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İş bulmada ve eğitimde
kırmızı alarm!
BAŞYAZI

Ekibimizi güçlendirmek istiyoruz.
garmo AG, Akdeniz bölgesinden seçkin süt ürünleri markası GAZİ ile tanınan, gıda sektöründe sürekli
büyümekte olan bir şirkettir. Çok kültürlü ve samimi bir ortamda, ilgi çekici ve çeşitlilik gösteren
bir iş sunuyoruz. Başarımızı düz bir hiyerarşi ve kısa karar alma süreçlerine sahip, açık, dinamik bir
şirket kültürü şekillendirmektedir.

AUSSENDIENSTMITARBEITER (M/W)
ÜRÜN PAZARLAMA

“Allah’ın laneti
zalimlerin üzerine olsun”
(Araf, 44)
Değerli Yeni Vatan Gazetesi
okuyucuları,

VİYANA BÖLGESİ

H

er gün Avusturya basınında, özellikle İş ve
İşçi Bulma Kurumu’nda
Müslüman göçmenlerin yaşadığı zorluklara ve bunun nedenleri üzerine haberler çıkıyor. Bu
araştırmaları dikkatlice okuduğumuzda, göçmen Müslümanlar
arasındaki en problemli grubun
Çeçen asıllılar olduğunu görüyoruz.
Daha sonra sırasıyla Afganlar
ve Araplar geliyor ve sonrasında
da Türkiye göçmenleri yer alıyor. Çeçen, Afgan ve Arap asıllı insanların, kendi ülkelerinde
vuku bulan savaşın, gözyaşının
ve gerici akımların içinden kaçıp gelerek Avusturya’ya ayak
uydurmaları kolay değil.
Hâlbuki Çeçenlerin, Afganların
ve Arapların 50 yıl önceki resimlerine baktığımızda, bu
Müslüman ülkelerin çağın gerisinde olmayı bırakın, gayet modern insanlar olduğunu görüyoruz. Türkiye göçmenlerinin
neden iş bulamadıkları üzerine
kör-topal araştırma yapanların
hoş olmayan ön yargılarını bir
kenara bırakırsak özellikle babaların, kızlarına ne evde ne dışarda göz açtırmadıkları yazıyor
raporlarda. Kadınlarımız ve kızlarımız iki arada bir derede kalmış durumda. İş bulmaları, hele hele bir de türban takıyorlarsa
artık çok daha zor. Bu durum elbette üzücü. Başı açık kızlarımız

Aranan profil:

İş tanımı:

• Tamamlanmış ticaret eğitimi

• İlgili bölgedeki tüm etnik perakendecilere
planlı ve özel destek / danışmanlık sunmak

• Ticari zeka ve hareket yeteneği
bir nebze daha kolay iş buluyor
olsalar da, Türkiye partilerinin
ve temsilcilerinin yangının üzerine benzinle gitmeleri nedeni
ile Türkiye göçmenlerine karşı artan ön yargıların yıkılması
da kolay değil. Çocuklarımıza,
gençlerimize, kızlarımıza ve kadınlarımıza evde kesinlikle şiddet uygulamayın.
Şiddet, bağırma-çağırma ve/
veya küfür etme ile de olur.
Avusturya polisi, gençlik ve kadın kuruluşları alarm halinde.
Ye n i Va t a n G a z e t e s i M a r t
2018’de, 21. yüzyılda bu uyarıyı yaptığı için pek mutlu değil
ama Avusturya basını ve siyaseti bu haberlerle çalkalanıyor.
Avusturya’da 20. yılına yaklaşan yayın hayatımızda, her daim tabanın çıkarlarını koruduk
ve toplumun güvenine nail olduk. Bu şiddet, hem dinimize göre büyük günah hem de
Avusturya kanunlarına göre büyük suç. Avusturya kadın evleri,

çocuk ve gençlik yuvalarındaki
Türkiye göçmenlerinin sayısı
haddinden fazla.
Birçok okuyucumuza, bu sorunlar hakkında yazıyor olmamız
tuhaf geliyor. Çünkü hamdolsun ki onlar, bu sorunları tanımıyor, bilmiyor. Çünkü hayatlarını pırıl pırıl örnek Türkiye
göçmenleri olarak yaşıyorlar.
Ama bu sorunlar var ve hepimizin Avusturya’daki imajını lekeliyor. Toplumun ileri gelenleri,

bu konularda uyarılarda bulunmalı ve ellerinden geleni yapmalılar. Bunun için, dürüst yüreği Hak rızası için atan cami
imam ve yöneticilerine büyük
görevler düşüyor.
Cuma namazlarından evvel insanlarımızı uyarmalıyız. Aynı
şekilde diğer sivil toplum kuruluşları da bu konuda adımlar
atmalı. İğneyi karşı tarafa ama
çuvaldızı kendimize batırmak
zorundayız.

• MS-Office uygulamaları bilgisi

• Satış artırıcı tedbir ve faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi

• Ekip çalışmasına yatkınlık, bağımsız
çalışma, öz motivasyon ve güvenilirlik

• Satış bölgesi içerisinde bir promosyon
ekibinin oluşturulması ve yönetimi

• B sınıfı sürücü belgesi sahibi
• Türkçe ve Almancaya hem yazılı hem
de sözlü olarak hakim

• Şirket ve müşteriler arasındaki ilişkileri
koordine etmek
• Genel satış görevleri

Avusturya basınında çıkan bazı haberler

Kendinizi bu profile uygun görüyorsanız, sizinle tanışmaktan memnuniyet duyarız. Lütfen başvurunuzu almanca dilinde, talep ettiğiniz ücreti belirterek posta yoluyla veya elektronik olarak aşağıdaki
adrese veya e-posta adresine gönderiniz:

garmo AG · Personalabteilung
Postfach 130951 · 70067 Stuttgart
bewerbung@garmo.de
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Liebeserklärung an die
Wiener Kaffeekultur
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rer Stammgäste, die nun im
Parlament sitzen oder wichtige
Posten ausüben, kamen schon
mit ihren Eltern ins Kaffeehaus.
Sie verbinden ein Stück zu
Hause mit diesem Ort . „Die
Ober kennen die Gäste, das gehört zum guten Ton. Wir haben hier Mitarbeiter die 36 Jahre
lang im Betrieb tätig sind“, sagt
Altenburger. Im selben Atemzug
deutet Alfred Altenburger auch
auf ein Problem der traditionellen Kaffeehäuser hin. Es
sei immer schwieriger passendes Personal zu finden. Denn
die Jungen können teilweise
nicht mit den Gästen umgehen.
Ihnen fehle das Gefühl und der
Schmäh.

Die Quintessenz des
Kaffeehauses
Die Wiener Kaffeehaus-Szene
erlebte in den 80er Jahren eine
Krise. Denn mit dem Aufkommen der trendigen Cafés a la
Starbucks, gerieten die altei nge s e s s e n e n B e t r i eb e u n -

ter Druck. „Damals hat man
ve r s u c h t m i t z u h a l t e n . D i e
Kaffeehausbesitzer haben sich
mit diversen Sirup-Sorten ausge s t a t te t , u m d i e M e l a nge
mit Karamell-Geschmack
zu zaubern“, erzählt Alfred
Altenburger.
Dabei habe man vergessen
auf die Quintessenz eines guten Kaffeehauses zu setzen.
„Es kommt auf die Qualität
d e s Ka f f e e s a n . M a n ka n n
den Gästen nicht irgendwas
aus der Kaffeemaschine runterlassen und servieren“, so
Altenburger. Die Pläne neuen
Trends der Kaffee-Welt nach zu
eifern, habe man somit verworfen. Die Betreiber von traditionellen Kaffeehäusern haben
vermehrt auf qualitativ hochwertige Kaffeemaschinen und
Kaffeesorten gesetzt. „Die Leute
kommen her, um einen guten
Kaffee zu trinken und um den
stressigen Alltag zu entschleunigen“, erklärt Altenburger.

AK Wien Bildungszentrum
Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien
wien.arbeiterkammer.at/berufundfamilie

I

m Café Schwarzenberg wird
die Melange traditionell auf
einem silbernen Tablett serviert, dazu das obligatorische Gläschen Wasser und einem
Löffelchen drauf. Doch warum
wird eigentlich das Wasserglas
zum Kaffee gereicht? „Es gibt einige Mythen um das Wasserglas.
Die einen meinen, dass man
früher den Kaffeesud mit dem
Wasser ausgespült hat. Die anderen behaupten, dass es unschicklich gewesen wäre, den Löffel
nach dem Umrühren einfach abzulecken oder auf die Untertasse
zu legen. Das Porzellan war früher sehr teuer“, erklärt Alfred
Altenburger, Betriebsleiter des
Café Schwarzenberg.
Heute wird der Kaffee beinahe auf
die gleiche Art serviert, wie vor
200 Jahren. Allerdings bekom-

men die Gäste das Wasser dazu,
weil es die durch den Kaffee hervorgerufene Magensäure einbremsen soll.

i ch e r G e s ch ä f t s l e u te i h re n
Ka f f e e k l a t s c h a b ge h a l t e n ,
während ihre Ehemänner Geschäfte abschlossen.

Kein Coffee-To-Go

Ein Teil der Decke besteht speziellen Fließen, die mit Goldplättchen versetzt sind. Angesichts der Geschichte und des
architektonischen Wertes des
Kaffeehauses, stand es dennoch
1980 vor der Schließung. „Aus
dem Café hätte ein Autohaus
entstehen sollen. Durch den damaligen Kulturstadtrat Helmut
Z ilk wurde das Haus gerettet. Nach einer durchgreifenden Renovierung 1980/81 wurde das Café Schwarzenberg von
der Firma Wigast wiedereröffnet“, so Altenburger, der das
Schwarzenberg seit 24 Jahren
führt.

Schaut man sich im Schwarzenberg um, so spricht nicht nur
der Serviervorgang des Kaffees
eine Geschichte. Fein ange zogene Kellner, Holzböden,
Thonetstühle und Zeitungshalter lassen die Gäste erahnen, dass man hier keinen
„Coffee-To-Go“ bestellt. Denn
Raum und Zeit ticken hier anders. Laut Denkmalamt ist der
„Damensalon“, mit Spiegel
und Marmorverkleidung und
die Damentoilette, die von
Ad o l f Lo o s ge s t a l t e t w u rden und die letzte noch erhaltene Innenausstattung die ser Art sind. Im Frauenbereich
haben früher Gattinnen re -

Der richtige Ton im
Kaffeehaus

Sowohl das Haus als auch die
Gäste des Kaffees haben eine Metamorphose durch ge macht. Setzte man früher
eher auf Stammgäste, so bilden Touristen heute beinahe die Hälfte der Besucher.
Amerikaner oder Asiaten kommen überwiegend, weil die
Kaffeehaustradition in beinahe
jedem Touristenführer als verpflichtender Zwischenstopp angeführt wird. Die Wiener werden wiederum aus anderen
Gründen vom Kaffeehaus angezogen. Einige wollen in Ruhe ihren Kaffee trinken, Zeitung lesen oder plaudern.
„Oft verstehen es die einhei m i s ch e n G ä s te n i ch t , wa rum draußen Menschen
S c h l a nge s te h e n , u m e i n e
Melange zu trinken und ein
Foto davon zu schießen“, sagt
Alfred Altenburger. Einige ih-

© Halfpoint – Fotolia

Traditionelle Wiener Kaffeehäuser zählen zu den Trägern des immateriellen Kulturerbes. Zu ihnen
reiht sich auch das Café Schwarzenberg, ein Ort der den stressigen Alltag entschleunigt.
Wien (Kosmo)
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Die Messe für ArbeitnehmerInnen
in Elternkarenz
5. & 6. April 2018, 9.00 – 15.00 Uhr
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Çavuşoğlu’ndan
Kneissl’a iade-i
ziyaret
P

Buzlar eriyor
“Dostluğu pekiştirmek”, “adımlar atmak”, “kolaylıkla aşılabilir” “yapay sorunlar”: İki bakan,
dostane tavırları ve ince sözleri ile adeta birbirleri ile yarıştılar. İki ülke arasındaki atmosferin yeniden yumuşatılması için
gösterilen çabanın, basın konferansı haricinde de sürdürdüğü
öğrenildi. Kneissl, bu çabaların
“farklı platformlara” taşınacağının da sözünü verdi. Yakında iki
ülkenin ekonomi bakanı bir araya gelecek. Ankara, iki dışişleri
bakanının ilk buluşmasını politik bir başarı olarak yorumlamıştı. Siyasi gerginlikler nedeniyle
Efes kazılarını durdurmak zorunda kalan Avusturyalı arkeologlar,
şimdi Ege kıyılarındaki bu dünyaca ünlü antik kentte yeniden çalışmaya başlayabilecekler.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı’nda bugün yapılan basın konferansında bir detay Yeni Vatan Gazetesi dışında tüm basının gözünden kaçtı. Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını cevaplarken bir hediyeden bahsetti
ve teşekkür etti. Peki bu hediye neydi? Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl ‘ın,
Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından 1. Dünya Savaşı sırasında iki
ülkenin silah arkadaşlığına vurgu yapan 100 yıldan eski, resimli bir belgenin
Türkçe tercümesini çerçeveleterek verdiği öğrenildi.

V

iyana
–Kneissl
Çavuşoğlu’na, Avusturya
-Macaristan İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu
arasında 100 yıl önce yaşanan
“silah arkadaşlığını” bir armağanla, şu belge ile hatırlattı:
Avusturya Dışişleri Bakanı Dr.
Karin Kneissl’ın, Türk mevkidaşına verdiği görsel armağanın
çevirisi şöyle:

“AVUSTURYA-TÜRKİYE
SİLAH ARKADAŞLIĞI
1915 – 1918

NATO vetosu sona eriyor
Tü r k iye D ı ş i ş l e r i B a ka n ı
Çavuşoğlu, Efes’ten sonra bir
başka blokajın daha kaldırılacağını duyurdu. NATO ülkesi
Türkiye, askeri ittifak bağlamında Avusturya ile her türlü işbirliğini uzun zamandır veto ediyordu. Şimdi en azından askeri
olmayan kararlar için bu veto sona erdiriliyor. Brüksel’deki NATO
karargâhının kapıları, Avusturya
temsilcilerine şimdi yeniden açılıyor. Bosna Hersek’teki askeri işbirliğinden övgüyle bahseden iki
ülke, gelecekte bunu daha da genişletmek istiyor.

Yakınlaşmanın ilk adımlarının,
özellikle Türkiye payına düşen
kısmının atıldığını ifade eden
Çavuşoğlu, Avusturya’nın da
harekete geçmesi gerektiğini
vurguladığı sözlerini, “yalnızca
Türkiye’den tek taraflı adımlar
atmasını beklemek olmaz” diyerek sürdürdü. Özellikle önümüzdeki dönem yani Avusturya’nın
AB Başkanlığı görevini üstleneceği 2018 yılının ikinci yarısı
kapsamında, Ankara’nın olumlu
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Kneissl´den Çavuşoğlu’na
anlamlı hediye!

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, iade-i ziyaret için Viyana’ya gelen
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu büyük bir ilgiyle ağırladı.

olitika, ünlü Alman devlet adamı Bismarck’tan
beri bilindiği üzere, bir
olasılıklar sanatıdır. Diplomasi
söz konusu olduğunda, bu
benzetmenin daha da geçerli olduğu görülür. Lakin şu an
Türkiye ve Avusturya arasındaki diplomatik olasılıklar oldukça az. Hâlihazırda iki ülke arasında, Viyana’dan gelen
Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin sonlandırılması çağrısından, Avusturya’daki
Türk Müslümanların siyasi müdahaleleri konusundaki tartışmalara kadar çok sayıda ihtilaf
ve az sayıda ortak nokta mevcut. Avusturya Dışişleri Bakanı
Karin Kneissl, Ankara ile ilişkileri iyileştirme hususunu, yapılacaklar listesinin en üstüne taşıdı ve o zamandan beri olumlu
diplomatik girişimlerde bulunuyor. Kneissl’ın birkaç hafta önce
gerçekleştirdiği İstanbul ziyaretinin ardından – ki bu iki bakanın ilk buluşmaları idi – şimdi de Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu iade -i ziyaret için Viyana’ya geldi.
Misafiri için özel bir program
düşünen hayvan dostu Kneissl,
Çavuşoğlu’nun Viyana’ya geldiği gün olan Perşembe sabahı
İspanyol Binicilik Okulu’na bir
ziyaret organize etti. Lippizaner
atlarından açıkça etkilendiği
gözlemlenen Çavuşoğlu, misafirperverliğinden ve dostane karşılamasından dolayı Kneissl’a
basın mensupları önünde teşekkür etti.
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sinyaller beklentisinde olduğu
görülüyor. Lakin somut politik
ilerlemeye yönelik fazla hareket
alanı da yok. Avusturya’da yaşayan binlerce Türk’ün çifte vatandaşlığa sahip olması gibi hassas
konularda yalnızca bağlayıcılığı olmayan ifadelerde bulunuluyor. Türkiye’nin AB’ye katılım
müzakereleri konusu ise iki ülke
arasındaki barışı korumak adına tamamen konu dışında tutuluyor.

1915 Noel’inde, Osmanlı tarafında çarpışan AvusturyaMacaristan topçu bataryaları,
Gelibolu Yarımadası’nı büyük
müttefik saldırılarına karşı başarıyla savunmuştu. AvusturyaMacaristan İmparatoru Karl’ın
tahta çıkmasının ardından Tuna
Monarşisi, Ocak 1915’de, Alman
ve Osmanlı İmparatorlukları
arasında hâlihazırda kurulmuş olan savaş ittifakına katıldı: 22 Mart 1917’de Avusturya
-Macaristan Büyükelçisi Johann
Markgraf von Pallavicini ve
Osmanlı Sadrazamı Talat Paşa,
18 Nisan 1917’de Luxemburg’da
İ m p a r a t o r Ka r l t a r a f ı n d a n
d a re s m e n o n ayl a n a n g i zli anlaşmayı imzaladı. Bundan
bir yıl sonra, Mayıs 1918’de
İmparator Karl, eşi Z ita ile
birlikte Osmanlı Padişahı V.
Mehmed’e İstanbul’da resmi
bir ziyarette bulundu. Sağdaki
resim, İmparator Karl ve he-

men yanında yer alan Sultan V.
Mehmed’in Türk ileri gelenleri tarafından selamlanışını gösteriyor. Soldaki resimde ise, önde İmparator Karl ve Sultan V.
Mehmed, İmparatoriçe Zita,
Hariciye Nazırı Rıfat Paşa ve
Veliaht Vahdettin Efendi görülüyor.
8 M a r t 2 0 1 8’d e Av u s t u r y a
Dışişleri Bakanı Sayın Dr. Karin
Kneissl tarafından takdim edildi.”
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Kanuni’nin türbesinin yerini
gösteren harita bulundu
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Sofya:

Kurz’dan, AB-Türkiye müzakerelerinin durdurulması çağrısı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz (ÖVP), Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerinin durdurulması çağrısını, AB Dönem Başkanı ve Bulgaristan Başbakanı
Borisov’u ziyareti sırasında yineledi. Bulgar Başbakan Borisov, Kurz’un Türkiye hakkındaki teklifine sıcak bakmadığını ifade etti ve 'AB ile Türkiye arasındaki ilişkileri kızıştırmayalım' dedi.

S

Macaristan’daki Pecs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pap, Zigetvar kuşatması sırasında 1566’da hayatını hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının
defnedildiği türbeyi gösteren 1689 yılına ait bir harita bulunduğunu açıkladı.

B

UDAPEŞTE-Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı
B a ş ka n l ığ ı n c a ( T İ K A)
Macaristan’ın -Zigetvar kentinde
yeri tespit edilen Kanuni Sultan
Süleyman‘ın iç organlarının gömüldüğü alandaki çalışmaları
yürüten Macar ekibin başındaki
Pecs Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Norbert Pap, AA muhabirine haritayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Pap, 1689 yılında İtalyan asıllı
Leandro Anguissola tarafından
hazırlanan, bölgeyi ve Kanuni
Sultan Süleyman’ın iç organlarının defnedildiği türbeyi açık bir
şekilde gösteren haritanın türbenin yeri hakkındaki tüm şüpheleri ortadan kaldırdığını ifade etti.
Bugüne kadar hiçbir haritanın
bu kadar açık bir şekilde türbenin yerini belirtmediğine dikkati çeken Pap, 1689 yılına ait söz
konusu haritanın isminin açıklanması istemeyen bir şahsa ait
olduğunu ve Almanya’nın Köln
kentindeki Venator&Hanstein
müzayede evinde 16 Mart’ta 45
bin avro karşılığında satışa su-

nulacağını bildirdi.
Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının gömülü olduğu alanın
kazı çalışmalarını yönettiğinden
dolayı Venator&Hanstein müzayede evinin kendisiyle irtibata
geçtiğini ve kendisinde haritada
yer alan yapıları yorumlaması talebinde bulunulduğunu belirten
Pap, haritada yer alan ve kazılarda ortaya çıkarılan yapıların bire
bir aynı olduğunu söyledi.
İtalyan asıllı mühendis Leandro
A n gu i s s o l a’n ı n O s m a n l ı
Devleti’nin hakimiyeti altındaki
Zigetvar’ın 1689 yılında geri alınmasıyla ilgili askeri harekatın
coğrafi çerçevesini haritaya kaydettiğini, haritada, surlar, önemli
harekat noktaları, yollar ve kalelerin yer aldığına işaret eden Pap,
”Haritada halkın yaşayışına dair çok az bilgi var. Ortaya çıkan bu
harita Kanuni Sultan Süleyman’ın
iç organlarının defnedildiği türbe
hakkındaki tüm şüpheleri yok ediyor. Haritanın üstünde Almanca,
“Turbek, eine kleine Stadt, wo des
Solimani seine Ingeweit sind begraben worden” (Süleyman’ın iç or-

ganlarının defnedildiği Turbek,
küçük bir şehir) yazısı yer alıyor.”
diye konuştu.
Pap ayrıca yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Osmanlı dönemine
ait türbe, cami ve tekkenin aynı
şekilde haritada yer aldığını, bölgede şu an bulunan yolların bile
birebir benzerlik gösterdiğini ifade etti.

“Türbe alanındaki
çalışmalar sürecek”
Pap, TİKA’nın 2012 yılında başlattığı projeyle, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ), Türk araştırmacıları, Macar Bilimler
Akademisi başta olmak üzere birçok kurumun katkısıyla 2015 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın
iç organlarının defnedildiği yerin, 2016 yılında ise Osmanlı’nın
önemli vezirlerinden Sokullu
Mehmet Paşa’nın yaptırdığı cami
ve yanındaki tekke kalıntılarının
da bulduğunu hatırlattı.
Kazı çalışmaları ile Macaristan’da
ilk defa Osmanlı yerleşkesi ortaya
çıkarıldığını, bunun Türk-Macar

ilişkilerine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Pap, alandaki
çalışmaların bu yıl devam edeceğini söyledi.

Kanuni’nin ölümü
gizlendi
Zigetvar kuşatması sırasında
1566´da hayatını hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman’ın
ölüm haberi askerler arasında
moral bozukluğu yaratmaması
için gizlenmişti. Kanuni’nin naaşının bozulmaması için iç organları çıkartılarak otağının
bulunduğu yere gömülmüştü.
Kanuni’nin bedeni ise muhasaradan sonra İstanbul’a getirilerek
Süleymaniye Camisi avlusundaki bugünkü yerine defnedilmişti.
Kanuni’nin ölümünden sonra tahta geçen 2. Selim, babasının iç organlarının gömülü olduğu yere türbe, etrafına da külliye yaptırmıştı.
150 yıl kadar kalan bu yapılar daha sonra Zigetvar Kalesi’ni işgal
eden Avusturya Habsburg askerleri tarafından yıkılmıştı. Macarlar,
bu bölgeye türbe anlamına gelen
“Turbek” ismini vermişti.

ofya-Kısa adı ÖVP olan
Avusturya Halk Partisi
L i d e r i v e Av u s t u r y a
B aşbakanı S ebastian Kurz,
bugün Sofya’da Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ne katılım müzakerelerinin durdurulması yönündeki görüşlerini bir kez daha dile getirdi. “Türkiye ile iş birliği” diyen
ancak Türkiye’nin AB üyeliğine
karşı çıkan Kurz, Türkiye’ye aktarılan AB fonlarının yeniden
gözden geçirilmesi gerektiğini
de sözlerine ekledi.
Konuyu Bulgaristan Başbakanı
Borisov’la da istişare edeceğini
belirten Kurz, “AB içerisinde temelde farklı görüşler söz konusu
olsa da, özellikle geçen yıl yaşanan olaylar nedeniyle birçok AB
ülkesinin fikrini yeniden gözden
geçirdiği ve hatta tamamen değiştirdiği” izlenimi taşıdığını ifa-

Fotocredit: steiermark.at / Streibl

de etti.
Bulgaristan, coğrafi ve ekonomik
yakınlığı ve ülkedeki Türk nüfusu
(yüzde 8,8) nedeniyle AB’ye katılımı konusunda Türkiye’nin destek-

çisi olarak görülüyor. Başbakan
Borisov, Avrupa Birliği’nin önemli
isimlerini -AB Komisyonu Başkanı
Jean-Claude Juncker, AB Konseyi
Başkanı Donald Tusk ve AB

Parlamentosu Başkanı Antonio
Tajani’yi- Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte,
26 Mart’ta mini bir AB zirvesine
davet ediyor.

Komşu Slovakya’da halk sokaklarda

S

lovakya’da erken seçim
talep eden halk, meydanlardan geri adım atmıyor.

Yolsuzluk olaylarını araştıran
gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının geçtiğimiz ay öldürülmesi
sonrası ülkede hükümet karşıtı
gösteriler başladı.

Erken seçim çağrısı…
Euronews’ten Bahtiyar Küçük’ün
haberine göre, başkent
Bratislava’da toplanan on bin-

lerce kişi, cinayetlerin soruşturulmasını istiyor.
27 yaşındaki gazeteci Kuciak’ın,
Başbakan Robert Fico’ya yakın
isimlerin İtalyan mafyasıyla bağlantısını ortaya koyan bir haber
hazırladığı biliniyordu.
O l ay ı n a r d ı n d a n S l o v a k y a
B a şb a ka n ı Fi co i s t i f a e t t i ;
Cumhurbaşkanı Andrej Kiska
da, ülkede istikrarın sağlanması
için erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.
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“Bosna Hersek kültürüyle,
medeniyetiyle ve değerleriyle
Avrupa’nın bir parçasıdır”

11
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Polis olmak kolaylaşıyor mu?
Polis teşkilatının, polis memurluğuna uygun
aday bulma konusunda hâlihazırda büyük
sıkıntıları var. Her on polis adayından yalnızca
biri gerekli koşulları karşılıyor. Peki yeni kadroları kim dolduracak? Avusturya İç İşleri Bakanlığı Türkçe yayınlanan gazetelere ilan vermiyor.
Diğer yabancı dilde yayınlanan gazetelerde
ise ilanlar mevcut. Polis olarak Avusturya
vatandaşı yabancıların ve özellikle Türk asıllı
vatandaşların az olduğu ve istendiği ifadelerine rağmen direkt temas geçerken hala korku,
çekince ve önyargıların olduğu belli oluyor. Bunun sebebi; son beş yılda Viyana başta olmak
üzere ülkenin değişik yerlerinde Türk bayrakları ile Türkiye siyasetinin Avusturya sokaklarına
taşınması sonrasında, başvuru yapacak Türk
gençleri hakkında oluşan 'bunlar ne kadar
Avusturya vatanseveri ve Avusturya Anayasasına bağlı' tartışmaları.

V

Avusturya Dış İşleri Bakanı Karin Kneissl, iki hafta önce Avusturya Başbakan Yardımcısı FPÖ
lideri Christian Strache’nin, Müslüman Arnavutların çoğunlukta yaşadığı Kosova aleyhine ve
Hristiyan Sırplar lehine Avusturya Devleti’nin genel siyasetine ters düşerek kırdığı bardakları
Bosna Hersek’de toparlamaya çalıştı. Bosna Hersek’i ziyaret eden Avusturya Dışişleri Bakanı
Kneissl şunları dedi: "AB’nin penceresi açık ve Avrupa’nın bu bölgesine olan ilgisi de malum.
Bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum"

S

A R AY B O S N A ( A A ) –
Avusturya Dışişleri Bakanı
Karin Kneissl, Avrupa
Birliği’nin (AB) penceresinin açık
olduğunu belirterek, bu fırsatın
değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

rin, reformların uygulanması sürecinde sorumluluklarını yerine
getirmeleri gerektiğini söyleyen
Kneissl, “Diplomaside yardım diye bir kavram yoktur, destek ve ortaklık vardır. Bizler de destek için
buradayız.” dedi.

Bosna Hersek’in başkenti SarayBosna’da bir dizi temasta bulunan Kneissl, iki günlük ziyaretinin sonunda basın toplantısı
düzenledi.

Bosna Hersek’in sorunlarını siyasi uzlaşma ile çözmesi gerektiğine
kaydeden Kneissl, “Seçim Yasası,
bu yöntemi uygulamaları için iyi
bir fırsat. Bu konuda bir uzlaşma
sağlamaları, ne yönde ilerlemeye
çalıştıklarının göstergesi olacak.
Başka bir deyişle, AB’nin penceresi açık ve Avrupa’nın bu bölgesine olan ilgisi de malum. Bunun
değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Kneissl, 1 Temmuz’da AB dönem başkanlığını devralacak olan
Avusturya’nın, AB Komisyonunun
çizdiği yolda ilerleyeceğini kaydetti.
Bosna Hersek’teki siyasi liderle-

Bölgeyi, “Batı Balkanlar” olarak değil, “Güneydoğu Avrupa”
olarak adlandırmayı tercih ettiğini belirten Kneissl, “Zira bu
bölge Avrupa’nın bir parçasıdır.
Avrupa’daki son savaşın, çoğunluğun belirttiği gibi 1940’larda değil, 1990’larda yaşandığını sık sık
tekrarlıyorum. Bosna Hersek kültürüyle, medeniyetiyle ve diğer değerleriyle Avrupa’nın bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı.
Kneissl, Avusturya’nın Bosna
Hersek’in toprak bütünlüğüne
saygı duyduğunun altını çizerek,
Bosna Hersek’teki karmaşık siyasi
yapıya ve 1990’lı yıllarda yaşananlara karşı son derece saygı duyduğunu söyledi.

Temasları kapsamında ülke deki dini liderlerle de görüşen
Kneissl, “Bu görüşmelerimizin
ortak konusu, vatandaşlarda aidiyet duygusunun önemiydi. 18
farklı mezhebin varlık gösterdiği Lübnan’ı çok iyi tanıyorum.
İnanın orası Bosna Hersek’ten
daha karmaşık bir yapıya sahip.
İnsanların normal bir yaşam sürüp emeklerinin karşılıklarını
alacakları bir ortam oluşturulmalı.” dedi.
Kneissl, Saraybosna’daki te masları kapsamında mevkidaşı
İgor Crnadak’ın yanı sıra Devlet
Başkanlığı Konseyi üyeleri Bakir
İzetbegovic ve Dragan Covic’le de
görüştü.
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iyanaİçişleri
B akanlığı’ndan gelen
açıklamalara göre polisliğe kabul prosedürü kolaylaştırılacak. Die Presse Gazetesi tarafından aktarılan haberde; polis
teşkilatının, adayların büyük
kısmının polisliğe uygun olmaması nedeniyle sıkıntı yaşadığı ifade edildi: Bakanlık her on
adaydan dokuzunun, sendika ise
her on adaydan altısının gerekli
koşulları sağlayamadığını söylüyor. Kesin olan şu: Polisin kadroları doldurma sorunu var. Peki
şimdi ek kadrolar nasıl dolacak?
İçişleri Bakanlığı’nın çözüm yaklaşımı şu: Eleme süreci, aşamalı
bir süreç olarak yeniden düzenlenecek. Bir aşamada başarılı
olan aday, bir sonraki aşamaya
geçecek. Ayrıca kriterler de esnetilebilir. Örneğin dövme konusunda, İçişleri Bakanı Herbert
Kickl (FPÖ), ayrıntıları henüz
belli olmayan bir imada bulundu. İki yıllık temel eğitim için gerekli olan şartlar şu an açık: En
az 18 yaşında olmak, temiz sicil
kaydı, yazım/dil bilgisi sınavlarında ve zeka/kişilik testlerinde
başarılı olmak. Tam fiili ehliyet

ve fiziksel uygunluk da başvuru
sahibinin karşılaması gereken
diğer koşullar.

“Genç, sağlıklı ve
bağımsız?”
Bunun anlamı şu: Düşük ya da
fazla kilolu olmamak (ki çerçeve burada oldukça geniş), görsel ve alerjik kısıtlılıkların olmaması, kısa kollu yazlık üniforma
giyildiğinde görünen bir dövmenin bulunmaması. Ayrıca hareket koordinasyonu, şınav, 3000
metre koşu ve 100 metre yüzmeden oluşan spor sınavı ve
kurtarma simülasyonu da başarıyla tamamlanmalı. “Genç,
sağlıklı ve bağımsızsan Viyana
Polis Teşkilatı seni bekliyor.”
Bu, 1970’li yılların sloganıydı, o zamandan bu yana kriterler yumuşatıldı: Anti ayrımcılık
gerekçesiyle ve/veya personel bulabilmek için. 2012 yılı itibarıyla,
o güne kadar 30 olan üst yaş sınırı ve kadınlarda 1,63 – erkeklerde 1,68 metre olan alt boy sınırı
kıstasları esnetilerek, daha yaşlı ve daha kısa boylu adaylara da
şans verilmeye başlandı. Elbette
fazla kilolu ve engelli olunmama-

sı gerekiyor. 2010 yılından bu yana, askerlik yerine sivil hizmet
yapmış olanlar da başvuruda bulunabiliyor. Fiziksel görünüme
ilişkin kriterlerde de esnetmeler mevcut. Her on adaydan altı ila dokuzunun halen başarısız
olmasının sebebi ise: Yazım ve
dil bilgisi sınavlarında başarısızlık, vatandaşlık önkoşuluna rağmen yetersiz Almanca becerisi.
Sendikaya göre adayların fiziksel
durumu da geçmişe kıyasla daha
kötü durumda.
Polis Sendikası, kriterlerin esnetilmesine karşı: Sendikadan
(FCG) Hermann Greylinger, psikolojik ve fiziksel uygunluk ve/
veya dil bilgisi konularının es-

netilmemesi gerektiğini, alerji ve
dövme konularının değerlendirilebileceğini ve görme bozukluğu
konusunda da esneklik sağlanabileceğini ifade etti. Kadroların
doldurulması konusunda aslında iyimser olan Greylinger, ortada başka bir engel olduğuna dikkat çekti: “Adayları eğitebilmek
için ek 100 eğitmene ihtiyacımız
var. Ancak şu an 50 eğitmen açığı var ve eğitmen bulamıyoruz.
Çünkü polis, eğitimci olarak daha az kazanıyor. Bu iş o kadar da
hızlı olmayacak.”
Başvuru
http://www.polizei.gv.at/
Foto :© BM.I / A. Tuma
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“Algı ve ön yargı”
arasında iş aramak!
Avusturya İş
Kurumu’na (AMS) ait
dâhili bir teftiş raporu,
ana dili Almanca olmayan işsizlerin entegrasyonundaki yetersizlikleri ortaya koyuyor. Ana
dili Almanca olmayan
işsizlerin Viyana’daki
oranı yüzde 61 ve rapora göre Çeçen kökenli
işsizlerle büyük problemler yaşanıyor.

V

Evde Almanca konuşulmuyor
Müslümanlarda babalar ve erkek
eşler, çocukların ve kadınların entegrasyona yönelik adımlar atma-
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Okullarda
çocuklarınız büyük
sıkıntı içinde

G

eçtiğimiz hafta başında,
Viyana’daki yeni ortaöğretim okullarından (NMS –
Neue Mittelschule) bir öğretmenle
yapılan röportaj, büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Zira söz
konusu öğretmen, okulundaki durumun, özellikle tutucu Müslüman
çocuklar nedeniyle gittikçe daha
da zorlaştığından şikâyet ediyordu.
Kurier Gazetesi, ilkokul 4. sınıftan
sonra başlayan ve 4 sene süren bir
ortaokul türü olan, Viyana’daki yeni ortaöğretim okullarından (NMS –
Neue Mittelschule) Müdire Andrea
Walach’a, problemin nerede olduğunu ve noksan kalan çözümleri
sordu:

Andrea Walach: Bunun, dinle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bazı ailelerin, rol mo-

sını engelliyor. 18 yaşın altındaki Müslüman kızların, erkeklerle
temas kurmalarının yasak olması gerekçesi ile eğitime katılmalarına izin verilmiyor. Müslüman kadınların çalışma hayatındaki rolü
sınırlı, zira erkeklere temas etmemeleri gerekiyor. Avusturya’da okula gitmiş olmalarına rağmen ikinci kuşak gençlerin de Almancaları
yetersiz çünkü evlerde Almanca konuşulmuyor.
Söz konusu raporun ortaya koyduğu AMS çalışanlarının “ortak algı-

sı”, AMS yöneticilerinin hoşuna gitmiyor. Raporda yer alan bir ifadeye
göre birçok danışman, “algı ve önyargı” arasında karar vermede zorlanıyor. Yönetim ise çalışanlarına
“kültürlerarası anlayış eğitimi” önerisinde bulunuyor.

Çeçenler sıklıkla
şiddete başvuruyor
AMS yöneticilerine göre “milliyetlere göre değişen çarpıcı noktalar”
mevcut. Rapor, Çeçenlerle büyük
sorunlar yaşandığı sonucunu orta-

ya koyuyor ve bu konuda çalışanların “ortak bir algısı” olduğuna dikkat çekiyor. Çeçenler, ortalamanın
üzerinde şiddet eğilimine sahip.
Danışmanlar ve yöneticiler tehdit
ediliyor. Çalışanlar arasında korku
hakim, hatta bazı durumlarda karşılarındaki kişiyi kızdırmamak için
ne kurs ne de iş önerisinde bulunabiliyorlar. Rapor ayrıca, Çeçenler,
Suriyeliler ve Afganların sosyal işlere ya da gastronomi alanına yönlendirilmelerinin de çok zor olduğunu
zira hizmet etme düşüncesinin onlara ters geldiğini ifade ediyor.
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Alarm:

Müdire Hanım, Müslüman çocuklarla ilgili olarak okullarda bir sorunumuz var mı?

i y a n a -Av u s t u r y a İ ş
Kurumu’nun (AMS), göçmen kökenli Avusturyalılar
ve yabancılarla ilgili işleri başlarından aşkın durumda. Die Presse
Gazetesi tarafından yayınlanan
AMS’e ait dâhili bir teftiş raporu, bu
sonucu ortaya koyuyor. İş arayanların yüzde 42’sini, yabancılar ve göçmen kökenliler oluşturuyor. Bu kişilerin Viyana’daki oranı yüzde 61 ve
bazı AMS ofislerinde bu rakam yüzde 70’e kadar çıkıyor.
Neredeyse 50 sayfadan oluşan rapora göre entegrasyonun önündeki
en büyük engel, Almanca dil bilgisi yetersizliği. İlaveten dini ve kültürel nedenler de söz konusu. 2017
Haziran ayına ait olan ve Yukarı
Avusturya, Salzburg, Vorarlberg,
Viyana ofisleri kapsamında yapılan
araştırma, AMS’e kayıtlı göçmenlerin yüzde 90’ının, ilk nesilden olduğunu ve bunların da büyük kısmının Türklerden oluştuğunu
gösteriyor.
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A

del olarak sergiledikleri geleneksel
davranışlarını haklı göstermek
için dini değerleri öne sürdüklerini görüyorum. Bu, daha çok sosyal
bir problem, dini değil. Bunu müteakip olarak da çocuklar iki dünya arasında büyüyor. Okul hayatı ve evdeki durum arasındaki fark
çok büyük. Okulumuzda kadın öğretmenler, saygı duyulan kişilerdir.
Kadına yönelik şiddetin normal olarak görüldüğü evlerde ise geleneksel erkek rol modelleri bulunuyor.
Bu çocuklar hayatı nasıl görüyorlar?
Bu çocuklar, çok fazla kibirli.
Sınavlarda genellikle ancak en kötü notun bir üstü olan 4 puana erişebilmelerine rağmen, matematik
ve/veya Almanca alanlarında çok
iyi olduklarına inanıyorlar. Sanırım
bunun sebebi, aile üyelerine kıyasla gerçekten daha çok şey biliyor olmaları. Ama yine de toplumumuz

için yeterli değil. Çabalamak için
gereken motivasyon eksikliği de söz
konusu. Ev ödevi desteği gibi fırsatlara rağmen, hiç ödev yapmamak
daha kolay.

mum rakama ulaşana kadar doldurulmaz ise.

Ne yapmak gerekiyor?

Viyana okullarındaki öğretmenlerin, kimi zaman okul hayatına daha
fazla tahammül edemiyor olmalarını anlayabiliyor musunuz?

Öğrencilerim, çoğunlukla göçmen
kökenli ve eğitim seviyesi düşük ailelerden geliyor. Bu çocuklar, eğitim biliminin de ortaya koyduğu gibi, iş yaşamında büyük zorluklarla
karşılacak olan çocuklar. Bunu bilmek, kesinlikle yardımcı olacaktır,
eğer sınıflar 25 çocukla yani maksi-

Elbette dünyanın başınıza yıkıldığı
durumlar oluyor. Bazen gerçekten
zor. Ayrıca, devam zorunluluğu gibi kurallara da riayet edilmiyor. Üç
gün okula gelmeyen ve bunun için
herhangi bir bahanesi olmayan çocuklar söz konusu. İşte bunun üzerinde tam bir kontrole sahip değiliz.

Prag`da 8 yaşındaki Defne
dünya birincisi seçildi

nkara Bilkent Koleji Bale
ve Müzik öğrencisi 8 yaşındaki Defne Güngör, Keman
Yarışması’nda dünya birincisi oldu. Prag-Çek Cumhuriyeti’nin
Prag bölgesinde 9-11 Mart tarihlerinde düzenlenen 8-10 yaş arası keman çalma yarışmasına
Türkiye’yi temsilen katılan Ankara
Bilkent Koleji Bale ve Müzik öğrencisi 8 yaşındaki Defne Güngör,
dünya birinciliğini Türkiye’ye kazandırdı. Defne Güngör’ün başarısı, anne Duygu ve baba Mustafa’ya
gurur verirken, akrabalarının bulunduğu Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz Köyünde sevinçle karşılandı.
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“Alman otomobiline karşılık
bozulmuş et”

Avrupa Birliği, yeni bir
serbest ticaret anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Bu kez Güney
Amerika ile. Anlaşmanın
adı “Mercosur” ve
şöyle diyor: AB, Güney
Amerika’ya gümrüksüz
otomobil ihraç edecek, karşılığında ise
Avusturya dahil Avrupa
Birliği tüm üye ülkelerine kalite kontrolsüz
toplu ucuz et ithal
edecek. Kısaca: “Alman
otomobiline karşılık
bozulmuş et”

K

rone Gazetesi köşe yazarı ve avukat Dr. Tassilo
Wa l l e n t i n , Av r u p a
Birliği’nin Güney Amerika ile
imzalamaya hazırlandığı, açılımı Güney Amerika Ortak Pazarı
olan Mercosur Anlaşması hakkında dikkat çekici bir analiz
kaleme aldı. Krone Gazetesi’nin
pazar baskısı “Krone Bunt”da yayınlanan analiz şöyle:
Kanada ile imzaladığı CETA
Anlaşması’nın ardından Avrupa
Birliği (AB), yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. AB şu an, Mercosur
Devletleri olarak adlandırılan Güney Amerika ülkeleri ile
müzakere halinde. Bu ülkeler;
Arjantin, Brezilya, Paraguay ve
Uruguay. Mercosur Anlaşması,
CETA’dan daha kötü. İthalat
hacmi sekiz kat daha büyük.
Mercosur Devletleri, zirai süper
güçler. Esas itibariyle endüstriyel hayvan çiftliklerinde, antibiyotik ve büyüme hormonu gibi hormonlar kullanarak ucuz
sığır eti ve kümes hayvanları
üretiyorlar. Bu ülkelerin tüketici, çevre ve sağlık standartları,
AB standartlarının fazlasıyla al-

tında kalıyor. 2022 yılına gelindiğinde Almanya toprakları büyüklüğünde bir yağmur ormanı
alanı kesilmiş olacak, sığır ve genetiği değiştirilmiş mısır üretimine yer açmak için. Birkaç ay önce
Brezilya, bozulmuş et skandalı ile sarsıldı ve bu devasa skandal, tüm et endüstrisini etkiledi. Kokuşmuş eti zararsız olarak
onaylamaları için gıda otoritesi çalışanlarına, sistemli olarak rüşvet verildi. Et hilecileri,
kokuları gizlemek için ete kimyasal maddeler kattılar, işlenmiş kümes hayvanı etlerine dolgu maddesi olarak karton ya da
ezilmiş halde domuz kafası karıştırdılar.
AB’nin Mercosur devletleri ile
müzakereleri şu an zaten nihai aşamaya gelmiş durumda.
Müzakereler, kapalı kapılar ardında, parlamento kontrolü ol-

madan yapılıyor. Görüşmelerde
yalnızca AB Komisyonu yetkililerinin, lobicilerin ve kurumsal
temsilcilerin bulunmasına izin
veriliyor.
Greenpeace Hollanda organizasyonu, gizli müzakere protokollerini sızdırdı. Mercosur
Anlaşması, tam bir skandal: AB,
Güney Amerika’ya gümrüksüz
otomobil ve otomobil parçaları satacak. Bunun karşılığında
Brüksel, ucuz ve genetiği değiştirilmiş kontrolsüz etlerin AB’ye
girişine izin verecek. Anlaşma
şöyle: “Alman otomobiline karşılık bizler için bozulmuş et”
Çevre, hayvan ve tüketici sağlığı
pahasına şirketlerin karı! Gerçek
maliyetler mevzubahis olsaydı
ve ekolojik hasara sebep tüm etmenler et fiyatı hesabına dahil
edilseydi, ucuz et fiyatının on
katına çıkması gerekirdi.

Mercosur Anlaşması’nın
yanlış olduğu
kanısındayız
ÖVP-FPÖ koalisyonu, hükümetler arası anlaşmada serbest ticaret anlaşmalarına ilişkin düşüncesini açıkça ortaya koydu.
Hükümet CETA Anlaşması’nı kayıtsız şartsız imzalıyor, parlamentomuz CETA’nın bir kısmını
ve kurumsal tahkik kurullarını hala engelleyebilecek durumda olsa da. Mercosur Anlaşması
ile mücadelede bu hükümete güvenemeyiz. Bu nedenle Krone
Gazetesi, önümüzdeki haftalarda bir farkındalık kampanyası
başlatacak. Serbest ticarete ve
serbest pazara karşı değil. Özgür
insanlar, sağlık, çevre ve hayvan
hakları için.
Kaynak / Quelle: Krone
Resim: Marian Kamensky
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SPÖ Viyana’nın yeni parti koordinatörü Barbara Novak:

“Kız çocuklarını başörtüsü
dayatmasından korumak
istiyoruz”
SPÖ’nün ateşini yeniden alevlendirmeye
hazırlanan Novak, çarpıcı açıklamalarıyla
dikkat çekti.

K

ısa adı SPÖ olan Avusturya
Sosyal Demokrat Partisi
Viyana Teşkilatı Başkanı
Michael Ludwig’in yeni kampanya yürütücüsü Barbara Novak;
Viyana’da SPÖ-FPÖ arasında katiyen bir koalisyon olamayacağı,
SPÖ’nün salt çoğunlukla galibiyet için çalışacağı ve derin bir kanaatle arkasında durduğu Viyana
okullarında başörtüsü yasağı talebi konularındaki çarpıcı açıklamaları ile göreve gelir gelmez tüm
dikkatleri üzerine çekti.

yı düşünüyorsunuz?

SPÖ’nün ateşini yeniden alevlendirmeye hazırlanan Barbara
Novak'ın, Österreich TV’nin sorularına verdiği yantlar dikkat
çektiği kadar tartışma da yarattı:

Ludwig’i anti-faşist bir solcu olarak görüyorum. Kimilerinin sandığından daha solcu.

SPÖ’nün içinde bulunduğu kargaşadan sıyrılıp dinamik bir kuvvete dönüşmesini nasıl sağlama-

Die Nr. 1
seit 1999

Novak: Tutkulu bir mücadeleciyim, Michael Ludwig de muhtemelen bu yüzden beni seçti. SPÖ
yeniden eski canlılığına kavuşmalı, 2020’de mutlak galibiyet
istiyoruz.
Kendinizi SPÖ’nün sol kanadında konumlandırıyorsunuz, partinin sağ kanadı olarak kabul edilen
Michael Ludwig’i neden bu kadar
yoğun bir şekilde destekliyorsunuz?

Burgenland eyaletinde kurulan ve yakında Kärnten eyaletinde de kurulma ihtimali bulunan
SPÖ-FPÖ koalisyonu hakkında
neler söyleyebilirsiniz?

17
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Yeni Vatan Gazetesi’nde
çalışmak ister misiniz?
Haber kadrosunu günden
güne güçlendiren Yeni Vatan
Gazetesi, deneyimli haberciler
arıyor.
Haberciliğine güvenen, muhabirlik konusunda deneyimli habercilerin aşağıdaki mail adresine e-posta veya Yeni
Vatan Gazetesi adresine posta yolu ile resimli özgeçmişlerini ve iş tecrübelerini içeren bir
başvuruyu, telefon ve adreslerini özellikle yazarak yapmaları rica olunur. Başvurular sadece elektronik posta ile (E-mail)
kabul edilir.
Yeni Vatan Gazetesi
office@yenivatan.at

Viyana’da SPÖ-FPÖ koalisyonu
olmayacağına dair oybirliği ile
alınmış bir karar mevcut. Buna
katılıyorum, zira FPÖ belirlemiş
olduğumuz değerlere uymuyor.
Burgenland eyaletindeki SPÖFPÖ koalisyonu, Hans Niessl’ın
(Burgenland Eyalet BaşkanıSPÖ) insan haklarına ne kadar
bağlı olduğunu bildiğimden dolayı canımı yakıyor.
Gündeminizdeki ilk konu başörtüsü ile mücadele oldu. Neden?

Kadın örgütümüz içerisinde bu
konuyu, feminist bakış açısından ve insan hakları bakımından
yıllarca tartıştık. Birçoğumuzun
talebi aynıydı: Kreşlerde ve okullarda kız çocuklarını, başörtüsü dayatmasından korumak istiyoruz. Bu konuda Viyana Eğitim
Bakanı Jürgen Czernohorszky ile
mutabıkım. Tüm feministler gibi
ben de, İran’da başörtüsünü çıkaran kadınları destekliyorum.
Ayrıca genel olarak okullarda dini sembolleri reddeden biriyim.

CAMCI TAYFUN

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

VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH
ÇEVRESİ VE KÖYLERİ

01 943 69 15
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Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı :

“Avusturya öncü rol oynamadı”
Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Viyana’da
Osmanlı Devleti ile Avusturya ilişkilerini anlattı.

V

iyana
Diplomasi
Akademisi'nde düzenlenen
“Birinci Dünya Savaşı’nda
Osmanlı ve Habsburg hanedanları” başlıklı konferansta konuşan
Prof.Dr. Ortaylı, “18. yüzyılda düşman olan iki devlet, 20. yüzyılın
başlarında müttefik olarak savaşa
girdiler.” dedi.
Osmanlı Devleti’ndeki Almanya
yanlısı ve karşıtı paşaların izledikleri farklı siyasetlerin ilişkilerin belirlenmesinde etkili olduğunu ifade eden Ortaylı, Birinci
Dünya Savaşı’na ilişkin istatistik
verileri paylaşarak, Avusturya’nın
bu savaşta öncü bir rol oynama-

dığını söyledi. Anadolu Ajansı’nın
verdiği haber göre bilinenin aksine Birinci Dünya Savaşı’nda müttefikliğin Türkler için aynı cephede
savaşmak olmadığının altını çizen
Ortaylı, “Komuta kademesindeki
birkaç isim cephelerimizde yer aldı. Bununla beraber Osmanlı’ya
daha çok silah, mühimmat ve teknik açıdan yardımda bulundular. Bu durumun en tipik örneği
Çanakkale Muharebesi’dir. Liman
von Sanders gibi birkaç komutan
bu cephede bulundu ve daha ziyade teknik destek verildi.” bilgisini verdi. Ortaylı, Osmanlı ve
Habsburg hanedanları arasındaki
kişisel dostluklara da değinerek,

Osmanlı döneminde ve Türkiye
Cumhuriyeti’nde Alman-Avusturya
ekollerinden ziyade Fransız ekolünün daha baskın olduğunu anlattı.

Çok sayıda katılımcının ilgi gösterdiği konferansın ardından Ortaylı,
öğrencilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Deniz Selin Ünlüdağ,
eskrimde Avrupa şampiyonu
Deniz Selin Ünlüdağ, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda yıldız kadınlar kılıç
kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

çeyrek finalde de Macar Valentina
Nagy’yi 15-9 mağlup etti ve yarı finalde Darya Drozd’nin rakibi oldu.
Rus rakibini de 15-9 yenerek finale
yükselen Deniz Selin, Bulgar Yoana
İlieva’yı 15-11 yenerek, kürsünün
ilk basamağına çıktı. Deniz Selin,
Türkiye eskrim tarihinde ilk 23 Yaş
Altı Avrupa Şampiyonluğunu elde
eden kadın kılıç milli takımında da
yer alıyordu.

R

usya’nın Sochi kentinde
düzenlenen şampiyonada
Deniz Selin, 95 yıllık eskrimin Türkiye tarihinde İbrahim
Ahmed Acar’dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu
başarıyı elde eden sporcu olarak
tarihe geçti. Avrupa’dan 56 spor-

cunun katıldığı şampiyonada eleme maçlarından 9. sırada çıkmayı
başaran Deniz, son 64’e maç yapmadan kaldı. Deniz Selin, son 32
turunda İtalyan Gaia Pia Carella’yı
15-7 yenerek son 16’ya kalmayı başardı. Bu turda Rumen Felicia
Jakob’u 15-12 yenen milli sporcu,

Atalı: “Şampiyonluğu Afrin yolundaki kahraman Mehmetçik’e armağan ediyoruz”
Türkiye Eskrim Federasyonu
Başkanı Murat Atalı, eskrimde elde edilen başarıların tesadüf olmadığını Deniz’in altın madalyasıyla
yeniden ispat ettiklerini belirterek, “Bu tarihi Avrupa şampiyonluğunu Afrin yolundaki kahraman

Mehmetçik’e armağan ediyoruz.”
dedi. Atalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabırla ve azimle
çalıştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:
“Milli sporcularımız Türk eskriminde tarih yazmaya devam ediyor. Deniz de değerli antrenörlerimizle Türkiye Olimpiyat Hazırlık
Merkezinde yapmış olduğu çalışmalarının karşılığını aldı ve ülkemize ikinci kez Avrupa şampiyonluğu yaşattı.”
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Yeni Vatan'dan resimli
büyük sözlük hizmeti: 5.Baskı

5.

Okul veya
kitapçılardan
sipariş
edilebilir!

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

A

vusturya Eğitim, Sanat
ve Kültür Bakanlığı tarafından ilkokulların 2, 3 ve
4. sınıflarında okutulması tavsiye edilen resimli büyük sözlük,
şimdiden 2016/17 eğitim dönemi
için ikinci dili Almanca ve anadili
Türkçe olan çocukların iki dilde de
yetkinliklerinin arttırılması amacıyla okullardan 5. baskısı sipariş
edildi. Yeni Vatan Gazetesi İmtiyaz
Sahibi Birol Kılıç resimli büyük
sözlük hakkında şunları söyledi:
“Bu resimli kitap ile çocuklarımız
ikinci okul yılından itibaren günlük hayatlarına egemen olan bu

iki dili sadece okullarda değil, evde de aileleriyle birlikte oyun atmosferi içinde öğrenme, geliştirme
fırsatı bulacaklar. Sözlüğümüzün,
ilk baskılarının ardından, geliştirimiş ve iyileştirilmiş haliyle beşinci baskısını sizlere sunmaktan ve
Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği
bir sözlük ile uyum sürecine katkıda bulunabilmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye göçmenleri için
Avusturya Almancası hava, su,
ekmek gibi gereklidir. Ancak bu
şekilde duygularımızı ifade edebilir, gerektiği yerde demokratik
itiraz hakkımızı ancak bu şekilde

dile getirebiliriz. Dili bilmek aynı
zamanda vatandaşlık görevlerini
anlayabilmek ve bu ülkede yaşayan diğer insanları anlamak için
gereklidir.”
Uyuma teşvik eden bir kitap projesi olarak bu sözlük, Türkiye göçmeni çocuklarımıza Almanca
dilini eğlenceli bir atmosferde yakınlaştıracaktır. Eğlenceli ve rengarenk çizimlerle vücudumuz, ailemiz, renkler, giyim, yiyecekler
vs. gibi alt başlıklarla günlük hayatta ihtiyacımız olan kelimeleri sunan sözlükten hem çocuklar

faydalanabilir, hem de Almancayı
yeni öğrenmekte olan yetişkinler.
Bu motive edici sözlüğün yeni baskısında Avusturya Almancasına
özgü daha fazla kelime de bulmak mümkün. 46 sayfalık bu resimli büyük sözlük okullardan,
öğretmenlerden ve kitapçılardan
sipariş edilebilir:
"Das große Bildwörterbuch
Österreichisches DeutschTürkisch",
46 Sayfa, 16 Euro
ISBN 3-783707-405170,
Neue Welt Verlag
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VHS’den bir başarı öyküsü: / Eine VHS Erfolgsgeschichte:

A

ilesi Aksaraylı olan Sevgi
Ercan, Viyana Yetişkin
Eğitim Merkezi (Wiener
Volkshochschulen-VHS) ile iki
farklı bağa sahip: Bir yandan
VHS Brigittenau bünyesindeki üç yıllık sekreterlik öğrenimini, final sınavı ile birlikte kısa bir süre içerisinde bitirmeye
hazırlanan 20 yaşındaki Ercan,
diğer yandan VHS müşteri hizmetleri servisinde yarı zamanlı olarak çalışıyor. “Müşteri hizmetleri alanında, özgüveninizi
geliştirebilir ve güçlendirebilirsiniz. Yazışmalarda giderek daha iyi olursunuz ve genel kültürünüz de artar. Bu işte gerçekten
çok şey kazanıyorsunuz.” diyen
ve zorunlu eğitimini tamamlamak için bazen idarede de görev
alan Sevgi Ercan, muhasebe ve
program yönetimi alanlarını deneme fırsatı da yakaladı. Ercan:
“Bu çok güzel bir duyguydu, bu
kadar fırsat her yerde bulunmaz.” VHS Brigittenau’da kendini çok iyi hissettiğini ifade eden
ve çok mutlu olduğunu söyleyen
Ercan, bunun sebebini şu sözlerle açıklıyor: “Müdürüm, tam
zamanlı çalışan olarak burada
kalmamı istiyor.” Sevgi Ercan,
gelecekte Mesleki Olgunluk
Sınavı (B erufsreifeprüfung)
yapmayı da düşünüyor ve hatta belki yine Viyana Yetişkin
Eğitim Merkezi (Wiener
Volkshochschulen-VHS) bünyesinde.

Sevgi Ercan

FOTO: VHS

S

evgi Ercan, deren Familie
aus Aksaray-Türkei stammt,
ist auf zweierlei Art mit den
Wiener Volkshochschulen verbunden: Einerseits ist sie kurz davor, ihre
dreijährige Lehre als Bürokauffrau
an der VHS Brigittenau mit der
Lehrabschlussprüfung zu beenden.
Die 20-Jährige arbeitet aber auch als
Teilzeitkraft im Kundenservice der
VHS. „In der Kundebetreuung kann
man das eigene Selbstbewusstsein
trainieren und stärken. Man
wird besser beim Schreiben von
Mails; auch das Allgemeinwissen
vergrößert sich. Man nimmt wirklich sehr viel mit.“ Manchmal ist sie
aber auch in der Administration für
den Pflichtschulabschluss tätig und
konnte in die Bereiche Buchhaltung
und Programmmanagement hineinschnuppern. „Das war ein sehr
schönes Gefühl, so viele Chancen
bekommt man nicht überall.“ An
der VHS Brigittenau fühlt sie sich
sehr wohl und freut sich, denn:
„Mein Direktor will mich jetzt als
Vollzeitkraft behalten.“
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Yunanlı dostumuzdan veda!

D

ile kolay 27 yıl. ORF’de
her pazar yayınlanan
“Heimat Fremde Heimat
(Vatan Yabancı Vatan)” adlı programının sunucusu, tüm
yabancıların dostu, müzisyen,
Yunan asıllı Avusturyalı Lakis
Jornanopoulus, 25 Mart tarihinde programa emekli olması
nedeni ile veda ederken sosyal
medyada da şunları yazdı:
“Bu pazar günü saat 13.30’da
ORF 2 ekranlarında, ORF programı Heimat Fremde Heimat’ı,
27 yılın ardından son kez sunuyor olacağım. Güzeldi! Bundan
sonra ne yapacağım? Aklımda
bazı şeyler var. Ama kesinlikle
FPÖ’nün göç politikaları sözcüsü olmayacağım! Şeref sözü!”

Ercan überlegt auch, in der
Zukunft vielleicht die Berufsreifeprüfung zu machen – vielleicht sogar auch wieder an den
Wiener Volkshochschulen.

Vorbild – Sevgi Ercan

beim Schreiben von Mails; auch
das Allgemeinwissen vergrößert
sich. Man nimmt wirklich sehr
viel mit.“ Manchmal ist sie aber
auch in der Administration
für den Pflichtschulabschluss
tätig und konnte in die
B ereiche Buchhaltung und
Programmmanagement hineinschnuppern. „Das war ein
sehr schönes Gefühl, so vie-

le Chancen bekommt man nicht
überall.“ An der VHS Brigittenau
fühlt sie sich sehr wohl und freut sich, denn: „Mein Direktor
will mich jetzt als Vollzeitkraft
behalten.“ Ercan überlegt auch,
in der Zukunft vielleicht die
Berufsreifeprüfung zu machen –
vielleicht sogar auch wieder an
den Wiener Volkshochschulen.

Bessere Aussichten!
er. schöner.

besser. schnell

FOTO: VHS

Sevgi Ercan, deren Familie
aus Aksaray stammt, ist auf
zweierlei Art mit den Wiener
Volkshochschulen verbunden:
Einerseits ist sie kurz davor, ihre
dreijährige Lehre als Bürokauffrau
an der VHS Brigittenau mit der
Lehrabschlussprüfung zu beenden. Die 20-Jährige arbeitet aber auch als Teilzeitkraft im
Kundenservice der VHS. „In der
Kundebetreuung kann man das
eigene Selbstbewusstsein trainieren und stärken. Man wird besser

site!
Die neue Web
www.vhs.at
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Eğitim çok önemli, örnek:

BFI’DEN TÜRK GENÇLERİNE
AÇIK ÇEK DEVAM EDİYOR

Lise düzeyinde mesleki eğitim veren BFİ-HAK HAS, Türk öğrencilere kapılarını sonuna kadar açtı. Okul 5. Viyana’da bulunuyor.

L

ise düzeyinde mesleki eğitim veren BFİ-HAK HAS,
Türk öğrencilere kapılarını sonuna kadar açtı. Okul 5.
Viyana’da Margaretenstrasse
65’de bulunuyor. Okul yönetimi
Türk öğrencilerden çok memnun. Öğrencilerde meslek sahibi olmanın verdiği mutluluğu yaşıyor! BFİ HAK HAS, Lise
çağına gelmiş öğrencileri kayıt
yaptırmak üzere bekliyor.

ÖNCE OKUL, SONRA
MESLEK
Avusturya’nın en köklü eğitim
kurumlarının başında gelen
BFİ’den Türk öğrencilere açık
davet. Beşinci Viyana’da bulunan BFİ’nin okulunda yaklaşık 1400 öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin hepside okul
ve okul yönetiminden çok mem-

nun. Okul yönetimi de Türk öğrencilerine ellerinden geleni
yaptıklarını söylüyorlar. HAKHAS ve BFİ’nin Avusturya genelinde önemli bir kuruluş olduğunu söyleyen Türk Veli
Ahmet Hak, Türk öğrencile rin kesinlikle eğitimlerini yarıda bırakmamalarını ve lise
eğitiminin kesinlikle tamamlamaları gerektiğini söyledi.
Okul 1960’lı yıllardan beri eğitim veriyor. Okul Avrupa Birliği
fonlarından da yararlanarak
bir çok proje yapıyor. Özellikle
farklı ülkelerle çalışmak ve proje yapmak isteyen öğrencileri
de BFİ Kaufmannische Schulen
Des BFİ Viyana bekliyor.

EĞİTİM KALİTESİNDEN
TAVİZ YOK

Okulda eğitim gören Ece
Çetinkaya, Yasemin Doğan,
Eren Ceyhan, Alex İnci, Hakan
Gülüm, Sar anda Kalanderi,
Samet Çakır ve Darko
Gudzuganovic isimli başarılı bir
şekilde mezun olan öğrenciler
ise Yeni Vatan Gazetesi aracılığı
ile eğitim görmek isteyen öğrencilere seslendiler.
“Eğitim çok önemli. Biz BFİ’nin
imkanlarından kolaylıkla yararlanıyoruz. Eğer çok uygun fiyata
eğitim görmek isteyen arkadaşlar varsa bu okulu biz öneriyoruz. Çünkü, hem fiyat olarak uygun hem de maddi zorlukta olan
öğrencilere çeşitli yardımlar var.
Okul içinde özellikle satış ve satış öncesi kalite yönetimiyle ilgili de öğrenciler bilgilendiriliyor.
Ayrıca, faturalandırma, kasa
ve para giriş sistemleri gibi ko-

nularda uzman oluncaya kadar
eğitimler sürüyor. Muhasebe,
ekonomi, yabancı dil, işletme,
matematik ve benzeri konularda öğrenciler bilgilendiriliyor.
Biz burada iyi bir eğitim aldık.
Eğitim almak isteyen öğrencilere
de sesleniyoruz. Lütfen bu okula
gelin” diye konuştular.
Geniş bilgi için
00 43 1 587 96 50,
www.schulenbfi.at
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Peygamberin ahiretteki
tek şikayeti ne olacak?

Resul diyecektir ki:
„Ey Rabbim! Benim ümmetim
bu Kur’an’ı devre dışı tuttu.“
Furkan Suresi 30.Ayet
Derleyen Birol Kılıç
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on zamanlarda Peygamber‘in doğumu ile ilgili dünyanın çeşitli yerlerinde birlik ve beraberliğe hizmeti
amaçlayan toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantıların siyasete alet edilmemesi hepimizin
temmenisidir. Bu toplantıların
tek hedefinin Kur’an’ı Kerim‘i
çok iyi anlamak ve aklımızı çalıştırmak olduğunu düşünüyoruz. Demokrasi ve cumhuriyetin
düşmanı olanlar Kur'an'ı anlamadan okuyanlardır. Kur’an demokrasiyi, cumhuriyeti ve hatta
din ile devlet işlerini birbirinden ayırır ve kucaklar. Çağın
çok ilerisindeki Kur’an bir yana, çağın çok gerisinde kendine
Müslüman diyen insanlar var.
'Aklını kullanmayanlar üzerine
pislik yağdırırım' diyen Kur’an’ı
Kerim’in Yunus Suresi'nin 100.
Ayeti hiç bir önem arz etmiyor mu? Müslümanlar‘ın dünyada başından eksik olmayan pislikler, Kur’an yüzünden
değil akıllarını kullanmayan
Müslümanlar yüzünden değil
mi? O yüzden ilk başta yapılacak
iş, tüm bu Müslümanlar‘ın 'biz
Kur’an’ı Kerim’in istediği, tavsiye
ettiği Kur’an Müslümanlarıyız'
demeleri değil midir? Yalnız konu Peygamber‘in doğumu ise birinci derecedeki tüm İslami referans kaynaklarını bir kenara
bırakarak ve Hakk’ın ipi olan
Kur’an’ı Kerim’i tek başına en
üste alarak şu sarsıcı ve düşündürücü FURKAN Suresi‘nin 30.
Ayeti‘ne izninizle dikkat çekmek
isterim: ‘‘Resul diyecektir ki:‘‘
Ey Rabbim! Benim ümmetim bu
Kur’an’ı devre dışı tuttu.‘‘
Bu ayet size ne anlam ifade ediyor? Düşünelim. Ayetleri okumak yetmiyor. Kur’an’ı Kerim'in
çeşitli ayetleri 'beni derin, derin
düşünerek(tedebbür) ve özellikle aklını çalıştırarak anlamaya
çalış' öğüdünde bulunuyor. Rab,
Kur’an’da aklını çalıştırmayan insanlığa cezasını şöyle vereceğini çok açık ve net bir şekilde ifade ediyor:
„Aklınızı çalıştırmazsanız üzerinize pislik/bela yağdırırım“
(Yunus Süre, 100) Hatta daha ileri gidecek olursak‚ 'Aklını çalıştırmayanlar hayvan kılığındadır‘
ayeti ile çok açık ve net bir me-

saj veriyor. Dolayısıyla Furkan
Suresi‘nin 30. Ayeti'ndeki "Resul
diyecektir ki: „Ey Rabbim! Benim
ümmetim bu Kur’an’ı devre dışı
tuttu.“ sözlerini aklımızı çalıştırarak, hür olarak nasıl yorumlayacağız? Peygamberi seviyorsak
Kur’an’daki bu açık ve net ayetin
anlamının bizim için çok büyük
olması gerekmez mi?
Kendinize bu ayetten bir ders çıkarıyor musunuz? Kur’an’ı Kerim
okumak için merasimlere gerek
olmadığını, yatarken bile okunabileceğini Kur’an’ın ayetleri çok açık ve net açıklıyor. Peki
Kur’an’ı Kerim'e karşı bu korku nedir? Onu alıp dolapların
tepesine hem de bezler ile sarıp saklamak niye, duvarlara bir
torba ile süs gibi asmak niye?
Kur’an’ı Kerim’i elimize aldığımızda öcü çarpacak diye korkmak, Kur’an’ı Kerim'in tüm ruhuna terstir. Tam tersine Kur’an’ı
Kerim’in dolapların tozlu rafalarından indirilmesi gerektiğini,
duvarlardan çivilerin sökülmesi gerektiğini bilmeliyiz. Çünkü
Furkan Suresi 30. Ayet bakın ne
diyor: Resul diyecektir ki:‘‘ Ey
Rabbim! Benim ümmetim bu
Kur’an’ı devre dışı tuttu.‘‘ Bu
ihtar ve serzeniş değil midir?
Bana göre ciddi bir ihtar ve serzeniştir? İhtarda ve serzenişte
bulunan doğum gününü kutladığınız Peygamber Muhammed
M u s t a f a‘d ı r ( s av ) . B u r a d a
Peygamber‘in Hadis’i ise işte size rivayet olmayan, yalan olmayan gerçek bir Kur’an’ı Kerim
Hadisi. Ne istiyor Peygamber:
Kur’an’ı Kerim’i okuyun!..Peki
Kur’an’ı Kerim’in Cebrail ile vahiy yoluyla Peygamber‘in kalbine inen ilk ayeti nedir? İkra
yani oku! Demek ki İslam’da
okumak ve araştırmak ve aklını kullanmak çok önemli. Hz.
Peygamber‘in Furkan Suresi 30.
Ayetinde hem de Cenab-ı Hak
huzurunda ahirette bütün insanlık önünde ümmetinden tek
şikayeti bu ayette dile getirilmiştir. Bu ayeti, bu doğum gününde
özellikle dikkatlerinize sunuyoruz ve büyük ruhlara sözü bırakıyoruz : ”Ayette şikayet için
kullanılan kelimeler ayrı bir mucize sergilemektedir. Ayette geçen ‘‘ittihaz‘‘ anlamı nedir? diyor uzmanlar. İşte görünüşte
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elle sarılıp tutmaktır. Ancak buraya dikkat. Bu tutmanın ‘‘mehcur‘‘ bir tutma olduğu ayette belirtiliyor. Ne demek ‘‘Mehcur‘‘?
Mehcur, uzaklaştırılan, devre dışına çıkarılan, ayrı tutulan
demektir. Buradan anlaşılan
Resul, Cenab-ı Hak huzurunda
Kur’an’ı Kerim'i benimseyip kucaklar bir manzar arzetmelerine
rağmen onu kendilerinden uzaklaştırıp devre dışı tuttuklarından
şikayetçidir. Özet olarak zahişre Kur’an’a sarılma, hakikatte
ise Kur’an’ı Kerim’i itme ve ondan uzaklaştırma sergilenmiştir. Burada Maun Suresi'nin riyaya dikkat çeken tokatı ayrıca
söz konusudur. İşte İslam dünyasının yüzyıllardan beri arz ettiği manzara gerçekten bu değil
midir? Din, Kur’an’ın dinidir ama
Müslümanım diyen topluma yön
ve hareket veren Kur’an değildir. Kur’an’a fatura edilen bir yığın zübür yani uydurma kutsal
kitap,mezhep, tarikat, fetva, icma, hazret, seyyid, dede , pir
vs.‘dir. Tevhid dini adeta şirketler topluluğu dini haline getirilmiş ve Kur’an’ın şu ayetteki mucizesi de tecelli etmiştir:
‘‘Yoksa onların şürekası, hükümeti ortakları mı var da kendilerine din konusunda Allah’ın izin
vermediği şeyler kurallaştrılıyor.
(Şüreka Süresi, Ayet 21)
Hz. Peygameber’in en büyük mücadelelerinden biri de Allah’ın kitabı dışında bir din kaynağı ortaya
çıkmasını engellemek için olmuştur. Peygamber, işte bunun ilk adımı olarak kendi sözlerinin yazılmasına müsade etmemiş, ondan
habersiz birşeyler yazanlara, yazdıklarını imha ettirmiştir.
Bu davranışın ilk zamanlarda
olduğunu, sonradan hadis yazımına müsade ettiğini söyleyenler, tarihe, akla ve İslam dininin
ve Kur’an’ın ruhuna uymayan
iddialar içindedirler. İddianın
yanlışlığını anlamak için klasik kaynaklara bakmak bile yeterlidir. Bir örnek olarak İbn
Abdil Berr (ölm. H. 463) in Cami
Beyani’l-İlm adlı eserinden bazı satırlar aktaralım. Anılan eserin, Hadisin Yazılmasının ve
Kitaplarda Ebedileştirilmesinin
Kerahaetine ilişkin Bab adını

taşıyan bölümünde şu satırları
okuyuyoruz: ‘‘Resul buyurmuştur ki: ‘‘Benden Kur’an dışında
birşey yazmayın. Benden Kur’an
dışında birşey yazmış olan onu
derhal yok etsin.‘‘ Zeyd b. Sabit
Muaviye’nin yanına gitmişti.
Muaviye ondan bir hadis rivayet etmesini istedi ve bir kişiye
yazmasını emretti. Bunun üzerine Zayd şöyle dedi: „Resul bize
sözlerinden herhangi birini yazmamamızı emretti ve yazmış olduklarımızı yok ettirdi.“ Hz. Ali
halka hitap ettiği bir konuşmasında şöyle demiştir:
„Elinde yazılı hadis bulunan onu
yok etsin. Şu bir gerçek ki insanlar ulemanın hadislerine uyup
rablarının kitaplarını terkederek helak olmuşlardır.‘‘ Ebu Said
el-Hudri kendisinden bazı rivayetleri yazmak isteyenlere şunu
şöylemiştir: „Bu sözleri yazarak
müshaflar mı vücuda istiyorsunuz? Aynı zat böyle bir istek karşısında şunuda söyleyebilmiştir:
„Resul’den rivayet ettiğim bir hadise Kur’an mı yapmak peşindesiniz? İmam Malik şöyle diyor:
„Halife Ömer, hadisleri toplayıp
yazdırmak istemişti. Sonra düşündü ve kararını şöyle açıkladı:
„Hayır, Allah’ın kitabınının yanında bir başka kitaba yer vermeyiz.‘‘ Hz. Ömer kararının gerekçesini şöyle açıklamıştır: „Geçmiş
zaman baktım ve gördüm ki, sizden önce bazı topluluklar vahyin dışında bazı kitaplar oluşturdular sonra bu kitaplara
sarıldılar, Allah’ın kitabını terk
ettiler. Allah‘a yemin ederim ki ,
Allah’ın kitabınının yanında bir
başka kitabın varlığına ebediyyen razı olamam. „Hz.Ömer bu
kararının ardından bütün valilerine genelge gödererek hadis
adıyla ellerinde bulunan herşeyi
yok etmelerini emretti: Dahhak
şöyle diyordu: „İnsanlar üzerine
öyle bir zamana gelecek ki, hadisler alabildiğine çoğalacak Kur’an
tozlar içinde kalacak ve hiç kimse
ona bakmayacak.‘‘
İbn Abbas hadis yazmayı yasaklar ve şöyle der: ‘‘ Sizden önceki
ümmetlerin sapmaları bu şekilde kitaplar vücuda getirmek yüzünden olmuştur...‘‘(İbn Abdil
Berr; Cami Beyanil –İlm, 1/6368)”
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Erbakan Hoca’yı hiç
böyle görmediniz
Öğrencisi Üzeyir Garih hakkında çarpıcı sözler:

Fehmi Çalmuk’un, eski
B a şb a ka n l a rd a n N e c m e t t i n
Erbakan’ın bugüne kadar hiç
yayınlanmamış belge ve fo toğraflarından oluşan “Das ist
Erbakan” kitabının ikinci cildi
yayımladı.

bulunurken, Garih’in Necmettin
Erbakan ve Alparslan Türkeş
hakkındaki sözleri dikkat çekiyor.

Kitapta Necmettin Erbakan’ın
Hatice Nermin Saatçioğlu ile nikah fotoğrafları ilk kez yayımlandı.

Papyonlu düğün fotoğraflarıyla ilk kez görüntülen Necmettin
Erbakan İstanbul Çınar otelde evlendi. Erbakan’ın nikah
şahitleri ise İstanbul Teknik
Üniversitesi Rektörü Profesör
Dr. Bedri Karafakioğlu, diğeri ise TOB Başkanı Sırrı Enver
Batur’du.

Nikah fotoğr afında Nermin
Saatçioğlu’nun başının açık olduğu, Erbakan’ın ise papyon taktığı görülürken Saatçioğlu’nun
evlilikten sonra başını kapamaya karar vermesi de Çalmuk’un
çalışmasında anlatıldı.
Das ist Erbakan’da Nakşibendi
Şeyhi Küçük Hüseyin Efendi’nin
mezarı başında öldüren Üzeyir
Garih hakkında da bir bölüm

İşte kitaptaki o
bölümler:

Evlendiğinde başı açık olan
Nermin Erbakan’ın, büyük kızı
Zeynep Erbakan 4 yaşına bastığında ateşli bir hastalık nedeniyle menenjit olup acilen hastaneye yatırıldığında “Zeynep,
iyileşsin kapanacağım Allah’ım”

diye dua ettiği öne sürülüyor.
Aile çevresinin anlattığına göre sabah hastaneye gittiklerinde, Zeynep’in tehlikeyi atlattığını öğrenen Nermin Erbakan,
Fatih’den bir mağazadan kendisine başörtüler alarak eve gelmişti. İstanbul dışında olan
Erbakan’ın ancak bir gün sonra gece yarısı eve geldiğinin dile getirildiği kitapta Necmettin
Erbakan’ın heyecanla eve döndüğü vakit kapıyı açan başörtülü eşi Nermin Erbakan olmuştu.
Erbakan’ın karşılaştığı manzara
karşısında dakikalarca güldüğü,
sonra da sevinç göz yaşları döktüğü anlatılır.

ERBAKAN: ÜZEYİR
GARİH İMANLIYDI
N a k ş i b e n d i Ş e y h i Kü ç ü k
Hüseyin’in Efendi’nin mezarı
başında öldüren Musevi köken-

li Üzeyir Garih’in Türkeş hakkındaki sözleri Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşı iş adamı Mustafa
Köksal’a dayandırılarak de ilk
kez yayınlanıyor:
“Yahudi asıllı Türk vatandaşı Üzeyir Garih ile 1985 -86 yılları olsa gerek, bir yolculukta
Almanya seferinde uçakta yan
yana oturduk… Uzun uzun konuşma imkanımız oldu. Benimle
birlikte polis kontrolünde iken
şunları söyledi ‘Bu ikinci kez
başıma geliyor…Ayağımın biri diğerinden kısa olduğu için
yüksek topuk yaptırıyorum.
Ancak bu da böyle yolculuklarda devamlı sorun oluşturuyor, polis ayakkabımın topuğunu yarıp içine bakıyor. Benim
Almancam yok. İngilizcem var.
Sizin Almancanız iyi ise kontrolde yardım edin’ dedi. Benim
Refah Partisi Çankaya ilçe baş-
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kanı olduğu öğrenince çok
mutlu oldu. İTÜ’de Erbakan
Hoca’nın öğrencisi olduğunu
ona saygısının büyük olduğunu anlattı. Bir ara “Hiç Küçük
Hüseyin Efendi’yi duydun mu?
diye sordu. Kendisinin her fırsatta Eyüp’deki mezarının başına gidip dua ettiğini söyledi.
Aslen Kıbrıs’lıdır. Gerçek adı
Hüseyin Feyzullah’dır. “Madem
siyaset yapıyorsun Kıbrıs’lı
olup da adı Hüseyin Feyzullah
olan bir siyasetçi var. Tanır mısın” dedi. Tanımadığımı söyleyince ‘Alparslan Türkeş’dir.
O da Küçük Hüseyin Efendi’ye
intisaplıydı.’ Bu zat Sabataist
değil mi ? diye sorunca, Hz.
Muhammed Efendimizin döneminden örnek verdi.
‘Peygamberimizi öldürmeye gidenler, imana gelip Müslüman
olmadı mı? Tövbe ettikten sonra eski inancının ne hükmü var’
dedi.”
Üzeyir Garih’i, “imanlıydı, hep
Müslümanlardan yana olmuştur” şeklinde anlatan Erbakan
Garih’in 28 Şubat döneminde
yaşanan tartışmalarda Yahudi
Lobisi ile irtibat kurduğunu, onları ikna etmeye çalıştığını öne
sürüyor. Erbakan’a göre Garih’in
ismi Küçük Hüseyin Efendi tarafından konuldu: “Anne ve babasının uzun zaman çocuğu olmaması üzerine kapı komşuları
1930 yılında vefat eden Nakşi
Şeyhi Küçük Hüseyin Efendi’nin
yolu kesilerek durum anlatılır
ve dua istenir. Oğulları dünyaya gelince anne ve baba bebeği
alıp Küçük Hüseyin Efendi’nin
dergahına giderler. Erkek çocuğunun ismini koyması isterler. O
da Üzeyir peygamberin isminin
koyulmasını uygun bulur.”
Adı Molla’ya çıkmış Erbakan’ın
adı “gâvur”a çıkmış öğrenci
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Üzeyir Garih’i kollaması üniversitede bir çok kişinin merakını
celbeder. Hatta Erbakan, mezun olduğunda Garih’in üniversite de kalması için çok mücadele verecektir. “Necmettin Bey
bu ısrar nedendir? ” sorusunu
yönelten üniversite yöneticisine
“Üzeyir ,bana hocamın emanetidir” cevabını verir.
Garih, İTÜ Makine Bölümü’nden
okul birincisi Hasan Fehmi
Ya z ı c ı’ n ı n a r d ı n d a n i k i n ci olmuştur. Mehmet Turgut,
Abdülkerim Doğru, Cahit
Dalokay, Mükerrem Taşçıoğlu,
Cahit Aral ve Korkut Özal gibi ilerleyen yılların birçok bakan ve milletvekili ile sınıf arkadaşlığı eder. Ancak onu oldukça
üzen, üzdüğü kadar da çıkış yolu bulamadığı bir sorunu vardır.
Arkadaşları O’na “Gâvur” diye
hitap etmektedir. Garih’in büyük
sorunu Erbakan’ın zorlamasıyla
ortaya çıkmış Erbakan okuduğu
Kur’an ayetinin mealini Üzeyir
Garih’e anlatmış “Arkadaşlarına
bu ayeti okut. Yaptıklarının
yanlış olduğunu anlayacaklardır” demiştir. Erbakan’ın okuduğu “Maide Suresi’nin 62’inci ayeti kerimesidir.” Garih’in
arkadaşlarından biri olan İdris
Yamantürk, Garih ile aralarında
geçen olayı şu şekilde anlatmaktadır: “Gülüp geçse de zoruna
gittiğini seneler sonra İstanbul
Hilton Otel’de karşılaştıklarında ‘İdris Maide 62’ yi biliyor musun?’ diyerek belli eder. İdris
Bey de ‘Hayır’ deyince, Üzeyir
Garih ‘Lütfen okuyup bir sonraki karşılaşmamızda kanaatinizi belirtirseniz çok memnun
olurum’ temennisinde bulunur. Nitekim bir başka oluşumda karşılaşırlar. Üzeyir Garih
‘İdris, okudunuz mu?’ diyerek
yanına yaklaşır. İdris Bey de

‘Okudum Üzeyir Bey’ cevabına, halen bana ‘Gâvur diyor musun?’ deyince İdris Bey ‘Hayır,
ben sana dün de “gâvur’ demiyordum. Bahsedilen ayeti okuyunca zaten demem mümkün
değil Üzeyir’ diyerek Üzeyir
Garih’i rahatlatır.”

M a i d e Su re s i 62’ i n c i aye t :
Onlardan birçoğunun günaha
girmede, haksızlık etmede ve
haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta
oldukları şey ne kötüdür!

Soldan sağa. Prof. Dr. Nizamettin Erbakan, Fürüzan Erbakan (Selahattin
Erbakan’n eşi), Prof. Dr. Selahattin Erbakan, Nigar Erbakan, Prof. Dr.
Günhan Erbakan (Selahattin Erbakan’ın oğlu), Prof. Dr. Necmettin
Erbakan, Sabri Özkan Erbakan (Selahattin Erbakan’ın oğlu).
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Bazı gıdalar ile ilgili sindirim
güçlüğü yaşanabileceğini vurgulayan Karatay, şöyle konuştu:
"Kilo veremiyorsanız, eğer bir
şey yediğiniz zaman gaz oluyorsa bilin ki vücudunuz onu
artık tolere edemiyor. Uzun
süre kilo vermeyen, alerji şikayeti olanlara gıda intoleransı
testini yaptırıyorum ama güvenilir yerlerde yapılması lazım.
Eğer gizli bir gıda alerjiniz dahi
varsa bilin ki kilo da veremezsiniz, hastalıklardan da kurtulamazsınız."

IMPRESSUM/ KÜNYE

REDAKTION:
Tel.: 01 / 513 76 15-0
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.......................................................
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Prof. Dr. Canan Karatay:

Şeker, en tatlı zehirdir
İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Karatay, "Ekmek bunu
çok yükseltir ve trans yağlar, yani pakete girmiş tüm gıdalarda bulunan yağlar, kanser sebebidir. Onun için 'Şeker ve ekmek tüketmeyin,
şeker, en tatlı zehirdir' diyorum." dedi.
ISPARTA
İç hastalıkları ve kardiyoloji
uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Kanserin sebebi, vücuttaki insülin hormonu yüksekliğidir. Ekmek bunu çok yükseltir
ve trans yağlar, yani pakete girmiş tüm gıdalarda bulunan
yağlar, kanser sebebidir. Onun
için 'Şeker ve ekmek tüketmeyin, şeker, en tatlı zehirdir' diyorum." dedi.
Karatay, özel bir okulda düzenlenen konferansa katılmak için
geldiği Isparta'da, gazetecilere
yaptığı açıklamada, kanserin
sebebinin vücuttaki insülin
hormonunun yüksekliği olduğunu söyledi.
Şekerin, kansere neden oldu-

ğunu belirten Karatay, "Kanser yapan şekerdir, yediğimiz
şekerlerin ve ekmeklerin kan
şekerini yükseltmesidir. Kanserin sebebi, vücuttaki insülin
hormonu yüksekliğidir. Ekmek
bunu çok yükseltir ve trans
yağlar, yani pakete girmiş tüm
gıdalarda bulunan yağlar, kanser sebebidir. Onun için 'Şeker
ve ekmek tüketmeyin, şeker, en
tatlı zehirdir' diyorum. Kan şekerini en çok yükselten ekmektir." diye konuştu.
Ekmekte, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izniyle
yüzde 10 katkı maddesi olduğuna da işaret eden Karatay, "O
katkı maddesinin içinde bromür var. Bromürün artık kanserojen olduğu tüm çalışmalarda
gösterildi. Bromür, klorür gibi

ağır bir metaldir. Suriye'de klorür gazı kullanılarak insanlar
öldü. Klorür de bromür de aynı
gruptan sayılır." ifadesini kullandı.
Bahar halsizliğinin önüne geçmek için
Prof. Dr. Canan Karatay, baharın gelmesine rağmen doğal
kış ürünlerinin tüketilmesine
devam edilmesi uyarısında bulundu.
Bahar geçişlerinde yorgunluk
ve halsizlik de yaşanabileceğine değinen Karatay, "Bahar
halsizliğinin önüne geçecek,
doğal köy tereyağıdır, zeytinyağıdır, balık yağıdır. Bunları bol
bol tüketirsek, bahar yorgunluğu olmaz." dedi.

Kanser dahil bu tür hastalıkların mantar gibi arttığını belirten Karatay, "Bu hastalıklar
genetik değildir. Şeker tüketimi
çok artmıştır ve azaltılmalıdır.
Mantar gibi obezite arttı. Buna
bağlı kalp, şeker, felç, kanser
ve Alzheimer gibi hastalıklar
arttı" ifadesini kullandı.

"HER TÜRLÜ TAHIL VE
OT ŞEKERDİR"
Hayvanların otlardan dolayı yağlandığını da ifade eden
Karatay, şöyle konuştu: "Her
türlü tahıl ve ot şekerdir. Bedenimiz onu şeker olarak algılıyor. Şekere dönüşen şeyler
tüketilmediği sürece yağlanma, obezite ve diyabet olmaz.
İnsan vücudu yürümek için
yapılmıştır. Doğal tereyağı ve
zeytinyağının cenneti bizim
ülkemiz. Bunları tüketmeliyiz.
Doğal balık yağı tüketmeliyiz.
Protein olarak yağlı kuzu eti,
balık, köy yumurtası, tavuğu,
peynir ve yoğurt tüketmeliyiz.
Bol su içmeliyiz. Günlük şeker
ihtiyacımız bir çay kaşığı kadardır. Her türlü baklagil en
sağlıklıdır. Kuru baklagiller tahıl grubunda değildir. Buğday,
kan şekerini aniden yükseltir.
Beyaz şekerden daha etkilidir.
En sağlıklı meyve zeytindir.
En sağlıklı meyve suyu zeytin
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suyudur. Zeytin yağı, ana sütünün aynısıdır."
"Yediğimiz her türlü şeker ve
karbonhidratlar vücuda direkt
girdiği zaman vücudumuz onu
şeker olarak görüyor" diyen
Prof. Karatay, şöyle devam etti:
"Yediğimiz şeylerin vücudumuz tarafından nasıl görüldüğü önemli. Ağzımıza aldığımız
anda vücudumuz onu şeker
olarak görüyor ve algılıyor. Şeker, her dokuyu harap ediyor.
Bedenimizin en sağlam yeri
olan dişi çürüten bir maddedir
şeker."

Peynir lezzettir.
Yoğurt hayattır.
ŞİMDİ
N
İ
Y
E
N
DE

