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Değer üretemeyenler

Öyle sözde temsilciler var 
ki, bulundukları mevkiler-
de sizler için bir güç değil, 

tam tersine, sizin Avusturya’da 
her yerde önünün kesilmesi-
nin, aşağılanmasının garantisi 
gibi çalışıyorlar adeta.  Bu mes-
leksiz, alın teri dökmeyi öğren-
memiş, kendi toplumunu aşağı-
layan, Avusturyalı siyasilere ve 
bürokratlara her fırsatta yakala-
lık yapan, serbest piyasada as-
la iş bulma imkanı bulunmayan, 
aşağılık kompleksli bir tayfadır. 
Geçtiğimiz sayılarda “Türkiye 
göçmenlerinin en büyük düşma-
nı yine bu Türkiye göçmenleri-
dir” ifadesiyle bahsettiğimiz işte 
bu kişi, kurum ve kuruluşlardır. 
Ruhsuz ve heyecansız kuru ku-
ruya yatıp kalkanlar, şaklaban-
lıklar, iki yüzlülükler, yalanlar 
ve birçok mübtezel merasimlerle 
oyalanıp duranlardır. Ey vatan-
daşın sorularıyla gerçek mana-
da uğraşmak yerine  kendisine, 
entelektüel gevezelik, akademik 
geveleme, dinci lakırdı, imtiyaz, 
kariyer, rütbe, titr, makam, mal, 
para, iktidar, hiyerarşi, cemaat, 
vakıf getirdiği halde bir türlü en-
Nâs’a dönme; sokaktaki yangı-
nı görme, kum tepelerinden inip 
kumlara karışma, paylaşma, bö-
lüşme, kardeşlik, sevgi vemerha-
met getirmeyenler…

Bu insanların tedavisi mümkün 
değildir. Çünkü  kendi toplumla-
rına yaptıkları hainlikler bu in-
sanların suratlarına yansımış-
tır. Bu insanlar en güzel giysileri 
giyseler, bakımlarını eksik etme-
seler, kameralara güzel pozlar 
da verseler kar etmez. Vatandaş 
bu sözde İdris özde İblis’leri on 
metreden tanır, koklar, hisseder. 
Tanır ve der ki, “Yediğin, içtiğin, 
gezdiğin senin olsun, vatandaş 
için ne yapıyorsunuz”? Bu soru-
nun cevabı laf kalabalığından 
başka bir şey değildir. Viyana da 
“her tarafı oynayan”, su katılma-
mış “Sözde İdris, özde İblis’lerin” 
adeta başkentidir. 

350 binden fazla Türkiye göçme-
ninin 200 bine yakını Avusturya 
vatandaşı. Bu vatandaşlar seç-
me ve seçilme hakkına sahipler. 
Peki, Avusturya siyasi partileri 
adaylarını, bu tabanın sorunla-
rını iyi bilen, bu sorunlara ken-
di sorunu gibi kafa yoran, vatan-
daşların gerçek temsilcisi olan, 
çıkarcı, “sözde siyasetçi, özde fı-
rıldak” olmayan, yürekli, bilgi-
li, eğitimli kişiler arasından mı 
seçiyor acaba?Sevgili Yeni Vatan 
Gazetesi okuyucularına soruyo-
ruz. Seçimlerden sonra kapınızı 
çalan ve en azından gözyaşları-
nızı silen bir siyasi temsilci ve-
ya onların uzantıları olan der-
nekçi, federasyoncu var mı? İster 

Bu kadar riya, fitne fesat 
gıybet, samimiyetsizlik, 
kalitesizlik sizi rahatsız 
etmiyor mu Allah aşkına?

Türkiye göçmenlerinin 50 yıldır Avusturya’da sorunları azalıyor mu, çoğalıyor mu? Bu soru-
nun cevabını Yeni Vatan Gazetesi olarak aylardır halkla konuşarak alıyoruz. Sonuç ortada: 
Avusturya’da yaşayan Türkiye göçmeni toplumunun en büyük belası ve sorunu, Türkiye göç-
menlerini temsil ettiği iddiasındaki bir takım “sözde İdris, özde İblisler”dir. “Sözde siyasetçi, 

özde fırıldak”lardır. Peki niye?

Almanca, ister Türkçe yayınlanı-
yor olsun, herhangi bir basın or-
ganında sizin sorunlarınızı dile 
getiren bir Türkiye göçmeni siya-
si gördünüz mü?  “Türkiye göç-
menleri eğitimsiz, aklı kıt insan-
lar, karar veremezler, beni aday 
gösterin, bunlar benim ismi-
me bakıp bana oy verir” diyerek 
Avusturyalı siyasi partileri ikna 
eden Türkiye göçmeni temsilci-
ler olduğunu biliyor muydunuz? 
Yani siz koyun, o İblis’ler de ço-
ban olacaklar. Aşağılamanın, ay-
rımcılığın, en adi ve haince yapı-
lış tarzı Viyana’dır. Bu temsilcileri 
tanıyalım. Partiler de onları seçi-
lemeyecek yerlerde aday gösteri-
yorlar, dalga geçer gibi. Ama bu 
arkadaşlar Türkiye göçmenle-
rinin sorunlarına çözüm getire-
bilecek iki üç adayı daha parti-
lere önermekten imtina ederler. 
Seçilecek listede olanlar ise ta-
vandaki ağababalarının şakşak-
çılığını yapmış, elinde parti balo-
nuyla seçimden seçime dolaşan 
şaklabanlardır. Çok bilmiş bu 
temsilcilerin en büyük özelliği 
her renge girmeleridir. 

Göz boyamayla temsilcilik 
olur mu? 

4 ay sonra, yani 28 Eylül 2013’te 
Avusturya parlamentosunun se-
çimleri olacak. Vatandaş hep ay-
nı düzenbaz oyunların oynanma-
sından rahatsız. “Siyasi partiler 
Türkiye göçmenlerini koyun ye-
rine koyuyor”, “Bizim derdimiz-
le uğraşmayan adamları memur 
gibi partiye alıyorlar”, “Partiden 
dolandırıcılık ve torpille ev, bark, 
iş yeri almış temsilciler var” di-
yenler haksız mı? Vatandaş par-
ti ve hükümetin gücünü kendi-
si ve dar çevresinin çıkarları için 
kullananlardan yaka silkmiş du-
rumda. İster Türk, ister Kürt, ister 
Sünni, ister Alevi olsun, Bizans 
oyunlarına batmış, gıybet, fitne, 
fesat, dedikodu, iş takibi içinde 
olan temsilcilere halkın sesi gide-
rek yükseliyor. Halk, kendisi için 
çalışacak adam arıyor. Kendisini 
aşağılayacak temsilciler istemi-
yor. Tavşan gibi şapkadan seçim-
den seçime çıkıp, dansöz gibi et-
rafta kıvıran, şahsiyet erozyonu 
geçirmiş, para ve makam için va-
tandaşı uyutan, ezbere konuşan 
sözde temsilciler istemiyoruz. 

Dert bizde, derman kimde?  

Türkiye göçmenleri arasında bo-
şanmalar anormal derecede art-
makta. Kumar yüzünden aileler 
dağılıyor. İnsanlar intihar edi-
yor. Bu kumar konusunu devam-
lı ele alan bir Türkiye göçmeni si-
yasetçi gördünüz mü? Yeni Vatan 
Gazetesi bu konuyu tam 14 yıldır 
ele alıyor. Çocuklarımız Almanca 
bilmedikleri için “Sonderschule” 
adlı okullara gönderiliyor, ge-
lecekleri karanlığa bırakılıyor. 
Gençlerimize ayrımcılık yapılı-
yor, iş verilmiyor.  Türkiye göç-
menleri arasında psikolojik 
sorunları olanlar gün geçtikçe ar-
tıyor. Depresyonda olduğu halde 
teşhis edilmemiş, pimi çekilmiş 
bomba gibi ortalıkta dolaşan in-
sanlarımız var. Yaşamın zorluk-
ları arasında psikolojik bir tüke-
niş içinde olan insanlarımız her 
kesimde var. Esnaf, bürokrat, iş 
adamı, işçi, öğrenci fark etmi-
yor. Bu vakalar, intiharla, aile içi 
şiddetle, cinayetlerle sonuçlanı-
yor. Doğu bloku ülkeleri Avrupa 
Birliği’ne tam üye olduğu günden 
bu yana Türkiye göçmenlerine 
yapılan ayrımcılık üst seviyelere 
ulaştı. İşini ciddiyetle yapan es-
naf bile kan ağlıyor. Serbest reka-
bet ortamını bozan Türkiye göç-
menlerine dur diyen yok. Türkiye 
göçmeni esnafın beli maliye, si-

gorta ve devlet daireleri tarafın-
dan bükülüyor ve esnafın bilgi-
lendirilmeye ihtiyacı var. Kültürel 
ırkçılık yine üst düzeyde. Nerede 
bu saydığımız sorunlara kafa yo-
ran siyasetçiler, dernekçiler, fe-
derasyonlar, bürokratlar? Durum 
çok acil. Bir vatandaşa dokunsa-
nız, bin ah işitiyorsunuz. Bunlar 
normal değil. Hepsi tükenmişli-
ğin dışa vurumudur. Dava kadın-
ları ve dava adamları vatandaşın 
sorunlarına sahip çıkmadıkça, bu 
sorunlar çözülür mü? Ankara mı 
bu sorunları çözecek? Ankara’da 
iş gören partilerin milletvekille-
ri ya da onların temsilcileri mi bu 
sorunları çözecek? Hava cıva at-
ma konusunda adeta uzmanlaş-
mış kokteyl yalakaları mı yoksa 
“Saray Türkleri ve Kürtleri” mi bu 
taşın altına elini sokacak? 

İnsanların onuruyla bu 
kadar oynamayın! 

İşini ciddiye alıp, eleştirel bir şe-
kilde Türkçe  dilinde yayın yapan 
basın öldürülmeye çalışılıyor. 
İsteniyor ki Türkiye göçmenleri-
nin sesi ve sorunları duyurulma-
sın. Karalamayla, iftirayla, de-
dikoduyla, fitne, fesatla Türkçe 
basınının kuyusunu kazan da 
yine bir takım Türkiye göçmeni 

sözde danışman, sözde gazeteci, 
kameraman ve fotoğrafçılar ile 
sözde siyasetçi özde İblis’lerdir. 
Halbuki gazeteci dediğin insan 
dördüncü kuvvetin temsilcisidir 
basit bir tanımla. Yani yargıyı, 
yürütmeyi, yasamayı kamu adı-
na denetleyecek olan insandır. 
Gazeteci dediğin insan dava ve 
düşünce adamı olur. Toplumu 
yükseltmek ister. Dünyayı olum-
lu anlamda değiştirmek ister. 
Dünyayı değilse de önce kendi 
çöplüğünü, mahallesini, şehrini 
değiştirmek ister. Başka insanla-
rın sorunlarını gazetesinde ken-
di sorunu yapar. Sizin için göz-
yaşı döker. Bunlar Yeni Vatan 
Gazetesi ve çalışanları için de 
geçerli. Biz hata yapıyorsak, bi-
zi de bacağımızdan asın lütfen. 
Bu bir çırpıda saydığımız so-
runları görüp de “Bana ne!” di-
yenleri ise teşhis edelim. Açıkça 
eleştirelim. Toplumun sorunları-
na çare bulalım. Gördüklerimiz, 
duyduklarımız vicdanımızı sızla-
tıyor mu? Türkiye göçmenleri bu 
yapılanları hak etmedi. Lütfen 
rezilliğe ve ahlaksızlığa karşı 
tepkisiz kalmayın. Korkmayın. 
Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. 
Bir toplumun onuru ile bu ka-
dar oynanmaz. Artık onurumuz-
la oynatmayalım! 

BAŞYAZI

Soldan sağa: Avusturya’da Türkiye göçmenle-
ri arasından çıkan bazı sözde siyasetçi, sözde 
dernekçi, federasyoncu, sözde gazeteci, haberci, 
fotoğrafçı, iş takipçisi, fitne fesat gıybet ustası 
mutlu insanlarımız.
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Aile yardımı almak için 
yapılan başvurularda 
ailenin iş ve gelir imkan-

larından önce, annenin durumu 
göz önünde bulunduruluyor. Aile 
yardımı başvuruları ikametga-
hınızın bulunduğu bölgedeki 
vergi dairelerinden (Finanzamt) 
yapılıyor. Çocuğun yaşına göre 
derecelendirilen aile yardımı 
miktarları doğumdan 3 yaşına 
kadar 105,40 Euro, 3 yaşından 
itibaren 112,70 Euro, 10 yaşın-
dan itibaren 130,90 Euro ve 19 
yaşından itibaren 152,70 Euro 
olarak belirtiliyor. Engelli çocuk-
lar için, çocuğun yaşı ne olursa 
olsun 138,30 Euro'luk aile yardı-
mı veriliyor. Toplam aile yardımı 
ikinci çocukla birlikte 12,80 Euro 

artarken, üç çocuk için 47,80 
Euro, dört çocuk için 97,80 Euro 
artıyor. Ayrıca her Eylül ayında 
okula başlamadan önce aile yar-
dımına ek olarak 6-15 yaş arasın-
daki çocuklar için 100 Euro okul 
yardımı yapılıyor. 

Aile yardımı alıp alamayaca-
ğınızı veya ne kadar miktarda 
alabileceğinizi hesaplamak 
için www.bmwfj.gv.at adlı in-
ternet adresinden faydalana-
bilirsiniz. 18 yaşından büyük 
çocuklar ve 24 yaşını doldur-

muş üniversite öğrencisi olan 
çocukların aile yardımlarının 
hangi koşullarda devam ede-
bildiğini öğrenmek için www.
help.gv.at adlı internet sitesine 
(“Familienbeihilfe für Studie-
rende”) başvurabilirsiniz. 

Viyana Ticaret Odası’nın 
24-26 Nisan tarihle-
ri arasında kendi işini 

kurmak isteyen genç girişim-
cilerin bilgi alabilmesini sağ-
lamak amacıyla düzenlendi-
ği danışma organizasyonuna 
ilgi yoğundu. 700 genç giri-
şimcinin katıldığı organizas-
yonu başkan Brigitte Jank “İyi 
bir hazırlık işletmelerin gele-
ceği için önem taşıyor” sözle-
riyle değerlendirirken, orga-
nizasyona katılan girişimciler 
vergiler, teşvikler ve pazarla-
ma hakkında bilgi alma imka-
nı buldu. 

Viyana Ticaret Odası’nın 
kadınları ve genç kızla-
rı da büyüyen iş pazarı-

na entegre etme amacıyla baş-
lattığı Viyana Kızlar Günü (Wien 
Töchtertag) organizasyonu bu yıl 
da başarılı geçti. 

25 Nisan’da gerçekleşen buluş-
mada yaşları 11 ile 16 arasında 

değişen gençler organizasyo-
na katılan işletmelerden bilgi 
aldı. Teknik işlerden genellik-
le uzak duran kız çocukları bu 
etkinlikte erkek işi gibi görülen 
alanlarda da deneme yapma fır-
satı buldu. Bir sonraki buluşma 
hakkında bilgi almak için www.
toechtertag.at adresi ziyaret edi-
lebilir. 

geleceğin iş kadınları

genç girişimciler toplandı 

aile yardımı: Ne kadar ve ne zaman?

Maliye polisinin yetkileri 
ve görevleri neledir? Ma-
liye polisi memurların 

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

ğı odaları görme hakkına sahip. 
İşverenler ise maliye polislerine 
görmek istedikleri her kapalı ka-
pıyı açmakla yükümlüler. Yalnız 
ev ve konaklama mekanı olarak 
kullanılan bölümlere maliye po-
lisinin girme hakkı bulunmuyor. 
İşveren sadece o an kontrol edilen 
iş yerindeki çalışanlarla ilgili bilgi 
vermekle yükümlü. Ayrıca polis 
memurları çalışanların sosyal 
sigortaları, çalışma izinleri ve Al-
manca dilinde düzenlenmiş gelir 
beyanaatı belgelerini de kontrol 
etmek ile yükümlüler. 

Bunların haricinde iş verenin 
maliye polisine kimlik sorma ve 
uygulanan işlemlerle ilgili bel-
gelerin bir örneğini kendilerine 
alma hakkına sahipler. 

Eski kısa adı KIAB olan 
ve Vergi Dairesi (Fi-

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

uygulanmadığını kont-
rol eden maliye polisi 

sosyal sigortalar ücret-
lerinin ödenip ödenme-

diğini de denetliyor. 

Dikkat! maliye polisi kapınızda 

Viyana’da geçtiğimiz bir yıl 
içerisinde Türkiye göç-
menlerine ait kuyum-

cu dükkanlarına düzenlenen se-
ri soygunların arkasındaki çeteler 
çökertilmeye devam edilse de, en-
dişe devam ediyor. Bu anlamda 
22 Nisan 2013 tarihinde düzenle-
nen bir organizasyonla, TÜMSIAD 

Avusturya, Viyana’da hizmet ve-
ren kuyumcular ile Viyana Eyalet 
Polis Teşkilatı’ndan yetkili isimle-
ri bir araya getiren bir seminer dü-
zenledi. Düzenlenen seminerde 
kuyumcular polis teşkilatından 
soygunlara karşı alınabilecek ön-
lemler, soygun sırasında nasıl bir 
davranış sergilenmesi gerektiği, 

soygun sonrasında yapılması ge-
rekenler hakkında bilgi alma fırsa-
tı buldu. Kuyumcu esnafın derdini 
dinlemek üzere seminerde Viyana 
Ticaret Odası’ndan ilgili birimler de 
hazır bulundu. Önde gelen sigorta 
şirketlerinden uzmanlar kuyumcu 
esnafa, soygun sonrasında sigor-
ta eksperlerinin hangi noktalara 

dikkat ettiğini anlattı. Toplantıda 
TÜMSIAD Avusturya’nın, gelecek 
dönemde de yetkilileri ilgili sektör-
de hizmet veren esnaf ve işadam-
larıyla buluşturarak sorunlarda 
karşılıklı çözüm arayışı için or-
tam sağlayacağı vurgulandı.  Bilgi:  
TÜMSIAD Austria Tel.: 01 8903799, 
Gudrunstrasse 161,  1100 Wien

TÜmSıaD austria'dan kuyumculara güvenlik semineri 
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Özlem D., 2007 yılında ya-
ni henüz 13 yaşındayken, 
genç kızda aniden baş gös-

teren aşırı halsizlik, göz ve yüzde 
sararma şikayetleri sebebiyle dok-
tora başvuruldu. Küçük kız hepa-
tit tespitiyle karantinaya alındı. 
Araştırmaların ardından Özlem’in 
nadiren görülen bir karaciğer has-
talığı olan “Morbus Wilson” has-
talığına yakalandığı tespit edildi. 
Sadece yüzde 30 performansla ça-
lışan karaciğerinin bir organ nakli 
ile değiştirilmesi gerektiği doktor-
lar tarafından ailesine bildirildi. 
Genç kız kendisine nakledilecek 
bir organ bulunana dek günde al-

ması gereken 47 hap ve beslen-
me diyetiyle hayata tutunmak zo-
rundaydı. 2012 yılına gelindiğinde 
bulgular şiddetle kendini tekrar 
göstermeye başladı. “O zamanlar 
karın bölgesinde ve ayaklarımda 
öyle büyük su birikmeleri oluyordu 
ki, kendimi zeplin gibi hissediyor-
dum, sürekli halsizdim” sözleriyle 
durumunu anlatan Özlem’e organ 
naklinin bir an önce yapılması ka-
çınılmaz olmuştu. 

Genç kız hayata döndü 

Özlem ve ailesine beklenen müjde 
1 Şubat 2013 akşamı geldi. Uygun 

karaciğer bulunmuştu. Şüphelerin 
dağılması için gerekli testler yapıl-
dı. Özlem artık ameliyata girebilir-
di. Sevenleri ve AKH Viyana çalı-
şanları Özlem’i ameliyata alkışlarla 
uğurladı. AKH doktorlarının bü-
yük bir titizlikle çalıştığı ameliyat 
komplikasyonsuz geçti. Özlem için 
yepyeni bir hayatın kapıları açıldı. 

20. yaş gününü evinde kutladı

13 yaşından bu yana nadir gö-
rülen bu karaciğer hastalığının 

pençesinde çırpınan Özlem, ra-
hatsızlığı nedeniyle okulunu 
da aksatmak zorunda kalmış-
tı. Sorunsuz geçen ameliyatı-
nın ardından kendini toparlayan 
Özlem, 16 Şubat 2013 günü 20. yaş 
gününü sevdikleriyle evinde kut-
lama imkanı buldu. Artık gelece-
ğe umutla bakan Özlem, doktor-
larının gelecek planlarıyla ilgili 
sorusunu “Başka insanlara yar-
dım için hep psikoloji okumak is-
temişimdir. Şimdi bu mümkün” 
şeklinde cevapladı.   

viyana’da özlem’e organ nakli 

ATIB’in Avusturya’da ya-
şayan diğer göçmen 
gruplara kendini tanıt-

ma ve iletişimi güçlendirmek 
için düzenlediği Uluslararası 
Halk Oyunları Yarışması bu 
yıl da görkemli geçti. Bu yıl 
11 Mayıs Cumartesi günü be-
şinci kez düzenlenen ve şen-
lik havasında geçen yarış-
maya Türkiye, Macaristan, 
Slovakya, Hindistan, Filistin, 
Çeçenistan, Pakistan, Bosna 
Hersek, Kosova, Arnavutluk, 
Sırbistan ve Hırvatistan’dan 
ekipler katıldı. 

Viyana Belediye Başkanı 
M i c h a e l  H äu p l  ve 
Viyana Ticaret Odası 

Başkanı Brigitte Jank her yıl 
Viyana ekonomisine biraz 
daha katkıda bulunan Alte 
Donau’da sezonu açtılar. Alte 
Donau bölgesindeki spor işlet-
melerinin yılda 24 milyon Euro 

ciro yaptığı, Alte Donau’yu yü-
rüyüş, koşu, yelkenli, yüz-
me sporları için ziyaret eden 
Viyanalıların sayısının giderek 
arttığı belirtildi. Alte Donau 
çevresinde bölgenin ekonomi-
sine katkıda bulunan kırk adet 
de gastronomi işletmesi bulu-
nuyor. 

Jank’la sezonu açtılar 

Viyana’da toplu taşı-
ma bilet fiyatları 1 
Temmuz’dan itiba-

ren yürürlüğe girecek uygu-
lamayla yükselecek. Buna 
göre tek yön bilet 2 € yerine 
2,10 € olacak. Aylık biletin fi-
yatı ise 2 €’luk bir zamla 47 
€’ya çıkacak. Buna karşın 
yıllık bilet ve öğrenci biletle-
rinin fiyatları aynı kalacak. 
2011’deki fiyat değişikliğin-
den sonra ucuzlayan yıllık 
bilet yine 365 € olacak. 

Zam geldi

Özlem D. , 2007 yılında henüz 13 yaşındayken ilk belirtilerini göstermeye başlayan karaciğer hastalığı-
nın pençesinden Viyana’da başarıyla tamamlanan karaciğer nakli ile kurtuldu. Yıllar sonra sağlığına 

tekrar kavuşan Özlem, 20. yaş gününü sevdikleriyle kutladı. 

aTıb’te halk 
oyunları şenliği 

2005 yılından bu yana 
36 çırağı mezun eden 
“Wiener Wohnen Haus- 

und Außenbetreuung” Anıt, 
Cephe ve Bina Renovasyonu 
alanında üç değerli çırağı-
nı da geçtiğimiz günlerde me-
zun etti. Mezun olan gençler 
diplomalarını Eyalet Bakanı 
Michael Ludwig, İşçi Odası 
Başkanı Rudolf Kaske ve fir-
manın yöneticisi Elisabeth 
Miksch-Fuchs’un elinden aldı. 
Ludwig ve Kaske tüm ilgili 
gençleri Wiener Wohnen Haus  
und Außenbetreuung’ta çırak-
lık eğitimi almaya ve bir mes-
lek edinmeye çağırdı. 
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 Pansiyon Brunnenmarkt 
temiz ve ucuz 

www.pensionbrunnenmarkt.at  

16. Viyana Brunnen-gasse 60 adresindeki Brunnenmarkt 
Pension, temizliği, her bütçeye uygun fiyatları, güleryüz-
lü hizmetiyle dikkat çekiyor. Türkiye göçmeni girişimci 
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) 

İşçi Odası, uygulanan ırkçılık, 
mobbing, dışlama ve çatışma-
lar sebebiyle eğitimlerini ya-

rıda bırakan gençler için kolları 
sıvadı. Çeşitliliğe ve farklılığa kar-
şı Avusturya’da yaşayan herkesi 

saygı duymaya çağıran “Mut zur 
Vielfalt” projesinde İşçi Odası ırk-
çılık karşıtı örgüt Zara ve Gpa-Djp 
ile birlikte çalışıyor. Proje çerçeve-
sinde 14 öğrenci okul ortamında 
ortaya çıkan çatışmaları çözmek 

eğitildi. Geçtiğimiz günlerde mezu-
niyetlerini alan gönüllü 14 öğren-
ci, şimdi kendi okullarında ırkçılık 
nedeniyle ortaya çıkan çatışmaları 
yok etmeye, yapıcı bir şekilde çöz-
meye çalışacak. 

İşçi Odası, okullarda ırkçılığa göz 
yumulmasını istemeyen, bilinç-
li bir şekilde, işin eğitimini alarak 
ırkçılıkla savaşmak isteyen gönüllü 
gençler için eğitimlerine bir yıl da-
ha devam edecek. 

Viyana İşçi Odası’nın (AK Wien) okullarda vuku bulan ayrımcılık, mobbing, dışlamayla mücadele 
etmeleri için yetiştirdiği 14 genç, eğitimlerini başarıyla tamamladı. Gönüllü olarak “Mut zur Vielfalt” 
adlı projede eğitim gören gençler, okullarında ırkçılık nedeniyle ortaya çıkan çatışmaları önlemeye 

çalışacak. Bu konuda Türkiye göçmenlerinden de destek bekleniyor. 

ırkçılıkla mücadele takımı göreve hazır

Başta Ukrayna’nın Kırım 
Cumhuriyeti olmak üze-
re Avrupa’da ve Türkiye’de, 

Kırım Türklerinin sürgüne gön-
derilişinin 69. yıldönümü büyük 
bir yasla ve protestolarla anıldı. 
Avrupa Kırım Kültür ve Dayanışma 
Merkezi, Brüksel, Paris, Berlin, 
Den Haag ve Viyana’da düzen-
lediği anma törenlerinde Kırım 
Türkleri’nin uğradığı sürgün ve 
soykırımı protesto etti.

Brüksel’de Ukranya Büyükelçiliği 
önünde bir araya gelen Kırım 
Ta t a r l a r ı n a ,  B e l ç i ka  Tü r k 
Federasyon Başkanı Ömer Zararsız, 
arkadaşları ile birlikte protesto ye-
rine gelerek destek verdi. Aynı şe-
kilde Belçika Türk İslam Birliği 
Başkanı Cafer Zorlu ve arkadaşla-
rı da protesto ve anmaya destek ve-
rirken, Kırım Kahramanı Mustafa 
Cemiloğlu’nun resimlerinin ta-
şınması, Kırım Cumhurbaşkanı 
Mogilov’u istifaya davet eden slo-
ganlar, soykırım ve zulmün dile 
getirilmesi dikkatlerden kaçmadı. 

Viyana’da da unutulmadı 

Avusturya Türk Kültür Cemiyeti de 
bir heyet ile Viyana’daki Ukrayna 
Konsolosluğu’na Kırım Türklerinin 
sürgüne gönderilişinin anısına si-
yah çelenk bıraktı. Siyah çelenk 
bırakma töreni sırasında dualar 
okundu. Törende “Dünyanın hiç-
bir yerinde, hiçbir halka uygula-
nan baskı, şiddet ve terör kabul 
edilemez. Kırım Tatar Türklerine 
yapılan zulmün yıl dönümünde, 
burada onlarla acılarını paylaşıyo-
ruz” denildi. 

“Davayı  savunacağız”

Bulgaristan’da elçilik önünde yap-
tığı konuşmada 18 Mayıs 1944 yı-
lında trenlere doldurulan ve sür-
güne gönderilen Kırım Tatar 
Türklerinin hazin hikayisini genç 
kuşaklara anlatmak için gere-
keni yaptıklarını söyleyen Kırım 
Milli Meclisi Almanya Temsilcisi 
Ahmet Özay, ’’Yok edilmiş bir mil-
letten bahsediyoruz. Yok edilmiş 
bir vatandan söz ediyoruz. Bunu 
dile getirirken, şunu ifade edelim 
ki, soydaşlarımızı yok eden devlet 
ortada yok. O nedenle şimdi orta-
da Ukrayna devleti var. Ukrayna 
Devleti’nin de bağımsızlığını teh-
dit edenler var. Ukrayna Kırım 
Tatarlarının anavatanlarına dö-
nüşünü onayladı. Ancak hala 
baskı,şiddet,terör estirenlerin var-
lığı söz konusu. Kırım Tatarlarının 
haklı davasını savunmaya devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başta Ukrayna’nın Kırım Cumhuriyeti ol-
mak üzere Avrupa’da ve Türkiye’de, Kırım 

Türklerinin sürgüne gönderilişinin 69. 
yıldönümü büyük bir yasla ve protestolar-

la anıldı. 18 Mayıs günü, Avusturya Türk 
Kültür Cemiyeti de Viyana‘da Ukrayna 

Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı. 

kırım Türkleri 18 mayıs 1944  Soykırımı 
ab ve viyana’da unutulmadı 

  Viyana, Ukrayna Büyükelçiliği önü, 18 Mayıs 2013, saat 11:00

  Brüksel, 18 Mayıs 2013, saat 11:00

 Berlin, 18 Mayıs 2013
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Avusturya Yozgat Federasyonu Başkanı Feyzullah Andak:

“riyakâr temsilci istemiyoruz”
Avusturya Yozgat Federasyonu Başkanı Feyzullah Andak son sayımız-
da “Manken, dolmetscher, yalaka, fırıldak siyasetçi, dolandırıcı avukat 
ve teneke dernekçi istemiyoruz”  başlığıyla yayınlanan başyazımıza 
istinaden Yeni Vatan Gazetesi’ne bu konudaki fikirlerini yaptığımız 
röportajda dile getirdi. Andak özellikle çok kimlikle ve unvanla ortalıkta 
duruma göre adeta iş takip eden sözde temsilcileri sert bir şekilde eleş-
tirerek, “Temsilcilik adı altında şahsi iş takipçiliğine son verilsin” dedi.

Yeni Vatan: Son sayımızda 
“Manken, dolmetscher, yala-
ka, fırıldak siyasetçi dolandırı-
cı avukat ve teneke dernekçi is-
temiyoruz” başlıklı haberimize 
katıldığınız noktaları açar mısı-
nız lütfen? 

Feyzullah Andak: Yeni Vatan 
Gazetesi’nde “Manken, dolmeç, 
temsilci, siyasetçi, meclis üyesi, 
dernekçi veya federasyoncu is-
temiyoruz” denildi. Bu söze ay-
nen katılıyorum, altına imzamı 
atıyorum. Artık ağasının, paşa-
sının, başkanının lafına göre ha-
reket eden siyasetçi, eyalet mec-
lisi üyesi, temsilci istemiyoruz. 
Sadece kendi ve dar çevresine 
çalışan, onu bunu karalayan bu 
temsilci bozuntularının dolan-
dırıcılıklarından inanın bıktık. 
Avusturya’da dini ve milli duygu-
ları sömürerek iş yapanlardan bi-
rinci derecede bıktık. İkinci dere-
cede güya Türkiye göçmenleri ile 
köprü kurması için memur statüsü 
ile siyasi ve bürokratların yanında 
çalışan Türkiye asıllı kişilerin iki 
yüzlülüklerinden, tembelliklerin-
den ve dolandırıcılıklarından bık-
tık. Sözde siyasetçi özde fırıldak-
lardan bıktık. İşleri yalan, dolan 
ve pislik bulaştırıp sonra büyük 
adam diye etrafta dolaşan kişiler-
den bıktık.

Yeni Vatan: Peki, bu kişiler ken-
dini nasıl belli ediyor? Bu kişile-
ri nasıl tanırız? 

Feyzullah Andak:Bu kişiler is-
ter kadın, ister erkek olsun girdi-
ği topluluğa göre şekil değiştiri-
yor. Oy için, iş takibi için camiye 
girip, abdesti varmış yokmuş fark 
etmeksizin namaza duruyorlar. 
Bu kişiye kimse “Kardeşim abdest 
nerede?” diye sormuyor. 24 saat 
dolaşsa hiç abdest almadan her 
yerde namaz kılarlar. Abdest al-
madan namaz kılan bu riya için-
deki abdesti bozulmayan adamla-
rı kendi gözlerimizle gördük. Milli 
duygulardan en çok bahsedenler 
çoğunlukla yine millete en fayda-
sız olanlar. Niye bu riya? Vatana 
millete yardımcı olmak nasıl olur? 
Önce gençlere yardımcı olacak-
sın. Türkiye göçmenlerinin sorun-
larından haberdar olmayıp, mille-
timizin ismini, ismine katarak iş 
yapıyormuş gibi duran, boşu bo-
şuna yer işgal eden dernek, fede-
rasyon ve siyasetçi bozuntuların-
dan bıktık. Bunlar sözde siyasetçi 
özde fırıldak. Bunlar sözde der-
nekçi özde boş tenekeler.  İşte da-
ha geçen gün, 1683 yılında olmuş 
bitmiş Viyana Kuşatması’nda, 
Avusturyalılara yardım eden 
Ortodoks Hıristiyan Kazakların 
anısına bir anıt daha dikildi. 
Neymiş, 330 yıl sonra Hıristiyan 
Kazaklar Avrupa’yı kurtarmış.  
Türklere karşı önyargı ve düşman-
lık hala bir şekilde yaşatılmaya ça-
lışılıyor ancak anıt dikme törenine 
isminde “Türk” adı geçen bir der-
nek veya federasyon kimse katıl-
mıyor. 

Yeni Vatan: Dernek ve federas-
yonlardan neden şikayetçisiniz? 

Feyzullah Andak: Önüne ge-
len dernek, federasyon kuruyor. 
Halka hizmet etmeyeceksen ne-
den açtın kardeşim o federasyo-
nu, derneği? Biz küçük dernekler 
olarak gidip federasyonlara bir-
likte hareket etmek maksadıyla 
üye oluyoruz. Vatandaşa biraz da-
ha iyi hizmet verebilir miyiz, daha 
geniş imkânlar sunabilir miyiz dü-
şüncesiyle. Peki, o federasyonlar-
da ne oluyor? Adamlar herkesin 
ulaşabileceği bir hizmeti veya bil-
giyi sanki kendi çabasının bir so-
nucuymuş gibi size geri satıyor. 
Biz artık bize layık bir biçimde hiz-
met verilmesini istiyoruz. 

Yeni Vatan: Avusturya’da faali-
yet gösteren Türkiye kökenli si-
yasetçilerden neden yaka silkti 
bu millet? 

Feyzullah Andak: Çünkü bu tip 
adamlar Türkiye göçmenlerinin 
ilerlemesine bizzat kendileri en-
gel oluyor. Herkesin önünü ke-
sen bu insanları kim seçiyor ora-
ya? Artık şu halkın çıkarlarını 
koruyacak, Avusturya’da yaşa-
yan Türkiye göçmenleri arasın-

da birlik beraberliği sağlayacak, 
dayanışma oluşturacak, gençle-
ri kucaklayacak, halkın çıkarı-
na çalışacak adamlar istiyoruz. 
Dini veya milli duygularımızı sö-
müren erkek veya kadın istemi-
yoruz.  “Biz moderniz” diyerek 
muhafazakârları karalayan  man-
ken ya da dolmeç kılıklı ne oldu-
ğu belirsiz samimiyetsiz ikiyüzlü 
kişileri istemiyoruz. Türkiye’deki 
partinin kaygısını güden değil, 
buradaki Türkiye göçmeni va-
tandaşın derdinin peşine dü-
şen insan istiyoruz. Türkiye’deki 
partilerin yalakası adamlar iste-
miyoruz. 

Yeni Vatan: Avusturya’da Türkçe 
yayın yapan gazetelerden ve ga-
zetecilerden beklentileriniz ne-
ler?
 
Feyzullah Andak: Gazeteciliği bir 
baskı veya tehdit unsuru olarak 
kullanıp, sırf reklam ve para pe-
şinde koşan adamlar istemiyoruz. 
Herkesi ayağa kalkıp ses çıkarma-
ya ve bu riyakâr dolandırıcılara 
karşı “Artık yeter!” demeye davet 
ediyoruz.

FEYZULLAH  ANDAK
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Büyükelçi Ayşe Sezgin ise yap-
tığı konuşmada Avusturya ka-
nun ve değerlerine vurgu yapa-
rak, “Temelini bugün attığımız 
ATIB 20. Viyana’nın inşallah açı-
lışını da Avusturyalı dostlarımızla 
ve vatandaşlarımızla birlikte ya-
parız. Avusturya kanunları ve de-
ğerleri çerçevesinde hep birlikte 
barış ve karşılıklı anlayışla bulun-
duğumuz bölgeye zenginlik kata-
lım. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı 
olsun” şeklinde konuştu.  

Din İşleri Müşaviri ve ATIB Başkanı 
Fatih Karadaş konuşmasında, 
“Bizler mensubu olduğumuz dini-
miz gereği ve Kuran çerçevesinde 
gittiğimiz yerlere barış ve esenlik 
götürmekle mükellefiz. Avusturya 
bizim yaşadığımız ve ilerde çocuk-
larımızın yaşayacağı topraklardır. 
Bu devletin kanun, nizam ve de-
ğerlerine saygı duyuyoruz. Bu an-
lamda bu yapıyı yaparken de çev-
redeki Avusturyalıların dürüstçe 
ifade edilen her türlü sert veya yu-
muşak eleştirilerini bu yapıda de-
ğerlendirerek büyük ek masrafla-
rın altına girdik. Tek hedefimiz bu 
sosyalleşme, kültür ve ibadet mer-
kezi ile vatandaşlarımıza ve bölge-
deki tüm insanlara dostluk, barış 
içinde huzurlu bir ortam sunmak-
tır. Emeği geçen herkese içtenlik-
le minnetlerimi sunarım. Tüm va-
tandaşlarımızı bu projeyi maddi 
manevi desteklemeye davet edi-
yorum” diyerek çağrıda bulundu.  
Avusturya İslam Cemiyeti Başkanı 
Fuat Sanaç yaptığı konuşmada, 
“Bu projede emeği geçen vefa-
kar herkese teşekkür ediyorum. 
İnşallah açılışta da hep birlikte 
burada barış içinde birlikte olur 
herkes ile açılışı kutlarız” dedi. 

Karadaş: “Bu ülkeyi 
kalkındırmalıyız”

Temel atma töreninden bir gün 
önce, 15 Mayıs’ta inşaat alanın-
da Yeni Vatan Gazetesi ile bulu-
şan Din İşleri Müşaviri ve ATIB 
Başkanı Fatih Karadaş, Türkiye 
kökenli vatandaşların bu ülkenin 
kalkınmasında çok büyük rol oy-
nadığını belirterek “Türkiye göç-
menlerinin Avusturya’daki mazisi 
50 yılı aşıyor. Buranın toprağında 
yaşıyoruz, buranın ekmeğini yi-
yoruz. Türkiye göçmenleri olarak 
bu ülkeyi kalkındırmaya geldik. 
Kalkındırmaya da devam etmeli-
yiz. Kendi kültürümüz ve değer-
lerimizle burada öğrendiklerimizi 
harmanlamalıyız. Bu bizim zen-
ginliğimiz olacaktır” mesajı verdi. 

Avusturya basınına da yansıyan, 
projeye kışkırtıcı bir biçimde kar-
şı çıkan FPÖ’nün tavrını da değer-
lendiren Karadaş, “Tanımadığımız 
bir kültür, din karşısında korku 
duymak normal. Ancak bu tama-
men cehalet kaynaklıdır. Çevrede 
yaşayan insanların korkularını 
anlıyoruz ancak karşılıklı birbiri-
ni tanıma sorunlarımızı çözecek-
tir. Burası Avusturya kanunlarına 
göre idare edilecek bir merkezdir 
ve bu merkez tüm Avusturyalılara 
hizmet verecektir. Güzel bir mekan 
ile kendimizi anlatma fırsatı bula-
cağız” şeklinde konuştu. 

Entegrasyon ve Kültür Merkezi’nin 
tüm inşaatından sorumlu Atelier 
Çeki firmasından Bahattin Çeki 
ise bu merkezin Avusturya’nın 
değerleri için büyük bir önem ta-
şıdığını ifade ederek, Yeni Vatan 
Gazetesi’ne merkez hakkında de-

taylı bilgi verdi. Halihazırda bir 
ibadethanenin burada mecvut 
bulunduğunu söyleyen Çeki, iba-
dethanenin genişletilmeyeceğini 
2900 metrekarede büyük, modern 
bir merkez inşa edileceğini belirt-
ti. Çeki projeyi, “Burayı büyük bir 
entegrasyon ve kültür merkezine 
dönüştürüyoruz. İçeride bir ço-
cuk yuvası bulunacak. Almanca 
kursları verilecek. Bu konularda 
MA 17 ile ortaklaşa çalışma yürü-
tülecek. Cuma namazları için 300-
400 ziyaretçi bekleniyor, çevre-
deki insanları rahatsız etmemek 
amacıyla araç park alanımızın ka-
pasitesini de genişlettik. Büyük 
kültür organizasyonları için geniş 
salonlar da yine bu binanın içinde 
olacak” şeklinde anlattı. 

ATIB 20. Viyana İbadet, Entegrasyon ve Kültür Merkezi’nin temeli atıldı 

aTıb 20, Dammstr. 37 : Hayırlı olsun
ATIB’in 20. Viyana’daki ibadet merkezine eklemlenecek olan modern Entegrasyon ve Kültür 
Merkezi’nin temeli 16 Mayıs tarihinde atıldı. Temel atma töreninde yapılan konuşmalarda 

“Modern sosyalleşme, kültür ve ibadet merkezimiz, Avusturyalı olsun olmasın tüm vatandaşlara 
barış, esenlik ve birbirini daha iyi tanıma fırsatı getirsin” denildi. 

ATIB’in 20. Viyana’daki 
Entegrasyon ve Kültür 
Merkezi’nin 16 Mayıs 
günü gerçekleşen te-

mel atma törenine Büyükelçi 
Ayşe Sezgin, Yeşiller Partisi 
Avusturya Milletvekili  Alev 
Korun, Başkonsolos İbrahim 
Yağlı, Din İşleri Müşaviri ve ATIB 
Başkanı Fatih Karadaş, Avusturya 
İslam Cemiyeti Başkanı Fuat 
Sanaç, SPÖ Viyana Entegrasyon 
Masası’ndan Mustafa Yenice, 

ATIB 20.Viyana Başkanı İbrahim 
Çakır, MA 17 Bölge Temsilcileri ve 
Yönetim Kurulu ile vatandaşlar 
katıldı. SPÖ 20. Viyana Belediye 
Başkanı’nın davet edilmesine rağ-
men katılmaması veya 20. Viyana 
adına bir temsilci yollamaması 
dikkat çekti. Açılış konuşmasın-
da tüm inşaatın sorumluluğunu 
üstlenen Atelier Çeki firmasından 
Bahattin Çeki, “1973 yılından be-
ri buradayım, burada okudum, 
burada mühendis oldum, bu in-

şaatı üstlenmekten gurur duyu-
yorum. Entegrasyon tek taraflı 
olmaz. Çift taraflı olmalı. Biz de, 
Avusturyalılar da, birbirimizi bir 
adım yaklaşarak anlamak zorun-
dayız. Bu yapı için büyük masraf-
lara girilerek çevredeki insanla-
rın istekleri yerine getirilecektir. 
Burası bir sosyal entegrasyon tesi-
si olacaktır. Mevcut ibadethaneler 
büyütülmeyecektir. Teknik olarak 
en üst düzeyde alt yapıyla bu in-
şaatı tamamlayacağız. Modern ve 

örnek bir ATIB sosyalleşme, kültür 
ve ibadet merkezi olacak” şeklin-
de konuştu.

Yeşiller Partisi’nden Alev Korun 
iki dilde simultane olarak yaptı-
ğı konuşmada, “Bu inşaat barı-
şın, kardeşliğin ve karşılıklı uyum 
ve dayanışmanın merkezi olsun. 
Burada güzel kültürel çalışmalar-
la Avusturyalıları da davet ederek, 
kendimizi tanıtalım. Onları tanı-
yalım. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

“Da m m s t r a ß e ’d e 
üzerinde yaşayan 
insanlar,   ATİB 

yüzünden yaşam kalitesi kal-
madığı için evlerinden taşını-
yorlar. 1996’da ATİB’in küçük 
ibadethanesinin açılmasından 
sonra park sorunu başımıza be-
la oldu. Bölge sakinleri de ATİB 
temsilcileri ve ziyaretçileri ta-
rafından rahatsız ediliyor, sa-
taşmalar yaşanıyor. Bu insan-
lar çok kaba ve ukalalar. İşten 
döndükten sonra etrafta park 
yeri aramak için bir buçuk sa-
at harcamak zorunda kalmak 
hiç hoş bir durum değil. Bunun 
yanında değişik kutlamalar sı-
rasında (gün boyu süren man-
gal partileri) bir mahalle sakini 
olarak pencere bile açamamak 
nahoş bir durum. Caddeler de 
kirlilikten nasibini almış du-
rumda; her yerde plastik şişe-
ler, atıklar, sigara izmaritleri 
var. ATİB üyelerinin arabaları 
cadde ortasında tamir ediliyor 
ve yıkanıyor. Apartman sakin-
lerinin arabaları da hep ha-

sar görüyor.Din özgürlüğü ba-
hanesiyle sunulan Mega ATİB 
Merkezi, bize yapılan bir haka-
ret. Brigittenau sakinleri için 
artık tahammül edilemez bir 
hale geldi. ATİB’in bu büyük 
projesi siyasi olarak da onay al-
dıktan  sonra, burada yaşayan 
sakinler için kaçmaktan başka 
hiçbir çözüm kalmıyor. ATİB, 
Viyana Belediye Başkanlığı’na 
davet edilerek, kültür merke-
zinin yer değiştirmesi ve bu ko-
nuya mantıklı bir çözüm bu-
lunması gündeme getirildi. 
Dernek üyeleri Yeşilleri de ka-
faya almış olacak ki, bu pro-
jeye hiçbir engel çıkmadı. Din 
özgürlüğü adı altında  yalan 
söyleniyor. Bunun İslam’daki 
adı “takiye”dir. Ayrıca hemen 
yan tarafta bulunan parktaki 
iki ağaç da, ATİB’in talebi üze-
rine kesildi. durumun gerçekte 
nasıl olduğunu bilmek istiyor 
musunuz, burada hangi sorun-
ların olduğunu? O zaman cesa-
retli olun ve caddenin sakinle-
rine sorun.”

Avusturya basınında yayınlanan olumlu ha-
berleri sevindirici olsa da, çevrede yaşayan 

Avusturyalılar şikayet mektupları yazmaya de-
vam ediyor. Mektuplarından biri şöyle:

çevre halkından
bazıları tepkili 

Birol Kılıç

Fatih Karadaş

Alev Korun: “Bu inşaat barı-
şın, kardeşliğin ve karşılık-
lı dayanışmanın merkezi ol-
sun. Burada güzel kültürel 
çalışmalarla Avusturyalıları 
da davet ederek, kendimizi 
tanıtalım. Onları tanıyalım. 
Hayırlı uğurlu olsun” 
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Geçtiğimiz günlerde bir ti-
caret heyeti ile birlikte 
Viyana Belediye Başkanı 

Michael Häupl’ı ziyaret eden 
Kiev Belediye Başkanı Oleksandr 
Popov, Osmanlıların 1683 yılın-
da Viyana’dan geri püskürtül-
mesinde yardımcı olan Ortodoks 
Hıristiyan Kozak Askerleri’nin 
anısına hazırlanan bir büstü he-
diye etti. 19. Viyana’da Leopold 
Dağı’nın eteklerinde gerçekle-
şen ve Viyana Belediye Başkanı 
Häupl’ın de katıldığı bir törenle 
dikilen anıt üç Kozak askerini res-
mediyor.

Viyana’ya hediye edilen büs-
tün takdim töreninde konuşan 
Kiev Belediye Başkanı Popov, 
“Ukrayna’nın başkentinin bele-
diye başkanı olarak burada üç 
Ortodoks Hıristiyan Kozak aske-
rini resmeden anıtı size takdim 
ederken, kardeşlerimizin 330 yıl 

330 yıl sonra Viyana Belediye Başkanı Häupl:

“kozak askerlerine çok 
teşekkür ederim”

Geçtiğimiz günlerde bir ticaret heyeti ile bir-
likte Viyana Belediye Başkanı Michael Häupl’ı 
ziyaret eden Kiev Belediye Başkanı Oleksandr 

Popov, Osmanlıların 1683 yılında Viyana yenil-
gisinde yardımcı olan Ortodoks Hıristiyan 

Kozak Askerleri’nin anısına  hazırlanan bir 
büstü Viyana’ya hediye etti.   

Orada sadece Yeni Vatan vardı.

önce Osmanlıları burada geri püs-
kürtürken verdikleri büyük hiz-
meti anmakta büyük yarar görü-
yorum. Bundan on yıl önce, yine 
1683 yılında Osmanlı’nın yenilgi-
sinin 320. yılında, 19. Viyana’da 
bulunan Türkenschanzpark’a di-
kilen, bu kez atıyla resmedilmiş 
bir Kozak askeri anıtının töre-
ninde buluşmuştur. Gelenek ha-
line getirdiğimiz ve her on yılda 
bir diktiğimiz bu anıtlarla Kiev 
ve Viyana’nın kardeşliğinin tarih-
sel derinliğini göstermiş oluyoruz. 
Biz Avrupa Birliği üyesi değiliz. 
Ancak Hıristiyan Ortodoks asker-
lerimiz Osmanlı’yı Viyana’dan 
kovarken nasıl sizin yanınızda 
oldularsa, biz de bugün sizin ya-
nınızdayız. Biz de sizden bu an-
lamda Avrupa Birliği’ne enteg-
rasyonumuzda ekonomik, siyasi, 
kültürel destek bekliyoruz. Bugün 
Ukrayna’da Viyana kökenli şirket-
ler yatırımlarıyla ön plana çıkıyor. 

Avusturya’nın her alanda kardeş-
çe desteğini bekliyoruz” konuştu. 

Tören konuşmasında söz alan 
Viyana Belediye  Başkanı Michael 
Häupl ise yaptığı konuşmada 1683 
yılında Kozak askerlerinin hizmet-
lerinden dolayı onlara bir kez da-
ha teşekkür ederek, “Bu Leopold 
Dağı’nın eteklerinde, bu anıtta 
resmedilen üç Kozak askeri gibi 
daha niceleri Viyana’nın kurtarı-
lışında büyük emekler vermiştir. 
Bu üç Kozak askerini Viyana şeh-
rine hediye eden Kiev Belediye 
Başkanı Sayın Popov’a teşekkür 
ederiz. Bu hediye bizim için bü-
yük anlam ifade ediyor. Viyana ve 
Kiev iki kardeş şehirdir. İki şehir 
arasında kurulacak kültürel, ticari 
ve insani köprülerinde atılmasın-
da desteğimiz tamdır. Viyana’da 
yaşayan Ukrayna göçmeni vatan-
daşlarımızın da entegrasyonuna 
büyük önem veriyoruz. Geleceğe 

Dostlukta 20. yıl
Kiev Belediye Başkanı 

O l e k s a n d r  P o p o v, 
Viyana ve Kiev şehirle-

ri arasındaki resmi işbirliği-
nin 20. yıl dönümü sebebiyle 
beraberinde bir ticaret heye-
tiyle Viyana Belediye Başkanı 
Michael Häupl’ı ziyaret etti. 
20. yıl kutlamaları çerçevesin-
de düzenlenen “Viyana’da Kiev 
Günleri” organizasyonunda 
kültürel etkinliklerin yanı sıra 
iki şehirden yatırımcıların bir-
birleriyle tanışmalarına imkan 
sağlayan ekonomi forumu da 
düzenlendi. “Viyana’da Kiev 

Günleri” çerçevesinde Kiev 
Belediye Başkanı Oleksandr 
Popov Viyana’ya Leopold 
Dağı’nda Osmanlı’yı püskür-
ten Kozak askerlerinin anıtını 
hediye etti. İki şehir arasında-
ki dostluk Ukrayna bağımsız-
lığına kavuştuktan sonra, 1992 
yılında başlamıştı. İki şehir ha-
len şehir gelişimi, trafik, enerji 
verimliliği, internet, eğitim ko-
nularında beraber çalışmalar 
yürütüyor. 2012 Avrupa Futbol 
Şampiyonası‘na hazırlık sıra-
sında da iki şehir yardımlaş-
mıştı. 

bakalım ve geleceği birlikte güzel-
leştirelim” dedi. 

Tarihteki savaşların entegras-
yona faydası nedir?

 
Belediye Başkanı Häupl ayrı-
ca törene katılan Yeni Vatan 
Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. 
Yeni Vatan Gazetesi’nin “Viyana’da 
100 binden fazla Türkiye göçme-
ni vatandaş barış içinde yaşıyor. 
Bundan on yıl önce, 2003 yılın-
da Türkenschanpark’ta, tam da 

Yunus Emre’nin barış mesajları ve-
ren çeşmesinin karşısına bir Kozak 
anıtı daha dikilmişti. Böyle yüz yıl-
lar önce gerçekleşmiş savaşları ha-
tırlatan büstlerin her on yılda bir 
dikilmesinin, acaba Viyana şeh-
rinin entegrasyonuna yararı ne-
dir?” sorusu karşısında biraz şaşı-
ran Häupl şunları ifade etti: “Bizim 
için Türkiye göçmeni vatandaşla-
rımızın entegrasyonu çok önemli-
dir. Kiev Belediye Başkanı bu anıtı 
bize hediye etti. Biz de kabul ettik. 
Geleceğe bakarsak daha iyi olur.”

1683 Osmanlı  İkinci 
Viyana Kuşatması’nın 
330. yıldönümünde üç 

Kozak askeri Viyana’ya  
entegrasyon için dikildi
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“Hochbergkreis” adlı düşünce ku-
ruluşu tarafından organize edilen 
ve ORF Baş Muhabiri Dr. Roland 
Adrowitzer’in moderatörlüğün-
de gerçekleşen oturuma, Türkiye 
uzmanı Prof. Alfred Payrleitner, 
Perchtoldsdorflu tarihçi ve yazar 
Dr. Gregor Gatscher-Riedl, Yeni 
Vatan Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve 
Avusturya Türk Kültür Cemiyeti 
Başkanı Birol Kılıç,  tarihçi 
Kaplan Mag. Ivica Stankovics 

ve Avusturya’nın İstanbul’daki 
Ticaret Konsolosu Mag. Marco 
Garcia konuşmacı olarak katıl-
dılar. Düşünce kuruluşu Başkanı 
Karl Brodl, açılış konuşmasın-
da; “Geçmişi okumak ve gelece-
ği görmek ayrı şeyler. Bunun için 
gelecekte hep birlikte izleyebi-
leceğimiz yeni bir yol için çalış-
malıyız” diye konuştu. Panelde, 
Avusturya-Türk ilişkilerinin ta-
rihsel boyutu ve günümüze yan-

sımasıyla ilgili birçok önemli ko-
nuya değinildi.

“Tarihten kin ve nefret çıkar-
mamak lazım”

Yaklaşık 250 davetlinin izleyi-
ci olarak katıldığı organizasyo-
nun konuşmacıları arasında yer 
alan Yeni Vatan Gazetesi Birol 
Kılıç, tarihten kin ve nefret çı-
karmamak gerektiğini söylerken, 

Perchtoldsdorf’taki pazar meyda-
nında yaşanan olayların üzerin-
den 330 yıl geçmesine rağmen, 
Osmanlı kuşatmasına sembo-
lik bir anlam yükleyerek her 
yıl bu olayın gündeme geldiği-
ni ve günümüzde de Türklere 
tepki duymaya kadar vardığını, 
Avusturya’da özellikle Osmanlı 
tarihi üzerinden topluma bir nef-
ret duygusu aşılandığını belirtti. 

“Bu nefrete bir son verelim, 
oraya anıt yapılsın”

Gatscher-Riedl da yaptığı konuş-
mada Türklerin önyargılarla bir 
enstrüman haline getirilmemesi 
gerektiğini vurgularken artık ta-
rihten nefret çıkarmamak gerek-
tiğini vurguladı. Perchtoldsdorf’a 
barışı simgeleyecek bir anıtın di-
kilmesi konuşuldu. 

330 yıldır hala anıyorlar
10 Nisan tarihinde, Niederösterreich’ın tarihi Perchtoldsdorf kasabası, “1683-2013 “die Türken 
vor den Toren” adlı organizasyona ev sahipliği yaptı. Panelde Osmanlı kuşatmasından günü-

müze tarihi olaylar ve bunların günümüze yansımaları değerlendirildi. 

Perchtoldsdorf’taki 1683 Viyana Kuşatması‘ndan Osmanlı izleri

Halk ozanı, bozkırın teze-
nesi Neşet Ertaş yaşamı-
nın son yıllarını geçirdi-

ği Karabağlar’da heykeltıraşlar 
Zafer Dağdeviren, Derya Ersoy ve 
Ali Yaldır’ın üç aylık çalışmala-
rı sonucu ortaya çıkan iki metrelik 
ve Ertaş’ı bağlama çalarken figü-

re eden bir heykel ile ölümsüzleşti-
rildi. Heykeltıraşlar, Neşet Ertaş’ın 
heykelinin çok sayıda fotoğrafın-
dan yararlanılarak hazırlandığını, 
saz çalan Ertaş heykelinin gövdesi-
nin ise, gerçeği kusursuz yansıtmak 
için saz sanatçılarına poz verdirile-
rek, kalıplandırıldığını belirtti.

Bir parka ismi verildi

Karabağlar Belediye Başkanı 
Sıtkı Kürüm, türküleriyle bü-
yük bir  kültür mirası  bıra-
kan büyük ozan Neşet Ertaş’ın 
adına bir heykel ve büst yap-
tırdıklarını ve adının verildi-
ği parka konulduğunu söyle-
di. Geçtiğimiz yıllarda Ali Fuat 

Cebesoy Mahallesi’ndeki bir 
parka Neşet Ertaş’ın adını ver-
diklerini  hatırlatan Kürüm, 
“Şimdi de bu parka büyük 
ozanımızın heykelini diktik. 
Yapımı tamamlanan büstü ise, 
kısa bir süre içinde, Ertaş’ın 
hemşerilerinin yoğun olarak 
yaşadığı Yeşilyurt’ta konula-
cak” şeklinde konuştu. 

Neşet ertaş’ın 
heykeli dikildi

Halk ozanı, bozkırın tezenesi Neşet 
Ertaş yaşamının son yıllarını geçirdiği 

Karabağlar’da bir heykel ile 
ölümsüzleştirildi. 

DIALOG-Ortak Yaşa-
mı Destekleme 
Derneği tarafında 

düzenlenen “Göçmen ya-
zarların kaleminde yaşam 
izleri” adlı okuma akşam-
ları serisinin son buluş-
ması 7 Mayıs akşamı ger-
çekleşti.  Liesing Şehir 
Kütüphanesi’nde düzen-
lenen okuma akşamının 
konuk yazarları Kıymet 

Aslan ve Şerefettin Yıldız 
oldu. Yazarlar şiirlerini 
müzik eşliğinde Türkçe, 
Kürtçe ve Almanca olarak 
okudu. Okuma akşamına 
Türkiye göçmeninin ya-
nı sıra pekçok Avusturya 
göçmeni de ilgi gösterdi. 
Misafirler dinleti sonra-
sında yazarlarla ve birbir-
leriyle tanışma ve konuş-
ma fırsatı buldu. 

Türk girişimciler tarafın-
dan düzenlenen toplantı 
için Belçika’ya giden sa-

natçı Kenan Işık Belçika’ya giriş 

belçika’da polis rezaleti 
yaparken sınır polisi tarafından 
Türk ve Müslüman olduğu için 
uzun süre sorguya çekildiğini 
ve nezarette tutulduğunu ifade 

etti. Işık olayı, “Ben girdiğim 
zaman beni yarım saat nezaret-
te tuttular. Yani Türk’üm diye 
Müslümanım diye belki. Nereye 
gidiyorsun diye sorup durdular.
İnsana saygıları yok. Ayrımcılar 
ve ırkçılar.” sözleriyle anlattı. 

göçmen yazarların 
kaleminden

Dünya İnsanı 
D e r n e ğ i 
Başkanı M. 

Zeki Metin yayın-
lacağı yeni kitabı-
nın müjdesini ve-
rirken Yeni Vatan 
Gazetesi’ne, “Bu 
kitabı okuyanlar 
Türkiye’de barışın 
dini olan İslam’ın 
nasıl din bezirganlı-
ğı yapılarak siyasete 
alet edildiğini, ticarette kazanç ara-
cı olarak kullanıldığını, güzel dini-
miz İslam’ın suiistimalinin kitabını 
okuyacaklar. Bu kitabı Türkçe yaz-
dım, Almanca diline tercüme ettir-
dim. Gerçekleri tüm çıplaklığı ile 

okuyucularıma sunmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. Kitabım 
hakkında ayrıntılı bilgi ilerleyen 
günlerde www.weltmenschevere-
in adresinden alınabilir ” şeklinde 
konuştu. 

memet Zeki 
metin’den yeni kitap 
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ya da propaganda bu kadar bü-
yük olunca, temsil edenden bek-
lenti de bir o kadar büyük oluyor. 
Sayımız artıyor, sorunlarımız artı-
yor. Artık bizi temsil eden insanla-
rın ne yaptığıyla ilgilenmek zorun-
dayız, “Bana ne?” diyemeyiz. Biz, 
bizi temsil edenlerin sorunlarımı-
za çözüm bulması beklentisi içe-
risindeyiz. Bazı Türkiye temsilci-
leri kendi vatandaşlarını küçük 
görüyor, aşağılıyor, bunu kesinlik-
le kabul etmiyoruz. Kimse Türkiye 
göçmenlerini temsil ettiğini icra-
atlerini ortaya koymadan iddia et-
mesin. Kim olursa olsun, burada 
ahlak ve icraat bekliyoruz. 

Yeni Vatan: Peki, vatandaş iyi 
veya kötü temsilciyi nasıl ayırt 
edecek? 

Yusuf Şahin: Hak etmeyenleri 
eleştireceğiz, gerekirse demokra-
tik hukuk yollarıyla, çok seslilikle 
aşağı çekeceğiz. Halka hizmet etti-
ği iddiasıyla faaliyet gösteren her-
kesin karnesine bakılmalı. Ben 
artıları görmeden, sadece eksilere 
odaklanan bir eleştiri tarzına kar-
şıyım. Herkesin bir icraat karnesi 
var. Siyasilerin de, derneklerin de, 
basının da. Kimse sözde siyasetçi, 
sözde dernekçi, sözde gazeteci ol-
masın. İcraat karnesine bakılarak 
karar verilmeli. Hep belli başlı in-
sanlar öne çıkıyor. Neden? Onlar 
hep öne çıkıyor ama aslında onlar 
sadece partinin tavanını destekli-
yor. Ama taban, halk bu temsilci-
leri tanımıyor ve seçimden seçime 
görüyor. Yıllarca siyasette olmak 
iyi siyasetçi olmak demek değil-
dir. İcraat bekliyoruz. Yeni, çalış-
kan, dürüst, samimi, sözde siya-
setçi olmayan, halk için, vatandaş 
için çalışan temsilciler istiyoruz. 
Bu temsilcilerde hizmet aşkı olma-
sı gerekiyor. Hizmet aşkıyla yanıp 

tutuşan bir temsilcinin zaten icra-
at karnesi de iyi olur. 

Yeni Vatan: Siz bir dernek ola-
rak, siyasetçiye ya da ticaret 
odalarındaki temsilcilere icra-
atları konusunda hesap soracak 
mısınız? 

Yusuf Şahin: Elbette biz bun-
ca yatırımı boşuna yapmadık, 
bunca çabayı boşuna vermiyo-
ruz. Tabana, insanımıza, alnımı-
zın teriyle hizmet götürmek istiyo-
ruz. Biz bir derneğiz ve insanların 
ilk elden ulaşabileceği bir nokta-
da bulunuyoruz. Ben bir vatan-
daşımın sorununu, siyasetçi veya 
temsilci adıyla geçinen bir insana 
ilettiğimde, o kişinin bu sorunun 
peşinde koşması gerekiyor. “Sen 
ne yaptın bugüne kadar?” diye 
sormak bizim görevimiz. Benim 
tanıdığım bir siyasi partinin ti-
caret derneğindeki temsilcisi se-
çimden önce bizden oy istiyor, se-
çimden sonra aradığımızda, bir 

vatandaşın sorununu götürdüğü-
müzde bu Türkiye göçmeni suratı-
mıza telefonu kapatıyor. Bu kadar 
kaba insanlar var. 

Yeni Vatan: Dernekler Avu-
sturya’da Türkçe yayın yapan 
basından neler bekliyor? 

Yusuf Şahin: Medyanın insan-
ları yönlendirici gücü var, bu gü-
cü Avusturya’da Türkçe yayın ya-
pan basın da kullanmalı. Basının 
insanların fikirlerini geliştirici bir 
etkisi var. Örneğin siz de gaze-
tenizde geçtiğimiz ay “Manken, 
dolmetscher, yalaka, fırıldak si-
yasetçi, dolandırıcı avukat ve te-
neke dernekçi istemiyoruz” diye-
rek sert eleştirilerde bulundunuz. 
Bu eleştiri oldukça sert olmak-
la birlikte vatandaşların isyanı-
nı dile getirdi. Gerçi karikatür bi-
raz bize uygun değildi ama içerik 
ve verilen mesaj doğrudur.  İleride 
daha güzel, daha muhafazakar 
karikatürlerle bunu dile getirme-

nizi destekliyoruz. O karikatür za-
ten bin kelimeye bedeldi. Bizim 
size eleştirimizi anlayışla karşıla-
yıp, “Değerlendirilecektir, anla-
yışla karşılıyoruz” demeniz bile 
karşılıklı bir diyalogun başlangı-
cıdır. Karşılıklı medeni diyalog-
lar böyle olmalıdır. Yeni Vatan’a 
anlayışından dolayı teşekkür ede-
riz. Gazetecilik ve habercilik mes-
leğinin hakkının verilmesini isti-
yoruz. Her mesleğin bir adabı, bir 
çizgisi, bir iş ahlakı vardır. Basın 
ve medya işinde olduğunu iddia 
edenlere ihtiyacımız var, hem de 
çok. Çünkü vatandaşlarımızı ay-
dınlatmamız gerekiyor. Burada 
Türkçe yayın yapan basının 
Türkiye kökenli insanları ileriye 
götürecek bir etki yaratması gere-
kiyor. İnsanları korkusuzca uyan-
dırmalı ve aydınlatmalı. Gerçek, 
korkusuz habercilik istiyoruz. Bize 
vatandaşların dertlerini ve sorun-
larını getiren gazeteler istiyoruz. 
Aynı şekilde birleştirici de olmalı. 
Çünkü en büyük eksikliklerimiz-
den biri de aramızdaki birlik bera-
berlik duygusu. 

Yeni Vatan: TÜMSIAD’ın kapısı-
nı kimler çalabilir? 

Yusuf Şahin: Bizim kapımız her-
kese açık. Gördüğünüz gibi büro-
muzun kapısı hep açıktır. (Kapıyı 
gösteriyor.) Bizim kapımızı üye es-
naflarımız, iş adamlarımızın ha-
ricinde firma kurmak isteyenden, 
borç problemi bulanana, dev-
let kapısında işi olandan, aile içi 
problem yaşayana, her çeşit insan 
çalıyor. Kimseyi geri çevirmiyoruz. 
Vatandaşlarımıza gerektiği yerde, 
mümkün oldukça yardım eden gö-
nüllü avukatlarımız var. Vatandaşa 
faydalı olmak isteyen Türkiye kö-
kenli avukatlara da her zaman ka-
pımız açıktır. Biz buraya bunca ya-
tırımı sadece tabela asmak ve bir 

büro dikmiş olmak için yapmadık. 
İş takibi, çıkar ilişkileri için kuru-
lan dernek ve federasyonların bu-
radaki halkta yarattığı bir mağdu-
riyet söz konusu. Şikayetler çoktur. 
Dernekçilik ve federasyonculuk in-
sanlara zarar verilmesin ve toplum 
bölünmesin. Biz bununla da de-
mokratik mücadele ediyoruz. 

Yeni Vatan: Türkiye göçmenleri-
ne vermek istediğiniz mesajlar 
nelerdir? 

Yusuf Şahin: Buradaki çalışma-
larımızdan gözlemlediğimiz kada-
rıyla eklemek istediğim bir husus 
daha var. Bakın, her zaman suç 
başkasında değildir. Temsilcilerin 
elbette görevleri var, onların icra-
atlarının hesabını elbette sorma-
lıyız. Ancak örneğin devlet daire-
lerinde ters giden işimizin sebebi 
illa ki ayrımcılık, ırkçılık ya da bir 
başkasının ihmalkarlığı olmayabi-
lir. Vatandaşlarımız da kendilerini 
bir adım ileri götürmek mecburiye-
tindeler. Avusturya’da öğrendik-
lerimizi, Türkiye’den getirdiğimiz 
değerlerimizle harmanlayarak çı-
tamızı hep bir adım yukarıya taşı-
malıyız. Buradan, sizin aracılığı-
nızla birlik beraberliğin önemine 
bir kez daha vurgu yapmak istiyo-
rum. Bizi güzel kılan farklılıkları-
mızdır. Farklılıklara saygı duya-
lım, amacımız birbirimizi yemek, 
kutuplaşmak değil, birlikte hep da-
ha ileriye gitmek olsun. 

Yeni Vatan: Sorularımıza açık 
gönüllülükle cevap verdiğiniz 
için teşekkür ederiz. 

Yu s u f  Ş a h i n :  Ye n i  Va t a n 
Gazetesi’ne, derdimizi anlatma 
imkanı sunduğu için biz de size 
şahsım, yönetim kurulumuz ve 
tüm üyelerimiz adına içtenlikle 
teşekkür ediyoruz. 

Yeni Vatan: Yusuf Bey, da-
vetiniz için teşekkür-
ler. TÜMSIAD Avusturya 

Genel Sekreteri olarak sizi kısa-
ca tanıyabilir miyiz? 

Yusuf Şahin: Biz de davetimizi ge-
ri çevirmeyip, teşrif ettiğiniz için 
çok teşekkür ederim. Yeni Vatan 
Gazetesi’ni uzun zamandan be-
ri takip ediyoruz. Bağımsızlığı ve 
inandırıcılığı dikkatimizden kaç-
mıyor. Tüm değerli Türkçe yayın ya-
pan basından beklentimiz budur. . 
Kendimi kısaca tanıtmam gereke-
cek olursa, Avusturya’ya 1990 yılın-
da geldim. O dönemde buraya gelen 
herkes gibi inşaat sektöründe çalı-
şarak çileyi çektik. Sonra kendi tak-
simi işletmeye başladım. Esnaf ha-
yatına böylece adım attım. Daha 
sonra alarm ve güvenlik sistemleri 
üzerine çalışan bir şirket kurdum. 
Sonrasında WKO’da taksicilik ala-
nında sorumluluk aldım. Ancak 
orada siyasi partilerin ticaret der-
neklerinde yaşattıkları hayal kırık-
lığına uğradım ve Avusturya siyasi 
arenasından soğudum. Ardından 
2011’dE TÜMSIAD Austria kurul-

du. Şimdi TÜMSIAD’da Genel 
Sekreterlik görevini sürdürüyorum. 

Ye n i  Va t a n :  A v u s t u r y a 
TÜMSIAD’ın işleyişi nasıl? Kaç 
üyesi var ve kimlere ulaşmaya 
çalışıyor? 

Yusuf Şahin:  Avusturya’da 
TÜMSIAD şuan sadece Viyana ve 
Niederösterreich’ta faaliyet göste-
ren esnaf ve iş adamlarından olu-
şan 96 üyeye sahip. Yönetimimiz, 
başkan Efraim Özkan haricin-
de, 12 kişiden oluşuyor. Finanz, 
Basın, Bürokrasi, Organizasyon 
ve Sektör, Eğitim komisyonu 
olarak beş farklı komisyonu-
muz var. Türkiye’de olduğu gibi 
Avusturya’da da işleyiş aynı şe-
kilde. Özellikle kobilere ulaşmaya 
çalışıyoruz. Türkiye’de olduğu gi-
bi Avusturya TÜMSIAD için de en 
önemli kriter iş ahlakı. Bakın biz 
üyelik aidatı şartı bile koymuyo-
ruz, bizde her şey gönüllülük esa-
sına dayalı. Tek kriterimiz var tek-
rar ediyorum iş ahlakı. Piyasada 
adı çıkmış kişileri üye olarak ka-
bul etmemeye özen gösteriyoruz. 

Yeni Vatan: Yani “Piyasada bir 
şekilde iş ahlaksızlıkları sebe-
biyle mimlenmiş kişilere kapı-
mız kapalı” diyorsunuz. 

Yusuf Şahin: Avusturya’da en çok 
göz önünde olan esnafımızdır. 
Aslında esnaf ve iş adamlarımız 
Türkiye göçmenlerinin adeta dı-
şarıya açılan vitrini gibi. Onların 
çizdiği resim, onların gösterdi-
ği başarılar bizim Avusturya top-
lumundaki yerimiz için büyük 
bir önem taşıyor. Bunca yıldır 
Avusturya’da yaşıyoruz, ancak 
bir markalaşma sorunu yaşıyo-
ruz. Burada iş ahlakı devreye gi-
riyor. Artık iş ahlakı taşımayan 
kişilerin imajımızı zedelemesine 
bir dur demeliyiz. Bir esnaf işi-
ni çok iyi bilmeli ve hesabını ki-
tabını iyi yapmalıdır. Müşteri 
kutsaldır. İster Avusturyalı, is-
ter Türkiye göçmeni. İşi bilme-
den dükkan açmak, esnaf aç-
mak, hem iflasa sürüklüyor hem 
de Türkiye göçmenlerinin resmini 
ve imajını zedeliyor. Bunun dışın-
da üyelikte herhangi bir mezhep, 
din, dil, ırk ayrımı yapmıyoruz. 
Üyelerimiz arasında Arnavut, 
Makedon, Avusturyalılar da var. 
Tüm iş adamlarını ve esnafları 
kucaklıyoruz.

Yeni Vatan: Sizce Türkiye göç-
meni esnaf ve iş adamlarının 
bugüne kadar ne gibi hataları 
oldu? Bundan sonra nelere dik-
kat etmek gerekiyor? 

Yusuf Şahin: Avusturya’daki iş 
adamları ve esnaflar olarak geç-
miş yıllarda yaptığımız en büyük 
hata, vizyonumuzu geniş tutma-
mak oldu. “Bir an önce para kaza-
nalım” dedik, ticari vizyonumu-
zu para kazanma üzerine kurduk. 
Müşteri memnuniyeti, Avusturya’da 
bir marka haline gelme, kalite, ge-
lecek planları gibi unsurları ar-
ka planda tuttuk. Özeleştiri yap-
mamız gerekiyor. Sayıları 350 bine 
yaklaşan Türkiye göçmenleri ne-
den Avusturya’da marka olama-
dı? Hepimizin ortak hatası otoma-
tik tepkiler vermemiz. Bir işimiz ters 
gittiğinde yapıştırdığımız cevap ay-
nı: “Türk’üz diye ayrımcılığa uğru-
yoruz.” Halbuki biz Avusturyalıdan 
da ticari ve sosyal konularda çok 
şey öğrendik. 

Yeni Vatan: Ticaret odalarında, 
partilerde, eyalet meclislerinde 
faaliyet gösteren Türkiye köken-
li siyasetçi veya temsilcilerden 
beklentileriniz nelerdir? 

Yusuf Şahin:  Avusturya’da 
Türkiye göçmenlerini temsil eden 
siyasetçilerin oldukça az oldu-
ğunu düşünüyorum. Nicelik ola-
rak az olduğu gibi, nitelik ola-
rak verimsizler. Kalite sorunu 
var. İnsanlarımıza karşı yapılan 
ayrımcı propaganda çok büyük. 
Kendi içimizden ve kendi dışımız-
dan etnik kökenimize, milli ve di-
ni duygularımıza karşı saldırılar 
alıyoruz. Dolayısıyla ayrımcılık 

TÜMSİAD Austria GENEL SEKRETERİ YUSUF ŞAHİN 
“Her derneğin,federasyonun  karnesine bakılsın. bizim de.”

“Tabela DerNeĞi DeĞiliZ”
Tüm Sanayiciler ve 

İş Adamları Derneği 
(TÜMSIAD) Austria’nın genel 

sekreteri Yusuf Şahin Yeni 
Vatan Gazetesi’ni davet ede-

rek, sorularımızı yanıtladı. 
Sözde dernekler, sözde siya-

setçiler, sözde gazeteciler 
konular arasındaydı. 

Birol KılıçYusuf Şahin
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Yeni Vatan Gazetesi: Yeni gö-
reviniz için öncelikle tebrik 
ederiz. Kendinizden ve eğiti-
minizden kısaca bahsedebilir 
misiniz?

Necmiye Gönay: Teşekkür edi-
yorum. Bregenz’de doğdum, 24 
yaşındayım. Matura’mı aldıktan 
sonra çalışma hayatına başla-
dım. WIFI’de 4 yıllık pazarlama 
eğitimini tamamladım. 

Yeni Vatan Gazetesi: Politi-
kayla hep ilgili miydiniz? ÖVP 
ile ilk bağlantınız nasıl oldu?

Gönay: Lise yıllarında pek çok 
gönüllülük projesine katılmıştım. 
Daha sonraki dönemde arkadaş-
larımla bir partide çalışmak isti-
yorduk. Çünkü çalıştığımız pro-
jelerde eyalet temsilcileriyle ya 
da lokal politikacılarla tanışma 
imkanı buluyorduk. Yine bir pro-
je sırasında tanışıtığım Bregenz 
Belediye Başkanı Markus Linhart 
bana ÖVP’de çalışmak isteyip is-
temediğimi sordu. Ben de hemen 
kabul ettim. 

Yeni Vatan Gazetesi: Neden 
SPÖ, değil de ÖVP’yi tercih et-
tiniz? 

Gönay: Çünkü ÖVP adı üstüne 
halkın partisi. Halkın her ke-
simine ulaşmak istiyorlar. Hiç 
kimseyle bir problemleri yok. 
ÖVP herkesi kucaklıyor. Türkiye 
göçmeni siyaset ile ilgilienen in-
sanlarımız tabanın sesi olarak 
köprü olmalıdır. Gençlere bü-
yük görev düşüyor.

Yeni Vatan Gazetesi: ÖVP Vo-
rarlberg Gençlik Kolları bü-
rosunda ne gibi problemlerle 
ilgileniyorsunuz? 

Gönay: Ofisimizde her türlü 
problemi konuşuyoruz. Prob-
lemler genellikle tüm gençlerin 
problemi olan eğitim, entegras-
yon ve işsizlik konularında olu-
yor. Benim için Türkiye göçmen-
lerinin sorunları çok önemli.

Yeni Vatan Gazetesi: Avrup-
a’da gençlerin, gördükleri ırk-
çılık nedeniyle politikaya gir-
diğini sıklıkla görüyoruz. 

Gönay: Bregenz’de doğdum bü-
yüdüm ama Türk düşmanlığı 
olduğunu söyleyemeyeceğim. 
En azından şahsen ben öyle bir 
problem yaşamadım. Bazen is-
minizi duyduklarında küçük de 
olsa bir önyargı olabiliyor. Ama 
büyük bir ırkçılık problemi yok. 

Yeni Vatan Gazetesi: Türki-
ye kökenli gençlere ve aileler 
vermek istediğiniz mesajlar 
nelerdir? 

Gönay: Türkiye kökenli aileler 
çocuklarının mutlaka anadil-
lerini de, Almanca’yı da en iyi 
şekilde öğrenmesini sağlamalı. 
Ben evin içinde çok iyi öğre-
nemedim ama dört yıl Türkçe 
kursuna gittim, annemin yön-
lendirmesiyle. Türkiye kökenli 
gençleri ÖVP’ye davet ediyo-
rum. Gelsinler hep birlikte çalı-
şalım. ÖVP olmasa bile Avustur-
ya siyasetinde olmalıyız.

ÖVP Vorarlberg Gençlik Kolları Sekreterliği 
görevinden ÖVP Vorarlberg Gençlik Kolları 

Başkanlığı görevine yükselen Necmiye Gönay 
gurur kaynağı oldu. Gönay, Yeni Vatan 

Gazetesi’ne, “Türkiye göçmeni siyaset ile ilgi-
lienen insanlarımız vatandaşın sesi olarak 

köprü olmalıdır. Gençlere büyük görev düşü-
yor. Halkın gerçek sesi olalım. Türkiye göç-

menlerinin buna ihtiyacı büyük” dedi. 

“Halkın gerçek sesi olalım”
rÖPOrTAJ: 

Çiçek Şahbaz
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Almanya Bremen Kirch-
weyhe’de Cihan A. (20) 
isimli Türkiye göçme-

ni genç tüyler ürpertici bir ola-
ya karıştı. 25 yaşındaki Daniel 

S. İle Kirchweyhe tren garında 
kavgaya tutuşan Türkiye göç-
meni Daniel’in komaya girmesi-
ne, beyin fonksiyonlarının sona 
ermesine, neticede de vefatına 
sebep oldu. Cihan A.’nın arka-
daşlarının kendisini Facebook 
üzerinden “Bir Nazi cepte”, “Bir 
Nazi, bir Nazi’dir. Eline sağlık!” , 
“Şerefsiz Nazi ortadan kalktı, sü-
per” gibi cümlelerle kutlamala-

rı duyanları daha da dehşete dü-
şürdü. Tutuklu bulunan Cihan 
A’nın daha önce kendisine siga-
ra vermeyen bir arkadaşını bı-
çakladığı da yaşanan vahşetin 
sonrasında polis tarafından veri-
len bilgiler arasındaydı. 

Daniel S’nin yaşama veda etme-
sinin ardından Kirchweyhe tren 
garının önünde bu acının bir da-
ha gerçekleşmemesi mesajını 
vermek için yüzlerce kişi toplan-
dı. SPD’den de yetkililerin katıl-
dığı törende “Bu bir Alman-Türk, 
Nazi-göçmen kavgası değildir” 
denildi. Almanya’nın aşırı sağcı 
partisi NPD’li bir grubun ise pro-
testo gösterisi yapılmasına izin 
verilmedi. Vatandaşlar da “Yas 
tutuyoruz, ama Nazilerle birlikte 
değil” yazılı pankartlarla büyük 
bir duyarlılık örneği gösterdi. 

Özgürlükler ülkesi (!) Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde 
çocuğunuza pembe veya 

mavi renkte, taşıyabileceği ağır-
lıkta bir tüfek hediye edebiliyor-
sunuz! Evet, yanlış okumadınız. 
Sık sık ortaokul ve liselerde çıl-
dırmış bir öğrencinin, okulu basa-
rak onlarca kişiyi ateşli silahlarla 
öldürdüğü haberlerinin ABD’den 
çıkması tesadüf değil. Çocuklar 
için özel olarak tüfekler de üreten 
“Keystone” adlı firma tek başına 
bu ürünle ülkede yıllık 60 binlik 
bir satış rakamına ulaşıyor. Yani 
çocuklar erken yaşta tüfeklerle, 

silahlarla haşır neşir olma imka-
nı buluyor. Bu münasebet sadece 
filmlere konu olan, yine tesadü-
fi bir “çıldırma” ile bitiyor sanma-
yın. Ülkede çocuk tüfekleri sebe-
biyle her yıl 6 bin çocuk hayatını 
kaybediyor, yani günde yaklaşık 
17 çocuk! 

Geçtiğimiz günlerde 5 yaşındaki bir 
kız çocuğunun “Benim İlk Silahım” 
adıyla satılan, adeta bir oyuncak 
şeklinde üretilmiş pembe tüfeğiy-
le 2 yaşındaki kardeşini vurmasıy-
la patlak veren skandal sivil top-
lum kuruluşlarını harekete geçirdi. 

Sık sık ortaokul ve liselerde çıldırmış bir 
öğrencinin, okulu basarak onlarca kişiyi ateşli 
silahlarla öldürdüğü haberlerinin Amerika Birleşik 
Devletleri’nden gelmesi tesadüf değil. Ülkede 21 
yaşına kadar alkol almak yasak, ancak çocuklar 
tüfekle talim yapmaya 5 yaşında başlayabiliyor. 
Skadal 5 yaşındaki bir kız çocuğunun 2 yaşındaki 
kardeşini öldürmesiyle patlak verdi. 

pembe şeker 
yerine tüfek 

ABD’de silahta sınır tanımıyor

Ettenreichgasse’deki HTL’de 
geçen olayda, iki öğren-
ci arasında tartışma çıktı. 

Görgü tanıklarının ifadelerine gö-
re olay bıçaklama tehditleriyle de-
vam ederken, taraflardan birisinin 
arkadaşı olan Ahmet A. adlı öğren-
ci, kavgayı yatıştırmaya ve iki tara-
fı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak ne 
olduysa bundan sonra oldu.

14 yaşındaki Ahmet A. teşekkür 
beklerken okul arkadaşının hış-
mına uğradı. Kavga eden arka-
daşı Ahmet’in annesine küfürler 
savurmaya başlayınca kendini tu-
tamayan Ahmet, arkadaşına tokadı 
yapıştırdı ve haklıyken haksız du-
ruma düştü.  Görgü tanıkları olayın 
tüm detaylarını bildikleri halde, 
okul yönetimi hiçbir tanığa so-
ru sormadı. Okul yönetimi Ahmet 
A.’ya okuldan uzaklaştırma ceza-
sı verilmesini planlarken, genç öğ-
rencinin avukatı “Bu olay için bir 
disiplin işlemi talep edeceğiz” di-
ye konuştu. Okul müdürüyle ileti-
şime geçme çabalarının da sonuç-
suz kaldığı öğrenildi.

kavgayı 
yatıştırdı, 

cezayı o aldı

“bir Nazi       
cepte”

23. Viyana’da Sterngasse 
ve Klingerstrasse’nin 
kesiştiği kavşakta 

yaya geçidi ve yaya lambası bu-
lunmaması Mehmet Ali isimli 6 
yaşındaki çocuğun vefatına se-
bep oldu. Viyana’nın en kalaba-
lık mangal parklarından biri olan 
Draschepark’a ulaşmak için hafta-
sonları bu kavşağı kullanan yüz-

lerce insanın da hayatı tehlikede. 
Dikkatsizlik halinde bu kavşak-
ta nice canların verilebileceği dü-
şüncesiyle yaya geçidi için imza 
toplayan duyarlı vatandaşların 
bu talebine yetkililer sessiz kaldı.

İmza kampanyası konusun-
da vatandaşlar “Burada bir kır-
mızı ışık  lambası burada yapıl-

sın. İnsanlar ve özellikle Türkiye 
göçmenleri bu kavşağı piknik 
yapmaya giderken kullanıyor. 
Burada devamlı küçüklü büyük-
lü kazalar oluyor. Ama Viyana 
Belediyesi’ndeki Türkiye göç-
menleri bizimle ilgilenmedi. 
Türkiye göçmeni siyasetçiler ne iş 
yapıyorlar? Bizi neden bu kadar 
yalnız bırakıyorlar? Sanki bizimle 

ilgileniyorlarmış gibi yalan dolan 
atıyorlar. Gelecek seçimde kesin-
likle kapımıza gelen bu siyasetçi-
leri seçmeyeceğimizi ifade ede-
ceğiz. Burada binlerce Türkiye 
göçmeni karşıdan karşıya geçi-
yor. Bu konuyla ilgilenecek hiç-
bir dernek, federasyon ve siya-
setçi olmaması çok yazık. Onları 
Allah’a havale ediyoruz.” dediler. 

bu ölüm kavşağı mehmet ali’yi aldı 
yaya lambası niye yapılmıyor ?

“Türkiye deyince 
suratlar asılıyor”

Viyana’ya 18 yıl önce gelen 
ve on yıldır taksicilik ya-
pan ikiz babası 39 yaşın-

daki Alim Ünal Avusturya’da gör-
düğü ayrımcılıktan bıkmış. Her 
gün “Nasıl Türkiye’ye dönebili-
rim?” diye kara kara düşündü-
ğünü söyleyen Alim Ünal der-
dini anlattı: “Taksicilikten önce 
Avusturyalıların bu kadar ırkçı ol-
duğunu bilmezdim. Sohbet ediyo-
ruz, sonra bana nereden geldiğimi 

soruyorlar. Türkiye ismini duyun-
ca o sohbetin çehresi bir anda 
değişiyor, surat asıyorlar. Adam 
zaten aksanımdan göçmen oldu-
ğumu biliyor, adamın göçmen-
lerle bir sorunu yok. Türkiye’den 
geldiğimi duyunca adam ırkçılık 
yapıyor. Anlamadım gitti.” Birçok 
taksici arkadaşının bu sorunu ya-
şadığını söyleyen Ünal, “Bu konu-
yu sulandırmadan ciddiyetle tar-
tışmak gerekiyor” dedi.
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cips mi yiyoruz, yağ mı içiyoruz? 

Araştırma enstitüsünden 
doktor ve ekonomist 
Thomas Czypionka an-

ket sonuçlarını değerlendirir-
ken önemli bilgiler verdi. Her 
dört erkekten biri ve her on ka-
dından birinin sağlığa zararlı 
olacak ölçüde alkol içtiğini söy-
leyen Czypionka, Avusturya’da 
neredeyse her öğün bira ya 
da şarap içilebildiğini belirtti. 
Avusturya’nın alkol tüketimi ko-
nusunda Fransa ve Portekiz’den 
sonra Avrupa üçüncüsü oldu-
ğunu belirtti.  Czypionka, ay-
rıca IHS olarak alkol bağımlılı-
ğının ekonomik sebeplerini de 
araştırdıklarını sözlerine ekledi.

Sağlık sektörüne yük 

2011 yılında devletin kasasın-
dan çıkan sağlık maliyetleri 370 
milyon €’yu buldu. Bunun ya-
nı sıra dolaylı masraflar da ek-
lendiğinde (iş kazaları, erken 
emeklilik vs.) bu miktar daha 
fazla tutacak. Sağlık harcamala-
rında alkoliklerin tedavi masraf-
ları da büyük bir yer tutuyor.  IHS 
Temsilcisi, İsviçre kentini örnek 
vererek; “Mesela Zürih’te saat 
16.00’dan sonra tren istasyonla-
rında alkol satılmıyor. Bu da in-
sanların bu konuda daha akıllı 
davranmaları için bilinçli olma-
larını sağlıyor” diye konuştu. 

Yüksek araştırmalar 
enstitüsü IHS’nin yaptı-
ğı bir araştırmaya göre 
Avusturya’da 350.000 

kişi alkolik çıktı. 

alkol 
belasını 
ciddiye 

alın!

Uzmanlar  uyarıyor! 
Sucuk, salam, sosis 
gibi işlenmiş 

etlerin ciddi oran-
d a  ka n s e -
re neden 
oluyor.

İsviçre’de yapılan 
bir araştırmada, 
günlük işlen-
miş et tüketen-

lerin pankreas 
kanserine yakalan-

ma oranının yüzde 20 
arttığının gözlemlendi-

ğini ifade etti. İşlenmiş et 

ve et ürünlerinde bulunan sod-
yum nitrit, bizzat kendisi kanse-
rojen olmamakla birlikte, zengin 
protein içeriğine sahip gıdalarda-
ki aminoasitlerle reaksiyona gire-
rek kanser oluşumuna yol açabil-
diğini belirten uzmanlar, bağırsak 
kanserinin de bu besinler sebebiy-
le yaygınlaşacağı görüşünde.

bu yiyecekler kanser yapıyor

At etiyle başlayan gıda skan-
dallarına İsveçli mobilya 
firması IKEA da yan ürün 

olarak sattığı gıdalarla bol bol kat-
kı sağlıyor. Bu kez de dev firmanın 
Türkiye ve Avrupa’nın bazı ülkele-
rinde “yüzde yüz geyik etli” ola-
rak sunduğu lazanyalarda domuz 
eti bulundu. 

Araştırmanın ardından yapı-
lan açıklamada lazanyaların 
İsveçli yiyecek firması Familjen 
Dafgoard tarafından üretildiği 
ve IKEA  satış mağazalarına gön-
derildiği, Belçika’da laboratu-
varlarda analiz edilen geyik et-
li lazanyalarda yüzde 1 oranının 
üzerinde domuz etine rastlandı-
ğı bildirildi. Sonuçlar üzerine ay-
nı gün Belçikalı IKEA yetkilileri-
nin bütün Avrupa ülkelerindeki 
mağaza sorumluları ile iletişime 

geçerek, lazanyaların satışının 
durdurulmasını istedikleri kay-
dedildi. IKEA’nın dayanıklı mal-
lardan sorumlu müdürü Anders 
Lennartsson, mobilya mağaza-
sındaki tüm geyik etli lazanya-
ların satışının durdurulduğunu 
açıkladı. Lennartsson, laboratu-
var analizlerinden sonra verilen 
bu kararın ardından 10 bin ton 
geyik etli lazanyanın depolarda 
bekletildiğini belirtirken, ne ka-
darının satıldığı konusunda bilgi 
vermedi. IKEA’nın mağazalarında 
satışa sunulan köftelerinde de bir 
süre önce at eti bulunmuştu.

ıkea’da bitmeyen domuz skandalı 
At etiyle başlayan gıda skandallarına İsveçli mobilya 
firması IKEA da yan ürün olarak sattığı gıdalarla bol bol 
katkı sağlıyor. Bu kez de dev firmanın “yüzde yüz geyik 
etli” olarak sunduğu lazanyalarda domuz eti bulundu. 

Yediden yetmişe herke-
si baştan çıkarabilecek 
lezzete sahip cipsler 

aslında insanın yiyip yiyebi-
leceği en tehlikeli besinlerin 
başında geliyor. İnsan sağlığı 
açısından cipsler sadece obe-

zite ve kalp hastalığı sebebi 
değil. Cipsler anne karnındaki 
bebeğe bile zarar verebiliyor. 
Çocuklarda hiperaktivite, ye-
tinkinlerde ise kanser gibi so-
nuçları doğurabiliyor. Yapılan 
araştırmalar Avrupa’daki her 

çocuğun haftada en az 2 kez 
cips yediğini ortaya koyarken, 
cipsteki yoğun yağın, trige-
minal denilen sinir hücreleri 
tarafından hissedilmesi ve 
beyne “cips ye” komutu gön-
deriyor olması da dikkat çekti. 

Yediden yetmişe herkesi baştan çıkarabilecek lezzete sahip cipsler aslında 
insanın yiyip yiyebileceği en tehlikeli besinlerin başında geliyor. 

21. ViYANA, NEUE DoNAU, sol kıyı, 
Jedleseer Brücke köprüsünden 
nehrin akış yönünde 50 metre

21. ViYANA, DoNAUiNsEL, Florids-
dorfer Brücke köprüsünden neh-
rin akış yönüne ters yönde 600 
metre -750 metre (sağ kıyı, Neue 
Donau, kıyı yolu)

21. ViYANA, DoNAUiNsEL, Florids-
dorfer Brücke köprüsünden neh-
rin akış yönüne ters yönde 350 
metre -450 metre

21. ViYANA, NEUE DoNAU, Brigitte-
nauer Brücke köprüsünden neh-
rin akış yönünde 100 metre

22. ViYANA, NEUE DoNAU, sol kıyı, 
Brigittenauer koyunda

22. ViYANA, DoNAUiNsEL, Reichs-
brücke köprüsünden nehrin akış 
yönünde 100 metre (Neue Donau 
sağ kıyı

22. ViYANA, NEUE DoNAU, sol kıyı, 
Neue Donau-Mitte otomobil par-
kından nehrin akış yönünde 400 
metre uzaklıkta

22. ViYANA, DoNAUiNsEL, Donaus-
tadtbrücke köprüsünden nehrin 
akış yönüne ters yönde 500 met-
re -750 metre (Neue Donau, sağ 
kıyı, nehir yukarı Wehr 1 - kıyı 
yolu)

22. ViYANA, DoNAUiNsEL, Donaus-
tadtbrücke köprüsünden nehrin 
akış yönüne ters yönde 650 metre 
uzaklıkta

22. ViYANA, NEUE DoNAU, sol kıyı, 
Steinspornbrücke köprüsünden 
nehrin akış yönüne ters yönde 200 
metre ve nehir aşağı 300 metre

22. ViYANA, DoNAUiNsEL, Steins-

pornbrücke köprüsünün hizasın-
da, Tuna kıyısına doğru 100 met-
re uzaklıkta

22. ViYANA, NEUE DoNAU, sol kıyı, 
Lobgrundtor civarında (Çıplaklar 
bölgesi: Dammbereich)

• TUNA ADAsı (DoNAUiNsEL) böL-
gEsi - ızgara bölgeleri de mevcut 
bulunmaktadır.

• Rezervasyon yapmadan kulla-
nılabilinir

21. ViYANA, Neue Donau, sol kıyı, 
Brigittenauer Brücke köprüsü ile 
Brigittenauer yüzme koyu arasında

22. ViYANA, Neue Donau, sol kıyı, 
Steinspornbrücke köprüsünden 
itibaren nehrin akış yönüne ters 
yönde 900 metre boyunca

• Halka açık diğer ızgara alanları

• Rezervasyon yapmadan kulla-
nılabilinir

11. ViYANA, Am Donaukanal, Al-
berner Hafenzufahrtsstraße

14. ViYANA, An der Wien, Alte 
Wientalstraße

16. ViYANA, Steinbruchwiese, Jo-
hann-Staud-Gasse

17. ViYANA, Mittereckwiese, Exel-
bergstraße

19. ViYANA, Krapfenwaldgasse, 
Höhenstraße‘de Krapfenwaldbad 
yakınında

22. ViYANA, DoNAU-oDEr-KANAL, 
Becken III (Uferhaus yakınında)

23. ViYANA, DrAscHEpArK, Ecke Tri-
ester Straße/Sterngasse (7-22 arası)

Havaların ısınma-
sıyla birlikte Türkiye 
göçmenlerinin vaz-
geçilmez klasiği olan 
ızgara için Viyana 
Belediyesi yer göste-
riyor. Bazı yerler için 
ise önceden rezer-
vasyon yaptırmak 
gerekiyor. Telefon: 
(+43 1) 4000 96496

   TUna adası (donaUınsel)  Bölgesi - ızgara yapma yerleri donanım: Masa ve banklar, sabit beton ızgara yerleri.

viyana‘da ızgara 
yapma yerleri ve 
parklar neresi?
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 gLAsErEı

ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve Pencere Camları, 
Hediyelik eşya, Banyo Rafları, Mutfak Camları

 cAM biZiM iŞiMiZ

sİGoRTalı eVleRİn CaM deĞİŞTİRMe ÜCReTİ sİGoRTa 
ŞİRKeTİnden alınıR.

 24 saat acil arama hattı: 
	 0699	110	49	021

Viyana ve niederösterreich çevresi ve köyleri

cAMcı TAYFUN 

Vİyana Ve nİederösterreİch çeVresİ Ve köylerİ

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

Venezuela’da çocukların so-
kak hayatından uzak kal-
malarını sağlamak ama-

cıyla, 1975 yılında müzisyen ve 
ekonomist Jose Antonio Abreu 
tarafından ortaya çıkarılmış bir 
müzik eğitimi projesi olan ‘El 
Sistema’ örnek alınarak haya-
ta geçirilen bir orkestra projesi 
de Superar tarafından Viyana’da 
yürütülüyor. Superar’ın orkest-
ra projesi kapsamında çoğu 10. 
Viyana’da yaşayan yüz kadar ço-
cuk ücretsiz olarak viyola, çello ve 
keman dersleri alıyor. Superar’ın, 
Viyana’nın farklı bölgelerinde 
sürdürdüğü, çocuklarınızın üc-
retsiz olarak katılabileceği dans 
ve müzik dersleri hakkında bilgi 
almak için www.superar.eu adre-
sini ziyaret edebilirsiniz. 

muhsin müziğe davet etti

Soru: Avusturya’da boşandık, 
Türkiye’de de kendiliğinden bo-
şanmış mı oluyorum?

Cevap: Almanya’da verilmiş bo-
şanma kararları Türk mahkeme-
since tanındıktan sonra hüküm 
ifade eder. Yani Almanya’da bo-
şanma işlemi kesinleştikten son-
ra tekrar Türkiye’de de dava açıl-
ması gereklidir.

Soru: Boşanma kararlarının ta-
nınması ve tenfiz davaları uzun 
süren bir davalar mıdır?

Cevap: Tanıma ve tenfiz davala-
rında Tebligat (Zustellung) gerek-
tiğinden dolayı dava anlaşmalı 
olarak iki avukat ile yapılırsa seri 
şekilde sonuçlanır aksi halde za-
man alabilmektedir.

Soru: Avusturya vatandaşıyım, 
bu durumda da tenfiz davası 
yapmam gerekir mi ?

Ce vap:   Normal  şar t larda 
Avusturya vatandaşlarının ten-
fiz davası açmak gibi bir zorun-
luluğu bulunmamaktadır, an-
cak Türk vatandaşı ile evlenmiş 
olup tekrar Türk vatandaşı ile ev-
lenmek isteyen Avusturya vatan-
daşlarından Alman makamları 
Türkiye’de de boşanmanın tenfi-
zini talep edebilmektedir.

Soru:  Boşanmanın tenfizini 
Türkiye’de yapmaya karar ver-
dim; hangi belgeleri avukatıma 

ibraz etmeliyim?

Cevap: Avukatınıza usulüne gö-
re hazırlanmış vekaletname ile 
Avusturya Mahkemesi tarafın-
dan verilen boşanma kararının 
avukata verilmesi yeterlidir.

Soru:  Avusturya’da evlendim 
ve evliliğimi zaten konsoloslu-
ğa hiç bildirmedim dolayısıyla 
ben Türkiye’de halen bekar gö-
zükmekteyim. Bosanmanin ten-
fizini yapmalı mıyım? 

Cevap: Vatandaşlık ile bağlı ol-
duğunuz ülkeye medeni durum-

larınızdaki değişiklikleri yapma-
nız sizin görevinizdir. Dolayısıyla 
eğer ki evlilik bildirilmediyse bo-
şanmanın tenfizini yapmadan 
önce evliliğinizi Bağlı bulundu-
ğunuz Türk konsolosluğuna bil-
dirmek zorundasınız.

Soru: Avusturya’da boşandım, 
ancak Türkiye’de boşanmanın 
tenfizini yapmadan Türkiye’de 
tekrar başkasıyla evlendim sim-
di ne yapmalıyım?

Cevap:  Bu durumda ilk baş-
ta Türk konsolosluğuna ilk evli-
liğinizi bildirmediğiniz için bu 

sorunlar karşınıza çıkmıştır ve 
Avustura makamları aile birleşi-
minde sizden Türkiye’deki mah-
keme kararını da istediği için sı-
kıntılar olacaktır, dolayısıyla 
başta Avusturya’da yapılan ilk 
evliğinizi Konsolosluğa bildirdik-
ten sonra Avusturya’daki boşan-
ma kararını tanıtmalısınız. Ancak 
unutmamak gerekir ki bu süre 
zarfında hakkınızda Türkiye’de 
ceza davası da açılabilir. Zira ay-
nı anda ikinci evliliğinizi yapmış 
olursunuz. Dolayısıyla medeni 
durumlarınızdaki değişiklikleri 
en kısa zamanda konsoloslukla-
ra bildirmeniz önerilir. 

boşanma kararlarının 
tanınması ile ilgili sorular
Avusturya’da da Türkiye’de olduğu gibi boşanmalar giderek artıyor. 
Boşanmaların önüne geçilmesi gerekiyor, ancak mutsuz son kaçınıl-
maz ise hukuki süreçte dikkat edilmesi gereken husurlar bulunuyor. 
Avusturya’da ve Türkiye’de boşanmalar, tanıma ve tenfiz davaları 
hakkında sıkça sorulan soruların yanıtları.

HUKUK - FORUM   JUSTIZ - FORUM  
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Olay, “Mayer am Pfarrpflatz” isimli Viyana lokalinin 
Çin’deki pazarlama ortağının ülke piyasasındaki 
şaraptan haberdar olmasıyla ortaya çıktı. Çin’deki 

“Mayer” adlı firmanın Avusturya şarabının tıpatıp aynısını 
üretip sattığı, hatta ürüne daha Avusturyalı bir hava kata-
bilmek için üzerine Johann Strauss resmi konulduğu anla-
şıldı.  Döbling’de bulunan Mayer am Pfarrplatz lokalinin 
sahibi Gerhard Lobner, yaptığı açıklamada şunları söy-
ledi: “İlk önce bizim şarabımızın Çin’de kopyalandığına 
inanamadım. Sinir bozucu olan şey ise, marka haklarına 
ve kaliteye hiç saygı gösterilmemiş olması. Bizim orijinal 
şarabımız Çin’e ve Hongkong’a sadece resmi ortağımız ta-
rafından ihraç ediliyor”. 

Saatten kıyafete, telefondan bilgisayara birçok 
ürünü çok ucuz fiyata üretmekte ve dünya 

markalarını taklit etmede uzman olan 
Çinlilerin son icraatı “Mayer” markasının 

“Wiener Gemischter Satz” isimli Avusturya 
şarabı oldu. 

çinliler taklitte 
sınır tanımıyor

Avusturya İş Kurumu’nun 
(AMS) açıkladığı verile-
re göre, bu tarihten itiba-

ren Avusturya’ya yeni AB ülke-
lerinden gelen işçi sayısı 55.000 
artarak 128.000 sınırına ulaş-
tı. İş göçü konusunda başı çe-
ken Macaristan’dan gelen işçi 
sayısı, 2011’de iş izni kısıtlama-
ları kalktıktan sonra neredeyse 
iki katına çıktı. İki sene önce İş 
Kurumu’na kayıtlı Macar çalışan 
sayısı 28.219 iken, bu sayı 2013 iti-
bariyle 55.327’e ulaştı.

Bu durumun Türkiye göçmeni iş-
çilere ise faturası ağır oldu. AB ül-
kelerinden Avusturya’ya gelen iş-
çi sayısı hız kesmeden artarken, 
Türkiye göçmeni çalışanların sa-
yısında ise düşüş gözlemlendi. 
Mart 2011’de İş Kurumu’na kayıtlı 
55.549 Türkiye vatandaşı çalışan 
bulunurken, tam iki yıl sonra bu 
sayı 55.067’ye geriledi. 

Avusturya’daki göçmen işçi sı-
ralamasında Alman vatandaşla-
rı birinciliği kimseye kaptırmaz-

ken (89.779 işçi), Türkiye’yi geçen 
Macaristan vatandaşları (55.327) 
da ikinci sıraya oturdu. Listede 
üçüncü Türkiye’nin (55.067) ar-

dından ise sırasıyla Polonya 
(26.694), Romanya (22.461) ve 
Slovakya (21.276) vatandaşları 
geliyor.

macar işçileri Türklerin rakipleri 
Avusturya iş piyasasının Mayıs 2011’de doğu ülkelerine tamamen açılmasıyla, Macaristan 

başta olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden gelen işçi sayısında patlama yaşanıyor. Bu duru-
mun faturası Türkiye göçmenleri için de ağır oldu. 

Türkiye’de gayrimenkul sa-
tın alan ve almayı düşünen 
yabancıların merakla bek-

lediği düzenleme yürürlüğe girdi. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ta-
rafından onaylanan ‘Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu’nda, 
Türkiye’de taşınmaz satın alanlara 

ve ticari bağlantı ile iş kuracakla-
ra en az bir yıl ikamet izni verilme-
si hüküm altına alındı. Türkiye’de 
taşınmaz satın alan yabancılara 
verilecek oturma izinleri taşınmaz 
satılmadığı sürece her yıl uzatı-
lacak. Uzatma işlemi 8 yıllık dö-
nemi kapsayacak. 8 yılın sonun-

gayrimenkul 
alana oturma izni 

Türkiye’de gayrimenkul satın almayı 
düşünen yabancıların merakla beklediği 

düzenleme yürürlüğe girdi. Türkiye’de 
gayrimenkul alan yabancılara en az bir 

yıl oturma izni verilecek ve taşınmaz satıl-
madığı sürece oturma izni uzatılacak. 
Sekiz yıl sonunda gayrimenkul sahibi 

sürekli ikamet izni alabilecek. 

da ise taşınmaz sahiplerine 
sürekli ikamet izni verilecek. 
En çok Körfez ülkelerinden ve 
Rusya’dan gelen yatırımcıla-

rın avantajına olacak bu yeni 
düzenlemeyle Türkiye’ye cid-
di oranda kaynak girişi bekle-
niyor. 
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koNUk yaZar
IAGÖ Başkanı 
Kazım Gülfırat

10 mayıs 2013:
alevilik avusturya’da  resmen tanındı

Bu hak ile bildiğiniz gibi 
Aleviler için önem arz eden 
bayramlarımız kabul edil-

di, üniversitede din eğitimi baş-
ladı ve Alevi mezarlığı alındı. 
10 Mayıs 2013 tarihinden itiba-
ren Avusturya Devleti bizleri son 
iki yılda yaptığımız diğer zorun-
lu zor şartları da  yerine getirme-
mizden dolayı bir inanç kurumu 
olarak tüm hak, hukuk ve görev-
lerimiz ile resmen tebliğ etmiştir. 
Daha birçok haklar sırasıyla ge-
lecektir. Artık Alevi toplumu için 
yeni olanakların yaratıldığı bir 
dönemdeyiz. Başta Viyana Alevi 
Kültür Birliği’ne, Avusturya eya-
letlerindeki kardeş kurumlarımı-
za, kurucu derneklerimize, inanç 
önderlerimize ve IAGÖ çalışan-

larına teşekkürlerimi belirtmeli-
yim. Alevi toplumu ve kurumları 
olmasaydı ne IAGÖ buralara gele-
bilir, ne de yasal haklar kazanıla-
bilirdi. Hepsine istinasız şükran, 
sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.
Tüm bunlar olurken hatalarımız, 
eksiklerimiz ve istemeyerek kal-
bini kırdığımız canlarımız olabi-
lir. Bizi  gerçekten kıranları bizler 
af ediyor ve varsa, yapılan karşı-
lıklı yanlışlıklardan gelin birlik ve 
beraberlik için ders çıkaralım di-
yorum. “Gelin canlar bir olalım”  
diyen  Pir Sultan Abdal`ın niye bu 
mesajı verdiğini tekrar düşüne-
lim.  Başvuru yaparken yaşanan 
toz duman içerisinde yaşanan ek-
sikliklerin düzeltilmesi ve kırılan 
gönüllerin yeniden onarılması 

için elimizden gelen her şeyin ya-
pılması gerektiğini düşünüyorum. 
Gün artık düşmanlıkları, kırgınlık-
ları geride bırakıp, barışma günü-
dür. Kazanılan haklar inanın hepi-
nizindir. Hepimizindir. 

Aramızda farklı ibadet biçimleri, 
yöresel, bölgesel ve kültürel fark-
lılıklar olabilir; bu bizim zengin-
liğimizdir. Alevi toplumu içinde 
farklı politik tercihleri olan can-
larımız da olacaktır. Bundan da-
ha doğal bir şey olamaz. Aleviliği 
güçlü kılan özündeki demokratik 
ve hoşgörülü yapısıdır. Tüm farklı-
lıklarımıza rağmen ortak aklımız, 
yaşam felsefemiz ve inancımızın 
adı Aleviliktir. Alevilik felsefesi 
büyük Bektaşi-Alevi ozanı Yunus 

Emre’nin sözü ile “72 millete tek 
göz bakmaktır”. Gelin bu gözler-
deki, gözlerimizdeki nefs perdesi-
ni kaldıralım ve başta aklımızı kul-
lanalım. Ortak akılda buluşalım. 
Zor olan budur. Gelin zor olanı ba-
şarmak için kucaklaşalım. Nefs-i 
Kâmil’e ulaşmanın mertebelerin-
den biri budur.  Aynı binada fark-
lı evlerde yaşayan kardeş, akraba 
ve komşular gibi bizler de birbiri-
mize saygı içerisinde bakmalıyız. 
Hepimizi içinde yaşatan binamı-
za her şeye rağmen sahip çıkma-
lı ve rızkımızı veren bahçemizi 
birlikte korumalıyız. Kendi evle-
rimizde ve fikirlerimizde özgür, 
ama aynı zamanda Aleviliğin en-
gin hoşgörü bahçesinde birlikte 
yaşamayı desteklemeliyiz. 

Avusturya’da Alevi inancının yasal olarak kabul edilmesi için verdiğimiz 
mücadelemiz 10 Mayıs 2013  tarihinden itibaren resmi olarak başarıya 

ulaşmıştır. Avusturya Devleti bu konuda derneğimize tüm şartları 
yerine getirdiğimizi resmen tebliğ etmiştir.  İnancımız Avusturya devleti 

tarafından dar anlamda derneğimiz İAGÖ’ye iki yıl önce “inanç hizmeti“ yapma 
yetkisi verebilir şeklinde zaten resmen kabul edilmişti. Bize bu hakkı çok 

görmeyen Avusturya Devletine  şükranlarımızı sunarız. 

Avusturya iş piyasasında 
son dönemde meydana 
gelen yoğun işçi çıkarma 

hareketi sonucu piyasada gerilim 
arttı. AMS’nin yılın ilk çeyreği baz 
alınarak oluşturduğu verilerine 
bakıldığında, işten çıkarmalar-
da yüzde 10’luk bir artış gözlem-
lenirken, AMS Başkanı Johannes 
Kopf durumu “endişelendirici” 
olarak nitelendirirken,  “Sayılara 
bakıldığında net olarak rekor 
seviyedeyiz. İstatistiklere göre 
2009’daki duruma neredeyse geri 
döndük” şeklinde konuştu. 

İşsizlik oranı 2009 yılında % 7,2 
iken, 2014’e kadar bu oranın % 
7,4’e kadar çıkması bekleniyor. 
Büyük şirketler de işçi çıkarma 
planı içerisinde. Triumph 350, 

Niedermeyer 280, Swarovski 150 
ve Austrian Airlines da 100 işçi-
sini gözden çıkarmış durumda. 
Bankaların durumu da iç açı-
cı gözükmezken, Bawag yılso-
nuna kadar 500, Bank Austria 

ise 2016’ya kadar 800 çalışanına 
güle güle demeye hazırlanıyor. 
Diğer yandan iş arayan sayısın-
da da büyük bir artış olduğunu 
belirten Kopf, bu sayının 50.000 
kadar artığını söyledi. Bu gru-

bun da 20 bininin göçmen kö-
kenli olduğu belirtilirken, artık 
kadınların ve yaşlıların da eskiye 
oranla daha fazla iş aradıkları da 
dikkat çekici bir veri olarak göze 
çarptı.İş Kurumu Başkanı Kopf, 
Temmuz ayından itibaren yeni 
önlemlerin hayata geçirileceğini 
ifade etti. Bunlardan bazıları şöy-
le: Yeni part-time eğitim: Bir yan-
dan yarım gün çalışarak, bir yan-
dan da eğitim (2 yıl sürecek) alan 
kişi, AMS’den ayda 440 Euro ma-
aş alacak. Kalifiye eleman bur-
su: Bu statüde bir iş sahibi olan-
lar, 3 yıl boyunca 830 Euro maaş 
alacaklar. Hastalığı veya engeli 
olan ve çalışmaya devam etmek 
isteyenler için, Ocak 2014’ten iti-
baren emeklilik yerine farklı bir 
program hayata geçirilecek.

Format dergisinin habe-
rine göre DenizBank’ın 
Sberbank’a 3,5 milyar do-

larlık satışında İsmail Ergener, 
satıştan “emeğinin karşılığını” 
alamayınca 1 milyon Euro’luk 
tazminat davası açtı. Habere 
göre bir yıl kadar önce İsmail 
Ergener Rusya’nın en büyük 
bankası Sberbank’ın yöneticileri 
Sergey Gorkov ve Denis Bugrov 
ile buluşmaya Moskova’ya git-

ti. İkili Ergener’e DenizBank ile 
ilgilendiklerini ancak aylardır 
bir yanıt alamadıklarını söyle-
yerek, Ergener’in içerden biri-
si ve DenizBank’ın annesi ni-
teliğindeki Dexia’yı iyi tanıyan 
biri olarak kendilerine yardım-
cı olup olamayacağını sordu-
lar. Ergener konu ile ilgili “Evet 
ben kimseyle yazılı bir anlaş-
ma yapmadım ancak dünya de-
vi bir bankanın iki yöneticisinin 

sözüne güvendim” şeklinde ko-
nuşurken, karşılığında para ol-
masa bile Sberbank’ta bir göre-
vin kendisine verilebileceğini 
düşündüğünü belirtiyor. 

Denizbank’ın satışından sonra  
Gorkov ve Bugrov gelen haberle-
re göre Ergener’in telefonlarına 
bir daha çıkmadı. Sonrasında 
Ergener, ikiliden imzasız bir geri 
bildirim aldı, Gorkov ve Bugrov 
bu iş için kendisine 50.000 Euro 
ödeyeceklerini bildiriyordu. 
Format dergisinin haberine gö-
re “Bu rakam benim yaptıkları-
mın yanında o kadar gülünç ki...
Bu satışta benim hakkım yendi. 
Bu teklifi bir hakaret olarak ka-
bul ediyorum” diyen Ergener, 
haklarını savunmak için avukat 
Meinhard Novak ile anlaştı ve 1 
milyon Euro’luk bir tazminat da-
vası açtı. 

ismail ergener: “Denizbank 
satışında hakkım yendi” 

iş piyasasında endişe tırmanıyor 
Avusturya’da işsizlik rekor seviyeye ulaştı. Uzmanlara göre 2015’ten önce bir rahatlama yaşanması 

güç. Birçok işletme maliyetlerden tasarruf etmek için işçi çıkarma yoluna gidiyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi Komisyonu’nda gö-
rüşüken Patent Tasarısı ile 

hem ırkçı tasarılara hem de kri-
terlere uymayan isimlere yasak 
gelecek. 

Bil im, Sanayi  ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün konuyla ilgi-
li, “Konusu itibariyle suça tevşik 
eden, ırkçılık, küfür içeren veya 
terör örgütlerini simgeleyen sem-
boller gibi kamu düzeni ve genel 
ahlaka aykırı tasarımları redde-
diyoruz. Coğrafi işaretlerin tes-
cilindeki temel amaçlardan biri 
kalitenin ve aranılan özellikle-
rin sürekliliğini sağlamaktır. Yani 
diyelim Antep baklavası, coğrafi 
işaret tescilinde bunun özellikleri 
belirlenmektedir” şeklinde konu-
şurken, tasarı patent, tasarım ve 
coğrafi işaret ihlallerine 1 milyon 
TL’ye kadar para cezası, bu ceza-
ları ödemeyenlere de hapis ceza-
sı öngörüyor. 

Sahte 
baklavaya

hapis
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Mabet kavramı Latince’de 
"templum"  kelimesinin 
karşılığı olup, kâhinlerin 

kuşların uçuşunu gözetlemek için 
kullandıkları yüksekçe mekan, 
herhangi bir mekan, gökyüzü, 
mabet veya tanrılara tahsis edil-
miş yer, kapalı ve çevrili her yer, sı-
ğınak, mezar, bir mabetteki heykel 
veya mabette heykelin bulunduğu 
yer, bir çatının kalınlığı veya eni, 
gibi anlamlara gelip Fransızca ve 
İngilizce’de mabet anlamına ge-
len "temple" kelimesine de kay-
nak oluşturmuştur. İslâm'da genel 
mabetler için mescit ve cami; Kâbe 
için hem "Beyt" hem de mescit ke-
limeleri kullanılır. Ancak, Kur’an-ı 
Kerim'de de zikredildiği gibi, beyt 
ve mescit kelimeleri yalın halde 
değil daha çok Beytü'l-Haram, 
Beytü'l-Muharrem, el-Kâbe el-
Beytü'l-Haram, Beytül-Atîk, 
Beytü'l-Ma'mur, Mescit, Mescit-i 
Haram şeklinde tamlamalı olarak 
kullanılır (Beyt'in ve diğerlerinin 
geçtiği yerler için bk. el-Bakara, 
2/125,127, 158; Âl-i İmrân, 3/96, 97; 
el-Mâide, 5/2, 97; et-Tevbe, 9/108; 
el-Enfâl, 8/34; Yunus, 10/87; 
İbrâhîm, 14/37; el-A'raf, 7/29-31; 
el-Kehf, 18/21; el-Hacc, 22/25, 29, 
33, 40; et-Tûr, 52/4; el-Cin, 72/18). 
Ayet ve hadislerde İslâm mabetle-
rinin yanı sıra, diğer dinlerin ma-
betlerinden de söz edildiğini gör-
mekteyiz. 

Nitekim Sion Dağı'ndaki Süleyman 
Mabedi için Mescit ve Mescid-i 
Aksâ; Sinagog karşılığında Salavat 
(Havra), Kenîsetü'l-Yehûd; Kilise 
karşılığında da Bîa ve Kenîse keli-
meleri kullanılır (el-İsrâ,17/1-17; el-
Kehf,18/21; el-Hacc, 22/40; Ahmed 
b. Hanbel, Müsned, I, 416; II, 222; 
VI, 25). Kur’an-ı Kerim'de müna-
fıklar tarafından sözde ibadet ama 
gerçekte İslâm toplumunu bölmek 
için bir toplanma yeri olarak yapı-
lan mekâna da ‘mescit’ denilme-

mabet nedir? 
Mabet adlı mekânların hepsi 

gerçek mabet midir?
Mabet suiistimaline son!

Mabet nedir? Mabetin Kur`an`i Kerim`deki anlamı ibadet mahalli, iba-
dete mahsus bina, cami, cem evi, mescit, Cem evi bir dine bağlı olanla-
rın belirli zamanlarda toplu olarak veya tek başlarına ibadet etmeleri 
için yapılmış özel bina, ibadethane, ibadetgâh. Türkçede yeni bir terim 
olarak kullanılmakta olan “tapınak“ sözü ise, İslâm dışındaki dinlerin 
mabetlerini ifade eder. Bu yazının hedefi kendisine Müslüman diyen ister 
Sunni ister Alevi diyen tüm okuyucularımız yanından din ile pek alakası 
olmayan ama bu alanda genel kültürünü ve karşılıklı anlayışı anlamak 
isteyen okuyucularımızin dikkatine sunulmuştur.  

si dikkate değer. "Zarar vermek, 
inkâr etmek, müminlerin arasını 
ayırmak, Allah ve Peygamber’ine 
karşı savaşanlara daha önceden 
gözcülük yapmak üzere bir mescit 
kurup; “Biz sadece iyilik yapmak 
istedik” diye yemin edenlerin ya-
lancı olduklarına şüphesiz ki Allah 
şahittir. Ey Muhammed! O mes-
cide hiç girme!.." (et-Tevbe, 9/107 
Bakiniz Tevbe 107-110).Görüldüğü 
gibi Kâbe için hem ‘beyt’ hem de 
‘mescit’ kelimeleri kullanılmış-
tır. Beyt; "Allah'a ibadet için tahsis 
edilmiş “yüce ev" demektir. Mescit 
ise adını, namazın önemli rükün-
lerinden olan ve kulun Allah'a en 
yakın olduğu anı belirleyen Arapça 
‘da dik durmak, eğilmek, baş eğ-
mek, alnını yere koymak manala-
rına gelen "se.ce.de" kökünden bir 
mekân ismidir (Johns Pedersen, 
"Mescit" İA İstanbul 1979, VIII, 
1).Şu halde secdenin, namazın 
önemli bir rüknü ve namazın da 
İslâm'da en önemli ibadetlerden 

oluşu, bu ibadetin ifa edildiği yere 
secdeye itibarla mescit; ibadete iti-
barla da mabet denildiğini gösterir. 
İslâm örfünde de öteden beri beş 
vakit namaz için tahsis edilen ye-
re mescit denilegelmiştir. ‘Beyt’ ve 
‘mescit’ kelimeleri aynı fonksiyo-
nu ifade ettikleri halde beyt, daha 
ziyade ibadet için ayrılan kapalı, 
sınırlı ve belli bir mekânı göste-
rir. Mescit ise, sınırsız, açık veya 
kapalı her yeri, diğer deyişle yer-
yüzünün her tarafını gösterir. Hz. 
Peygamber zamanında ve onu ta-
kip eden dönemlerde vakit namaz-
larının yanında özellikle cuma na-
mazı kılınan yerler için "insanları 
bir araya toplayan yer" anlamın-
da cami veya el-Mescidü'l-Cami gi-
bi ifadeler kullanılmıştır. Asr-ı sa-
adet ve halifeler döneminde cami 
denince, akla beş vakit namaz ve 
cuma namazı kılınan yerler geli-
yordu. Sadece vakit namazları kı-
lınan yerlere ise; mescit, mahalle 
mescidi veya kabile mescidi deni-
liyordu. Daha sonraki dönemlerde 
cuma namazının -cami, mescit ayı-
rımı yapmaksızın- her ikisinde de 
kılınmasıyla kelimeler arasında-
ki anlam farkı belli ölçüde ortadan 
kalktı. Buna rağmen günümüz-
de -her iki yerde de cuma namazı 
kılındığı halde- kenar semtlerde, 
mahalle aralarında, okul ve bazı 
iş yerlerinde ibadet için tahsis edi-
len yerlere genelde mescit; şehir 
merkezlerindeki ibadet yerlerine 
de cami denilmektedir (İbn Mâce, 
İkâmetü's-Salât, 198).

MAbET DENEN HEr MEKâN NiYE 
gErçEK MAbET DEğiLDir?

Tevbe Süresi 107-110 ayetlerini çok 
ciddi bir şekilde ananızdan emdiği-
niz ak süt kadar helal olan ana di-
linizde okuyup, anlamaya ve ince-
den inceye düşünmeye (Tedebbür) 
başladığınızda bu ilgili ayetlerin 
mabet ve mescitlerde olmanın gö-
zü kandıran bir duvar ve görün-
tü olayı değil, bir niyet, samimiyet 
ve hizmet faaliyeti olması gerekti-
ğini anlattığını kolayca anlarsınız. 
Peki, bu ayetlerden özellikle yasa-
dığımız Avusturya`da veya dünya-
nın herhangi bir yerinde hangi ha-
yati sonuçları çıkarabilirsiniz?

1)  İnananların zararına yol aça-
cak, onlar arasında bölünme ve 
parçalanmalara vücut verecek 
sunun-bunun gözetlenmesi için 
kullanılacak binalar, adlarına 

istenildiği kadar mescit densin, 
Allah katında Kur’an’ı Kerim’in 
Tevbe Süresi 107-110 ayetlerine 
göre değildir. Mesaj bu ayetler-
de çok açıktır. Avusturya’da ba-
kın bakalım çevrenize mescit ad-
lı yerlerin kaçı gerçek anlamda 
Allah katında mabettir?

2)    Tevbe 107-110 ne diyor? Mabet, 
daha ilk gününde, Allah rızasını 
gözetmek dışında hiçbir kaygıya 
yer vermeden yapılmalıdır. Biricik 
niyet ve amaç, insanların Allah 
huzurunda arınmalarını ve yücel-
melerini aracısız sağlamak olma-
lıdır. Avusturya`da bakın bakalım 
kaç mescit bu anlamda gerçek ma-
bettir?

3)   Tevbe 107-110 ayetleri yukarıda 
saydığımız biricik niyetin yanına 
başka hesapların eklenmesi gö-
rünüşte mabet olan binayı, insan-
ların cehenneme yuvarlayan bir 
uçurum haline getirir. Böyle mes-
cit adındaki binayı yapanlar, iddi-
aları ne olursa olsun, Allah katın-
da zalimdirler.

4) Bu tip mescit adlı riya ve tefri-
ka (bölücülük, bölümce) binala-
rını yapanlar, iyilik ve güzellikten 
başka hiçbir şey amaçlamadıkla-
rına bir de yemin de edebilecek-
lerdir. Bunu bu satırların yazarı 
demiyor. Kur’an’ı Kerim’in Tevbe 
Suresinin 107-110 Ayetlerinde 
bizzat Cenab-i Allah (cc) tüm in-
sanlar bazen Allah’ın evi adı ile 
anılan binalar (Mescit, Cami) 
konusunda dikkatli olun diye 
uyarıyor. Hiç uzağa gitmeyelim 
Lokman Süresi 36. ayette yine 
çok büyük bir uyarı var: “Aman 
o yaman aldatıcı seni Allah di-
ye aldatmasın.” Şimdi koyalım 
Tevbe Suresi 107-110 ayetlerini 
ve Lokman Suresi 36. ayeti yan 
yana ve inceden inceye düşüne-
lim (Tedebbür) ve nasıl bir Allah 
ismini ağzına alarak Şeytan-i 
Evliya kılıklı iblis ruhlu ama in-
san gibi gezenler tarafından alda-
tıldığımızı ve aldatılabileceğimizi 
teşhis edip aklımızı çalıştıralım. 
Aklımızı çalıştırmaz isek Kur’an’ı 
Kerim merak etmeyin onun da 
cevabını Yunus Süresi 100. ayette 
vermiş: “Aklını çalıştırmayanlar 
üzerinde pislik yağdıracağım.”

Bakın Müslüman dünyasının ba-
şından pislik niye eksik olmuyor? 
Düşünelim. 

İşte yukarıdaki Tevbe Suresi 107-
110 ayeti dikkate alınarak böyle 
bir mabet yaftalı (Mescit, Cami) 
binada asla ibadet edilmeme-
li, Allah’ın huzurunda durulma-
malıdır. Biz sade vatandaş olarak 
tebliğ görevimizi yerine getirdik. 
Gerisi sizin hür akıl ve vicdanını-
za kalmıştır. 

Kaynak : Basta Kur’an’ı Kerim ve 
değişik kaynaklardan toparlayan 

Birol Kılıç

Tevbe 107. Bir de zarar-
lı  faaliyetlerde bulun-
mak, küfre yardım etmek, 
mü'minler arasına ayrılık 
sokmak için ve öteden be-
ri Allah ve Resûlüne kar-
şı savaşanlara üs olsun 
diye bir mescit yapanlar 
vardır. Bunlar, "Bizim iyi-
likten başka hiçbir mak-
sadımız yok" diye de mut-
laka yemin ederler. Ama 
Allah şâhitlik eder ki bun-
lar mutlaka yalancıdırlar. 

Tevbe 108. Onun içinde as-
la namaz kılma. İlk günden 
temeli takva (Allah'a karşı 
gelmekten sakınmak) üze-
rine kurulan mescit (Kuba 
mescidi) içinde namaz kıl-
mana elbette daha layıktır. 
Orada temizlenmeyi seven 
adamlar vardır. Allah da 
tertemiz onları sever.

Tevbe 109. Binâsını tak-
va (Allah'a karşı gelmekten 
sakınmak) ve onun rızası-
nı kazanmak temeli üze-
rine kuran kimse mi daha 
hayırlıdır, yoksa binasını 
çökmeye yüz tutmuş bir ya-
rın kenarına kurup, onun-
la birlikte kendisi de cehen-
nem ateşine yuvarlanan 
kimse mi? Allah zalimler 
topluluğunu doğru yola er-
dirmez.

Tevbe 110. Kurmuş oldukları 
binaları, (ölüp de) kalpleri 
paramparça olmadıkça yü-
reklerinde sürekli bir kuşku 
olarak kalmaya devam ede-
cektir. Allah hakkıyla bilen-
dir, hüküm ve hikmet sahi-
bidir.
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Yemeği mideye oturtan 
garson problemi

Viyana’da Türk mutfağı ko-
nusunda uzmanlaştığını 
iddia eden restoranların 

en büyük sorunu personel so-
runudur. Hizmet sektörünün en 
önemli iki ayağı restorancılık ve 
otelciliktir. Bir otelde hedef na-
sıl ki, müşteriyi evindeymiş gibi 
rahat hissettirmek, ona evinde-
ki konforu ve temiz ortamı yarat-
mak ise restorancılıkta da hedef 
müşteriye evindeki gibi kon-
forlu, temiz bir ortamda yemek 
yemesini sağlamak olmalıdır. 
Müşteri restorana hizmet almaya 
gelmiştir. Bu hizmetin rahatlığı-
nı müşteriye verecek olan, müş-
teriyle birebir iletişimde olan 
garsondur. Bir garsonun hal, ha-
reket ve tavırları ile temizliği res-
torana girdiğiniz andan itibaren 
sizi etkiler, ya o yemeğin mideni-
ze oturmasına sebep olur ya da 
o yemeğin hoşunuza gitmesini 
sağlar. Bu yüzden garsonluk ha-
fife alınacak bir meslek değildir. 
Viyana’daki restoranlarda çalı-
şan garsonlara lütfen şöyle bir 
bakalım. 

Bir de kovsaydın! 

Müşteri restorandan içeri girdiğin-
de bırakın “Hoş geldiniz” demeyi, 
suratını köpek gibi asan garsonlar 
vücut dilleriyle müşteriyi adeta o 
restorana geldiğine daha ilk daki-
kadan pişman ediyor. Türk misa-
firperverliğine hiç de yakışmayan 
bu tavrı göreceğiniz restorana adı-
mınızı atar mısınız? Misafirlerinizi 
götürür müsünüz? Müşteri ile ade-
ta su yarışına giren garson mide-
nizi bulandırmaz mı? Yemek yi-
yeceğiniz yerde size hizmet eden 
garsonun en başta temizliğine 
dikkat edersiniz. Ağzı, burnu, eli, 
ayağı, giyimi pislik içinde olan bir 
garsondan hizmet almak ister mi-
siniz? Müşterinin yüzüne bakmayı 
geçelim, müşteriden sipariş alma-
ya sabrı olmayan garson olur mu? 

Restorancılık kimlerin 
eline kaldı

Peki, sorun nerede? Sorun bu per-
sonellerin çoğunun eğitimsiz ol-
ması. Basit bir turizm otelcilik 
diplomasına bile sahip olmama-
ları. En basit garsonluk kursuna 
bile gitmemiş, laubali, oturma-

sını kalkmasını bilemeyen, hiz-
met ettiği kişi hakkındaki, “Ah 
ulan, ben niye bu insanlara hiz-
met ediyorum” gibi fesat düşün-
celeri yüzünden okunan, aşağı-
lık komplekslerine yenik düşmüş, 
suratından kıskançlık akan, “gar-
son bozuntularının” eline kalmış-
tır Viyana’da Türk restorancılığı. 

Türk restoranlarına 
küstürdüler 

Kimdir bu “garson bozuntuları”? 
Sizi ya çok abartılı bir şekilde bu-
yur ederler, ya da hal, ve bakışla-
rıyla sizi masaya oturduğunuza 
pişman ederler. Bir eleştiride bu-
lunduğunuzda eline bıçak alıp si-
zi kesecek gibi bakarlar. Her şeyi 
en çok bilen kendileridir, bilmiş, 
ukala tavırlarıyla sizi çileden çıka-
rırlar. İnsanlar işte böyle müşteri-
sini kim olursa olsun güler yüzle 
karşılamayan, kibar hizmet ver-
meyen, kibirli ve pis garsonlar yü-
zünden Türk restoranlarına küs-
müştür. Bu garsonlar adeta insanı 
Türk restoranına geldiği için piş-
man etme makinesi gibi çalışır-
lar. İnsanlar artık Türk restoran-
larında para harcamak istemiyor. 

İnsanlar böyle muamele gördük-
leri yerde para harcar mı? Para ka-
zanamayan patron fiyatları düşü-
rüyor, böylece zaten yerlerde olan 
hizmet kalitesiyle birlikte yemek 
kalitesi de düşüyor. Aşçı kalitesi-
ne ise bu yazıda hiç girmiyorum! 

Patronlar akıllarını 
başlarına toplasın

Türk mutfağında yemeğe lezzet 
katan, yemeği pişirenin marife-
tinin yanında, yemeği sunanın 
misafirperverliğidir. Yeni Vatan 
Gazetesi okuyucularını müşteri-
leri güler yüzle karşılamayan, iyi 
hizmet vermeyen, pis ve ukala 
garsonların çalıştığı veya çalıştı-
rıldığı Türk restoranlarına gitme-
meye davet ediyorum. Patronlarda 
suç yok mu? Elbette var! Maliyeti 
ucuza getirmek için eğitimsiz gar-
sonları, düşük ücretlere, insanla-
ra hizmet vermekten belki de artık 
bıkacak kadar çalıştıran patronlar 
da akıllarını başlarına toplama-
lı. Patronlar da garsonlara eğitim 
alacak imkanları sunmalı. Bu ara-
da işini iyi yapan Türk restoranla-
rı ve garsonlar yok mu? Var. Ama 
çok az. 

Türk restorancılığında 
garson sorunu oKUYUcU

MEKTUbU

YIlDIRIM GÖNÜl  

Viyana’da yemekleriyle, temizlik ve 
titizliğiyle, güler yüzlü ve profesyo-

nel personeliyle marka haline gelmiş, 
hepimizin gururla tavsiye edebilece-
ği bir Türk restoranı duydunuz mu? 

Avusturyalı misafirlerimizi gönül rahat-
lığıyla davet edebileceğimiz profesyo-
nel bir Türk restoranı adresi bileniniz 

var mı? Cevap, hayır! Neden? 

Su lt a n  H a n ı m ,  Viya n a 
Ottakring metrosu civarın-
da bulunan büfesinde 13 

yıldır canla başla çalışan emek-
tar bir anne. Canını dişine taka-
rak, tek başına gece gündüz ça-
lışarak üç çocuğunu okutmuş. 
Biri uluslararası ticaret, diğeri 
fizik ve matematik bölümlerin-
den mezun bir diğeri ise banka-

cı olan üç çocuğunu anlatırken 
gözleri gururla parlayan Sultan 
Hanım, “Ben üç çocuğumu bu-
günlere tek başıma getirdim. 
Her anne çocuğuna sahip çık-
malı. Onları okutmalı. Onlar 
için savaşmalı. Hayırlı evlatlar 
yetiştirmeli. Ailesine sahip çık-
malı. Artık dağılan yuva hika-
yelerinden, paramparça aileler 

görmekten bıktık. Yurtlar, ailesi 
dağılmış Türkiye kökenli çocuk-
larla dolu. Bunların yaşanma-

ması için hem annelere, hem ba-
balara büyük görevler düşüyor” 
şeklinde konuştu. 

örnek anne Sultan 
Hanım: “anneler 

çocuklarına sahip 
çıksın”

ATIB 20. Viyana Ente-
g r a s y o n  v e  Kü l t ü r 
Merkezi’nin inşaatında 

rastladığımız Mustafa Bey, 31 
yıldır Avusturya’da yaşadığını 
belirterek, hayatından memnun 
olduğunu söyledi. Biri doktor, bi-
ri otobüs şoförü, biri berber, bi-
ri halen öğrenci dört evladı, bir 

de torunu olan Mustafa Bey Yeni 
Vatan Gazetesi’ne, “İşleyen de-
mir ışıldar, tüm çocuklarımın 
eli ekmek tutsa da, hala çalışı-
yorum. Kumar oynayan, ailesine 
sahip çıkmayan, işi gücü olma-
yan, karısına çocuklarına şiddet 
uygulayan babaları kınıyorum” 
şeklinde konuştu. 

örnek baba mustafa bey: 
“işleyen demir 

ışıldar”

Aslan Yavuz Amca, hem-
şehrisi terzi İsmail 
Kayıkçı’yı haftada bir zi-

yaret ederek saz konseri veriyor. 
40 yıldır Viyana’da yaşayan 72 
yaşındaki Aslan Yavuz 3 çocuk 
8 torun sahibi. Birinci Viyana’da 
üç yıl önce terzi dükkanını açan 
İsmail Kayıkçı ise hayatından 
çok memnun. Her gün sabah en 
geç yedide dükkanını açtığını, 
akşam geç saatlere kadar çalıştı-
ğını anlatan Kayıkçı, “Çok şükür 
Allah’a, yeterli müşterim var. 

Çalışmak ve dürüst olmak çok 
önemli. Yeni Vatan Gazetesi’ni 
zevkle okuyorum. Bizim Aslan 
Yavuz da tam bir saz ustadı. Hem 
çalıyor, hem söylüyor. Haftada 
bir gelip çayımızı içip, türküsü-
nü söyleyip gidiyor. Kendisini 
çok seviyoruz” dedi. Aslan Yavuz 
ise, “Dert bende, derman sende. 
Yuvasız kuşlar misali, kalmışım 
Avusturya’da” türküsünü söy-
lerken bir ara durup “Hayatımın 
filmini yapmak istiyorum, bana 
yardımcı olun” dedi. 

“yuvasız kuşlar misali, kalmışım avusturya’da”
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Bu soruyu Kur’an’da ge-
çen ‘din ve uydurulmuş 
din’ nedir sorusu halinde 

sorabiliriz? Din adına uyduru-
lanları ve dinin kendisini nasıl 
ayırt edeceğiz? Din tarihi akılla 
taklidin mücadelesi değil midir? 
Peygamberler geldikleri devirler-
de hep gelenekleri sorgulamış-
lardır. Allah’ın dinine aykırı olan 
gelenekleri ve yerleşik inançlara 
karşı savaşmışlardır. Ku’an’ı Ke-
rim okudukça peygamberlerin, 
insanları düşündürerek, akılla-
rını çalıştırtarak Allah’ın dinine 
aykırı olan gelenekleri, yerleşik 
inançlara karşı organize ettiğini 
anlıyoruz. Kur’an’ı Kerim insan-
ları Allah’ın yerdeki, gökteki ve 
bunların aralarındaki delillerini 
incelemeye, bunlar üzerinde akıl 
yürütmeye davet eder, uyarır, 
müjdeler ve öğütler. Oysa Ku’an’a 
karşı çıkanlar, atalarını üzerinde 
buldukları sisteme, yani gelene-
ğe bağlı olduklarını ve bu devam 
ettireceklerini söylerler. Tarih 
boyunca Kur’an’ın ve peygam-
berlerin akıl çalıştırma çağrısı-
nın en büyük düşmanı karşı aklı 
deliller değil, gelenek olmuştur. 
Yaygın olan sistemi, babaların, 
ataların uyguladığı sistemi taklit 
etmek, birçok insana aklını iş-
letmekten daha cazip gelmiştir. 
Yunus Süresinin 100. Ayetini de-
vamlı tekrarlıyoruz: ‘Allah pisliği, 
uğursuzluğu akıllarını kullanma-
yanlar üzerine yağdırır.’ Aklımızı 
çalıştırmak zorundayız. Din tarih 
boyunca aklı işletmeyi, din kar-
şıtı görüş ise gelenekçiliği yani 
muhafazakarlığı savunmuştur. 
Ne garip bir çelişkidir ki, günü-
müzde muhafazarkarlık ve gele-
nekçilik dindar olma manasında 
kullanılmaktadır. Dikkatinizi hiç 
çekmedi? Kur’an’ın anlattığı din-
de, akıl insanların hareketlerine 
yön vermektedir. Gelenekler, top-
lumsal dahi olsa peşin kabuller, 
çoğunluk kabul etse bile aklın, 
açık delilin (Kur’an’ı Kerim) doğ-
rulamadığı görüşler insan haya-
tına rehberlik etmemelidir. Delil 
yerine atalarının uyduğu siteme 
göre hayatlarını yönledirenlere 
Kur’an’ı Kerim’in şu ayetlerini 
okumalarını tavsiye ederiz. Sure 
31, Lokman 21; Sure 14, Ibrahim 
10;Sure 11, Hud 62 ve 109; Sure 5 , 
Maide 104; Sure 7 Araf 28. 

Kur’an’ın ayetlerinde görüyoruz 
ki çoğunluğu ve toplumda hakim 

uymak insanları doğruya götür-
meye yetmemektedir. Oysa bugün 
insanların, dini adeta bir geleneğe 
dönüştürdüklerilerini, din adına 
birçok kabulleri kökeni araştırma-
dan, bu kabullerin dinin bir parça-
sı olup olmadığını sorgulamadan, 
yaygın görüştür diye şeyhleri ve 
dedeleri dedi diye kabul ettikle-
rini görüyoruz. Zuhruf Suresi’nin 
alıntıladığımız 21.ayeti kitaba 
dayatılmadan din adına ortaya 
konulanların geçersiz olduğunu 
söylemektedir. Fakat ayetlerin 
devamı, atalardan gelen mirasın 
nasıl Allah’ın kitabının önüne ko-
nulabildiğini gösteremektedir. 

Hakkında bilgin olmayan şeyin 
ardına düşme. Çünkü kulak, göz 
ve gönül, hepsi bundan sorumlu 
tutulacaktır. 17-Isra Suresi 36 

Onlar sözü dinlerler ve en güze-
line uyarlar. İşte onlar Allah’ın 
doğruya ilettiği temiz akıl sa-
hipleridir.  39-Zümer Suresi 18 

Din diye ortaya atılan görüşler 
karşımıza çıktığında bunları, bu 
ayetlerin aydınlatıcı ışıklarıyla 
değerlendirmeliyiz. Din adına 
söylenen bu sözler neye daya-

nıyor, nasıl ortaya atılıyor ince-
lemeliyiz. İslam dinin kaynağı 
Kur’an’dır. Bu çıkarımla insanla-
ra, önce kafalarında bir din oluş-
turup, sonra bu dini Kur’an’da 
zorlamalarla arayacaklarına, din-
lerini sadece Kur’an’dan eksiksiz 
ve fazlasız şekliyle bulmalarını 
okuyucularımıza tavsiye ederiz. 
Bu anlamda hadislerin doğrulu-
ğunu ve Kur’an’ı Kerim’den onay 
alıp almadığını akıllarımızı çalış-
tırarak araştırmalıyız.

Şüphesiz, yeryüzünde ki hare-
ket eden canlıların Allah katın-
da en kötüsü akını işletmeyen 
sağırlar ve dilsizlerdir. 8-Enfal 
Suresi 22 

Allah’ın yolu akıl yoludur, vicdan 
yoludur. Allah’ın en kötü gördüğü 
canlı Enfal Suresi’nin 22. Ayetin-
de ifade edildiği gibi gerçeğe kar-
şı sağır olan ve aklını işletmeyen 
insanlardır. Bu insanlar Allah’ın, 
diğer canlılardan ayırt edici özellik 
olarak verdiği aklı kullanmamakta, 
akıllarını işletmemekte ve Allah’ın 
delillerini  görmemektedirler. Bu 
insanların akılları efendileri, ço-
ğunluğu, geleneğe, ataların yo-
luna ipotekli olduğu için bunlar 

akla ihtiyaç duymazlar. Kur’an’ı 
Kerim’in anlattığı dini anlamayan-
lar dini; doğma, hurafeler, içinden 
çıkılması ve uygulanması mümkün 
olmayan zorluklar sistemi olarak 
göstermişlerdir. Bu tavırlarıyla da 
yüz milyonlarca kişiyi dinden yani 
İslam’dan soğutmuşlardır, hatta 
birçok insanı dinsizliğe itmişlerdir. 
Kur’an’ı Kerim’in anlattığı İslam’ı, 
bu geleneksel, zorlaştırılmış, man-
tıksızlaştırılmış dinden ayırt etmek 
bizim boynumuzun borcudur ve 
bunu kendine gösterişden uzak 
samimi Müslüman diyen herkese 
tavsiye ediyoruz. Bu çok önemldir, 
böylece Kur’an’ın anlattığı İslam, 
üzerinde yüklerden, eklemelerden, 
eksiltmelerden kurtulacaktır. Hem 
de Kur’an’dan, İslam’dan soğutul-
muş kitleler geri kazanacaktır. 

And olsun size hatırlatıcı bir ki-
tap indirdi. Yine de aklınızı kul-
lanmıyacak mısınız? 21.Enfal 
Suresi 10 

1450’li yıllarda icat edilen matba-
anın kullanımını 278 sene gecik-
tiren, şehzadeleri öldürmek için 
dini fetva verip Kur’an’ı Kerim’deki 
en büyük günahlardan adam öl-
dürmeyi gerçekleştiren hep bu 

Maun Süresi özellikle 
namazlarında ne yap-
tıklarını ne dediklerini 

bilmeden gaflet içinde namaz 
kılanları adeta tokatlıyor ve itiraz 
ediyor. Allah Maun Suresi’nde 
adeta yakınımızda ve uzağımız-
daki tüm Müslümanları ’içi’ ve 
‘dışı’ bir olmayan münafık Müs-
lümanlar konusunda uyarıyor. 
Ayetler apaçık ortadadır. İşte 
uyaran adeta tokatlayan Maun 
Suresi’nin ayetleri şöyle: Esirge-
yen, Bağışlayan Allah’ın Adıyla... 

1. Ey Muhammed! Dini/hesap 
gününü yalanlayan ortak koşu-
cu dikkat ettin  mi? 2. İşte öksüzü 
kötü davranan odur. 3.Yoksulları 
doyurmaya da yanaşmaz.4.Vay 
haline o namaz kılanların, 5.On-
lar namazlarında ne yaptıkla-
rını, ne dediklerini bilmeden, 
gaflet ,içinde namaz kılarlar. 
6.Onlar gösteriş için namaz kı-
larlar. (Maun Süresi, 107.Süre)

Maun Suresi’nde “Dini yalan-
layan kimdir?” in cevabı vardır. 
Kur’an’la ilgili sorulabilecek en 
ürpertici bu soru değil midir? 
Çünkü bu sorunun cevabın-
da karşımıza dini açıkça inkar 
edenler değil, dini tüm pratikleri 
ile yaşadığı halde bizaat Cenab-ı 
Hak tarafından dini yalanya-
layıcı olarak kişiler çıkmakta 
değil midir Maun Suresi’nde? 
Bu insanı titreten bir manzara 
değil midir? Maun Suresi’nde 
“Dini yalanyan kimdir?” soru-
sunu Kur’an, bahsimiz olan su-
renin ilk ayetinde soruyor ve şu 
cevabı veriyor: “O dur ki, yetimi 
iter kakar, yoksulu doyurmaya 
özendirmez, vay haline o namaz 
kılanların ki, namazlarında gaf-
let içindedirler. Onlar, işte onlar, 
gösterişe taparlar ve onlar iyilik 
ve yardıma engel olurlar.”  

Demek oluyor ki, dini yalan 
saymanın bir sosyo ekonomik, 
bir de bireysel-psikolojik olmak 
üzere iki göstergesi vardır. Bun-
lar 1-Riyarkarlık, özellikle namaz 

aktörlüğü. 2-Nimetleri başkaları 
ile paylaşmamak, özellikle zayıf 
insanları nimetten mahrum bı-
rakmak.  Maun Suresi’ni iyi oku-
yalım ve düşünelim...

İşte böyle diyor Maun Suresi. Bu 
sureyi tekrar okuyup düşüne-
lim.  Namaz ve diğer ibadetler 
İbrahim Peygamber’den itibaren 
uygulanmakta olup ortak koşu-
cu yani şirk yapan Araplar tara-
fından da biliniyordu. Kur’an’ın 
indirildiği dönemde tüm dini gö-
revlerin, Hz. İbrahim’den geldiği 
biliniyordu ve bozulmuş şekliyle 
de olsa uygulanıyordu. Mekkeli 
ortak koşucular, şirkciler,oruç, 
namaz, zekat ve hacdan insan-
lar değildi. Bak.2:128; 16:123;-
22:78;21:73)

Kur’an’ı Kerim, “Anla beni aklı-
nı ve gönlünü çalıştır, Allah’ın 
tekliğine yani aracısız yüzde yüz 
İslam dininin sahibine sözle de-
ğil özde iman et hayır ve barış 
için çalış, sabırlı ol ve çevrene 
sabır telkin et” diyor. Ama ken-
dine Müslüman diyen insan-
lardan oluşan veya nüfusunun 
çoğu Müslüman olan ülkerler 
ne Kur’an’ı Kerim’i anlamıştır ne 
demokrasiyi ne de cumhuriyeti.
Dünyada ne kadar despotluk, 
zulüm, geri kalmışlık var ise 
hepsine bu ülkeler sahne du-
rumdadır. 

Çoğu gösteriş uğruna kendini 
Müslüman göstermiyor mu? 
Çünkü ortada hadisler, gelenek-
leri ecdatperestlerin ortaya çı-
kardıkları bir ‘’Uydurma Din’’ ve 
bir de halis dinin kaynağı olan 
‘’Kur’an’ı Kerim’deki Din’’ var-
dır. Ortada bir de geleneklerden 
uzak, ecdatperest olmayan ve 
sadece Kur’an’ı Kerim’in ayetle-
ri ile anlaşılabilecek gerçek din 
vardır. Bir de Maun Suresi’nin 
tokatladığı ve tüm insanları 
“bu Müslümanlara dikkat” diye 
uyardığı görünüşte Müslüman 
ve çevresinde öyle puan topla-
yan hatta Kabe’yi, Kur’an’ı Kerim 

her tarafına gösteriş için takan 
hatta şirketlerinde, derneklerin-
de, partilerinde logo olarak kul-
lanan sünnet diye Paygamber 
sakalı bırakan ama Aziz Kur’an’ı 
Kerim’in gerçek manasını ana 
dili Türkçe veya Arapça ile an-
lamayan gaflet içindeki Müslü-
manlar vardır. 

Yunus Süresinin 100. ayetini de-
vamlı tekrarlıyoruz: “Allah pis-
liği, uğursuzluğu akıllarını kul-
lanmayanlar üzerine yağdırır’’  

Bunu Kur’an’ı Kerim Allah de-
vamlı öğütlüyor. İşte bir ayet 
daha. Enfail Süresi Ayet 22: 
“Şüphesiz, yeryüzündeki, ha-
reket eden canlıların Allah 
katında en kötüsü aklını işlet-
meyen sağırlar ve dilsizlerdir’’ 
Gördüğünüz gibi ayetlerle Al-
lah “Sürü olmayın, Kur’an’ı 
Kerim’i gerçekten anlayın ve 
ona buna bağlı olmayan onur-
lu, akıllı ve şerefli Müslüman-
lar olun”  diyor. Geri kalmışlığı, 
despotlukları Kuran’ı Kerim’in 
yarattığını iddia etmek çok 
yanlıştır. Burada ‘’Müslüman-
ların çağın gerisinde Kur’an’ı 
Kerim’in ise çağın çok ilerisin-
de’’ olduğunu ifade etmiştik. 
Peygamber Kur’an’ı Kerim’de 
şu ayette ‘’Peygamber diyecek 
ki: “Ey Rabbim! Benim kavmim 
bu Kur’an’ı devre dışı tuttular.’’ 
Bu bir hadis, Peygamber’in 
sözü değildir. Bu ayet biz-
zat Kur’an’ı Kerim’de vardır. 
Kur’an’ı Kerim’in ayetleri dışın-
da kaynaklar ile işimiz olmaz. 
Niye çünkü: İbrahim Suresi 1. 
Ayet bakın ne diyor: “Bu kitap-
tır ki, Rabb’inin izniyle insan-
ları karanlıklardan nura (ay-
dınlığa), O övgüye layık, Aziz 
olanın yoluna çıkarmak için 
sana indirdik.’’ 

Kaynak: Başta Kur’anı Ker’im ol-
mak üzere çeşitli kaynaklardan 
toparlayan

Birol Kılıç

maun Suresi nasıl 
sarsıyor? 

gelenekçi, Kur’an’ı dinin kaynağı 
olarak yeterli görmeyen zihniyet-
tir. Afganistan’daki ilkel, vahşi Ta-
liban (Sunni), İran’daki zorlamacı 
ve sınırlayacı Şiilerin oluşumu 
yine gelenekçi, Kur’an’ı dinin kay-
nağı olarak yeterli görmeyen işte 
bu zihniyettir. Bu zihniyetteki in-
sanlar Avusturya’daki çevremizde 
de çoktur. Bu zihniyet, uydurma 
izahları, kendi imamlarını, mol-
larını, şeyhlerini, dedelerini dinin 
kaynağı yapmış, Allah’ın İslam’ı 
adına ucube düzenler ortaya çık-
mıştır. Üstelik kendilerini ‘’dinin 
tek temsilcisi’’ olarak ilan eden 
bu zihniyete sahip kişiler kendi-
leri dışında herkesi dinsiz sayıp, 
aforaz etmişlerdir. Çevremize lüt-
fen bir bakın. Kurtuluş İslam’ın, 
Dinin tek kaynağı olarak Kur’an’ı 
Kerim’i alıp diğer tüm iftiralardan 
uzaklaşmaktır. Enfal Suresinin 10. 
Ayetini unutmayın: ‘’And olsun 
size hatırlatıcı bir kitap indirdi. 
Yine de aklınızı kullanmıyacak 
mısınız?’’

Kaynak: Başta Kur`anı Ker’im ol-
mak üzere çeşitli kaynaklardan 
toparlayan

Birol Kılıç

Dinin kaynağı nedir?
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Araştırmalara göre Tip 1 di-
yabet hastası bir anneden 
çocuğa diyabet aktarılması 

olasılığı yüzde 3 ila 5 arasında, ba-

badan aktarılma olasılığı ise yüz-
de 5 ila 7 arasında değişiyor. Yine 
araştırmalara göre diyabetin ge-
netik olarak aktarılma olasılığı di-

yabetin tipine göre değişiyor. Tip 2 
diyabetli çocuklar ve torunlar, ra-
hatsızlıklarının Tip 1 diyabete dö-
nüşme riskini taşıyor. Birinci de-
rece yakınlarında Tip 2 diyabet 
rahatsızlığı bulunanların hayat-
larının üçte birini Tip 2 diyabetiy-
le geçirme riskleri de yine oldukça 
yüksek. Çocuklarda ve gençlerde 
günümüzde çok daha sık görülen 
obezite sebebiyle Tip 2 diyabet bu 
yaş grubunda çok daha sık olarak 
görülmeye başladı. Bu sebepten 
birinci derece yakınlarda veya ço-
cuklarda diyabet rahatsızlığı bu-
lunmasa bile en az yılda bir kere 
ailecek kan şekeri ölçümü yaptırıl-
ması tavsiye ediliyor. 

Diyabet riski altında olanla-
ra verilen beslenme prog-
ramları genellikle yağ ve 

karbonhidrat alımını dengelemek 
üzerine kurulu. Peki proteinler 
diyabeti nasıl etkiliyor? Hollanda 
Utrecht’te 38 bin denek yapılan 
bir çalışma ile diyabet riski al-

tında olanların protein alımında 
nelere dikkat etmesi gerektiğini 
ortaya koydu.  Sürekli arttırılan 
miktarda protein ve hayvansal 
yağ alımı diyabet riskini artırı-
yor. Bitkisel proteinlerin ise diya-
bet riski üzerinde herhangi bir et-
kisi bulunmuyor. 
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ADVANCE adlı yeni bir 
araştırma, hipoglisemi 
yani düşük şeker rahat-

sızlığı bulunan Tip 2 diyabetliler 
bu rahatsızlıklarının farkında 
değillerse veya iyi bakılmıyorlar-
sa çok daha büyük rahatsızlıkla-
rın pençesinde olabileceklerini 
ortaya koydu. 5 yıl boyunca göz-
lem altında tutulan 5.571 Tip 2 
diyabet hastası üzerinde yapılan 
araştırmada hastalara iki farklı 
tipte tedavi uygulandı. Kan şeke-
ri 50 mg/dl’den düşük olan has-
talara ağır hipoglisemi teşhisi 
konurken, bu hastaların mutlak 
suretle yardım almaları gerekti-
ği vurgulandı. Dikkat edilmedi-
ği takdirde hipoglisemi kalp kri-
zi, inme, felç veya son raddede 
ölümle sonuçlanabiliyor. 

• Seyahat amacınız ne olursa ol-
sun aşılarınızın güncel olup ol-
madığını kontrol edin. 

• Özel bir aşı yaptırmanız gereki-
yorsa bunu mutlaka doktorunuz-
la konuşun ve seyahatinizden en 
az bir ay önce aşınızı yaptırmaya 
özen gösterin. 

• Seyahat edeceğiniz yerdeki ikli-
me ayak uydurmanız zaman ala-
bilir, bu yüzden tatilinize ortama 
alışma süresini de ekleyin. 

• Seyahatiniz boyunca ihtiyacı-

nız olabilecek tüm ilaçları seya-
hate çıkmadan önce temin edin. 

• Güneş koruyucu krem, yara 

bandı, sindirim ve boşaltım sis-
teminde meydana gelebilecek ra-
hatsızlıklar için gerekli ilaçları 
yanınıza almayı unutmayın. 

aşırı protein 
tüketmeyin

yaz aylarında bol su için 

Belli bir yaştan itibaren 
susuzluk hissinde azal-
ma nedeniyle uzmanlar 

su içmek için susamış olmayı 
beklememek gerektiğini vur-
guluyor.  Orta yaşın üstünde-
ki birçok insanın gereksinim 
duymadıkları için su içmeyi 
bıraktığını belirten uzmanlar, 
çoğu yaşlının gece altlarına 
kaçırmaktan korktukları için 
su içmeyi bıraktığına da dikkat 
çekiyor. Prostat nedeniyle su 
içmeyi bırakanların sayısı da 
oldukça fazla. Ancak bu durum 
aynı zamanda diyabet rahatsız-
lığı bulunanları iki kat olumsuz 
etkiliyor. Yaz aylarının bera-
berinde getireceği sıcak hava 
dalgasının vücutta aşırı sıvı 
kaybına sebebiyet vermemesi 
için günde en az bir buçuk litre 
su içilmesi gerekiyor. Vücudun 
sıvı dengesini tehlikeli sınırın 
üzerinde tutmak için çorba içil-
mesi, tatlı olarak meyve yenil-
mesi öneriliyor. 

Diyabette düşük şeker 
ne kadar tehlikeli? 

Diyabeti nasıl 
tanırım? 

Diyabet insan vücu-
dunda çok çeşitli şe-
killerde kendini belli 

edebiliyor ancak hastalığın 
başlangıcında bu belirtile-
ri fark etmeyebilirsiniz. Peki 
diyabeti nasıl tanıyacağız? 
Yorgunluk, bitkinlik, kon-
santrasyon problemleri, güç-
ten düşme hücrelerde şeke-
rin düştüğünün en önemli 
göstergeleri. Bu şikayetler, 
organizmanızın kanınızda-
ki şeker dalgalanmasından 
dolayı oldukça zor durumda 
olduğunu gösteriyor olabi-
lir. Bununla birlikte cilt has-
talıkları ve cilt mantarları da 
diyabetin sıklıkla beraberin-
de getirdiği rahatsızlıklardır. 
Yüksek şeker seviyesinde 
böbreklerden çok daha faz-
la süzülme olur ve bu yüz-
den artan bir susuzluk his-
si meydana gelir. Kaşıntı, 
kramplar, bacaklarda duyu 
şikayetleri diyabetin başlan-
gıç evresinde görülen basit 
şikayetlerdendir. Diyabet ya-
vaş gelişen bir rahatsızlık ol-
duğu için ilk başta büyük ra-
hatsızlıklara yol açmaz. Bu 
yüzden rutin doktor kontrol-
lerini aksatmamanız ileride 
gelişmiş bir diyabet hastalı-
ğı ile karşılaşmanızı engelle-
yecektir. 

Diyabeti en çok tetikleyen unsurlardan biri den-
gesiz beslenme. Uzmanlar sağlığa faydalı olduğu 

düşüncesiyle protein tüketiminde aşırıya ka-
çılmasının diyabete yol açabileceği konusunda 

uyarıyor. 

Bol bol su içmek her yaştaki insan için büyük önem taşıyor. Belli bir 
yaştan itibaren susuzluk hissinde azalma nedeniyle uzmanlar su içmek 

için susamış olmayı beklememek gerektiğini vurguluyor.  

Düşük şeker tedavi edilmez ise inme, felç, kalp 
krizi ve son raddede ölümle sonuçlanabiliyor.  

Diyabette genetiğin etkisi
Uzmanlar ailesinde diyabet rahatsızlığı bulunanları uyarıyor. Tip 1 diya-
betli bir anneden çocuğa diyabet aktarımı tehlikesi yüzde 3 ila 5 arasında 

değişiyor. Diyabetlilere seyahat önerileri
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