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Viyana Floridsdorf’ta polise ge-
len yeni emir üzerine, her po-
lis bu bölgenin trafiğinde ay-

da en az 7 ceza yazmak durumunda.
Motorlu araçlar birliği ARBÖ’nün 
“Para avı” olarak adlandırdığı emir, 
gerilimi artırmaya devam ederken, 
polis teşkilatı sözcü Hans Golob’u 
öne sürerek, uygulamanın para avı 
olmadığını söyledi. “Kanuni olarak 
belirlenmiş kuralları uygulamak 
zorundayız. Bu sanılanın aksine bir 
para avı değildir, trafikteki güvenliği 
sağlamak durumundayız” şeklin-

de konuşan Golob’un açıklamasına 
karşılık ARBÖ Yöneticisi Günther 
Schweizer, “Polis maliyenin yardak-
çısı olmak istiyor” diyerek sert çıktı. 

ÖAMTC Avukatı Martin Hoff er ise, 
“Eğer ceza yazmak için belirli bir sayı 
veriliyorsa, burada trafik güvenliği ile 
ilgili bir konu yoktur” yorumunu yap-
tı. Viyana’da 2010 yılında 317 bin ceza 
yazılırken, bu sayının 2011 yılında 530 
bine yükselmiş olması ve 2012 yılından 
bu yana bu rakamların kamuoyu ile 
paylaşılmıyor olması dikkat çekti. 

Polise skandal emir 
Viyana Floridsdorf’ta polise gelen yeni emir üzerine, 

her polis bu bölgenin trafiğinde ayda en az 7 ceza 
yazmak durumunda. Motorlu araçlar birliği ARBÖ’nün 

“Para avı” olarak adlandırdığı emir, 
gerilimi artırmaya devam ediyor.

Av u s t u r y a ’ d a  A l e v i 
İs lam inancının ta-
n ı n m a s ı n ı n  a r d ı n -

dan İçişleri Bakanlığı’na bağ-
lı Uyum Müsteşarı Sebastian 
Kurz bir ilke imza atarak İçişleri 
Bakanlığı’nda Muharrem İftarı 
düzenledi. Uyum Müsteşarı 
Sebastian Kurz’un ev sahipliği 

yaptığı iftar prog-
ramında konu-
şan Avusturya 
Alevi İslam İnanç 
Toplumu Baş-
kanı Dede Kazım 

Gülfırat, Muharrem orucu hak-
kında bilgi verirken, “Bize ev 
sahipliği yapan bakanlık yet-
kililerine teşekkür ederim. Hz. 
Hüseyin tüm müslümanların or-
tak acısıdır. Onuru ve inandığı 
Tevhid inancı uğruna canını ver-
miştir. Yolumuz barış, esenlik ve 
demokrasi ve kardeşlik yoludur. 

Gelir canlar bir olalım” şeklinde 
konuştu. Müsteşar Kurz yaptığı 
konuşmada Avusturya’daki dini 
çeşitliliğe ve birbirleri arasındaki 
ilişkilere dikkat çekerek bundan 
gurur duyduklarını ifade etti. 

İftarda Katolik, Protestan, Orto-
doks kiliseleri temsilcilerinin ya-
nında çeşitli Alevi ve Sünni dini 
cemaat temsilcilerinin yanı sıra 
Avusturya Ankara Büyükelçisi 
Klaus Wölfer, çeşitli bakanlık 
yetkilileri ve vatandaşlar da ha-
zır bulundu.

Bir ilk: Bakanlık’ta 
Muharrem İftarı 

Aylardır kocasının Face-
book’ta başka kadınlar-
la ilgilenmesine, sabahla-

ra kadar süren sohbetlere sinir olan ve 
kocasını uyardığı halde sonuç alamayan 

Emine M., gece yarısı uyandığında kocasını o saatte 
bilgisayar başında görünce cinnet getirdi. Polise ve-

rilen ifadeye göre Emine M., doğru mutfağa koşarak 
et kesmek için kullandığı satırı aldı ve bilgisayarın 
bulunduğu odaya giderek, kocasının bilgisayar faresi 
üzerinde olan sağ eline satırı gözünü bile kırpmadan 
indirdi. Sağ kolu dirseğinden kopan kocanın çığlığı 
bastığı, olayın ardından kaldırıldığı hastanede koma-
ya girdiği belirtildi. 

Josefstadt’ta satırlı dehşet 
Kocasının Facebook’ta sabahlara kadar başka kadınlarla 
“aşna fişne“ etmesine daha fazla dayanamayan 29 yaşın-
daki Türkiye göçmeni Emine M. Josefstadt’ta dehşet saçtı. 

Aş a ğ ı  Av u s t u r y a’d a 
Ternitz’te inşaatı sona 
eren cami, 28 Eylül’de 

vatandaşların, Viyana Din 
Hizmetleri Müşaviri M. Fatih 
Karadaş, DİB Din Hizmetleri 
Genel Müdürü Dr. Yaşar 
Yiğit, Viyana Din Hizmetleri 
Ataşesi Veli Hakan Emrem, 
Viyana Başkonsolos Tayyar 
Kaan Atay ve Ternitz Belediye 
Başkanı’nın katılımıyla açıldı.
Yaptığı konuşmada Karadaş, asa-
biyetin ve ırkçılığın İslamiyetle 
bağdaşmadığını vurgulaya-
rak Camii’nin hayırlı olmasını 
diledi. 

Ternitz’te 
yeni cami 

Şafak Akçay
Milletvekili

Dünya İnsanı Ödülü  
Weltmensch Verein’ın 

(Dünya İnsanı Derneği) 
her yıl insanlığa yap-

tıkları katkılardan dolayı çe-
şitli alanlardan kişilere ver-
diği Dünya İnsanı Ödülü’nün 
bu yılki sahipleri, Amerika 
Birleşik Devletleri asıllı şarkı-

cı Eudora Price ve Avusturyalı 
politikacı Otto Pendl oldu. 

7. kez sahiplerini bulan Dünya 
İnsanı Ödülü’nün yanı sıra tören-
de Weltmensch Verein Başkanı 
Memet Zeki Metin de, demokrasi-
ye ve dünya barışına yaptığı kat-

kılardan dolayı Herta Margarete 
von Habsburg-Lothringen’in elin-
den “Barış Ateşi” ödülünü aldı. 
10 Ekim tarihinde gerçekleşen 
törenle Trumau’da Dünya İnsanı 
Günü 9. kez kutlanmış oldu.

www.weltmenschverein.org

Viyana Eyaleti Parlamento-
su’ndan ayr ı lan  Nur ten 
Yılmaz yerine 2. Viyana İlçe 

Meclisi’nden Şafak Akçay milletvekili 
olarak partisi SPÖ tarafından Viyana 
Eyaleti Parlamentosu’na atandı. 
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2009-2012 yılları arasında 9 ka-
dına tecavüze kalkışan, bir-
çoğunu yaralayan ve bir kadı-

nın burnunu kıran sapık Mustafa 
A.’nın yakalanmasının ardından 
çıkarıldığı mahkemenin sonucu 
belirlendi. İddiaya göre 29 yaşın-
daki Yozgatlı Mustafa A. U1 ve U6 
metro hatlarında takip ettiği üç 
kadına tecavüz etti, üç kadına te-
cavüze kalkıştı ve üç kadını cid-
di bir şekilde taciz etti. Tecavüz 
ve tacizde bulunduğu kadınlara 
aynı zamanda hastanelik edecek 
şekilde şiddet uyguladığı belirti-
len sapığı, mahkemede kurban-
lardan biri sesinden tanırken, di-
ğer iki kurbanda daha önce sapığa 
ait DNA örnekleri bulunduğu için 
kesin kanıt olarak kabul edildi. Bu 
sırada Avusturya basını ise tüm 
Türkiye göçmenlerine tecavüzcü 
damgası vurdu. Ağır psikolojik so-
runları olduğu belirtilen iki çocuk 
babası Mustafa A. 12 yıl hapis ce-
zasına mahkum edilirken Mustafa 
A.’nın bu süre boyunca psikolojik 
tedavi de alması sağlanacak.

Metro sapığına 12 yıl 

İçimizdeki

Evsizler yanacak
Avrupa’daki ciddi sorunlardan biri olan sokaktaki evsizler ile ilgili  

tartışmalar sürerken, Der Standard gazetesinde yayınlanan bir makalede, 
1985 yılından itibaren yürürlükte olan Viyana Kamp Düzenlemesi’nin  

yeniden gözden geçirilmesinin gerekliliği vurgulanıyor.

Standard’da 28.10.2013 ta-
rihinde yayınlanan Julia 
Herrnböck imzalı yorum ya-

zısında, Avusturya’daki evsizle-
re yönelik devlet politikasına de-
ğinildi. Herrnböck, Avusturya’nın 
bu alanda katı uygulamalara baş-
vurduğunu belirtirken, bunu 
Macaristan’daki duruma benzet-
ti. Evsizlere yönelik katı politika-
ları ile bilinen sağcı Viktor Orban 
hükümeti, geçtiğimiz ay içinde ye-
ni bir yasa çıkararak, sokaklar ve 
meydanlar gibi kamusal alanlarda 
uyumayı yasaklamıştı. 

Buna göre bu yasağı çiğneyen 
kişiler artık para veya hapis ceza-
sına çarptırılacak. Herrnböck de 
tam bu noktayı eleştirirken, zaten 
maddi olarak sıkıntıda olan bir 
insanın bu tür bir cezayı ödeme-
sinin mümkün olmadığını ifade 
etti: “Viyana’da bir evsiz, ‘gece 

bir uyku tulumuyla sokakta yattı’ 
diye ceza ödemek zorunda kala-
cak. Zaten finansal olarak sıkıntı-
da olduğu için bu duruma düşen 
biri, ceza olan 140 €’yu ödeyeme-
yip bir de hapse girmesi, Viktor 
Orban’ın yaptığı şeyin aynısı.” 

Salzburg’da da Macar yöntemine 
yakın bir politika uygulandığı 
ve cezaların çok yüksek olduğu 
belirtilen yazıda; parasız pulsuz 
birinin, evsiz merkezine gitmek 
istememesi veya gidememesi ha-
linde, iki haftaya kadar hapis ce-
zasına çarptırılmasının mümkün 
olduğuna dikkat çekildi. 

Herrnböck, bunun özgürlüğe 
vurulmuş bir darbe olduğunu 
ve hiç kimsenin böyle bir yerde 
yaşamak zorunda bırakılmama-
sını talep ederek yeni yönetmelik 
çağrısında bulundu: “Hiç kimse 

belirli bir evsiz merkezinde yaşa-
mak zorunda bırakılmamalıdır. 
Buraya hayatında bir kez bile 
gitmiş olan biri, empati yapıp 
bu insanların duygularına ortak 
olabilir ve özgür olup dışarıda 
yaşama isteğinin nasıl ağır bas-

tığını anlayabilir. Bu yönetmelik 
1985 yılında, turist çadırlarının 
çoğalmasına önlem olarak yü-
rürlüğe girdi. Şimdi ise evsiz-
lerin kovulmasına yol açan bu 
uygulamanın gözden geçirilmesi 
için tam zamanı.”

Evsizler Stadtpark’ın banklarında uyumaya çalışıyor. Karşılarında ise 
Hilton Oteli yükseliyor.  
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Salzburg’dan 
Cumhuriyet’e 90. yıl selamı
Cumhuriyetimizin 90. kuruluş yıldönümü Salzburg  

Başkonsolosluğu’nca verilen görkemli bir resepsiyonla,  
vatandaşların yoğun katılımıyla kutlandı.

Cumhuriyetimizin 90. ku-
ruluş yıldönümü Salzburg 
Başkonsolosluğu’nca veri-

len görkemli bir resepsiyonla kut-
landı. Mozarteum Üniversitesi öğ-
rencilerinden oluşan orkestranın 
Türkiye ve Avusturya milli marşla-
rı ile açılışını yaptıkları ve müzik 
dinletisi ile eşlik ettikleri kutla-
maya, Türk dernek ve sivil toplum 
kuruluşu temcilsicileri başta ol-
mak üzere, muvazzaf ve fahri kon-
soloslğun mensupları, Salzburg, 
Yukarı Avusturya, Tirol ve Kärnten 
eyaletlerinin siyaset, ekonomi, iş, 
eğitim ve sanat çevrelerinden pek 
çok vatandaşın yanında öğren-
ciler de yoğun katılım gösterdi.   
Geçtiğimiz eylül ayında göreve baş-
layan yeni Salzburg Başkonsolosu 
Gürsel Evren, Cumhuriyetimizin 
90. yılı kutlamasının açılış ko-
nuşmasında, Salzburg gibi tarih-
sel ve kültürel anlamda dünyanın 
en zengin kentlerinden birinde 
olmaktan mutluluk ve bu şehir-
de Cumhuriyetimizi kutlamak-
tan gurur duyduğunu belirtti.   
Başta Cumhuriyetimizin kurucu-
su Mustafa Kemal Atatürk ve onun 
mücadele arkadaşları olmak üze-
re Cumhuriyetimizin kazanılması, 
korunması ve yaşatılması uğruna 
verilen şehit ve gazilerimiz ile bu-
günlere ulaşmasını sağlayan bü-
tün devlet adamlarımızı rahmet, 
takdir ve şükranla andığını dile 
getirdi. Konuşmasında Avusturya 
Parlamentosu’nda görev yapacak 
Türkiye kökenli milletvekillerini 
de takdir ettiğini ifade eden Evren, 
1964 yılında imzalanan İşgücü 
Anlaşması ile Avusturya’ya göç 
eden Türkiye göçmenlerinin bu 
ülkedeki mevcudiyetlerinin 50. yı-
lına girmek üzere olduğunun altı-
nı çizerek, Avusturya’da her türlü 
alanda Türkiye kökenli başarılı ör-
nekler görüldüğünü ve bu örnekle-
rin artırılması gerektiğini belirtti. 

Resepsiyonda müzik dinletisinin 
yanı sıra İstanbul fotoğraflarından 
oluşan bir sinevizyon gösterisi de 
hem konukların beğenisini kaza-
nan, hem de resepsiyonu renklen-
diren bir detay olarak dikkat çekti.

Salzburg Başkonsolosu Gürsel Evren: 
“Başta kurucu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
onun mücadele arkadaşlarını, Cumhuriyetimizin 
kazanılması uğruna verilen şehitlerimizi rahmetle 
anıyor, gazilerimizin önünde şükranla eğiliyoruz.”  

Viyana’nın efsane büyükel-
çisi Pulat Tacar, Viyana 
ziyareti sırasında Yeni 

Vatan Gazetesi’ni de ziyaret et-
ti. UNESCO Uluslararası Hoşgörü 
Yılı’nın fikir babası da olan 82 ya-
şındaki Tacar, “Yalnız dogmanın 
olduğu yerde hoşgörü olmaz” dü-

şüncesinden yola çıkarak, tarihi 
ve dini bilgilerimizi tazelemesi, 
kemikleşmiş yanlış düşünceleri 
yıkarak doğru bilgiyi ve beraberin-
de hoşgörüyü getirmesi amacıyla 
kaleme aldığı yeni kitabından söz 
etti. Bilindiği gibi Tacar’ın Kaynak 
Yayınları’ndan çıkan “Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi’nde 
Doğu Perinçek İsviçre Davası” ve 
Bilgi Yayınları’ndan çıkan “Terör 
ve Demokrasi” gibi eserlerinin ya-
nında Tacar’ın hayatı hakkındaki 
röportajlardan oluşan “Yaşam Bir 
Rüyadır” adlı bir de biyografik ki-
tabı bulunuyor. 

Efsane Büyükelçi’den ziyaret
 “Yaşam bir rüyadır”

Klasik Yunan dönemin-
de İyonya’nın on iki şeh-
rinden biri olan İzmir’in 

Selçuk ilçesi sınırları için-
de yer alan Efes antik kentin-
de 1950’li yıllarda başlayan ka-
zılar sırasında ortaya çıkarılan 
ve son zamanlarda durumu kö-
tüye giden İmparator Hadrianus 
adına yaptırılan ve frizlerinde 
Efes’in kuruluş efsanesi işlenmiş 
Hadrian Tapınağı, J.M.Kaplan 
Fonu’nun desteği ile Avusturya 
Arkeoloji Enstitüsü tarafın-
dan restore edilmeye başlandı.  

2014 yılı Haziran ayına kadar 
devam edecek restorasyon çalış-
malarının ardından Hadrianus 
Tapınağı tekrar ziyarete açılacak.

Onarım  
başladı

Avusturya 
okullarında 
ilk Alevilik 

dersi
Avusturya’da ilk Alevilik 

dersi Muharrem ayı-
nın üçüncü gününde, 

6.11.2013 tarihinde Tirol eyale-
tinde verildi. 

22 Mayıs 2013 tarihinde Alevili-
ğin Avusturya’da “din toplumu” 
statüsünde tanınmasının ardın-
dan, Alevilik dersleri için de zil 
çaldı. 1 Ağustos tarihinde Avus-
turya Eğitim Bakanlığı’na sunu-
lan Alevilik ders planına göre 
hazırlanan derslerde Alevi öğ-
retmenler tarafından 12 İmam-
lar, Aleviliğin ulu ozanları, Dört 
Kapı Kırk Makamı anlatılacak.

Birol Kılıç

Büyükelçi 
Pulat Tacar
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Artan ayrımcılık şikayeti
Almanya’da RBB radyo-

su tarafından yapılan bir 
araştırma, Almanya’da 

Türkiye göçmenlerinin hala gö-
rünümleri ve isimlerinden do-
layı ayrımcılığa uğradığını orta-
ya koydu. Bu utanç verici tutum 
Avusturya’da da pek çok Türkiye 
göçmeninin canını yakıyor. 
Avusturya’da özellikle başörtülü 
kadınların iş bulmaları eğitimle-

rine rağmen imkansızlaşmış du-
rumda.RBB tarafından Institut 
İnfo Gmbh’ya yaptırılan araştır-
maya göre ayrımcılık trendinde 
azalma gözlense de, hala utanç 
verici boyutlarda. Araştırmaya ka-
tılan her 10 Türkiye göçmeninden 
biri ise görünümü yüzünden fiziki 
saldırıya uğradığını ifade ediyor. 
15-29 yaş grubu arasında fiziksel 
saldırıya uğrama oranı artıyor.

Eğitime 
2 milyar dolar

Yurtdışına eğitim için öğ-
renci göndermede dünya-
da 13. sırada olan Türkiye 

bu kapsamda yıllık 2 milyar do-
lar para harcıyor. Yurtdışına üni-
versite eğitimi amacıyla giden öğ-
renciler, en çok işletme, iktisat, 
finans ve uluslararası ticaret ile 
mühendislik bölümlerini tercih 
ediyor. Küreselleşme, internet ve 
İngilizcenin ortak dil olarak kulla-
nılması yurtdışında eğitime talebi 
artırıyor. UNESCO’nun son rapor-
larına göre de dünyanın dört bir 
yanında kendi ülkesi dışında oku-
yan öğrencilerin sayısı misliyle ar-
tacak. Bu trendi yakalayan ülke-
lerden biri de Türkiye. Yurtdışına 
eğitim için öğrenci göndermede 
dünyada 13. sırada olan Türkiye 
bu kapsamda yıllık 2 milyar dolar 
para harcıyor. Yurtdışında eğitim 
için en çok talep gösterilen ülke-
lerin başında Amerika ve İngiltere 
geliyor. 

Türkiye’de yılda yaklaşık 120 bin 
öğrencinin yurtdışına gittiği tah-
min edilirken, Türkiye’den yurt-
dışına giden öğrencilerin en çok 
işletme, iktisat, finans ve uluslara-
rası ticaret ve mühendislik bölüm-
lerini tercih ettikleri, Rusya’nın ise 
uzay mühendisliği için rağbet gör-
düğü belirtiliyor. 

Araştırmalara göre Avusturya’da birçoğu Türkiye göçmenleri olmak üzere her iki kişiden biri kumar 
oynamayı deniyor. “Bir kereden bir şey olmaz” denilerek başlanan kumar nedeniyle geçtiğimiz yıl 11 

Türkiye göçmeninin intihar ettiği haberine daha önce gazetemizde yer vermiştik. Avusturya’da 3 
milyar Euro kumar borcu olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar uyarıyor: “Çocuklarınıza sahip çıkın!” 

Çoğu zaman şans oyunlarına 
başlangıç zararsız oluyor. 
Canı sıkılan ya da arkadaş-

larının davetini kırmayan 
kişi, ufak meblağlarla kumara 
başlıyor. Zamanla kumar bağım-
lılık yaratıyor ve birçok kişiyi geri 
dönüşü olmayan bir yola sokuyor. 

İnternet kullanımının yaygınlaş-
ması hakkında Landesnervenkli-
nik Wagner-Jauregg’ten psikiyatri 
uzmanı Doktor Kurosch Yazdi 
şunları söylüyor: “Eskiden ku-
marhaneye giderken şık giyinmek 
gerekirdi, bugünlerde ise evde pi-
jamayla telefondan internete gi-
rerek poker oynanıyor. Bu sebeple 

bağımlı olanların sayısı da arttı.”

İnternetten oynanan kumar 
ocak batırıyor

Özellikle Facebook ve telefon 
uygulamalarının oyunları son 
yıllarda büyük popülarite kaza-
nırken, gençler ve çocukların bu 
şekilde şansa ve şanssızlığa alış-
tırıldığı üzerinde duruluyor. Dr. 
Yazdi, “Gençler sadece gerçek 
dünyayla iletişimlerini değil, aynı 
zamanda eğitim süreçlerindeki 
önemli yılları kaybediyorlar” yo-
rumunda bulunurken, velilerin 
bu tür pazarlama taktiklerine 
karşı çocuklarını koruması gerek-

tiğini belirtti. İnternetten kredi 
kartı üzerinden kumar oynandı-
ğında, kumar oynayan kişi elinde 
gerçek bir para olmadığı için para 
kaybettiğini anlamıyor ve kumar 
bağımlıları evde oturdukları yer-
de binlerce Euro para kaybediyor. 

Her şey “sadece bir oyun”la 
başlıyor

Gençler çoğunlukla arkadaşla-
rının etkisiyle ve çevrelerinden 
şans oyununa başlarken, zaman-
la bağımlı hale geliyorlar. Sanal 
makinada kazandıkça, hırslarına 
kurban giderek daha fazla ka-
zanmak için devam ederek, ka-
zançlarını katlamaya çalışıyorlar. 

Ancak çoğunlukla umulduğu gibi 
gitmeyen oyun, büyük kayıplarla 
sonuçlanıyor. Para kaybederken 
de yine hırsına yenik düşen bir-
çok genç, kaybettiği parayı geri 
kazanmak için ve telafi edebil-
mek için oyuna devam ediyor. 

 3 milyar € kumar borcu

“Spielsuchthilfe” adlı kumar ba-
ğımlılığı yardımı kurumu tara-
fından açıklanan verilere göre, 
2000-2012 arasında destek olu-
nan bağımlıların üçte birinin ku-
mara 18 yaşından önce başladığı 
ortaya çıktı. Yine istatistiklere 
göre bağımlılar ortalama 36.000 
€ borçlu durumda; bu da Avus-
turya toplamında yaklaşık 3 mil-
yar Euro’ya tekabül ediyor. 

Geçtiğimiz yıl 11 Türkiye 
göçmeni intihar etti 

Aile içi şiddeti başlatan, çoluk 
çocuk rızkı yediren, yuva yıkan, 
cinayet işleten, psikolog ve psiki-
yatrlara göre tedavi edilmesi gere-
ken bir hastalık, Kuran-ı Kerim’e 
göre büyük bir günah olan kumar 
geçtiğimiz yıl 11 Türkiye göçmeni-
ni intihara sürükledi. 

3 milyar Euro 
kumar borcu,

11 intihar

Dr. Yazdi:
 “İnternetten 

kumar oynanabili-
yor olması bağımlı 

sayısını artırdı. 
Çocuklarınızın 

kontrolünü 
kaybetmeyin.”



10 HABER SAYI 150  -  KASIM 2013 11KASIM 2013  -  SAYI 150
 

İLAN

Nur, wer sich nachts erholen kann, fühlt sich tags-
über wach und leistungsstark. Besonders wichtig 
für gesunden Schlaf ist die richtige Bettausstat-
tung. Reiter, Ihr Spezialist bei Heimtextilien, begeis- 
tert mit einer Riesen-Auswahl an Decken und  
Pölstern, Matratzen, Bettwäsche, Leintü-
chern u.v.m. Zusätzlich zu Produkten namhafter 
Hersteller bietet Reiter auch Zudecken und Pölster 
aus konzerneigener Erzeugung an. Die Mitarbeiter- 
Innen beraten Sie freundlich und kompetent. Viele 
verfügen über eine Zertifizierung vom Verein  
Aktion gesunder Rücken e. V. sowie die Ausbil-
dung zu medizinisch geprüften Schlafberater- 
Innen. So finden Sie garantiert die optimale  
Lösung für Ihre individuellen Schlafbedürfnisse!

FAIRTRADE Decken und Pölster: 
Schlafen mit gutem Gewissen! 
Auch ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekis-
sen. Deshalb ist man bei Reiter besonders stolz auf 
die erste FAIRTRADE-zertifizierte Decken- und  
Pölstererzeugung Österreichs. Dank der zusätzli-
chen Einführung der FAIRTRADE-Codierung  
wissen Sie ganz genau, woher die Rohstoffe für 

Ihren Polster oder Ihre Decke kommen. Neu ist  
die Initiative „Tu (dir) Gutes“, die alle Engage-
ments aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Regiona-
lität und Tierschutz unter einem Dach bündelt. 
Gesunder Schlaf zum fairen Preis: Reiter bie-
tet Ihnen eine „Bestpreis-Garantie“ auf viele Arti-
kel quer durch das gesamte Sortiment. So wissen 
Sie mit Sicherheit, dass Sie den besten Preis 
Österreichs erhalten. 

Träumen Sie also nicht länger vom gesunden, erhol-
samen Schlaf, besuchen Sie Ihren Heimtextilspezia-
listen und entdecken Sie die Reiter Vorteilswelt! 

Übrigens: Besitzer der kostenlosen Vorteils-
karte haben es bei Reiter besonders gut! Mit ihr 
genießen Sie einzigartige Vorteile und noch mehr 
Serviceleistungen.

Ihre Vorteile mit 
der kostenlosen 
Vorteilskarte!

 Bis zu 10 % Rückvergütung

 Rückvergütung wird 2 x 
 pro Jahr ausbezahlt

 GRATIS Vorhänge nähen

 GRATIS Matratzen-Zustellung

 GRATIS Daunen- und Federnreinigung

 Top-Angebote, jeden Monat neu

 Geburtstagsüberraschung

 Ihre Bankomatkarte als Vorteilskarte

 7 Wochen Umtauschrecht

 7 Wochen Rückgaberecht 
 mit Geld-zurück-Garantie

Bedingungen und AGBs zur Reiter 
Vorteilskarte unter www.reiter.euVorteilskarte unter www.reiter.eu

www.reiter.eu, Service-Hotline: 05 0810 777

Ihre Vorteile mit 

Ihr Spezialist für 
gesunden Schlaf!

Riesen-Auswahl und Top-Beratung bei Reiter: 

BR_Gesunder_Schlaf_Advertorial_YeniVatan_KW46_195x275mm_1013-RZ.indd   1 04.11.13   14:52

head fehlt noch

Altın kalpli doktor Viyana’da
Dünyada “kalbin dahi çocuğu” olarak anılan, dünyada 14 bin çocuğa ücretsiz kalp ameliyatı yapmış 
olan İstanbullu Ordinaryüs Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos, nam-ı diğer Duli, uluslararası bir konfe-

ransa katılmak için ziyaret ettiği Viyana’da Birol Kılıç ile bir akşam yemeğinde görüştü. 

Prof. Dr. Afksendiyos Ka-
langos, nam-ı diğer Duli, 
uluslararası bir konferan-

sa katılmak için ziyaret ettiği 
Viyana’da Birol Kılıç ile bir akşam 
yemeğinde görüşerek Türkiye’de 
kurulacak yeni üniversite hakkın-
da bilgiler verdi. 

Büyük dedesi Ksenefon Zografos 
Paşa, Sultan Abdülmecid döne-
minde saray hekimi, Abdülaziz 
zamanında da saray başhekimi 
olarak görev yapan Kalangos’un 
babası da Atatürk’ün hekimli-
ğini yapan Prof. Dr. Nihat Reşat 
Belger’in yanında ihtisas yapmış 
bir hekim. Yeşilköy’deki evlerin-
de birçok fakir aileyi ve çocukları-
nı ücretsiz olarak tedavi etmiş ba-
basının izinden giden Kalangos 
da 1998 yılında kurduğu “Herkes 
için Kalp” derneği ile 15 ülkede 
14 binin üzerinde çocuk hastaya 
para almadan kalp ameliyatı yap-
tı. Dünyada milyonlarca açık kalp 
ameliyatı bekleyen çocuk hasta 
olduğunu ifade eden Kalangos, 
“Gücümüz elverdiğince onların 
tedavilerini Türkiye’de yaparak, 
Türkiye’yi uluslararası düzeyde 
sağlık konusunda büyük bir mer-
kez haline getirmek istiyoruz” 
dedi. Hastalara kendi parasıyla 
ilaç alan baba Kalangos’un ismi 
geçtiğimiz yıllarda Yeşilköy’de 
bir sokağa verilmişti. Oğul 
Kalangos’un Türkiye için yaptığı 
çalışmaların ufku daha da geniş. 

İstanbul’da 
üniversite kuruyor

Cenevre Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Kalp Damar Cerrahisi Kürsü 
Başkanı olarak Kalangos, geçtiği-
miz yıllarda dünyanın en prestijli 
tıp ödülü Fransız Tıp Akademisi 
Ödülü’nü aldı. Patenti de ken-
disine ait olan “kalbe takıldık-
tan sonra vücut içinde eriyen 
kapak halkası” icadı ile 2005 
Nobel Tıp Ödülü’ne de aday gös-
terilmişti. “Beyin göçü”nün en 
önemli örneklerinden biri olan 

Kalangos’un Türkiye ile ilişkisi 
sadece ücret almadan ameliyat 
ettiği binlerce çocuk değil. Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi’ni birin-
cilikle bitiren ve Anadolu’nun 
çeşitli yerlerinde görev yaptıktan 
sonra Paris’e giden ünlü bilim 
adamı, Türkiye’de aldığı eğitime 
duyduğu gönül borcundan dolayı 
Türkiye’ye bir vakıf üniversitesi 
projesiyle geri dönmek istiyor. 
Beyoğlu Merkez Rum Kız Mektebi 
Vakfı’nın üniversite kurma girişi-
mi hızla devam ederken, üniver-
sitenin başına rektör olarak Prof. 
Kalangos geçiyor. Üniversitenin 
kuruluşundan itibaren bilim ala-
nında büyük işlere imza atacağı 
beklenirken, kendisine teklif edi-
len bu görev ve kurulacak üniver-
site hakkında Kalangos şunları 
ifade etti: “Ülkemde eğitim gör-
düm ve şimdi deneyimlerimizi 
aktarmamız gerekiyor bu yüzden 
teklifi tereddütsüz kabul ettim. 
Türkiye’nin bölgede bir sağlık 
merkezi olması gerekiyor.  Hem 
Balıklı Rum Hastanesi’nde hem 
de yeni kurulacak üniversitede 
Türkiye’nin yardımseverliğine 
katkı sağlayacağım. Eski Osmanlı 
topraklarında yer alan Bulgaris-
tan, Makedonya, Bosna Hersek, 
Romanya, Macaristan gibi ülke-
lerden öğrenciler Avrupa’dansa 
İstanbul’u kendilerine daha 
yakın görüyorlar. Bu öğrenciler 
Türkiye’yi tercih edecekler. Bu 
bağlılıkları kullanıp o ülkelere de 
hizmetlerimizi öğrenciler yoluyla 
götüreceğiz.” 

“Eğitim en büyük zenginliktir”

Kalangos, Türkiye’de doğmamış 
olsalar da iki çocuğuna da Türkçe 
dersleri aldırdığını ifade ederek, 
anadilin öneminin altını çizdi. En 
büyük zenginliğin eğitim olduğu-
nu vurgulayan Kalangos, Türkiye 
göçmenlerine de çocuklarına en 
iyi şekilde Türkçe dilini öğrete-
rek, çocukları için geniş bir eği-
tim seferberliği başlatmalarını 
tavsiye etti.

 Afksendiyos 
Kalangos

Birol Kılıç

Kalangos: 
“En büyük zenginlik 

eğitimdir”

Ücretsiz avantaj 
kartıyla gelen 

avantajlar!
%10’a kadar para iadesi 

Yılda iki kez para iadesi 
alabilme hakkı 

ÜCRETSİZ Perde dikimi 

ÜCRETSİZ Yatak teslimatı 

 ÜCRETSİZ Kuştüyü temizliği

Her ay yeni ürün ve uygun 
fiyat seçenekleri

Doğum günü sürprizleri

Bankamatik kartını Reiter-Avatanj 
Kartı olarak da geçerli    
Ürün değiştirme (7 hafta içinde) 

Para iade garantili ürün iade hakkı 
(7 hafta içinde)

Kullanım şartları ve avantaj kart hakkında 
daha fazla bilgi için www.reiter.eu

www.reiter.eu, Servis: 05 0810 777

Sadece uykusunu iyi alanlar gün içinde 
kendini dinç hisseder. İyi bir uykunun 
en önemli şartlarından biri de elbette 
kaliteli bir yatak. Reiter’in sunduğu ürün 
çeşitliliği içinde kendinize en uygun yas-
tık, yatak, yorgan, nevresim takımını 
Reiter’in konusunda uzman danışmanla-
rı eşliğinde seçebilir, özlemini çektiğiniz 
konforlu ve sağlıklı uykuya kavuşabilirsi-
niz. Üstelik yataklar da dahil olmak üzere 
yorgan ve yastıkta Avrupa’nın en iyi mar-
kalarını da yine Reiter’de bulacaksınız. 
Sağlıklı sırt ve omurga konusunda tıbbi 
eğitim almış takım arkadaşlarımız size 
en iyi yardımı verebilmek adına her daim 
hazırlar. Reiter’de kendi bireysel uyku ih-
tiyacınıza en uygun çözümü bulacağınızı 
garanti ediyoruz.

FAIRTRADE yorgan ve yastıklar: 
İçiniz rahat uyuyun

Rahat bir vicdandan daha rahat bir yastık 
yoktur! Üretimin her aşamasında üreten 
kişilerin haklarının korunduğu FAIRT-
RADE sertifikalı yastık ve yorganları 
Reiter’de bulabilirsiniz. FAIRTRADE kodu 
sayesinde yastık veya yorganınızın ham-

maddesinin nereden geldiği bilgisine 
de ulaşabiliyorsunuz. Sürdürülebilirlik, 
bölgesellik ve hayvan hakları konusun-
da aktif olan “Tu (dir) Gutes” / “Kendine 
Bir İyilik Yap” inisiyatifi etiketini taşıyan 
ürünleri de Reiter’de bulabilirsiniz. İyi 
bir uykuyu doğru fiyata satın alın: Reiter 
tüm bu ürün kalitesi ve çeşitliliğinin ya-
nında sizlere “En iyi fiyat garantisini” de 
sunuyor. Reiter’den yaptığınız alışverişte 
Avusturya’daki cebiniz için en karlı mik-
tarı ödediğinizden emin olabilirsiniz. 

Sağlıklı ve dinlendirici bir uyku sizin için 
bir rüya mı? O halde Reiter’i ziyaret edin 
ve uzmanlar eşliğinde rüyalarınızın uy-
kusunu keşfedin. 

Ayrıca: Ücretsiz avantaj kartına sahip 
olanlar Reiter’de avantajlar kazanmaya 
devam ediyor. Siz de kendinize bir avan-
taj kartı edinin ve Reiter fırsatlarından ve 
servis olanaklarından faydalanın. 

Sağlıklı bir uyku için 
Reiter’e başvurun!

Geniş ürün yelpazesi ve en iyi danışmanlık Reiter’de
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GAZI 1

Avrupa’nın suç raporu 

FPÖ’nin televizyonu FPÖ TV’da yayınlanan ve Avusturya’da yaşayan Selefileri anlatan beş 
dakikalık kısa belgeselde “kurunun yanında yaşı da yakan” ifadeler kullanıldı ve İslam bir

kez daha “korkulacak bir din” olarak lanse edildi. 

880.000 insan Avrupa’da “köle” statüsünde yaşıyor, sayısız yolsuzluk çetesi milyarlarca 
Euro kazanç elde ediyor, 10 milyona yakın illegal silah piyasada dolaşıyor. Avrupa Birliği 

Parlamentosu’nda okunan son suç raporu korku filmlerini aratmıyor.

Avrupa Birliği Parlamento-
su’nda kamuoyuyla pay-
laşılan son Avrupa Birliği 

Suç Raporu tüyler ürpertici veri-
ler içeriyor. Rapora göre mülteci 
ve göçmen olarak Avrupa’ya ge-
len 880.000 insan “köle” şartla-
rında çalışıyor ve yaşamaya çalı-
şıyor. Tabii, bu resmi kaynaklara 
yansıyan sayı. Spiegel dergisin-
de yayınlanan habere göre bu in-
sanların en az çeyreğinin fuhu-
şa zorlanmış olduğu biliniyor. 
Rapora göre Avrupa Birliği ge-

nelinde bilinen 3600 mafya veya 
yolsuzluk çetesi bulunuyor ve in-
san ticareti de yapan bu çetelerin 
tahmini kazancı 25 milyar Euro! 
Avrupa Birliği sınırları içerisinde 
10 milyona yakın illegal silahın 
dolaştığı belirtilirken, internet or-
tamındaki çetelerin toplam kazan-
cının 290 milyar Euro’yu bulduğu 
tahmin ediliyor. İspanya’da yaka-
lanan ve el konulan 11 ton haşhaş 
ise Avrupa’daki milyar Euroluk 
uyuşturucu ticaretinin boyutları-
nı ortaya koyuyor.

Avusturya’da yaşayan yarım milyon 
Müslüman içinde Selefi gruplar 
Avusturya medyasının her gün biraz 

daha ilgisini çekiyor. Medyada “Batı değer-
lerini tamamen reddeden radikal İslamcı 
grup” olarak anılan Selefiler, FPÖ’nün in-
ternet üzerinden yayın yaptığı televizyonu 
FPÖ-TV’nin bir programında (www.fpoe-tv.
at) “İslam devleti kurmak isteyen şeriat-
çılar sadece sokakta ve internet ortamın-
da değil, gizli ibadet evlerinde hem diğer 

Müslümanları, hem de başka inançtan kim-
seleri kendi tarafl arına çekmeye çalışıyorlar” 
şeklinde tanıtıldı. Türkiye-Suriye sınırında 
yakalanmadan bir süre önce Avusturya pa-
saportunu yaktığı görüntüleri ile tanınan ra-
dikal İslamcı Mohammed Mahmoud’un ko-
nuşmaları ekrana yansırken, Avusturya’da 
yaşayan diğer Müslümanlara bakışı olumsuz 
etkileyecek bir tablo çizilerek, “Viyana’da 
yaşayan ve bir çoğu iyi entegre olduğu göz-
lemlenen Müslümanlar, yaklaşık 100 camii 

de ibadet etme olanağı bulunuyor, bu ca-
milerde ne olup bittiği ise kamuoyu için bir 
sır olarak kalmaya devam ediyor” denildi. 

Selefilerin toplandıkları mekanları uzaktan 
izleyen FPÖ-TV’nin kameralarının Selefiler 
tarafından keşfedildikten sonra kayıt alma-
larına engel olunması, bu yüzden bu me-
kanlardan birkaçı önüne gizli kamera yer-
leştirilerek kayıt alınması ise kısa belgeselde 
dikkat çekti.

Selefi ler Avusturya’nın 
kırmızı listesinde

Viyana’dan Malta’ya 
Güle güle

Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçisi Ayşe Sezgin dört yıllık görevini tamamlayamadan, 
iki yıl sonra Malta’nın başkenti Valetta’ya büyükelçi olarak atandı.

300 bin Türkiye göçmeni-
nin yaşadığı, tarihi ve si-
yasal i l işkiler sebebiy-

le Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı’nın ikinci derecede 
önemli başkentlerden biri kabul 
ettiği Viyana, AGIK ve UNO gi-
bi uluslararası kurumların mer-
kezlerine de ev sahipliği yapıyor.  
Viyana’nın Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Ayşe Sezgin ise son 
“Büyükelçilik Atamaları” karar-
namesi ile dört yıllık görevini ta-
mamlayamadan Malta’nın baş-
kenti Valetta’ya gönderildi.  Ayşe 
Sezgin’den önce büyükelçilik gö-
revini üstlenen ve kendisi de 4 
yıllık görevini tamamlayama-
dan hatta iki yıl dolmadan ata-
nan Kadir Ecvet Tezcan, Paris’e 
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler 
Büyükelçisi olarak atanmıştı. En 
son Viyana’da dört yıllık görevi-
ni büyük bir başarı ile tamamla-
yabilen Selim Yenel, Ankara’da 
Dışişleri’nin en parlak görevle-
rinde bulunduktan sonra Avrupa 
Birliği’nin kalbi olan Brüksel’e bü-
yükelçi olarak atanmıştı. 

Büyükelçi Ayşe Sezgin’in iki yıllık 
Viyana hizmetinden sonra görev 
yapacağı Sicilya’nın güneyindeki 
adalar devleti Malta’da yaklaşık 
100 Türkiye göçmeni yaşıyor. Top-
lamda 410 bin kişinin yaşadığı 
Malta, Türkiye’nin Avrupa Birliği 
ile ilk kesiştiği noktalardan biri, 
şirin küçük turistik bir ülke. Avru-
pa Birliği ülkesi Malta’nın tarihte 
zihinsel dinlenme ve terapilerde 
büyük önem arz ettiği biliniyor. 
Türkiye tarihinde de büyük öne-
me sahip Malta, İstanbul’un işga-
li sonrasında gerçekleşen “Malta 
Sürgünleri” ile tanınıyor. 1919-
1920 yıllarında işgal kuvvetle-
rince tutuklanan 145 Türk devlet 
adamı, asker, idareci ve aydın bir 
İngiliz sömürgesi olan Malta’ya 
gönderilmişti. Kasım 2011’de 
Viyana’da büyükelçilik görevine
başlayan 55 yaşındaki Ayşe Sez-

gin daha önce Dışişleri’nde en 
son görevi 2009-2011yılları ara-
sında Avrupa İşlerinden Sorumlu 
Müsteşar Yardımcısı idi ve hayal-
lerinden en büyüğü Avrupa Bir-
liği başkenti Brüksel’e “AB’den 
Sorumlu Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçisi” olarak atanmaktı. 

Aynı soruya iki farklı yanıt

Büyükelçi Ayşe Sezgin Wiener Ze-
itung adlı gazeteye 12 Aralık 2012 
tarihinde verdiği bir mülakat-
ta kendisine yöneltilen, “Sayın 
Büyükelçi, kasım ayı başından 

beri Türkiye’nin Viyana’daki bü-
yükelçisisiniz. Viyana ve Avus-
turyalılarla ilgili ilk izlenimleri-
niz nedir?” sorusuna şu cevabı 
vermişti: “Viyana, 19. yüzyılın 
tarihsel ihtişamını ve bir 21. asır 
metropolünün dinamizmini bir-
leştirmektedir. Derin tarihî kök-
lere ve çok kültürlü bir yapıya 
sahip Viyana, canlı ve yaratıcı 
bir kent hâline gelmiştir. Viyana 
ayrıca, yüksek bir yaşam kalitesi 
sunuyor. Avusturyalı arkadaşları-
mız dostane ve nazikler.” 

Türkiye’nin bir önceki Viyana 

Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan 
ise, günlük Die Presse gazetesine 
Kasım 2010’da verdiği demeçte, 
Avusturya’nın yabancılara yöne-
lik uyum politikasını eleştirerek, 
“madem bu kadar entegrasyon 
sorunu vardı, neden 110 bin 
Türk’ü vatandaşlığa kabul etti-
niz” sorusunu yöneltmişti. 

Büyükelçi Tezcan’ın, 
2010 yılında Die Presse’de  

yayımlanan demecinin 
bir kısmı şu şekildeydi:  

“Bir büyükelçi, gelişini takip eden 
ilk aylarda nezaket ziyaretlerinde 
bulunur. Dışişleri Bakanı’ndan 
randevu istediğimde, ‘Dışişleri 
Bakanı büyükelçileri kabul et-
miyor’ dendi. İnanabiliyor mu-
sunuz? Ben bu ülkede yaşayan 
250 bin insanın büyükelçisiyim. 
Burada hangi diyalogdan bahse-
diyoruz?’

Viyana

Valetta
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Stadt Wien’in paraları nereye gitti? 
FPÖ’nün, Stadt Wien’in 1,7 

milyar Euro’sunu değer-
lendirmekte olan Bank 

Austria’ya bağlı AVZ’den 1,4 
milyar Euro’nun hortumlan-
dığı, Viyana Belediye Başkanı 
Häupl’un da bu işe karıştığı yö-
nündeki iddiaları gündemi ka-
rıştırdı.  Bağımsız finans kont-
rol organı Rechnungshof şefi 
Josef Moser kontrolleri şeffaflaş-
tıracak yasa tasarıları üzerine  
çalışıyor. 

Kanun ile tanınmış, bağım-
sız bir finans kontrol organı 
olarak çalışan Rechnungshof 
(RH) şefi Josef Moser, “Artık 

Viyana’da vergi kaçakçılığı ya-
pılan kontrolden bağımsız ya-
pılaşmalara izin vermeyeceğiz” 
dedi. Kontrollerin sıkılaştı-
rılmasının arkasındaki vaka 
ise, Stadt Wien’in 1,7 milyar 
Euro’sunu idare eden AVZ hak-
kındaki (Die Anteilsverwaltung 
Zentralsparkasse) bu paranın 
büyük bir kısmının hortum-
landığı yönündeki iddialar.  
 
İddianın sahibi FPÖ’ye göre bu 
hikayenin ucu milyarlarca do-
ları hortumlamasıyla tanınan 
Bernard Madoff’a kadar geri gi-
diyor. FPÖ’lülere göre AVZ’nin 
bağlı olduğu Bank Austria’nın 

2003 yılındaki bir revizyon 
belgesinde bu bağlantı takip 
ediliyor. Krone gazetesine yol-
ladığı bir elektronik posta ile 
cevap veren Bank Austria ise, 
FPÖ’nün iddiaları reddediyor. 

İddialara göre Stadt Wien’in 
1,7 milyar Euro’sunu idare 
eden AVZ’de 1,4 milyar Euro 
ortadan kayboldu. Hiç kim-
senin özel bir vakıf statüsün-
deki AVZ’yi denetleme hakkı 
olmadığı için, iddialar doğrula-
namıyor. RH şefi Josef Moser ise, 
126b sayılı kanunda değişikliğe 
gidilmesi, böylece “transparan 
bir şekilde kontrol edilmemiş 

hiçbir kurumun kalmaması” 
yönünde çalışmalarını sürdü-
rüyor. 126b sayılı kanunda de-
ğişiklik yapılabilmesi için par-
lamentodaki milletvekillerinin 
üçte ikisinin oyu gerekiyor. 

Yapılan bir araştırmaya göre 
Avusturyalılar, Avrupa’nın 
ekonomik olarak en iyi du-

rumda olan halklarından biri ol-
masına rağmen, kendilerini bat-
mış durumda olan Yunanlardan 
bile para konusunda daha karam-
sar hissediyor. 

İnternet üzerinden yapılan 
bir ankete göre Avusturyalılar 
Avrupa’nın kendilerini batmış 
durumda olan Yunanlardan bile 
para konusunda daha karamsar 
hissediyor. Die Presse’nin habe-
rine göre anket katılımcılarının 
yüzde 44’ü bir önceki yıl barın-

ma, beslenme, sağlık ve ulaşım 
için yeterli miktarda para sahibi 
olduğunu söylerken, araştırmayı 
yapan Nielsen Holding uzman-
larına göre bu oran Avusturya-
lıların para konusunda oldukça 
karamsar olduğunu gösteriyor. 
Holding adına araştırma hakkın-
da konuşan Andreas Leisi duru-
mu, “Bir Avusturyalının gelir dü-
zeyi Avrupa Birliği ortalamasının 
çok üstünde olmasına rağmen, 
bir Avusturyalı lüks tatil yapa-
madığı için kendisini maaşı üçte 
bir oranında düşmüş Yunanlıdan 
daha karamsar hissedebiliyor” 
şeklinde açıkladı.

Avusturyalılar 
Yunanlardan daha 

karamsar

Hac ibadeti  
lüksleşiyor mu?

Avusturya’daki Türkiye göçmenleri Hac ve Umre 
ibadetleri için gittikleri Kabe’de şok yaşamaya 

devam ediyor. 

Kabe’deki lüks yapılan-
ma “İslam’a aykırı” de-
nilerek birçok ilahiyat-

çı ve gazeteciden, yazardan 
tepki almaya devam ediyor.  
 
Lüks oteller, gökdelenler sadece 
ilahiyatçıları ve gazetecileri de-
ğil, Kabe’ye ibadet için giden va-
tandaşları da rahatsız ediyor.  
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez’in de tepkisi-
ni çeken yapılaşmanın mimarı 
Suudi yönetiminin ise bu işe son 
vermeye niyeti yok. Görmez ko-
nu ile ilgili, “Otellerimiz lüksle-
şiyor, Kâbe manzaralı odalarımız 
çoğalıyor. VIP hacı, lüks hacı ço-
ğalıyor. Ama haccın ruhu zayıflı-

yor. Bundan irkiliyorum”  demişti.
Tartışmaları süren ve halen netlik 
kazanmayan “2020 Mekke” pro-
jesinde en az 55 kule, Kabe’nin 
çevresinde Harem-i Şerif alanı-
na yakın noktalara inşa edilmek 
isteniyor. Kabe’ye çok yakın olan 
601 metre yüksekliğindeki Mekke 
Saat Kulesi’nin hemen yanında 
yer alan 6 kule proje kapsamın-
da yıkılırken, saat kulesi Kabe’ye 
yakın olan tek kule olacak.  
 
Projeye göre Mekke’de 4 metro 
hattı ve var olan 3 çevre yoluna 2 
çevre yolu daha yapılacak. Ancak 
şu ana kadar netlik kazanmayan 
projede eklemeler ve çıkarmalar 
yapılabileceği kaydediliyor.
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Konsolosluk Çağrı 
Merkezi yardımınızda

Dünyanın neresinde olur-
 sanız olun, tatilde, izin-
de, bayramda, yolculuk 

sırasında, havaalanlarında, 
gümrüklerde, yurt dışında ve-
ya Türkiye’deki resmi makam-
larda karşılaştığınız her tür-
lü sorunlarınızda gece veya 
gündüz 24 saat size hizmet ve-
ren, yol gösteren ve yardımcı 
olan bir devlet kuruluşumuz var.  
T.C.Dışişleri Bakanlığı’na bağlı 
‘’Konsolosluk Çağrı Merkezi’ndeki 
genç kardeşlerimiz sizlere her gün 
24 saat (7x24) hizmet vermektedir. 
Konsolosluk Çağrı Merkezi 0090-
312 292 29 29 numaralı telefonla 
arayarak gece gündüz (7x24) pa-
saport randevunuz hakkında bil-
gi ,seyahat edeceğiniz ülkelerin 
durumu, vize, gümrük, askerlik, 
emeklilik, evlilik, vatandaşlık, 
mavi kart, okul ve eğitim veya her 
konuda bilgi alabilirsiniz. 

Her Türlü Konsolosluk İşleminiz 
Hakkında Her Türlü Bilgiyi Almak 
için Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni 
7 Gün 24 Saat Arayabilirsiniz.

Telefon Numaralarımız
Tüm dünyadan +90 312 292 29 29
Almanya’dan +4930 80 70 90 
Kuzey Amerika’dan  
+1 888 566 7656

Güvenliğiniz 
için  

Ücretsiz 
tercümanlık 

hizmeti
 

Dairelerde güvenlik kapıla-
rı hırsızlara genellikle en-
gel oluyor ya da vakit kay-

bettiriyor.  Peki, dört duvarınız için 
güvenlik sağlayan bu kapıların fi-
yatları nasıl, satın almada neye 
dikkat etmeliyiz? Elbette yüksek 
güvenliğin bir fiyatı var. Bol kilitli, 
çelik güvenlikli kapıların fiyatları 
ortalama 2500 Euro olarak belir-
lenmiş. Güvenlik için masraf yap-
mak sorun olmasa da, piyasada 
tüketiciyi yanıltan çok sayıda ürün 
bulunuyor. Bunun için devreye gi-
ren tüketiciyi koruma dernekleri 
bu kapıları birtakım testlerden ge-
çirdi ve tüketiciye satın almalarda 
ÖNORM B 5338 ya da EN 1627 kri-
terlerinin aranmasını tavsiye et-
ti. Daha fazla bilgi için www.kon-
sument.at internet sayfası ziyaret 
edilebilir.

Tüketiciyi Bilgilen-
dirme Derneği (VKI) 
yabancı dil bariyer-

lerini  kaldırıyor.

Tüketiciyi Bilgilendirme Der-
neği (VKI-Verein für Kon- 
sumenteninformation) tüke-
ticilerin bilgilendirilmesi, on-
ların kullanmakta oldukları 
veya satın aldıkları bir ürün 
hakkındaki şikayetlerini ya-
bancı dil bariyeri olmadan 
dile getirebilmeleri için bir 
proje başlattı. Yıl sonuna ka-
dar pilot proje olarak devam 
edecek uygulama vatandaş-
ların tüketim konusunda 
Türkçe, Hırvatça ve Sırpça 
dillerinde kişisel danışman-
lık alabilmelerini sağlıyor. 
Karşılarına sıklıkla karma-
şık problemler çıktığını ve 
Almanca olarak kendini iyi 
ifade edemeyen tüketicilerin 
büyük problemler karşısında 
çözümsüz kaldıklarını ifade 
eden VKI Yöneticisi Renate 
Wagner, bu sorunu mutlaka 
çözmek istediklerini ve pilot 
projeyi gelecek yıldan itiba-
ren kesin olarak uygulamaya 
koyacaklarını belirtti. Viyana 
Mariahilferstrasse üzerindeki 
VKI ofisinde genel tüketici 
hakları, konut hakları, ban-
kalar ve krediler hakkında 
ayrıntılı bilgi alınabiliyor. 
Kişisel danışmanlık için VKI 
ofisi her perşembe 13:00-
15:00 saatleri arasında ran-
devu almaksızın ziyaret edi-
lebiliyor. 01/588 770 numaralı 
telefondan danışmanlık için 
bir randevu almak da müm-
kün. Kişisel danışmanlıkların 
ücreti 15 Euro olmakla birlikte 
tercüman servisinden yarar-
lanmak için ödeme yapmak 
gerekmiyor. 

Adres:
Mariahilferstr. 81, 1060 
Tel: 01/588 770
www.konsument.at 

Bulgarların ve Romanyalıların 
çalışma hakları  

Bulgaristan ve Romanya
 vatandaşları Avusturya’ 
da yasal olarak çalışa-

bilmek için halen iş izni almak 
durumundalar. Bu duruma 
1.1.2007 tarihinde veya sonra-
sında bir gün dahi yasal olarak 
Avusturya’da çalışmış olanlar 
veya öncesinde en az bir yıl bo-
yunca Avusturya’da yasal olarak 
çalışmışlar istisna teşkil ediyor.  

Eğer beş yıldan daha fazla sü-
redir Avusturya’da ikamet edili-
yorsa ve düzenli bir gelir varsa; 
sürekli oturum izni için gerekli 
şartlar yerine getirilmişse; eşi 
veya 21 yaşından küçük çocuğu 
Avrupa Birliği vatandaşı olması 
durumlarında da Bulgaristan 
ve Romanya vatandaşlarının 

Avusturya’da çalışmak için 
izne (Bewilligung) ihtiyaç-
ları yoktu. Ancak bu durum 
31.12.2013 tarihinde süresi dola-
cak “geçiş döneminden” sonra, 
yani 1.1.2014 tarihi itibariyle 
bu ülkelerin vatandaşlarının 
Avusturya iş pazarına serbest 
olarak girme hakları doğacak. 
Bulgaristan ve Romanya vatan-
daşlarının iş pazarına girme- 
leri için gerekli onay belge-
si AMS tarafından verilecek. 
 
İş bulunduğu takdirde onay bel-
gesi, işçi işten çıkana kadar iş 
verende kalacak. İşe son veril-
diğinde ise onay belgesini geri 
alması icap edecek. Ülkeyi uzun 
süre terk edenlerin çalışma hak- 
ları silinecek.

 

Isınma masraflarını 
nasıl düşürürüm? 

Enerji uzmanlarından önümüzdeki kış ayları boyunca ısınma  
masraflarını düşürmek için bazı öneriler:

En yüksek performansı elde 
etmek için kalorifer peteği-
nizi kullanmadan önce ha-

vasını alın. Sadece evde olduğu-
nuz zamanlarda evinizi tamamen 
ısıtın. Evde olmadığınız zaman-
larda dereceyi düşürün. Sağlıklı 
bir uyku için evinizin çok sıcak 
olmaması gerekiyor, bu yüzden 
uyurken evinizi normalden daha 
az ısıtmanız uyku kalitenizi artı-
rırken, ısınma masraflarınızı dü-
şürecektir. Kış gelmeden pence-
releriniz ve kapılarınızın bakımını 

yaptırmanız da izolasyon için bü-
yük önem taşıyor. Odaları günde 
beş on dakika havalandırmanız 
da odalarınızın daha çabuk ısın-
masına yardımcı olacaktır. Bunun 
için önce tüm kalorifer petekleri-
ni kapatın ve odayı beş on daki-
ka havalandırın. Pencereyi kapat-
tıktan sonra petekleri tekrar açın.  

Odalarınızın daha hızlı ısındığı-
nı göreceksiniz. Detaylı bilgi için 
www.wohnservice-wien.at adresi-
ni ziyaret edebilirsiniz.

Kiracı-ev sahibi arasındaki  
depozito sorunu

Kiracı tarafından ödenen de-
pozito ile ev sahibi kendini 
bir anlamda güvenceye alı-

yor. Ancak kira ilişkisinin sona er-
mesi halinde geri ödemenin der-
hal yapılması gerekiyor. 

Eğer kiracı tarafından açık bıra-
kılmış bir hesap yok ise, depozito-
nun kiracının, ev sahibine anah-
tar teslimini yaptıktan hemen 
sonra verilmesi gerekiyor. Eğer 
ödenmemiş bir kira bulunuyorsa, 

ev sahibi depozitoyu ödememe 
hakkına sahiptir. Uzmanların 
şimdiye kadar önlerine gelen pek 
çok vaka ise, depozitonun haksız 
bir şekilde çok sonra ödendiğini 
veya hiç ödenmediğini gösteriyor. 
1.4.2009 tarihine kadar kiracılar 
tarafından bölge mahkemele-
rine gidilerek depozitonun geri 
alınmasına dair şikayette bulu-
nuluyordu. Ancak birçok kiracı 
kendilerine daha fazla masrafla 
geri dönme ihtimali olan bu yön-

temi kullanmaktan çekiniyordu. 
1.4.2009 çıkan yeni kanuna göre 
kiracılar (Viyana’da MA50’de) 
geri ödenecek depozito miktarını 
itiraz ederek belirleyebiliyorlar. 

Yeni düzenlemenin avantajı mas-
raf riskinin çok düşük olması. 
Prosedüre göre kiracı kendisin-
den talep edilmiş depozitonun 
miktarını, ev sahibi ise hukuki 
mukabil alacaklarını kanıtlamak 
durumunda. 
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Trabzon’dan Viyana’ya yıl-
lar önce göç eden İsmail 
Can, Viyana’da konut so-

rununun asıl nedeninin SPÖ’nün 
politikaları olduğunu ifade ede-
rek Yeni Vatan’a şunları söyledi: 
“SPÖ sosyal demokrat geçinen 
aşırı sağcı bir parti ve Türkiye göç-
menlerine karşı düşmanca bir si-
yaset güden FPÖ’ye oy gitmesin 
diye yıllardır iki yüzlü bir siya-
set izliyor. Yirmi yıl öncesinde ol-
duğu gibi beş altı nüfuslu Türkiye 
göçmeni aileleri bir oda, mutfak, 
tuvalet evlere, yüksek hava pa-
ralarıyla sokan SPÖ, hala enteg-
rasyondan söz ediyor. Tek gözlü 
evlerde aileler yaşayabilmek için 
çocuklarını parklara gönderdiler.  
Çocuklar parklarda her türlü pis-
liğe bulaştı. Evlere ödenecek ha-
va paraları için Türkiye göçmenle-
ri kredi aldı, borca girdi. Şu anda 
belediye evlerinin kirası 800 Euro. 
Ev yardımı zaten neredeyse yok. 
1200-1500 Euro alan aileler nasıl 
geçinsinler. SPÖ bizi dibine kadar 
sömürdü. Kalabalık aileyiz, zama-
nında oturma müsaadesi vermek 
için daha büyük evde oturma şar-
tı koydular. Kirası az olmak zorun-
daydı. Çünkü o zaman maaştan ki-
rayı çıkardığında çocuk başına şu 
kadar para düşecek kanunu çıkar-
dılar. Bunları zamanında yapan 
SPÖ’dür. (1989-95 yılları arasın-
da İçişleri Bakanlığı görevini üst-
lenen SPÖ’lü Löschnak’tan bahse-
diliyor) Unutulmasın.”  

İsmail Can, SPÖ’nün sağcı taba-
nını kaybetmemek istediğini söy-
leyerek, “SPÖ’nün sağcı tabanı 
FPÖ’ye gitmesin diye bizim gibi 
yabancıların hayatları ile oyna-
dılar. Tamam belki vatandaşlık 
kolay alınıyordu ama sorun hep 
aynıydı. SPÖ Türkiye göçmeni 
temsilcileri ile göz boyamasın. 
Çoğu iş takibi için iktidarda olan 
SPÖ’yü kullanıyor. SPÖ de onları 
kullanıyor. Kaybeden hep Türkiye 
göçmenleri. SPÖ’ye bundan son-
ra oy yok” şeklinde konuştu. 

“Türkiye göçmeni ahlaksız  
patron sigortamı ödemedi”

Ahmet Okumuş 63 yaşında 
ama hala yaz kış demeden 
Avusturya yollarında asfalt 

döşüyor. Yeni Vatan Gazetesi’ne 
konuşan Okumuş gençlere fay-
dalı mesajlar verdi. Bir mesle-
ği olmasaydı Avusturya’da kesin-
likle iş bulamayacağını söyleyen 
Okumuş, gençlere mutlaka en 
azından bir meslek öğrenmeleri-
ni tavsiye etti. Ne olursa olsun in-
sanların kötü alışkanlıklarından 
kurtulmalarını ve yaşları geçme-
mişse bir meslek kursuna yazılma-
ları gerektiğini söyleyen Okumuş, 
başından geçen üzücü bir olayı 
şöyle anlattı: “Beni en çok üzen 
durum bunca yıldır çalıştığım 
Avusturya’da  süresiz vizemin kal-
dırılarak beş yıllığa dönüştürül-
mesi oldu.  Her vize alışımda 184 
Euro para ödüyorum. Eskiden ne 
vize için para vermek zorunday-
dım, ne sırada beklemek. Kırk yıl 
sonra Avusturya vatandaşı olma-
dığım için süresiz vizemi kaldırıp, 
beş yıllık vize kartı verdiler ama 

pasaportumda süresiz vize ha-
la duruyor. Burada bir pislik var. 
Bu sorunun üzerine neden gidil-
miyor?” 

Başta inşaat işçileri olmak üze-
re Türkiye göçmenlerinin çalış-
tıkları firmalarda haklarının ve-
rilmediğine değinen Okumuş, 
yine kendi başından geçen bir 
olaydan örnek vererek şunları 
anlattı:”Türkiye göçmeni bir pat-
ron benim sosyal sigortamı ödü-
yordu. Ama sonra kendi kafasına 
göre benim sigortamı sonlandır-
mış, Abmelden yapmış ve bunu 
bana söylemediği gibi beni hala 
çalıştırmaya devam etmiş. Hem 
sigortamı ödemeyip, dolandırıcı-
lık yapıyor, hem de benim emekli 
paramı çalıyor. Bir iş kazası olsa 
başıma ne geleceğini siz düşü-
nün. Bu ahlaksız Türkiye göçme-
ni patronlara dur denmesi ve afi-
şe edilmeleri gerekiyor. Siyasiler 
ve bürokratlar bu ahlaksız sözde 
dolandırıcıların üzerine gitsin.”

“Fakirlik had safhada 
Siyasetçi ilgisiz”

Yeni Vatan Gazetesi’ne konu-
şan Lale Restoran’ın sahi-
bi Temel Karahasan, SPÖ, 

ÖVP ve Yeşiller partilerinde siya-
set yapan Türkiye göçmenlerinin 
bir gerçeği dile getirmediklerin-
den yakınarak şunları söyledi:

“Türkiye göçmenleri arasında fa-
kirlik hızla yayılıyor. Bunun farklı 
sebepleri var. Yeni Vatan Gazetesi 
on dört yıldır gerçekleri yazarak 
görevini yerine getirmiştir, sert 
de konuşsa bu doğruları yazma-
sı sebebiyle sevilmiştir. Ben de 
gazeteniz aracılığı ile bir gerçe-

ği, bir gözlemimi kamuoyu ile 
paylaşmak isterim. Seçim öncesi 
ipini koparan 16. Viyana’ya geldi. 
Yok fotoğraf, yok kısa ayak üstü 
şov konuşmalar. Anladık. Şimdi 
seçim geçti, ancak söylenmesi 
gereken bir şey var ki, Türkiye 
göçmenlerinin durumu kötüye 
gidiyor. Aileler evlerinden dışa-
rı çıkamıyor. Emekli insanların 
çoğu 500-800 Euro para alıyor. 
Enflasyon ortada. Gıda sektörü 
çok ama çok pahalı. Kısacası 
insanlar yemeden içmeden kes-
mek zorunda kaldı. Türkiye göç-
meni siyasiler bu genel sorunları 

görmek istemiyorlar. Türkiye göç-
menlerinin 50 yaşından sonra iş 
bulamamasını görmek istemiyor-
lar. Vasıfsız işçilerin durumunu, 
kahvehaneye giden insanların 
çay alacak paralarının olmadığı-
nı görmek istemiyorlar. Fakirlik 
had safhada.” 

Siyasileri göreve çağıran Karaha-
san, “İnsanları lütfen oy avcılığı 
yaparak kandırmasınlar, bu so-
runlar üzerine eğilsinler. Yapa-
mıyorlarsa bu işlerden ellerini 
çeksinler. Dolandırıcılık yapma-
sınlar” dedi.

İsmail Can kızgın:
“SPÖ bizi sömürdü” 

İsmail Can:  
“SPÖ sosyal 

demokrat geçiniyor. 
Ama sağcı tabanını 
kaybetmemek için 

yıllarca bizi 
sömürdü.”
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Avusturya Bilimler Aka-
demisi (Österreichische 
Akademie der Wissen-

schaft) Yardımcı Başkanı Arnold 
Suppan, Yeni Vatan Gazetesi’nin 
de bağlı olduğu yayınevi Neue 
Welt Verlag’tan yayınlanan “20. 
Ve 21. Yüzyılda Uluslararası Bir 
Sınır Bölgesi olarak Burgenland” 
adlı bilimsel eserin ortaya çık-
masında yaptığı katkılardan do-
layı Yeni Vatan Gazetesi İmtiyaz 
Sahibi Birol Kılıç’a takdirnamesi-
ni takdim etmek üzere bir ziyaret-
te bulundu. 

Geçtiğimiz yıl Neue Welt Verlag 
etiketiyle yayınlanan ve sade-
ce Burgenland değil Avusturya 
tarihine de ışık tutan “20. ve 21. 
Yüzyılda Uluslararası Bir Sınır 
Bölgesi olarak Burgenland” ad-
lı eser Richard Lein, Klaus Koch, 
Karlo Rzicic-Kessler, Bettina 
H o f m a n n ,  D a v i d  S c h r i f f l , 
Maximilian Graf, Barbara Lass, 
Philipp Strobl, David Pruonto gi-

bi tarihçi ve Burgenland üzeri-
ne çalışmalar yapan kişilerin ya-
zılarından meydana geliyor. 

Kitapta Burgenland Eyalet 
Başkanı Dr. Hans Niessl, Eş 
Başkan Franz Steindl ve yayın-
cı olarak Birol Kılıç’ın önsöz yazı-
ları da yer alıyor. Geçtiğimiz Aralık 
ayında yayınlanan kitabın Palais 
Eschenbach’ta düzenlenen tanı-
tım gecesinde Avusturya Bilimler  
Akademisi Başkan Temsilcisi 
Prof. Dr. Arnold Suppan, Avus-
turya Türkiye Büyükelçisi Klaus 
Wölfer,  Avusturya İçişleri, 
Dışişleri,  Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı, Burgenland Eyalet 
Temsilcileri,  Avusturya’nın 
en eski ticaret derneği Öster-
reichische Gewerbeverein temsil-
cileri ile Hırvatistan, Macaristan, 
Slovakya Büyükelçiliği temsilcile-
ri katılmıştı.

Prof. Dr. Arnold Suppan’ın 
bizzat takdim ettiği ve kendi 

imzasını taşıyan takdirname-
de ise şunlar yazıyor: “20. ve 21. 
Yüzyılda Uluslararası Bir Sınır 
Bölgesi olarak Burgenland” ad-
lı eserin ortaya çıkmasında gös-
terdiği büyük çaba ve eşsiz işbir-
liği sebebiyle Neue Welt Verlags 
GmbH Dip. Ing. Birol Kılıç’a 
Avusturya Bilimler Akademisi 
olarak teşekkürü bir borç biliriz. 

Kendisinin bu kitabın olu-
şumunda üzerine aldığı so-
rumluluk, organizasyon yete-
neği ve mükemmeliyetçiliğe 
verdiği büyük önem olmadan 
bahsi geçen kitap bu kalitede ve 
bu biçimde ortaya çıkamazdı. 
Yayının finansmanını da sağla-
yan Kılıç, bir bilimsel çalış-
manın özel veya girişimci bir 
inisiyatif ile nasıl destekle-
nebileceğine dair parlak bir ör-
nek sunmuştur.  Bu başarı-
lı işbirliğimizin devam etmesi, 
birlikte nice işlere imza atmak  
dileğiyle.”

Avusturya Bilimler 
Akademisi’nden 
önemli ziyaret

Yayınevimizin 
bilime katkısına

teşekkür  
Prof.Dr. Suppan: 

“Neue Welt Verlag, 
kişi ve kuruluşların özel 
inisiyatif ile bilime nasıl 

katkı sağlayacağı 
konusunda parlak 

bir örnektir. ”

Avusturya Bilimler Akademisi (Österreichische 
Akademie der Wissenschaft) Yardımcı Başkanı 

Arnold Suppan, Yeni Vatan Gazetesi’nin de 
bağlı olduğu yayınevi Neue Welt Verlag’ı ziyaret 
ederek, Avusturya bilimine katkılarından dolayı 

Birol Kılıç’a teşekkür ederek, yeni projeler 
hakkında bilgi verdi. 

“20. ve 21. Yüzyılda Bir Sınır 
Bölgesi Olarak Burgenland“-
Das Burgenland als 
internationale Grenzregion 
im 20. und 21. Jahrhundert 
© 2012 Neue Welt Verlag  
www.neueweltverlag.at 
Verleger: Dipl.-Ing. Birol Kılıç 

Birol Kılıç Prof. Dr. 
Arnold Suppan

Avusturya Bilimler Akademisi 
Eş Başkanı Prof. Dr. Suppan 
kendi imzasını taşıyan takdirnameyi 
Birol Kılıç‘a takdim ederken
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Kaygan: “Belediye uyuyor mu? 
Çin işkencesine son verilsin” 

23. Viyana’da Breitenfurter-
straße üzerinde bir Çin res-
toranı ile iki katlı bir müs-

takil evi paylaşan Kaygan ailesi-
nin çilesi 8 yıldır devam ediyor. 
İçeride ne olup bittiği belli olma-
yan, bazen dansöz oynatılan, ba-
zen kumarhane görüntüsü çizen, 
bazen gece kulübüne dönüştürü-
len Çin restoranı görünümündeki 
Çinlilere ait işletme, Kaygan aile-
sini pisliği ve gürültüsüyle adeta 
canından bezdirmiş. 

Belediye uyuyor mu?

8 yıldır başvurmadığı Magistrat 
kalmayan aile babası Resul 
Kaygan, İçişleri Bakanlığı’na 
yazdığı mektuba, “23. Viyana 
Belediyesi’ne başvurunuz. 23. 
Viyana Belediye Başkanı Gerald 
Bischof sizinle ilgilenecektir” şek-
linde bir cevap almış. Kaygan, 8 
yıldır tüm resmi makamlarla yap-
tığı yazışmaları, delil teşkil eden 
Çin işkencesine ait korkunç fo-
toğrafları ve kontrole gelen ancak 
 sonuçlanmayan belediye üyeleri-
nin tuttuğu tutanakları bir dosya-
da muhafaza ediyor. Yeni Vatan 
Gazetesi muhabiriyle de paylaş-
tığı İçişleri Bakanlığı’na yazılmış 
mektubun cevabına istinaden gö-
rüştüğü 23. Viyana Belediye Baş-
kanı Gerald Bischof’un asistan-
ları, Kaygan’a geri döneceklerini 
söylemişler ancak Kaygan’ın ifa-
desine göre aylardır ses seda yok. 

“Bahçeme neden fare  
zehri konuldu?”

En son belediyeden gelen kont-
rolcülerin müstakil evin arka 
bahçesine fare zehri yerleştirdiği-
ne dikkat çeken Kaygan, “Buraya 
8 yıldır kontrolcüler geliyor, tuta-
nak tutuyorlar, sonuç değişmiyor. 
Bu memurlara tekrar dönüp sor-
duğumuzda “Üstlerimize raporu 
veriyoruz, üstlerimiz bir şey yap-
mıyor” diye cevap veriyorlar. Ma-
dem burada müdahale edilecek 

bir şey yok, neden bahçeme fare 
zehri koyuluyor? Demek ki, insan 
sağlığına zararlı bir durum var or-
tada!” şeklinde isyan ediyor. 

“Artık makarnayı kurutup  
tekrar yiyorlar”

Yıllardır ev sahiplerine yaptıkları 
şikayetler, iki yıldır sonuç vermiş 
ancak mahkeme yoluyla da olsa 
ev sahibinin kiracısı Çinlileri iş-
letmeden atmaya gücü yetmiyor. 
Bu yüzden iki yıldır devam eden 
bir de dava var. Çin restoranın-
dan yıllardır çektiklerini Kaygan 
şöyle anlatıyor: “Apartmanın gi-
rişinden restoranın havalandır-
ma borusu geçiyor. Buraya tüm 
gün boyunca pis yağlar damlıyor. 
Tam balkonumuzun altında yine 
bir havalandırma borusu var. Bu 
havalandırma çalıştığında bal-
konda durmak imkansız. Tam 
bahçeye bakacak şekilde iki adet 
kameraları var. Yani ortak kullan-
dığımız bahçede gözetleniyoruz. 
Bu insanlar tuvaletlerde salata 
yetiştirip müşterilere veriyor. 

23. Viyana’da Breitenfurterstraße üzerinde bir Çin restoranı ile iki katlı bir 
müstakil evi paylaşan Kaygan ailesinin çilesi 8 yıldır devam ediyor. İçeri-

de ne olup bittiği belli olmayan, Çin restoranı görünümündeki Çinlilere ait 
işletme, Kaygan ailesini pisliği ve gürültüsüyle adeta canından bezdirmiş. 

Kaygan Ailesi tam 8 yıldır evlerinin giriş katındaki Çin restoranının 
işkencesine maruz kalıyor. İçişleri Bakanlığı’na bile şikayette bulunan  
aile sonuç alamıyor. Aile tüm belgeleri bir dosyada toplamış. 

Resul Kaygan’ın iddiasına göre ve fotoğraflarda görüldüğü üzere Çin 
restoranında çalışanlar artık makarnaları yıkayıp tekrar kurutuyor. 
Müşteriye de sunulan salatalar tuvalette yetiştiriliyor.  

Belediye görevlileri Çin işkencesini üstlerine rapor etseler de, belediye bu 
pisliğe el atmıyor. Kaygan Ailesi kendi bahçelerinde kameralarla izlenmek-
ten de bıkmış durumda. 

Belediye görevlileri son ziyaretlerinde, Kaygan Ailesi’nin evinin arka 
bahçesinin Çin restoranının artıkları nedeniyle “insan sağlığına uygun 
olmadığını”  tespit ederek bahçeye fare zehiri yerleştirmiş. 

Artan makarnaları yıkayıp, bah-
çede gözümüzün önünde kuru-
tup tekrar müşteriye veriyorlar. 
Yaz günü bahçe sanki sadece 
onlarınmış gibi ağlarla çevirip, 
sebze yetiştiriyorlar. Çatıda yine 
sebzelerini kurutuyorlar. Etraftan 
topladıkları ne olduğu belirsiz 
otları kurutup çay diye müşteriye 
veriyorlar herhalde. Pirinci ku-
rutup tekrar tekrar kullanıyorlar. 
8 yıldır her yaptıklarını fotoğraf-
ladım, arşivledim. Magistrat’tan 
kontrole geldiklerinde, “Bu ma-
karnaları biz yiyoruz”, “Bizim çok 
fazla tanıdığımız fakir insan var, 
onlara veriyoruz” diyorlarmış. 

Eskiden gürültüleri bitmiyordu, 
kaç defa polis çağırdık. Magist-
rat bir şey yapmadığı için bu 
sağlık konusunda polise de baş-
vurduk, polis de “Sağlık konusu 
bizim konumuz değil” dedi. Ne 
yapacağımızı şaşırmış durum-
dayız.” Son olarak Haziran ba-
şında 23. Viyana Belediyesi’ni 
arayan ve defalarca not bırakan 
Kaygan Ailesine belediye yet-
kililerinden dönen olmadı. Be-
lediyeden bir ekip, geçtiğimiz 
haftalarda evin arka bahçesine 
müdahale ederek, Çin restoranı-

nın bahçede kurduğu “ne oldu-
ğu belirsiz ot” imparatorluğuna 
son verdi ve “sağlığa sakıncalı” 
bulduğu için çeşitli yerlere fare 
zehri yerleştirdi. Ev sahibi de bu 
işletmenin ayrılmasında hem fi-
kir ancak Kaygan ailesi, ev sahi-
binin işletmeyi oradan çıkaracak 
parayı ödeyemediğini tahmin 
ediyor. 

Mahkemede Kaygan ailesini sa-
vunan avukat ve Kaygan ailesi 
umudunu yitirmiyor: “Elbet bir 
gün kurtulacağız bu beladan.” 

Resul Kaygan
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‘Din’ kisvesi  alt ında 
maskeli bir şirkin ha-
yata ve ruhlara ege-

men olmasına artık müsaade 
etmeyin. Şirk konusunda çok 
önemli mesajı Muharrem ayında 
Emevi Halifesi Yezid tarafından 
şehid edilen Hz. Hüseyin’nin şu 
mesajına kulak verip düşünelim 
:“Emevilerin İslam’a yaptıkla-
rı kötülük, tevhidin tanıtılması-
na engel olmak değildir. Onların 
İslam’a yaptıkları kötülük, şirkin 
tanıtılmasını engellemeleri idi.”  

Şirk nedir? 

Şirk  Allah düşmanlığıdır. Şirk öz-
gür insanı başka insanlara  aklını 

ve hür vicdanını köleleştirmenin 
diğer adıdır. Şirk, tevhit dininin 
yozlaştırıldığı anda ortaya çıkan 
dinin adıdır. Kur’an’ın ayetlerine 
dayanarak şirkin kimlik kartına 
şunları yazabiliriz: Şirk yedek 
ilahlı dindir. Şirk Allah’ın yet-
kilerini Allah dışındaki güçlere 
veya kişilere vermek veya pay-
laştırmak, dine hüküm eklemek, 
riyakarlığı din hayatına sokmak-
tır. Şirke batan kişiye ‘müşrik’ 
denir. Şirk, Kur’an’da türevleri ile 
birlikte 150’den fazla yerde geçer. 
Bunların çoğu fiil halinde yani 
geçmiş ve şimdiki zaman kipleri 
biçiminde yer alır. Bu demektir 
ki, şirk, insanlık bünyesinde sü-
rekli bir faaliyettir. Şirk kelime-

sini aslında biz şirket kelimesin-
den biliyoruz. Şirketin bir sahibi 
olduğu gibi yüzde bir ve yüzde 
beş biçiminde çok ortakları da 
olabilir. İşte İslam dininin tek sa-
hibi vardır. Onun da adı Cenab-ı 
Allah. Kapalı veya açık ortak ol-
duğunda Allah’a şirk koşma yani 
ortaklık etme anlamına gelir ki 
en büyük günahtır. Şirk, şirket ve 
müşareket Arap dilinde mülk ve 
saltanatta ortalık anlamındadır 
ayrıca. Bir şeyin birden fazla ki-
şiye aidiyetine de şirk ve müşare-
ket dendiğini Ragıb el İsfahani el 
Mülredat şirk maddesinde aslın-
da çok güzel tanımlamıştır.

Din dilinde şirk,  Allah’a, yani tek 

olan Yaratıcı Kudret’e zatında sayı 
olarak veya tasarrufunda yani ya-
pıp etmelerinde ortak olmaktır. 
Suat Yıldırım’ın “Kur’an’da Uluhi-
yet” adlı eserinde ifade ettiği gibi 
şirk, ‘Uluhiyetin özelliklerinin 
birini bir başkasında tanımak-
tır’. Bu şirk, açık ve şuurlu olursa 
“açık şirk” denir. Bu şirk örtülü ve 
şuursuzca olursa gizli şirk adını 
almaktadır. Ragıb el İsfahani bu 
noktada Büyük Şirk ve Küçük Şirk 
ayrımını yapar.

Ragıb’a göre: ‘Büyük şirk Allah’ın 
ortağı olduğunu iddia etmektir ki 
inkarın ve küfrün en büyüğüdür. 
Küçük şirk ise bazı iş ve filleri icra 
ederken Allah dışında kim olursa 

olsun insan ve kul olan kişilerin 
rızasını da hesaba katmaktır. Ri-
yakarlık ve münafıklık budur.

Şirk insanı yolsuz,  
 yönsüz bırakır

Lukman Suresi 13. Ayetinde şirk 
için çok açık ifadeler kullanmış-
tır: “Şirk çok büyük bir zulüm-
dür.’’ Zulüm, karanlık anlamın-
da olduğuna göre şirk tam bir 
karanlık, tam bir karmaşadır. 
Şirkin bu karmaşa yapısını daha 
iyi anlamak için Kur’an’ın şu Hac 
Suresi’nin 31. ayetini hatırlamak 
yerinde olur:  “Allah’a ortak koşan 
kişi, gökten düşmüş de kendisini 
kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu 
uzak bir yere fırlatıp atıyor gibi-
dir.’’ Şirk, varlık ve oluşun yara-
tıcı ilkelerine ters düşmek oldu-
ğundan, ilkenin en hassas beliriş 
alanı olan insanı desteksiz yolsuz 
ve yönsüz bırakmaktadır.

Bu anlamda yaratıcı şuurla bağı 
kopan insan, varlıkla kaynaşma-
sı, oluşla ahengi bozulduğu için 
sürekli yozlaşıp yabancılaşır. Bu 
yozlaşma öylesine ileri bir nokta-

Muharrem ayında şirk ile 
mücadeleye davet

ya varır ki, şirk insana öz evladını 
öldürmeyi bir meziyet olarak gös-
terebilir. (Maide, 137). Böyle biri-
si, hep özleyen, fakat, özlemini  
gidermek için başvurduğu çareler 
tarafından daha derin ayrılıklara 
itilen bir talihsizdir. Kur’an bu 
noktaya parmak basarken şöyle 
diyor:

“Gerçek dua yalnız O’na/Hakka-
davet yalnız O’nun için yapılır. 
O’nun dışında yalvarıp davet et-
tikleri ise onlara hiçbir şekilde 
cevap veremezler. Onlar, ağzına 
ulaşsın diye iki avucunu suya 
doğru açan ama suya ulaşama-
yan birinden başkasına benze-
miyorlar. Küfre sapanların (ger-
çeğin üzerini kapatanlar veya 
göremeyenler) dua ve davetleri, 
şaşkınlığa dalmaktan başka bir 
işe yaramaz’’(Rad, 14)

İşte bu ümitsiz çabalamanın te-
melinde, Yaratıcı Şuur’la çeliş-
me vardır. Kur’an, kendine özgü 
üslubu içinde bu noktaya da 
parmak basıyor: “Hiçbir şey yara-
tamayan, bizzat kendileri yaratıl-
mış olan şeyleri/kişileri mi ortak 

koşuyorlar’’( Araf, 191)

Demek oluyor ki, şirk, Yaratıcı 
Kudret’in niteliklerini yaratılmışa 
vererek oluşun önünü tıkıyor. Şir-
kin yuvarladığı karanlık, insanda 
sonsuzun yerini alacak yapay 
istekler ve saplantılar oluşturur. 
Bu, tipik bir ödünleme meka-
nizmasıdır. “Şirke saplananların 
kalplerine sürekli ve dinmez bir 
korku salınmıştır. (Ali İmran, 
151)“

Yedek ilahlı bir din olan şirk, 
Allah’tan başkalarını vekil etme-
nin yani yedek ilahlar devreye 
sokmanın gerekçesi olarak iki şey 
ileri sürmüştür: Yedek ilahların 
(şüreka, endad-“Endad” keli-
mesi, “nidd”in çoğuludur. Misil, 
denk, eş, benzer demektir. ) in-
sanı Allah’a yaklaştırması, yedek 
ilahların Allah katında şefaatçi 
yani aracı olması.

Gizli şirke isyan 

Şirkin bütün tahribi, açık şirkte 
olmamaktadır. Tam aksine en 
dehşetli tahrip Hz. Peygamber’in 

beyanlarına göre gizli şirkten 
yani riyakarlıktan gelmektedir. 
İnsanoğlu açık şirki bir süre son-
ra yenebilmiştir ama gizli şirk 
hep yaşamaktadır ve yaşayacak-
tır. O halde, esas tevhit ve esas 
tevhit mücadelesi ve isyanı gizli 
şirke karşı olmalıdır.

Açık şirk, Allah’a zatında, sayı 
bakımından ortak tanımak ol-
duğundan hem tespiti kolaydır, 
hem de alt edilmesi. Ama gizli 
şirk, Allah’ın tasarruflarına kafa 
tutmak ve Allah’tan beklenmesi 
gerekeni başkasından beklemek 
olduğundan insanın iç dünya-
sında rahatlıkla saklanabilir, 
hatta insanın kendisi bile bunun 
farkında olmayabilir. İnsan haya-
tında, bir insanın, “Allah birdir, 
ortağı yoktur” demesini sağla-
mak, aynı insanın Allah’ın isim 
sıfatlarından birinin tecellisini 
ters düşmesini önlemekten çok 
daha kolaydır. ‘Allah birdir’ diyen 
nice insan, rızkını elde etmek için 
şunun bunun hakkını tecavüzde 
beis görmez ve böylece Allah’ın 
Rezzak yani rızık veren sıfatının 
sergilediği tasarrufa kafa tutarak, 

(Bakara, 165)
“İnsanlar içinde öyleleri  

vardır ki, Allah’ın berisinden 
yedek ilahlar edinirler de onları 

Allah’ı sevmiş gibi severler.”

Hz. Muhammed (sav):
“Ümmetim adına en 

çok korktuğum şey, gizli 
sinsi maskeli şirktir”

(Tevbe, 28)
“Ey iman edenler! 

Müşrikler bir pisliktir.” 

(Yusuf, 106) 
“Onların çoğu, Allah’a 
ancak ortak koşarak 

inanırlar.“ 

Hz. Hüseyin (ra):
“Emevilerin İslam’a yaptıkları kötülük,  

tevhidin tanıtılmasına engel olmak değildir. 
Onların İslam’a yaptıkları kötülük, şirkin 

tanıtılmasını engellemeleri idi.” 
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farkında olmadan şirke düşer. Bu 
ikincisinin hem tespiti hem de te-
davisi çok zordur. Bu yüzdendir 
ki, Hz. Peygamber, ümmeti adına 
açık şirkten değil, gizli şirkten 
endişe duymuş ve bunu çok il-
ginç ifadelerle ortaya koymuştur. 
Bir yerde şöyle diyor: “Ümme-
tim adına en çok korktuğum şey 
Allah’a şirk koşmaktır. Ancak be-
nim söylediğim, onların Güneş’e, 
Ay’a, puta tapmaları değildir. 
Benim korktuğum bu şirk, Allah 
dışındaki şeylerin hoşnutluğu-
nu gözeterek ameller yapmak ve 
bir de gizli şehvettir.’’ (İbn Mace, 
zühd 21)

Kutsal din çatısının altına sığı-
narak ’’rabler hegemonyası’’  ku-
rup daha sonra kutsala hürmet 
adı altında örtülü şirke gidilmesi 
Kur’an’ı Ker’im’de gösterilen en 
büyük tehlikedir. Kur’an ayetle-
ri bizi gösteriyor ki, bu günahın 
failleri daima din temsilcileri 
olmuştur. İlahi kitap Kur’an, 
yüzlerce ayetinde, doğrudan ve 
dolaylı, bu din temsilcilerinden, 
üzerine basa basa yakınmakta-
dır. İster Sünni ister Alevi olalım 
bu anlamda bu ilahi ayetleri ak-
lımızı ve gönlümüzü çalıştırarak 
artık okumalıyız. İnim inim inle-
yen ruhlarınızdaki hastalık olan 
Şirk’i ilk önce teşhis etmeye daha 
sonra bu Şirk adı altında kutsala 
hürmet olan kişi ve objelere karşı 
toptan bir isyan yapılmaz ise kı-
lınan namazların edilen duaların 
bir faydası olmadığını bu satırın 
yazarı değil bizzat adı Kur’an’ı 
Ker’im olan ilahi kitap defalarca 
ifade ediyor. Kur’an bilmektedir 
ki, peygamberler mirası, rabler 
hegemonyasıyla içinden çürü-
tülmüş ve faturası Allah’a kesi-
len din, bazı devir ve zeminlerde 
şeytana ve karanlığa hizmet eden 
adeta bir tahrip kurumuna dö-
nüştürülmüştür.

Kur’an’ın tanıttığı Şirk’i  
kim biliyor, teşhis edip  

tanımlayabiliyor?

Şirk tanınmayınca tevhit tanına-
mamış, tevhit tanınamayınca da 
şirk, İslam camiasını ve bireyle-
rini kara bir bulut gibi kuşatmış-
tır. İnim inim inleyen ruhların 
tedavisinin tek çaresi bu insanlık 
onuruna ters, köleleştirici ve şey-
tana hizmet ve Allah düşmanlığı 

olan şirki teşhis etmektedir. Peki 
niye? Çünkü şirkin kuşatması-
na uğramış bir kitlenin iflahının 
mümkün olmadığı, böyle bir 
cemaatin, topluluğun veya üm-
metin ürettiği hiçbir değerin işe 
yaramayacağı ise Kur’an’ın açık 
beyanları arasındadır. İşte İs-
lam dünyasının ve bireylerinin 
asırladır hüsrandan hüsrana 
sürüklenmesinin gerçek sebebi 
burada yatıyor. ‘’Yemin olsun, 
müminler kurtulmuştur’’ diyen 
Muminun Suresi’nin 1. ayetine 
rağmen manzara İslam dünya-
sında hiç iç açıcı değildir. İslam 
dünyasına ait olan Filistin, Af-
ganistan, Libya, Irak, Mısır, Ye-
men ve Suriye’de perişanlık niye 
var? Cezayir, Fas, Tunus, İran, 
Pakistan, Özbekistan, Türkistan, 
Türkmenistan, Azerbaycan, Lüb-
nan, Suudi Arabistan ülkelerinde 
bu mutsuzluk niye? Peki Müslü-
manların da yaşadığı Avustralya, 
Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, 
Almanya, İsviçre, Amerika, Nor-
veç, Danimarka gibi ülkelerde 
insanların daha keyifli ve nazari 
itibari ile mutlu olmaları niye? 
Kısaca, Müslümanlar, Müslüman 
ülkelerin tümü perişan veya mut-
suz, Müslüman olmayan ülkele-
rin tümünde neredeyse az veya 
çok mutlu ve keyifli.

Bu acı soruları hiç kendinize dü-
rüstçe sordunuz mu? Nasıl oluyor 
da Müslümanların itham, hatta 
hakaret ettikleri ülkelerin tümü, 
topraklarında mutlu oldukları 
ülkeler. O ülkeler kafirlikle, kötü-
lükle, cehennemlik olmakla suç-
lanıyor, Müslümanlar bununla 
da yetinmeyip onları hidayete er-
dirmek istediklerini iddia ediyor-
lar. Bu tavır, akla, vicdana ve in-
sanlığa uygun mu, yakışıyor mu?  
Bu tavır böyle devam ettikçe bir 
şey kesin olarak baki kalacak: Bu 
tavırdaki Müslümanlar mutsuz 
ve perişan olmaya ilaveten, yakın 
bir gelecekte mutlu ve huzurlu bir 
yapıya ulaşmak liyakatinden de 
yoksun bulunuyorlar.

Peki bu akıl almaz hüsran ve 
perişanlığın sebebi ne? Sebebini 
Kur’an’ı Kerim ve tarihin verileri 
zaten veriyor. Bakmayalım lüt-
fen görelim. Sebep ‘Din’ kisvesi 
altında maskeli bir şirkin hayata 
ve ruhlara egemen olması.  Şirkin 
tanınmasının yolları tıkanmıştır. 
Kapalı, açık veya küçük, büyük 

veya maskeli, maskesiz şirki tanı-
manın tek yolu var o da Kur’an’ı 
Ker’im elimizde tutar gibi yapma-
mak ve aklımızı çalıştırarak kim-
seden medet ummadan okumak 
ve aydınlanıp doğru ve yanlışı 
ayırmaktır. Furkan kelimesinin 
niçin Kur’an için sıfat olduğu-
nu düşünmektedir. Furkan olan 
Kur’an’da şirk her boyutları ile 
tanımlanmış ve açıklanmıştır.

Yozlaşan tevhit dininin yeni 
kimliği: Şirk

Bu gerçeği kabul etmek zorunda-
yız. Şirk, tevhit dininin yozlaştı-
rıldığı anda ortaya çıkan dinin 
adıdır.  Bu tevhit dininde yani 
semavi olan dinlerin herhangi bi-
rinde vücut bulan bir yozlaşma, 
o dini tartışmasız biçimde şirke 
bulaştırır. Bu bulaştırma kısmen 
olabilir. Tamamen olabilir. O ayrı 
meseledir. Tartışmasız olan şu-
dur: Yozlaşan tevhit dinin yeni 
kimliği tek olacaktır:  Şirk

Bütün semavi dinlerin akıbeti 
bu olmuştur. Olmasaydı, artar-
da peygamberler gönderilmezdi. 
Hz. Muhammed’in(sav) Son Pey-
gamber oluşu, onun en büyük 
mucizesi olan Kur’an’ı tahrif ve 
yozlaştırmalardan korumuş ol-
masındandır.

Eğer Kur’an, eski tanrısal kitaplar 
gibi tahrif ve yozlaşmaya uğra-
mış olsaydı Hz. Muhammed Son 
Peygamber olmayacaktı. Allah’ın 
peygamberler ve dinler tarihiyle 
ilgili yasalarının işleyişi bunu 
gösteriyor. O halde şirksiz, şüp-
hesiz, Allah’a özgünlenmiş bir 
tevhit dini isteyenlerin sığınaca-
ğı, yararlanacağı tek kaynak ve 
kudret Kur’an’dır.

Kur’an’ı bu iman ve şuurla oku-
yanlar, her okuyuşta, adeta yeni 
bir peygamberin tevhit dinindeki 
yozlaşmalardan birkaçını dü-
zelttiğini tanık olmuş gibi mutlu 
olacaklardır. Kur’an’ı Ker’im’den 
nasip yoksa sonuç ya Şirk, yani 
yedek ilahları olan din ya da 
Ateizm yani Tanrı’nın tümden 
inkar edilmesidir. Şirk, Kur’an’ın 
gösterdiği şekliyle tanınmadıkça 
İslam’ı Kur’an’ın gösterdiği şek-
liyle anlamak mümkün olmaz.

Gece karalığında yürüyen  
karınca

Şu anda sorunun adını koyma 
vakti geldi: Müslüman dünya,  
şirki tanımıyor; tanıma yönünde-
ki tüm gayretleri sonuçsuz bırakı-
yor.  Niye? Çünkü şirkin mahiyeti 
anlaşıldığında, Müslüman dün-
yaya “İslam“ adı altında yaşatı-

lan dinin gerçek İslam olmadığı 
ortaya çıkacaktır. Böyle bir ger-
çek olgu, dünyadaki bütün çıkar 
dengelerini sarsar. İşte bunun 
içindir ki, saltanatları “Güdümlü 
bir İslam”ın varlığına uyarlanmış 
olanlar, şirkin tanınmaması için 
her türlü oyunu oynuyor. ’Siyasal 
İslam’. ’ İslam Üzerinden Terö-
rizm’ ve nihayet ’Ilımlı İslam’ bu 
oyunlarından bazılarıdır.

Şirke bu anlamda isyan etmeyen 
bir benlik, tevhidin dostu ol-
maz. İstediği kadar ’Allah, Allah’  
veya ’ Allah’u ekber’ diye bağır-
sın, istediği kadar namaz kılıp 
oruç tutsun, istediği kadar iki 
yüz metreye bir camii yaptırsın, 
Hacca gitsin, en güzel fistanları 
giyip, parlak tesbihler çeksin ka-
fasından takke çenesinden saka-
lı eksik etmesin. Onun içindir ki 
şirkin iyiden iyiye Kur’an’ı Ker’im 
ışığında irdelenmesi, sinip sak-
lanmasına imkan bırakılmaması 
gerekir. Hz. Muhammed, şirkin 
kendini saklama ve insanı aldat-
ma karakterine şu ibret dolu sö-
züyle dikkat çekmektedir.

“Şirk, gece karanlığında siyah 
kaftanın siyah tüyleri arasına yü-
rüyen karıncanın sessizliği içinde 
yol alır.’’
Şirki tanıma seferberliği, Kur’an 

müminlerinin hayatı, en büyük 
ve en zorlu seferberliği olmalıdır. 
Eğer olmuyorsa ne Kur’an mümi-
ninden, ne de Kur’an dininden 
söz edebiliriz.

Şirk nasıl yayılıyor? 

Şirk, en kolay yayılan musibettir. 
Neden böylesine kolay yayılıyor? 
Kur’an’a göre, yayılmayı kolaylaş-
tıran, şirk çevrelerinin dünyalık 
nimetlere bol bol sahip bulunma-
ları ve dinleri olan açık veya örtü-
lü şirki yaymada bu nimetlerden 
yararlanmalarıdır. İşte bu şirkin 
nedeni olan Allah’ın yanına, öte-
sine ve berisine konulan yedek 
ilahların dünyalık dağıtarak ba-
şarılı olduklarını bizzat Cenab-ı 
Hakk’a yönelik bir sitem ifadesiy-
le şöyle söyletiyor Kur’an  Furkan 
18. Ayette.

“Derler ki, ‘Tespih ederiz seni; 
seni bırakıp da evliya edinmemiz 
bize yaraşmazdı. Ama sen onları 
ve atalarını öylesine nimetlendir-
din ki, zikri/Kur’an’ı unuttular ve 
helake giden bir topluluk oldu-
lar” (Furkan, 18)

Başta Kur’an’ı Ker’im olmak 
üzere çeşitli kaynaklardan  

toparlanmıştır.

Bugün Matem Günü Ah Hüseynim 

Bu gün matem günü geldi
Ah Hüseynim vah Hüseynim
Senin derdin bağrım deldi

Ah Hüseynim vah Hüseynim
Şehit olmuş Şah-ı Merdan

Şah Hüseynim vah Hüseynim
Bizimle gelenler gelsin
Serini verenler versin
Hüseyinler şehit olsun

Ah Hüseynim vah Hüseynim
Şehit olmuş Şah-ı Merdan

Şah Hüseynim vah Hüseynim
Kerbelanın yazıları
Şehit düştü gazileri
Fatma Ana kuzuları

Ah Hüseynim vah Hüseynim
Şehit olmuş Şah-ı Merdan

Şah Hüseynim vah Hüseynim
Kerbelanın önü düzdür

Geceler bana gündüzdür
Şah kerbelada yalnızdır

Ah Hüseynim vah Hüseynim
Şehit olmuş Şah-ı Merdan

Şah Hüseynim vah Hüseynim
Gökte yıldız paralandı

Şehriban ana daralandı
Şah Hüseyin yaralandı

Ah Hüseynim vah Hüseynim
Şehit olmuş Şah-ı Merdan

Şah Hüseynim vah Hüseynim
Bir su verin masum cana

Zalim içti kana kana
Fatma Ana yana yana

Ah Hüseynim vah Hüseynim
Şehit olmuş Şah-ı Merdan

Şah Hüseynim vah Hüseynim
Boz bulanık puslu dağlar
Virandır bahçeler bağlar

Şah Hüseynim durmaz ağlar
Ah Hüseynim vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şah-ı Merdan
Şah Hüseynim vah Hüseynim
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Muharrem Ayı ve Yas 
Matem Orucu

Alevi dünyasında Muharrem 
ayı yas-ı matem ayı ola-
rak bilinir. Muharrem ayı 

İmam Hüseyin ve aile yakınları-
nın Kerbela’da Yezid’in ordusu 
tarafından şehit edildikleri aydır. 

Muharrem ayı ne zamandır, 
Muharrem orucu ne zaman 

tutulur? 

Hicri kamer takvimi Hz Muham-
med’in Mekke’den Medine’ye 
göç etmesinin tarihini başlangıç 
olarak alır. Hicri takviminde bir 
ay, ayın dünyamızın etrafında 
bir defa dönmesidir. Bu dönüş 
ortalama 29,5 gün tutar. Bu he-
saba göre hicri takviminde mi-
ladi takviminin aksine bir yıl 
354 gündür. Miladi takviminden 
11 gün eksik olması hicri yılba-
şı ayı olan Muharrem ve On iki 
İmamların orucu her sene 11 gün 
önce gelir. Muharrem ayı, Hicri 
takvimin yılbaşıdır. Muharrem 
ayının 10. günü Aşure Günü’dür. 
Yası matem-i Muharrem orucu, 
Kurban Bayramı’nın başladığı 
günden 20 gün sonra başlar ve 
21. gün olan güne denk gelir. 12 
gün tam oruç tutulur, 13’üncü 

gün aşure pişirilir, aşure piştik-
ten sonra bütün aile fertleri saat 
12.00’ye kadar tuttukları orucu 
aşure ile açarlar. Muharrem oru-
cu, Hicri takvimin ilk günü olan 4 
Kasım tarihinde başladı. 

Aşura Günü neden kutsaldır? 

Muharrem ayının onuncu günü 
Âşûrâ günüdür. Âşûrâ gününde 
çok büyük ve mühim hâdiseler 
meydana gelmiştir. Fakîh Ebu’l-
Leys Hazretleri’nin Tenbîhü’l-
Gâfilîn kitabında rivâyet ettiği 
hadîs-i şerîfte, Âşûrâ günü mey-
dana gelen hâdiselerden bâzıları 
şunlardır:

1. Göklerin ve yerin yaratılması,
2. Âdem Aleyhisselâmın 
 tevbesinin kabul edilmesi,
3. Nûh Aleyhisselâmın gemisi 
 nin karaya oturması,
4. Mûsâ Aleyhisselâmın,
 Firavun’un şerrinden kurtul
 ması ve Firavun’un helâk 
 olması,
5. İbrâhim Aleyhisselâmın 
 dünyâya gelmesi ve ateşten 
 kurtulması,
6. Eyyûb Aleyhisselâmın hasta

 lıktan şifâ bulması,
7. Yûnus Aleyhisselâmın balığın
  karnından kurtulması,
8. Süleyman Aleyhisselâma 
 saltanat verilmesi,
9. Hz. Hüseyin (r.a.)’in şehîd
  edilmesi.
10. Kıyâmetin kopması da Âşûrâ
  günü olacaktır.

Yas matem orucu neden 
tutulur? 

Kerbela faciasında İmam Zeynel 
Abidin’in sağ kalmasıyla Ehlibeyt 
soyunun dünyada devamına kar-
şılık Muharremin 1’inden 12’sine 
kadar şükran orucu tutulur. Pey-
gamberlerin Muharrem’de sela-
met bulmaları ve İmam Zeynel 
Abidin’in Kerbala faciasından 
sağ kurtulmasına şükredilerek 
tutulan oruç ibadettir, nefsini ıs-
lah etmektir. Kerbela’daki şehit-
lerin ve İmam Zeynel Abidin ile 
beraber develer üstünde çıplak 
aç susuz Şam’a götürülenlerin, 
Ehlibeyt çocuklarının yas-ı ma-
temidir. Muharrem orucunun 
tutulma şartları diğer inançlar-
daki oruçlar gibi değildir. Yemek 
içmek, günlük yaşamdan zevk 

almak yoktur. Et ve su alınmaz. 
Su, İmam Hüseyin’in o zamanki 
susuzluğunu anlamak için içil-
mez. Et ise başka bir canlıya za-
rar vermemek anlayışından yola 
çıkılarak yenmez. 

Alevilerde Aşure Günü’nün 
anlam ve önemi 

Alevilerde, Hüseyin’in Kerbela’
daki acısı başta olmak üzere  On 
iki İmamların acılarını anmak ve 
anlamak için Muharrem Matemi 
tutulur. Muharrem Matemi’nin 
amacı bu türlü acıların bir daha 
yaşanmaması için gerekli olan 
insanlık değerlerini ve Alevi öğ-
retisini özümsemektir. Matem sü-
resince bıçağa ve kesici aletlere 
el sürülmez,kurban  kesilmez ve 
et yenmez. Matem boyunca hiç-
bir canlıya eziyet edilmez. Kim-
senin kalbini kırmamak, dili ile 
kimseyi incitmemek, kimse hak-
kında dedikodu yapmamak  Ma-
tem Orucu’nun temel ilkesidir. 
Matemden amaç, kendine eziyet 
yapmak değil, kötülük ve katli-
amların bir daha olmaması adına 
anmak ve unutmamaktır. Kerbela 
katliamında hasta olması nede-
niyle İmam Zeynel Abidin’in kur-
tulması ve Ali’nin soyunun de-
vam etmesi nedeniyle de Allah’a 
şükredilir. Bu nedenle Muharrem 
matemi, aşure geleneği ile biter. 
12 gün orucun ardından Aşure 
Günü yapılır. 12 değişik malzeme-
den oluşan aşure tatlısı yenilir ve 
dağıtılır, On İki İmamlar bu vesi-
leyle tekrar anılır.

İşini kaybetmek istemiyorsan 
Facebook’a dikkat

Hayatın önemli bir parçası haline gelen sosyal medya hesaplarındaki küçük detayların mevcut 
işlerin kaybedilmesine ve gelecekteki işlerin elden kaçmasına sebep olduğu bildiriliyor.

İngiliz araştırma şirketi On 
Device Research’ün yaptı-
ğı araştırmaya göre, iş ara-

yan her 10 kişiden biri sosyal 
medya profili sebebiyle istediği 
işe kabul edilmedi. Çoğu iş ara-
yan kişi, uygunsuz bir Facebook 
fotoğrafının ya da sosyal med-
ya yorumunun işe alımda so-
run yaratacağının farkında değil. 

Oysa günümüz insan kaynakları 
uzmanlarının hemen hepsi aday-
ların online yaşantısını mercek al-
tına alıyor.

Uzmanların var olan işini kay-
betmek istemeyen ve işe alım-
larda profili yüzünden şansını 
kaybetmek istemeyenlere öne-

rileri var: 

• Arama motorlarında kendini-
zi sorgulayın. İnsan kaynakları 

uzmanlarının ilk yaptıkları ham-
le isminizi arama motorlarında 
aratmak olacaktır. Önce siz bunu 
uygulayın ve isminizle ilişkili 
bağlantıları kontrol edin. İçlerin-
de utanç verici, saldırgan ya da 
uygunsuz bulduklarınızdan kur-
tulun.

• LinkedIn profilinize zaman 
ayırın. Sizin bir nevi çevrimiçi 
özgeçmişinizi tutan sosyal site, 
insan kaynakları uzmanlarının 
da uğrak yeri. 

• Twitter hesabınızın gizliliğini 
kontrol edin. Twitter’da bir hesap 
açtığınızda paylaştıklarınız tüm 
dünyaya ulaşabiliyor. 

• Instagram profil ve fotoğrafl a-
rınızı gizleyin. Fotoğraf paylaşımı 
üzerine yoğunlaşan sitede, profi-
linizi sadece istediğiniz kişilerin 

görebileceği şekilde ayarlayın.

• Facebook profilinizi aranmaz 
hale getirin. Başkalarının görme-
sini istemediğiniz paylaşımları 
mutlaka gizleyin. Zira katıldığı-
nız gruplar, etiketlendiğiniz fo-
toğrafl ar ve yaptığınız yorumlar 
her an negatif bir şekilde karşını-
za çıkabilir.

• İhtiyatlı davranın. Herkesin 
görebileceği, internet üzerinden 
yürütülen tartışmalarda agresif 
olmamaya çalışın. Zira o sırada 
tartıştığınız basit bir konu, ileri-
deki iş yaşamınızı doğrudan etki-
leyebilir.

• Doğru yazıma özen gösterin. 
Özellikle iyi bir dil ve yazma ye-
teneği gerektiren bir işe başvuru-
yorsanız kullandığınız dil bilgisi 
ve yazıma dikkat edin.

 GLASEREI

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

 CAM BİZİM İŞİMİZ

SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME ÜCRETİ SİGORTA 
ŞİRKETİNDEN ALINIR.

 24 saat acil arama hattı: 
 0699 110 49 021

Viyana ve Niederösterreich çevresi ve köyleri

CAMCI TAYFUN 
 GLASEREI

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

 CAM BİZİM İŞİMİZ

SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME ÜCRETİ SİGORTA 
ŞİRKETİNDEN ALINIR.

 24 saat acil arama hattı: 

CAMCI TAYFUN 
Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve Pencere Camları, 
Hediyelik Eşya, Banyo Rafl arı, Mutfak Camları

 CAM BİZİM İŞİMİZ

SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME ÜCRETİ SİGORTA 
ŞİRKETİNDEN ALINIR.

 24 saat acil arama hattı: 

CAMCI TAYFUN 

VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH ÇEVRESİ VE KÖYLERİ

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



30 HABER SAYI 150  -  KASIM 2013 31KASIM 2013  -  SAYI 150
 

HABER

YENİ VATAN 
GAZETESİ’NE 

İLAN
TEL: 01/513 76 15-0

Vücudumuzun temel yaşam 
faaliyetlerini yerine getir-
mek için belirli bir enerjiye 

ihtiyacı var ve eğer biz bu enerji-
yi vücudumuza almaz isek, vücut 
kendini adeta kıtlıkta hissede-
rek tüketilen her gıda vücutta yağ 
olarak depoluyor. Akşam saatle-
rinde sürekli bir şeyler atıştırmak 
istemenin en temel nedeninin 
gün içinde vücudun ihtiyacı olan 
enerji ve besin öğelerinin yeterin-
ce alınmamasıdır. 

Ara öğün yapmanın faydaları

Ara öğün tüketimi iştahınızı kont-
rol altına almakta etkilidir, hem 
kilo kontrolü sağlamak hem de 
mide ve bağırsak sisteminizi ra-
hatlatmak daha kolaydır. Gaz ve 
sindirim şikayetiniz varsa ve çok 
hızlı yemek yiyorsanız öğünleri 
bölmeye hemen başlamalısınız. 
Ara öğün tüketimi ile temel amaç, 
kan şekerinizi dengede tutarak 
çabuk acıkmayı ve bir sonraki 
öğünde çok fazla yemeyi engelle-
mek; diğer taraftan da metaboliz-
ma hızını artırmaktır.

Doğru ara öğün seçenekleri 

Ara öğün de kilo aldırabilir, bu 
yüzden ara öğünde de dikkat-
li olmalıyız. Yoğurt, süt, ayran, 
peynir-ekmek, meyveli veya kuru 
meyveli yoğurt, sütlü filtre kahve, 
tuzsuz badem tüketilebilir. 

Bir dilim baklava 
kaç kalori? 

Kurban Bayramı’nda yediğimiz ve kış ayları boyunca yeme-
ye devam edeceğimiz tatlıların bu yıl da ilkbahar geldiğin-
de pişmanlığa yol açmaması için ne yapmalı? Kanserin bile 

en önemli nedenlerinden biri olan kiloyu almamak için ne yapaca-
ğız? Yememek bir seçenek değilse, o halde hareketsiz kalmayaca-
ğız. Uzmanlar 2 dilim baklavanın yaklaşık 500 kalori olduğunu ve 
bu kaloriyi yakmak için 1 saate yakın tempolu yürüyüş veya 2 sa-
atlik ev işi yapmak gerektiğini söylüyor. 10 dilim baklavanın telafi-
si bu durumda mümkün değil. Yani az yiyeceğiz. “3 yasak” olarak 
anılan beyaz un, şeker ve yağı bir arada bulunduran hamurişi tat-
lılardan mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor. 

Depresyon her yaştan, her 
cinsiyetten her tür gelir 
ve eğitim düzeyinde, her 

meslekten her etnik kökenden 
insanlarda görülebilen; yüksek 
yaygınlık oranına sahip, yüksek 
oranda yeti yitimine neden olan, 
intihar oranı yüksek, yalnız has-
taları değil, hastaların ailelerini 
ve toplumu da olumsuz etkile-
yen, yineleme olasılığı yüksek ve 
tedavi edilebilen bir bozukluk. 
Bir insanın yaşam boyudepres-
yona yakalanma olasılığının 
yüzde 15 civarında olduğu be-
lirtiliyor. Depresyon kadınlarda 
erkeklerden iki kat daha fazla 
görülüyor.   

Depresyon riskinizi test edin

Aşağıdaki sorular durumunu-
zun depresyonla ne kadar ilgili 
olduğunu belirlemeye yönelik 
olarak hazırlanmıştır. Bunlar 
bilimsel olarak kabul edilen 
belirtiler olmakla birlikte, psi-
kiyatrik muayene yapılmadan 
tanı konamayacağı unutulma-
malıdır. 

1. Elemli, kederli, üzüntülü bir 
ruhsal durum içinde misiniz?

2. Eskiden ilgilendiğiniz ve zevk 
aldığınız etkinliklere, dizilere, 
gezmeye vs. ilginizi kaybetme-
niz ve zevk almamanız var mı?

3. Dikkatinizde ve konsantras-
yonunuzda azalma var mı?

4. Enerjinizde, yorgunluğa ve 
hareket azalmasına yol açacak 
düzeyde azalma veya küçük bir 
hareketle kolayca yorulma var mı?

5. Diyet yapmadan aşırı kilo 
kaybettiniz veya kilo aldınız mı?

6. Normal durumunuza göre 
uykuya dalmakta güçlük, uyku 
bölünmesi, sabah erken uyan-
ma veya aşırı uyumadan her-
hangi biri var mı?

7. Başkalarının da gözlediği, 
fiziksel ve zihinsel olarak hu-
zursuzluk veya yavaşlamanız 
var mı?

8. Değersizlik, suçluluk, gü-
nahkarlık duygularınız var mı?

9. Geleceğe yönelik olarak gö-
rüşleriniz karamsar ve kötüm-
ser mi?

10. Kendinize güveniniz ve say-
gınızda azalma var mı? 

11. Küçük bir nedenle veya ne-
densiz olarak kolayca ağlar mı-
sınız?

12. Kendinize zarar verme, in-
tihar niyet ve düşünceniz veya 
davranışınız var mı?

13. Kişilerarası ilişkilerinizde 
azalma veya insanlardan uzak-
laşma veya yalnızlığı tercih 
etme var mı?

Her derde 
deva: Zencefi l 

En az 4 bin yıldır bir baharat 
ve şifa verici olarak kullanı-
lan zencefilin faydaları say-

makla bitmiyor. Yapısındaki fenol 
bileşikleri, nişasta, kalsiyum, B 
ve C vitaminleri ile, iştahı açı-
yor, antiseptik özelliği ile kanı 
temizliyor, mideyi düzenliyor, 
mide bulantılarını gideriyor, ha-
zımsızlığa iyi geliyor, solunum 
yollarını açıyor, kanı biraz su-
landırarak kal- bin daha iyi 

çalışmasını, kalp ritminin düzene 
girmesini sağlıyor. Romatizmal 
hastalıklara karşı binlerce yıldır 
kullanılan zencefil, uykuyu ra-
hatlatıyor, kandaki kolesterolü 
düşürüyor. 

Nasıl kullanmalı?
 

Zencefil çaylarla birlikte alınabi-
lir, özellikle taze zencefil dilim-
lenerek, kaynatılabilir veya kay-
namış suda bekletilerek çayı elde 

edilebilir. Soğuk algınlık-
larında toz zencefilin bal 
ile karıştırılarak tüketil-
mesi tavsiye edilir. Toz 
zencefil damak zevkine 

bağlı olarak yemeklere 
ve unlu mamüllere ka-
rıştırılabilir. Günlük 4 

gramdan fazla zence-
fil kullanılması tavsiye 
edilmemektedir.  Tan-

siyonu artırıcı yan etkisi 
olduğu da unutulmamalı. 

Kolestrolün düşmesine yardımcı olan, mideyi 
düzenleyen, bulantıları azaltan, solunum yollarını 

açan zencefilin bağışıklık sistemine de katkıları 
büyük. Soğuk havalarda grip ve nezleye yakalan-

mamak için her gün bir fincan zencefil çayı içmeli. 

14. Yukarıdakilerden ‘evet’   ola-
rak yanıtladığınız durumlar en az 
iki haftadır var mı?

15. Yukarıdakilerden ‘evet’ olarak 
yanıtladığınız durumlar günlük 
yaşamınızı, iş/okul ve toplumsal 
işlevlerinizi bozuyor mu?

Depresyon riski 

Birinci ve ikinci sorulardan en az 
birine ve 3.-13. sorulardan en çok 
üçüne ‘evet’ yanıtı verdinizse, 
depresif belirtileriniz var demek-
tir. Durumunuzun değerlendi-
rilmesi gerekir. Birinci ve ikinci 

sorulardan en az birine ve 3.-13. 
sorulardan en az dördüne ‘evet’ 
yanıtı verdinizse, depresif belirti-
leriniz ve belki de depresyonunuz 
vardır.  14. ve 15. sorulara verilen 
yanıtlar da dikkate alınmalı ve 
durumunuz bir ruh hekimi tara-
fından mutlaka değerlendirilme-
lidir. 

Birinci ve ikinci sorulardan en 
az birine, 3.-13. sorulardan en az 
dördü ile 14 ve 15. sorulara ‘evet’ 
yanıtı verdiyseniz depresyonda 
olma ihtimaliniz çok fazla. Mutla-
ka bir ruh hekimine başvurmanız 
ve tedavi olmanız gerekir.

Kilo vermede ara 
öğünün önemi 

Depresyonda 
mısınız? 

Kilo verme amacıyla besin tüketiminde seçici 
davranan kişilerin önemli hatalarından 
biri tükettikleri besinlerin kalorilerini 
hesaplamak, diğeri ise az miktarda 
besin tüketerek daha kısa sürede 
daha fazla kilo verileceğine 
inanmaktır.Peki doğru diyet, 
doğru beslenme nasıl olmalı? 
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