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Unser PIZZaMaN
erzielt Rekorde!

McDonaldś ta  
domuz eti 

Diploma rekoruna doymayan 
esnaf Ayhan Kadıoğlu nam-ı 
diğer Kurt Adam'ın azim 
öyküsü sayfa 18'de

Israrlı haberler ile kök söktürmeye devam 
ediyoruz. McDonalds bazı ürünlerde "domuz 
eti içerir" ibaresini özellikle yazıyor. Sayfa 16
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Va d u z .  L i e c h t e n s t e i n 
Başbakanı Klaus Tschü-
tscher bir Türk kızına gön-

lünü kaptırdı. Niederösterreich 
Bad Vöslau'yu memleketi olarak 
benimsemiş olan Türk kızı Arzu 
Alanyurt'un başarılı hayatı da 
bir kez daha değişmiş oldu. 

5 yaşında ilkokula başlayan, da-
ha lise yıllarındayken Amerika'ya 
bir değişim programıyla okuma-
ya giden, liseden sonra dileğini 
gerçekleştirip Viyana Ekonomi 
Üniversitesi'nden başarılı bir şe-
kilde mezun olan Avusturyalı 
Türk Arzu Alanyurt'un yo-

lu, Avrupa'nın en önemli şir-
ketlerinden sonra 2010 yılında 
Liechtenstein Life adlı sigorta 
şirketinin finans müdürü olarak 
Vaduz'a düştü. Başarılı iş kadını 
Alanyurt, bir iş seyahati sırasında 
Kitzbühel'de Klaus Tschütscher 
ile tanıştı. Birbirinin telefon nu-

maralarını alan çift bir süre son-
ra görüşmeye başladı. İlişkilerini 
ilk aylarda gizli tuttular ancak 
sonra korkusuzca açıkladılar ve 
Temmuz ayında da evlendiler. 
Mutlu çiftin haberinin basında 
çok fazla yer almaması ve çiftin 
mütevazı hayatı dikkat çekti. 

   Liechtenstein başbakanına
   Avusturya'dan Türk kızı gelin 

Eğ i t i m  B a k a n ı  C l au d i a 
Schmied (SPÖ) Alpbach’ta 
ge ç t iğ i m i z  y ı l d a n  b e -

ri gündemde olan “Ahlak dersi” 
(Ethikunterricht) ile ilgili sorula-
rı yanıtladı. Okullarda uygun bir 
“Ahlak dersi” konsepti geliştirile-
ceğini bildiren Schmied, “Ben ve-
veya tartışmaları istemiyorum, sa-
dece “din dersi”nden muaf olan 
öğrenciler değil tüm öğrenciler 
“ahlak dersi”ne katılmalı” de-
di. ÖVP’liler bugüne kadar ahlak 

derslerini din derslerinden mu-
af olan veya seçmeyen öğrenciler 
için alternatif olarak düşünmüştü. 

Geçtiğimiz günlerde ise Bilim 
Bakanı Karlheinz Töchterle  ahlak 
derslerinin din derslerine tamam-
layıcı olarak programa konulması-
nı önerdi. Tartışmalar ahlak dersi-
nin nereye oturtulacağı hakkında 
devam ederken, merak edilen bir 
başka husus ise, kimin ahlak ders-
lerini hangi içerikle vereceği. 

FPÖ’lüler eğitim enstitüle-
rinde Hıristiyanlık üzerine 
seminerler vermeye devam 

ediyor. Ancak seminer prog-
ramları sadece bir din olarak 
Hıristiyanlığı tanıtma, insan-
ları Hıristiyanlık hakkında bil-
gilendirme amacını taşımıyor. 

Progr amın amacı  Hır is-
tiyanların tarih boyunca ne 
gibi ayrımcılıklara hangi coğ-
rafyalarda maruz kaldıklarını 
anlatmak… Seminerin “İslam 
ülkelerinde Hıristiyanların 
gördüğü zulüm” ve “Türkiye’de 
Hıristiyanlar” isimli konula-
rı ise dikkatlerden kaçmadı. 
FPÖ’nün seminerleri diyalogu 
pekiştirici değil, toplumu ay-

rıştırıcı niteliğe sahip olduğu 
için eleştirildi. 

Öğrenme değil kışkırtma 
seminerleri

Tüm öğrencilere 
ahlak dersi 

Eğitim Bakanı Claudia 
Schmied ahlak dersi tar-

tışmalarına yeni bir boyut 
kazandırdı. 

ÖVP Grup Başkanı Karl-
heinz Kopf'un daha önce 
yaptığı sosyal demokratlar 

ve hırsızlar karşılaştırmasının 
ardından katıldığı ORF'in Pres-
sestunde programında sözünü 
geri almaması ve özür dileme-
mesi üzerine Viyana Belediye 
Başkanı Michael Häupl'un eleş-
tiri yağmuruna tutuldu. Krone 
Gazetesi'ne konuşan Häupl, 
"Böyle bir karşılaştırmanın elle 
tutulacak hiçbir tarafı yoktur." 
dedi. Kopf programda sözünü 

geri almayı reddederek politik 
tartışmalarda keskin konuşma-
ların normal karşılanması ge-

rektiğini söyleyerek, "SPÖ adeta 
nitelikli dolandırıcılar partisi 
haline gelmiştir. Devletin para-

sı ve gücü parti yandaşlarına 
adalet duygusu ve meslek bil-
gisi olmadan pompalanıyor. 
SPÖ bir hırsız partisidir" dedi. 
Häupl ise bu sözlere ateş püs-
kürerek, SPÖ'nün yönetimdeki 
partneri ÖVP'den böyle bir söy-
lem yükselmesini normal kar-
şılayamayacaklarını, böyle bir 
söylemi reddettiklerini belirtti.
Geçtiğimiz günlerde 63 yaşına 
giren Häupl "ÖVP seçim istiyor-
sa, bunu açık açık söylemeli. Biz 
hırsız değiliz" dedi. 

Häupl: "SPÖ 'Hırsızlar Partisi' değildir"
ÖVP'li Karlheinz Kopf, ORF'te yayınlanan Pressestunde programında, daha önce sarfettiği "İnsan malını 
hırsızlardan koruduğu gibi sosyal demokratlardan da korumalı" sözünü geri almayıp, özür dilemediği 
için SPÖ'den eleştiri oklarını üstüne çekti. Häupl ateş püskürdü:"SPÖ hırsızlar partisi değildir"

avusturyalı türk kızı 
arzu alanyurt ve 

Liechtenstein Başbakanı 
klaus tschütscher

Kısa adı ÖVP olan Avusturya 
Halk Partisi Grup Başkanı 
Kopf SPÖ için, “SPÖ bir 

hırsızlar ve nitelikli dolandırıcı-
lar partisidir” mealinde sözüne 
en büyük tepki Viyana Belediye 
Başkanı ve SPÖ Partisi'nin en 
güçlü ismi  Michael Häupl'den 
geldi. Häupl'un sarfettiği  “SPÖ 
hırsızlar partisi değildir. Bu söz-
leri kabul etmiyoruz” cümlesi-
nin aslında Türkiye göçmenleri 
tarafndan çok ciddiye alınması 
gerekiyor.  ÖVP ve FPÖ Partileri 
içinden çıkan milletvekili, eyalet 
valisi gibi siyasi ve bürokratların  
kısaca kamu ve kurumlarda va-
tandaştan aldığı gücü ve vergi-
leri namusluca kullanması gere-
kirken nasıl haysiyetsizce  rüşvet 
batağı içinde olduklarını tele-
vizyonlardan izledik. ÖVP, yeni 
başkanı Spindelegger ile parti, 
içindeki rüşvet ve ahlaksızlıkla-
rın önüne geçmek için her par-
tilinin imzalaması gereken bir 
yemin bildirisi icat etti ve ahlak 

kursları açtı. Kısaca ÖVP par-
ti içindeki bu şeref, namus ve 
ahlaktan nasibini almamış, ka-
mu malını ve gücünü kendisi 
için kullanan ve kamu parası-
nı çalan rezil insanlara karşı iç-
te ve dışta aslında utanılacak bir 
mücadele, bir kampanya başlat-
tı.  Herşeye rağmen helal olsun. 
Kısaca çuvaldızı ilk önce kendi-
sine batırdı. Acaba sonuç getire-
cek mi?  İşte bu yüzden ÖVP'nin 
SPÖ için nitelikli dolandırıcılı-
ğa vurgu yaparak “SPÖ hırsız-
lar partisidir” demesi üzerinde 
düşünülmesi gereken bir ifa-
dedir. Öncelikle nitelikli dolan-
dırıcılık nedir?  Dolandırıcılık 
suçunun; a) Dinî inanç ve duy-
guların istismar edilmesi sure-
tiyle, b) Kişinin içinde bulun-
duğu tehlikeli durum veya zor 
şartlardan yararlanmak sure-
tiyle, c) Kişinin algılama yete-
neğinin zayıflığından yararlan-
mak suretiyle, d) Kamu kurum 
ve kuruluşlarının, kamu mes-
lek kuruluşlarının, siyasi parti, 
vakıf veya dernek tüzel kişilik-
lerinin araç olarak kullanılma-
sı suretiyle, e)Kamu kurum ve 
kuruluşlarının zararına olarak 
çalışmaktır.  Çevrenizdeki siya-
setle ilgilinen,aktiv olarak par-

tilerde çalışan kişilere bir bakın. 
Kendi ve çevresinin işini mi ta-
kip ediyor yoksa sizin derdinize 
çare arıyor? Onun bunun kız ve-
ya erkek arkadaşı olarak iş takibi 
yapan ve cebi dışında hiçbir şeyi 
düşünmeyenlere hiç girmiyoruz. 
Seçimden seçime seçilmeye-
cek  yerlerde aday olan Türkiye 
göçmenlerinin amacı ne?  Bazı 
Türkiye göçmenleri SPÖ Partisi 
içinde kamu gücünü ve parti içi 
üyeliklerini rakiplerine ve fark-
lı görüşdeki kişilee karşı  kulla-
nıyor şikayetleri var. Onlar ken-
dilerini demokratik bir 
şekilde eleştirenlere kar-
şı kifayetsiz muhteris ka-
rakterleriyle cephe alıyor, 
gıybet ve iftira ile kendi-
lerine düşman seçtikleri-
nin kuyusunu kazmaya 
çalışıyorlar deniyor.  SPÖ 
içindeki aynı Türkiye göç-
menlerinin bazılarının 
Avusturyalıları da kötü et-
kilediği iddia ediliyor. SPÖ 
içinde siyaset yaptığını id-
dia eden iş takipçileri artık 
başta Türkiye göçmenleri-
ni karalamaktan vazgeç-
meleri gerekiyor. Bu sözde 
siyasetçi özde fırıldak ruh 
hali içinde üretmeden de-

vamlı tüketerek yapılan nitelikli 
dolandırıcılıktan artık vazgeçil-
mesi gerekiyor. SPÖ ve partinin 
etki alanına giren kamu, kurum 
ve kuruluşlar babanızın bostanı 
değil.  Bu tanımlamalara uyan 
siyasetçiler, siyaset danışman-
ları, bürokratlar, gazeteci kim-
liği ile dolaşan karakterler ar-
tık milletin yakasından düşsün. 
SPÖ hırsız partisi değildir ama 
parti içinde partinin şerefini kir-
leten insanlar vardır. Türkiye 
göçmenleri arasında bu yüzde 
az değildir. Dikkatinize...

Nitelikli dolandırıcılık 
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Babası  Mısır 
göçmeni, an-
nesi Türkiye 

göçmeni bir  as-
ker! Sular seller gi-
bi Türkçe konuşan 
20 yaşındaki Yasin 
El Sayed, 6 ay sü-
recek askerlik gö-
revini Avusturya 
Ordusu'nun en yük-
sek temsil katında 
yapıyor. Ticaret lise-
si mezunu olduğunu 
söyleyen El Sayed, 
Kika mağazalar zin-
cirinde son olarak 
satış müdürlüğü gö-
revine kadar yük-
selmiş. Yeni Vatan 
Gazetesi'ne bir Türk 
berberinde askerde-
ki bir gününü anla-
tan Avusturya va-
tandaşı El Sayed, 
“Askerde üç öğün titizlikle hazır-
lanmış yemekler önümüze geliyor, 
kesinlikle domuz eti kullanmıyor-
lar. Her gün sabah 6.30'da tıraş 

oluyoruz, temizleniyoruz ve güne 
hazırlanıyoruz. Ardından bölük 
komutanını selamlıyoruz.Sonra 
idmanlarımıza başlıyoruz” dedi. 

Bu asker, 
bizim asker

"Saçlarım ile başım dertte"

Ramazan Ayı’nda karşılaştığımız 
Avusturya Milli Futbol Takımı oyuncularından, 
ünlü futbolcu Ümit Korkmaz’ın dedesi Haşmet 
Korkmaz tüm göçmenlerin Ramazan Ayı’nı ve 

bayramını kutlayarak iyi dileklerini iletti. 9 torun 
dedesi Haşmet Baba “Gençlerimiz uyuşturucudan, 
kumardan, her türlü illetten uzak dursun. Altın bi-

lezik çok önemli, eğitim olmuyorsa meslek edinsin-
ler. Her gördüğüm gence söylüyorum. Oku yavrum 

oku! Okumaktan zarar gelmez” dedi. 

15. Viyana'nın sevilen simaları Ferhat, Salih ve Salman 
tüm işçilere kardeşlik mesajı verirken, patronlara da sitem etmeden geçmedi-

ler. Yeni Vatan Gazetesi'ne konuşan üçlü “En büyük şikayetimiz göçmenler ara-
sında dürüstlüğün giderek kaybolması. En çok da borç alıp tamamen ortadan 

kaybolanlardan şikayetçiyiz. Esnaf olduğumuz için toplumu gözlemleme fırsatı 
buluyoruz. Göçmenlere tavsiyemiz çocuklarının eğitimine önem versinler. 

Gençlik giderek kumar ve uyuşturucu batağına saplanıyor. Dikkat” dedi. 

 Haşmet Baba: 
“Oku yavrum oku” 

Brunnengasse'de böyle dolaşılır mı Sırp kardeş
Ramazan Ayı'nda Müs-

lüman göçmenlerin de 
yoğun olarak yaşadı-

ğı Brunnengasse'de Sırp bir 
göçmen tarafından pişirilmiş 
Spanfekel adlı domuz yemeği bu 
şekilde gezdirildi. “Domuz eti ye-

dikleri için” daha iyi entegre ol-
dukları söylenen Sırbistan göç-
menlerine, bu yemeğin sokakta 
taşınmasının temizlik açısından 
sakıncalı olup olmadığını sor-
duk. Temizlik pek akıllarına gel-
memiş ki, mutlulukla poz verdi. 

Bakınız, anneler araba 
park etmeyi ne kadar iyi 
biliyor. Keşke herkes ara-

baları böyle park etse de, ara-
ba sahipleri park yeri ararken 

zorluk yaşamasa. 1. Viyana’da 
çocuklarıyla alışveriş yaptık-
tan sonra bir kahve için bulu-
şan annelerin hünerlerinden 
bir kare. 

Bayanlar dikkat! Yeni el-
bisenizin etiketini çıka-
rıp çıkarmadığınızı iki 

kez kontrol edin! 1.Viyana’da 
erkek arkadaşıyla buluşan bu 
bayanın bluzunun arkasında 
sallanan kocaman etiket Yeni 
Vatan Gazetesi muhabirlerinin 
gözünden kaçmadı. Çok merak 

ettik, acaba ertesi gün bluzu 
hiç giymemiş gibi iade mi ede-
cekti, yoksa erkek arkadaşıyla 
ilk buluşmasına giderken he-
yecandan mı unuttu? Yoksa ye-
ni moda bu mu? 5,90 Euro olan 
çok güzel bluz nerede satıldığı 
tüm kahvede müşterilere me-
rak konusu oldu.

Park etmeyi 
öğrenelim 

Viyana’daki Prestij Kuaför’ün 
sevilen berberlerinden 
Özcan Ertek’ün büyük bir 

sorunu var. Terzi kendi söküğü-
nü dikemezmiş, Özcan Ertek de 
kıvırcık saçlarına çare bulamıyor. 
Yeni Vatan'a konuşan Ertek,  “Düz 

saçlılar haline şükretsin.Kıvırcık 
saçlarıma yıllardır bir çare bula-
madım.Afrikalıların kullandığı 
düzleştirici ürünleri bile kullan-
dım yine fayda etmedi. Ne yapa-
cağım bilmiyorum. Çok çaresizim. 
Hiçbir şey fayda etmiyor” dedi. 

Bu ne heyecan 
hanımefendi?

€ 5,90

Berber Özcan Ertek:
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28 Ağustos 2012 tarihinde 
ORF 2'de yayınlanan 
"sünnet" konulu "kre-

uz und quer" programının başlı-
ğı mealen "Bir et parçası için sa-
vaş" idi. Avusturya'da yaşayan 600 
bin Müslüman içinde bu programı 
seyrenderin içinde bu filmin nasıl 
bir şeytanlık içinde çekildiğini an-
layanların midesi yine bulanma-
sının nedeni acaba ne? Film güya 
sünneti anlatacaktı.  

ORF 2 gibi vergilerimiz ile yıl-
da 600 Milyon Avro ile sübvanse 
edilen artı milyonlarca Avro yıl-
lık ödemek zorunda olduğumuz 
abone ücretlerini  Müslümanlar 
kendilerini aşağılamak, yanlış ta-

nıtılmak, dalga ve dümen için mi 
ödüyor? Soruyoruz, biz köleniz 
miyiz ey devlet televizyon kanalı 
ORF? Dini kültürümüzün bir par-
çası olan sünnet ile ilgili progra-
mın isminin terbiyesizliği nedir?  
Neymiş? Mealen "Bir et parçası 
için savaş veya kavga". Ne kavga-
sı? Ne savaşı, ey "Sözde İdris ama 
özde İblisler" diye soranlar hak-
sız mı? 

Tabii onlar da haklı, ortalıkta bu 
kadar Müslümanları veya Türkiye 
göçmenlerini gammazlayan, gıy-
betçi, iftira atan, dedikocu baş-
lar olursa bu topluma herseyi yap-
mak müstahak değil mi? Hemen 
belirtmek isterim: Eleştirmek, her 

şeye karşı olmak demek değildir. 
Eleştirmek anlamlıyı anlamsızdan, 
önemliyi önemsizden, gerçeği ya-
landan, doğruluğu ve dürüstlügü-
cü ikiyüzlülükten ve dolandırıcı-
lıktan ayırt edebilmektir. 

ORF tektaraflı ve neredeyse 
Müslüman düşmanı denebilecek 
sözde İdris ama özde İblis yayın-
larıyla tanınır diyenlere hak ver-
memek değil. Türkiye'den göçüp 
Avusturya'da yaşayan insanlar 
olarak bunu böyle algılıyor ve oku-
yoruz. "kreuz und quer" programı-
nın yapımcıları da ORF 2' nin böy-
le bir tavrı olduğunu 28 Ağustos 
2012 tarihli programla bir kez daha 
kanıtlamış oldular. Dinsel törenle 

kültürel kavga" („Kleiner Schnitt 
mit großer Wirkung. Kulturkampf 
um ein religiöses Ritual?“) alt baş-
lığı ateşin üzerine benzinle gitmek 
değil de nedir? Programın ayıbı kı-
saca program başlığı ve alt baslık 
ile başlıyor! Kısaca balık baştan 
kokuyor. Programın editörleri bu 
başlıkla Avusturya'da olmayan bir 
tartışmayı, "kültür kavgasını" kö-
rüklüyor. Ortada sünnet et parçası 
ile bir kavga ve savaş yok. 

ORF'in yaptığı,  Almanya'da 
Köln Bölge Mahkemesi'nin bir 
Müslüman gencin davası sonu-
cu verdiği kararla başlayan tar-
tışmaları bilerek ve isteyerek 
alevlendirmektir, üstelik kararın 

Avusturya'da hiçbir etkisi olma-
masına rağmen. Ayrıca medyanın 
aylardan beri inandırmaya çalıştı-
ğının aksine bu karar Almanya'da 
başka davalar için emsal niteliği 
kazanamamıştır. Sorulması gere-
ken bir başka soru ise, izleyenle-
ri gaza getirmekten başka amacı 
olmayan medya şaklabanlarının 
haricinde, Müslüman ve Yahudi 
sünneti hakkındaki bir tartışma-
yı kimin gündeme getirmek istedi-
ği. Almanya'da verilen bir mahke-
me kararının Avusturya'da hiçbir 
anlamı olmadığını biliyoruz. Peki, 
neden Almanya'da başlayan top-
lumsal bir tartışma hiç üzerinde 
düşünülmeden, birebir ve açgözlü 
bir şekilde Avusturya'ya ithal edi-
liyor? Avusturya Almanya'nın bir 
eyaleti mi?
 
Sanki “Önce güzelce yanlış bil-

gilendirelim” demişler
 
Avusturya'da 300 bin Türkiye 
göçmeni, 200 bin Müslüman 
Balkan göçmeni yaşıyor. Diğer 
Müslüman grupları da dahil eder-
sek, Avusturya'da en az 600 bin 
Müslüman var. Ancak ORF'in 
program yapımcıları kafa kafa-
ya verip nasıl izleyenleri yan-
lış ve eksik bilgilendiririz derce-
sine Almanca konuşamayan, her 
türlü saldırıya açık naiflikte bir 
Bangladeşli aileyi Müslümanlar 
için sünnetin ne olduğunu anlat-
ması için programa almış.
 
Kimseyi bulamamışlar veya bul-

mak istememişler mi?
 
Koskoca Avusturya'da Müs-
lümanlar için sünnetin sade-
ce geleneksel olarak değil dinsel 
olarak da ne anlama geldiğini an-
latacak bilinçli bir kişi nasıl bu-
lunamamış? Almanca diline ha-
kim olmayan bu Bangladeşli aile, 
Müslümanlar için sünnetin ne an-
lama geldiğini anlatamadığı gibi 
bir de Frankenstein filminden fır-
lamış, kasap havasında bir dokto-
run vahşeti sırasında görüntülen-
diler. Doktor kameralara göstere 
göstere sünneti yaptı, Bangladeşli 
ailenin çocukları kanlar içinde 
kameralar önünde ayılıp bayıldı. 
Tekrar nasıl dikiş atıldığını saniye 
saniye izledik.

Düpedüz çocuk istismarı. Siz ço-
cuğunuzun böyle görüntülen-

mesini ister miydiniz?

ORF bu görüntüleri yayın ilkele-
rinin neresine sığdırıyor? Bu bir 
çocuk istismarı videosu mudur, 
yoksa bilimsel bir belgesel midir? 
Bilimsel bir belgesel olmadığı as-
lında çok açık, çünkü sonuç ola-
rak programdaki bu görüntüler, 
konu hakkında hiçbir fikri olma-
yan Avusturyalıların aklına sün-
net ve Müslüman gelenekleri ön-
yargılarla dantel gibi işlenmiş 
oldu. Adamlar zaten bilmiyordu 
şimdi sanki Müslüman aileler di-
ni ritüel adı altında çocuklarını 
Frankenstein gibi doktorlara götü-
rüp, çocukları bayıltıp kanlar için-
de pipilerini kesiyor gibi bir tablo 
yaratıldı. Çocuk ağlıyor. Bayılıyor. 
Ter içinde. Sünnetli olanlar bile bu 
filmden sonra ne oluyoruz deme-
diler mi? Böyle bir şeytanca film 
ile kaş yapamadıkları gibi göz çı-
kardılar. 
 
Diğer taraftan programda söz 
hakkı verilen Haham Schlom 
Hofmeister, Yahudilerde sünne-
ti konunun uzmanı ve Almanca 
diline hakim bir kişi olarak son 
derece güzel bir biçimde anlattı. 
Bunun haricinde çocuklarını sün-
net ettirmek isteyen Yahudi aile-
leri, sünnet sırasında değil, daha 
çocukları doğmadan hahamdan 
bilgi alırken izledik. Yahudi aileler 
modern, Almanca diline hakim ve 
bilinçli, Müslüman aileler her za-
man olduğu gibi yemek masasın-
dan kalkıp Frankenstein'ı ziyaret 
edebilecek kadar “vahşi”, bilinç-
siz ve Almanca konuşamayan bir 
topluluk olarak lanse edildi. Bu 
görüntülerle ORF ve “kreuz und 
quer” yapımcıları Avusturya'nın 
Müslümanlara bakışını bir kez da-
ha kökünden sarmış oldu.
 
Anti-sünnet programının para-

sını Müslümanlar ödüyor
 
Anlaşılan o ki, ORF kendisine pa-
raların nerden geldiğini unuttu. 
Avusturya'da yaşayan yüz binlerce 
Müslüman'dan alınan vergilerle 
ayakta durduklarını ORF yetkilile-
rine ve "kreuz und quer" programı-
nın yapımcılarına hatırlatmak iste-
riz. Herşeyden habersiz insanların 
ödediği vergilerle siz bu ülkede in-
sanların akıllarına Müslümanlarla 
ilgili önyargıları işleyemezsiniz! 
Sıfır empati ve çok bilmişlikle ha-
zırlanmış bu programla ORF bir 
kez daha Müslümanlara saygısız-
lık etmiştir. Müslümanların ne-

den sünnet olduğunu anlatacak 
bir yetkili, bir teolog bulunama-
mış olması sizce normal mi? Sizce 
Türkiye'de, herhangi bir Arap ülke-
sinde veya İsrail'de Hıristiyan dini-
ne ve ritüellerine yönelik bu derece 
kışkırtıcı bir program hazırlansay-
dı ne olurdu? “kreuz und quer” 
gibi bir programın binlerce yıllık 
gelenekleri sorgulama hakkı var 
mıdır? Tabii ki hayır. Avusturya'da 
Müslüman deyince akla ilk gelen 
topluluk zaten Türkiye göçmenleri. 
Neden ORF'teki program sorumlu-
ları, Türkiye göçmenleri arasından 
bir konuşma partneri bulamamış? 
Tembellik mi? Yetkili kişilerle, teo-
loglarla bağlantı mı kuramadılar? 
Herhalde teolojik ve geleneksel 
gerçekleri Almanca dilinde gayet 
açık bir şekilde anlatabilecek bir 
uzman ORF'in amacına uymuyor-
du. Onun yerine sünnet olurken 
acı çeken, kanlar içindeki cinsel 
organı gösterilen bir Bangladeşli 
Müslüman çocuğu göstererek 
Müslümanlığı aşağılamayı ve izle-
yenlere önyargıyı adeta televizyon 
ekranından evlere akıttılar. 
 
IGGiÖ nerede? Yöneticiler uyu-

yor mu?

 Programda Avusturya'da yaşa-
yan bu kadar Müslümanın ye-
rine iki de eskiden Hıristiyan 
olan ve İslam'ı yeni yeni öğre-

nen Müslüman'a söz hakkı veril-
di. Neden bir zamanlar Hıristiyan 
olan Müslümanlar sünneti anlatı-
yor? Sorun İslam hakkındaki bil-
gilerinin yetersiz olması değil, 
sorun bu geleneği bizim kadar 
iyi tanımamaları. Türkiye göçme-
ni veya değil, sadece Almancayı 
çok iyi konuşan ve Yahudiler gi-
bi Müslümanlar için sünnetin 
ne olduğunu anlatabilecek bir 
Müslüman bulunamadı mı kos-
koca Avusturya'da? Kötü niyet bu-
rada başlıyor. Niye kısa adı IGGiÖ 
olan Avusturya İslam Cemiyeti 
Başkanı Fuat Sanaç'a veya onun 
tavsiye ettiği Almanca diline ha-
kim bir Türkiye göçmeni veya 
Arnavut veya Arap asıllı bir in-
sana söz hakkı verilmedi? Yok 
efendim, "O Milli Görüşçü, tüm 
Müslümanları temsil edemez" 
diye karşı çıkanlara cevabı Fuat 
Sanaç versin.IGGiÖ`e karsi SPÖ, 
ÖVP'den ve tüm diğer  camii mer-
kezli dernek ve federasyonlardan 
büyük tepki var. Bu doğru değil. 
IGGiÖ neymis, siyasi ve ideolojik 
görüşleri olan, Milli Görüş ve et-
rafında çıkar ilişkileri kuran kişi 
veya kurumlardan biri haline gel-
miş. Doğru mu? Bu sorun çözül-
sün. Bakın koskoca ORF 2'de sün-
net programında Avusturya'da 
600 bin Müslümanı resmen tem-
sil eden IGGiÖ temsilcilerine söz 
hakkı verilmedi. Niye?

   Sansürleme gereği duyduğumuz bu görüntüler ORF 2'nin "kreuz 
und quer" adlı programının "sünnet" konulu bölümünde gösterildi. 
Soruyoruz: İzlediğimiz bir din belgeseli miydi, yoksa çocuk istismarı 
videosu muydu? Bin yılların geleneği "Sünnet derisi kavgası" başla-
ğıyla mı eleştiriliyor? ORF kendinde bir dini ve kültürel ritüeli eleştir-
me hakkını kendinde nasıl görüyor? 

  Bangladeşli Mousharraf Ailesi sanki "kreuz und quer" yapımcıları tara-
fından özenle seçilmişti. Özenle, Almanca diline hakim olmayan dolayısıyla 
Müslüman sünnetinin ne anlama geldiğini anlatamayacak biri bulunmuştu. 
Ardından baba Hussain'in çocukları ameliyat masasında kanlar içinde 
baygın görüntülendi. Koskoca ORF,  programda Yahudiler adına konuşan 
haham gibi, İslam'da sünneti doğru düzgün anlatacak bir Müslüman din 
adamı ya da teolog herhalde bulamamış.

orF 2'nin 
ikiyüzlü "sünnet" programı

Bu nasıl tarafsız yayıncılık? 

Analiz
Birol Kılıç 
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Viyana. 16. Viyana Otta-
kring'teki klasik bir 
Viyana kahvesi olan 

“Bierfink”te gerçekleşen top-
lantıya tam katılım gösteren 
davetliler Sebastian Kurz'a en-
tegrasyon, göçmenler, bakan-
lığın çalışmaları hakkında so-
ru sorma imkanı buldular. 
Avusturyalı bir hanım türbanlı 
Türkiye göçmenlerinin artma-
sından dert yanarak, bunun 
paralel toplum oluşturuyor ol-
masından şikayet etti. Bir hanı-
mın "Ayrımcılığa uğruyorum" 
demesi ise toplantıya damga-
sını vurdu. Avusturya basını, 
çeşitli dernek ve kuruluşlar ile 
sade vatandaşların katılımıy-
la gerçekleşen toplantıda en 
çok üzerinde durulan konu 
ise yine türban ve göçmenle-
rin Almanca problemleri oldu.  
Tartışmalarına “Avusturya din 
özgürlüğünün bulunduğu bir 
ülkedir. Bir kadın kendi iste-
ği ile baş örtüsü kullanıyorsa, 
herhangi biri tarafından zor-
lanmıyorsa, bu benim kabu-
lümdür” şeklinde cevap veren 
Sebastian Kurz, göçmenlerin 
kendilerini iyi yetiştirmelerini 
tavsiye ederek, iş pazarında iki 
kültürü de tanıyan kalifiye ele-
mana olan ihtiyacın arttığını 
bir kez daha anımsattı.   

Geçirdiği rahatsız-
l ı k neden iyle 13 
Eylül'de hastaneye 
kaldırılan Türk Halk 
Müziği'nin efsane 
ismi Neşet Ertaş se-
venlerini korkuttu. 
Son olarak İstanbul 
Harbiye Açıkhava 
T i y a t r o s u ' n d a k i 
konser i ne de ra-
hatsızlığı nedeniy-
le çıkamayan Ertaş, 
hastaneden sevenle-
rine "Beni merak et-
mesinler. Yakın  za-
manda hastaneden 
çıkacağım" mesa-
jını iletti.  Ertaş'ın 
s a ğ l ı k  d u r u m u 
Avusturya'da  yaşa-
yan hayranlarını da 
korkuttu.

Geçmiş olsun
 Neşet Ertaş

"Ayrımcılığa uğruyorum!"

kurz'la entegrasyon buluşmalarında 
mavi gözlü sarışın kızdan sarsıcı çıkış: 

Sebastian Kurz’un düzenlediği entegrasyon toplantısına katılan-
lardan biri de İletişim Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Alexandra Stanic 
idi. Stanic, “Pasaportum Avusturya pasaportu, görünüşümden göçmen 
olduğum anlaşılmıyor ancak özellikle devlet dairelerinde Stanic soyadım-
dan dolayı ayrımcılığa uğruyorum. Devlet dairelerinde göçmenlerin maruz 
kaldığı ayrımcılığa karşı ne yapmayı düşünüyorsunuz” sorusuyla Sebas-
tian Kurz’a zor anlar yaşattı. Toplantının ardından görüştüğümüz Stanic, 
“Babam işçi olarak Avusturya’ya göçmüş. Ben Avusturya’da doğdum ama 
Bosnalıyım ve bununla gurur duyuyorum” dedi.  

Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz ve ekibinin dü-
zenlediği uyum konusunun tartışıldığı toplantılardan 
sonuncusu 5 Eylül tarihinde gerçekleşti. Gündemde 
yine Almanca ve türban vardı.  Avusturyalı bir hanım 
türbanlı Türkiye göçmenlerinin artmasından dert 
yanarak, bunun paralel toplum oluşturuyor olmasın-
dan şikayet etti. Bu tepkinin yanında göğsüne gururla  
vurarak Bosnalı (Sırp asıllı) olduğunu söyleyen Stanic 
soyadlı sarışın ve mavi gözlü hanımın "Ayrımcılığa 
uğruyorum" demesi toplantıya damgasını vurdu. Kurz 
şok oldu ve "Avusturya dünyada yapılan araştırma-
lara göre hala  yabancı düşmanlığının en fazla oldu-
ğu ülke" diyerek durumu kabul etmesi dikkat çekti. 
"Österreich braucht dich" (Avusturya`nın sana ihtiyacı 
var) kampanyasından  hiç kimsenin haberi olmadığı 
ortaya çıktı. 

1. Viyana'daki tarihi Hawelka 
Kahvesi'nin Arnavutluk 
göçmeni usta garsonunun 

vazgeçemediği bir tutkusu var. 
Motosiklet sevdalısı garson Yeni 
Vatan Gazetesi'ne Türkçe selam 

verdikten sonra motosikletini ok-
şayarak “Motosiklet hayatımın 
anlamı, karımı bile bu kadar sev-
miyorum. Karım artık motosikle-
timden nefret ediyor. Türkiye göç-
menlerine benden selamlar” dedi. 

Karısını böyle 
sevmiyor

16. Viyana Brunnen-gasse 60 adresinde yer alan Brunnen-
markt Pension, temizliği, her bütçeye uygun fiyatları, gü-
leryüzlü hizmetiyle dikkat çekiyor. Türkiye göçmeni giri-
şimci Feyzullah Andak'ın imzasını taşıyan Viyana'nın ilk ve 
en nezih pansiyonu Brunnenmarkt Pension, 1, 2 ve 4 kişilik 
odalarıyla Viyana dışından gelecek misafirlerinizi ağırlaya-
bileceğiniz güvenilir, konforlu bir adres. Metro ve tramvay 
duraklarına sadece birkaç dakika yürüme mesafesinde ko-
nuşlanan pansiyonun çevresinde pekçok restoran ve alışve-
riş yapılabilecek dükkanlar da bulunuyor. Brunnenmarkt 
Pansiyon'un 29 Euro'luk fiyatlarına kahvaltı da dahil. 

Rezervasyon Tel: 0680 553 75 61  -  0676 737 39 22 
(Anzeige/İlandır) 

*

 Pansiyon Brunnenmarkt 
temiz ve ucuz 

www.pensionbrunnenmarkt.at  
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Die  P resse ga zetesi n i n 
Avusturya'da imamların 
yetiştirilmesi ve vaazların 

Almanca verilmesi ile ilgili so-
rularını da yanıtlayan Görmez 
"Entegrasyon için imam yetişti-
rilmez, imam din hizmetlerinin 
icrası için yetiştirilir. Hiçbir kül-
türün başka kültürlerin içinde 
kaybolmaması gerektiğini düşü-
nüyoruz ve camilerde verdiğimiz 
vaazlarımızda da en çok bu nok-
taya vurgu yapıyoruz. İnsanların 
kendi öz kimliklerini korumaları 
gerekiyor. Bu toplumdaki çeşitli-
lik için de önemli. İkinci önemli 
nokta ise Türkiye göçmenlerinin 
toplumla barış içinde yaşamala-
rının gerekliliğidir. Türkiye göç-
menleri anadillerini unutmama-
lı ama yaşadıkları ülkenin dilini 
mümkün olduğunca iyi şekilde 
konuşmalılar"dedi. 

Wiener Zeitung: "Diyanet" özel-
likle bir İslam anlayışını temsil 
ediyor mu? 

Mehmet Görmez: Diyanet, İs-
lam'ın dinsel ve ahlaksal pren-
siplerini araştırmak için kurul-
muştur. Bazen farklı bir izlenim 
yaratsa da, Diyanet belli bir mez-
hebe ya da İslami yönelime ait 
değildir. Biz tüm yönelimlere 
açık olamaya çalışıyoruz ancak 
Türkiye için tipik olan bir İslam 
anlayışı var mı diye sormak gere-
kiyor. İnancın temelleri anlamın-
da bir farklılık yok, sadece farklı 
yorumları ve farklı uygulamaları 
var. Tabii Türkiye'de Osmanlı ge-

leneğinden aktarılmış bir İslam 
anlayışımız var ve din ile günlük 
hayat arasında karşıtlıklar bu-
lunmuyor. Biz dinin insanlar için 
yaratıldığını düşünüyoruz, tam 
tersini değil. Aradaki fark bu. 

Wiener Zeitung: Türkiye'de 
imamlar nasıl eğitiliyor? 

Mehmet Görmez: İlkokuldan 
sonra başlayan yedi yıllık eği-
tim süresince Türkiye'de diğer 
Müslüman ülkelerde olduğunun 
aksine, imam adayları sadece 
İslam hakkında değil, pozitif ve 
sosyal bilimler alanlarında da 
eğitiliyorlar. Eğitim sonrasında 
üç yıl imam olarak çalışıyorlar. 
Yurtdışında görev alabilmek 
için bu üç yıllık zorunlu hizmeti 
tamamlamış olmak gerekiyor. 
Zorunlu hizmetin ardından 
yurtdışında görev almak isteyen 

imamlar dil kursuna yönlendi-
riliyor. Konsolosluklar da, git-
tikleri ülkeye yabancılık çekme-
meleri için imamlara yardımcı 
oluyor. 

Wiener Zeitung: Bir süre önce 
Avusturya'da İslam yasasının 
100. yılını kutladık. Bu konuda 
ne düşünüyorsunuz? 

Mehmet Görmez: Avusturya 
bu konuda öncü konumunda. 
Avrupa artık Müslümanların da 
yaşadığı bir kıta oldu. Bu yüzden 
Avrupa ülkeleri Müslüman va-
tandaşlarıyla nasıl bir diyaloga 
gireceğini bulmalı.

Wiener Zeitung: Avusturya'da 
tahminen 60 bin Türkiye va-
tandaşı Alevi yaşıyor. Avus-
turya'daki Alevi-İslam Cemi-
yeti ve diğer girişimleri kendi 

inançlarını İslam dininin bir 
parçası olarak adlandırmı-
yor. Alevilik İslam'a dahil mi, 
değil mi? 

Mehmet Görmez: Tabii ki dahil. 
Alevilik Anadolu'da ortaya çık-
mış, İslam yönelimlerinden bi-
ridir. Tanrı ve peygamber inancı 
açısından bir fark yoktur sadece 
yorumlama farkı vardır. Diyanet 
İşleri olarak bu konuyu, Alevi 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
göz ardı ettiğimizin farkındayız. 
Bu konuyu tekrar düzene sokma-
ya çalışıyoruz. Aleviliğin kaybol-
muş klasik eserlerini tekrar orta-
ya çıkarmaya çalışıyoruz. 
Wiener Zeitung: Avusturya'da 
İslam Cemaati'nin bir önceki 
başkanına göre Aleviler Müslü-
man değildi. Bunu nasıl değer-
lendiriyorsunuz? 

Mehmet Görmez: Ben Alevileri 
Müslüman olarak görmeyecek 
bir Sünni tanımıyorum. Alevi-
liğin 1000 yıllık bir tarihi var. 
Severek dinlediğimiz geleneksel 
müzikleri, kültürlerini anlatan 
yazıtları var. Ayrıca bizim dini-
mizde bir temsilci de yok. Kimse-
nin İslam adına konuşma yetkisi 
yok. Biz Türkiye'de Diyanet İşleri 
olarak Müslümanlara onların 
ihtiyaç duydukları hizmeti sunu-
yoruz. Aleviler de bu gruba da-
hildir. Ne yazık ki, Danimarka ve 
Almanya'da üç eyalet Aleviliği 
tanımamıştı ama şimdi Alevili-
ğin tanınması yönünde oralarda 
da çalışmalarımız devam ediyor. 

Avusturya İslam Kanunu'nun 100. yılı kutlamaları için Viyana'da bulunan T.C. Diyanet 
İşleri Başkanı Mehmet Görmez Avusturya gazetelerine verdiği röportajlarda çarpı-
cı açıklamalarda bulundu. Görmez, Alevilik tartışmalarına da son noktayı koydu ve 
"Kimsenin İslam adına konuşma yetkisi yoktur, kimse kimsenin Müslüman olup 
olmadığını söyleyemez" dedi. 

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez: 

"Kimsenin İslam adına 
konuşma yetkisi yok" 

Berlin. Almanya İçişleri 
Bakanlığı aşırı İslamcı 
hareketlere ve örgütlen-

melere karşı önlem alınması ge-
rektiği mesajını veren bir rek-
lam kampanyasına imza attı. 

“Kayıp aranıyor” ilanı şeklin-
de tasarlanan reklam afişlerin-
de “Arkadaşım/oğlum/kızım 
kayboldu, onu özlüyorum, çün-
kü tanınmaz hale geldi. Kendi 
kendini bizden soyutluyor ve 

giderek daha radikal oluyor” 
mesajı yer aldı. Afişler İçişleri 
Bakanlığı’na ait bir danışma 
hattını tanıtıyor. 

Bir yakınının aşırı İslamcı ör-
gütlenmelere, faaliyetlere ka-
tıldığını düşünenler ve bundan 
endişe duyanlar, bu danışma 
hattını arayıp yardım çağrı-
sında bulunabiliyor. İşte hem 
bu danışma hattı, hem de rek-
lam afişleri toplumda İslam’a 
karşı olan önyargıyı arttıraca-

ğı düşüncesiyle Müslümanlar 
tarafından tepkiyle karşılan-
dı. Özellikle Müslümanların yo-
ğun olarak yaşadığı semtlere 
yerleştirilen afişler, yaşadıkla-
rı yerde Müslüman göçmenlerin 
zor anlar yaşamasına sebep ol-
du. Reklam kampanyası İslam’a 
duyulan korkuyu arttırması ne-
deniyle sert bir şekilde eleştiril-
di. İçişleri Bakanlığı ise eleştiri-
ler üzerine sadece İslami değil, 
her türlü aşırılığa karşı oldukla-
rını belirtti. 

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın aşırı 
İslamcı hareketlere ve örgütlenmelere 
karşı hazırlattığı reklam kampanyası 
Almanya’da yaşayan Müslümanların 
tepkisine neden oldu.

kışkırtma ve aşağılama değilse ne? 

 T.C. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Wiener Zeitung gazetesine 
verdiği röportajda "Kimsenin Islam adına konuşma yetkisi yoktur" dedi. 
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İmajımız niye bozuk?
Vatandaş ne dedi?

Türkiye göçmenleri hak-
kındaki entegrasyon tar-
tışmalarında hep şu söy-
leniyor: Türkiye göçmeni 
kadınlar Almanca bilmi-
yor, kursa gitmiyor, çün-
kü çoğunun eşi izin ver-
miyor. Böyle sorunlu bir 
“namus” zihniyeti var. 
Ancak bu zihniyetin so-
kağa başka bir yansıma-
sı daha var. Örneğin gözle 
taciz, lafla taciz. Ramazan 
Ayı’nda otobüste yaşadı-
ğım bir olay beni dehşete 
düşürdü. Tam önümdeki 
sırada oturan Türkiye göç-
meni bir adam, ayakta du-
ran bir hanımefendiye ba-
karak “Vallahi şu karıları 
gördükçe, orucumu boz-
mak istiyorum” dedi. Artık 
yorumu size bırakıyorum. 
Avusturyalılar arasında 
yok mudur, vardır ama ge-
nel olarak onlardan öğre-
nilecek çok şey var. Biraz 
kibarlık, biraz da kadınla-
ra saygıyla başlayabiliriz. 

elmaz Orhan 
(26, aşçı)

Bence imajımızı kendi kendi-
mize bozuyoruz. Herkes ay-
rımcılık yapıldığını söyler ama 
baktığımızda bankada, has-
tanede, eczanede her yerde 
Avusturyalılarla birlikte Türkiye 
göçmenleri de çalışıyor. Onlar 
göçmenlere fırsat eşitliği vermek 
istiyor ama bunu geri tepen, cin-
lik yapıp işleri tersine çeviren yi-
ne göçmenler. Türkiye göçmen-
lerinin kendi içlerinde çürüme 
var. Yalan, dolan, kumar, iç-
ki hep göçmenlerde. Dedikodu 
bir numara… Hapishaneler göç-
men kaynıyor. Herkes yalanla 
yaşıyor. Borç alıp, geri ödemi-
yor. İnsanlar birbirlerine olan 
itimadını kaybetmiş durumda. 
Bunların hepsi cehalet kaynaklı, 
ama Türkiye göçmenleri arasın-
da da okuyan çok az, bu cehalet-
le Avusturyalılar nasıl mücade-
le etsin? 

Adil Adil 
(23, öğrenci)

Türkiye göçmenlerinin bulundukları ortama uyum sağlayamamak gibi bir problemleri 
var. Bu problemin en büyük sebebi Almanca diline hakim olmamaları. Dil yetersiz olun-
ca, yaşadıkları bu ülkenin ne kültürüne, ne örf ve adetlerine, ne de tarihine ilgi duyuyor-
lar. Birçok Türkiye göçmeni haklarından habersiz… Türkiye’nin sorunlu birçok yapısı-
nı da buraya taşımışlar. Örneğin ortalama bir Avusturyalının dünyasında diskoda kız 
için kavga etmek diye bir şey yok. Avusturyalılarla yeteri kadar diyalog kurulamadığı 
gibi, göçmenler çoğu kez kendi sorunlu bazı değerlerini dayatmaya çalışıyorlar. Bunun 
haricinde devletin sunduğu imkanları suiistimal de imajımızı zedeliyor. İşsizlik parası 
alıp kaçak çalışmak, yıllık toplu taşıma bileti alıp, birkaç ay sonra kaybettiğini söyle-
yerek 5 Euro karşılığında ikincisini alıp, ardından araba aldığını beyan ederek ilk kar-
tı ödemeleriyle birlikte iptal edip, ikinci kartla bedava toplu taşıma araçlarını kullan-
mak ve ardından yakalanmak gibi. Olmaması gerekiyor.

Onur Can Akyolcu  (29, öğrenci)

İmajımızı zedeleyen en 
önemli hususlardan biri 
Almanca konusundaki ek-
sikliklerimiz. Avusturya’da 
yaşayan Türkiye göçmen-
lerinin bazılarının yeterli 
Almancaya sahip olamama-
ları, kendilerini, kültürleri-
ni, geleneklerini iyi şekilde 
ifade edememelerine, anla-
tamamalarına neden olu-
yor. Çocuklar belli bir takım 
kültürel baskılarla büyü-
tülüyor, örneğin çocukları-
nı Avusturyalı diğer çocuk-
larla görüştürmeyen aileler 
görüyoruz. Dil bakımından 
yetersiz aileler bir de çocuk-
larını diğerlerinden soyutla-
dığında büyük bir kopukluk 
oluşuyor. Bunun yanı sıra 
örneğin Türkiye’deki kadın 
haklarındaki en temel prob-
lemler buraya da taşınmış. 
Göçmenlerin sadece imaj 
problemi değil, önce ken-
di aralarında çözmeleri ge-
reken temel haklara ilişkin 
problemleri de bulunuyor. 

Zahidenur Bozkuş 
(24, öğrenci)

Avusturya’da Türkiye göçmenlerinin imajının kö-
tü olmasının en büyük kaynağı, eğitime yeterin-
ce önem verilmemesi ve bunun doğurduğu sonuç-
lar. Bazı aileler dişini tırnağına takıp çocuklarını 
ne pahasına olsun okutuyor. Ancak bazı aileler 
Avusturya devletinin sunduğu tüm imkânları ge-
ri tepiyorlar. Devlet, Almanca öğrenmek isteyen 
herkes için ücretsiz kurslar sunuyor. Bu kurslara 
Türkiye göçmeni kadınların katılımının çok az ol-
duğunu görüyoruz. Evde Almanca konuşulmayın-
ca, çocuklar okula başladıklarında uyum sağlaya-
mıyorlar. 20 yıldır Avusturya’da yaşayan bir aile 
çocuğu için okul ile iletişim kuramadığında elbet-
te garip karşılanıyor. Almanca konusu sadece bir 
örnek ama ne var  şu dili öğrensek? 

Seçil Kilitçi (25, öğrenci)

Ben doğma büyüme Bulgaristanlıyım ama ailem Avusturya’da 
yaşıyor, ben de İstanbul’da tıp okuyorum. Bu yüzden hem 
Türkiye’deki ortama, hem de Avusturya’da yaşayan Türkiye 
göçmenlerine dışarıdan objektif bir gözle bakma fırsatı bulu-
yorum. Avusturya’da yaşayan Türkiye göçmenlerinin en bü-
yük sorunu, Türkiye’deki en önemli değerlerin burada yitiril-
miş olması. Belki hayat mücadelesi, belki iki kültür arasında 
sıkışıp kalmış olmak… Türkiye denince akla yardımseverlik, 
misafirperverlik, güzel manevi duygular gelir. Avusturya’daki 
Türkiye göçmenlerine baktığımızda ise aldatma, yalancılık, 
cehalet görüyoruz. Dışarıya yansıyan imajın bozuk olmasın-
da, burada yaşayan göçmenlerin içindeki bozulmanın büyük 
bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Siz hiç Türkiye’yi ziyaret 
edip de, insanları güzellikleri övmeyen bir Avusturyalı tanı-
yor musunuz? Peki neden aynı insanlar göçmenler için aynı 
hissi taşımıyorlar? 

Turgut Karagöz (21, öğrenci)

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

RÖPORTAJ
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İflastan nasıl 
çıkarım?

"Privatkonkurs" adıyla anılan uygulama-
dan hukuksal anlamda ne anlaşılmalı? Bu 
uygulamanın amacı nedir?

"Privatkonkurs"  olarak anılan durumun ka-
nunda adı "Schuldenregulierungsverfahren" 
olarak geçer. Yani borçların yeniden yapı-
landırılması uygulaması. Bu uygulama tabii 
sadece bazı koşullarda devreye giriyor ancak 
amacı borcu olan kişiye ekonomik anlamda 
yeni bir başlangıç olanağı sunmak. Böylece 
borçlu kişiye kendi gücüyle bu ekonomik sı-
kıntının içinden çıkması için gerçekçi bir im-
kan verilir.

Borçlu durumdan çıkmanın yolları neler-
dir? Borçlu olanlara borçlarından kurtulma-
ları için hangi olanaklar sunulmuş durumda?

Gerçek kişilerin borçlarından kurtul-
malarını sağlayacak bir çok yol bulunu-
yor. Mahkeme dışı telafilerin yanında, 
"Schuldenregulierungsverfahren" yani borç-
ların yeniden yapılandırılması programı çer-
çevesinde üç farklı yöntem sunuluyor. Eğer 
borçlu kişi, elindeki varlıkları korumak isti-
yorsa, yani elindekilerinin iflasta kaybetme-
sini engellemek istiyorsa "Zwangsausgleich" 
adıyla anılan uygulamanın kurallarına gö-
re ödemesini planlandırmalıdır. Bu durum-
da diğer ön koşulların yanında borçlu kişi 
ya 2 yıl içerisinde borçun en az %20'sini ya 
da 5 yıl içerisinde en az %30'unu ödemekle 
yükümlüdür."Zwangsausgleich" uygulaması 
mümkün değilse veya alacaklılar tarafından 
ödemenin bu şekilde yapılması kabul edilme-
diyse, ya da mahkeme tarafından onaylanma-
dıysa, eldeki varlıkların değerlendirilmesin-
den sonra ödeme planı yani "Zahlungsplan" 
oluşturulması da ikinci bir seçenektir. Bunun 
için yasalar temelde sayısal bir alt sınır kotası 
öngörmez. Bunun yerine borçlu kişinin gele-
cek beş yıldaki gelir durumu göz önünde bu-
lundurularak, alacaklıya buna uygun bir ko-
ta önerilir. "Zahlungsplan" yani ödeme planı 
uygulaması alacaklıların oy çoğunluğunu ge-

rektirir. Üzerinde anlaşmaya varılan kotanın 
doldurulması halinde borçlar silinir. Ödeme 
planında başka bir anlaşma yapılmadıysa, 
borçlunun kotanın doldurulması aşamasında 
anlaşmada geçenden daha fazla kazanması 
veya bir varlık elde etmesi halinde, eldekiler 
borçluya kalır.Eğer "Zahlungsplan" uygula-
ması konusunda alacaklıların onayı olmama-
sı halinde borçlu "Abschöpfungsverfahren" 
adıyla geçen uygulama devreye gi-
rer. Borçluların "Zahlungsplan" veya " 
Abschöpfungsverfahren" uygulamaları ara-
sında seçim yapma hakları yoktur. Borçlu 
önce bir ödeme planı önerir ve bunu oyla-
maya sunar. Eğer borçlu ödeme planı konu-
sunda oy çoğunluğu sağlayamazsa, borçlu-
ya “Abschöpfunsverfahren” uygulamasının 
yolu açıktır, ancak ön koşulların sağlan-
ması gerekir. “Abschöpfunsverfahren” 
borç yapılandırma uygulaması, alacaklı-
ların onayına ihtiyaç duymaz. Katı sınırla-
malarla yedi yıl süreyle kişinin asgari geliri-
ne (Existenzminimum) kadar haciz konur. 
Borçlu kişinin gelirinin haciz edilecek kısmı 
yedi yıl süreyle yasal olarak belirlenen “gü-
venilir kişi”ye devredilir, bu kişi de parayı 
alacaklılara dağıtır. Borçlu kişi bu durumda 
borçun en az %10'unu ödeyebilirse kalan bor-
cundan muaf tutulur.

İflasını açıklayan kişinin kira kontratı ip-
tal edilebilir mi?

Mahkeme, borçlu kişi ve ailenin eve ihtiya-
cı olduğu için evde kalma haklarını korur. 
Kira ilişkisi iflas durumunun tamamen dı-

şında tutulur. Ancak kira sözleşmesinin de-
vamı isteniyorsa, kira bedelleri devam öden-
mesi gerekiyor.

İflasın açıklanmasından kimlerin habe-
ri olur?

İflas durumları Adalet Bakanlığı resmi inter-
net sitesinde duyurulur. (www.edikte.jus-
tiz.gv.at) Mahkeme ise direk olarak iş vere-
ni, alacaklıları ve bankayı haberdar edebilir.

Bir borç dağının önünde duran ve artık ne 
yapacağını bilemeyen vatandaşlara öneri-
leriniz nelerdir?

En önemlisi olaylara mümkün olduğunca 
hızlı müdahale etmek, çünkü borçlar ken-
diliğinden azalmayacaktır. Aksine, yüksek 
faiz oranları borç dağının en büyük sebe-
bidir. Eğer bir kişi aile, arkadaş desteğiyle 
veya kendi başına bu kısır döngüden çıka-
mıyorsa, profesyonel bir yardım alması ge-
rekir. Ayrıca devlet tarafından tanınmış da-
nışmanlıkların da, borçlu kişiyi bu yolda 
ücretsiz olarak desteklediklerinin hatırlan-
masında fayda var.

İflas edenlere her gün bir yenisi ekleniyor. 2012 yılının sadece ilk 
yarısında 5 bin iflas bildirimi yapıldı. İflaslara bağlı borçların mik-
tarı da her geçen yıl biraz daha artıyor. 2012 yılının ilk yarısında 
iflas edenlerin toplam borcu, 2011 yılının aynı perioduna kıyasla 
yüzde 7 artarak, 605 milyon Avroya yükseldi. İstatistikler ince-
lendiğinde ise iflasa sürüklenen pek çok kişinin Türkiye göçmeni 
olduğu görülüyor. Bu çerçevede Dr. Avukat Kazım Yılmaz ile iflasın 
sebepleri, iflas durumunda yapılması gerekenler ve uygulamalar 
hakkında konuştuk.

Fatura ödemelerinizi 
birkaç dakika içinde yapabilme-

nizi sağlayan E-Money makineleri 
Avusturya'daki faaliyetlerini geniş-

letmeye devam ediyor. Viyana'nın 
hemen hemen her bölgesinde 

bulabileceğiniz makineler aracılığı 
ile Türkiye'deki Turkcell, Avea, Vo-
dafone faturalarınızı ödeyebiliyor, 
sevdiklerinize kontör gönderebili-
yorsunuz. Yeni Vatan Gazetesi'ne 

konuşan E-Money müdürü İlgar 
Aliyev, Türkiye'deki doğal gaz, elekt-

rik ve su faturalarının da çok yakın 
zamanda E-Money makineleri ile 

ödenebileceğinin müjdesini verdi. 

Viyana'nın gelinlik ve da-
matlık sektörünün öncüsü 
olduğunu iddia eden "İs-

tanbul Center" adlı şirket 2012 
Sonbahar sezonuna hızlı girdi. 
Kalite ve fiyat konusunda iddialı 
olan "İstanbul Center" gelinlik, 
abiye, damatlık ve daha fazlası 
için uygun fiyatları ve kampan-
yalarıyla dikkat çekiyor. 

İstanbul Center
Thaliastrasse 13a, 1160 Wien
Tel.: 01/492 20126 

Viyana okullarında yeni bir 
uygulama başlıyor. Bu uy-
gulamayla Viyana’nın öğ-

rencileri ilk defa yeteneklerini 
ve güçlü taraflarını keşfederek 
kendilerine uygun iş alanını 
tespit etmek imkanı bulacak-
lar. “Yetenek Kontrol-Meslek 
Eğitimi” adlı uygulama Viyana 
Ticaret Odası ve Viyana Eğitim 
Müfettişliği tarafından destek-

leniyor. “Bu proje, Viyana’daki 
öğrencilerin yetenekleri olabil-
diğince erken keşfetmelerini ve 
doğru alana yönlendirilmelerini 
sağlayacak” şeklinde uygulama-
yı anlatan Viyana Ticaret Odası 
Başkanı Brigitte Jank, gençlerin 
iş dünyasına hazırlanmaları için 
bu uygulamanın oldukça önemli 
olduğunu ve yeni fırsatlar yara-
tacağını belirtti. 

Gençler yeteneklerini 
okulda keşfedecek Viyana okullarında 

önümüzdeki okul döne-
minde başlayacak bir 

uygulamayla öğrenciler 
yeteneklerini keşfetme 
ve işverenlere yetenek-
lerini gösterme fırsatı 

bulacak.

Viyana'da zam dalgası
Viyana. Havalar soğuyor, fiyatlar 
yükseliyor. Viyanalılar fiyatta ta-
van yapan kiralarını nasıl ödeye-
ceklerini düşünürken, önce suya, 
sonra araba parkına ve çöp vergi-
sine zam geldi. Suyun metreküpü-
ne tam yüzde 33 oranında zam ge-
lirken, iki saatlik parkın bedeli 4 
Euro oldu. Şimdi de sıra ısınmada. 
Gelecek aylarda devreye girecek 

zamlarla 70 metrekarelik bir evin 
ısınma gideri yüzde 8 artacak. 
Yani bu kışın çok soğuk geçmeme-
si için dualar şimdiden başladı. Yıl 
sonunda yüklü bir faturayla karşı-
laşmak istemeyenler bu zamlara 
dikkat etmeli. Köpeği olanların 
dikkatine! Köpek lisans ücretleri 
de köpek başına yüzde 65 arta-
rak 72 Euro'ya ulaştı. 

gaza

% 8 
daha fazla 
ödeyeceğiz

Gelinlik ve 
damatlığınız 
hazır mı?

HUKUK FORUM
Konuk Yazar Avukat KAZIM YILMAZ 

Viyana ticaret odası Başkanı 
Brigitte Jank 

An
ze

ig
e

İflas ile ilgili bilgi:
www.schuldnerberatung.at 
Wirtschafskammer Wien (WKO)   
Tel:  (01) 51450-1010
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Kim demiş Krone Türkiye 
göçmenlerini hep taşlar? 
Kim demiş Krone, Türkiye 

göçmenlerini hep şeytanlaştı-
rır? Avusturya’nın en çok oku-
nan gazetesi “Kronen Zeitung” 
sonunda Türkiye göçmenleri-
ne olan tavrını değiştirmeye mi 
başladı? 

Avusturya basınını takip etmek, 
Türkiye göçmenleriyle ilgili ha-
berlerin medyada nasıl yer aldı-
ğını kontrol etmek ve gerekiyor-
sa müdahale etmek Yeni Vatan 
Gazetesi olarak kendimize biç-
tiğimiz görevlerden biri. Uzun 
zamandır dile getirdiğimiz şey, 

Türkiye göçmenlerinin “kur-
ban” veya “kahraman” olduk-
ları haberlerde Türkiye göçmeni 
olduklarına hiç değinilmemesiy-
di. Buna karşılık Avusturya’nın 
en çok okunan gazetelerinde 
Türkiye göçmenlerinin kimliği-
ne, suçlunun Türkiye göçmeni 
olduğu haberlerde itinayla vur-
gu yapılıyordu. Avusturya hal-
kının gözünde “bir türlü uyum 
sağlayamayan Türkiye göçmen-
leri” bu haberlerle daha da düş-
tü. Sanki, Türkiye göçmenle-
ri Avusturya’nın en çok okunan 
gazetelerinde “istenmeyen top-
luluk” ilan edildi. Yeni Vatan 
Gazetesi olarak Avusturyalı ga-
zetecilerin yaptığına “masa başı 
ırkçılığı” ismini koyduk. Sürekli 
gündeme gelen ve popülerli-
ğinden hiçbir şey kaybetmeyen 
bir konu olarak “uyum sağla-
yamayan Türkiye göçmenleri” 
haberlerine karşı sesimizi yük-
selttik. Türkiye göçmenleriyle 
ilgili haberleri tek tek inceleyip 
okuyucularımıza rapor verdik. 

Geçtiğimiz aylarda bir Neonazi 
tarafından köpekli vahşi saldı-
rıya uğrayan Türkiye göçmeni 
gencin hiç kimliğine vurgu ya-
pılmamasını eleştirdik. Bu ha-
berin geçtiği yine aynı gazete-
de gürültü yaptıkları için evinin 
önündeki çocukları bıçakla ko-
valayan Türkiye göçmeninin 
kimliğine defalarca vurgu ya-
pılmasına ise anlam veremedik. 
Türkiye göçmenleri suça bulaş-
tıklarında elbette destek veril-
meyecek, eleştirilecektir. Karşı 
çıktığımız şey objektif bir ba-
kış açısından yoksun, karalama 
propagandasına dönüşen haber 
diliydi. Gerek haberlerimizle, 
gerekse büyük gazetelerin mu-
habirlerine yaptığımız kişisel 
eleştirilerimizle “Masa başı ırk-
çılığına son!” dedik. Geçtiğimiz 
ay iki haberiyle çağrımıza ku-

lak veren Krone Gazetesi oldu. 
Krone Gazetesi, Viyana’nın ba-
şına bela olan Sırp soygun çe-
tesinin Türkiye göçmenleri ta-
rafından alt edilişine de, bir 
rahiple banka soygununa engel 
olan Gökhan Tug’un kahraman-
lığına da gururla yer verdi. 

Avusturya gazetelerinde “saldır-
gan Türkler” veya “dolandırıcı 
Türkler” olarak anılmamak yine 
Türkiye göçmenleri olarak bizim 
elimizde. Beladan, dolandırıcı-
lıktan, pislikten, uyuşturucudan, 
kumardan, şiddetten uzak durul-
madığı müddetçe, içinde yaşadı-
ğımız toplum bizi “olduğumuz 
gibi, tüm değerlerimizle” kabul 
etmeyecektir. Avusturya basını 
yiğidi öldürüp, hakkını yemesin 
ama Türkiye göçmenleri de eğri 
oturup doğru konuşmalı. 

Bravo krone?

Klausen-Leopolds-
dorf filmleri arat-
mayacak bir kah-

ramanlık hikâyesine 
tanık oldu. Rahip Josef 
Kantusch, her günkü 
gibi Raiffeisen Bankası 
önünden arabasıyla ge-
çerken kapüşonlarını 
takmış iki adamı gördü-
ğünde, bir banka soy-
gunu planladıklarını 
sezdi. Ancak emin ola-
madığı için tam yolu-
na devam edecekti ki, 
iki adamın hızla banka-
ya girdiğini gördü. Bankanın 
önünde duran aracın soygun-
culara ait olduğunu anlayan 
Kantusch, arabasını soyguncu-
ların hızla kaçamayacakları şe-

kilde park etti. Ardından dev-
reye kebap ustası Gökhan Tug 
(25) girdi ve hızla koşan soy-
guncuları yakalayarak polise 
teslim etti. 

Türkiye göçmeni 
ve rahipten kahra-
manlık örneği Viyana. “Pink Panther” adıy-

la anılan Sırp soygun çe-
tesinden oldukları tah-

min edilen ve Ağustos ayında 
Viyana Brigittenau’daki Fatih 
Kuyumcusu’na hırsızlık için sal-
dıran iki kişi, dükkan sahibini 
silahla korkutamayınca, yakayı 
ele verdiler. 
K r o n e ’ n i n 
haberine gö-
re soyguncu-
lardan bir i 
dükkân sahi-
binin kafası-
na silah daya-
dı, bir diğeri 
ise vitrinde-
ki mücevher-
leri çantasına 
doldurmaya 
başladı. 

Ancak dük-
kân sahibi si-
lahtan kork-
mayıp, polisi 

alarma geçiren düğmeye basma-
yı başarınca, soyguncular pa-
niğe kapıldı.  Bu panik anında 
hızlı davranan dükkan sahibi, 
soygunculardan birini cam vitri-
ne doğru itti. Bu sırada münaka-
şayı fark eden Kervan Market’in 
sahibi Mehmet Türker de olaya 
dâhil oldu. İkili, soyguncuları bir 
süre sonra olay yerine gelen poli-

Krone: 
"türkler durdurdu"

ÇİÇEK ŞAHBAZ

Yeni Vatan Gazetesi va-
tandaşa tercüman oldu, 
McDonalds da en sonun-

da pes etti. Birçok ürünü dana 
veya tavuk etinden oluşan 
McDonalds’ın dönemlik olarak 
piyasaya sürdüğü, domuz etli 
yan ürünleri hakkında tüketici-
yi yeterince bilgilendirmemesi 
Müslüman göçmenlerin tepki-
sine neden olmuştu. 

Ucuz ve hızlı olması sebebiy-
le özellikle gençler tarafından 
tercih edilen McDonalds’ın, 
domuz eti konusunda Müs-
lümanların hassasiyetlerini 
göz ardı ettiğini daha önce 
vurgulamıştık. İkazlarımıza 

kulak arkası etmeyen McDo-
nalds “döner”den kopyalanan 
“McGyros” adlı hamburgeri 
hakkında bu kez tam bilgi ver-
di. Ürünün içindeki etin domuz 
eti olduğunu yazdı. Vatandaş-
lar yine de döneri taklit eden 
bir hamburgerin “McGyros” 
adıyla yani Yunanca ismiyle sa-
tılmasına tepki gösterdi. 

 rote karte für McDonalds 

Etler market raflarına gelene 
kadar nasıl bir süreçten geçi-
yor? Teslimat ve satışa hazır-

lama sırasında temizlik kurallarına 
ne kadar dikkat ediliyor? Bu sorula-
rın cevabını merak edenler için bir 
markete yapılan et teslimatını izle-
dik. Toplu et kesimi yapan firma-
dan, bir markete gelen etler, bakte-
ri oluşumunu engelleyecek hiçbir 
önlem alınmadan görüldüğü şe-
kilde teslim edildi. Araçtan ade-
ta fırlatılıp atılan etler, market ara-
balarına dolduruldu ve yine hiçbir 
temizlik kuralına uyulmadan mar-
ket deposuna götürüldü. Evinizde 
sağlığınız için alabileceğiniz en iyi 
önlem pişirmeden önce eti duru 
suyla iyice yıkamak ve iyi pişirmek. 

Yeni Vatan Gazetesi ih-
tarlarıyla McDonalds’a 

adeta kök söktürdü, 
yetkililer akıllandı.

Artık domuz eti içeren 
her yeni ürün hakkında 

“domuz eti içerir” bilgisi 
verilecek. Şirketin yeni 

ürünü “McGyros”ta 
olduğu gibi.

Burası Viyana:Etleri yıkamadan yemeyin
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Yeni Vatan: Öncelikle sizi 
tekrar tebrik ederiz. İki 
yıl önce gazetemize verdi-

ğiniz röportajda söylediğinizi 
yaptınız ve bir doktorayı daha 
bitirdiniz, hem de çok daha kısa 
sürede. Akademik kariyerinizi 
bilmeyenler için anlatabilir mi-
siniz? 

Kurt Adam: Ben Türkiye'de liseyi 
bitirdikten sonra Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi'nde tıp fakülte-
sini kazanmıştım ama orada oku-
mak nasip olmadı. Avusturya'ya 
geldim. Geliş o geliş. Ancak sonra 

çalışmaya başladım, çoluk ço-
cuğa karıştım ve 41 yaşına kadar 
da üniversitede okuyacak fırsatı 
bulamadım. Ancak sonra dört yıl 
içinde dört bölümden Magister, 
bir bölümden de doktor titriyle 
mezun oldum. Bu bölümler işlet-
me, iktisat, uluslararası ilişkiler 
ve ticaret hukuku bölümleriydi. 
Sosyal bilimler enstitüsünden de 
bir doktor unvanı almıştım. Son 
olarak, ikinci doktor unvanımı 
hukuk alanında aldım. 

Yeni Vatan: Bildiğimiz kadarıy-
la sizin çok yoğun bir iş ve aile 

yaşantınız da var. Tüm bunları 
bir arada yürütmeniz takdire 
şayan ve insanda merak uyan-
dırıyor. Üniversite dışındaki ha-
yatınız nasıl? 

Kurt Adam: Benim çeşitli alan-
larda işletmelerim var. Bir İtalyan 
restoranı, bir taksi durağı, bir 
emlak şirketi, bir de araç kirala-
ma. Bunun dışında en küçüğü 40 
günlük olmak üzere beş çocuğum 
var. Şimdi okuma faslını bitirdim. 
Türkiye'ye gidip orada diploma-
larımı saydırıp, avukatlık lisansı 
alacağım ve tekrar Avusturya'ya 
gelip özellikle göçmen dosya-
larıyla ilgilenen bir büro kura-
cağım. Volkspartei üyesiyim. 
Innsbruck'ta "Ersatz Gemein-
derat" görevini de yürüyorum. 
Haftada birkaç saat göçmenlere 
gönüllü hukuki danışmanlık ya-
pıyorum. 

Yeni Vatan: Bu kadar çok so-
rumluluğu bir güne nasıl sığdı-
rıyorsunuz? 

Kurt Adam: Her gün sabah erken-
den çocuklarla birlikte kalkıyo-
rum, beraber kahvaltı yapıyoruz. 
Onları okullarına bırakıyorum, 
işe geçiyorum. Dersim varsa der-
sime gidiyordum. Dersleri hiç 
kaçırmıyordum, üniversite öğren-
cilerine de tavsiyemdir, mutlaka 
dersleri takip etsinler. Akşama 
kadar tam bir koşturmaca. Üni-
versitedeyken derslerime de ak-
şam 10'da çocuklar uyuduktan 
sonra çalışırdım. Bir insan kendi-
ne hedefler koyduktan sonra bir 
tek güne çok şeyler sığdırabilir. 

Yeni Vatan: İlerde başka bir 
diploma daha almayı düşünü-
yor musunuz? 

Kurt Adam: Üniversite rektörü 
de törenden sonra aynısını sordu. 
Benim de hep hayalimde mimar-
lık okumak vardı. Onu söyledim. 
Rektör de sanat tarihi okumamı 
tavsiye etti. Bakalım, niyetimiz 
var. (Gülüyor)  

Yeni Vatan: Bunca başarıya 
imza atmış bir insan olarak 
Türkiye göçmenlerine önerileri-
niz nelerdir? 

Kurt Adam: İnsanlarımız hep 
Türkiye'ye bir gün geri dönecekle-
rini düşündüler ama öyle olmadı. 
Şimdi eğer Avusturya'da yaşıyor-

sak, bu toplumun bir parçası ol-
duğunu kabul etmemiz gerekiyor. 
Biz bunu kabul edeceğiz, Avustur-
yalılar da bizim bu toplumun bir 
parçası olduğumuzu kabul ede-

cekler. Karşılıklı olarak birbirini 
dışlamakla hiçbir yere varamayız. 
Her işte kararlılık esastır. Göç-
menlerimiz karşılarında bir engel 
gördüklerinde yılmasınlar, ba-

şarmak için daha çok çalışsınlar. 
Karamsarlığa düşmemek lazım. 
Göçmenlerimize tavsiyem, tek bir 
işle uğraşmasınlar. Örneğin spo-
ra, sosyal aktivitelere yönelsinler. 
Böylece işler daha az yıldırır insa-
nı. Çocuklarını da spora ve sosyal 
aktivitelere yönlendirsinler. Planlı 
yaşam çok önemli. Benim oğulla-
rımın ikisi de birbirinden afacan 
ama planlı yaşamayı onlara öğret-
tim. Bir şekilde başarılı oluyorlar. 
Çocuklar için Avusturya'da sunul-
muş birçok olanak var. Bu olanak-
ların değerlendirilmesi gerekiyor. 
"Göçmenler çocuklarını mesleğe 
yönlendirsin" deniyor, bu eşitlik 
haklarına tamamen aykırıdır. Ne-
den benim çocuğum üniversite 
okumasın? Genç nesli geleceğe iyi 
hazırlayalım. 

Beş çocuk babası pizzacı Avusturyalı Türk diplomaya doymuyor:

Dr. Dr. Mag.Mag.Mag.Mag 
kurt adam 

Yeni Vatan Gazetesi 
olarak 2010 yılının 
Şubat ayında 4 yılda 
5 üniversite bitiren, 4 
magister ve bir doktor 
titriyle mezun olan Ay-
han Kadıoğlu'nun nam-ı 
diğer Kurt Adam'ın 
mezuniyet sevinci-
ni ve haklı gururunu 
okuyucularımızla pay-
laşmıştık. Röportajda 
ticaret hukuku alanında 
doktora yapacağını, bu 
eğitimin normalde üç 
yıl sürdüğünü, ancak 
kendisinin iki yılda biti-
rebileceğini söylemişti. 
Ve Kurt Adam yüksek 
azmiyle yine dediğini 
yaptı. Üç yıllık ticaret 
hukuku doktora eğiti-
mini iki yılda bitirerek 
yeni bir "Doktor" unvanı 
aldı. Artık güncel kart-
vizitinde "Dr. Dr. Mag. 
Mag. Mag. Mag Kurt 
Adam" yazıyor! 

  Esnaf Ayhan Kadıoğlu nam-ı diğer Kurt Adam ikinci doktorasının mezuniyet töreninde azminin haklı gururunu yaşadı.

ayhan kadıoğlu 
(Pasaportunda 
değiştirdiği is-

miyle kurt adam)
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Yeni Vatan Gazetesi: Viy-
ana'daki parlamento bina-
sını bir mağbet olarak dü-

şündüğümüzde, akla Hz.İsa'nın 
Jerusalem'de geçen bir hikayesi 
geliyor. Hz. İsa pazar yerinde 
tüccarları görünce kızgın bir 
şekilde bağırıyor: “Babamın 
evini pazar yerine çeviremez-
siniz!” Hz. İsa sadece papazı 
ve mağbet alanında ticaret 
yapılmasını eleştirmiyor, aynı 
zamanda bu yapılanların 
Tanrı'nın kurmuş olduğu mağ-
bet alanının kutsallığını yok 

edeceğini bildiriyor. Demokra-
sinin mağbeti olması gereken 
Parlamento'da da bizi rahatsız 
eden parlamenterlerin görevi 
kötüye kullanmalarıdır.  De-
mokrasinin yaşaması gere-
ken yer kötüye kullanmalar ve 
yolsuzluklarla tahrip ediliyor. 
Biz vatandaşlar olarak tüm iyi 
niyetimizle seçimler yoluyla 
milletvekillerini parlamentoya 
gönderiyoruz. Ancak vatan-
daşların seçtikleri yöneticiler 
hakkında bu kadar kızgın ol-
ması sizce normal mi? Siz de 
bu olanlara kızgın olduğunu-
zu söylüyorsunuz. Araştırma 
Komisyonu'nun görevi nedir?  

Gabrieala Moser: Demokrasi 
politiğinin tahribatı konusunda 
haklısınız. Bazıları için ceplerin 
dolu olması demokrasiden, şef-
faflıktan önce geliyor. Öncelikle 
söylemek isterim ki araştırma 
komisyonumuz aslında bu zama-
na kadar milletvekillerini görevi 
kötüye kullandıkları şüphesiyle 
araştırmadı. Biz sadece bakan-
ların görevlerini kötüye kullanıp 
kullanmadıklarını araştırıyoruz. 
Araştırma komisyonunun göre-
vi bir anlamda şüphenin peşine 

düşmek. Varsayımları kanıtla-
mak ise hukukun görevi… 

Yeni Vatan Gazetesi: Günün so-
nunda vatandaş Parlamento’ya 
güvenmek durumunda, ancak 
vatandaşın elinde yönetenlerin 
ne yaptığını kontrol edecek bir 
imkân yok. Bu vatandaşı rahat-
sız eden bir durum ve güven 
giderek azalıyor. Bu durum sizi 
de rahatsız ediyor mu? 

Moser: Parlamento’da görevi 
kötüye kullanma tamamen or-

tadan kalkabilsin 
diye kontroller 
konusunda ciddi 
çalışmalar yaptık. 
Ancak ne yazık 
ki, bu kontroller 
sandığımız kadar 
kolay yürümedi. 
Çünkü örneğin 
biz Parlamento’da 
bir soru önergesi 
s u n d u ğ u m u z -
da, bakanlardan 
gerçeği yansıtan 
veya eksiksiz ce-
vaplar alamadık. 
Üstelik bunun 

için bakanı cezalandıracak hu-
kuksal bir im-kân da yok. Ne-
ticede anlaşıldı ki, bakanların 
cevaplarının neredeyse hiç biri 
doğru değildi. Cevapların doğ-
ru olmadığını ortaya çıkaran da 
sonradan polis oldu. 

Yeni Vatan Gazetesi:  Bahsi ge-
çen bakanlıklar hangileriydi 
veya bakanlar kimlerdi? 

Moser: Dönemin Ekonomi Baka-
nı Karl-Heinz Grasser’di, kendisi-
ne Linz Tren Garı’ndaki Terminal 
Kulesi (Terminal Tower) hakkın-
da bir soru önergesi sunmuştuk. 
Orada bir gökdelen inşa edildi ve 
Finanzamt (Vergi Dairesi) ken-
disi için kiraladı. Bu bağlamda 
yönelttiğimiz bir soruya karşılık 
Grasser doğruyu söylemedi. Bu-
nun anlamı, bakanın doğru söy-
leyip söylemediğini araştıran bir 
milletvekilinin çok daha iyi kont-
rol araçlarına, kontrol olanakla-
rına ihtiyacı var. Bakanın doğru 
söylemediği ortaya çıktığında da 
bunu cezalandırabilme olanağı-
na da sahip olmak gerekiyor. 

Yeni Vatan Gazetesi:  Yani bu-
rada şüphenin peşine düşmek 

isteyen milletvekillerinin önün-
de bir taş koyulmuş. 

Moser: Kesinlikle öyle. Avustu-
rya’da çok ciddi bir kontrol proble-
mi var. 

Yeni Vatan Gazetesi: Hangi ko-
şulların iyileştirilmesi gereki-
yor? 

Moser: Bakanların, kendilerine 
bir soru önergesi geldiğinde doğ-
ru ve eksiksiz cevaplamalarını 
gerektirecek bir sistem kurulma-
sı gerekiyor. 

Yeni Vatan Gazetesi: Bunu yap-
madıkları takdirde ne olacak? 
Hapis cezasına mı çarptırılma-
lılar? 

Moser: Evet, sonrasında ceza-
landırılmalılar. Çok yüksek para 
cezaları da olabilir. 

Yeni Vatan Gazetesi: Bir mil-
yon Avroluk bir dolandırıcılığa 
karşılık, 20 bin Avroluk ceza 
caydırıcı olur mu sizce? Diğer 
taraftan, benim vatandaş ola-
rak seçip parlamentoya gön-
derdiğim, beni temsil eden kişi 
görevi kötüye kullanmaktan 
hapse girmeli mi? 

Moser: Buna hakimler karar ver-
meli, milletvekilleri böyle bir ka-
rar veremez. 

Yeni Vatan Gazetesi: Milletve-
killeri böyle bir yasal düzenle-
me geliştiremezler mi? 

Moser: Evet ama zaten hapis ce-
zası ağır bir ceza. Ben soru öner-
gesine doğru cevap verilmediği 
takdirde yüksek bir para cezası 
verilmesini tercih ederdim. Çün-
kü işin bir başka boyutu da şu ki, 
bakan kendisine yöneltilen soru 

önergesine bizzat kendisi cevap 
vermiyor. Çoğunlukla çalışanları 
cevap veriyor. Benim de çalışma 
arkadaşlarım var ve ben onların 
yaptıklarını en küçük detayına 
kadar kontrol edemiyorum. Çalış-
ma arkadaşının verdiği yanlış ce-
vaptan dolayı hapis cezası almayı 
biraz fazla buluyorum. 

Yeni Vatan Gazetesi: Peki, öne-
riniz nedir? 

Moser: Öncelikle parlamen-
toda görevi kötüye kullanıma 
durumlarını daha çabuk tespit 
etmemizi sağlayacak bir sis-
teme ihtiyacımız var. Ayrıca 
yasama organı sıfatıyla kont-
rol edebilmemiz için Araştır-
ma Komisyonu’na hükümetten 
daha fazla destek gelmesi ge-
rekiyor. Örneğin Almanya’da 
Araştırma Komisyonu’yla yapı-
lan yasama organına ait kontrol 
bir haktır, hem de azınlık hakkı. 

Bizim de Avusturya’da böyle bir 
uygulamaya ihtiyacımız var. 
Ben hükümeti, bakanları her 
kontrol etmek istediğimde, hü-
kümet çoğunluğuna ihtiyacım 
var. Bu işleri demokrasi politiği 
anlamında çok güçleştiriyor.  
Bu uygulamayla ilgili SPÖ ve 
ÖVP söz verdikleri halde, uygu-
lama çalışmaları iki yıldır as-
kıda. Yeşiller olarak Araştırma 
Komisyonu’nun azınlık hakkına 
sahip olmasını istiyoruz. Eli-
mizde Almanya gibi bir örnek 
olmasına rağmen, hükümet bu 
konu üzerinde çalışmak istemi-
yor. Bu uygulama gelirse, biz 
çoğunluğun toplanmasını bek-
lemeden, derhal kontrollerimize 
başlayabileceğiz ve istediğimiz 
sıklıkta kontrol yapabileceğiz. 

Yeni Vatan Gazetesi: Avustur-
ya gibi gelişmiş bir ülkede, bu 
tip ilişkiler hala nasıl bu kadar 
geri kalmış olabiliyor? 

Moser: Çünkü yasal düzenle-
meler yeterince iyi değil. Parla-
mentonun çoğunluğunun koyul-
masını istediği yasalar kusurlu. 
Mesela daha bir iki ay öncesine 
kadar parti bağışlarının kamu-
oyuna açıklanması ile ilgili bir 
düzenleme yoktu. Bu düzenleme 
için yasal olmayan parti bağışla-
rını ortaya dökmek, zamanımızın 
çoğunu buna harcamak gerekti. 
Yeni Vatan Gazetesi: Ne za-

mandan beri yolsuzlukları or-
taya çıkarmak için çalışıyorsu-
nuz? Nasıl başladı?  

Moser: 12 yıldır bu konuda çalı-
şıyorum. Aslında her Avusturya 
vatandaşının yapabileceği gibi 
başladı. BUWOG’un o dönemde 
62 bin konutu değerinin çok al-
tında satacağını öğrendim. Bir 
konut sadece 30 bin Avroya satı-
lıyordu. Yani elde edilecek gelir 
ortalama 2,2 milyar Avroydu. 
Böyle bir şeyin mümkün olmaya-
cağını düşündüm. Sonradan öğ-
rendim ki, BUWOG’un yönetim 
kurulunda, o dönem Grasser’in 
de yakın adamlarından biri olan 
Ernst Karl Plech vardı. Plech 
aynı zamanda bir emlak komis-
yoncusu. Burada bir yanlış var 
diye düşündüm ama hem medya 
hem de ÖVP bunu sineye çekti, 
görmezden geldi. Medya bunu 
yazdı ama bir skandalmış gibi 
değil. Büyük ses getirmedi. O 

zaman artık parlamentoya gir-
miştim ve konut projeleriyle il-
gileniyordum. Sonra BUWOG’un 
gerçekleştirdiği bu satış aksiyo-
nunda bir yanlışlık olduğunu 
ortaya çıkarmaya çalıştım. O 
dönemde Bakan Grasser’e tam 
30 soru önergesinde bulundum. 
Tabii satışa engel olamadık ama 
sonuçta işi bir yerinden deşmeye 
başlamıştık. Sonrasında mahke-
meye sevk edildi ve mahkeme ra-
poru da oldukça ses getirmesine 
rağmen hiçbir şey olmadı. Ancak 
daha sonra Peter Hochegger ve 
Walter Meischberger’in bu satış-
lardan elde edilen provizyonla-
rı vergilendirmeği ortaya çıktı. 
Tam 9 milyon Avro. Bu ortaya 
çıkınca Grasser ve birkaç memur 
hakkında suç duyurusunda bu-
lundum ve bir önceki mahkeme 
raporuyla temellendirdim. Yani 
her vatandaşın yapabileceği şeyi 
yaptım. Gerisiyle de hukuk ilgi-
lendi. 

Yeni Vatan Gazetesi: Okuyucu-
larımıza demokratik haklarını 
korumaları konusunda neler 
önerirsiniz? Bu tür yolsuzluk-
lara demokratik bir ülkenin va-
tandaşı nasıl tepki vermeli? 

Moser: Bir yerde kötüye kullan-
ma, yolsuzluk, demokrasi açığı 
gördüklerinde bu konu hakkın-
da konuşsunlar, fikirlerini dile 
getirsinler. Ben politikaya gir-
meden önce cesaretimi bir kez 
topladım ve bir konu hakkında 
okuyucu mektubu yazarak ken-
di fikrimi açıkladım. Bu benim 
için ilk adımdı. Bundan önce 
eleştirilmekten korkup, fikirle-
rimi kendime saklardım. İkin-
ci adım ise Yeşiller’i arayarak, 
bana ihtiyaçları olup olmadığını 
sormam oldu. Çünkü o dönem-
de, yani 1984 yılında, Linz’de 
endüstrinin atık gazları nede-
niyle hava kirliliği çok rahatsız 
edici bir hal almıştı, mektubum 
da bu konuyla ilgiliydi. Yeşiller’i 
de mektubun verdiği motivas-
yonla aradım. Okuyuculara da 
demokratik olarak örgütlenme-
lerini öneriyorum. Ancak bu 
şekilde yolsuzluklar, usulsüz-
lükler ortadan kaldırılabilir. 
Avusturya’da yaşayan Türkiye 
göçmenleri demokratik hakları-
nı kullanmalı, bol bol okuyucu 
mektubu yazarak kamuoyuna 
seslerini duyurmalıdır.

Cesur yürek Gabriela Moser: 

“avusturya'da 
yolsuzluk 

kontrol 
edilemiyor”

Avusturya Parlamentosu'nda 
Yolsuzluk Araştırma Komisyonu'nun başkan-
lığını yapan Yeşiller Partisi'nden Gabriela 
Moser, parlamento yaz tatiline girmeden 
hemen önce Yeni Vatan Gazetesi'nin konuğu 
oldu. Kendisiyle Avusturya'nın kabarık yolsuz-
luk dosyası, bakanlık makamlarının kötüye 

kullanımı, vatandaşın yöneticilere karşı 
duyduğu güvensizlik hakkında konuştuk.  
Lise öğretmenliğinden Yeşiller'e, oradan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na nasıl 
geldiğini anlatan Moser, Türkiye göçmenle-
rine “Demokratik hakkınızı kullanın, itiraz 
edin, gazetelere okuyucu mektubu yazarak 
sesinizi duyurun” mesajını iletti. 

  Avusturya Parlamentosu'nda Yolsuzluk Araştırma 
Komisyonu'nun başkanı Gabriela Moser

Birol kılıç

Gabriela Moser
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Viyana Westbahnhof’ta Ro-
manya göçmeni bir kadın, 
çocuğuyla birlikte hırsızlık 

yaptığı gerekçesiyle onlarca in-
sanın önünde polis tarafından 
sorguya çekildi. Bir gazete ba-
yiinin sahibi tarafından poli-

se şikayet edilen kadının üstü 
aranmak istenince olay daha da 
büyüdü. Pasaportunu ve vizesi-
ni kontrol etmek isteyen polise, 
Almancası yeterli olmadığı için 
derdini anlatamayan kadın ve 
çocuğu zor anlar yaşadı. 

Kanıt yok ama kontrol var

Viyana. Die Presse’den Duy-
gu Özkan’ın haberine göre 
Viyana’da iade edilen kul-

lanılmış uyuşturucu şırıngası 
sayısı 2 milyon 800 bin’i aştı. Sa-
dece Viyana’da 12 bin uyuşturu-

cu bağımlısı bulunuyor, bunla-
rın birçoğunun eroin kullanıcısı 
olduğu biliniyor. 7 bin 200 ka-
dar kullanıcı uyuşturucu mer-
kezleri tarafından tedavi edilir-
ken, 5 bin civarında bağımlının 
uyuşturucuyu özel alanlarında 
kullandığı belirtiliyor.Viyana 
Belediyesi Uyuşturucu Koordi-
natörü Michael Dressel’a göre 

ise Viyana bağımlılar için açı-
lan merkezler sayesinde, Ber-
lin gibi parklarda bağımlıların 
öldüğü bir şehre dönüşmeye-
cek. İade edilen şırınga sayısı 
da yine Dressel’a göre şırınga 

iade sisteminin iyi 
çalıştığını gösteriyor. 
Yeni bir şırınga ancak 
kullanılmış şırınga 
iade edildiğinde temin 
edilebiliyor, böylece 
kullanım kontrol altın-
da tutulurken, şırınga 
yoluyla bulaşan hasta-
lıklar önlenmiş oluyor. 

Açılan ve açılması planlanan 
yeni uyuşturucu merkezleriyle 
halka açık alanlarda uyuştu-
rucu kullanımının azaltılması 
planlanıyor. Dressel, umut veri-
ci bir gelişme olarak, bağımlıla-
rın yoğun olarak konuşlandığı 
Karlsplatz’ta artık günde yirmi-
den fazla kullanıcının görülme-
diğine dikkat çekiyor. 

VİYANA’DA 12 BİN uYuŞTuRuCu 
BAğIMLISI Bağımlı kontrol merkezlerine her gün bir yenisi ekleniyor, 

halka açık alanlarda artık daha az bağımlı göze çarpıyor. 
Ancak durum yine de korkutucu. 

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

okullardan ve kitapçılardan 
sipariş edilebilir! 

Avusturya Eğitim, Sanat ve 
Kültür Bakanlığı tarafından 
ilkokulların 2, 3 ve 4. sınıf-

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

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

"Das große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-
Türkisch", 

 46 Sayfa, 16 Euro, ISBN 3-783707-
405170, Neue Welt Verlag
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Yeni Vatan Gazetesi: Önce-
likle davetimizi kırmayıp 
geldiğiniz için teşekkür 

ediyoruz. Söze ATIB’in, çok dik-
kat çeken yeni çalışması “Dost” 
dergisiyle başlayalım isterse-
niz. Bu değerli çalışma nasıl 
ortaya çıktı? 

Seyfi Bozkuş: Bizler de davetiniz 
için teşekkür ediyoruz. Dergimi-
zin adı “Dost”. Hala amatörce 
yayınlıyor olsak da, çok değerli 
yazarlarımız var. Ben ve katkıda 
bulunan tüm arkadaşlarım bu 
dergiyle Avusturya’da yaşayan 
Türkiye göçmenlerimizi dinimiz, 
güzelliklerimiz, kültürümüz 
hakkında bilgilendirmeyi ve 
ATIB çalışmalarından haberdar 
etmeyi amaçlıyoruz. Henüz ama-
tör olsa da, işimizi profesyonel-
leştirmek istiyoruz. Toplumun 
bilgilenmesini arzu ediyoruz. Bu 
bizim için bir irtibat noktasıdır. 
Dergimizin tamamı internette 
de bulunabiliyor. Ancak internet 

öyle bir hadise ki, hem belli bir 
makineye, hem de belli imkanla-
ra bağımlısınız. Basılı yayın ol-
duğunda ise, insanımız tramvay-
da, trende, evinde dilediği yerde 
okuyabiliyor. Der-
gimiz aylık yayın-
lanıyor. Her ay bir 
konu üzerinde du-
ruyoruz. Örneğin 
bir önceki sayı-
mızda Ramazan’ı, 
bir sonrakinde ise 
Ramazan Bayramı'nı ele aldık. 
Ayrıca derginin içinde ATIB et-
kinlikleri hakkında da bilgiler 
yer alıyor. Okuyucuyu verdiği-
miz hizmetlerden de bu dergi va-
sıtasıyla haberdar ediyoruz. 

Yeni Vatan Gazetesi: Derginize 
neden “Dost” ismini seçtiniz? 

Seyfi Bozkuş: İnsanlarımız 
burada gurbette yaşıyorlar. 
Onlara bir yol göstericisi olma 
bakımından “Dost” anlamını 

taşıyor, hem de vatandaşlarımı-
zın içinde yaşadıkları toplumla 
kuracakları dostluk köprüsünü 
temsil ediyor. Burada entegras-
yonu da kastediyoruz. “Freund” 

ismini küçük yaz-
dık, ama daha 
da büyüteceğiz. 
Şuan son sayı-
mızda İslam ya-
sasıyla ilgili yazı-
mızı Almanca ve 
Türkçe dillerinde 

yayınladık ancak tüm dergiyi 
Almanca-Türkçe dilinde yayın-
lama çalışmamız olacak.  

Yeni Vatan Gazetesi: Diyanet 
İşleri Başkanı Sayın Görmez’in 
Avusturya basınına verdiği 
imamların eğitimi ve Aleviliğin 
kesin İslam'ın içinde olduğuna 
son röportajlarda sarf ettiği 
sözler dikkat çekti. Siz konu-
nun bir uzmanı olarak, Sayın 
Görmez’in sözlerini nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? 

Seyfi Bozkuş: Sayın Görmez’in 
sözleri gerçekten büyük önem 
taşıyor. O röportajda pek üstün-
de durulmamış olduğunu dü-
şündüğüm bir soru vardı ancak 
Görmez'in cevabı çok büyük 
öneme sahipti. Röportajı yapan 
gazeteci Görmez'e şu soruyu 
soruyor: “Siz Diyanet İşleri Baş-
kanı sıfatıyla Türkiye'deki tüm 
Müslümanları temsil ettiğinizi 
düşünüyor musunuz?” Sayın 
Başkan diyor ki: "İslam inancını 
diğer dinlerle karıştırmayınız. İs-
lam inancında şahıslar insanları 
temsil etmezler." Tabii Sayın Gör-
mez, muhabirin Katolik inancını 
esas alarak bu soruyu sorduğunu 
anlıyor ve demek istiyor ki, biz-
de ruhbanlık yoktur. Anayasal 
olarak bir Diyanet İşleri Başkan-
lığı görevi vardır. Diyanet İşleri, 
insanlara dini bir hizmet sunar 
ama bu hizmetten isteyen fayda-
lanır, istemeyen faydalanmaz. 
Yani buradan yola çıkarak şunu 
söyleyebiliriz, ATIB dini hizmet-

leri tüm Müslümanlar için verir, 
ancak bundan faydalanıp fayda-
lanmamak kişilerin tercihidir, 
bu hizmetlerden faydalanmak 
isteyen kişilerin hangi mezhep-
ten olduğuna bakılmaz. Herkese 
kapılar açıktır. Kimse de birbiri-
ne sormaz, sormamalı. Önyargılı 
olmamak önemli. Önyargıdan 
önce birbirimizi tanımamız, bir-
birimiz hakkında fikir sahibi 
olmamız gerekiyor. Ancak bu şe-
kilde birlik içinde olabiliriz.

Yeni Vatan Gazetesi: Peki, bir 
Müslüman kendi inancı ve di-
ğerleri hakkında en iyi nasıl 
bilgi sahibi olur. Nasıl önyargı-
lardan arınır?  

Seyfi Bozkuş: En büyük eksiklik-
lerimizden biri Kuran okumuyor 
olmamız ve bu konuda bilgisiz-
liğimiz. Kuran-ı Kerim'i inceden 
inceye anlamadan İslam dinin 
anlaşılamaz. Hadisler konusun-
da örneğin, ayrı bir uzmanlık 
gerekiyor. Ancak Kuran çağın 
çok ilerisinde yazılmış bir kitap, 
gerçek bilginin tek kaynağıdır. 
Her şeyden önce Kuran'ı okuyup, 
özümsemek bir Müslüman'ın 
öncelikli görevlerinden biridir. 
Peygamber örnekliği ise bizim 
hayatımız için elzemdir. Aklı çok 
kullanan birisi olarak İmam-ı 
Azam'ın hayatını da okumak 
gerekiyor. Objektifliği iyi yaka-
lamak gerekiyor, bu tüm mez-
hepler için geçerlidir. Biz Kuran'ı 
iyi anlamamışız, Peygamber'i 
iyi anlamamışız, İmam-ı Azam'ı 
tanımıyoruz. Sonra da ideolojik 
tartışmaların içinde kaybolup 
gidiyor insanlarımız. Kuran'ı 
okuduğunuz zaman, bir insan 
konuştuğunda "Bu adamın söz-
leri Kuran'dan onay alıyor mu?" 
diye bakıyorsunuz. Tek bir refe-
ransınız var, o da Kur’an-ı Kerim. 
Verilmesi gereken terbiye budur. 

Bu çıkış noktası çok önemlidir. 
İslam kültürü, insana karşısın-
daki muhatabının inanıp inan-
madığını, "ne kadar Müslüman 
olup olmadığını", ya da muha-
tabının inancını tanımlayıp test 
etme imkânı vermez.

Yeni Vatan Gazetesi: Ancak bi-
liyorsunuz, Avusturya’da yaşa-
yan tüm Müslümanları temsil 
ettiği iddiasındaki IGGiÖ, yani 

Avusturya İslam Cemaati’nin 
eski başkanı Schakfeh “Ale-
viler Müslüman değildir” 
diye bir demeçte bulunmuştu. 
Türkiye'de böyle bir bölücü res-
mi ifade yok. Avusturya'da Sün-
ni kesim neden sessiz kalıyor? 

Seyfi Bozkuş: Bir insanın Müs-
lüman olup olmadığını söyle-
mek Türkiye kültüründe yoktur. 
Kur’an-ı Kerim, Allah'ın tekliğini 
anlatmak için yazılmış bir kitap-
tır. Kitapta da açıkça yazıldığı 
gibi şirk en büyük günah… Sün-
ni Ateist bir insana bile, kimse 
dönüp "Sen Müslüman değilsin" 
demez. Örneğin Schakfeh’nin 
“Aleviler Müslüman değildir” 
sözü bu anlamda çok talihsizdir. 
Çok yanlıştır. Kendisiyle de pay-
laştım bu düşüncelerimi. Schak-
feh şahsi düşüncelerini sanki bir 
kültürün kökeninden geliyor-

muş gibi yansıttı. Schakfeh'e o 
dönemde yaptığımız konuşma-
da şunu söylemiştim:  “Aleviler 
Müslüman değildir” cümlesini 
söylediğiniz zaman bunun kabul 
edilebilir bir tarafı yok çünkü bir 
insan bir insanın Müslüman olup 
olmadığını belirleyemez. “Alevi-
ler Müslüman değildir” derken 
eğer bunun için gerekçeniz, bazı 
Alevilerin bir takım hal ve hare-
ketleri, sözleri ise, benzer hal ve 

hareket, davranış ve gelenekler 
içinde olan bazı Sünniler de var. 
Sünniler içerisinde de Alevilerle 
benzer şekilde yaşayanlar var. O 
zaman sizin bu cümleniz Sünni-
ler içinde bir grubu da kapsaya-
bilir ki, o durumda hatanız daha 
da katlanmış olur. Siz bu konuda 
bir onay,takdir ve 
ölçme makamı de-
ğilsiniz, kendinizi 
böyle bir konum-
da göremezsiniz. 
Kuran-ı Kerim 
bunu reddediyor.
Tanımlayıcı bir 
kişi değilsiniz. 
Temsil ettiğiniz 
makam, tüm Müs-
lümanları kapsaması gereken, 
onları birleştirmesi gereken bir 
makam, dolayısıyla ona uygun 
ifadelerde bulunmanız gerekiyor 
diye sitemlerimi bildirmiştim 

kendisine. Üstelik kendisi din 
adamı da değil, yani konunun 
uzmanı değiller. Konunun uz-
manı olmayan kişilerin sözle-
rine her zaman mesafe koymak 
gerekiyor. Temsil kurumlarının 
da aslında ideolojilerden uzak 
olması gerekiyor. 

Yeni Vatan Gazetesi: ATIB’e geri 
dönecek olursak, son dönemde-
ki çalışmalarınız nelerdir? 

Seyfi Bozkuş: Çalışmalar bağ-
lamında en son Ramazan ayı 
boyunca iftar yemekleri verdik. 
Her iftarımızda 200–300 kişiyi 
ağırladık. Hatta arkadaşlarımız, 
sayıları çok olmasa bile başka 
dinlerden misafirlerimiz oldu-
ğunu da bildirdi. Onları kapıdan 

geri çevirmedik. 
Soframıza davet 
ettik. Bizim kül-
türümüzün temel 
mesajı da tam 
olarak budur ve 
bu bizim için hem 
gururdur, hem 
de kazançtır. Bir 
adım daha ileriye 
götürürsek aslında 

bu dini emirdir. Allah’ın misa-
firi geri çevrilmez. Bu toplumla 
kaynaşma anlamında büyük bir 
adımdı. Yeni Müşavirimiz ola-
rak atanan SayınFatih Karataş 
da görevine başlamadan önce 
Ramazan Ayı'nda ATİB dernek-
lerini ziyaret ederek, vatandaş-
larımızla tanışma fırsatı buldu. 
Bunun dışında Türkiye göçmeni 
gençlerimiz için halk oyunla-
rı, tiyatro, koro, spor, bağlama, 
gitar, keman, ney kursları hiz-
metlerimiz oldu. Avusturya’nın 
çeşitli bölgelerinde yine genç-
lerimiz için yatılı yaz kampları 
organize ettik. Burada çocukla-
rımız kültürel, sosyal ve sportif 
faaliyetlerde bulundular. Vatan-

“Dost” 
ATIB derneğin-

den veya ATIB 
camilerinden 

ücretsiz olarak 
edinebilirsiniz.

Ayrıca 
dost@atib.at 

adresimizden de 
sipariş edilebilir.

"en büyük ek-
sikliklerimizden 
biri Kuran oku-
muyor olmamız 
ve bu konudaki-
bilgisizliğimiz." "Önyargıdan 

önce birbirimizi 
tanımamız 
gerekiyor."

Din Hizmetleri 
Müşaviri ve atİB 
Başkanı
Seyfi Bozkuş

        ATİB Başkanı Seyfi Bozkuş: 

“Avusturya’da 
amacımız dostluktur”
T.C. Viyana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri ve kısa adı ATİB olan Avusturya Türk İslam Birliği 
Genel Başkanı Seyfi Bozkuş’un görev süresi sona eriyor. Kendisinden görevi devralacak M. Fatih 
Karataş ile gazetemizi ziyaret eden Seyfi Bozkuş’la, iki yıllık görev sürecinde verilen hizmetler ve 
ATIB’in son çalışmaları hakkında konuştuk. 

Birol Kılıç

Yeni Din 
Hizmetleri 

Müşaviri 
M.Fatih 

karataş
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daşlarımıza cami, din eğitimi, 
eğitim ve kültür, irşat, yayın, 
cenaze, Hac ve Umre hizmetle-
ri veriyoruz. 1993 yılından bu 
yana faaliyette olan Cenaze Nak-
li Yardımlaşma Fonu’muz insan-
larımıza zor zamanlarında des-
tek olabilmek amacıyla gelişerek 
devam ediyor. 

Yeni Vatan Gazetesi: Sizin 
Viyana’daki Din Müsteşarlığı 
ve ATIB Başkanlığı göreviniz 
sona eriyor. Görevinizin zor-
lukları nelerdi? Bundan sonra 
ne yapacaksınız? 

Seyfi Bozkuş: Evet iki yıl Han-
nover ve iki yıl Viyana hizmet-
lerimizden sonra görev süremizi 
doldurmuş bulunuyoruz. Umu-
yoruz ki, Avusturya’da yaşayan 
göçmenlerimize gerek dini, ge-
rek kültürel alanda sunduğumuz 
hizmetlerle faydalı olabilmi-
şizdir. Yaklaşık iki üç ay içinde 
görevimi devredeceğim, muhte-
melen yolumuz tekrar İstanbul’a 
düşecek, orada vaizlik görevimi 
devam ettireceğim.  ATIB’in baş-
kanı kim olursa olsun, ATIB’in 
dernek ve cami kapıları herkes 
için açıktır. ATIB birlik ve bera-

berliğin merkezi 
olma gayesindedir. 
Bu gaye size aynı 
zamanda belli bir 
sorumluluk da ge-
tiriyor. Avusturya 
özelinde toparlayı-
cılık görevini üst-
leniyorsunuz ve bu 
o kadar da kolay 
değil. Başkalarına 
karşı da sorumlu-
luk duyuyorsunuz. 
Göreve geldiğimde 
Viyana seçimleri vardı ve 2010 
çok baskılı bir dönemdi. Şimdi 
umuyoruz ki, o dönemde aldı-
ğımız bu görevi, daha ileriye 
götürmüş bir şekilde teslim ede-
ceğiz. 

Yeni Vatan Gazetesi: Buradan 
Türkiye göçmenlerine vermek 
istediğiniz mesajlar nelerdir? 

Seyfi Bozkuş: İnsanlarımızın 
genel ahlaki olgunluğunu, bilgi 
seviyesini ve kalitesini iyileş-
tirmemiz gerekiyor. Geliştire-
bildiğimiz ölçüde hem kendi 
aramızdaki birlik ve dayanışma 
gelişmiş olacak, hem de dışarı-
daki farklı insanlara o örneği 

taşımış olacağız. Mesela güler 
yüz sadaka olarak tanımlanı-
yor. Güler yüzümüzü eksik et-
meyelim. Kuran mesajı üzerin-
den hareket edilirse zaten, başa 
kakılarak verilecek bir hayır-
dan, güzel söz söylemek ve af-
fetmek daha hayırlıdır deniyor. 
Cemaat profili içinde insanları-
mızın dinlerini iyi anlamaları 
gerekiyor. Sadece camide, ce-
maat içerinde değil, bu yaşadı-
ğımız yabancı kültür içerisinde 
hem kendi geleneğimizi koru-
mamız, hem de sokakta kendi 
kültürümüzün güzelliğini orta-
ya koymamız gerekiyor. Toplu-
mun her alanında hissettirmek 
gerekiyor İslam'ın güzelliğini. 

Biz yabancı kültür içerisinde 
yaşayan Müslümanların sorum-
luluğu, örneğin Türkiye'de ya-
şayandan daha ağırdır. Oradaki 
insanların birbirlerine bakarak, 
İslam’ı öğrenmeleri gerekmi-
yor. Gurbette ise örneğin bir 
Avusturyalının size baktığında, 
camiden çıkan insanlara bak-
tığında oluşturduğu bir Müslü-
man profili var. Kalıplar oluşu-
yor. Bu kalıpların olumlu olması 
da bize bağlı. Toplumda en çok 
dikkati çeken ise gençlerimiz. 
Gençlerimizin üstüne bilhassa 
titreyelim. Gençlerimiz bizim en 
büyük sermayemizdir. Onların 
eğitimine gereken önemin veril-
mesi gerekiyor.

 GLaSereI

Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve Pencere Camları, 
Hediyelik Eşya, Banyo Rafları, Mutfak Camları

 CaM BiZiM iŞiMiZ

SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME ÜCRETİ SİGORTA 
ŞİRKETİNDEN ALINIR.

 24 saat acil arama hattı: 
 0699 110 49 021

Viyana ve Niederösterreich çevresi ve köyleri

CaMCI TayFUn 

Vİyana VE nİEdEröSTErrEİch çEVrESİ VE KöylErİ

Telefon: 01/ 943 69 15
Gudrunstr. 136 A-1100 Wien - www.glasereitayfun.at
glaserei-tayfun@chello.at  - Fax: 01 / 943 69 16
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• Okul başlamadan önce çocuk 
kreş/anaokuluna gittiyse okul ön-
cesi eğitim aldıysa; bu onlar için 
yepyeni bir başlangıç olmayacak, 
daha önce grup içinde paylaşımı 
ve oyunu bildikleri için okul onun 
bir üst safhası olacak. Çocuğu 
okula anaokulundan itibaren ha-
zırlamak gerek. Bilgilenmenin, 
öğrenmenin, disiplin ve kuralla-
ra uymanın gerekliliği ve getirile-
ri çocuklara aşılanmalıdır.

• Aileler çocuğu daha önceden 
okulla ilgili bilgilendirmelidir, 
okulda ne yapıldığı, nelere dikkat 
edilmesi gerektiği, öğretmen, sı-
nıf arkadaşları, sınıf düzeni, oku-
lun nerede olduğu gibi, hatta okul 
başlamadan önce okula gidilip 
okul ve sınıflar gösterilebilir; lava-
bo, bahçe, teneffüsleri geçirecek-
leri alanlar tek tek gösterilirse bilgi 
sahibi oldukça çocuğun endişeleri 
ve korkuları azalır. Okulun ilk gü-
nü en azından çocuk için ne kadar 
yeni olsa da tanıdık bir ortam olur. 
Daha önceden yazma, okuma de-
nemeleri yapmak da okul için mo-
tivasyonu arttırır.

• Anne-babalar okul öncesi oku-
lun ve okumanın çocuğa kazanç-
ları hakkında örneklerle konuşa-
bilirler, kendilerinden de örnekler 
vererek ömür boyu arkadaşlık-
lar, hoş anılar, eğlenceler, okul-
da öğrendiklerini özel hayatta na-
sıl uyguladıklarını; okulun daha 
sonraki meslek ve eğitim için ge-

rekliliğini ve kazançlarını anlata-
rak sevdirebilirler. Bütün bunlar 
çocuğun kaygılarını ve korkuları-
nı azaltır.

• Anne-baba hiçbir zaman okulu 
bir zorunluluk olarak sunmamalı-
dır, hele hele okula göndermekle 
tehdit etmemelidir. Bu, çocuğun 
okulu ceza olarak algılamasına se-
bep olur. Aynı zamanda aile çocu-
ğu öğretmenle de tehdit etmemeli-
dir bu; çocukla öğretmen arasında 
baştan itibaren negatif bir ilişki-
nin oluşmasına sebep olur.

Anne ve babalar okul çağındaki 
çocukla nasıl ilgilenilmelidir?

•  Çocuğa kendi yaşantımızla ve 
davranışlarımızla olumlu bir ör-
nek sergilemek

• Ona saygı duymak, onu ciddi-
ye almak, kişiliği hakkında sadece 
olumsuzlukları değil iyi taraflarını 
da görüp bunu belli etmek, onun-
la gurur duyduğumuzu belli etmek

• Sevginizi açık bir şekilde göste-
rin ki hayır dediğinizde verdiğiniz 
kurallara saygı duysun, sizi korktu-
ğu için değil saydığı için dinlesin.

• Onu anlamaya çalışmak, zor da 
olsa olayları onun açısından ele 
alıp ona yaklaşabilmek

• Neleri sever, neleri sevmez, onu 
merak edip ilgilenmek

• Onunla ailece veya birebir onun 
hoşlandığı bir uğraşı paylaşmak. 
Örneğin; oturup birlikte onun mü-
ziğini dinlemek. Sonunda fikrimiz 
ne olursa olsun, çaba önemlidir. 

Böylelikle saygılı ve dürüst davra-
nış örneği oluşur.

• Çocuğun güvenini artırmak, 
kaygı ve endişelerini azaltmak

• Okulun bir sorumluluk ve kişi-
sel gelişme aracı olduğunu unut-
mamak, anne-baba olarak çocuk-
ları yarışa çıkmış bireyler olarak 
görmemek, sadece okulla ilgili or-
tak konu yapmayıp, çocuğun baş-
ka gereksinimlerini de gözlemle-
mek ve bu ihtiyaçlarını gidermek.

• Sevgi, şevkat, empati, aynı za-
manda kurallar, sınırlar, sorum-
luluklar, güzel bir aile ortamında 
huzurlu ve mutlu büyümelerini 
sağlamak.

Çocuğunuz okula 
mı başlıyor? 

Yurtdışında çalışanların ço-
cuklarının Türkiye’de üni-
versite okuyabilmeleri için 

ÖSYM tarafından her yıl YÇS sı-
navı yapılıyor. Sınava sadece li-
se eğitimlerinin son üç yılını 
yurtdışında tamamlamış Türk 
vatandaşları ve Mavi Kartlılar 
başvurabiliyor. ÖSYM tarafın-
dan açıklanan son sonuçlara 
göre 1085 öğrenci 2012 YÇS’ye 

başvurdu, yaklaşık 800 öğrenci 
Türkiye’deki çeşitli üniversitele-
re yerleşti. Şimdi bu öğrenciler 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’na kredi, burs ve yurt 
başvurusunda bulunarak bu 
haklardan faydalanabilecekler. 
Bu haklar için son başvuru tari-
hi 21 Eylül 2012. Başvurular için 
www.kyk.gov.tr adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Türkiye'de okumak 
isteyenlere müjde

Psikiyatri 
ve psikoterapi 
uzmanı Dr. İnci Şen 
ebeveynler için 
anlatıyor: Eylül 
ayında yeni okula 
başlayacak 
çocuğunuzun 
başarısı ve motivas-
yonu için neler 
yapmalı, okuldan 
korkmaması için 
nasıl davranmalı? 
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iLan
TeL: 01/513 76 15-0

istanbul Üniversitesi Cerrahpa-
şaTıp Fakültesi Endokrinoloji 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkla-

rı  Anabilim  Dalı,  PediatrikEn-
dokrinoloji ve  Adolesan  Bilim 
Dalları Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Oya Ercan’a göre büyümenin en 
hızlı olduğu dönemler ilk yaşlar 
ve ergenlik dönemi. Sağlıklı bir 
çocuğun boy ve 
ağırlık ölçüleri 
erişkin boyutuna 
gelenek dek yaşı-
na ve cinsiyetine 
uygun bir şekilde 
gelişmesi gereki-
yor. Herhangi bir 
düzensizlik bir so-
run oldu anlamına 
gelebilir. 

Çocuklar yılda ne 
kadar uzar? 

Bir bebeğin ilk yıl 
ortalama 25 cm 
uzaması beklenir-
ken, ikinci yılda 
bu değer ortalama 
11  cm. oluyor. Boy 
2 – 4 yaşları arasın-
da yılda ortalama 
7  cm,  4 yaşından 
ergenliğe kadar 
ise yılda 5 – 6 cm 
artıyor. Büyüme 
hızı ergenlik döne-
minde hızlanıyor 
ve kızlarda yılda 7 
- 8, erkeklerde ise 
8–9  cm’ye  ulaşı-
yor. Boy anlamında 
büyüme kızlarda 
18, erkeklerde 19 kemik yaşına ula-
şıldığında tamamlanıyor. 

Çocuğumun boyunu 
hesaplayabilir miyim? 

Çocuğunun erişkin boyunu merak 
edenlere Prof. Dr. Oya Ercan’dan 
bir de müjde var. Eğer çocuğunun 
sağlıklı ise cinsiyetinin belirlen-
miş olması şartı ile çocuğunuz 

doğmadan önce bile, gelecekteki 
boyunu öngörebilirsiniz. Buna 
göre çocuk kız ise baba boyundan 
13 cm çıkarılıyor ve anne boyu 
çıkan rakama eklendikten sonra 
elde edilen sayı ikiye bölünüyor. 
Bu şekilde çıkan rakam kız çocu-
ğunun olası, "Hedef boyu" olarak 
adlandırılıyor. Erkek çocuk için ise 

tersi yapılıyor. Bu defa anne boyu-
na 13 cm ekleniyor, baba boyu ile 
toplanıyor ve çıkan değer ikiye 
bölünüyor. Bu en olası erişkin boy 
değeri olarak bilinse de erişkin bo-
yunun bu değerin 10 cm altı veya 
10 cm üstü bile olabileceğine dik-
kat çekiliyor. 

Boy uzamasını yavaşlatan 
unsurlar nelerdir?

Obezite yani şişmanlık, özellikle 
erkek çocuklarda ergenliğin erken 
başlamasına yol açarak erişkin 
boyunun kısa kalmasına neden 
olabiliyor. Kız çocuklarda da aynı 
etki görülmekle birlikte erkeklerin 
boy açısından, şişmanlıktan daha 
çok etkilendikleri belirtiliyor. Diğer 
yandan şişman çocukların çocuk-
luk çağında yaşıtlarına göre daha 
uzun olabileceğinin unutulmama-
sı gerekiyor. Ancak bu durum ya-
nıltıcı olup bu çocukların erişkin 
boylarının genelde kısa kalabildiği 
belirtiliyor. Bu her şişman çocuk ço-
cuklukta uzun, erişkin döneminde 
kısa olacak anlamına gelmese de, 
uzun şişman çocukların genellikle 
erişkin boyundan yedikleri kabul 
ediliyor.  Ergenlik döneminde kız 
çocukları yaklaşık 16 - 20  cm,  er-
kekler ise 25 - 28 cm civarında uzu-
yorlar. Kız çocuklarda büyümenin 
adet gördükten sonra durmadığı 
belirtiliyor. Erken adet gören kızlar-
da boy yaklaşık 10 cm, normal za-
manda adet gören kızlarda ise yak-
laşık 5 cm daha uzayabiliyor. Eğer 
boy, büyüme hormonu yetersizliği 
veya  tiroid  hormonu yetersizliği 
gibi nedenlerle artmayacaksa, bu-
nun ancak adet gördükten hemen 
sonraki dönemde düzeltilebildiği, 
yılların bunu telafi etmekte yetersiz 
kaldığı belirtiliyor. Boy artışını doğ-
rudan büyüme hormonu ile ilişkisi 
var. Büyüme hormonunun eksik 
salgılanması; diğer hormonların 
da eksik salgılanması anlamına ge-
liyor. Büyüme hormonunun eksik 
salgılandığı çocukların hafif kilolu 
oldukları, yüzlerinin yaşlarına göre 
daha çocuksu olup ergenliğe geç 
girmeleri de dikkat çeken detaylar 
arasında bulunuyor.

Çocuğumun büyüme hızını 
nasıl takip ederim? 

Boy uzamasında önemli olan ço-
cuğun hangi yaşta, ne kadar boyda 
olduğu değil, büyüme hızı önemli. 
Çocuğunuzun yaşına uygun bü-
yüme hızı gösterip göstermediğini 
takip edebilirsiniz. Yaşıtlarıyla ka-
rışlaştırma yaparak, kıyafetlerinin 
ayakkabılarının küçülüp küçülme-
diğini kontrol ederek, büyümesini 
duvar oluşturduğunuz basit bir 
boy çizelgesi ile izleyerek, doktor 
kontrollerini aksatmayarak ve eğer 
sorun varsa doktorunuzun önere-
ceği tedavi yöntemini uygulayarak 
çocuğunuzun büyüme hızını kont-
rol edebilirsiniz. 

Çocuğunuzun 
boyu ne kadar 

uzayacak?

Çocuğun erişkin boyu doğum 
öncesinde tahmin edilebilir mi? 
Boyun büyümesi ne zaman ta-
mamlanıyor? “Kız çocukları adet 
gördükten sonra uzayamaz” anla-
yışı ne kadar doğru? 

Amerika Birleşik Devlet-
leri İndiana Eyaleti üni-
versitelerinde yapılan 

bir araştırmaya göre yalan 
söylemek hem bedene hem de 
ruha zarar veriyor. A.B.D'nin 
South Bend şehrindeki Nortre 
Dame Üniversitesi'nde ya-
pılan bir araştırma yalan 
söylemenin sağlığa zarar 
verdiğini ortaya koy-
du. Araştırmayı yü-
rüten üniversite gö-
revlileri, katılımcı elli 
beş kişiden on hafta bo-
yunca büyük veya küçük 

her türlü yalandan vazgeçme-
lerini istedi. Katılımcılardan 
günlük hayatlarında doğruları 
söylemek istemediklerinde 
ise konuyu değiştirmeleri is-

tendi. Araştırma sonun-
da hazırlanan raporda 

yalandan uzak duran 
grubun aile ilişkileri-
nin düzeldiği, daha 
huzurlu uyudukları, 

böylece uyku ka-
litelerinin arttığı, 

baş ağrısı çekenlerin 
ağrılarından kurtul-
duğu  belirtildi. 

Yalan söyleyenlerin dikkatine! 

Avusturya'da yaşayan her 
üç kişiden birinin psiko-
lojik tedaviye ihtiyacı var. 

Geçtiğimiz yıl psikolojik prob-
lemlerden ötürü 2,6 milyon ki-
şi kliniklere başvurdu. Klinik 
raporlarına göre özellikle uy-
ku problemleri ve depresyon 
nedeniyle başvuran Türkiye 
göçmenlerinin sayısı hiç de az 
değil. Uzmanlara göre Türkiye 
göçmenleri en çok iş stresi ne-
deniyle uyku problemi yaşıyor. 
Uyku problemi yaşayan birey-
lerde depresyon çok daha ça-
buk tetikleniyor. Tavsiye edilen 
tedavi yöntemi ise önce birkaç 

seans terapi almak 
ve ardından ilaca 
başvurmak.

Uzmanlar a  gö -
re psikolojik teda-
vi almak birçok in-
san için aşılamaz 
bir tabu. Halbuki 
vücutta meydana 

gelebilecek herhangi bir rahat-
sızlıkmış gibi düşünülmesi gere-
kiyor. Tedavi almak isteyen her-
kes için özellikle Avusturya'da 
birçok imkanının bulunduğunu 
unutmamak gerek. İnsanların 
psikolojik tedaviden kaçınması-
nın bir sebebi de tedavinin pa-
halı olduğunun sanılması. Oysa 
ücretsiz tedavi klinikleri ve 7/24 
sorunuza cevap verebilecek da-
nışma hatları yardım için hazır-
da bekliyor. Tedavi edilmeyen 
herhangi bir psikolojik proble-
min insan bünyesinde yarataca-
ğı başka bir problemin tedavisi 
çok daha pahalı olabilir. 

Üç kişiden birinin 
psikolojik problemi var 

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

da verilen Avrupa’da yaşayan 
Türklere anlaşma gereği vize 
oturum şartlarının zorlaştırıla-
mayacağı, evliliklerde Almanca 
şartı aranamayacağı ve 21 yaş 
sınırı mecburiyetinin uygula-
namayacağı kararının yankıları 
hala devam ediyor. Özellikle her 
yıl 700’e yakın kişinin Avus-
turya Devleti’ne sığınma tale-
binde bulunduğu belirtilirken, 
zorlaştırılmış şartların ortadan 

kalkmasıyla bu sayının daha da 
artacağından endişe duyuluyor. 
İçişleri Bakanlığı ise Almanca 
şartı kalkmış olsa bile Almanca 
kurslarına giden yolu kapatmadı. 
Şimdi Bakanlık gönüllü katılım-
cıları bekliyor. Karar gereği Al-
manca Türkiye’den göçenler için 
bir zorunluluk olmaktan kalktı 
ancak Bakanlık gönüllü katılımı 
esas alan kurslarla geçmişin te-
kerrür etmemesini ve daha iyi bir 
beraber yaşam için Türkiye göç-
menlerinin kurslara katılmasını 
umuyor. 

Fazla televizyon 
ömrü kısaltıyor

sadece masa ba-
şında çalışanlar 
arasında değil, 

taksiciler ve şoförler 
arasında da kilo prob-
lemi hızla yayılıyor. 
Tüm gün direksiyon 
başındaki taksiciler, 
hareketsizlik yüzün-
den kilo alıyor. Kilo 
problemi olan veya 
kilo almak istemeyen 
taksicilere boş za-
manlarında bol bol 
yürüyüş veya koşu 
yapmaları, egzersiz-
lerini ihmal etmeme-
leri, gün içinde daha 
sağlıklı beslenmeleri, 
yağlı ve unlu yiyecek-
lerden uzak durmaları 
ve mutlaka kahvaltı 
yapmaları öneriliyor. 

taksiciler niye
şişmanlıyor?

Avusturya psikolojik problemlerle savaşıyor. 
Ülkede yaşayan her üç kişiden birinin psi-
kolojik tedaviye ihtiyacı var. Son dönemde 
artan kalp rahatsızlıklarının çoğunun korku 
bozukluklarından kaynaklandığı belirtiliyor. 




