
Kumar oynayan Türkiye göçmenlerini kurtaralım:

Kumar hala ocak 
söndürüyor, dikkat!

■ La ilahe illa 
Mülk, Para ?
La ilahe illallah yerine 
La ilahe illa Para, Mal, 
Mülk diyenlere cevab. 
Sayfa 28-29

■ Yeşiller nereye 
koşuyor ?
Glawischnig bu sefer 
kendi partisinden de 
düşük not aldı 
Sayfa 3

■ Uyum paketi 
bomba gibi 
Avusturya’nın değer- 
lerine uyum sağlamay-
anlara para cezası! Bu 
değerlerin önde geleni 
ise çöp ve atık imhası. 
Sayfa 5 ve 9

■ “DEAŞ’ın  
nedeni biziz!”
Eski Ingiltere 
Başbakanı  Tony 
Blair itiraf etti. 
Sayfa 9

Paris katliamından sonra bütün 
Avrupa ülkeleri gibi Avusturya 
da harekete geçti. Haftasonu 
Belçika’nın başkenti Brüksel’de 
terör saldırısı ihtimalinden do-
layı hayat tamamen durur-
ken, Avusturya da bütün diğer 

Avrupa ülkeleri gibi terör sal-
dırı ihtimallerini masaya yatı-
rıyor. Anketlerde de görüldüğü 
üzere toplumda bir korku oluş-
muş durumda. İŞİD terörünün 
oluşturduğu nefret, Avrupa’da 
müslümanları da zor durumda 

bırakıyor. Öte yandan emniyet 
uyarıyor: IŞİD gibi terör örgüt-
lerinin toplumsal zemini sade-
ce Suriye’de değil, yaşadığımız 
Avusturya’da da var. Gençlerin 
bu radikal gruplara kaymaları 
hiç de uzak bir ihtimal değil. 

IŞİD AVUSTURYA’DA
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Avusturya  eyalet se -
çimlerinin sonuçların-
dan ve çeşitli güncel so-

runlardan Yeşiller  Partisi de 
etkilendi. Bunun bir sonucu da 
Glawischnig’in parti başkanlığı-
na dair yapılan oylamada, 2009 
yılında aldığı %97,4 oya naza-
ran, bu yıl sırf %84,96 oyla par-
ti başkanlığına devam etmesi. 
Parti üyelerinin aralarında bir 
çok konuda tartıştığını ve hem-
fikir olamadıklarını itiraf eden 

Glawischnig, yine de aynı yol-
da devam edeceğini açıkladı. 
Yeşiller’in temel amaçları ise par-
lamentoda kalmak ve FPÖ’nün 
güçlenmesini engellemek.

Glawischnig’i en çok eleşti-
ren meslektaşları ise, seçimlerde 
protesto amacıyla FPÖ’yü seçen 
Avusturyalı’ların korkularına yö-
nelinilmesini isteyen Peter Pilz 
ve de daha geniş kitlelere yöne-
lik siyaset yapılmasını savunan 
Bruno Rossmann’dı. 

Glawischnig’e 
düşük not

Eva Glawischnig gelecek üç yıl yine 
Avusturya Yeşiller Partisi’nin başkanı 
kalacak. Villach’ta parti başkanlığına dair 
yapılan oylamada bu sefer sırf %84,96 
oyla başkan seçilen Glawischnig, 2012 
yılında oyların %93,36’sını almıştı.

Sevgili Yeni Vatan 
Gazetesi 

Okuyucuları, 

Ortam hem dünyada hem 
Türkiye’de  zehir gibi. Tam 
bir bölünme, parçalan-

ma, nefret dili  ve kültürü saha-
larımıza hakim. Düşmanlarımız 
her türlü ahlak, vicdan ve in-
sanlıktan nasibini almamış in-
san kılıklı Kur’an’ı Ker’im  tabi-
ri ile nefsi bozuk hayvanlardır.   
Bu aklı ve gönlü çalışan temiz 
insanlarımıza mesajımızdır.  
Yeni Vatan Gazetesi’nin yayınlan-
dığı ilk günden  beri, Avusturya’da 
yaşayan Türkiye göçmenlerini te-
mel ve hak özgürlükleri konusun-
da desteklemek için çaba sarfetiği-
ni tekrar etmemizin bir nedeni var. 
Gazetemiz Avusturya’da ya-

ş ay a n  i n s a n l a r ı m ı z ı n  h a -
l a  a y r ı m c ı l ı k  k a r ş ı s ı n d a 
çektiği çileleri sürekli dile getir-
miştir. Bunun demokratik kavga-
sını veren Yeni Vatan Gazetesi, 
özgürlüğün olmadığı yerde, in-
sanın başkalarının kulu ve köle-
si olacağını anlatmaya çalışmıştır.  
Bir de devletin sebep olduğu ay-
rımcılığı bir kenara bırakıp, bizim 
karşılıklı birbirimize etnik köken 
veya mezhep farklılıklarından do-
layı yaptığımız ayrımcılıkları tartı-
şalım. Sistemin kısıtladığı özgür-
lüklerimizi unutmadan bir kenara 
bırakarak, birbirimizi nasıl kısıt-
ladığımızı konuşalım. Hep diğer-
lerinin yaptığı hatalara odaklan-
mayı bırakıp, kendi hatalarımızı 
görelim. 

Türkiye’de yaşanan sorunlar, 
tarihi gelişimlerin ve Türkiye’de 

izlenen siyasetin sonucunda or-
taya çıkmaktadır. Yeni Vatan 
Gazetesi, temel hak ve özgür-
lük arayışı ile başlayan, tüm in-
sanlara eşit hak dağılımı talebi 
ile devam eden demokratik ha-
reketi anlamakta ve destekle-
mektedir. Fakat Türkiye’de yaşa-

nan sorunların Avusturya’ya 
taşınması, burada dini, mez-

hebi veya siyasi düşmanlıkların 
sürdürülmesi ve Türkiye’yi bölen 
siyasetin, buradaki insanlarımı-
zı da bölmesine karşı savaş ver-
mek zorundayız. Buradan her-
kesi uyarıyoruz. Mezhep  ve ırk 
ayrımı yapan kim olursa olsun, 
bu iblislere müsade etmeyelim.  
Ortak değerlerimiz ahlak ve vic-
dan sahibi,  hak ve hukuk koru-
yan demokratik değerler olsun.   
T ü r k i y e  g ö ç m e n l e r i n i n 

Avusturya’da yabancı düşman-
lığı, işsizlik, eğitim konusun-
da yeteri kadar desteklenmeme, 
ev bulamama gibi bir çok konu-
da yaşadıkları sorunlar saymakla 
bitmez. Bizim buradaki sıkıntıla-
rımızı ne Türkiye’de iktidar parti-
si olan AK Parti, ne muhalefette-
ki CHP, MHP ne de HDP çözebilir. 
Aynı zamanda gözönünde bulun-
durmamız gereken gerçek şu ki, 
buradaki sorunlarımızı biz kendi 
aramızda yine ayrımcılık yaparak, 
başka insanlari hor görerek veya 
onların özgürlüklerini kısıtlaya-
rak da çözemeyeceğiz.  İçimizdeki 
ajan ve provakatör şeytanlara izin  
vermeyelim. 

Avusturya’da yaşayan tüm 
azınlıklar, ister Sünni olun, is-
ter Alevi, ister Türk, ister Kürt 
olun, ister sadece Müslümanız 

BAŞYAZI

İçimizdeki İblislere dikkat! 
Hemhal yapmaya davet...

“Demiri demirle 
dövdüler; biri sıcak 
biri soğuktu. İnsanı 
insanla kırdılar; 
biri aç biri toktu.” 
Pir Sultan Abdal

“Yemin ederim 
zamana ve asr-ı 
saadete ki insan 
hüsran içindedir. 
İnanıp hayır ve 
barış için çalışanlar 
ve birbirine sabır 
dileyenler hariç.” 
(Asr Suresi)

deyin, ister başka bir dinin men-
subu olun, hiçbir sorunları-
nı ırkçılık veya ayrımcılık yapa-
rak çözemezler. Tüm azınlıklar 
el ele vererek, sorunlarını dü-
rüst temsilcileri ile dile getirerek 
ve insan haklarının temellerini 
oluşturan düşünceleri benimse-
yerek bu sorunların çözümleri-
ne yönelik adımlar atabilirler.  
Hepimizin ortak noktası insan 
olmamızdır. Alevi olabilirsiniz, 
Sünni olabilirsiniz, Kürt olabi-
lirsiniz, Türk olabilirsiniz ama 
“insan” ve adam olamazsınız. 
Bunu yaşamınıız ve ürettikleri-
niz ile ispatlamanız gerekiyor. 
Bu zor zamanlarda duygularımı-
zı, nefsimizi kontrol altında tuta-
rak, farklı düşünce, siyaset, ırk 
ve mezhepte olan insanlarımız 
hakkında fitne, fesat, gıybet ve 

kırıcı söz ile genelleme yaparak 
insanları bölmeyin., kırmayın. 
Yoksa kırılır ve bölünürsünüz. 
Hepimiz burada bir azınlıği tem-
sil ediyoruz ve burada bir azınlık 
olarak çektiğimiz çilelerden dur-
madan yakınacağımıza, bunlar-
dan ders çıkarmaya çalışalım. 
Herkes Avusturya’da çeşitli in-
sanların geldiğimiz ülke insan-
ları hakkında söylediklerini ve 
önyargılarını bilir. Bunları bi-
len ve tanıyanlar, bu önyargıla-
rın hakikatten uzak genelleme-
ler olmakla kaldıklarını da bilir. 
Peki buna rağmen biz niye hala 
başkalarına karşı aynı tutumu 
sergiliyoruz?  Lütfen kendileri-
ni zenginleştirmek amacıyla bi-
zi ayırmaya, bölmeye çalışanla-
ra kanmayalım!

Tekrar ediyoruz: Tüm tarafla-
rı itidalli olmaya davet ediyoruz. 
Fikriniz ne olursa olsun, beyanı-
nız Avusturya’daki azami birlik ve 
beraberliğe, saygı ve sevgiye za-
rar vermeyecek şekilde olmalıdır. 
Birbirimize kendi fikirlerimizi zor-
la kabul ettirmeye çalışmayalım. 
Kabul etmeyenlerden de nefret et-
meyelim. Hemhal, empati yapa-
lım. Karşımızdaki insanın neden 
farklı düşündüğünü, kendimizi 
onun yerine koyarak düşünelim. 
Doğrunun merkezi “benim”, “bi-
ziz” demeyelim. Beğenmediğimiz 
kişiler hakkında yaptığımız eleşti-
rileri asgari düzeyde tutalım. Kem 
söz kullanmayalım. Kendimize ya-
pılmasını istemediğimiz, söylen-
mesini istemediğimiz sözleri söy-
lemeyelim. Farklı olalım, farklı 
düşünelim ama şunu unutmaya-
lım: Türkiye’deki sorunları, bura-
ya düşmanlık getirecek şekilde ta-
şımayalım. 

Farklı düşüncedeki, mez-
hepteki insanları ötekileştirme-
yelim, bugünün bir yarını var. 
Aramızdaki köprüleri yakmayalım. 
Birbirimizin dertlerini, tasalarını, 
kaygılarını anlayalım. En azından 
anlamaya çalışalım. Birbirimizi 
aşağılamayalım. Birbirimizi ba-
rış içinde yaşamak adına teşvik 
edelim. Kendimizi haklı ilan et-
meden önce, diğerlerinin fikirle-
rini dinleyelim. Bunu yapmayı ço-
cuklarımıza da öğretelim. Yeni 
Vatan Gazetesi olarak naçizha-
ne tavsiye ve dileklerimiz bunlar-
dır.  Unutmayalım: “Demiri demir-
le dövdüler; biri sıcak biri soğuktu. 
İnsanı insanla kırdılar; biri aç biri 
toktu.”
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Dışişleri Bakanı Sebasti-
an Kurz bu rakamları göz 
önünde bulundurarak 

entegrasyon bilimcisi Fassman’a 
“uyum tedbir pakedi” hazırla-
ma görevini verdi. Istatistiklere 
göre günde bulunulan 500 iltica 
başvurusunun %75,8’i erkekler-
den geliyor. Gelen mültecilerin 
%70,5’i 16 ila 46 yaşları arasın-
da. 20.000 – 25.000 kadar kişiye 
Avusturya’da kalma hakkı tanı-
nacak. Bu kişilerin yarısının ai-
lelerini de buraya yerleştirmeyi 
düşündükleri biliniyor. Uyum ted-
bir paketini hazırlayan Fassman, 
bu pakette 50 konuya değinmek 

istiyor. Şimdilik bilinenler ise: Ki-
şiselplanlar: Her mülteci için özel 
bir uyum tasarısı hazırlanacak. 
Mülteciler bu zamana dek aldıkla-
rı eğitim ve yaptıkları mesleklere 
göre Avusturya koşullarına hazır-
lanacaklar. Fassman bu bağlamda 

üç kurs çeşidinden bahsediyor:
1. Almanca kursları: Alman-

ca dili kursları geliştirilecek ve 
daha fazla kurs imkanları sunu-
lacak.

2. AMS Yetki testi: 5 hafta 
süren bu kurslarda, iltica baş-

vurusu olumlu sonuçlanan mül-
tecilerin yetenek ve yeterlilikleri 
sınanacak. Bu kursların pilot 
projesi Viyana’da sürmekte.

3. Değer eğitimi: Bu kurs-
larda Avusturya anayasasının 
temelleri (İnsan hakları, erkek 
ve kadınların eşitliği, hukuk 
devleti, demokrasi) öğretilecek. 
Bunun yanında 8 saat süren bu 
kurslarda mültecilere, okula 
gitme yükümlülüğü, Almanca 
dili öğrenimi, çöp ve atık imha-
sı ve  dinlenme süreleri (geç bir 
saatten sonra gürültü yapmama 
= Ruhezeiten) hakkında bilgiler 
verilecek. Değer eğitimi kursla-
rı Entegrasyon Fonu tarafından 
finanse edilecek. Entegrasyon 
Fonu’nun (175 Milyon Avro) 
şimdiden bu proje için bir mil-
yondan fazla miktarda parayı 
kenara ayırdığı söyleniyor. Bu 
kurslara 23.000 kişinin katılma-
sı bekleniyor. 

Avusturya’da son yılda 63.000 kişi iltica başvurusunda bulundu. Avusturya 
genelinde toplam 80.000 iltica başvurusu kabul edilecek. Bu başvurular-
dan 25.000’inin olumlu sonuçlanması bekleniyor. İltica başvurusu kabul 
edilen kişilerin yaklaşık olarak yarısının ailelerini de Avusturya’ya getirme-

yi amaçladığı tahmin edilmekte.

Kurz’un uyum paketi bomba gibiYeni Vatan paylaşımda rekor 
Tavuk eti skandalı Videosu 102.776 kez paylaşıldı

Yeni Vatan Gazetesi Tavuk eti skandalı 
Videosu bu güne kadar 102. 766 ( yüz iki 

bin yediyüz altmış altı) kez paylaşılarak bir 
rekora imza atmış durumda.  7365 beğe-

ni alan Video altına 1697 yorum yapılmış 
durumda.  Siz de bir Like çekmeyi  

unutmayın : https://www.facebook.
com/YeniVatanGazetesi
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Çoğu zaman şans oyunları-
na başlangıç zararsız olu-
yor. Canı sıkılan ya da arka-

daşlarının davetini kırmayan kişi, 
ufak meblağlarla kumara başlıyor. 
Zamanla kumar bağımlılık yaratı-
yor ve birçok kişiyi geri dönüşü ol-
mayan bir yola sokuyor. İnternet 
kullanımının yaygınlaşması 
hakkında Landesnervenklinik 
Wagner-Jauregg’ten psikiyatri uz-
manı Doktor Kurosch Yazdi şun-
ları söylemişti: “Eskiden kumar-
haneye giderken şık giyinmek 
gerekirdi, bugünlerde ise evde pi-
jamayla telefondan internete gire-
rek poker oynanıyor. Bu sebeple 
bağımlı olanların sayısı da arttı.” 

İnternetten oynanan 
kumar ocak batırıyor

Özellikle Facebook ve telefon uy-
gulamalarının oyunları son yıl-
larda büyük popülarite kazanır-
ken, gençler ve çocukların bu 
şekilde şansa ve şanssızlığa alış-
tırılmasının üzerinde duruluyor. 
Dr. Yazdi, “Gençler sadece gerçek 
dünyayla iletişimlerini değil, ay-
nı zamanda eğitim süreçlerinde-
ki önemli yılları kaybediyorlar.” 
yorumunda bulunurken, velile-
rin bu tür pazarlama taktikleri-
ne karşı çocuklarını koruması 
gerektiğini belirtti. İnternetten 
kredi kartı üzerinden kumar oy-
nandığında, kumar oynayan ki-
şi elinde gerçek bir para olmadığı 
için para kaybettiğini anlamıyor 
ve kumar bağımlıları evde otur-
dukları yerde binlerce Euro para 
kaybediyor. 

Her şey “sadece bir 
oyun”la başlıyor

Gençler çoğunlukla arkadaş-
larının etkisiyle ve çevrelerinden 
şans oyununa başlarken, zaman-
la bağımlı hale geliyorlar. Sanal 
makinada kazandıkça, hırsları-
na 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 ge-
ri kazanmak için ve telafi edebil-
mek için oyuna devam ediyor.. 
“Spielsuchthilfe” adlı kumar ba-
ğımlılığı yardımı kurumu tara-
fından açıklanan verilere göre, 

2000-2012 arasında destek olu-
nan bağımlıların üçte birinin 
kumara 18 yaşından önce baş-
ladığı ortaya çıktı. Yine istatis-
tiklere göre bağımlılar ortalama 
36.000 € borçlu durumda; bu da 
Avusturya toplamında yaklaşık 3 
milyar Euro’ya tekabül ediyor. 

 
Kumarla 

intihar arasındaki 
bağlantı

Aile içi şiddeti başlatan, çoluk 
çocuk rızkı yediren, yuva yıkan, 
cinayet işleten, psikolog ve psi-
kiyatrlara göre tedavi edilmesi 
gereken bir hastalık, Kuran-ı 
Kerim’e göre büyük bir günah 
olan kumarın sırf Avusturya’da 
11 Türkiye göçmenini intihara sü-
rüklediğini geçmişte yazmıştık.. 
Kumarın yarattığı sorunları ünlü 
Rus yazar Dostojewskij Kumarbaz 
isimli romanında ele almıştı.

Kumar 
hala ocak 
batırıyor 

Dr.Yazdi: 
 “İnternetten  

kumar oynanabili-
yor olması bağımlı 

sayısını artırdı. 
Çocuklarınızın 

kontrolünü 
kaybetmeyin.”

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 şimdiye dek 
2015 yılında 9 Türkiye göçme-
ninin intihar ettiği  öğrenildi.  
Ailesine götüreceği ekmek ve 
kira parasını kummara verenler 
azalmıyor çoğalıyor. Çocuklar 
kumara alışıyor dikkat.  
Uzmanlar uyarıyor: “Çocukları-
nıza sahip çıkın!” 
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İngiltere eski Başbakanı Tony 
Blair, 2003’te ABD öncülüğün-
deki Irak işgalinde yapılan ha-

talardan dolayı özür diledi. Blair, 
IŞİD’in yükselişinde Irak sava-
şının da payı olduğunu itiraf et-
ti. CNN’de Fareed Zakaria’ya ko-
nuşan Blair, “Aldığımız istihbarat 
yanlış olduğu için özür dilediği-
mi söyleyebilirim. Ayrıca planla-
madaki bazı hatalar ve, şüphesiz, 
rejimi ortadan kaldırır kaldırmaz 

yaşanacaklarla ilgili anlayışımız-
daki hatadan ötürü özür dilerim.” 
dedi. BBC’nin haberine göre; Blair, 
Parlamento’da ve Irak Soruşturma 
Komisyonu’nda bu iki mevzuya 
ilişkin özür dilemişti.

Irak savaşı konusunda bütünlük-
lü bir özür dilemekten kaçınan Blair, 
“Saddam’ı uzaklaştırdığımız için 
özür dilemem zor. Bugün, 2015 yılın-
dan bakınca bile, orda olmaması, ol-
masından daha iyi.” dedi.

IŞİD’İN ORTAYA 
ÇIKMASINDA IRAK 

İŞGÂLİNİN PAYI VAR

B l a i r ,  “ I r a k  Ş a m  İ s l a m 
Devleti’nin (IŞİD) yükselişi-
nin ana nedeni 2003’teki Irak 
işgâli” yönündeki görüşte “doğ-
ruluk payı” olduğunu da itiraf 
etti: “Elbette, 2003’te Saddam’ı 
deviren bizlerin 2015’teki du-
rumdan sorumlu olmadığımı-
zı söyleyemezsin. Fakat şunları 
görmek de önemli: Bir; 2011’de 
başlayan Arap Baharı’nın da bu-
günkü Irak üzerinde etkileri var. 
İki; IŞİD, Irak değil, Suriye’deki 
ortamda sivrildi.” Zakaria’nın, 

Irak’a girme kararı nedeniy-
le ‘savaş suçlusu’ olarak yafta-
lanmasına ilişkin kendini nasıl 
hissettiği sorusuna Blair, “O dö-
nemde doğru olduğuna inandı-
ğım şeyi yaptım” yanıtını verir-
ken, “Şimdi, doğru ya da yanlış... 
Herkesin o konuda kendi yargısı 
olabilir” dedi.

CHILCOT RAPORU 
KISA SÜRE İÇİNDE 

AÇIKLANACAK
 
Blair’in Chilcot raporunun ya-
yımlanması öncesinde bu açık-
lamaları yapması eleştiri konusu 
oldu. İngiltere hükümeti 2009 yaz 
aylarında Irak savaşı öncesinde 
ve sırasında alınan kararları so-
ruşturmak amacıyla bir komisyon 
kurmuştu. Sir John Chilcot baş-
kanlığındaki beş kişilik komis-
yon, 2001-2009 yılları arasındaki 
olayları incelemişti. Komisyonun 
kamuoyunda anılan ismiyle “Chil-
cot raporu”nu gelecek günlerde 
yayımlaması bekleniyor.

Viyana - Viyana Üniver-
sitesi’nin rektörü Heinz 
Fassman’ın eşliğinde çeşitli 
uzmanlar tarafından hazır-
lanan Uyum-Tedbir-Paketi 
kısa bir süre evvel kamuo-
yuna açıklandı. Bu pakete 
göre bundan sonra enteg-
rasyon yani uyum sağla-
mayanlara para cezası ke-
silecek. ‘Wertekurs’ yani 
‘Değer kurslarını’ ziyaret 
etmeyenler bu pakette ka-
rarlaştırılan noktalara gö-
re, devletten asgari maaşın 
(Mindestsicherung) sırf ya-
rısını alacaklar.

Sekiz saat süren bu kurs-
larda kadın erkek eşitliği, 
demokrasi ve farklı dinlere 
mensup insanlara tolerans 
gibi konulara ağırlık veri-
lecek. Entegrasyon Bakanı 
Sebastian Kurz bu konu 
hakkında yaptığı açıklama-
da, “İltica bir haktır, ama 
uyum sağlamak da bir ve-
cibedir.”, şeklinde konuştu.

Uyum 
sağlama-
yana ceza

İçişleri Bakanı: 
“Limitteyiz”

İngiltere eski Başbakanı Blair, Irak sa-
vaşında yapılan hatalardan dolayı özür 
diledi. Blair İSİS (DEAŞ) teröristlerinin 
çıkmasının sebebi biziz dedi.

Avusturya İçişleri Baka-
nı Johanna Mikl-Leitner 
ülkeye her gün ortalama 

6 bin 500 mültecinin geldiğini 
açıkladı. Ülkesinin daha fazla 
mülteci kabul edemeyeceğini 
söyleyen Mikl-Leitner, “Limit-
teyiz”, dedi. Almanya’nın ge-
rektiği kadar mülteciyi kabul 

etmediğini belirten Bakan, “Sa-
dece günde 4 bin 500 mülteci 
alıyorlar. Almanya şu anda çok 
az mülteci kabul ediyor.”, dedi. 
Yunanistan sınırında alınacak 
önlemlerle mülteci akınının 
durdurulmasını isteyen Avus-
turyalı Bakan, “Bu böyle devam 
edemez.”, dedi. 

Blair: “DEAŞ’ın 
nedeni biziz”

Boşanınca 
mal varlığı ne 

olacak?

Boşanma durumunda mal 
varlığının ve servetin nasıl 
bölüşüleceği hukuksal ola-

rak düzenlenmiştir. Aman dikkat! 
Borçların da bölünmesi söz konu-
su. Bölüşülen mal varlığı yalnız-
ca evlilik süresince eşlerden ikisi-
nin de birlikte kazanmış oldukları  
servetten ibarettir. Örnek: İki eş-
ten birinin kendi adına ait bir 
banka cüzdanı varsa ve bu cüz-
dana sadece cüzdanın sahibi 
olan kişi para yatırmış olsa da-
hi, bu bölüşülmesi gereken mal 
varlığı olarak değerlendirilir. 

Yürüyen bir evlilik süresince 
elde edilen mal varlığı, eşlerden 
hangisinin gerçek anlamda bu 
kazancı sağladığı dikkate alın-
maksızın, boşanma durumun-
da eşler arasında bölüştürülür. 
Bu durumda kimin ne kadar ka-
zandığı ya da eşlerden birisinin 
kazanç sağlayıp sağlamadığı göz 
önünde bulundurulmaz. Önemli 
olan evlilik tarihi itibariyle elde 
edilen kazanç ve mal varlığıdır.

Paylaşılmayan mal 
varlıkları hangileridir? 

Eşlerden birisi evliliğe, miras 
ya da üçüncü şahısların o kişi-
ye hediye ettiği herhangi bir mal 
ya da mülk dahil ettiyse bu pay-
laşılması gereken servet olarak 
değerlendirilmez. Eşlerden biri-
nin şahsi, sadece onun kullanı-
mı ya da onun mesleki kullanımı 
amaçlı alınmış bir eşya ya da mal 
da paylaştırılmaz. Şirketler, şir-
ket ortaklıkları paylaştırılmaz. 
Buradaki istisnai durum şudur: 
Eğer sadece yatırım amaçlı bir 
şirket ortaklığı söz konusu ise bu 
da paylaştırılması gereken mal 
varlığı olarak değerlendirilir. 
Şirket serveti, şirket kuruluşun-
da evlilik süresince kazanılmış 
olan özel servet kullanılmış da-
hi olsa, paylaştırılmaz. Aynı du-
rum şirkete ait olan mülkler için 
de geçerlidir. Bu durumda önem-
li olan şirketin bekasını sağlama 
almaktır. Fakat, mesela bir araba 

sadece şirket aracı olarak kulla-
nımda değilse ve özel kullanıma 
da dahil ediliyorsa, en azından 
değerinin bir kısmı eşler arasın-
da bölüştürülmelidir. Şirket adı-
na açılmış olan banka cüzdan-
ları şirket sahibi olan eşte kalır. 
Diğer eşe tazminat hakkı doğ-
maz.

Yukarıda bahsedilen bu ka-
t ı kurallar y umuşat ı labil i r. 
Eşlerden şirket sahibi olanı diğe-
rine ödeme yapmamak adına bü-
tün servetini şirkete aktaramaz. 
Bu yüzden bazı özel durumlar-
da eğer şirket kuruluşunda ortak 
mal varlığından yararlanılmış-
sa, diğer eşin geri kalan servet-
ten daha yüksek bir pay alması 
kararına varılabilir.

Evliliğe dahil edilen servet, 
şahısların evlilik süresinden 
önce sahip oldukları şahsi mal 
varlıklarıdır ve paylaştırılmaz. 
Aynı durum evlilik öncesine da-
yanan şahısların borçları için de 
geçerlidir. Üçüncü bir şahıs ta-

rafından hediye edilen eşya ya 
da mülk, hediye edilen kişinin 
mal varlığı olarak değerlendiri-
lir ve paylaştırılmaz. Fakat hedi-
ye edilen para ise durum değişir. 
Günlük giderleri karşılamada 
ya da ortak bir tatil için harca-
nan para beraber tüketilmiş ola-
rak değerlendirilir. Bu para ortak 
servetten düşülmez.

Eşlerin birlikte yaşadıkları 
daire ya da ev ise bir istisna teş-
kil eder. Bu daire ya da ev miras 
kalmış, eşlerden biri tarafından 
evlilik öncesi mal varlığı vasıta-
sıyla evliliğe dahil edilmiş ya da 
üçüncü şahıslarca hediye edil-
miş dahi olsa, eğer bu evlilik-
ten doğma çocuklar varsa ve ço-
cukların bu eve ihtiyaçları varsa, 
bölüştürüşmesi gereken mülk 
olarak değerlendirilir. Mal pay-
laşımının bütün kararları adale-
ti sağlama ve kimseyi mağdur et-
meme ilkesine göre alınır bu da 
her davaya büyük bir yorum pa-
yı katmaktadır.

Yeni entegras-
yon tedbir paketi, 
uyum sağlama-

yanlara para 
cezası öngörüyor
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Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeleri bir araya getiren 
G20 zirvesi öncesinde dün 

Antalya’da iş dünyasının zirve-
si B20 ve çalışma hayatına yöne-
lik L20 toplantıları vardı. Paris’ten 
gelen terör haberleri gündemin 
ilk sırasına yerleşirken, İş dünya-
sı ve Sivil Toplumla Diyalog top-
lantısında konuşan B20 İstihdam 
Görev Gücü Koordinatör Başkanı 
ve Koç Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Koç, sorunların kaynağı-
nı vurguluyarak, “Eşitsizliğin orta-
dan kalkması için kapitalizmin or-
tadan kalkması gerekir. 

Ben en azından eşitsizliğin mi-
nimum seviyeye indirilmesi gerek-
tiğini düşünüyorum. Gerçek sorun 
kapitalizmdir.”, dedi. Koç, “Bill 
Gates diyor ki, 100 bin dolarla siz 
sıtma ile mücadele edebilirsiniz. 
Bir insanın saçlarının dökülmesi-
ne karşı kellik ilacı için büyük pa-
ralar dökülürken insanları öldüren 
sıtmaya karşı mücadele, saç dö-
külmesine karşı mücadeleden da-

ha zayıf kalıyor. Eğer bu problem-
lere eğilmezsek sonuçta günlük 
hayatta karşılaştığımız bu olum-
suz şeyler kaçınılmaz olacak”, di-
ye konuştu.

“Küreselleşmenin insan tarafı 
yok.” diyen Koç sözlerini şöyle sür-
dürdü: “İkinci Dünya Savaşı’ndan 
beri en büyük göç dalgasıyla kar-
şı karşıyayız. 60 milyon insan evi-
ni terk etti ve kötü insan hakları al-
tında düşük ücretlerle çalışmaya 
hazırlar. Burada özgür olarak ser-
best olarak dolaşamayan tek un-
sur insan.”

İkinci Dünya Savaşı’na göre 
gelirin 50 kat arttığını, ancak ge-
lir dağılımına bakıldığında büyük 
bir ayrım olduğunu söyleyen Koç, 
“Buradaki eşitsizliği anlamak için 
Einstein olmaya gerek yok.” diye-
rek şöyle devam etti: “Eşitsizliği 
asgari düzeye indirmek için ya-
pılacak çok fazla senaryo var. 
Paradigmalar değişmeli.” dedi.

Diğer yandan toplantı sonra-
sı sendikacılar arasında Türk İş’in 
başına Ali Koç’u getirelim konuş-
maları geçti. Sendikacılar, Koç’un 
işçi haklarını savunan açıklamala-
rını överek “Ali Koç Türk İş Başkanı 
olsun” dediler.

‘Kuzey-Güney farkı 
büyüyor’

Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi 
Ali Koç, Kuzey yarım küre zengin-
leşirken güneyin çok farklı durum-
da olduğunu ve bu durumun de-
vam edeceğini de vurguladı.

Beko: İş dünyası 
farkında

DİSK Genel Başkanı Kani Beko 
da yaptığı değerlendirmede, Ali 

Koç’un işçi haklarını öne çıkaran 
konuşmalarıyla ilgili, “Bana göre 
bunun panzehiri sendikalaşma-
dır. Ekonomilerde eşitsizlik art-
tıkça, sefalet, işsizlik arttıkça ra-
dikal eğilimler de artıyor. Terör 
olaylarını artık bu kadar çok gör-
memizin bir nedeni de bu. Artık 
iş dünyası da bunun farkında.”, 
dedi. Beko, asgari ücret tartışma-
larıyla ilgili ise “Bize göre asgari 
ücret yoksulluk sınırı baz alına-
rak artırılmalı. Başbakan Ahmet 
Davutoğlu bizimle yedi saat süren 
toplantısında, asgari ücretin 1300 
TL’ye kesin olarak çıkarılacağı-
nı söyledi. Ama bunun nasıl ya-
pılacağıyla ilgili ayrıntı vermedi. 
Asgari ücret artışının daha sonra 
bize vergi artışı ya da başka yol-
larla geri dönmesini istemiyoruz” 
şeklinde konuştu.

Ali Koç: Kapitalizmin 
ortadan kalkması gerek

Paris’teki terör sal-
dırılarının damga-
sını vurduğu G20 
öncesi toplantıda 
konuşan Ali Koç, 

‘Eşitsizliği gidermek 
için kapitalizmin 

ortadan kalkması 
gerek’ dedi.
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Viyana- Özdal Besler’in şniz-
telleri altınsarı renkleri ile 
bilinir. 39 yaşındaki işlet-

meci onbir yıl evvel küçük bir şnit-
zel standı ile işe başlamıştı. Bugün 
Viyana’da üç farklı restoran şubesi-
nin sahibi Besler, isim-tartışmasın-
dan dolayı kaygılı. Ringstrasze’de 
bulunan Cafe Landtmann, ismi 
‚Landmann‘ olan restoran zinci-
rinin kendi isimlerini çaldıklarını 
iddia ederek, Özdal Besler’e kar-
şı dava açtı. Heute Gazetesi’ne ver-
diği röportajda, „Ben alıntı yapma-
dım.“, ifadesinde bulunan Besler, 
olaylardan dolayı kızgın.

Besler, „Peki restoran zincirine 
niye „Besler Şnitzel“ ismini koy-
madınız?“ sorusuna, „Avusturyalı 
bir yemek yapıyoruz ve Avusturyalı 
bir isim istedik.“, cevabını ver-
di. „Restoranlarınıza verdiğiniz 
‚Landmann‘ ismi tesadüf müydü?“ 
sorusunu Besler şöyle yanıtladı: 
„Evet. 2004 yılında Landstrasze‘de 
ilk dükkanımın önünde duru-
yordum. Orada bir fırının logo-
sunu gördüm. Spontane olarak 

dükkanıma ‚Landmann‘ ismini 
koymaya karar verdim.“ Besler ay-
rıca Landtmann Cafe‘sinin sahi-
bi Querfeld’in aradan bu kadar 
zaman geçtikten sonra dava açma-

sına kızdı: „Biz bu markanın paten-
tini 2009 yılında aldık. Niye birden 
bire şimdi dava açıyor? O kahvesini 
yapsın, biz şnitzelimizi kızartalım. 
Sorun nedir anlamadım.“Restoran 

zincirinin isminin kendilerine de 
yaramadığını Heute gazetesine ifa-
de eden  Besler, müşterilerin inter-
nette onları ararken zorluk çektik-
lerini söyledi: „Müşterilerin yüzde 
90’ı bizi internette bulmak isteyin-
ce direk adresimizi aratıyorlar.“

Besler tüm bunlara rağmen 
Querfeld’e yeni bir logo dizaynı 
önerdi ve isim değiştirme konusun-
da görüşebileceklerini iletti. Bunun 
Kahve sahibini teselli edip etmeye-
ceğini ise yakında öğreneceğiz. 

Viyana Şnitzel ( Schnitzel)  savaşında 
son nokta: Schnitzel Landmann resto-

ran-zinciri sahibi Özdal Besler, ünlü Cafe 
Landtmann’la yaşadıkları ‚isim-tartışma-
sı‘ üzerine Heute Gazetesi’ne konuştu.

İsim marka hakkı: Ünlü Cafe Landtmann   
Schnitzel Landmann’ı niye dava etti ?
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„Kamil on yaşında. 
Kamil’in anne ve 
babası yirmi yıl ev-

vel Avusturya’ya geldiklerin-
de burada ortaokuldan mezun 
oldular. Birçok kişi Kamil’i iyi 
bir öğrenci olarak betimler. Ale-
xandra da okulda hep iyi notlar 
alıyor. Alexandra’nın annesi de, 
babası da çalışıyor ve şehir dı-
şında yaşıyorlar. Kamil ve Ale-
xandra büyük ihtimalle hiçbir 
zaman bir yüksekokulu ziyaret 
etmeyecekler. İkisi de üniversi-
te okumayacak. Peki biz bunu, 
bahsettiğimiz her iki çocuğun 
da 10 yaşında olmasına rağ-
men nereden bilebiliriz? Sorun 
Avusturya’nın eğitim sistemi. 
Çünkü bu sistemde nerede ya-
şadığınız, cinsiyetiniz, anne 
ve babanızın eğitim seviyesi ve 
evinizde konuştuğunuzun dilin 
etkisi hala çok büyük. Eğitim se-
viyesi tıpkı genler gibi anne ba-
badan çocuğa geçiyor. Ebeveyn-
lerin eğitim seviyesi her ne kadar 
yüksek ise, çocuklarının liseyi 
bitirme veya üniversite okuma 
ihtimalleri her o kadar yükse-
liyor. İşte Friedrich’in avantajı 
da bu. Friedrich’in annesi de, 
babası da üniversite okudu ve 
şehrin biraz dışında bir bölgede 

yaşıyorlar. Friedrich liseye gidi-
yor, eğer derslerde zorluk çekse 
de annesi ve babası ona özel ders 
veren birini buluyorlar.

Sosyal Eşitsizlik

Eğitim alanında yapılan istatis-
tiklerin sonuçları apaçık. Veli-
leri liseyi bitirmiş olan ilkokul 
öğrencilerinin yüzde 69’u ilko-
kuldan sonra liseye hazırlığa 
(AHS-Unterstufe) başlamakta. 
Velileri sırf çıraklık sınıfını biti-
ren öğrencilerin ise sadece yüz-
de 32’si ilkokuldan lise hazırlığa 
geçmekte. Lise hazırlıktan liseye 
(AHS Oberstufe) geçişte ise veli-
lerin eğitimleri daha da büyük 
bir rol oynuyor. Liseye giden öğ-
rencilerin sırf dörtte birinin an-
ne-babası liseyi bitirmemiş iken, 
diğer dörtte üçünün velileri lise 
mezunu.

Okul eğitimini etkileyen diğer 
bir faktör ise sosyal koşullar. Sos-
yal sorunların yoğun odaklı ol-
duğu okulların, diğer okullardan 
çok daha fazla teşviğe ihtihacı 
var. Sosyal/ekonomik sorunların 
yoğun olduğu okullarda, yete-
nekli çocuklar daha iyi okullara 
giden öğrenciler kadar yetenekli 
olsalar da, başarılı olmakta ve 

yeteneklerini geliştirmekte daha 
fazla zorluk çekiyorlar. Günümüz 
eğitim sistemi bu eşitsizlikleri 
dengeleyemiyor. Burada suç öğ-
retmenlerde değil, farklılıkları 
görmezden gelen ve kişisel teşvi-
ği engelleyen eğitim sisteminde.

Çapraz Ders

Çapraz okul sistemi (Verschra-
enkter Unterricht) öğrencilerin 
yeteneklerini teşvik eden en iyi 
eğitim sistemi. Bir gün içinde 
ders, ödev ve çeşitli faaliyetle-
rin yapılmasını öngören bu sis-
tem çerçevesinde, öğrenciler ev 
ödevlerini ve okula hazırlıklarını 
da profesyonel pedagojik eğitim 
almış kişilerin gözetimi altında 
yapıyorlar. Modern aile tarzları-
nı ve çeşitli toplumsal değişik-
likleri de gözönünde bulunduran 
bu sistem, dil konusunda açığı 
olanlar olsun, sosyal konularda 
zorluk çekenler olsun, her takım 
kişisel sorunları çözebilecek 
durumda. Bu sistemin diğer bir 
avantajı öğrencilere bireysel des-
tek imkanları sunması.

Sosyal ve ekonomik açıdan 
diğer öğrencilere kıyasla daha az 
imkanları olan öğrenciler, genelde 
aynı sorunları yaşayan öğrenciler-

lerin çok yoğun olduğu okullara 
gitmekteler. Bu öğrencilerin aynı 
okullarda bir araya gelmeleri, 
öğrencilerin mağduriyetlerinin 
iki kat artmasına sebep olmakta. 
Okula başlarken çocukların bi-
reysel sorunları okul tarafından 
göz önünde bulundurulmuyor ve 
bu sorunların çözümüne yönelik 
çalışmalar yapılmıyor. Diğer yan-
dan bu okullar yetenekli öğren-
cileri teşvik edemiyor ve onların 
bireysel başarılarını bu sebepten 
dolayı gözardı ediyor. Okula baş-
larken farklı koşullardan gelen 
öğrencilerin bireysel olarak des-
teklenmeleri bu eşitsizliği ortadan 
kaldırmanın tek yoludur. Deza-
vantajlı koşullardan gelen öğren-
cilerin gittiği okullara daha fazla 
ekonomik yardım yapılması ve bu 
yardımlarla bireysel teşviğe yöne-
lik çalışmalar yapılması gerekiyor.  

 
Herkese fırsat tanımak

Ortak-okul (Gesamtschule) fikri, 
hiçbir çocuğun daha on yaşında 
iken gelecekte ne yapacağı ile 
ilgili karar vermemesi gerektiği-
ni savunuyor. Bu daha çok genç 
yaşta yapılan ayrımcılık Avru-
pa çapında tek Avusturya’da 
böyle ve toplumdaki sosyal 
eşitsizliği artırıyor. Ortak-okul 
ise herkese aynı fırsatları tanı-
mayı amaçlıyor; hem Kamil’e, 
hem Alexandra’ya, hem de 
Friedrich’e. Çünkü her çocuğun 
farklı yetenekleri vardır ve bu 
çeşitlilikten tüm sınıf faydalanır.

Sosyal ayrımcılık yapan okul 
sisteminin, eşitliliğe ve eşit fır-
satlara yönelik reforme edilmesi 
yıllardır tartışılıyor. Avusturyalı 
eğitim sistemi uzmanı Otto Glöc-
kel daha geçen yüzyılın başla-
rında bu seçkinci sistemin yeni-
lenmesi gerektiğini söylemişti. 
Bugüne kadar böyle bir yeniliği 
ve reformu engelleyen ise genel-
likle ÖVP Partisi ve ÖVP Öğret-
men Sendikası oldu.”

(Klaus Baumgartner ve Sarah 
Ortner’in Standard.at’de yayın-
ladıkları eleştiri.) 

Klaus Baumgartner ve Sarah Ortner’in Standard Gazetesi’nde yayınladıkları 
yorum, Avusturya eğitim sisteminin dezavantajlarını konu alıyor.

Ayrımcı eğitim sistemi 22. Uluslararası Kuran 
Okuma Yarışması bu 
yıl yoğun ilgi gördü 

ve Zagreb’de gerçekleşti. Tüm dün-
yadan katılımcıların farklı katego-
rilerde yeteneklerini sergiledikleri 
yarışmanın tilavet kategorisinde 
Hafız Selman Okumuş’un destek-
lediği Türk yarışmacı Hafız İsmail 
Kaya dünya birincisi olarak, 
Türkiye’ye bu kategoride üçün-
cü dünya birinciliğini kazandırdı. 
Tüm kategorilerden birincilik ka-
zananlara hac ziyareti ödülü veril-
di. Tilavet, 5 cüz, 15 cüz ve Hifz ol-
mak üzere dört kategoride yarışan 
katılımcılar, daha evvel ülkelerin-
de birincilik elde etmiş olanların 
arasından seçildi. Yoğun ilgi gö-
ren yarışmada, 10 yıldır bu müsa-
bakalarda jüri üyesi olduğu için ve 
diğer çalışmalarından dolayı Hafız 
Selman Okumuş’a onur ödülü ve-
rildi. Onur ödülünü Hafız Selman 
Okumuş’a ileten ise Hırvatistan’ın 
Başmüftüsü Aziz Hasanoviç oldu. 

Hafız Selman Okumuş yarışma-
dan sonra şu sözleri ile dikkat çek-
ti: “Kur’an’ın sesi, kâinatın şifasıdır. 
Her şey Kur’an ile var oluyor. Bu ilahi 
sesi hem Müslümanlara hem de gay-
rimüslimlere duyurmak, temel gaye-
mizdir. Kur’an ile buluşan, Yaradan’ı 
ile diyaloğa geçmiş olur. Allah Celle 
Celaluhu Kur’an’da; “Hayırlarda ya-
rışın!” diye buyuruyor. İşte bu ya-
rışmalar “hayırda yarış”ın en güze-
li, en hayırlısıdır. Kâinatın dengesi 
Kur’an’ı, güzel ve içten okumak, bu 
şifanın tüm evrende dalga dalga ya-
yılmasının bahanesidir. Allah Teâlâ 
bizleri bu uğurda gayret edenlerden 
eylesin, inşallah.”

Hafız Okumuş’a 
Onur Ödülü

Uluslararası Kuran Okuma Yarışması bu sene Hırvatistan’ın başkenti 
Zagreb’deki İslam Merkezi’nde gerçekleşti. Türkiye’de Ipadli İmam olarak 

bilinen Hafız Selman Okumuş’a üstün başarılarından ve yıllardır süren 
çalışmalarından dolayı Hırvatistan Başmüftüsü Aziz Hasanoviç tarafın-

dan Onur Ödülü verildi.
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Current Biology dergisinde 
yayınlanan bir araştırma-
nın sonuçlarına göre din-

dar ebeveynlerin yetiştirdikleri 
çocukların, dindar olmayan ve 
ateist ebeveynlerin çocuklarına 
nazaran daha fazla şiddete me-
yilli oldukları ve daha az cömert-
lik gösterdikleri tespit edildi. 
Aynı zamanda, dindar ebeveyn-
lerin kendi çocuklarının öteki-
lere göre empati yeteneklerinin 

daha gelişkin ve daha hassas ol-
duklarını düşünmeye yatkın ol-
dukları sonucuna varıldıysa da 
araştırma sonuçları bu düşünce-
nin doğruluğuna gölge düşürdü.

DAHA PARAGÖZ 
OLUYORLAR

ABD’de yaygın olan bir anlayı-
şa göre bireyin iyilik ve yardım 
severliği dini inancıyla doğru 
orantılı. Amerikan toplumunun 
%53’ü Allah’a iman için ahlaki 
olmayı önemsediklerini de söylü-
yorlar. Herhangi bir alanda tem-
silci seçmeleri gerektiğinde ise 
Amerikan toplumu Hristiyanlara 
oy vermeyi tercih ederken, ateist-
lere karşı belirgin bir güvensizlik 
hali içerisinde olduklarını be-
lirtiyorlar. Yapılan araştırma ise 
bize farklı bir sonuç gösteriyor. 
Dindar olmayan ya da ateist ebe-
veynlerin çocuklarının yabancı-
lara karşı daha cömert oldukla-
rı sonucuna varmakla birlikte, 
dindar ailelerin çocuklarının se-
küler yaşıtlarına göre daha para-
göz oldukları verisine ulaşılmış. 
Araştırmanın bir diğer ilgi çeki-
ci verisi ise, dindar bireylerin ço-
cuklarının insanlar arası ilişki-
lerde cezalandırma eyleminin 
önemine daha fazla inanmaları. 
Dindar çocuklar ‘’öteki’’ birey-
lerin davranışlarını daha fazla 
yargılamaya yatkınlar ve sekü-
ler olanlara göre hatalı davranı-
şın cezalandırılması gerektiği-
ne yönelik bir algı geliştiriyorlar. 
Dindar çocuk daha az yardımlaş-
maya, daha çok cezalandırmaya 
inanıyor. Bununla birlikte, ateist 
ailelerden gelen çocuklar öteki 
insanları etnik kökenlerine göre 
değerlendirmeye yatkın değiller. 
Dindarlar ise kendileri ile aynı 
etnik kökenden gelen insanlara 
karşı daha duyarlılar.

1200 ÇOCUK KATILDI

Araştırmaya yaşları 5-12 arası 
1200 çocuk katıldı. Deneklerin 
arasında, ABD, Sudan, Türkiye, 
Güney Afrika ve Çin’li ailelerin 
çocukları bulunuyor. Dindar ka-
tılımcılar Hristiyan ve Müslüman 
ağırlıklı olmakla birlikte, ate-
ist ailelerin çocukları inceleme-
ye alındı. Araştırmaya bu üç ka-
tegori dışında az sayıda Yahudi, 
Hindu ve agnostik aileden gelen 
çocuk da katıldı.

Sonuca 
herkes 
şaşırdı

Current Biology dergisin-
de dindar ebeveynlerin 
yetiştirdikleri çocuklar ile 
dindar olmayan ve ateist 
ebeveynlerin çocukları 
araştırma konusu oldu. 

AK, Eğitim ve Meslek 13. 
November. 2015 / 16:12 
AK Viyana’dan Eğitim ve 

Meslek hakkında bilgilendirme 
günleri.Gençleri ve velilerini eğitim 
olanakları hakkında bilgilendirme 
günleri 18. Kasım’dan 21. Kasım’a 
kadar AK Viyana’nın Eğitim 
Merkezi’nde (Bildungszentrum) 
gerçekleşecek. Bilgilendirmeye ek 
olarak Türkçe dilinde çeşitli mes-
lek imkanlarını tanıtan bedava 
DVD’ler dağıtılacak.

Hayatımızda aldığımız karar-
lardan en önemlilerinden biri de, 
hangi eğitimi alacağımız veya han-
gi mesleği yapmak istediğimizle il-
gili olandır. AK (Arbeiterkammer) 
bu konuda yardımlarını hizmet-
lerinize sunuyor. Çünkü çoğu za-
man gençler istedikleri okula gi-
demiyorlar veya istedikleri alanda 
çıraklık yapamıyorlar. AK Viyana 
böyle durumlarda çeşitli eğitim 
imkanları ile ilgili önerilerde bu-
lunuyor. AK Viyana’nın Viyana 
Belediyesi Eğitim Müdürlüğü 
ile beraber sunduğu ‚Eğitim ve 
Meslek hakkında bilgilendirme 
günleri‘ 18 ve 21 Kasım tarihleri 

arasında gerçekleşecek. Bu çerçe-
vede AK, Viyana’nın en vasıflı eği-
tim danışmanlarını misafirlerine 
tanıtacak. Bu etkinlik kapsamın-
da çeşitli tanıtım stantları, sunum 
ve çalıştaylar aracılığında ilgile-
nenler eğitim, yüksek eğitim ve 
meslek imkanları hakkında derin-
lemesine bilgilendirilecek. Cuma 
ve Cumartesi günleri aile progra-
mı yapılacak. Bu program çerçe-
vesinde ailelere Türkçe konuşan 
rehberler eşliğinde çocuklarının 
gelecekleri ile ilgili bilgilenme ola-
nakları tanınacak. ‚Çocuğum için 
uygun eğitim‘ adlı bedava DVD ise 
Türkçe de dahil olmak üzere sekiz 
farklı dilde ilgilenenlere verilecek. 

Zorunlu okuldan sonra devreye 

giren her türlü okulun kendi tanı-
tım ve bilgi stantlarına ek olarak, 
AK, AMS (Arbeitsmarktservice), 
Viyana Çalışanları Teşvik fonla-
rı (Wiener ArbeitnehmerInnen 
Fö rd e r u ngs f o n d s ) ,  Viya n a 
Belediyesi Eğitim Müdürlüğü ve 
daha birçok kuruluş, gençlere ve 
ailelerine meslek ve eğitim konu-
sunda farklı imkan ve seçenekler 
tanıtacak.  Burada dene‘ adlı alan-
da ise teknik elişleri veya fizik de-
neyleri yaparak, gençler hoşları-
na giden alanları daha yakından 
tanıma imkanına sahip olacak-
lar. İş dünyası hakkında bilgilen-
dirilmek isteyenler bunu ‚Jugend 
am Werk‘ isimli stantta yapabile-
cekler. Kızlara özel ‚Sprungbrett 

für Maedchen‘ bilgi standında, 
genç kızlar çeşitli çalıştaylarda 
yeni ve ‚klasik bayan mesleği‘ ol-
mayan mesleklerle tanışacaklar. 
Cuma ve Cumartesi gerçekleşecek 
aile günlerinde, veliler çocukları-
nı meslek tercihi konusunda na-
sıl destekleyebileceklerini öğrene-
cekler. Buna ek olarak ‚Çocuğum 
için uygun eğitim‘ adlı ve Türkçe 
dilinde olan bedava DVD ilgile-
nenlere verilecek. Bu DVD, eği-
tim sistemi hakkında bilgilendir-
mekle beraber, eğitim ve meslek 
hakkında sıkça sorulan soruları 
cevaplıyor. DVD Türkçe de dahil 
olmak üzere 8 dilde mevcut ola-
cak. L14 Eğitim ve Meslek hakkın-
da bilgilendirme günleri 18 Kasım 
2015 Çarşamba gününden 21 
Kasım 2015 Cumartesi gününe ka-
dar sürecek. Etkinlikler Çarşamba 
ve Perşembe günleri 08:30-14:00 
saatleri arasında, Cuma günü 
08:30-17:00 saatleri arasında ve 
Cumartesi günü 09:00-17 saat-
leri arasında AK Viyana Eğitim 
Merkezi, Theresianumgasse 16-18, 
1040 Viyana’da gerçekleşecek. Bu 
konu hakkında da

AK, Eğitim ve Meslek 
AK Viyana’dan Eğitim ve Meslek hakkında bil-
gilendirme günleri.Gençleri ve velilerini eğitim 
olanakları hakkında bilgilendirme günleri 18. 
Kasım’dan 21. Kasım’a kadar AK Viyana’nın 
Eğitim Merkezi’nde (Bildungszentrum) gerçek-
leşecek. Bilgilendirmeye ek olarak Türkçe dilin-
de çeşitli meslek imkanlarını tanıtan bedava 
DVD’ler dağıtılacak.
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Cumhuriyet Gazetesi’nin 
ve rd iğ i  h ab e re  gö re : 
Londra merkezli Legatum 

Enstitüsü, 2015’te dünyanın re-
fah düzeyi en yüksek ülkeleri-
ni belirledi. Avusturya’nın ancak 
on altıncı ülke olabildiği sırala-
mada, Türkiye’nin yeri de dik-
kat çekti. Yıllık küresel refah en-
deksine göre düzenlenen listede 
İskandinav ülkesi Norveç birinci 
olurken, İsviçre ikinci, Danimarka 
ise üçüncü oldu. 142 ülkenin, 89 
farklı kritere göre sıralandığı liste-
de Almanya 14’üncü olabilirken, 
Fransa 22. sırada kaldı. Türkiye 
ise geçen seneye göre 8 basamak 
yükselerek kendine 78. sırada yer 
bulabildi.

Türkiye’nin emniyet 
karnesi kötü çıktı

Türkiye ortalama hayat memnu-
niyeti puanlamasında ise 10 üze-
rinden 5,6 puan alabildi. Farklı 
kriterlerin ele alındığı listede 
Türkiye, en kötü performansı ise 
‘emniyet ve güvenlik’ sıralama-
sında aldı. Son dönemlerde şid-
det olaylarına sıkça sahne olan 
Türkiye, 142 ülke arasında 109. 
olabildi. Türkiye başarılı denile-
bilecek oranı ise sağlık alanın-
da 57. olarak yakaladı. Ülkemizin 
kişisel özgürlük konusunda 
100. sırada yer alması ise dik-
kat çekti. Refah listesinde ilk 
ona giren diğer ülkeler ise sıray-
la Yeni Zelanda, İsveç, Kanada, 
Avustralya, Hollanda, Finlandiya 
ve İrlanda oldu.

Liste hazırlanırken hangi 
kriterler dikkate alındı?

Enstitünün yaptığı araştırmada 
ekonomi, girişimcilik ve fırsat eşitli-
ği, yönetim, eğitim, sağlık, emniyet, 
güvenlik, kişisel özgürlük ve sosyal 
sermaye gibi kriterler esas alındı.

Hangi ülkeler Türkiye’yi 
geride bıraktı?

Refah listesinde Trinidad ve 
Tobago, Malezya,  Tayland, 

Vietnam, Karadağ, Bulgaristan, 
R o m a n y a ,  Ö z b e k i s t a n , 
Moğolistan, Belize, Kırgızistan, 
Botsvana, Azerbaycan ve Ukrayna 
gibi ülkeler Türkiye’yi geride bı-
raktı. İşte refah listesinin ilk 10 ül-
kesi Norveç, İsviçre, Danimarka, 
Yeni Zelanda, İsveç, Kanada, 
Avustralya, Hollanda, Finlandiya, 
İrlanda Bunlar da “en yaşanıl-
maz” ülkeler Angola, Sudan, 
Yemen, Suriye, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti, Burundi, 
Çad, Haiti, Afganistan, Orta Afrika 
Cumhuriyeti

En yaşanılır ülkeler

Breitenau: 
Sahibinden satılık, gözlerden uzak doğa 
içinde lüks konut: Yaklaşık 680 m2 (bu otur-
ma alanını ikiye bölmek de mümkündür), 
5000m2‘lik arazide, doğanın tam içinde, 
içindesauna, şarap mahzeni, 3 garaj ve ahır 
bulunduran, at besleme olanaklı konut.

Fiyatı: 
EUR 605.000,- HWB-67,6 (Isıtma)
Andrea Rozmaryn 
01/ 512 1 512-25965   

www.raiffeisen-immobilien.at

HABER MERKEZİ- 
VİYANA

Avusturya’da siyasetçi-
ler, medya mensupla-
rı  ve aydınlar terörle 

müslümanların ayırt edilmesi ge-
rektiğini sıklıkla vurgulasalar 
da, Avusturya’da yaşayan her-
kes haklı bir korku yaşıyor. Zira 
Avusturya’da şu an itibariyle terör 
eylemi gerçekleştirebilecek 250 ki-
şi mevcut. Geçtiğimiz hafta gazete-
mizin manşetinde de duyurduğu-
muz haberde Hükümetin Terörle 
Mücadeleden Sorumlu Yetkilisi 
Peter Gridling, Avusturya’da te-
rör eylemi gerçekleştirme potan-
siyeline sahip kişilerin olduğunu 
söyledi. Devlet televizyonu ORF’e 
konuşan Gridling, şu an itibariy-
le Avusturya’da IŞİD gibi terör ör-
gütlerinin yorumladığı şekliyle 
cihadçı ideoloji taşıyan kişilerin 
olduğunu söyledi. Gridling bu ki-
şilerin sayılarının ikiyüz elli civa-
rında olduğunu ifade etti.

Avusturya Gridling’in verdi-
ği bu bilgileri konuşurken dik-
kat çekici bir açıklama da Viyana 
Polisi‘nden geldi. Viyana Polisi, 
IŞİD gibi terör örgütlerinin besle-
nip büyüyebileceği toplumsal ze-
minin Avusturya’da mevcut oldu-

ğunu ifade etti. Viyana emniyet 
birimlerinin yaptığı açıklamala-
ra göre, bu toplumsal zemin ge-
nellikle Viyana’nın belli başlı 
semtlerinde toplanmış durumda. 
Avusturya’nın diğer eyaletleriyle 
de ilişkileri olan bu sosyal kesim, 
çoğunlukla savaş bölgelerinden 
Avusturya’ya göçmüş gençlerden 
oluşuyor. Genellikle işsiz olan bu 
gençler, toplumsal olarak da ken-
dilerini bir yere ait hissetmiyorlar.

BATI’DAN NEFRET 
EDEN GENÇLER VAR

Konuyla ilgili ORF‘e bir değerlen-
dirme yapan Pedagog Musa El-
Hassan, toplum tarafından kabul 
edilmeyen bu gençlerin Avrupa’ya 
karşı bir nefret taşıdıklarını söylü-
yor. El-Hassan, bu gençlerin ge-
nellikle şiddete uğrayan veya kötü 
aile şartlarından gelen gençler ol-
duklarını ifade ederek, maddi ola-
rak da bu kişilerin düşük seviyede 
olduklarını vurguluyor.
Öte yandan radikal eğilimlere yö-
nelme ihtimali olan bu gençler 
arasındaki işsizlik oranı da peri-
yodik bir şekilde artmış durumda. 
Çoğunluğunu savaş bölgelerinden 
gelenlerin oluşturduğu genç işsiz-
lerin oranı 2011 yılında yüzde on 

altı iken 2015 sonları itibariyle bu 
oran yüzde yirmibirleri bulmuş 
durumda. Bu oran Avusturyalı 
gençlerin iki katı.

AİLELER DİKKATLİ 
OLMALI

Uzmanlar, eldeki verilere baka-
rak Avusturya’da da terör ihtima-
linin hiç uzak olmadığını vurgulu-
yor. Emniyet birimlerinin yaptığı 
uyarılara bakılırsa IŞİD gibi terör 
gruplarının boy verdiği toplumsal 
zemine karşı dikkatli olmak ge-
rekiyor. Türk ailelerinden de ço-
cukların bu kişilerle tanışma ih-
timali hiç uzak değil. Özellikle 
psikolojik promlemi olan gençle-
re dikkat etmek gerekiyor. Nitekim 
yapılan araştırmalarda ne yazık ki 
Türkiye‘deki toplumun yüzde se-
kizinin İŞİD’e sempati duyduğu 
ortaya çıktı. İŞİD’i büyüten yazı-
lar, videolar veya farklı çalışmalar 
internet üzerinden Türkçe diliy-
le Avrupa’ya ve Avusturya’ya da 
ulaşıyor. Bazı gençlerin internet 
üzerinden veya emniyetin uyardı-
ğı şekilde Avusturya’daki toplum-
sal zemin üzerinden bu terör ör-
gütleriyle buluşma ihtimali hiç de 
uzak değil. Nitekim geçtiğimiz yıl 
otuzdan fazla Avusturya vatanda-
şının Suriye’ye savaşmaya gidip 
geri döndüğü ifade edildi. Türkiye 
üzerinden geçerek IŞİD safları-
na katılan iki genç kızın haber-
leri geçtiğimiz yıl boyunca med-
yada gündemde yer edindi. IŞİD 
şüphesiyle tutuklanan on dört ya-
şındaki Türk kökenli çocuk veya 
kocasından ayrıldıktan sonra dört 
çocuğuyla birlikte İŞİD’e katıldığı 
tahmin edilen bir kadınla ilgili ha-
berler dikkat çeken bir başka ko-
nuydu.

AVUSTURYALI İŞİD’Çİ 
MERKELİ TEHDİT 

EMİŞTİ

Avusturya’daki İŞİD tehdidini an-
latan bilgilerden biri de şu an ha-
pishanedeki örgüt mensubu. 
Daha önce Avusturya’yı tehdit-
ten cezaevinde yatan Mohamed 
Mahmoud’un yer aldığı klip-
te, Başbakan Angela Merkel, 
Almanya’nın Afganistan’da sava-
şı desteklediği ve Peşmergeye si-
lah yardımı yaptığı için intikamla 
tehdit edilmişti.

Avusturyal ı  IŞİD mil i ta-
nı Mohamed Mahmoud karar-
sız gençleri hedef alarak “Daha 
ne bekliyorsunuz? Günaydın. 
Öğlen oldu artık. Tren kalkmak 
üzere. Elinizi çabuk tutun” di-
yordu. Adı açıklanmayan an-
cak yüzünden tanınan 30 ya-
şındaki Mahmoud, 2013 yılında 
Suriye’ye giderken Türkiye’de 
tutuklanmış, ardından salıve-
rilmişti. Tehdidin boyutlarını 
anlamak için Almanya’ya bak-
mak da önemli bir fikir veriyor. 
Alman istihbarat teşkilatının 
verilerine göre Suriye ve Irak’ta 
Almanya’dan giden 720 kişi bu-
lunuyor. Almanya’dan en dikkat 
çeken olay ise eski rapçi Denis 
Cusper’in bu terör örgütüne ka-
tılmasıydı. İŞİD militanı Cusper 
bir bombardıman sonrası öl-
dürülmüştü.Tüm bu veriler göz 
önüne alındığında özellikle psi-
kolojik problem yaşayan veya 
toplumdan uzak duran, radikal 
ifadeler kulllanmaya başlayan 
gençlere dikkat etmek gerekiyor. 
Aileler hiçbir zaman “benim ço-
cuğuma birşey olmaz, benim ço-
cuğum bir şey yapmaz“ şeklinde 
düşünmemeli. Her anne-baba 
çocuklarını uyuşturucu, kumar, 
alkol gibi tehlikelere karşı koru-
dukları gibi terör örgütlerine yö-
nelme ihtimalini de dikkate al-
malı ve bu konuda da çocuğunu 
korumalı, onu daha iyi beslene-
bileceği eğitimli, sağlıklı ortam-
larla buluşturmalı.  ( Cihan ) 

IŞİD AVUSTURYA’DA: 
Terör örgütlerinin Avusturya’da 
toplumsal zemini var, özellikle 

psikolojik problemi olan gençlere 
dikkat edilmeli

Paris katliamından sonra bütün Avrupa ülkeleri gibi 
Avusturya da hareket geçti. Hafta sonu Belçika’nın 
başkenti Brüksel’de terör saldırısı ihtimalinden dolayı 
hayat tamamen dururken Avusturya da bütün diğer 
Avrupa ülkeleri gibi terör saldırı ihtimallerini masaya 
yatırıyor. Anketlerde de görüldüğü üzere toplumda bir 
korku oluşmuş durumda. İŞİD terörünün oluşturduğu 
nefret, Avrupa’da müslümanları da zor durumda bıra-
kıyor. Öte yandan emniyet uyarıyor: IŞİD gibi terör 
örgütlerinin toplumsal zemini sadece Suriye’de değil, 
yaşadığımız Avusturya’da da var. Gençlerin bu radikal 
gruplara kaymaları hiç de uzak bir ihtimal değil.
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GLASEREI
Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve 
Pencere Camları, Hediyelik Eşya, 
Banyo Rafları, 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 
VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH 
ÇEVRESİ VE KÖYLERİ

01 943 69 15

142 ülkenin, 89 farklı 
kritere göre sıralan-
dığı listede Almanya 

14’üncü olabilirken, Fransa 22. sıra-
da kaldı. Türkiye ise geçen seneye 
göre 8 basamak yükselerek kendine 
78. sırada yer bulabildi. Türkiye’nin 
emniyet karnesi kötü çıktı Türkiye 
ortalama hayat memnuniyeti pu-
anlamasında ise 10 üzerinden 5,6 
puan alabildi. Farklı kriterlerin ele 
alındığı listede Türkiye, en kötü 
performansı ise ‘emniyet ve güven-
lik’ sıralamasında aldı. Son dönem-
lerde şiddet olaylarına sıkça sahne 
olan Türkiye, 142 ülke arasında 109. 
olabildi. Türkiye başarılı denilebile-
cek oranı ise sağlık alanında 57. ola-
rak yakaladı. Ülkemizin kişisel öz-
gürlük konusunda 100. sırada yer 
alması ise dikkat çekti. Refah liste-
sinde ilk ona giren diğer ülkeler ise 
sırayla Yeni Zelanda, İsveç, Kanada, 
Avustralya, Hollanda, Finlandiya ve 
İrlanda oldu.

Liste hazırlanırken hangi 
kriterler dikkate alındı?

Enstitünün yaptığı araştırmada 
ekonomi, girişimcilik ve fırsat eşit-
liği, yönetim, eğitim, sağlık, emni-

yet, güvenlik, kişisel özgürlük ve 
sosyal sermaye gibi kriterler esas 
alındı.

Hangi ülkeler Türkiye’yi 
geride bıraktı?

Refah listesinde Trinidad ve Tobago, 
Malezya, Tayland, Vietnam, 
Karadağ, Bulgaristan, Romanya, 
Özbekistan, Moğolistan, Belize, 
Kırgızistan, Botsvana, Azerbaycan 
ve Ukrayna gibi ülkeler Türkiye’yi 
geride bıraktı. İşte refah listesi-
nin ilk 10 ülkesi Norveç, İsviçre, 
Danimarka, Yeni Zelanda, İsveç, 
Kanada, Avustralya, Hollanda, 
Finlandiya, İrlanda

Bunlar da “en 
yaşanılmaz” ülkeler

Angola, Sudan, Yemen, Suriye, 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 
Burundi, Çad, Haiti, Afganistan, 
Orta Afrika Cumhuriyeti

Avusturya dünya çapında 16. sırada. 
İşte “en yaşanılabilir” ülkeler… 

Londra merkezli Legatum Enstitüsü, 2015’te dünyanın refah düzeyi en yüksek ülke-
lerini belirledi. Avusturya’nın ancak on altıncı ülke olabildiği sıralamada, Türkiye’nin 
yeri de dikkat çekti. Yıllık küresel refah endeksine göre düzenlenen listede 
İskandinav ülkesi Norveç birinci olurken, İsviçre ikinci, Danimarka ise üçüncü oldu.

Viyana – Avusturya’da 
vergi reformları için geti-
rilen yazarkasa zorunlu-

luğu hakkındaki genelgeler de-
taylı bir şekilde işleme konuldu. 
Avusturya Maliye Bakanlığı Cuma 
günü öğleden sonra, düzenlediği 
yeni genelgeyi kamuoyuna açık-
ladı. Bu genelgenin getireceği 
yasal yeniliklerin açıklanması 
bilhassa taksiciler tarafından he-

yecanla bekleniyordu. Genelgeye 
göre bundan sonra yazarkasa zo-
runluluğu konusunda taksicilere 
de istisna yapılmayacak. Şimdiye 
dek masörler, tur rehberleri ve de 
taksiciler için geçerli olan istisna-
lar artık taksicileri kapsamaya-
cak. Yazarkasa zorunluluğu tak-
silere taksimetrelerde yapılacak 
teknik yeniliklerle getirilecek. 
Taksimetreler artık peşin ödenen 

hesapları ve faturaları kaydede-
cek. Eğer taksimetreler bu işlev-
leri yerine getirmiyorsa, taksiler-
de yazarkasa bulundurmak 2016 
yılından itibaren zorunlu olacak. 
Olağan manipülasyonları engel-
lemek amacıyla 2017 yılından 
itibaren , taksimetrelere yeni bir 
güvenlik tesisi inşa edilecek.

Yazarkasa zorunluluğu sadece 
taksiciler için değil, doktorlar, 

noterler ve avukatlar için de ge-
çerli. Genelge çerçevesinde farklı 
işlemleri kolaylaştıran düzenle-
meler de bulunmakta. Örneğin 
bir yazarkasada farklı et çeşitleri-
ni ayrı ayrı kayıtlara geçirmek ye-
rine, farklı sığır ürünleri çeşitleri 
için ‘sığır eti’ kategorisi yetecek. 
Yeni düzenlenen genelgenin di-
ğer bir avantajı ise, bu yasalara 
uyulmaması halinde verilecek 
cezaların belirlenmiş olması. 
Müşteriler hesap istemek ve he-
sapları saklamaktan sorumlu 
olsalar bile, müşterilere aykırı-
lık olsa bile ceza kesilmeyecek. 
İşyerleri ise bu genelge çerçeve-
sinde düzenlenen yasalara ay-
kırı davrandıkları takdirde 5000 
Euro, manipülasyon yaptıkları 
halde ise 25.000 Euro’ya kadar 
para cezaları alacaklar.  

Isınma masraflarını 
nasıl düşürürüm? 

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 peteklerini 
kapatın ve odayı beş on dakika ha-
valandırın. Pencereyi kapattıktan 
sonra petekleri tekrar açın. 

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

Yazarkasa 
zorunluluğu

Enerji uzmanla-
rından önümüz-

deki kış ayları 
boyunca ısınma  

masraflarını 
düşürmek için 
bazı öneriler:

Bundan böyle taksiciler de taksimetrelerinde ciro 
ve fatura belgelerini kaydetmek zorunda.
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Avusturya Eğitim, Sanat 
ve Kültür Bakanlığı tara-
fından ilkokulların 2, 3 ve 

4. sınıflarında okutulması tavsi-
ye edilen resimli büyük sözlük, 
şimdiden 2015/16 eğitim dönemi 
için ikinci dili Almanca ve anadi-
li Türkçe olan çocukların iki dil-
de de yetkinliklerinin arttırılması 
amacıyla okullardan 5.Baskısı si-
pariş edildi.  Yeni Vatan Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi Birol Kılıç resim-
li büyük sözlük hakkında şun-
ları söyledi: “Bu resimli kitap 
ile çocuklarımız ikinci okul yı-
lından itibaren günlük hayatla-

rına egemen olan bu iki dili sa-
dece okullarda değil, evde de 
aileleriyle birlikte oyun atmosfe-
ri içinde öğrenme, geliştirme fır-
satı bulacaklar. Sözlüğümüzün  
ilk  baskısının ardından geliştiri-
miş ve iyileştirilmiş haliyle ikin-
ci baskısını sizlere sunmaktan ve 
Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği 
bir sözlük ile uyum sürecine katkı-
da bulunabilmekten mutluluk du-
yuyoruz. Türkiye göçmenleri için 
Avusturya Almancası hava, su, 
ekmek gibi gereklidir. Ancak bu 
şekilde duygularımızı ifade edebi-
lir ve gerektiği yerde demokratik 

itiraz hakkımızı ancak bu şekilde 
dile getirebiliriz. Dili bilmek aynı 
zamanda vatandaşlık görevlerini 
anlayabilmek ve bu ülkede yaşa-
yan diğer insanları anlamak için 
gereklidir.” 

Uyuma teşvik eden bir kitap 
projesi olarak bu sözlük, Türkiye 
göçmeni çocuklarımıza Almanca 
dilini eğlenceli bir atmosferde ya-
kınlaştıracaktır. Eğlenceli ve ren-
garenk çizimlerle vücudumuz, ai-
lemiz, renkler, giyim, yiyecekler 
vs. gibi alt başlıklarla günlük ha-
yatta ihtiyacımız olan kelimele-
ri sunan sözlükten hem çocuklar 

faydalanabilir, hem de Almancayı 
yeni öğrenmekte olan yetişkinler. 
Bu motive edici sözlüğün yeni bas-
kısında Avusturya Almancasına 
özgü daha fazla kelime de bul-
mak mümkün. 46 sayfalık bu re-
simli büyük sözlük okullardan, 
öğretmenlerden ve kitapçılardan  
sipariş edilebilir:

"Das große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-

Türkisch", 
 46 Sayfa, 16 Euro

ISBN 3-783707-405170, 
Neue Welt Verlag 

Yeni Vatan'dan resimli 
büyük sözlük hizmeti: 
5. Baskı

Yeni Vatan Gazetesi 
Neue Welt Verlag yayınevi Avusturya'da yine bir ilki gerçekleştirerek hazırladığı büyük 
resimli Avusturya Almancası-Türkçe sözlüğün yeni ve geliştirilmiş  beşinci baskısını 
10 bin baskı ile ay başında piyasaya sürdü. Avusturya Eğitim Bakanlığı'nın onay verip 
tavsiye ettiği kitaplar listesine giren sözlük, satış rekorları kırmaya devam ediyor. Kitap 
hem okullardan, hem de kitapçılardan sipariş edilebilir. 

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.eu

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

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

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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Dönemin İngiltere’sinden kaçıp 
Hollanda’ya sığınan bir gruptan 
102 İskoçyalı Protestan 1620 yı-
lında Mayflower adlı bir gemi ile 
o zamanlar New England ola-

rak isimlendirilmiş, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Boston 
şehrine vardı.” dedi.Burada 
Pylmouth Kolonisi’ni oluşturdu-
lar ve yerleştikleri topraklar aslen 

Wampanoag Indianlara ait idi.
Kızılderililer göçmenleri dostça 
karşıladılar ancak ilk kışta göç-
menlerin 46’sı hayatını kaybetti. 
Dünyanın dört bir yanında, farklı 
kültürlerde kutlanan tanrıya ver-
diği nimetler için şükretme ritü-
ellerinden birini gerçekleştiren 
Kızılderililer hayatta kalan göç-
menler de katıldı ve 1621 yılında 
iki grup ilk kez birlikte bir kutla-
ma yaptı, hindi, yaban geyiği, ba-
lık, fasulye, yaban mersini yenil-
di. Ancak yerliler ve göçmenler 
arasındaki bu dostluk fazla uzun 
sürmedi. 

Kızılderililer, göçmenler tarafın-
dan esir edildi veya öldürüldü, kö-
le yapıldı. Ancak göçmenlerin bir 
kısmı yerlilerin bir geleneği olan 
Şükran Günü’nü bir şekilde kut-
lamaya devam etti. 1863 yılında 
ABD Başkanı Abraham Lincoln’ın 
resmen başlattığı Şükran Günü’nü 
kutlama adeti, 1941 yılında res-
mi tatil ilan edildi. Şükran Günü, 
ABD’de her yıl kasım ayının dör-
düncü perşembe gecesi kutlanıyor. 
Bu akşamda dinleri, dilleri, ırkla-
rı, mezhepleri ne olursa olsun tüm 
Amerikalılar aileleriyle bir araya 
gelerek masa başında toplanıyor.

Viyana-Viyana’nın Amerika 
B i r l e ş i k  D e v l e t l e r i 
Büyükelçsi Alexa Wesner 

24 Kasım’da Şükran Günü ve-
silesiyle Avusturya’da yaşayan 
Müslüman topluluğunun ile-
ri gelenleriyle bir resepsiyon-
da bir araya geldi ve resepsiyo-
nun ardından misafirleri Şükran 
Günü yemeğinde ağırladı. Dünya 
Ortadoğu üzerinden yanıp tu-
tuşurken Viyana’da Amerikan 
Büyükselç is inin  on  üçün-
cü Viyana’da bulunan güzel 
Vllası’nın konukları icab ettik-
leri Şükran gününde müslü-
man  ileri gelenlerine konukse-

verlik  Amerikan kültürünün en 
üst düzeyindeydi. Sadelik, kali-
te, samimiyet ve kendi kültürle-
rinin yaşatmak ve tanıtmak ve 
tanımak amaçlı  buluşmada  siya-
set neredeyse hiç konuşulmadı.    
 
Büyükelçilik ekonomi, sosyal ve 
siyasal müsteşarlarının da hazır 
olduğu resepsiyon oldukça sıcak 
bir karşılama ve ayak üstü soh-
betten sonra yemek ile devam et-
ti. Takribi 40 kişinin katıldığı da-
vette güzel Büyükelçi hanımfendi 
Alexa Wesner Şükran Günü’nün 
Amerikan kültüründe ne anla-
ma geldiğini kısaca ifade ettikten 

sonra “Müslümanlara saygıları-
mı sunarım” ifadesini kullandı. 
Avusturya İslam Cemiyeti Başkanı 
Fuat Sanaç ve Avusturya Alevi 
İslam Cemiyeti adına söz verilen 
Cengiz Duran’nın anlamlı konuş-
masından sonra Büyükelçinin 
yemekte Şükran Günü’nün özel 
menüsü olan hindinin helal ke-
sim olduğuna ifade etmesi dikkat 
çekti. Avusturya Türk Dernekleri 
Koardinasyon Kurulu Başkanı 
Yavuz Kuşcu’un gerek Büyükelçi 
gerek ise çesitli dernek başkan-
ları scak ve dostca ilişkisi dik-
kat çekti. Yemeğe Bosna Hersek, 
Afganistan, Mısır, Türkiye, Suriye 

başta olmak üzere çeşitli ülkele-
rin Avusturya’da yaşayan İslam 
derneklerinin dini temsilcilerinin 
yanında sosyal, kültürel, medya, 
Üniversite ve siyasi kesimlerden 
kişiler katıldı. Büyükelçilik tem-
silcilerinin hepsinin misafirlerin 
kendilerini evlerinde gibi rahat 
hissettirmek için gösterdikleri 
büyük çaba, içten ve samimi dav-
ranışlar gözden kaçmadı. 

Şükran Günü 
nedir anlamı

Şükran Günü’nün 1621 yılı-
na tarihlenen bir hikayesi var. 

Birol 
Kılıç 

Amerikan   
Büyükelçisi

Alexa Wesner

Amerikan Büyükelçisinden Müslüman temsilcilere Viyana´da:  

“Şükran Günü Resepsiyonu”



Viyana
11.2015
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Şirk puta tapmak değildir. 
Şirk Allah’ya inanmayı ön-
gören bir dindir ve lisa-

ni Arap, El Mewaird, El-Müfredat 
kaynaklarında ifade edildiği gibi 
“ortaklık” anlamındadır. Türkçede 
kullandığımız “şirket, iştirak ve 
müşterek” gibi kelimeler bu kök-
ten gelir. (Devrim Ayetleri, Lisani 
Arab, El Mewarid, El-Müfredat) 
Şirk-i istiklal, Şirk-i tebiz, Şirk-i 
takrib, Şirk-i taklid, Şirk-i esbab 
arasından Kur’an’da belirtilen bu 
beş kategoriden üç tanesini işa-
ret eder. Bunlar Şirk-i tebiz, Şirk-i 
takrib, Şirk-i taklid’dir.  Kur’an 
Allah’a iman ettiğini iddia eden 
şirk türünü temel problem olarak 
işaret eder. Hz. Peygamber’in ger-
çek hadislerinde bir şirkten daha 
bahsedilir ki, bu da geçen sayı-
mızda değindiğimiz gizli şirktir. 

Hz. Peygamber’in bu konuda 
hadisi açıktır. Dikkatlice okuya-
lım: “Bana göre, sizin için dev-
valden daha ziyade korktuğum 
şeyi haber vereyim mi? O, gizli 
şirktir. (Şirk-i Hafi) Kişinin kalkıp 
makamına gösteriş için amel et-
mesidir.“ ( G. Ahmet Ziyaüddün, 
Ramuz El Hadus, 1.cilt, Gonca 
Yayinevi) Kısaca şirk-i hafi yani 
gizli şirk “abdestli, namazlı bir 
şirk türüdür.“ Bulaşıcıdır.  Bugün 
başta Avusturya’da olmak üzere 
tüm Müslüman dünyasını inim 
inim inleten bu şirk “tevhid mas-
kesi giymiş bir musibet olarak“ 
başta Müslümanların ve genel 
olarak insanlığın kanına girmiş-
tir. Bu mümin maskeli müsriklik, 
zilletin ve bozgunculuğun nede-
ni olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Müsrikler yani şirk pisliğinin 
içinde dindar görünüşlü muhafa-
zar ünvanını kullananlar Allah’a 
inanır, fakat güvenmezler. Şu da 
bir gerçek ki, Allah kendisine 
şirk/ortak koşulmasını affetmez, 
bunun dışında kalan/bundan az 
olanı dileği kişi için affeder.
 
Bakın Nisa Suresi 48. Ayet ne 
öğütlüyor: “Allah’a şirk koşan, 
gerçekten büyük bir günah işle-
miştir.”

Hz. Peygamber zamanına kısa ola-
rak geri gidelim. Hz. Peygamberin 
babasının adı ne idi? Abdullah de-
ğil mi? Abdullah ne anlama ge-
lir? Allah’ın kulu manasına ge-
len Abdullah’dan ne öğreniyoruz? 
Peygamber doğmadan, Kur’an 
oluşmadan daha evvel “Allah” 

kavramı varmış. Hatta bu alan-
da isimler bile varmış. Allah ismi, 
Kuzey Arabistan yazıtlarının ço-
ğunda cahiliye zamanında geç-
mektedir. Bir çok Arap isminde 
yer almaktadır. Mekkeli müşrik-
lerin şiirlerinde, “En yüce yaratıcı 
Allah’tır” mealinde çok sayıda atıf 
mevcuttu. Peki Hz. Peygamber’in 
savaştığı meşhur müşriklerin hep-
sinin Allah dediğini, namaz kıl-
dığını, tavaf ettiğini, Hac ettiğini, 
sakallı siyah kaftanlı Mekke’nin 
meşhur muhafazakarları olduğu-
nu biliyor muyuz? Evet, en başta 
Ebu Cehil, Ebu Sufyan, Velid bin 
Mugure, Ebu Leheb (Peygamberin 
öz amcası, cehennem ile müjde-
lenen “elleri kıralası” denen kul), 
Utbe bin Rabia gibi Mekke’nin zen-
ginleri Hanef Ibrahim’i gelenekten 
şirke batmış. Namaz, Hac, tavaf gi-

bi ibaretleri icra ettikleri gibi ağız-
larından Allah kelimesini eksik et-
miyorlardı. Bakın Kur’an’da Enam 
Suresi 109. Ayet ne diyor: “Tüm ye-
minleriyle Allah üzerine yemin et-
tiler, eğer kendilerine delil gelir-
se ona mutlaka inanacaklar. Söyle 
onlara, deliller ancak Allah’ın ka-
tındadır. Bir delil geldiğinde dahi 
iman etmeyeceklerini anlamıyor 
musunuz?”  Gördüğünüz gibi bah-
sedilen bu Ebu Cehil, Ebu Sufyan 
ve diğer Mekkeli Oligarşik zengin 
müşrikler yeminlerinde Allah’ı 
anıyorlar ama Peygamber’i kabul 
etmiyorlardı. 
 
İşte burada Yusuf Suresi 106. 
Ayet gerekli anlayışı önümü-
ze koyuyor: “Onların/müşrikle-
rin çoğunluğu şirk koşmaksızın 
iman etmezler.”

Bu ayet te ş i rk k av ra m ıyla 
iman kavramı birlikte anılmış. 
Müşriklerin iman iddiasında ol-
duğu vurgulanmıştır. Müşrikler 
Allah’a iman ettiğini söyleyen, 
lakin O’na ortaklar koşan kimse-
lerdir. Müşrikler Allah’a inanıyor 
ama Allah’a Hamd etmiyorlardı. 

L o k m a n  S u r e s i  2 5.  Aye t : 
“Andolsun onlara: Gökleri ve ye-
ri kim yarattı diye soracak olsan, 
tartışmasız, “Allah” diyecekler. 
De ki; “Hamd Allah”ındır. Hayır, 
onların çoğu bilmezler.”

Kur’an size şirkin Allah’ı kabul 
eden bir hastalık olduğunu net 
olarak anlatıyor ama ortak ko-
şarak yapılan şirkten bahse-
diyor. Şirk Allah’ın otoritesini 
yeryüzünde kişi, kurum, kuruluş-

lara veya ölülere dağıtan, tabana  
yayan bir anlayıştır. Hamd etme-
yen veya sözde eden veya anlamı-
nı kavramamış benlik için Hamd 
kavramı öğrenmek çok önemli-
dir. Hamd övgü manasına gelir. 
Kuran’da 33 yerde geçer. Hamd 
kelimesinin geçtigi ayetlerin bü-
yük bir çoğunluğu, “güç, otorite, 
mülk“ gibi kavramların anıldığı 
yerledir. Kur’an, Allah’a inandı-
ğını söyleyen müşriklere “Ondan 
başkasına övgü atfetmeyeceksin“ 
demiştir. İşte şirke batmış müş-
riklerin o zaman en temel rahat-
sızlığı bu olmuştur. Bugün de bu-
dur...Ve başlığımıza geri dönecek 
olursak “La ilahe illa Allah” de-
mek onlar için sözde bir kavram-
dır. Onların dini La ilahe illa pa-
ra, mal ve mülktür. 

Çünkü Hamd sadece “Allah’ı 
övmek” anlamına gelmez, aynı 
zamanda bir eylem biçimidir. Bir 
insanın, başka birini övmesi du-
rumunun sonlanması manasında-
dır. Övgü sadece ve sadece Allah’a 
aittir demek, Allah dışında hiçbir 
şeye ait değildir demektir. Lakin 
“veren-alan” denkleminin işle-
tildiği toplumsal altyapılarda, 
hamd “patronlara yani şefleredir.” 
İnsanın önünde eğildiği her otori-
teye gösterilen saygı hamd’dır. 
Onun için Kur’an’ın şu ayeti ye-
terince açıktır. Kasas Suresi, 70. 
Ayet: “O Allah’tır. Ondan başka 
otorite yoktur. Başında ve sonun-
da tüm övgüler O’na aittir. Hüküm 
O’nundur. Ve O’na döndürülecek-
siniz.” 

Tegabun Suresi 1. Ayet bakın ne 
diyor: “Göklerde ve yerde olan-
ların tümü Allah’a tespih eder. 
Mülk yalnızca O’nundur, hamd 
de O’na mahsustur. O her şeye 
hakkıyla gücü yetendir.”

Burada tabii Mekke müşrikle-
ri olan dokuzlu çete, zengin pat-
ron katındaki muhafazakar müş-
rik Ebu Cehil ve takımı bunu 
kabul etmiyorlar. Çünkü kendi-
lerinin övülmesini isteyen bu 
müşrik çetelerin peygamberin 
La İlahe İlla Allah demesi karşı-
sında Peygamber’e karşı savaş 
açmalarının en büyük nedeni 
Peygamber’i mallarının ve mülk-
lerinin düşmanı, terörist olarak 
görmeleri ve göstermek isteme-
leridir. Övülmesi mümkün olan, 
daha doğrusu insanlığının ba-
ğımlı olduğu herhangi bir gücün 
ve otoritenin olmaması gerekiyor. 

Hiyerarşik düzene karşı çıkış 
ve özgürleşme ve eşitliği Allah 
diyerek getiren Peygamber bu 
yüzden kölelerin, yetimlerin, 
fakir fukaranın hakkını ve hu-
kukunu en başta korumuş ve 
paylaşım yani infak edelim de-
miştir. Mal, mülk, para paylaşı-
lacak. İşte en yakın dostların-
dan Hz. Ebubekir zenginin bir 
insan olarak tüm mal varlığını 
Peygamber çevresinde toplanan 
fakir fukaralara, yetimlere pay-
laştırmıştır ve şirk içinde olan, 
ağızlarından Allah kelimesini 
eksik etmeyen Ebu Cehil, Ebu 
Sufyan ve diğer dokuzlu Mekke 

oligarşik çeteleri de en temelde 
buna itiraz etmiştir. Kur’an’da 
her şeyin Allah’a ait olduğu, 
“Lehu” ile başlayan ifadeler ile 
belirtilmiştir. Yani dünyada-
ki tüm mal mülk Allah’a aittir. 
Dolayısı ile müşrikler Allah’ı 
reddetmekten ziyade, bu mal 
mülk para gibi olguların “sade-
ce Allah’a ait olduğunu ve pay-
laşılması gerektiğini“ reddeden 
aklı ve kültürü temsil etmekte-
dir. Dün de öyleydi, bugün baş-
ta Viyana olmak üzere her yer-
de durum aynıdır. Bakın Bedir 
Savaşı’nda Peygamber’e karşı 
savaşan müşriklerin öncülerin-
den Ebu Cehil’in ellerini açarak 
Allah’a hitaben şu duayı yapmış 
olması ilginçtir: 

“Ey Allah’ım! Bizimle akra-
balık ilişkilerini kesen, bize bil-
mediğimiz (senin dinine aykı-
rı) şeyler getiren bu kafirleri, bu 
mal mülk düsmanlarını helak et. 
Bugün burada haklıyı galip, hak-
sızı perişan kıl.” (Bakınız: Esbab’i 
Nüzül kaynakları, Enfal Suresi, 
19. Ayet iniş sebebleri) 
 
Enfal Suresi 19. Ayet ise şöy-
le der: “Fetih istiyorsunuz, fe-
tih size geldi. Eğer vaz geçerse-
niz hakkınızda daha hayırlı olur. 
Eğer dönerseniz biz de döneriz, 
Cemaatiniz çok da olsa size zerre 
kadar yarar sağlayamaz. Allah, 
inananlarla beraberdir.“
 
Ebu Cehil’in Allah’a yakara-
rak dua etmesine karşılık ola-

rak okunan bu ayetler, o gün 
Bed i r  Sava şı’nda ola n t üm 
Müslümanlar ın, bahsett iğ i-
miz gerceği biliyor olduğunu 
gösterir. Bizim bilmemiz gere-
ken ayrıntı Bedir Savaşı’nda 
“Allah’a inanan, namaz kılan, 
Hac yapan iki topluluğun” sa-
v a şm ı ş olduğ udu r.  Bu rad a 
Ebu Cehil tarafı La İlahe İlla 
Mal, Mülk Para derken, di-
ğer tarafta Peygamber tarafın-
da Müslümanlar La İlahe İlla 
Allah demektediler. 

İşte burada durup hepimizin 
düşünmesi gerekiyor. Kur’an’da 
ısrarla vurgulanan ifadelerin 
başında “Mülk Allah’a aittir” 
ifadesi neden gelir? İnşaatı bi-
ten binaların kapısına neden 
bu ayet yazılır? Mala mülke tap-
ma, şirke düşme diye “Mülk 
Allah’ındır” hatırlatması ya-
pılır. İşte şirkin en nefret ettiği 
cümle bu olmuştur. Bu nedenle 
Müslümanların bilinçaltından 
tamamen çıkarılmıştır. 

Gelecek sayılarda bu konuyu 
daha değişik boyutlarda ele al-
maya devam edeceğiz. Sizleri, 
“La İlahe illa Allah” ile “La İlahe 
İlla Mal, Mülk, Para” arasında-
ki farkı iyi düşünmeye davet 
ediyoruz. Çevremize bir baka-
lım. Dünün Ebu Cehilleri, Ebu 
Lehebleri hala yaşıyor mu, yoksa 
yaşamıyorlar mı? 

Başta Kur’an’ı Ker’im olmak üze-
re çeşitli kaynaklardan  yararla-
narak toparlanmıştır.  Birol Kılıç

Kasım sayısında kaleme aldığımız “Muharrem ayında şirk ile mücade-
leye davet” başlıklı toparlama düşünce yazısı nedeniyle okuyucuları-
mızdan oldukça fazla tepki aldık. Karşılaştığımız, dinlediğimiz birçok 
insanla şirk konusu, tanımı, teşhisi ve mücadele etme biçimi konusunda 
konuşma fırsatı bulduk. Gelen yüze yakın e-posta mesajını değerlendir-
diğimizde de gördük ki, “Şirkin dindarlık değil tam tersine din düşman-
lığı” olduğu konusunda hemfikiriz. “La” kelimesi Arapçada “kattiyen 
olmayan” manasına gelir. “İlahe” kelimesi ise “tanrı” anlamındadır. “La 
ilahe” demek başka tanrıyı ve tanrıları kattiyen kabul etmiyoruz demek-
tir. “İlla” ise “sadece” demektir. Bu anlamda “La ilahe illa Allah” demek 
“Tapınılacak tanrı kattiyen yoktur sadece Allah vardır” demek oluyor.  
Peki soruyoruz: Biz insanlar neden bu kadar mala, mülke ve paraya 
ilah gibi tapıyoruz? Müstağnileşiyoruz Alak ve Maun suresi bu anlamda 
takatlıyor. Lütfen anlayarak okuyalım. 

Nisa Suresi 48. Ayet: “Allah’a şirk 
koşan, gerçekten büyük bir günah 

işlemiştir.”La ilahe illa “Para, 
Mal, Mülk” diyenlere 
açık mektup! Paraya, 

mülke tapma!
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Kontrollere mutlaka sabah 
birşey yemeden ve içme-
den, aç karnına gitmek ge-

rekiyor. Yanınıza elektronik sigor-
ta kartınızı almayı unutmayınız. 

Türkçe danışma

Önleyici sağlık kontrol merkezle-
rinde Türkçe konuşan danışman 
bayanlar, dilekçelerin doldurulma-
sında, sağlık, eğitim, evlilik, birlikte 

yaşam, finansal sorunlar, ev prob-
lemleri ve emeklilik hakkındaki so-
ruların cevaplandırılmasında sizle-
re yardımcı olacaktır: 

1100 Viyana, 
Ada-Christen-Gasse 2, 
Stiege C, Tel. 688 21 60

Kan tahlili için: Her Salı 7.00-9-
00 arası (lütfen aç karnına geli-
niz, randevu almanız gerekmiyor) 

Türkçe sosyal danışmanlık: Salı 
7.30- 11.00 arası

1150 Viyana, 
Sorbaitgasse 3, 
Tel. 982 44 39

Kan tahlili için: Her Cuma 7.30-
9.30 arası (lütfen aç karnına geli-
niz, randevu almanız gerekmiyor) 
Türkçe sosyal danışmanlık: Cuma 
7.30- 11.00 arası

Viyana Belediyesi dileyen herkesin sağlığını kontrol ettirebilmesi ve 
kendi dilinde hizmet alabilmesi için Sorbaitgasse’de ve Ada-Christen-
Gasse’de Önleyici Sağlık Kontrol Merkezleri’nde Türkçe danışmanlık 
hizmeti veriyor. Özellikle kollestrol, triglyceride ve kan şekeri prob-
lemleri konusunda önlem almak isteyenler ücretsiz olarak verilen bu 
hizmetten mutlaka faydalanmalı. 

Yapılan çalışmalar şişman-
lık oluşumunda kalıtım 
ve genetik faktörlerin yüz-

de 25-40 oranında rol oynadığını 
gösteriyor. Genetik bozukluklar-
dan dolayı ortaya çıkan şişman-
lıklar da mümkün. Bunun dışında 
alınan bazı ilaçlar ve hormonlar; 
kortizon veya psikatride kullanı-
lan ilaçlar, sık ve aşırı yemek ye-
me, yağlı yeme veya ihtiyaçtan 
fazla kalori almak, hormon has-
talıkları, sosyoekonomik ve psi-
kolojik faktörler ve hareketsiz bir 
yaşam şişmanlığın nedeni olabilir. 

Başka hastalıkları 

da getiriyor

Şişmanlık ve obezitede işin este-
tik boyutu, dev bir buzdağının sa-
dece görünen küçük bir kısmıdır. 
Estetik açıdan insanın kendisi-
ni rahatsız hissetmesi elbette psi-
kolojik sorunları da beraberinde 
getirebilir ancak buz dağının gö-
rünmeyen, aynada göremediğiniz 
kısmında neler oluyor bilmek ge-
rekiyor. Aşırı kilonun neden olabi-
leceği birkaç rahatsızlık şöyle: 

• Şişmanlık akciğer kapasite-
sini %20-30 oranında azaltıyor. 
Beraberinde sigara içiliyorsa kişinin 
nefes alması imkansız hale gelir. 

• Şişman bireylerde şeker has-
talığı oluşma oranı normal bir bi-
reye göre %40 daha fazladır. 

• Yüksek tansiyon, kalp rahat-
sızlıkları, kalp krizi geçirme ris-
ki aşırı kilolu kişilerde daha yük-
sektir. 

• Aşırı kilolu kişilerde akciğer, 
yumurtalık ve prostat kanserle-
ri 2-3 kat daha fazla saptanmıştır. 

 • Sebebi alkol olarak bilinen 
ancak aşırı kiloda riski artan bir 
diğer hastalık ise karaciğer yağ-
lanmasıdır. 

Bluğ çağındaki birçok çocu-
ğun kötü beslenme ve hareketsiz-
liğe bağlı kilo problemi bulunuyor. 
Fazla kilolar, dış görünüşün önem 
kazandığı bu yıllarda depresyona 
sürükleyebiliyor. Birçok aile fazla 
kilonun ve iştahın sağlık belirtisi 
olduğunu düşünürken ergenlik ça-
ğında alınan tehlikeli fazla kilolar 
ilerde obeziteye dönüşebiliyor. Bu 

yüzden çocukların cips, pasta kura-
biye, hamburger, patates kızartma-
sı, gazlı içecekler gibi besinlerden 
uzak tutulmaları, egzersize yönlen-
dirilmeleri, öğün atlanmamasına 
özen gösterilmesi gerekiyor. 

Diyet kişiye özeldir 

Uzmanlar arkadaş tavsiyesi diyet-
lerinden veya gazete dergilerde 
yayınlanan diyetlerden uzak du-
rulması yönünde uyarıyor. Diyetin 
kişiye özel olduğunu vurgulayan 
uzmanlar, size özel bir diyet hazır-
lamadan önce vücut ağırlığının, 
boy uzunluğunun karesine bölün-
mesi ile elde edilen beden kitle in-
deksinizi ölçüyor ve tedavi süreci-
nizi buna göre düzenliyorlar. 

Haftada en fazla 1 
kilo verilmeli 

Yapılacak diyet ve egzersizlerin 
öncesinde kilonuzun yağ doku-
sundan mı yoksa kas dokusundan 
mı kaynaklandığını bilmeniz ge-
rekiyor. Bunun belirlenmesi için 
'Bioelektrik Empedans Sistemi' 
denilen ve vücut bileşimini ana-
liz eden özel bir tartı kullanılıyor. 
Bu alet sayesinde verilen kiloların 
yağ dokusundan mı yoksa kas do-
kusundan mı olacağı belirleniyor 
ve kişilerin beslenme programları-
nı buna göre düzenliyor. Uzmanlar 
kilo vermek kadar verilen kilonun 
korunmasının da önemli olduğunu 
vurguluyor. Sağlıklı kilo vermek is-
teyen ve verdiği kiloyu geri almak 
istemeyen bireylerin haftada 0,5 ila 
1 kilodan fazlasını vermeleri kesin-
likle önerilmiyor. 

Obezite ve şişmanlık, 
hem kişinin sağlığını 

hem de sosyal hayatını 
olumsuz etkiliyor. 

Ciddiye alın. Çağın hastalığı:

Şişmanlık

Konu hakkında bir psikiyat-
ri uzmanı şunları söylüyor: 
“İnsanlar çoğu zaman ruh-

sal olarak hasta olmayı kabullene-
miyorlar. Bunun başlıca sebeple-
ri; olayın sosyal, maddi ve manevi 
sonuçlarından kaynaklanıyor”. 

Bu tür psikolojik hastalıklar-
dan mustarip olanlar toplumda 
ötekileştiriliyor ve “diğerleri” ola-
rak görülüyor. Ancak bu hastalık-
lar da diğer fiziksel hastalıklar ka-
dar olağan ve normal bir durum. 
Hatta ruhsal sorunlar gelişmiş ül-
kelerde en çok rastlanan 5 hastalı-
ğın başında geliyor: Depresyonlar, 

koroner kalp hastalıkları, diyabet, 
alkol bağımlılığı ve kalp-dolaşım 

hastalıkları. Viyana Psikososyal 
Hizmetleri (PSD) Başhekimi 

Georg Psota, bu tür hastalıkla-
rın herkeste görülebileceğini ve 
bunun da çok normal olduğu-
nu ifade ederken, tarihteki bir-
çok ünlü şahsiyetin da ruhsal 
sorunları olduğunun unutulma-
ması gerektiğini söyledi: örn. 
Abraham Lincoln (ağır depres-
yon), Winston Churchill (Bipolar 
bozukluk, manik depresyon), 
Ludwig van Beethoven (alkolik). 
Bu hastalıkların olumsuz etkile-
rini en düşük düzeye indirmek 
için toplumda, iş dünyasında ve 
siyasette çalışmalar yapılmasını 
gerekli gören uzmanlar, insanla-
rı da uyarıyor: “Psikolojik hasta-
lıklarınızdan korkmayın, utan-
mayın ve tedavi olun.”

Utanma! Depresifsen, doktora git!

Koruyucu 
sağlık kontrolü 
Viyana´da




