ifade eden Erbakan 
hoca yakın tarihimizle alakalı da 
ilginç bir tesbitte bulundu. 

Churcill‘ ın 1945 yılında İsviçre’nin 
Zürih kentinde verdiği konferans-
dan „Biz Avrupalılar olarak neden 
savaşıyoruz da, kucaklaşmıyo-
ruz“ sözünü hatırlatan Necmettin 
Erbakan “ Temeli barış ve kardeş-
lik olan İslam dinine mensup ül-
kelerin insanları neden birbiriyle 
savaşır da, kucaklaşmaz?„ diyerek 

bizlere misyonumuzu bir kez daha 
hatırlatmış oldu.

İnsanlığın kurtuluşu için yeni bir 
dünyanın kurulması gerektiği fik-
rini yineleyen Erbakan hocamız 
salondakilere teşekkür ederek 
sözlerini noktaladı. Otel çıkışın-
da herkesle musafaha yapan Milli 
Görüş Lideri dualarla havaalanına 
uğurlandı. Viyana Havaalanının 
VİP salonunda bir müddet istira-
hat eden Necmettin Erbakan uçuş 
saatinin gelmesiyle birlikte koru-
malarının eşliğinde uçağa gitti. 

dEWA`dAn not: zAmAnın vE 
mEkAnın dArlığı  HAsEbiylE 
HocAmızın GElişini, sEvEnlErinE 
duyurAmAdığımız için özür 
dilEriz  kAynAk> dEWA  GAzEtEsi

Berlin-İslam Konseyi'nin böyle 
bir reaksiyon göstermesini bek-
liyor muydunuz? Alman İslam 
Konferansı'nın ikinci dönemi-
nin hazırlıkları sürerken İslam 
Konseyi'ni belirleyici üye örgü-
tüne (IGMG) karşı savcılık tara-
fından halen soruşturma yürü-
tüldüğü hemen anlaşıldı. Hem 
de kriminel bir örgüt oluşturma, 
vergi kaçırma ve kara para akla-
ma gibi ciddi suçlamalar vardı. 
Ben Federal İçişleri Bakanı ola-
rak böyle bir çatı örgütünün tem-
silcileriyle bu suçlamalar ve iddi-
alar sonuçlanıncaya kadar aynı 
masaya oturmama kararı aldım. 
Bu geçici bir katılmamadır. O 
sandalye boş kalacaktır. Bunun 
üzerine İslami örgütler dayanış-
ma sorusunu kendi aralarında 
tartıştılar. Ama bu artık tarih ol-
du. Çatı örgütlerinin çoğu Alman 
İslam Konferansı'na katılacak.

Alman İçişleri Bakanı  Thomas de Maiziere´den şok açıklama: 

"Milli görüş ile masaya oturmam"
Federal İçişleri Bakanı Thomas de 

Maiziere, Hürriyet gazetesine verdiği 
röportajda 17 Mayıs günü yapılacak 

Alman İslam konferası'nın İslamla 
diyaloğu geliştireceğini söylediği 

konuşmasında Milli Görüş hakkında 
şu sözlere yer verdi." Milli Görüş  ile 

masaya oturmam"
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Holdingzedeler çare için
Viyana`da toplandı

 "bizleri  allah, Peygamber, kâr payı diyerek aldattılar" diyen

Viyana- Avrupa’da yaşayan 
ve dini duyguları sömü-
rülerek dolandırılan Yeşil 

sermaye mağduru vatandaşla-
rımız Viyana’da bir araya geldi. 
Yaklaşık elli kişinin katıldığı top-
lantıda, mağdurlar birlikte hare-
ket etme kararı aldı. Toplantıya 
katılan mağdurlar, holdinglerin 
dini duygularla oynayarak ken-
dilerini kandırdıklarını ifade etti-
ler. Toplantıya katılan mağdurlar, 
Viyana’daki en büyük vurgunu 
Yimpaş ve Kombassan’ın  yap-
tığını belirttiler. Ayrıca, Yimpaş 
Holding’in Viyana temsilcisi olan 
Ensar Hoca lakablı M. E. adlı kişi-
nin camilerde insanları kandıra-
rak yaklaşık  binlerce kişiden pa-
ra topladığı ifade edildi. 

birliktElik çAğrısı

Yeşil sermaye holdinglerine kar-
şı bu güne kadar hiçbir davanın 
açılmadığını belirten yetkililer, 
mağdurlara "birlik olun" çağrısı 
yaptılar. Mağdurların vakit kay-
betmeden dava açmaları gerekti-
ğinin altı çizilen toplantıda, isim 
değiştirerek ortaya çıkan holding-
lere karşı uyarılarda bulunuldu. 

cAmilEri kullAndılAr

Toplantıda nasıl kandırıldıkları 
anlatan mağdurlar, holdinglerin 
insanları kandırmak için özellik-
le Viyana’daki camileri  ve Türk  
kahvelerini seçtiklerini söyledi-
ler. Özellikle Ramazan ayların-
da ve Cuma namazlarında insan-
ları ‘Faiz haram, paralarınızı  kar 
payı dağıtan Anadolu’daki  hol-
dinglere yatırın. Türkiye’deki 
Sabancı, Koç ve diğer Yahudi 
sermayelerinin önüne geçelim" 
diyerek kandırdıklarını belirt-
tiler.  Camilerde konuşan ho-
calar ‘Abdullah Gül referanstır. 
Holdingler size helal kazanç va-
at ediyor’ diyerek herkesin adını 
kullanmaktan çekinmediklerini 
söylediler. Holdingzedelerden bi-
ri olan Yozgatlı Hüseyin Özdemir, 
’Yimpaş’a tam 1.2 Milyon Şilin 
verdim. Bana faiz haramdır di-
yerek gel seni kar ortağı yapalım, 
Yimpaş Holding Yozgat ilini zen-
gin edecek dendi. Bana kar pa-
yı değil ana paramı bile verme-
diler. Gittim şu anda bir  Türk 
Partisinde olan ve o zamanlar 
Yozgat’ta Avukatlık yapan Bekir 
Bozdağ’ı kendime avukat ola-

"aMan o yaMan aldatIcI
senİ allaH dİyereK 

aldatMasIn"
Kuran`ı Kerim, Lokman Suresi, 33. ayet 

Yeşil sermayeye ait holdingler tarafından  
mağdur duruma düşürülen vatandaşla-
rımız, Avusturya’nın başkenti Viyana’da 
bulunan Reşadiye derneğinde 8 Mayıs 

2010 tarihinde buluştular. Basından 
sadece Yeni Vatan Gazetesi’nin katıldığı 

toplantıda mağdurlar, Avusturya`da bulu-
nan tüm mağdurlara bir çatı altında  

birleşme çağrısı yaptı. 
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rak tuttum. Ona 40 bin Şilin avu-
kat parası verdim.  Hiçbir şey çık-
madığı gibi, avukatım olan Bekir 
Bozdağ’ya bile ulaşamıyorum. 
Halbu- ki  o zamanlar Yimpaş 
para toplarken, Milli Görüş´ten 
Şevket Kazan, Cemil Çiçek, Ali 
Çoşkun’u Yimpaş’ın sahipleri 
Dursun Uyar’ın yanında referans 
olarak görmüştüm ve o yüzden 
paramı güvererek Yimpaş’a yatır-
mıştım. Sayın Cemil  Çiçek’ten, sa-
yın Bekir Bozdağ’dan Allah rızası 
için, tüm bu dolandırıcılıkları or-
taya çıkan, Allah ve Peygamber 
diyerek inançlı insanları sömü-
ren, çalan çırpan holdinglerin 
mallarına el koymaları için ge-
rekli kanunları çıkarmalarını arz 
ediyorum. Beni kandırabilirsi-
niz, on binlerce insanı kandıra-
bilirsin ama Allah’ı asla kandıra-
mazsınız ey hırsız  Yimpaşcılar, 
Kombassancılar’ dedi. 

‘’pEyGAmbEr EFEndimizin sAkAl-ı 
şEriFini GEtirdilEr’’

Holdinglerin özellikle Ramazan 
aylarında insanları kandırdıkla-
rını belirten ve aynı zamanda da 
mağdurlardan biri olan Osman 
Güren, 2000 yılının Ramazan 
ayında gitmiş olduğu bir Holding 
teravih namazında, Peygamber 
efendimizin Sakal-ı Şerif’inin geti-
rildiğini söyledi. Bize, Sakal-ı Şerif 
diye başka bir kişinin sakalını gös-
terdiklerini daha sonra öğrendik.  
Bunu gören herkes duygulanıp 
ağlamaya başladı. Sanki sakaldan 
medet umar gibi, sakala dokun-
maya çalıştılar. Sakal-ı Şerif’i gös-
terdikten hemen sonra para topla-
maya başladılar. Hepimiz o akşam 
hanımlarımıza ait olan bilezikle-
ri,  kendi altınlarımızı ve evimizde 
yastık altında sakladığımız para-
ları inanarak, o akşam teslim ettik 
’ diye konuştu.   

‘‘500 bin mArk vErdim‘’

Yeşil sermaye holding mağdur-
larının Viyana’da yaptığı top-
lantıya katılanlardan biri olan 
Şener Doğan, holdinglere 500 bin 
Mark´ını kaptırdığını ifade etti. 
Ailece yıllarca çalışıp biriktirdi-
ği parasını kaptıran Doğan, ‘Dini 
kullanarak bizi kandırdılar. Kar 
ortaklığı helal, faiz haram dedi-
ler.  Yahudi sermayesi düşman-
lığı yaptılar. Yahudi şirketlerini 
yere indireceğiz dediler. Biz de 

inandık ve tüm paramızı onlara 
verdik’ diye konuştu. İnsanları 
kandırmak için holdinglerin her 
türlü yola başvurduklarının altını 
çizen Şener Doğan, ‘Yakınlarımızı 
işe alacaklarını söylediler. Bizleri 
kandırmak için bazı kişilerin ya-
kınlarını işe aldılar sonra paralar 
ödenince işten attılar’ dedi. Şener 
Doğan´ın şu anda Türkiye’de ak-
tif siyasette bulunan Bakan ve 
Milletvekillerinin adlarını vere-
rek sert eleştirilerde bulunması 
da dikkat çekti. 

‘’tElEFondA burAsı Ev diyorlAr’’

Toplantıda sıkıntılarını dile geti-
ren mağdurlar, Viyana’da en çok 
Yimpaş, Kombassan ve Anadolu 
holdinglerinin para topladıkları-
nı söylediler. Özellikle Anadolu 
Holding’in bize vermiş olduğu te-
lefon numaralarını şimdi aradı-
ğımızda "Burası ev" diyen biri 
açıyor’ dediler. Mağdurlar konuş-
malarının devamında, ‘Bizlerden 
para isterlerken paralamızın ga-
rantide olduğunu, hatta Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK)’na kayıtlı 
olduklarını söylediler’’ şeklinde 
konuştular. SPK arandığında ise 
böyle birşeyin olmadığını öğren-
diklerini belirten mağdurlardan 
Ahmet Aktaş, parasını kaptırdığı 
Kombassan Holding’ten parasını 
istediğinde kendisine arsa satmak 
istediklerini belirtti. Aktaş konuş-
masında, ‘Arsa veya tarla satmaya 
çalıştılar. Değeri 50 bin olan arsayı 
100 bine satmaya kalktılar. Sonra 
paranın sadece %20’sini sayarız 
geriye 80 bin daha borçlanacak-
sın dediler’ diye konuştu. 

tAvsiyElErdE bulunuldu.

Viyana’da gerçekleştirilen holding 
mağdurları toplantısında konuşan 
kişilerin hepsi , mağdurların birlik 
olmaları konusunda  hemfikir ol-
duklarını söylerek, "Ortak bir avu-
kat tutmak gerek" fikrinde birleşti-
ler.  Holding mağdurları, Viyana’da 
bu konu ile ilgili bir  derneğin ku-
rulmasının  gerektiği belirtilirken, 
toplantıda mağdurların hukuki 
mücadeleden vazgeçmemeleri ve 
kendilerine başka isimler ve başka 
vaatlerle yaklaşan aynı dolandırıcı-
lara karşı dikkatli olmaları gerekti-
ğinin de altı çizildi. 

HoldinGlEr köşEyE sıkıştı

Almanya’da yeşil sermaye hol-
dinglerine karşı kazanılan da-
vaların, Türkiye Cumhuriyeti 
Yargıtayı’ında emsal teşkil edece-
ğinden korkan holdingler, mağ-
durlar ile anlaşma yoluna gitme-
ye başladılar. Hukukçular ‘’Bu yıl 
Yargıtay’ın mağdurlar lehine ve-
receği kararı bekliyoruz’’ dediler. 
Avrupa’da yaşayan binlerce hol-
ding mağdurunun Avrupa mah-
kemelerinde kazandığı davalar 
Türkiye’de de ses getirmeye baş-

ladı. Türk mahkemelerinin karar-
ları tanımaya başlaması ve hol-
dinglerin buna itiraz etmesiyle, 
Yargıtay’a gelen yaklaşık 200 da-
vanın sonuçlanma aşamasına 
geldiği belirtildi. Almanya’da bu-
lunan hukukçular, Yargıtay’ın 
mağdurlar lehine vereceği kara-
rın emsal niteliği taşıyacağını söy-
lediler.Yeşil sermaye holdingleri-
nin, alınacak olan bu kararların   
Yargıtay’da emsal teşkil etmemesi 
için, mağdurlara anlaşma yoluyla 
ödeme yapmaya başlandığının al-
tını çizen avukatlar, ‘Anlaşma yo-
luna giderek mağdurların dava-
larından vazgeçilmesi sağlanıyor. 
Paranın bir bölümü ödenerek ola-
yın üstü kapatılmak isteniyor. Bu 
konuda insanlarımız çok dikkat-
li olmak zorundalar’ diye konuş-
tular.

yArGıtAy’dAn kArAr bEklEniyor

Holding mağdurları tarafından 
kurulmuş olan ‘Avrupa Türkleri 
Dayanışma Derneği’nin avukatı 
Ünal Taşhan yaptığı açıklamada, 

‘Başta Kombassan ve Yimpaş ol-
mak üzere, diğer bütün holding-
lerden gerek anlaşma yoluyla, ge-
rekse de icra yoluyla paralar tahsil 
edilecek’ dedi. 

Yargıtay’ın mağdurlar lehine vere-
ceği bir kararın, kısa sürede sonuç 
alınmasını sağlayacağını belirten 
Taşhan, ‘Parayı yatırdıktan sonra 
10 yıl geçmesine rağmen dava aç-

mayan insanlarımızın, hemen bu-
lundukları ülkeden bu konu hak-
kında dava açmaları gerekiyor. Bu 
şekilde zaman aşımının önüne ge-
çebilirler. Türkiye’de bu mümkün 
değil’ diye konuştu. 

pArAlAr GEri AlınmAyA bAşlAndı

Almanya’nın Marl kentinde yaşa-
yan Nurettin Uzun, Kombassan’a 

kaptırdığı paranın bir bölümünü 
mahkeme yoluyla geri alan mağ-
dur vatandaşlarımızdan birisi-
dir. Essen Eyalet Mahkemesi’ne 
dava açan Uzun haklı bulundu. 
Kombassan’nın anlaşma teklifini 
kabul eden Nurettin Uzun, 2006 
yılında 13 bin 800 Euro parayı geri 
aldı. Yeşil sermaye şirketlerinden 
Noya Holding’e yatırdığı 15 bin 
markı geri almayı başaran Necati 
Uslubaş, ‘Konya merkezli bu hol-
dingin faal olduğunu ve mal var-
lığının olduğunu avukatım tespit 
etti’ diye konuştu. Holding yöne-
ticilerinin almış oldukları paranın 
yarısını vermeyi teklif ettiğini be-
lirten Uslubaş’ın avukatı, ‘Bunu 
kabul etmeyip icra yoluyla para-
yı almayı düşünürken, kararı ka-
bul ettiler ve paramızı faizi ile geri 
ödediler’ dedi. 

AvukAtlAr uyArıyor

Yargıtay’a 200’e yakın davanın in-
tikal ettiğini söyleyen avukatlar, 
mağdurlara çok dikkatli olmaları 
konusunda çeşitli uyarılarda bu-
lundular. Kombassan, Yimpaş ve 
bunun gibi irili ufaklı şirketlerin, 
mağdurlara yapmış oldukları öde-
me tekliflerinin  ardından dava-
dan feragat edildiğini belgeleyen 
yazı istendiği belirtildi. Avukatlar, 
böyle bir yazı verilmesi durumun-
da davanın kaybedileceği ve kar-
şı tarafın avukatlık ücretlerinin 
ödenmesi durumunda kalınacağı-
nın altını çizdiler. 

kAzAnılAn vE EmsAl tEşkil 
EdEn dAvAlAr

1.Yer: Hamm Yüksek Eyalet 
Mahkemesi
tAriH: 21.07.2009
Karar: Yimpaş Holding haksız bu-
lundu ve mağdur olan kişiye, 70 
bin mark tutarındaki parasının fa-
izi ile birlikte  ödenmesine karar 
verildi.

2.Yer: Hamm Yüksek Eyalet 
Mahkemesi
tAriH: 12.02.2009
Karar: Kombassan Holding hak-
sız bulundu ve mağdura olan kişi-
ye, 56 bin mark tutarındaki para-
sının faizi ile birlikte ödenmesine 
karar verildi.

3.Yer:  Köln Yüksek Eyalet 
Mahkemesi
tAriH: 02.11.2007

viyAnA’dA yApılAn 
toplAntıyA kAtılA-

rAk HoldinGlErdEn 
dAvAcı olAcAklArını 
bElirtEn mAğdurlA-

rın listEsi: 

Durmuş Aldırmaz
Şener Doğan

İbrahim Sönmezer
Aysel Ünal

Mehmet KoçHalit 
Ceyhanw

Emine Koç
Osman Güren

Sevdin Polat
Oğuz Karagöz

İlhan Polat
Bekir Avcı

Ahmet Aktaş
Şiko Yıldız

Yılmaz Şenyurt
Mustafa Altıntaş
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Karar: Yimpaş Holding haksız bu-
lundu ve mağdur olan kişiye,  10 
bin mark tutarındaki parasının fa-
izi ile birlikte ödenmesine karar 
verildi.

4.Yer: Stuttgart Yüksek Eyalet 
Mahkemesi
tAriH: 21.07.2009
Karar: Kombassan Holding hak-
sız bulundu ve mağdur olan kişi-
ye,50 bin Mark tutarındaki para-
sının faizi ile birlikte ödenmesine 
karar verildi.

5.Yer: Frankfurt Yüksek Eyalet 
Mahkemesi
tAriH: 09.07.2008
Karar: Kombassan Holding hak-
sız bulundu ve mağdur olan kişi-
ye,85 bin Mark tutarındaki para-
sının faizi ile birlikte ödenmesine 
karar verildi.

kuryElik yAptı

Almanya’da matbaalarda ça-
lıştıktan sonra bütün birikimi 

olan 120 bin Mark´ı Kombassan 
Holding’e kaptıran Eskişehirli 
Kemalettin Durkal (65), kurye-
lik yaptığı için pişman oldu-
ğunu söyledi. Ayrıca kendisini 
Kombassan Holding tahsilda-
rı olarak tanıtan Ekrem Kavas’ın 
verdiği 200 bin Mark tutarında-
ki parayı da Konya’ya götüren 
Durkal, ‘Paraları çoraplarımın 
içine sokarak havaalanından ge-
çirdim ve Konya’ya götürdüm. 
Ekrem Kavas, beni ve benim gi-
bi birçok arkadaşımı kurye ola-
rak kullandı’ diye konuştu.

jEt FAdıl mAğdur AvındA 

İstanbul Bayrampaşa’da ‘’Caprice 
Gold’’ adında bir devre mülk 
otel kuracağını söyleyen Fadıl 
Akgündüz, Avrupa’da tekrar mağ-
dur avına çıktı. Yüksek kar payı 
vaadiyle Avrupa’da binlerce va-
tandaşımızı, yüzde yüz yerli oto-
mobil ‘İmza’ ile 1990’lı yıllar-
da dolandıran Jet Fadıl lakaplı 
Fadıl Akgündüz, Almanya’nın 
Frankfurt kentinde kendine bü-
ro açtı. Franfurt’un merkezi ‘’Am 
Hauptbahnhof 12’’ de açtığı büro 
ile İstanbul Bayrampaşa’da kura-
cağını söylediği devre mülk otel 
için insanlardan para toplamaya 
başladı. 

Jet Fadıl’ın Frankfurt’un merke-
zinde açtığı büronun telefonunu 
açan ve kendisini ‘Gülçin’ ismiy-
le tanıtan bir bayan, ‘Jet-Pa’ya ya-
tırdığınız parayı peşinata sayalım, 
geri kalan miktarı ödediğiniz za-
man, otel odalarını devre mülk 
sistemiyle size verelim. Bu iş ger-
çekten çok kar getiriyor. Sadece  
Jet-Pa ortaklarına 30 Haziran’a 

kadar bu imkanı tanıyoruz’ şek-
lindeki  ifadeleri kullanmaktan 
da çekinmedi. Avrupa Türkleri 
Dayanışma Derneği’nin avukatı 
Ünal Taşhan yaptığı açıklamada, 
‘Fadıl Akgündüz yine hayal sata-
rak para toplamaya çalışıyor’ dedi. 

jEt-pA’yA dArbE

Türkiye’de Yargıtay 11. Hukuk 
Mahkemesi, ‘’Jet Fadıl’’ lakap-
lı Fadıl Akgündüz tarafından, 
Almanya ve Lichtenstein’da ku-
rulan paravan şirketler hakkın-
da mağdurlar lehinde karar ver-
di. Avrupa’da      Jet-Pa’nın paravan 

şirketlerine para yatıran mağdur-
ların, Türk Yargıtayı’nın verdiği bu 
kararla birlikte, Jet-Pa Holding’in 
Türkiye’de bulunan ana şirketine 
dava açabilecekleri belirtildi. 

mAğdurlAr dAvA AçAbilEcEk

Holding davalarına bakan avu-
kat Acun Papakçı, ‘Avrupa’daki 
mağdurlar artık bulundukları ül-

keden Türkiye’deki ana şirket 
hakkında dava açabilecekler. Bu 
sadece Jet-Pa ile sınırlı değil. Başta 
Kombassan ve Yimpaş olmak üze-
re bütün holdingler için geçerli’ di-
ye konuştu. 

pArA yErinE dAirE vEriyorlAr

Avrupa’da yaşayan vatandaşla-
rımızdan ‘’İslami inançlara uy-
gun olan hastaneler zincirine 
ortak olacaksınız’’ diyerek, yak-
laşık 30 milyon mark toplayan 21. 
YY Büyük Anadolu Holding yar-
gıdan kaçamayacağını anladı. 
Mağdurlardan Taner G. ve Tamer 
T. ‘ye alacakları karşılığında dai-
re verdikleri ortaya çıktı. Avrupa 
Türkleri Dayanışma Derneği avu-
katı Ünal Taşhan yaptığı açıkla-
mada, ‘Landshut Eyalet mahke-
mesi haklı olduğumuzu açık bir 

şekilde söyledi. Davayı kaybede-
ceklerini anlayan holding yöne-
ticileri, mağdurlara Kocaeli’nin 
Gebze ilçesinde bulunan dai-
releri verdi. Tapuları üstümüze 
alınca da davayı geri çektik’ di-
ye konuştu. Yüksek kar payı va-
adiyle, Avrupa’da yaşayan ya da 
daha önceden yaşamış Türk va-
tandaşlarımızı mağdur eden ye-
şil sermaye holdinglerden biri 
olan Sahya Holding de mahkeme-
yi kaybedeceğini anlayınca bir 
mağdura parasının karşılığı vil-
la verdiği açıklandı. Konya’nın 
İsmil beldesinde ki Şehr-i Termal 
Kaplıca Tatil Köyü’nden suit vil-
la şeklinde 10 adet devre mülk 
alan mağdurun avukatı Ünal 
Taşhan, ‘Şubat 2009’da Detmond 
Eyalet Mahkemesi’nde hem Sahya 
Holding’e karşı hem de parayı 
alan Vedat Ulutaş’a karşı dava aç-
tık. Davayı açar açmaz hemen an-
laşmak istediler. Müvekkilim ka-
bul edince kendisine tapuları 
verdiler’ dedi. 

bu sEFEr kombAssAn 
şikAyEtçi oldu

Binlerce vatandaşımızı yüksek kar 
payı vaadiyle dolandıran  holding-
lerin başında gelen Kombassan 
Holding, bu kez şikayetçi oldu. 
Kombassan Holding grubuna bağlı 
Baykur Gıda A.Ş’nin Genel Müdürü 
Oğuz Kaan Ekici ile Satış Pazarlama 
Müdürü Bülent Şengezer hakkın-
da suç duyurusunda bulundu. 
Ankara’da gizlice ortaklaşa kurduk-
ları Merpa Gıda ünvanlı şirketleri-
ne Baykur Gıda A.Ş üzerinden çıkar 
sağlayan Oğuz Kaan Ekici ile Bülent 
Şengezer hakkında savcılık 1 ile 7 yıl 
arasında hapis cezası istedi. Genel 
Müdür Oğuz Kaan Ekici hakkında 
ise yakalama emri çıkartıldı.

EğitimE önEm vErElim

Avusturya’da en büyük sorunumuz eğitim. lütfen ço-
cuklarımızın anaokulundan başlamak üzere eğitimine 
ve hem Türkçe’ye hem de Almancaya hakim olmalarına 
önem verelim. 

EFGAni dönmEz 
BuNDESRAT

SORU: Peygamberimizin doğ-
duğu günü kullandığımız tak-
vime göre 15-22 Nisan arası-
na sabitlediler. Bence doğru. 
Ancak Ramazan ayını ve Kurban 
Bayramı’nı da sabit bir zaman di-
liminde yapamazlar mı? Örneğin 
Ramazan ayı 1-30 Aralık, Kurban 
Bayramı ise mart ayı içinde ola-
maz mı? Biz Araplarla zaten 
Ramazan’ı farklı tarihlerde baş-
latıp bitiriyoruz. Biz, dinimizi öz-
gür irade esasına göre yaşıyoruz. 
Bu konuda görüşlerinizi öğren-
mek isterim. (Ali Rıza Güngör)

CEVAP: Ramazan ayı, Ramazan 
Bayramı ve Kurban Bayramı gün-
leri Kur’ân ile sabittir (Bakara: 
185-197-203, Fecr: 1-2). Kur’ân’la 

belirlenmiş olan bu günleri 
kimse değiştiremez. Ama Kutlu 
Doğum veya Mevlit Kandili gibi 
kutlamalar uydurmadır, bid’attır. 
Bunlara dini gün demek de as-
lında doğru değildir. Bir şeyin di-
ni olması için ya Kur’ân’da veya 
Peygamber sünnetinde belirlen-
miş olması gerekir. 

Bu kutlamaların ne Kur’ân’da 
ne de sünnette yeri vardır. 
Peygamberimiz dine sokulan 
uydurmaların sapıklık olduğu-
nu söylemiştir. Eskilerden kal-
ma Mevlit Kandili kutlamaları 
Hicri takvime göre yapılırdı. Bu 
da Rebiülevvel ayının 12. gecesi-
dir. O zaten yapılıyor ama bir de 
Diyanet İşleri Başkanlığı, takri-

ben 20 yıldan beri “Kutlu Doğum 
Haftası” diye bir hafta ihdas etti. 
Hz. Peygamber’in Miladi takvi-
me göre doğumu 21 Nisan’a rast-
ladığı için 21 Nisan’dan itibaren 
bir hafta, “Kutlu Doğum Haftası” 
ilan edildi ve böyle yapılıyordu. 

bu yıl isE HAFtA birAz 
dAHA önE çEkilip 

15 Nisan’da başlatıldı. Bir kandil, 
ikiye çıkarıldı. Tabii bu hafta için-
de çeşitli kimselere konuşmalar 
yaptırılıyor. Bu konuşmalardan 
kimini gazetelerde okuyunca 
hayretler içinde kalıyoruz doğ-
rusu. Din safiyyetine kavuşturu-
lacağına abartılara beleniyor. Ay 
takvimine göre belirlenmiş olan 

Ramazan, bayram gibi dini gün-
ler bütün yılı dolaştığından feyiz-
li Ramazan ayı ve bayram günleri 
yılın her gününü ve her mevsimi-
ni şereflendirmekte böylece her 
mevsimde oruç tutmanın zevki-
ne ulaşılmaktadır. 

Biz Müslümanlar din konusun-
da Arap-Türk ayırımı yapmayız. 
Peygamberimiz Arap milletin-
den gelmiştir ama kendisi ırk-
çılığı kaldırmış ve tüm dünya 
için evrensel bir mesaj getirmiş-
tir. Her ulusa göre ayrı ayrı İslâm 
yok, tüm dünya ulusları için bir 
tek İslâm vardır. O da Kur’ân ve 
sünnetle prensipleri, kuralla-
rı ve ahlak ilkeleri çizilmiş olan 
İslâm’dır.

ateŞ`ten ŞoK aÇIKlaMa
proF. dr. sülEymAn AtEş/Eski diyAnEt işlEri båşkAnı  vAtAn`dA cEvbı şok  yArAttı

AvusturyA kökenli Türk, ABD’nin 
finans hizmetleri lideri Western 
Union‘ın başına geçti

Viyana – ABD’li finans hizmet-
leri firması Western Union’ın yö-
netiminin başındaki kişi değişti. 
Şirketin şu ana kadar COO’luğunu 
yapan Hikmet Ersek (49) emekliye 
ayrılan Christina Gold (62)‘un ye-
rine geçti. Ersek, 1 Eylül 2010 ta-
rihinden itibaren şirketin CEO’su 
olacak. Yönetim kurulu derhal ge-
çerli olmak üzere kendisini yöne-
tim kurulu başkanlığına da seçti. 
Avusturya kökenli olup Türkiye’de 
doğmuş olan Ersek, yüksek öğre-
nimini Wirtschaftsuniversitaet 
Wien’de gördü. 1999 senesinde de 
Western Union’a katıldı. Daha ön-
cesinde, Europay/Mastercard ve 
GE Capital’da yöneticilik yaptı. 

Western union’nun en başına 

Hikmet Ersek geçti
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Başkonsolos İbrahim Mete Yağlı'nın girişimleriyle Viyana'da çe-
şitli okullarda okuyan Türk öğrenciler için bir etkinlik düzen-
lendi. İçimizden biri başlığı altında yapılan etkinliğe Viyana'da 

yüksek öğretimini tamamlamış yada spor dalında çok başarılı ol-
muş kişiler davet edildi. Türk öğrencilere hayat hikayelerini anla-
tan başarılı Türkler gençlerin nasıl başarılı olacağını detaylarıyla 
anlattılar. Yaklaşık 70-80 kişiden oluşan 13-20 yaş grubundan öğren-
cilerle ve  “İçimizden biri” olan Dr. Meral Şahin Giray, Avusturya Milli 
Hentbol takımı oyuncusu Oray Şahin, Avukat Nuray Tutuş Kırdere ve 
Viyana Belediyesi entegrasyon sorumlusu Erdal Kalaycı’nın konuşma-
cı olarak katıldı.

Etkinlik içinde bir konuşma yapan Viyana Başkonsolosu Yağlı, 
"Öğrencilerle başarılı olmanın yollarını anlatmak için bu toplantı-
yı düzenledik. Bu toplantıları önümüzdeki günlerde de yapacağız. 
Öğrencilerin katılımı yüksek oldu. Öğrenciler toplantı salonumuzu 
tamamen doldurdular. Türkler'in Avusturya'da başarıyı yakalamala-
rı için eğitim şart" dedi.

Viyana Başkonsolosluğu başarılı 
Türkleri, lise çağındaki öğrencilerle 
buluşturdu. Başarılı Türkler, hayat 

hikayelerini öğrencilere anlattı.

İÇİMİzDEN BİRİ
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Viyana'da bir araya gelen yüz-
lerce çocuk ATİB'in ev sahip-
liğinde 23 Nisan'ı kutladı. Bu 

yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı, ATİB genel 
Merkezi’nde coşkulu bir katılım-
la kutlandı. 23 Nisan Cuma günü 
akşamı gerçekleştirilen programa 
Büyükelçi Kadri Ecvet TEZCAN, 
Başkonsolos İbrahim Mete YAĞLI, 
muavin konsolos Mert ÖZMERT, 
büyükelçilik ve konsolosluk men-
supları, Din Hizmetleri Müşaviri 
ve ATİB Genel Başkanı Mehmet 
Emin ÇETİN, ATİB Yönetim kuru-
lu üyeleri, dernek başkanları ve 
yöneticileri, kadın kolları temsil-
cileri, gençlik kolları temsilcileri, 
sivil toplum teşkilatlarının temsil-
cileri, Belediye Meclis üyesi Şirvan 
Ekici, Avusturyalı misafirler, ba-
sın mensupları ve çok sayıda öğ-
rencinin katıldığı kutlama prog-
ramı gerçekleştirildi. Programa 
davetli olarak ekibi ile katılan mü-
zisyen Dr.Rahmi Oruç Güvenç, ka-
tılımcılara keyifli anlar yaşattılar. 
Güvenç, annelerin çocuklarını ye-
tiştirirken daha küçük yaştan iti-
baren onlar için söyledikleri türkü 
ve ninnilerle ilgili bestelerden ör-
nek parçalar söylediler.

Din hizmetleri müşaviri ve ATİB 
Genel Başkanı Mehmet Emin 
ÇETİN de kısa bir konuşma yapa-
rak "Bugün artık çocuklar konuş-
malı,  gün onların günüdür" di-
yerek sözlerine başladı. Türkiye 
büyük millet Meclisi’nin yine böy-
le bir 23 Nisan Cuma gününde  ve 

dualarla açılmasından bahsetti. 
Bugünün tüm dünya çocuklarına 
armağan edilmiş bir bayram oldu-
ğunu belirterek tüm Türk milleti-
ne ve insanlığa hayırlar getirmesi-
ni dileyerek sözlerini tamamladı.
 
Viyana Büyükelçisi Kadri Ecvet 
TEZCAN  da programa katılarak 
kısa bir konuşma yaptı. Çocuklara 
hitap ederek "Ne mutlu sizlere, 
bugün sizin bayramınız- Ve Türk 
çocuğu olmanın şuuruna vara-
caksınız İnşallah. Dünyada en-
der millete nasip olacak şekilde 
üçbin yıllık tarihin içinden gelen  
bir milletin çocuklarısınız" de-
di. Daha sonra TEZCAN, "Bu bay-
ramın Müslümanı, Hıristiyanı, 
Yahudisi olmaz. Tüm çocukların-
dır, bütün dünya çocuklarınındır, 
yani sizlerindir" diyerek sözlerini 
tamamladı.Coşkulu ve yoğun ge-
çen programda öğrenciler  skeç ve 
parodiler oynayıp şiirler okudu-
lar, bugünle ilgili duygularını di-
le getirdiler. Beş yaşındaki Nilay 
COŞKUNYÜREK’in ezbere okudu-
ğu on kıtalık İstiklal Marşı herke-
si duygulandırdı.

Program, Kazak halkoyunları, 
bosna hersek halkoyunları ve ATİB 
halkoyunları ekiplerinin katıldı-
ğı foklor gösterileri, Uğur Böceği 
Anaokulu çocuklarının şarkıları, 
sema gösterileri,öğrencilerin söy-
ledikleri türküler ve dünya ülke-
lerini temsil eden çocukların hep 
birlikte  bayrakları ile gerçekleş-
tirdikleri selamlamayla sona erdi. 

AVuSTuRyA'NIN Başkenti Viyana'da 23 Nisan 
kutlamaları gerçekleştirildi. Bunlardan birinde T.c 
Diyanet Bakanlığı'na bağlı olup Avusturya`da cami- 
ler açarak organize olan ATİB' in 23 Nisan kutlaması 
dikkat çekti. 

Atib`ten 23 nisAn 
kutlAmAsı
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AVuSTuRyA'DA Türk 
kökenli, Avusturya milli 
takımını  şerefle temsil 
etmiş, şampiyonluklar 
kazanmış tekvandocu 
Tuncay Çalışkan'a 
ağza alınmayacak çir-
kin küfürler savurarak 
hakaret eden Viyana’lı üç 
ırkçı polis, görevi kötüye 
kullanma ve hakaret 
suçundan cezalandırıldı.

Polisten Türk aileye ağza alınmayacak küfürler

Viyana’da türk aileye  
Irkçılık yapan polisleri

hakim affetmedi
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Viya n a  -  Tü r k  kö ke n l i 
Avusturya vatandaşı olan 
milli tekvandocu Tuncay 

Çalışkan (32),  2006 senesinin ka-
sım ayında, kendisini tehdit ve ta-
ciz eden bir Avusturyalıdan şi-
kayetçi olmak için gittiği polis 
karakolunda,  Avusturyalı polisle-
rin zabıt tutmak yerine, kendisine 
ağır hakaretler ve küfürler  içeren 
sözler sarfetmesi üzerine açtığı da-
vayı kazandı. 

bEyzbol sopAlı sArHoş

Tuncay Çalışkan eşiyle birlikte sa-
baha karşı evine dönmekteyken 
yaklaşık 45 dakika boyunca ara-
basının arkasında kendisini takip 
eden başka bir arabanın varlığını 
farkedince arabasını kenara çek-
ti. Kendi aracını takip eden ara-
badan –daha sonra olay günü 
sarhoş olduğu anlaşılacak olan– 
elinde beyzbol sopasıyla bir şahıs 
çıkınca, Çalışkan'ın arabasında 
bulunan eşi tedirginliğe kapıldı. 
Beyzbol sopalı şahıs Çalışkan'ın 
arabasına yaklaşıp tehditler sa-
vurmaya başladı. Milli tekvando-
cu Tuncay Çalışkan, beyzbol so-
palı saldırganın tehditleri üzerine 
tedirgin olan eşini " Meraklanma. 
Burası Viyana. Hiçbir şey olmaz. 
Zaten az ilerde bir polis merkezi 
var" diyerek sakinleştirdi. 

polistEn AğzA AlınmAyAcAk 
küFürlEr

Tuncay Çalışkan daha sonrasında, 
arabadan inen beyzbol sopalı kişi-
den şikayetçi olmak için  5. Viyana 
Siebenbrunnengasse'de bulunan 
polis karakoluna gitti. Merkezdeki 
polis memurlarının agresif, ırkçı 
ve terbiyesiz tavırları üzerine şo-
ka giren Çalışkan, "Tschuschen, 
Kanaken, Scheiß Türken" gibi ırk-
çılık içeren küfürlere ve hakaretle-
re maruz kaldı. 

İlk olarak polislere beyzbol sopalı 
bir şahsın kendilerini tehdit ettiği-
ni anlatmak isteyen Çalışkan, bu-
nun üzerine polisten "Bunun için 
altına sıçmana gerek yok" şeklin-
de bir tepki alınca şaşkına döndü. 
Çalışkan'ın, daha sonra polisi ter-
biyesiz tavrı üzerine uyarmak is-
temesi de sonuç vermedi ve polis 
"Biz bir şey sormadan konuşma-
yacaksın!" sözleriyle ırkçı ses to-
nunu ve tutumunu sürdürmeye 
devam etti. 

O gün karakolda kendisi ile ilgile-
nen polislerden sadece bir tanesi-
nin düzgün ve işini yapan bir polis 
gibi davrandığını, diğer üçünün 
ise son derece nefret dolu ve ırk-
çı bir tavır içinde hem görevlerini 
suistimal ettiklerini, hem de ken-
disine hakaret ettiklerini belirten 
Çalışkan, kendisine sözlü olarak 
yapılan ırkçı  saldırıların bununla 
da bitmediğini belirtti. İfade ver-
me odasına sonradan gelen nöbet-
çi çavuşun da bağırış çağırışlardan 
rahatsız olup "Duyduklarım yeter ! 
Hemen çeneni kapa pis amele" de-

diği, bir diğerinin ise kendisini dö-
veceğine dair tehditler savurduğu-
nu, bir başkasının da "Sen hiçbir 
zaman bir Avusturyalı olamaya-
caksın, pis Türk" dediği ve bir baş-
ka bayan memurun da " O çeneni 
kapayacaksın, göt Türk" diye ken-
disine hakaret ettiği de Çalışkan'ın 
ifadesinde geçen sayısız küfürler-
den sadece birkaçı. 

"bAğırdım AmA ırkçı bir insAn 
dEğilim"

Kendileri hakkında ırkçılık suçla-
maları atılı bulunan dört polis de 
bu iddiaları reddettiler. İçlerinden 
40 yaşındaki bir polis memuru da 

bu iddialara "Tamam bağırmış ola-
bilirim, ama ırkçı laflar etmedim" 
diyerek karşı çıktı. Aynı memur bu 
senenin başında psikolojik sorun-
larından dolayı emekliye alındı. 

Tuncay Çalışkan'a hakaret eden 
nöbetçi çavuş da "Size bağırdı-
ğım için üzgünüm, ancak ben öy-
le laflar etmedim. Kaldı ki 23 saat 
aralıksız çalıştıktan sonra karşı-
ma kim çıksa aynı şekilde bağı-
rabilirdim" diyerek olayın hiçbir 
kişisel yönünün olmadığını sa-
vundu.

mAHkEmE cEzAlAndırdı

Polisler her ne kadar olayın kişi-
sel olmadığını veya ırkçı bir tu-
tum içinde olmadıklarını iddia et-
seler de, mahkeme polislerle aynı 
görüşte değil. Yargı, görevi kötüye 
kullanmak suçundan memurların 
birine sekiz ay hapis cezası, bir di-
ğerine de hakaret suçundan 4050 
Euro'ya varan para cezası verdi. 
Çalışkan'ın ifadesine göre, ken-
disine en çok küfür eden memur 
ise hakaretlerinde "ceza hukuku-
na göre, söylenilen sözleri hakaret 
olarak tanımlanmak için yeterli 
kamusallık" oluşmadığından ser-
best bırakılırken, kadın memur ve 

çavuş da suçtan emin olunmadı-
ğı gerekçeleriyle serbest bırakıldı. 

tuncAy çAlışkAn kimdir?

Polisin küfürlerine ve ırkçı sal-
dırılarına maruz kalan Tuncay 
Çalışkan isimli vatandaşımız 
ise, Avusturya devleti için çalı-
şan ve sayısız başarılara imza 
atmış, başarılı bir sporcumuz-
dur. Türkiye kökenli Çalışkan, 
1994 senesinde Avusturya va-
tandaşlığına geçmiş profosyo-
nel bir tekvandocudur. Ayrıca, 

2000 yılında Sydney'deki düzen-
lenmiş olan Olimpiyatlar'da dün-
ya dördüncülüğü, 2003 senesin-
deki Dünya Şampiyonası'nda 
dünya üçüncülüğü kazanmış 
olan Çalışkan,  tekrar 2004 Atina 
Olimpiyatlarında'da Avusturya'yı 
temsil etmiş ve yaşayıp entegre 
olduğu yeni vatanına sayısız ba-
şarılar kazandırmış üst düzey bir 
tekvandocudur. Şu sıralar 2012 
Londra Olimpiyatları'na hazır-
lanmak için çalışmalarını sürdür-
mekte olan Çalışkan'ın bu yaşa-
dıklarından sonra Avusturya için 
müsabakalara çıkıp çıkmama ko-
nusundaki tutumunun ne olacağı 
ise şimdiden merak konusu. 

micHAEl mösEnEdEr
DEr STanDarD 

“Güven ve Yardım, Sizin 
Viyana Polisiniz” Başkent 
polisinin sloganı böyle. 
Elinde beysbol sopası olan 
biri tarafından takip edildi-
ğinden dolayı polise yaptı-
ğı şikayet, göz ardı edilmek-
le kalmayıp bir de hakarete 
uğrayan bir vatandaş için 
bu slogan bir alay etme gi-
bi gelmeli. Tabii, Viyana po-
lisinin büyük kısmı işini iyi 
yapmaya çalışıyor ve polis 
yönetimi bu olayda ilgili po-
lis memurlarını dava önce-
si iç hizmete kaydırdı. Ama 
bu olay yine de karakollarda 
hangi ruhun hâkim olduğu-
na dikkat çekici bir şekilde 
ışık tutuyor. 

Kendisi hakaret etmeyen 
polis memuru dahi meslek-
taşlarını dizginlemek için 
gayret göstermedi ve anla-
şılamayan nedenlerden do-
layı elinde beysbol sopası 
olan birinin tehdit oluştur-
madığına karar verdi Bu 
olayda hayli düşündürü-
cü olan şu: Hakarete maruz 
kalan kişi direndi ve ayrıca 
olayı basına intikal ettirdi. 
Şimdi de polisler “basının 
baskısının” çok fazla olma-
sından yakınıyor. 

Burada şu soru akla geliyor: 
Sözlü olarak ırkçı saldırıya 
uğrayıp da bunu sessizce 
kabul edenlerin sayısı acaba 
ne kadar? Fakat adalet siste-
mi de bu konuda suçsuz de-
ğil: Polis memurlarına kar-
şı açılan davayı ancak 3,5 yıl 
sonra mahkeme önüne ge-
tirmek, aslında inanılır gi-
bi değil. Zira böyle bir iddia
olduğunda, karakollardaki 
güvenliğin ve  yardımın hız-
lıca sağlanması gerekir.

yardım 
yerine 
basın 

baskısı
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4.Viyanada 
okullara yakin 

calisir durumda 
Kebap lokali

satIlIKtIr
tel.: 0699/10475132

serİ borsa
yAyınlAnmAsını istEdiğiniz ilAnlArınız için tEl: 01-513 76 15-0

sAtılık pAzAr 
yEri

brunnenmarkt’ta 
uzunluğu 7.50 metre 
genişliği 2.20 metre 

olan gıda üzerine 
hazır pazar yeri 

yanlızlıktan dolayı 
devren satılıktır.

tel.: 0676 916 59 59

2 aŞÇI 
aranIyor

tel: 0676 944 15 94

satIlIK İŞyerİ
17. Viyana’da çalıştırdığımız Pizza 

Kebap ve grill işyerimizi satıyoruz. 
Pizza kebab grilljörgerstrasse 34 

1170 Wien
tel: 0699 17192745

müjde ! Gitar çalabilmek 
artık hayal degil ... 

İstanbul Üniversitesi devlet Konservatuarı ve Viyana Müzik 
Üniversitesi Mezunu,  Magister Komponist onur dÜlger 
gitar dersi veriyor. 3 kişilik gruplar; saat ücreti 1 kişi 10 

euro. Özel ders;saat ücreti 1 kişi 30 euro. Çocuklar, gençler 
ve yetişkinler icin ayrı gruplar mevcuttur.

İrtibat: onur dÜlger
 onur_dulger@hotmail.com

+43 681 1072 1138

sAtılık pAzAr yEri
brunenmarkt’ta uzunluğu 7.50 metre 

genişliği 2.20 metre olan gıda üzerine 
hazır pazar yeri yanlızlıktan dolayı 

devren satılıktır. 

22. Viyana’da açılacak 
olan restaurantımız için 
türk ve yunan mutfağı 

ile pide ve lahma-
cundan anlayan iki aşçı 

aranmaktadır. 

Müracaat için 0676 916 59 59

AvrupA’dA yaşayan vatandaş-
larımız, Türkiye seyahatlerin-
de karayoluna alternatif ola-
rak ototreni kullanmaya başladı. 
Avusturya’nın Villach kentinden 
Edirne’ye otomobil ve yolcu taşı-
yan ototren, seferlerine başladı. 
İlk seferinden önce yapılan tören-
de konuşan yetkililer, gösterilen 
ilgiden dolayı yolculara teşekkür 
etti. 

Avusturya-Türkiye arasında çalı-
şacak olan ototren, Avusturya’dan 
hareket ettikten 28 saat sonra 
Edirne Ayşekadın İstasyonu’nda 
oldu. Araçlar kapalı vagonlara 
yüklendikten sonra yolcular ya-
taklı vagonlarda seyahat ettiler.  

ototren, 
seferlerine 

başladı

sAlzburG – Arkadaşlarıyla bir-
likte 23 Nisan akşamı futbol oy-
nadıktan sonra, gece saat 21:00 
sularında bir bowling mekanına 
giderken, yol üzerinde bulunan 
ve  altından tren raylarının bulun-
duğu bir köprüde duran Gökhan 
Y.‘nin aklına hayatına son verecek 
bir çılgınlık geldi. 

Korkulukların üzerinden tırma-
nıp, aşağıdan geçen trenlerden bi-
rinin vagonunun üzerine atlamak 
isteyen Gökhan Y.‘yi arkadaşları 
ne kadar uyarmak istedilerse de 
durduramadılar. Arkadaşları ta-
rafından „gözüpek“ ve „macera-
perest“ bir kişi olarak tanımlanan 

Gökhan, yüksek gerilim hattı uyarı 
levhasını görmesine rağmen fikri-
ni değiştirmedi. Pozisyonunu alıp 
köprüden aşağı atlayan Gökhan, 
ayaklarından yüksek gerilim hat-
tının devresine takıldı. Görgü ta-
nıkları o anı „Büyük bir patlama 
ve kıvılcım oluştuğunu gördük. Az 
sonra bir fırtına kopacak zannet-
tik“ diyerek açıklarken, elektrik 
devresine kapılan genç Gökhan’ın 
havada sallanan gövdesini görün-
ce şoka uğradılar. 

Bütün vücudu yanmış bir şekil-
de vagonun çatısında hareket-
siz kalan Gökhan’ı kurtarmak 
mümkün olmadı. Olayın ardın-

dan hemen olay yerine intikal 
eden cankurtaran ekipleri de 
„elektrik devresinin kapalı ol-
mamasından“ ve „raylara temas 
eden herkesin çarpılma ihtima-
linin sürmesinden“ dolayı genç 
Gökhan’ı kurtaramadılar. ÖBB 
yetkililerinin elektrik devresini 
kapatmasının ardından kurta-
rılan ve derhal hastaneye yetiş-
tirilen Gökhan Y., vücudundaki 
aşırı yanmalar sebebiyle kurta-
rılamadı. 

Gökhan Y.‘nin yanarak can verme-
sine tanık olan arkadaşları da bu 
korkunç olayın şokunu uzun süre 
üzerlerinden atamadılar.

vagona değil ölüme atladı
SAlzBuRG’DA yaşayan 16 yaşındaki Gökhan y., tren raylarının üzerinde bulunan 
köprüden, bir trenin vagonuna atlamak isteyince, elektrik devresine kapılıp, 
yanarak korkunç bir şekilde can verdi. 

soFyA Türkiye Büyükelçiliği 
yetkilileri, vatandaşlarımı-
za internet ve SMS dolan-
dırıcılığı konusunda uya-
rılarda bulundu. İnternet 
üzerinden Türk erkeklerini 
evlenme, arkadaşlık edin-
me bahaneleriyle tuzakla-
rına düşüren bazı Bulgar 
vatandaşlarının olduğu 
söyleyen yetkililer, özellik-
le Almanya ve Türkiye’deki 
vatandaşlarımızı hedef alan 
bu soyguna dikkat edil-
mesi gerektiğini belirtti. 
Türkiye Cumhuriyeti Sofya 
Büyükelçiliği’nde Muavin 
Konsolos olarak görev ya-
pan Ruziye Eken yaptığı 
açıklamada; ‘Bu konuda 
hergün 20’den fazla kişiden 
telefon alıyoruz. Aralarında 
üniversite rektörleri, dekan-
lar, öğretmenler, iş adamla-
rı gibi yüksek makamda in-
sanlar da var’ dedi. Birçok 
erkeğin yüksek miktarlar-
da parakaptırdığını belirten 
yetkililer, ‘İlk önce küçük 
miktarlarda para istiyorlar; 
daha sonra bu miktar büyü-
yor. İnsanlar dolandırıldık-
larının farkına bile varmı-
yorlar’ diye konuştu. 

“telefon ve 
internetle 
üzerinden 
soygun!"

AtAtürk Kültür Merkezi’nde 22 
Mayıs günü çocuk ve gençlik ki-
tapları yazarı İnci Çalışkan’ın hi-
kayelerinin okuması yapıldı. 

Bu etkinlik çerçevesinde yazarın 
“Die Berge von Österreich sind 
sowieso in jeder Jahreszeit mit 
Schnee bedeckt” isimli kitabı hem 
Almanca, hem de Türkçe dillerin-
de okundu.

incila çalışkan’ın 
iki dilli okuması 

Akm’de
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   Avusturya'nın en büyük Türk Toplulukları'ndan biri olan 
20. Viyana'daki ATİB cemaatini yeni Vatan Gazetesi ziyaret 
etti. cuma günü kılınan cuma Namazı'nın ardından fotoğraf 
çekimi yapan yeni Vatan Gazetesi'ne açıklamada bulunan 
cemaat üyeleri Türk toplumunun Viyana'da önemli bir ağırlı-
ğa ulaştığını, camilerin namaz zamanlarında dolup taştığını 
anlattılar. cuma günleri özellikle emekli vatandaşlar ATİB'te 
buluşarak geçmişteki günlerini konuşuyorlar. ATİB'in 20. 
Viyana'daki camisinde günün her vaktinde namaz kılabilir-
siniz. camii cemati namaz sonunda birer bardak çay içerek 
kendi aralarında sohbettte ediyorlar.

cuma günleri birlik ve beraberlik

20. VİyANA ATİB 
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Avusturya'nın Başkenti 
Viyana'da toplanan binlerce 
Türk işçi, Türkçe slogan ata-

rak 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı. 
Avusturya'nın Başkenti Viyana'da 
kutlanan 1 Mayıs kutlamaları yine 
olaysız sona erdi. Her yıl bayram 
havasında kutlanan 1 Mayıs'a bu 
yıl bir çok Türk işçi örgütü de katıl-
dı. Avusturya'nın en prestijli bina-
sı olan Opera'nın önünde buluşan 
ve Belediye Sarayı'na kadar yürü-
yen Türk işçi grubu Türkçe slogan 
attılar. 

Ayrıca yürüyüşe Türkiye'deki 
bir çok kurum kuruluş ve parti-
nin temsilcileri katıldı. Belediye 

önüne gelen Türk işçi gruplarını 
Eyalet Başkanı ve Viyana Belediye 
Başkanı Michael Haupl karşıladı. 
Türk işçiler, yürüyüşlerinin ardın-
dan Prater olarak bilinen eğlence 
merkezinin açılışı bu bölgeye git-
tiler.

Binlerce Türk işçinin katıldı-
ğı yürüyüş sırasında bir konuş-
ma yapan işçi temsilcisi Mustafa 
Kulpan, "Viyana ve çevresinde 
fabrikalarda çalışan binlerce Türk 
işçi var. Avusturya'da işçi bayramı 
yabancıların en önemli bayramı-
dır. Bizde Türkiye'deki kardeşleri-
miz gibi bu günü bayram havasın-
da izledik" dedi.

Vİyana'da 
tÜrKÇe 1 MayIs

Viyana -  Açılış konuşmasını 
Avustuya Lisesi Mezunları 
Derneği Başkanı Çınar 

Sözer’in yaptığı sunuma ilgi bü-
yüktü. Avusturya İmparatorluğu 
Habsburg Hanedanı'nın önem-
li soylularından biri olan Prinz 
Eugen von Savoyen  sadece 
Avusturya İmparatorluğu'nun 17. 
ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da top-
rak bütünlüğünü sağlayan başarılı 
bir başkumandan olmasıyla değil,  
aynı zamanda mimariye, sanata 
olan tutkusu ve katkılarıyla da im-
paratorluğun en önemli sisimle-
rinden biri olarak kabul edilmiş-
tir. Prinz Eugen von Savoyen’a ait 
‘Filozof Komutan ve Sanatsever’ 
konulu sergi, 11 Şubat - 6 Haziran 
2010 tarihleri arasında , Belvedere 
Sarayı ve Müzesi’de sanatseverle-
rin ilgisine sunulmaktadır.
 
Pr inz  Eugen' in,  Avusturya 
Hanedanı'nda başkumandanlık 
yaptığı süre zarfındaki en önemli 
icraatı ise 2. Viyana Kuşatması'nda 
başarılı bir savunma gerçekleştir-
mesiydi. Bu bağlamda, Belvedere 
Müzesi de Prinz Eugen dönemi ve 
Avusturya-Osmanlı ilişkileri ko-
nusunda bir sunum yapmak üze-
re, Topkapı Sarayı Genel Müdürü 
ünlü Türk tarihçi İlber Ortaylı'yı 
bir sunum yapmak üzere konuk 
olarak davet etti. Müzenin kon-
ferans salonunda 21 Nisan günü, 
gerçekleştirilen sunumda, İlber 
Ortaylı Avusturyalı ve Türk katı-
lımcılara, Avusturya-Türkiye iliş-

kilerinden başlayarak farklı bir-
çok  konudasunum yaptı. Viyana 
Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan, 
ÖVP milletvekili Şirvan Ekici’nin 
de içlerinde bulunduğu birçok ki-
şi İlber Ortaylı'yı dinlemek için 
konferans salonunu doldurdu. 
İlber Ortaylı Almanca dilinde yap-
tığı sunumunda, devlet erkanın-
dan ve imparatorlukların silahlı 
kuvvetlerinden kişilerin sanatla 
olan ilgileri ve kendi imparator-
luklarının sanatın gelişimine ve 

yönelimine katkıları konusunda 
konuştu. Prinz Eugen'in 'abartıl-
dığı kadar' mükemmel bir kuman-
dan olmadığından, ancak kendisi-
nin Avusturya'da Barok sanatının 
gelişimine ve yerleşmsesine bü-
yük katkıları olduğuna değinen 
Ortaylı, hem Osmanlı'da hem de 
Avusturya'da dönemin sanatı-
na yön vermiş kumandanlar, ve-
liaht prensleri ve İmparatorlar 
hakkında da bilgi verdi. wÖzel-
likle, Barok sanatının Habsburg 

Hanedanlığı'ndan ve Osmanlı 
İmparatorluğundan yayılarak, 
bütün Avrupa mimarisinde ye-
ni bir tarz haline geldiğine deği-
nen Ortaylı, hazırladığı sunum 
eşliğinde Topkapı Sarayı'nda bu 
akımın izlerinin görülebileceği 
eserleri tanıttı. Her zamanki üs-
lubuyla bahsettiği konu ve baş-
ka konular arasında tarihi bağ-
lar kurarak geçişler yapan Ortaylı, 
Fransa'daki Avusturya prenslerin-
den, İtalya'daki Osmanlı gemici-
lerine kadar birçok konuda ilginç 
tarihi bilgi ve kısa notlar vererek 
sunumuna devam etti.

Yaklaşık iki saat süren sunum-
dan sonra dinleyicilerden büyük 
alkış alan Ortaylı, sergi salonu 
içerisinde düzenlenmiş olan bir 
kokteyl ortamında katılımcılarla 
sohbet etti. 

VIyANA Belvedere Müzesi'nin halen sürmekte olan Prinz 
Eugen sergisi etkinlikleri kapsamında Viyana'ya davet edilen 
ünlü Türk tarihçisi İlber Ortaylı, Belvedere Museum'da Prinz 
Eugen, Habsburg Hanedanlığı ve Osmanlılar ilişkisi üzerine 

bir sunum yaptı. Sunumu, Avusturya liesesi Mezunlari 
Derneği ile Viyana Belverede Müzesi ile birlikte düzenledi.

İlber Ortaylı Viyana'dan geçti
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viyAnA – Vatandaşlık kanu-
nunda ön görülen miktardan 
daha az bir gelire sahip göç-
menlerin Avusturya vatan-
daşlığına geçme davaları son 
günlerde Avusturya mahke-
melerini gittikçe daha fazla 
meşgul ediyor. Oberösterreich 
eyaletinden bir sığınmacının 
emeklilik çağına geldikten 
sonra vatandaşlık başvurusu-
nun başvuru sahibinin „yeter-
li gelire sahip olmadığı“ gerek-
çesiyle reddedilmesi de buna 
bir örnek. Oberösterreich eya-
let hükümeti ilk önce bu şah-
sın yeteri kadar sigortalı çalış-
madığı, dolayısıyla minimum 
emeklilik ikramiyesi olan 
789,99 Euro’yu hak etmediği 
kararını verdi. Daha sonrasın-
da da ilgili şahsın vatandaşlık 
başvurusu yaptıktan sonra-
ki üç sene içerisinde devletten 
sosyal yardım aldığını, bunun 
da kanunlara göre bir şahsın 
vatandaşlığa geçme hakkını 
elinden aldığını belirtti. 

Daha sonrasında Avusturya 
Anayasa mahkemesi eyalet 
mahkemelerinin verdiği bu 
kararı „alınan desteğin huku-
ki tabiatının tam olarak dev-
let tarafından bakılma anla-

mına gelmediği“ gerekçesiyle 
bozdu. Anayasa mahkemesi-
nin kararı bozma gerekçesi-
nin „Devletten sosyal destek 
almış olanların veya sosyal 
durumları iyi olmayanların 
da Avusturya vatandaşlığı-
na geçme hakkı vardır“ olma-
ması dikkat çekti. Yine benze-
ri bir davada Avusturya Yüksek 
İdari Mahkeme’sinin verdiği 
karar da Avusturya devletinin 
göçmen politikasına dair ilginç 
bir örnek olarak kayıtlara geç-
ti. Mahkemenin 2009 Aralık 
tarihli kararına göre doğma 
büyüme Avusturyalı Boşnak 
kökenli bir genç de zamanında 
devletten sosyal yardım aldığı 
gerekçesiyle Avusturya vatan-
daşlığına geçemedi. Mağdurun 
söz konusu sosyal yardımı gör-
me özürlü olduğu gerekçesiyle 
aldığı, ve bunun kendi kaba-
hati olmadığı yönündeki iti-
razı, Avusturya Yüksek İdari 
Mahkemesi tarafından „vatan-
daşlığa geçme kanunu için bir 
önem teşkil etmediği“ gerekçe-
siyle reddedildi. 

viyAnA- Tarihi Hofburg Sarayı 
muhteşem bir galaya ev sa-
hipliği yaptı. Sinema oyun-
cusu Romy Schneider anısına 
Viyana’da 21.’si düzenlenen 
‘’Romy Ödülleri’’ sahiplerini 
buldu. Hofburg Sarayı’ndaki 
galada, kırmızı halı üzerin-
den geçen ünlüler arasında 
bulunan, 2005 Almanya gü-
zeli ve tiyatro oyuncusu Aslı 
Bayram, galaya katılan mi-

safirleri güzelliği ile büyüle-
di.  Bu yılki Romy Ödülü’nü, 
‘’Taze Pişmiş’’ adlı şovlarıy-
la, Şili’li Andreas Wojta ve 
Alexander Fankhauser al-
maya hak kazanırken, tele-
vizyon dalında verilen ödülü 
ise, popüler komedinin en gü-
zel örneklerini sunan Robert 
Palfrader ve Rudi Roubinek 
‘’Wir sind die Kaiser’’ adlı şov-
ları ile aldılar.

parası 
olmayana 

vatandaşlık 
yok

galada yIldIZ yaĞMuru
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Viyana. Fransa ve Belçika’dan 
sonra, çarşaf  (burka*) yasa-
ğı tartışması Avusturya’ya 

da ulaştı. Aileden sorumlu Bakan 
Müsteşar’ı ve aynı zamanda 
Viyana Belediye Başkanlığı seçim-
lerinde SPÖ’lü Belediye Başkanı 
Michael Häupl ile FPÖ Başkanı 
Heinz Christian Strache’ye ra-
kip olan Christine Marek, yasağı 
gündeme getirdi. Perşembe günü 
Avusturya Basın Ajansı’na, her-
hangi bir sebep göstermeden yap-
tığı “Bu konuda, yalnızca açık ol-
makla kalmayıp, aktif olarak da 
harekete geçmeliyiz” şeklinde-
ki açıklamasıyla Marek, herke-
si şaşırttı. Yasağın mahkeme ve 
resmi makamlar gibi halka açık 
binalarda, hastanelerde, banka-
larda, dükkanlarda, toplu taşıma 
araçlarında ve araç sürerken de 
geçerli olması gerektiğini söyle-
yen Marek, “Sonuçta, yüz ve göz 
kısmı peçeli çarşaflar, görüş ala-
nını kısıtlıyor” şeklinde konuş-
tu. Marek’e destek, FPÖ, BZÖ ve 
İçişleri Bakanı Fekter’den geldi. 
Fekter’in basın sözcüsü, İçişleri 
Bakanı’nın da, yüksek güvenlik 

bölgelerinde çarşaf yasağından 
yana olduğunu belirtti. Kadından 
sorumlu Devlet Bakanı Gabriele 
Heinisch-Hosek düşüncelerini 
daha dikkatli sözlerle dile getir-
di: “Bu tartışmayı görmezlikten 
gelemem, çünkü çarşafa bürün-
mek, kadın ayrımcılığının uç nok-
tasıdır”. Christine Marek, bunu 
daha sert bir şekilde dile getiri-
yor: “Böyle kadınları görünce ‘on-
lar ikinci sınıf insanlar’ diye düşü-
nüyorum”. Yeşiller ve İslam İnanç 
Vakfı, bu yasağa karşı geliyorlar. 
Carla Amina Baghajati, “Bugüne 
kadar Avusturya’da yüzlerini de 
örtecek şekilde çarşaf giyen bir ka-
dın görülmedi. Bu tür tartışmalar, 
değişim içinde olan bir toplumun 
anlaşılmaz sıkıntılarının bir yansı-
masıdır”, şeklinde konuştu. 

Söz konusu olan yaklaşık 150 kişi
Çarşaf yasağının çok küçük bir 
grubu ilgilendirdiği tartışılmaz 
bir gerçektir. Avusturya’da yakla-
şık 100-150 kadının yüz kısmını 
kapatacak şekilde çarşaf giydiği 
tahmin ediliyor. ‘Nikab’ adı veri-
len örtünme şeklinde ‘Burka’dan 
farklı olarak göz kısmı açıkta bı-
rakılmaktadır. Kaç kadının gerçek 
anlamıyla, gözlerini kapatacak şe-
kilde ‘Burka’ giydiği ise bilinme-
mektedir. 

Çarşaf giyen kadın sayısının 
Avustura ile hemen hemen aynı 
olduğu Danimarka’da, ‘Burka’ gi-
yen kadın sayısını belirlemek için 
yapılan araştırmada, ‘Burka’ gi-
yen tek bir kadına rastlanmama-
mıştır. Buna rağmen, bu konu tüm 
Avrupa’yı hem politik hem huku-
ki açıdan tartışmalarla meşgul 
etmektedir. Viyana Üniversitesi 
Anayasa Hukuku Uzmanı Bernd-
Christian Funk, Belçika’da uy-
gulanan örtünme yasağının 
Avusturya’da uygulanmasının 

mümkün olmadığını söylüyor: 
“Bu tür bir yasak, vicdan özgürlü-
ğü veya özel hayata saygı gibi te-
mel haklarla örtüşemez. Bu temel 
haklardan biri de, kamuya açık 
yerlerde istenilen şekilde giyinme 
özgürlüğüdür. Diğer taraftan, ka-
muya açık yerlerde örtünme/çar-
şaf giyme konusu, güvenlik açısın-
dan büyük bir sorun teşkil ediyor. 
Banka veya postane şubelerin-
de, bu sorun bina yönetmelikle-
riyle ‘en nazik’ şekilde çözülebilir. 
Zaten bu tür yerlere yüzü kapalı 
bir şekilde gidilemeyeceği herkes 
tarafından biliniyor. Buralarda ya 
yüzünüzü göstermek zorundası-
nızdır, ya da alarm verilmesine se-
bep olursunuz”

Diğer potansiyel sakıncalı olabi-
lecek durumlar için de ekstra bir 
yasağa gerek yok: Araba süren her 
kişi, zaten şu anda da sürüşe engel 
olmayan kıyafetler giymek zorun-
dadır. Resmi bir makamda kimli-
ğini, yüzünü göstererek doğrula-
mayı reddeden kişiler, istedikleri 
evrakları alamamaktadır. Toplu 
taşıma araçlarında yıllık kart kul-
lanan kişiler, kontrol sırasında 
yüzlerini göstermek zorundadır. 
‘Mona’ davasından beri de, her-
kesin bildiği gibi, mahkemeye çı-
kan herkes, yüzünü göstermek zo-
rundadır.

“Belirli mekanlarda kimlerin bu-
lunup bulunmayacağını belir-
leyen veya kamu hukukunda 
varolan yasaklar, zaten bu tür 
durumları kontrol eden dolaylı 
kurallardır”, şeklinde konuşan 
Funk, “Bu kurallar ekstra bir ya-
sağı oluştururlarsa, o zaman yer-
lere göre değil, durumlara gö-
re değişen kurallar gelmelidir. 
Örneğin; bir üniversite öğrencisi 
sınava yüzünü örterek giremez-
ken, dersi dinlemek için salonda 

yüzü örtülü şekilde bulunabilme-
lidir” diye sözlerine devam etti. 
“Kamu hizmeti alanında bir ya-
sak getirilecekse, kişinin yalnızca 
büroda çalışması veya işi sırasın-
da başkalarıyla kontağa geçmesi 
de iki farklı durumdur. Her ne ka-
dar Avusturya’da, ‘Nikab’ giyen 
iki kadından birinin, bunu ken-
di isteği olmadan yaptığı tahmin 
edilse de, bu durum  yasak koy-
mak için geçerli bir sebep değil-
dir. Çünkü bu kez de kendi iste-
ğiyle çarşaf giyen kişiler, mağdur 
duruma düşecektir. Bunun dışın-
da bu tip tartışmalarda argüman 
olarak sunulan ve batı toplumu-
nun İslam’a karşı aldığı tavır da, 
yasak için bir gerekçe değildir. 
‘Toplum buna karşı, biz bunu is-
temiyoruz’ demek, bir yasağın ge-
tirilmesi için yeterli değildir.”

AnsiklopEdi´dE
‘burkA’nın tAnımı

Ne zaman Avrupa’da Müslüman 
kadınların çarşaf giymeleri tar-
tışma konusu olsa, Burka keli-
mesi kullanılmaktadır. Oysa ger-
çekte, göz kısmını açıkta bırakan 
Nikab’a çok daha sık rastlanılmak-
tadır. Burka, hiç bir yerinde boş-
luk olmayan, büyük bir bütün ku-
maştan oluşur ve kafa kısmında 
geçirmeli bir başlık dikilidir. Göz 
kısmının bulunduğu yerde, daha 
ince tül bir kumaş parçası bulun-
maktadır. 

bAstırılmışlığın sEmbolü 

Burka, özellikle Afganistan’da yay-
gın olan mavi şekliyle Avrupa’da 
tanındı. Her ne kadar Taliban 
Rejimi’nden önce de, tüm vücudu 
örtmek Afganistan’da yaygın olsa 
da, bu rejimle beraber, kadınla-
rın bastırılmasının sembolü hali-
ne geldi. 

örtünmE yAsAklArı: GüvEnlik 
önlEmi mi, yoksA kişisEl 
özGürlük kısıtlAmAsı mı?

Örtünme yasakları hakkındaki 
tartışmalar, Avrupa’da yeni de-
ğildir. Ancak daha önceki tartış-
malarda, söz konusu Burka değil, 
şiddete başvurması mümkün sayı-
lan göstericilerin örtünmeleriydi. 
Örneğin; Almanya’da 1980’lerde 
bu konu, temel hakların kısıtlan-
ması ve kişisel özgürlüklerin yara-
lanması hakkında hararetli tartış-
malara sebep olmuştur. 

1985’te SPD ve Yeşiller’in karşı 
çıkmalarına rağmen, CDU/CSU ve 
FDP tarafından Almanya’da yü-
rürlüğe giren yasağı destekleyen-
lerin en büyük silahı, halkı, şid-
dete başvurması olası kişilerden 
korumaktı. Yasak karşıtları ise, 
anonim kalmak isteyen gösterici-
lerin, gösterilere örtünerek katıla-
bilmelerinden yanaydı. Bu yasağı 
pratikte uygulamak oldukça zor-
dur. Polis, ancak örtülü biri ger-
çekten şiddete başvurursa müda-
helede bulunabilmektedir.

Avusturya’da 2002’den beri, ÖVP 
ve FPÖ tarafından yürürlüğe gir-
mesi sağlanmış, ve göstericiler 
için örtünme yasağı içeren bir ya-
sa bulunmaktadır. Fasching kos-
tümleri bu yasağa dahil değildir. 
Yasağa uyulmadığı takdirde, 720 
Euro’ya kadar para cezası mevcut-
tur. 

Benzer yasaklar, İsviçre’nin bir 
çok eyaletinde, Danimarka’da, 
İtalya’da ve 2009’dan beri 
Fransa’da da vardır. Yasağa karşı 
gelenleri, 1500 Euro’ya kadar pa-
ra cezası beklemekte ve ayrıca, 
2007’den beri Gazze Şeridi’nde de 
Hamas Savaşçıları için örtünme 
yasağı bulunmaktadır.  

Avusturya‘da burka 
tartışması büyüyor

Avuturya Aile Bakanı , İçişleri 
Bakanı ve kadından sorumlu 
Devlet Bakanı Burka-çarşaf 
yasağından yana.  Öbür taraf-
dan Avusturya’da bu tür bir 
yasak çok az insanı ilgilen-
diriyor, çünkü yalnızca yak-
laşık 150 kadın Burka-çarşaf 
giyiyor.  Burka Afganistan’da 
Taliban taraftarların kadınla-
ra zorla giydirdiği her taraf-
tan kapalı, giyenin önünü 
görmesi için yüz kısmı kafesli 
çarşaf.



AvusturyA’dAn kArElEr 
foto@yenivatan.at 
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Göçmenlik geçmişi olan iş 
adamlarının ve işletme-
cilerin ekonomi ve tica-

ret dergisi olarak bir süredir ya-
yın hayatına devam eden esnaf, 

artık ecoMIGRA oluyor. Türkçe ve 
Almanca yayın yapan esnaf dergi-
si, Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan 
ve Bosna Hersek kökenli sana-
yici ve iş adamlarını hedef kit-

lesi olarak belirlemiş durumda. 
İşletmeciler için hukuk, vergilen-
dirme, IT ve enerji gibi önemli ko-
nularda pratiğe yönelik faydalı 
bilgiler sunan esnaf, ecoMIGRA 
editörlüğünde de bu çizgisini ko-
ruyacağı gibi, entegrasyon, politi-
ka, kültür ve eğlence gibi konular-
da da eleştirel ve yapıcı bir çizgiyi 
sürdürmeye devam edecek. 

Yeni  ecoM IGRA ç izgis inde 
İnternet üzerinden yaptığı yayı-
nı da geliştirecek ve daha kap-
samlı hale getirecek olan dergi,  
Türk ve Balkan kökenli göçmen 
girişimciler ve işletmeciler başta 
olmak üzere bütün etnik köken-
li okuyucalarına en faydalı ve et-
kili bir biçimde hitap etmeye de-
vam edecek. 
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Müze Müdürü Karl Albrecht-
We i n b e r g e r  y a p t ı -
ğı açılış konuşmasında 

„Viyana’daki Seferad Türklerinin 
şehrimizde bıraktıkları izler male-
sef Naziler döneminde Seferad ce-
miyetinin katledilmesi ve sınırdışı 
edilmesi sürecinden sonra yok ol-
dular. 1938 senesindeki Kasım iş-
galinde Türk Yahudi tapınağı ateşe 
verildi ve bu esnada cemiyetin ar-
şivi de yanmış oldu. Böylelikle bir 
Yahudi cemaatinin varlığı bir ka-
lemde silindi“ dedi. Serginin açılı-
şına İsrail Büyükelçisi Aviv Shir-on 
başta olmak üzere İsrail devleti-
nin diplomatik kanadından birçok 
önemli isim de katıldı. Weinberger 
konuşmasında T.C.  Viyana 
Büyükelçisi Ecvet Tezcan’a ve 

Avusturya Lisesi Mezunlar Derneği 
Başkanı Çınar Sözer’e teşekkürle-
rini iletti. Serginin sponsorların-
dan olan ve destekleyen Avusturya 
Türk Kültür Cemiyeti Başkanı Birol 
Kılıç’a da verdiği destekten ötürü 
teşekkürlerini sundu. Weinberger 
yaptığı konuşmasında müzenin 
ilk sergilerinden birinde de benze-
ri bir konunun işlendiğine değin-
di ve son iki onyılda müzenin yeni-
den yapılandığını ve içeriklerinin 
bugün çok daha kapsamlı olduğu-
nu hatırlattı. Yirmi sene önceki ser-
gide de müzenin küratörlerinden 
biri olan ve bugün müzenin ana 
küratörü olan Felicitas Heimann 
Jelinek’ de yaptığı konuşmasında 
Sefarad diyasporasının çok yön-
lülüğüne değinirken, Avrupa kül-

türünün oluşmasına yaptıkları 
katkıların da altını çizdi. Küratör 
Jelinek serginin tam da şu an açıl-
masının nedenlerinden biri olarak, 
İstanbul’un bu sene Avrupa Kültür 
Başkenti olmasını ve İstanbul’dan 
yüzyıllar önce Viyana’ya göçmüş 
olan Türk Yahudileri’nin de Avrupa 
kültürünün önemli bir parçası ol-
malarını gösterdi. 

Bunun hem Avrupa, hem de 
Türkiye için büyük bir işaret ol-
duğuna değinen Jelinek, göçmen-
lik konusunun Avrupa’da 20.ve 21. 
Yüzyıllarda değil, çok daha evve-
linde başladığını söyledi. Göçten 
faydalanmanın iki taraflı olduğun-
dan bahseden Jelinek, göçün hem 
yeni bir ülkeye yerleşip orada ken-

dine bir hayat kuranları, hem de 
hali hazırda o ülkede oturanları 
olumlu etkilediğini söyledi. Göçün 
yarattığı katma değerin bu sergi-
nin temasının seçiminde rol oyna-
dığı da bilinen bir gerçek. Sergide, 
bu göç hareketinin son derece 
olumlu karşılıklarını görmüş olan 
Habsburg Hanedanı ve Osmanlı 
İmparatorluğu arasında barış an-
laşmaları görülebileceği gibi, kül-
türel değişim ve ticari kalkınmanın 
nasıl gerçekleştiği de yakından ta-
kip edilebiliyor.

Onsekizinci yüzyılda Viyana’da 
yaklaşık 20 Seferad Yahudisi yaşa-
maktaydı ve hem yurtiçinde, hem 
de yurtdışında kumaş, bakır, şe-
ker, kahve, ve tütün gibi „bilimum 

vıyAnA -  „viyana’da türkler – bir yahudi cemaatinin tarihçesi“ isimli serginin açılışı 11 mayıs 
pazar günü viyana yahudi müzesi’nde gerçekleştirildi. tarihsel açıdan son derece önemli olan bu 
keyifli serginin açılışına politika, sanat ve iş dünyasından son derece önemli birçok konuk katıldı. 
bundan 20 sene kadar önce de müzenin açılışı vesilesiyle bu konu ile ilgili benzeri bir dönemlik sergi 
gerçekleştirilmişti. serginin arşivindeki antikalar zaman içinde arttı ve dünyanın dört bir yanından 
gelen çeşitli nesnelerle çok daha renkli bir hal aldı. yahudi müzesi kapılarını viyana için varlıkları hala 
tam olarak bilinmeyen ve tanınmayan bir cemaat için açtı ve seferad türkleri’ni konuk etti. 

Ziyaret edilmesi
gereken ilginç sergi:

 "Viyana`da 
türkler" 
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Türk işi mamülün“ imalatını, ih-
racatını ve ithalatını yapmaktay-
dı. Seferad Yahudilerinin ekono-
mik alanda kısa sürede yakaladığı 
bu başarıdan sonra Viyana’daki 
Sefarad Türklerinin sayısı kısa sü-
rede 20’den 200’e çıkmış oldu. 

Gelen Sefarad Yahudi’leri ço-
ğ u n l u k l a  İ s t a n b u l ’ d a n , 
Makedonya’dan ve Bükreş’ten gel-
mişlerdi. Uzun süre Avrupa için 
doğu ve batı arasında köprü göre-
vi görmüş olan Seferad Yahudileri 
bu aracı rollerini hem tütün, ipek 
ve kumaş gibi birçok ürünün tica-
retini yapan tüccarlar olarak, hem 
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aktarmayı bilen Sefaradlar, Yahudi 
mistisizminin gelişimine de büyük 
katkılarda bulundular. Ayrıca Arap 
felsefesinin ve tıbbının batı dünya-
sına ulaşmasını sağlayanlar da ge-
ne Sefarad Türkleri oldu.  

„Viyana’da Türkler“ sergisi Sefarad 
cemiyetinin parlak gelişimini ilginç 
fotoğraflarla ortaya koyuyor. Bu ta-
rihi fotoğraflarda Zirkusgasse’de 
bulunan Türk tapınağının izleri ra-
hatlıkla sürülebilir. Sergide fark-
lı kültürlerin estetiğinin bir arada 

harmanlanışını görebileceğiniz ha-
lılar, duvar işlemeleri, kilimler gibi 
bir çok el sanatı eseri de izlenebilir. 

türk sEFArAd cEmiyEti’nin 
HikAyEsi

Türk Sefarad cemiyetinin kökle-
ri 1735 yılına, Diego de Aguilar’a 
dayanıyor. VI. Karl tarafından 
Viyana’ya davet edilen Aguilar, 
Avusturya tütün ticaretini orga-
nize etmek için görevlendirilmiş-
ti. Kendisinin Habsburg Hanedanı 

içindeki barınması hakkındaki ya-
zılı belgeler Habsburg yönetimi-
nin Yahudiler’e karşı ikircikli tutu-
munu da çok net ortaya koyuyor. 
Genellikle Yahudiler’in varlığı red-
dedilse dahi, ticari bir kazanç getir-
dikleri takdirde Yahudiler’e de to-
leranslı davranılması bu durumu 
gözler önüne seriyor. Türk-İsrail 
Cemiyeti için çıkarılan ilk kanun 
1778 yılında yürürlüğe girdi. Bu 
düzenlemenin odağında cemiyetin 
fnansmanı ve finansal gücü bulu-
nuyordu.  

de kültür elçisi olarak başarılı bir 
şekilde yerine getirdiler. Ayrıca 
Avusturya Posta teşkilatının Doğu 
Akdeniz ve İstanbul ayağının yö-
netimini ve idaresini de son dere-
ce iyi bir şekilde yöneten Sefarad 
Türkleri’ne dair daha bir çok önem-
li bilgiye dair belgeler, kalıntılar ve 
yazışmalar bu sergide izleyicilerle 
buluşuyor. Sefarad Yahudileri’nin 
kültür alanındaki varlıkları da yad-
sınamayacak boyutta. Haham ge-
leneğinin kaybolmadan nesilden 
nesile aktarılabilmesinde kendile-
rinin katkıları büyük. Ortaçağ’dan 
kalma son derece zengin İspanyol-
Yahudi şiirini de gelecek nesillere 
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nAzilErin, Arap dünyası üze-
rinde yaptığı propaganda or-
taya çıktı. Ünlü tarihçi Jeffery 
Herf’in yazdığı ‘Arap Dünyasında 
Nazi Propagandası’ adlı kitap, 
Nazilerin Yahudilere karşı bes-
lediği nefreti gözler önüne serdi. 
Tahran, Beyrut, Kahire gibi şe-
hirlerdeki radyolar üzerinden ya-
pılan propaganda yayınlarında 
‘Çevrenizde bulunan Yahudiler 
sizleri öldürmeden siz onları öl-
dürün’ gibi sözlerin sarf edildiği 
ortaya çıktı. 

Zamanın Kudüs Müftüsü olan 
Mohammed Said Al-Hussein’e 
Hitler tarafından para ödendiği-
ni iddia eden Herf, kitabında rad-
yo yayınlarının de belgelerini sun-
du. Jeffery Herf  kitabında ayrıca, 
Kudüs müftüsünün ve savaş bit-
tikten sonra Beyrut’a kaçıp, orada 
öldüğünü yazdı.

Arap yarımadasında 
nazi propagandası

viyAnA - Viyana’da 22 Nisan 
günü koruyucu melekler yi-
ne  iş başındaydı. Üçüncü 
katta bulunan evlerinin 
penceresinden aşağı dü-
şen minik Veronika ,mu-
cizevi bir şekilde hiçbir 
yara almadan hayatta kal-
mayı başarırken, aynı gün 
15. Viyana’da bulunan evle-
rinin penceresinden sarkar-
ken aşağı düşen Furkan da 
ölümden döndü.

Olay günü Furkan’ın an-
nesi meyve tabağı hazırla-
mak için kısa bir süreliği-
ne oturma odasını terketti.  
Geri döndüğünde pencere-
nin açık olduğunu ve oğlu-
nun ortalıkta gözükmediği-
ni  farketti. Panik halinde 
pencereden aşağı bakan an-
ne, minik Furkan’ı evleri-
nin zemin katında bulunan 
Kent Restoran‘ının geril-
miş tentesinin üzerinde bul-
du. Mekan sahibi Ekrem 
Tütüncü, Furkan’ın düşü-
şü için „Küçük çocuk ön-
ce tentenin üzerine, oradan 
da camdan çitlerin üzeri-
ne düştü. Hemen ambulan-
sı aradık“ dedi.  Doktorlar 
Wilhelminaspital’e kaldırı-
lan Furkan’ın hayati tehlike-
yi atlattığını, ancak bir süre 
daha hastanede gözetim al-
tında tutulması gerektiğini 
belirttiler.

minik 
Furkan’ın 
mucizevi 

kurtuluşu
Viyana’daki evlerinin 
5. katında bulunan 
dairesinden aşağı 
sarkarken düşen 
Furkan Ö.,evlerinin 
zemin katında bulu-
nan restoranın tentesi 
sayesinde ölümden 
döndü.

viyAnA- Yardımcı konsoloslar 
Mert Özmert, Erdem Uysallı ve 
Oğuz Kılıç’ın da katıldığı ba-
sın toplantısında, yeni çıkacak 
olan pasaportlar, çifte vatan-
daşlık ve Avusturyalılara uy-
gulanan vizeler hakkında ko-
nuşuldu. 

‘’dEstEğimiz sürEcEk’’

Haftanın iki günü hukuk da-
nışmanlığı hizmeti verdikleri-
nin altını çizen Yağlı, ‘‘Her sa-
lı ve cuma, saat 14.30 ile 17.30 
arasında Türk avukatımız, va-
tandaşlarımıza hukuk danış-
manlığı hizmeti vermektedir’’ 
dedi. Avustuya’da eğitimine de-
vam eden Türk öğrenci sayıla-
rını ve okullara göre dağılımla-
rını gösteren istatistiki bilgileri 
basına dağıtan Başkonsolos 
Yağlı konuşmasının devamın-
da, ‘‘ Yüksek okul ve meslek li-
selerindeki Türk öğrenci sayısı-
nın azlığı dikkat çekiyor. Devlet 
olarak vatandaşlarımızın eği-
timlerini üst seviyelere taşı-
mak için her türlü desteği vere-
ceğiz’’ şeklinde konuştu. 

‘’EĞİTİM ŞART’’

Türkiye Viyana 
Başkonsolosu İbrahim 

Mete yağlı, Avustuya’da 
görevli Türk gazeteciler 

ile yaptığı basın 
toplantısında eğitimin 

önemine değindi.

viyAnA – Lichtensteinstraße’deki 
evlerinde parti düzenleyen ve ön-
cesinde apartman girişine parti 
düzenleyeceklerini, bütün kom-
şuların davetli olduğunu ve eğer 
gürültüden şikayetçi olan olursa 
lütfen kendilerini araması gerek-
tiğini not düşen Alman vatanda-
şı öğrenci gençlerin parti eğlen-
cesi kısa sürdü. Çıkan gürültüden 
rahatsız olan Avusturyalı üst kat 
komşuları Christop H.(38), ta-
bancasını kaptığı gibi öğrencile-
rin partisini basıp, „gençleri teh-
dit etmek amacıyla“ bir el ateş etti. 
Kısa süre sonra olay yerine gelen 
polis, Christop H.‘yi etkisiz hale 
getirdi. Olaydan sonra Christoph 
H’nin evinde de arama yapan po-
lis, ruhsatsız silah, pompalı tüfek 
ve komando bıçağı buldu.

Gürültü yapan 
komşularına 

ateş açtı
Viyana’da oturdukları öğrenci 
evinde, arkadaşlarını davet 
edip parti yapan Alman genç-
lerin yaptığı gürültüye daya-
namayan Viyanalı christoph 
H. (38) tabancasını kaptığı 
gibi komşularına ateş açtı.


