
YENI VATAN GAZETESI  
Ausgabe 207 - Aralık - Dezember 
2018 - Kostenlos P.b.b. - 
PLUS.ZEITUNG 10Z038438P 
UNABHÄNGIG - Neue Welt Verlag 
1010 Wien - „Nicht Retournieren“

Weihnachten-Spezial-Ausgabe

Avusturya’da Alevi temsilcileri 
arasındaki gerginlik nedir? S. 14

Kırılsan da
kırma
Hacı Bektaşi Veli



 Aralık 2018 – SAYI 206        2 3         Aralık 2018 – SAYI 206 19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

dan tek gözle bakabildiniz mi? Koca Yunus 
Emre’nin “Yaratılanı severim, Yaradan’dan 
ötürü” sözüne aksi bir şekilde iblisin askeri 
oldunuz mu? 

 Neden bu bölünmüşlük?

Cahili ve aydını ile sayısı 300 bini aşan 
Türkiye göçmeninin neden bu kadar kimse-
siz, düşmüş, fırkalara ve mezheplere bölün-
müş olduğunu hiç düşündünüz mü, bunu 
kendinize dert edindiniz mi?

Sorguladınız mı?

Türkiye göçmenleri etrafındaki üretim kabı-
zı, ben merkezli düşünen siyasetçileri, oldu-
ğundan fazla saat yazmaktan imtina etmeyen 
dolandırıcı avukatları, medya, dernek, fede-
rasyon, cami, cem evi adı altında sözde kamu 
ve toplum için çalışan ama özde kendi nefis-
lerini, makamlarını ve ceplerini düşünen arı-

zalı kişi, kurum ve kuruluşları hiç sorguladı-
nız mı?

Nitelikli dolandırıcılık

Partilerin içinde fikir ve hizmet üretip kamu-
ya fayda sağlamak yerine kendi işlerini takip 
edip nitelikli dolandırıcılık yaparak, cep dol-
durarak, onun bunun önünde diz çöküp yal-
taklık yaparak, hak yiyerek, Viyana pazar-
larında, Viyana reklam masalarında, uyum 
masalarında, toptancı masalarında, vatanda-
şını sırtından bıçaklayarak sözde İdris rolün-
de, özünde namussuz bir iblis oldunuz mu? Ya 
da olanlara karşı çıktınız mı?

Tüm okuyucularımızı, dostça, bu sorular-
la muhasebeye davet ediyoruz. Değerli Yeni 
Vatan Gazetesi okuyucuları; hayırlı, uğurlu, 
başarılı ve mutlu bir yeni yıl dileğimizle bir-
likte sizleri, yapılan yanlış ve kötülüklere töv-
be etmeye, af dilemeye ve affetmeye davet 
ediyoruz. Avusturya’nın demokratik hukuk 
devleti yapısı içerisinde, kaba kuvvet kullan-

mayan, eğitime öncelikli önem veren, aydın, 
kültürlü ve aklı başında olan herkesle diyalo-
ğa hazır bir toplum için hepimizin üzerine bü-
yük görevler düşüyor. Birinci şart, içinizdeki 
nefret kirini atmak ve sevgi tohumlarını ye-
şertmektir. Nefrete “Hayır!”, sevgi ve saygıya 
ise “Evet!” demeye daveti, 2019 yılının amen-
tüsü yapalım. Hayırlı ve uğurlu yeni bir yıl di-
leği ile…

Hürmetlerimizle 
Dinin sahibi Yüce Kudret’e, tüm değerli oku-

yucularımız adına, Yusuf Peygamber’in 
Furkan’da geçen duası, 2019 yılı için niyaz-

mızdır:
“Yüce Rabbimiz! Göğsümüzü nurun-

la genişlet, ilmimizi arttır, bakış ve anlayı-
şımızı güçlendir, sevdiklerine sevdir. Yüce 
Rabbimiz! Kitabındaki bütün güzelliklere bizi 
erdir, hayır, bereket, başarı ve mutluluk sen-
dedir. Ey gökleri ve yeri var eden! Sen bizim 
dünya ve ahirette tek dostumuz ve tek koru-
yucumuzsun.”  

Bırakın kutlamayı! Avusturya’da yaşayan 
300 binden fazla Türkiye göçmeni ve bu-
radaki geçmişi 50 yıla dayanan insan-

lar olarak her yıl sonunda olduğu gibi gelin bu 
yıl da bu vicdani muhasebeyi yapalım. 2018,  
2107 ve 2016 yılları Avusturya’daki Türkiye 
göçmenleri için her yönden çok zor ve sıkıntılı 
yıllar oldu. İzninizle gelin dobra dobra, tatlı ve 
acı sorularla bu kapıyı açalım ve hatalarımız-
dan ders çıkarmaya çalışalım. Kimse kimseye 
zorla fikirlerini, siyasi duruşunu, mezhebini, 
meşrebini ve dünya görüşünü kabul ettirmeye 
çalışmadan, kimse kimseyi farklı düşündüğü 
için aşağılamadan, gelin sakince kişisel muha-
sebemizi her yıl olduğu gibi yapalım.

Ne kabahatler işlediniz?

‘Benim siyasi görüşümü, benim liderimi be-
ğenmezsen, sana her türlü iftirada bulunabi-
lir, her türlü alçaklığı yapabilirim.’ gibi bir ruh 
haline girdiniz mi ya da bu konuda sözlü, ya-
zılı ve/veya fiziksel saldırılarda bulundunuz 
mu? Mesela fikrini beğenmediğiniz kişi veya 
kişiler hakkında, konu komşuya, iş arkadaşla-
rına ya da kamuda konuşan kişilere, orada bu-
rada sinkaflı küfürler ettiniz mi, pis iftiralarda, 
fitne fesat girişimlerde bulundunuz mu ya da 
dedikodu yaptınız mı? Bulunduysanız, karını-
za, ananıza, babanıza, bacınıza, kardeşinize, 
evladınıza böyle alçakça iftiraların, sözlerin 
orada burada veya sosyal medyada yapılması-
nı kabul eder miydiniz? Bulunmadım diyorsa-
nız, ne mutlu size?

Neden sorunlar akıllıca dile 
getirilmiyor?

Türkiye’deki sorunları, Türkiye göçmenleri-
nin tümüne zarar verecek şekilde, sağa sola 
saldırarak buraya getirdiniz mi? Niye bu so-
runlar akıllıca dile getirilmiyor? Bağırarak, 
orada burada, sosyal medyada, Facebook’ta 
tehdit ve küfürler ile hem kendinize hem top-
luma zarar verdiğinizi görüyor musunuz? 
Bakın başımızdaki sorunlara. Bir araya gele-
miyoruz.  İnsanlar birbirlerine güvenmiyor. 
Bugün Avusturya’da var olan, başta Türk es-
nafları olmak üzere her kesim için memurla-
rın ve siyasilerin önyargılarla dolu düşmanca 
davranışlarına ve/veya kötü muameleleri-
ne baktığınızda, buna sebep olanın özellik-
le bu akılsızca tutumunuz olduğunu görebili-
yor musunuz? Daha sakin, akıllıca ve kavga 
etmeden, bilgili ve kültürlü davranışlarla da-
ha inandırıcı olmanız sağlanamaz mı?

‘Para bende’ diyerek adeta para-
ya ve mala tapmışların duasını hiç 

tekrarladınız mı?

Din bezirgânlığı, Allah ve peygamber veya 
Atatürk sömürüsü yaparak, tertemiz insan ro-
lü oynayarak Maun (Kamu) Suresi’nin lanetle-
diği kişi oldunuz mu?

İnfak vazifesini ne kadar yerine getirdiniz?

Komşunuz açken başınızı yastığa koyup ra-
hatça uyudunuz mu? Maddi ve manevi gücü, 
başkalarıyla ne kadar paylaştınız? (İnfak)

Tek gözle bakabildiniz mi?

72 millete, ırk, din, mezhep ayrımı yapma-
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Aussenministerin 
Kneissl: „Muslime 
gehören zu 
Österreich“
ORF ZIB2  
09.01.2018

Avusturya Dışişleri 
Bakanı Karin Kneissl 

Türkiye'ye gidiyor

Sevgili Yeni Vatan Gazetesi okuyu-
cuları, 2018 yılını geride bırakırken 
her yıl olduğu gibi bu yıl da hepi-
mizin kendisine sorması gereken 

sorular olduğuna inanıyoruz.

2018 yılınının  
muhasebesine dostça davet:
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LEHRBERUF CODING
Du weißt genau, was du willst? Was du erreichen 

möchtest? Willkommen in der Lehre! Rund 200 

Lehrberufe warten auf zielstrebige Menschen, für die 

Selbstbestimmung, Jobsicherheit, und guter Verdienst 

zählen. Besonders gefragt bist du in den neuen 

digitalen Lehrberufen. So kannst du mit einer Coding-

Lehre als Programmierer/in voll durchstarten. 

www.ichbineinemacherin.at

WIR LEHRLINGE MACHEN ZUKUNFT

Eine Initiative von
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Dört Avrupa
 ülkesinde mafya 

operasyonu!

Al m a n y a  F e d e r a l 
Kriminal Dairesi (BKA), 
uluslararası kokain ti-

caretinin yüzde 80’nini elinde 
tutan ve yıllık 40 milyar euro-
luk kazancı olan Ndrangheta 
mafya yapılanmasına yöne-
lik Hollanda, Belçika, İtalya ve 
Almanya’da eş zamanlı operas-
yon gerçekleştirildiğini açıkla-

dı. Açıklamada, Almanya gene-
linde yüzün üzerinde iş yeri ve 
eve baskın düzenlendiğini ve 
operasyon kapsamında arala-
rında uzun zamandır aranan-
ların da bulunduğu onlarca 
şahsın tutuklandığı belirtildi. 
BKA, birçok mafya üyesi hak-
kında tutuklama kararı çıkarıl-
dığını da açıkladı.

Avrupa Birliği ceza ve yargı 
konularında işbirliği kurumu 
Eurojust tarafından 2016 yı-
lından bu yana yürütülen or-
tak soruşturma kapsamında 
başlatılan baskınlarda yüklü 
miktarda kokain maddesinin 
de ele geçirildiği ifade edildi. 
Uyuşturucudan elde edilen ka-

ra parayı Almanya üzerinden 
aklayan Ndrangheta çetesinin, 
Almanya’da orta ölçekli yüz-
lerce pizza lokantasını kulla-
narak uyuşturucudan elde et-
tiği paraları piyasaya sürdüğü 
belirlendi.

(Haber Türk)

Almanya, Belçika, İtalya ve Hollanda’da dün-
yanın en büyük uyuşturucu mafya yapılan-

ması olan İtalyan suç örgütü Ndrangheta’ya 
düzenlenen baskınlar sonucu onlarca mafya 

üyesi gözaltına alındı.

Trükiye'nin 95 yıl 
sonra ilk Almanca 

konuşan Avus-
turya Büyükelçisi 
olarak tarihe ge-
çen ve kısa süre-
de Viyana'da her 

kesimin büyük 
sevgi ve saygısını 
kazanan Mehmet 

Ferden Çarıkçı, 
Avusturya'ya veda 

ediyor.

Türkiye’nin 95 yı l  son-
ra ilk Almanca konuşan 
Avusturya Büyükelçisi 

olarak tarihe geçen Mehmet 
Ferden Çarıkçı, Viyana’daki gö-
revini tamamlayarak 2018’in 
Aralık ayı başında Ankara’ya 
dönüyor. Takribi dört yıl boyun-
ca Birleşmiş Milletler Cenevre 
Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi 
Temsilcisi olarak görev yapan 
Çarıkçı, 4 Temmuz 2017 tari-
hinde Avusturya Büyükelçisi 
görevini ifa etmeye başlamıştı. 
Büyükelçilerin yurt dışı görev-
lerinin toplamda altı yılı geç-
memesi gerekiyor. 

Sayın Büyükelçi Çarıkçı’ya, 
Avusturya - Türkiye ilişkileri adı-
na köprüleri yakmadan ifa etti-
ği çok çeşitli icraatleri, sabır, bil-
gi dolu ve dostane çalışmaları ve 
üstün hizmetlerinden dolayı tüm 
Yeni Vatan Gazetesi okuyucuları 
namına içtenlikle teşekkür eder, 
kendisine ve çok kıymetli eşi se-
fire hanıma esenlik dolu günler 
ve üstün başarılar dileriz.

Yeni Vatan Gazetesi

Güle güle Sayın Büyükelçi 
Teşekkür ederiz

Die Nr. 1 
seit 1999 
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die Geschichte des panierten 
Schnitzels am Hof des oströmisc-
hen Kaisers in Byzanz IN ISTANBUL-
TÜRKEI seinen Lauf. Weil der da-
malige Herrscher Kaiser Basilius 
ein besonderer Feinschmecker war 
und seine Untertanen (Besonders 
christlich Türkische) haben ihn 

ganz besonders verehrten, reich-
ten Sie ihm «goldenes Fleisch», 
edle Fleischstücke, überzogen mit 
Blattgold. Viele Adelige und Reiche 
waren der Meinung, dass auch 
Ihnen solche Ehrengebühren wür-
de und imitierten den Brauch kur-
zerhand. Findige Bürger ersetzten 

das für sie unbezahlbare Gold mit 
einer Hülle aus goldgelb gebrate-
nen Brotkrümeln – das panierte 
Schnitzel war geboren. Besonders 
im reichen Mailand stiess das 
Panieren von Schnitzeln auf grosse 
Begeisterung, denn das zeugte vom 
hohen Ansehen der Gastgeber.

Um den Ursprung des Wiener 
Schnitzels ranken sich jetzt vie-
le Legenden. Eine davon veror-
tet ihn in Istanbul, von wo die 
mit den Babenberger-Herzögen 
im 12. und 13. Jh. verheirateten 
Prinzessinnen die Zubereitngsart 
mitgebracht hätten; am byzanti-
nischen Kaiserhof in Istanbul se-
ien Speisen sogar mit Gold pani-
ert worden. Eine andere Legende 
schreibt den Import nach Wien 
dem berühmten Feldmarschall 
Radetzky zu, der das Schnitzel auf 
seinen Italienfeldzügen 1848/1849 
in Mailand kennengelernt hätte. 
Tatsächlich taucht aber das pani-
erte Kalbschnitzel bereits davor um 
1831 in Wiener Kochbüchern auf, 

und schon im 17. und 18. Jh. pflegte 
man in Wien Fleischstücke zu pa-
nieren und heraus zu backen.”

von Birol Kilic

Das kulinarische Aushänge-
schild des Landes Republik 
Österreich stammt aus der 

Türkei. Aus dem goldenen Byzanz 
Zeit.  Laut Physiker Werner Gruber 
in der Presse ist die Legende, 
dass das Wiener Schnitzel 1857 
von Feldmarschall Radetzky von 
Italien nach Wien importiert wur-
de (in Anlehnung an das Costoletta 

milanese), ist längst widerlegt. Die 
Panier wurde einst in Byzanz er-
funden und kam über die Mauren, 
Spanier und später Italiener zu 
uns.

Mit der Ausstellung “Das Goldene 
Byzanz & der Orient” soll im 
Renaissanceschloss Schallaburg 
das Byzantinische Reich zu ne-
uem Leben eigentlich erweckt.  
Die Gestalter haben  damals von 
31. März bis 4. November 2012  in 
Niederösterreich “eine atembera-
ubende Entdeckungsreise durch 
Geschichte und Kultur des Reiches”, 
das auch für die Entstehung des 
modernen Europa eine bedeuten-
de Rolle spielte dargestellt wo man 
auch ” Das Schnitzel” Geschichte 
lernen könnte:

“Seine Hauptstadt Konstanti-
nopel jetzt Istanbul war für et-
wa 800 Jahre das bedeutendste 
kulturelle, wirtschaftliche und 
religiöse Zentrum im östlichen 
Mittelmeerraum. Die Ausstellung 
spannt einen Bogen von der 
Neugründung Konstantinopels 
im Jahr 330 bis zur Eroberung 
der Stadt durch die Osmanen 
1453. Im heutigen Istanbul regi-
erten die byzantinischen Kaiser 
ein Imperium, das sich zeitwei-
se von Italien bis Armenien, von 
der Donau bis nach Ägypten ers-
treckte.

D i e  B e z e i ch n u ng  „Wi e n e r 
Schnitzel“ taucht erstmals 1831 in 
Österreich auf. Im 9. Jahrhundert  
also vor 900 Jahren früher nimmt 

Stammt das Wiener Schnitzel 
aus Istanbul (Byzanz)?

Das original Wiener 
Schnitzel wird vom 
Kalb und nicht vom 
Schwein gemacht! 

Aber Ursprung?

„Eine Information des Landes Niederösterreich“
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FPÖ’nün ırkçı klişeler ba-
rındıran Facebook vide-
osu,  kışkırtıcı içeriği ne-

deniyle ihbar edildi. Österreich 
Gazetesi tarafından aktarılan 
haberde; Viyana Uygulamalı 
S a n a t l a r  Ü n i v e r s i t e s i 
Rektörü Gerald Bast’ın Ceza 
Kanunu’nun 283. maddesine 
göre muharriklik (kışırtıcılık) 
iddiası ile kısa adı FPÖ olan 
Avusturya Özgürlük Partisi 
hakkında Viyana Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na suç duyuru-
sunda bulunduğu aktarıldı. 
Şikâyete konu olay ise FPÖ’nün 
“Sosyal sigorta kartlarında 
(E-Card) fotoğraf – Sosyal istis-
mara son!” videosu. Daha önce 

NEOS Partisi de aynı iddia ile fi-
ili bir suçtan söz etmişti.

Strache ve Hofer’in 
tepkisi “sorumsuz, 

bayat ve 
katlanılamaz”

Rektör Gerald Bast, konuya 
ilişkin şu beyanda bulundu: 
“Başbakan Yardımcısı Strache 
ve Devlet Bakanı Hofer’in bu 
kışkırtıcı videoya tepkisi;  so-
rumsuz, bayat ve katlanıla-
maz. İki hükümet temsilcisince 
formüle edilen “Bundan hoş-
lanmadım” sözleriyle bu na-
hoş olaydan sıyrılmak mümkün  
değil.”

Tepkinin sebebi 
“tahrikin 

küçümsenmesi”

Tepkisini “Tahrikin küçümsenme-
si tolere edilemez.” sözleriyle açık-
layan Rektör Bast, şöyle devam 
etti: “Değer oryantasyonu gerek-
tiren bir eğitim kurumunun rektö-
rü olarak hükümet yetkililerinin 
bu kışkırtıcı videoyu önemsizleş-
tirmesini ve buna omuz silkmesi-
ni kabul etmiyorum ve buna ses-
siz kalamam. Başbakan Yardımcısı 
Strache ve Devlet Bakanı Hofer için 
bunun ciddi sonuçları olmalı.”

Arka plan

FPÖ’nün söz konusu videosu ile 
etnik ya da bölgesel köken ve/ve-
ya din kriteri ile tanımlanan bir 
topluluğa, topluluğun üyeleri-
nin kamuoyunca küçük görül-
mesi sonucunu doğuracak şe-
kilde hakaret edildiği yönünde 
şüpheler mevcut. Cezai şikâyet 
aracılığı ile Viyana Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın ön soruşturma 
başlatması ve betimlenen olgu-
ların gözden geçirilmesi talep 
ediliyor.

Rektör Bast, 
kışkırtıcı videosu 
nedeniyle FPÖ’den 

şikâyetçi oldu

Avusturya Parlamentosu 
İçişleri Komisyonu geçti-
ğimiz Perşembe günü ra-

dikal sembollerin kullanımına 
ilişkin yasakların kapsamını geniş-
leten ‘Semboller Yasası’nı onayladı. 
Kurier Gazetesi tarafından aktarılan 
habere göre IŞİD ve El-Kaide’nin ya-
nı sıra Bozkurt ve Ustaşa hareketine 
(Hırvat milliyetçiliği) ait sembolle-

rin de kullanımı yasak olacak.

Semboller Yasası’ndan etkilenen di-
ğer gruplar ise şöyle: Sünni İslamcı 
Müslüman Kardeşler, Kürdistan İşçi 
Partisi (PKK), Hamas, Hizbullah’ın 
askeri kanadı ve Avrupa Birliği ta-
rafından terör örgütü olarak kabul 
edilen diğer gruplar. Yasa, nişan 
ve amblemlerin yanı sıra jestleri de 

kapsıyor ki bu, Bozkurt selamının 
ifasının da cezai yaptırımı olacağı 
anlamına geliyor.

Hükümete göre söz konusu yasanın 
hazırlanma gerekçesi ise ilgili grup-
ların hedeflerinin, Avusturya’nın 
temel değerleri ve çoğulculuk ilke-
si ile çelişmesi ve bu gruplara ait 
sembollerin şiddetin yüceltilme-
si ve desteklenmesi adına bir çağrı 
olarak kullanılması. Yani kamu hu-
zuru, düzeni ve güvenliğinin ida-
mesi için ilgili grupların sembolleri-

nin kullanılmasının yasaklanması 
gerek. Yasanın somut olarak hangi 
amblem, işaret ve ifadeleri kapsaya-
cağı ise bir yönetmelikle tanımlana-
cak. İçişleri Bakanı Herbert Kickl’a 
göre (FPÖ) hâlihazırda ilgili yönet-
melik üzerinde çalışılıyor.

Medya raporları ve haberler, film-
ler, tiyatro gösterileri ve sergiler, te-
rör örgütlerinin fikirlerini onayla-
madıkları ve teşvik etmedikleri açık 
olduğu sürece yasaktan muaf tutu-
lacak.

Radikal semboller 
yasağının kapsamı 

genişliyor
İçişleri Komitesi tarafından kabul edilen 
‘Semboller Yasası’na göre Bozkurt selamı 

da artık yasaklı semboller arasında.

Haydnregion Niederösterreich:

Vorschau auf zweite Konzertsaison

Die 2017 anlässlich der 
Wiedereröffnung des um-
gestalteten und renovierten 

Haydn Geburtshauses in Rohrau 
(Bezirk Bruck an der Leitha) aus-
gerufene Initiative Haydnregion 
Niederösterreich geht in die zweite 
Konzertsaison. Für das Programm 
2019 zeichnet die Abteilung 
Kunst und Kultur des Landes 
Niederösterreich als Betreiber des 
Haydn Geburtshauses Rohrau 
unter der Museumsleitung von 
Michael Linsbauer verantwortlich.

Wie ORF.at  berichtete:  Ein 
Konzertreigen mit  über  20 
Veranstaltungen zwischen März 
und Dezember 2019 macht ne-
ben dem Haydn Geburtshaus 
auch in den Schlössern Petronell, 
M a n n e r s d o r f ,  Ro h r au  u n d 
Margarethen am Moos, in der 
Kulturfabrik Hainburg, den 
Pfarrkirchen von Bad Deutsch-
Altenburg,  Prel lenkirchen, 
Göttlesbrunn und Hainburg 
(wo der Start am 2. März in der 

Martin-Luther-Kirche erfolgt) so-
wie im BioWeingut Raser-Bayer in 
Höflein Station.

Unter den Interpreten finden sich 
u.a. die Haydn Philharmonie und 
die Salzburger Hofmusik, die israe-
lische Sopranistin Chen Reiss, der 
italienische Fortepianospezialist 
Costantino Mastroprimiano, der 
Geiger Christian Altenburger, 
das Auner Quartett und die 
Gumpoldskirchner Spatzen.

Nachwuchspflege, 
Kinderkonzerte & 

Forschung

E i n  b e s o n d e r e s  A n l i e g e n 
der Initiative besteht in der 
Förderung des musikalischen 
Nachwuchses auf dem Gebiet 
der Pflege des musikalischen 
Erbes von Joseph und Michael 
Haydn. So findet unter dem 
Juryvorsitz von Kammersängerin 
Angelika Kirchschlager am 
Pfingstwochenende zum zweiten 

Mal der „Internationale Haydn 
Gesangswettbewerb für klassisc-
hes Lied und Arie“ statt.

2018 nahmen bereits etwa 70 jun-
ge Sängerinnen und Sänger aus 23 
verschiedenen Nationen an die-
sem Wettbewerb teil. Der Sieger 
des ersten Wettbewerbs, der jun-
ge deutsche Bariton Konstantin 
K r i m m e l ,  t r i t t  b e i  e i n e m 
Muttertagskonzert gemeinsam mit 
dem Adamas Quartett in Schloss 
Margarethen am Moos auf.

Weitere wesentliche Säulen der 
Haydnregion Niederösterreich 
bilden die Musikvermittlung mit 
Kinderkonzerten und -workhops 
sowie die Forschungstätigkeit 
u n t e r  d e m  M o t t o  „ H ayd n 
Science“ in Kooperation mit 
der Donau-Universität Krems. 
Gemeinsam mit der Michael 
Haydn Gesellschaft Salzburg soll 
in den nächsten Jahren an ei-
ner Biografie Michael Haydns, 
des jüngeren Bruders von Joseph 
Haydn, gearbeitet werden, „des-
sen zu Unrecht vernachlässigtes 
Ko m p o s i t i o n s s c h a f f e n  e i -
nen großen Stel lenwert  in 
den Konzertprogrammen der 
nächsten Saison einnehmen 
wird“, wie in einer Aussendung 
der Haydnregion Niederösterreich 
betont wird.

Die Haydnregion Niederösterreich geht in ihre zweite Konzertsaison. 
Von März bis Dezember 2019 bietet diese Kulturinitiative im Bezirk 
Bruck/Leitha an elf Standorten unter dem Motto „Absolut Haydn“ 

mehr als 20 Konzerte an.

(c) Nicole Heiling
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Vİ YA NA  –  S o n  y ı l l a r-
da sancılı bir süreç ya-
şayan Avusturya İslam 

Cemaati’nde bugün yapılan er-
ken seçimler sonucunda Avukat 
Ümit Vural, 91 evet, 11 hayır ve 6 
çekimser oyla yeni başkan seçil-
di. Vural, eski başkan İbrahim 
Olgun’dan başkanlık görevini 
devralacak.

G e ç t i ğ i m i z  a y  e r k e n  s e -
çim kararının alındığı İslam 
C e m a a t i ’n d e ,  e s k i  b a ş ka n 
İbrahim Olgun, bugün gerçek-
leştirilen seçimde aday olmadı.

Yardımcıları belli 
oldu

Öte yandan yapılan seçimler-
de ATİB kökenli Seyfi Recalar 
ve Bosnalı Adis Candiç, Ümit 
Vural’ın yardımcıları olarak se-
çildi.

Zorlu bir süreç 
bekliyor

Bugün İslam Cemaati yönetimi-
ne seçilen isimleri, önümüzdeki 
dönemde zorlu bir süreç bekli-
yor. Erken seçim kararına giden 
süreci başlatan “cami kapat-
ma” kararlarının, 2019 başların-
da hükümet tarafından karara 
bağlanacak olması, yeni yöneti-
mi zorlu bir sürecin beklediğine 
işaret ediyor.

Bunun yanı sıra yasalaşan ve 
yasa tasarısı olarak meclise su-
nulan başörtü yasakları da ye-
ni yönetimin ilerleyen dönemde 
fazla mesai harcayacağı konula-
rın başında geliyor.

Avusturya basınında 
Kürt asıllı olmasının 

altı  çizildi 

Yıllarca Avusturya Milli Görüş 
içinde Türk Ümit Vural olarak 
bilinen genç Avukat’ın  bu se-
çimle Avusturya Basını’nda baş-
ta APA, Standard ve Kurier’de ol-
mak üzere birçok yayında  Kürt 
asıllı olduğunun manşete taşı-
narak haber yapılması dikkat 
çekti.  Ümit Vural tek aday ola-
rak girdiği seçimden sonra bir 
Almanca video ile "Milli Görüş 
üyeliğimi tüm Müslümanları 
temsil etmek ve tarafsız olmak 
için resmen askıya aldım" dedi.

Kurier Gazetesi seçim sonrası 
yayınlanan özel haberinde Ümit 
Vural’ın Kürt kökenli olmasının 
altının ilk defa yüksek perden-
den çizilmesi dikkat çekti.

“Kırk yıllık Kani olur 
mu Yanni'”

Seçimleri izleyen bir uzman bu 
konuda Yeni Vatan Gazetesi’ne şu 
açıklamada bulundu, “Hayırlı ol-
sun.  Yozgat şehrinden Viyana’ya 
göç eden işçi bir ailenin çocuğu 
olarak okuyup avukat olan Ümit 

Vural’ın özellikle Türklere kar-
şı Avusturya’da yine daha çok 
Milli Görüş ve türevleri yüzünden 
yükselen Türk düşmanlığının bir 
nebze havasını kendi üzerinden 
çekmesi,  kendisine Kürt kimli-
ği üzerinden sempati kazandır-
ması ve 'Türkler IGGÖ’yü ele ge-
çirdi' imajanı silmesi için bu fikir 
ortaya atılmış olabilir. Kürt asıl-
lı olsa ne olur olmasa ne olur. 
Tüm Müslümanları kucaklaya-
cak mı yoksa Milli Görüş siyase-
tini, tüm 'Müslümanları temsil 
ediyorum' diyerek özünde tüm 
Müslümanları esir alarak kalkan 
mı yapacak? Biliyorum zor bir so-

ru.  Pek inanmasam da benim bil-
diğim bir Türk atasözü derki, ” 
Kırk yıllık Kani olur mu Yanni”. 
Bunun ne demek olduğunu bir 
örnek ile anlatayım. Uzun bir sü-
re iyi insan olarak yaşamış olan 
kimsenin, artık kötü olması ve de-
ğişmesi düşünülemez. İnsanlar, 
handiyse bir ömür boyu peşinden 
koştukları ülkülerden ve kendile-
rini adadıkları inançlarından asla 
taviz vermez ve artık değişmezler. 
Burada “Kani” Müslüman özel 
adı, ‘Yanni”  ise Hristiyan özel 
adıdır. Tekrar hayırlara vesile ol-
sun. Sayın Başkan'a başarılar di-
lerim. Allah utandırmasın.

Avusturya İslam 
Cemaati yeni 

başkanını seçti

Avusturya İslam 
Cemaati’nde (IGGÖ) 

bugün yapılan  
seçimler sonucunda 

Avusturya Milli  
Görüş hareketi 
 içinde yetişen  

Avukat Ümit Vural, 
yeni başkan seçildi.

(c) IGGÖ

YENİ

gazi.de

H a y a t  s e n i n l e  g ü z e l

PEYNİR SAĞLIKTIR.
PEYNİR LEZZETTİR.
PEYNİR HAYATTIR.

GAZİ‘ DİR!PEYNİR
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Die Türkische KULTUR-
g e m e i n d e  i n 
Österreich(TKG) stellt 

klar: “Die austrotürkischen 
Familien in Wien und in ganz 
Österreich haben mit dem histo-
rischen Nikolaus und dem kos-
tümierten “Nikolo” (mit oder 
ohne Bart) kein Problem, ganz 
im Gegenteil, sie sehen dieses 
Fest als kulturelle Bereicherung 
und als Zeichen für das barm-
herzige Teilen und mildtätige 
Geben. Der  Nikolo der auch 
der Schutzheilige von Russen, 
Serben und Griechen  und der 
Schutzpatron der Seeleute, 
Fischer, Händler, Apotheker, 
S c h ü l e r,  K i n d e r,  B ä c k e r, 
Schnapsbrenner, Kerzenzieher, 
Pfandleiher - und sogar der 
Diebe usw. ist auch für Muslime 
genau wie für die Christen ein 
Vorbild der Nächstenliebe! “Für 
die Katholiken existiert die 
mildtätige Bischofsfigur, die am 
6. Dezember brave Kinder be-
lohnte, weiter. “In Holland hi-
elten die Reformierten eben-
falls an ihrem Nikolaus fest”, 
erklärt Becker-Huberti. Als ihre 
Siedler in Nordamerika Nieuw 
Amsterdam, das heutige New 
York, gründeten, feierten diese 
auch dort ihren “Sinterklaas”. 
Aus ihm wurde schließlich der 
volkstümliche Santa Claus - der 
Weihnachtsmann, der heute in 
der Adventszeit weltweit anzut-
reffen ist und der vor allem den 
Umsatz ankurbeln soll.”

Die TKG  findet das gut und 
bittet, dass der Hl. Nikolaus 
nicht als Kultureller Rassismus-
Keule gegen Muslime  und ins-
besondere Austrotürken ver-
wendet wird! Stattdessen soll 
von Politikern, Gemeinden und 

Pädagogen eine gemeinsame 
Kultur der Nächstenliebe vermit-
telt werden.

 
Es schmertz-Nikolaus- 

Diffamierung! 

D i e  T ü r k i s c h e  K U L T U R -
gemeinde in Österreich fordert 
außerdem, diesen alljährlichen 
„Nikolaus-Diffamierung“ be-
sonders gegenüber den aus der 
Türkei stammenden Kindern, 
Kleinkindern und Familien zu 
unterlassen! Es schmertz...Dazu 

gehören auch die mittlerweile 
entlarvten Unwahrheiten, die 
sich um die Wiener Kindergärten 
und andere Einrichtungen dre-
hen. In der Vergangenheit haben 
diese Artikel zu einer Unzahl 
von Irritationen, Hasspostings 
und Hetze in den Print- und 
Internet-Medien geführt. 

 
Wer war Nikolaus?

Der  Nikolaus, er wirkte Ende des 
3. Jahrhunderts und in der ers-
ten Hälfte des 4. Jahrhunderts, 

stammt nicht aus New York oder 
aus Toronto und auch nicht etwa 
aus Rom, sondern aus der heuti-
gen Türkei, nämlich aus der an-
tiken lykischen Bischofsstadt 
Myra, dem heutigen Demre, 
i n  d e r  N ä h e  d e r  s c h ö n e n 
Küstenstadt Antalya an der 
Südküste Kleinasiens.  In Demre 
steht auch heute noch sein (le-
erer) Sarkophag, die ruinöse, 
aber im 20. Jahrhundert restau-
rierte Basilika ist ein wichtiges 
Pilgerziel, besonders für griec-
hisch-orthodoxe Christen. Die 

Nikolaus! Ja zu einer Kultur 
des Teilens und Gebens

Alle Jahre wieder wird leider auf die Austrotürken in Österreich durch gewisse Kreise eine 
Hexenjagd über die Nikolo-Weihnachtskultur veranstaltet. Wir müssen heuer leider laut, “Nein 

zu Nikolo-Rassismus und ja zu einer Kultur des Teilens und Gebens” sagen. Jedes Kind kennt ihn, 
jedes Kind freut sich auf ihn! Unser Landsmann aus der Türkei “Nikolo” kommt auch dieses Jahr 

zu den Wiener Kindern. Von Birol Kilic

Gebeine kamen 1087 n. Chr. in 
die süditalienische Stadt Bari 
(Provinz Apulien) und werden, 
über die ganze Welt hinausget-
ragen, als Reliquien verehrt. 

 
Wir sind stolz auf Bischof 
Nikolaus aus der Türkei

Wir,  die  Türkische Kultur-
gemeinde in Österreich und vi-
ele tausende türkische Familien 
in Österreich, sind sehr stolz auf 
“ihren” Bischof Nikolaus, dessen 
Leben historisch belegt ist und 
dessen barmherzige Taten über 
den Erdkreis weitererzählt wer-
den und die Kinderherzen erfre-
uen.  Wenn solch ein gutherziger 
Mensch und großes Vorbild aus 
dem eigenen Land stammt, wäre 
auch alles andere verwerflich! 
Im Gegenteil: Nikolaus von Myra 
ist auch für das Zusammenleben 
von Moslems und Christen ein 
perfekter Brückenbauer und 
ein pädagogisches Vorbild. 
Jedes kleine Kind, egal welcher 
Abstammung oder Herkunft, 
würde sich über die Geschichte 
vom Hl. Nikolaus freuen.  

Während einer Hungersnot 
sol l  Nikolaus von Myra in 
der  Türkei  seinen darben-
den Mitbürgern Getreide vers-
chafft haben, indem er eini-
ge Kaufleute, deren Schiffe 
im Hafen von Myra vor Anker 
lagen, veranlasste, ihre für 

den Kaiser  in  Byzanz bes-
t i m m t e n  S c h i f f s l a d u n g e n 
nicht an ihren ursprünglic-
hen Bestimmungsort zu brin-
gen, sondern in die hungernden 
Städte und Dörfer Kleinasiens 
zu liefern. Als die Händler mit 
beklommenen Herzen weiter-
segelten und sich fürchteten, 
mit leeren Händen nach Hause 
zu kommen, waren die Schiffe 
plötzlich auf wunderbare Weise 
wieder vollständig beladen. 
Diese Legende gab den Anlass, 
dass neben den Kaufleuten auch 
die Getreidehändler, Müller und 
Bäcker den heiligen Nikolaus 
zu ihrem Zunftpatron auserko-
ren. Die unzähligen Patrozinien 
c h r i s t l i c h e r  G o t te s h äu s e r, 
die dem Hl. Nikolaus geweiht 
sind, geben davon ein beredtes 
Zeugnis.

 Noch viele andere Legenden 
werden vom Hl. Nikolaus erzählt. 
Eine bekannte Geschichte ist, 
dass ein verarmter Mann sich 
genötigt sah, seine drei Töchter 
als Prostituierte zu verkau-
fen, weil er sie mangels Mitgift 
nicht standesgemäß verheiraten 
konnte. Nikolaus, damals noch 
nicht Bischof und selbst ohne 
entsprechende Mittel, erfuhr 
von der Notlage und warf in drei 
aufeinander folgenden Nächten 
je einen großen Goldklumpen 
durch das Fenster des Zimmers 
der drei Jungfrauen. Der Vater 
hatte nun genug Geld für die 
Mitgift und war nicht mehr ge-
nötigt, seine Töchter zu verka-
ufen. Aufgrund dieser Legende 
wird der Heilige oft mit drei gol-
denen Kugeln oder Äpfeln dar-
gestellt. Diese Geschichte ist 
auch der Anlass für den Brauch, 
den Kindern Kleinigkeiten zum 
Naschen zu schenken. Dieser 
Brauch des Schenkens verlager-
te sich später in reformatorisc-
her Zeit auf das Weihnachtsfest. 
Der Rest ist bekannt.

 
“Wer Zwietracht sät, wird 

Hass ernten!” 
 
Um dieses Kulturgut zu be-

wahren,  erwarten wir  von 
den Verantwortlichen in der 
Politik, den Gemeinden bei den 
Medien und von Pädagogen, die 
alljährlich über das Fest berich-
ten oder es veranstalten, diese 
Tradition des “Nikolo” an unsere 

christlichen und muslimischen 
Kinder weiterzugeben und nicht 
Zwietracht zu säen! Wir alle soll-
ten mit diesem Brauchtum ve-
rantwortungsvoll umgehen und 
nicht die türkischen Kinder und 
Familien diskriminieren, als 
wären sie gegen den “Nikolo”. 

 Auch die Gemeinde Wien 
hat nie die Nikolo-Feiern mit ei-
nem kostümierten Nikolaus un-
tersagt, wie es in den letzten 
Jahren falsch in den Medien kol-
portiert wurde. Man ist lediglich 
davon abgekommen, professio-
nelle Nikoläuse zu bestellen, da 
man der Meinung ist, dass di-
es die den Kindern bekannten 
Erwachsenen Personen über-
nehmen sollen.

 Der Hl. Nikolaus darf nicht 
als Rassismus-Werkzeug ge-
gen Muslime missbraucht wer-
den! Wir sind gegen diesen 
„Neo-Rassismus“, also einen 

kulturellen Rassismus, der ei-
nen Keil zwischen die Nationen 
und Religionen treiben möch-
te oder eine Gemeinde deswe-
gen zu Unrecht verleumdet. Wie 
wir gezeigt haben, eignet sich ge-
rade der Hl. Nikolaus dazu über-
haupt nicht. Dennoch versuchen 
alljährlich verschiedene Gruppen 
und Parteien, daraus politisches 
Kleingeld zu schlagen.

 Wir wollen verhindern, dass 
eine Gruppe von Menschen, die 
eine andere Religion, Konfession 
oder Nationalität hat, jedes Jahr 
wieder auf ’s Neue pauschal 
diskriminiert wird. 

 Wir Austro-Türken lieben den 
humanistischen, christlichen 
Nikolaus, unseren Landsmann, 
und wir sind stolz auf ihn! 
Nein zu Nikolo -Kulturel ler 
Rassismus. Ja zu einer Kultur 
des Teilens und Gebens.

 

Nikolaus Geburtsort: Demre, Antalya -Türkei

Demre, Antalya -Türkei
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Kazım Balaban / Viyana
 

Avusturya Alevi  İslam 
Ku r u m u  ( A A İ K )  i l e 
Avusturya Alevi Birlikleri 

Federasyonu (AABF) arasında de-
rin bir çelişki var gibi görünse de 
köklü bir Alevi deyimi olan YOL 
BİR SÜREK BİNBİR düzleminde 
bakıldığında fark yok kadar azdır.
AAİK ile AABF tarafından sürdü-
rülen dini ritüellere bir bakalım ve 
öyle değerlendirelim.
-Cem Erkanı aynıdır.
-Cem’de 12 Hizmet aynıdır,
-Cem ayininde kutsal Postlar,
-Cemi idare eden Zakir konumu,
-Cem’de okunan Düvazı İmamlar,
-Cem’de okunan Gülbank ve 
Dualar aynıdır,
-Cem’de dağıtılan Lokma ve 
ikram aynıdır,
-Cem’de Yezid’e okunan Lanet 
aynıdır.
-Cem ayinine kadın ve erkek bir-
likte katılır, bu da aynıdır.
-Evliliklerde okunan Nikâh dua-
sı aynıdır.
-Çocuk Sünnetinde okunan 
Dualar aynıdır,
-Allah’ın emri, Peygamberin kavli 
ile kız isteme usulü aynıdır,
-Cenaze erkanı tümü ile aynıdır,
-Kıble de aynıdır.
-Muharrem Yası aynıdır,
-Hızır’a bakış, Hızır tarihi ve oru-
cu aynıdır,
-Alevilerin kutsal ozanları aynıdır, 
ve bu ozanları anlama şekli aynıdır,
-Hacı Bektaş Veli’nin tüm 
Alevilerin Serçeşme'si olduğu 
aynıdır.
-Arap geleneklerine bakış aynıdır.
-Her iki kurum insanları aynı 
bölge insanıdır. Bunların kendi 
memleketlerinde gittikleri ziya-
retler aynıdır. Bunların Ocak’ları 
aynıdır. Pirleri, Musahipleri, 
Rehberleri, Mürşitleri, Kirveleri 

aynı usuldedir.
-Her iki taraf ana dilde ibadet 
eder ve içerik aynıdır.
-Her iki tarafın 4 Kapı ve 40 
Makam tarif ve söylemleri aynıdır. 

Aynı noktalar yazılsa 50 sayfa 
eder, ama ayrı noktaları saysanız 
bir sayfa etmez. Aslında var olan 
farklardan daha fazlası Aleviler 
arasında yöresel olarak çok eski 
zamanlardan bu yana zaten bulu-

nuyordu. 

Aleviler buna ‘’Yol bir, Sürek 1001” 
diyerek içselleştiriyordu. 

Dedelerin ritüel farklarına dö-

Avusturya’da 
Alevilerin arasındaki 

gerginlik nedir?

nük olarak da ‘’Er’i Er’den, Pir’i 
Pir’den ayıran Kör’dür’’ diyerek 
hepsine saygı duyuyorlardı.

Ama aralarında büyük bir kırmı-
zı çizgi vardı. Her Alevinin kendi 
yol Dedeleri vardı. Her Alevinin 
kendi Ocak Dedesi (Pir, Rehber, 
Mürşit) vardı.  Bir Aleviyi ancak 
kendi Mürşidi Mirac’a çıkarabilir-
di (Görgü Cemi). Bir Aleviyi ancak 
kendi Pir’i Cem’de sorgulayabilir-
di. Ve Düşkünlük (geçici veya ba-
zen kalıcı dışlama) cezasını ancak 
Yol Dedeleri verebilirdi.

Avusturya Alevileri arasında 
Aleviliğin resmi olarak tanınması 
sonrasında büyük bir gerilim ya-
şanıyor ve bu artarak devam edi-
yor. İlginç olan da şu: Taraflar bir-
birlerini ajanlık, ispiyonculuk, 
yalancılık, evrak hırsızlığı.... gibi 
ağır sözlerle itham ediyorlar. 

Şu sözü söyleyen Alevi değildir, şu 
hareketi yapan Alevi değildir diye 
ağır suçlamalarda bulunuyorlar. 
Sonra da ‘’Aleviler kendi arala-
rında ki sorunları konuşarak gi-
dermelidir’’ diyerek birbirlerinin 
Alevi olduğunu dolaylı olarak ka-
bul ediyorlar.

‘’Sevgili Canlar’’ diye Alevi terimi 
olan CAN deyimi ile hitap ediyor-
lar.  Bu çelişki anlaşılır gibi değil.

Alevi Dede, Talip ve Aydınları, 
Bektaşi Babaları  ile birlik-
te Hollanda (21/22 Mayıs 2005 
Nijmegen), İstanbul (29 /30 
Ekim 2005 Karacaahmet Sultan 
Dergâhı) ve tekrar Hollanda’da 
(24 / 25 Aralık 2005 Veldhoven) 
yapılan toplantıyla Türkiye ve 
Avrupa’daki Alevi tanımında an-
laştılar. Avusturya İslam Alevi 
Kurumu da (AAİK) henüz resmi 
olarak tanınmadan (13 Haziran 
2009) bu tanımı kabul ederek 
Avusturya resmi makamlarına 
sundu ve Alevilik bu tanım altında 
Avusturya’da kabul edildi. Her ne 
kadar AABF tanımı biraz daha de-
ğişik olsa da özünde pek bir fark 
bulunmamaktadır.

Bu tanımda şöyle bir ifade geçiyor.
‘’......Alevilik inancı, hayatın ama-
cını insanın ham ervahlıktan çıka-
rak insan-ı kâmil olup özüne dön-
mek olarak tanımlar. Bunun için 
de .........’’

Yani Alevilik inancının AMACI 
insanı KAMİL İNSAN yapmak.  
Amaç, insanın KEMALET’E erdi-
rilmesi ise bu gerilim yöntemi in-
sanı Kemalet’e erdirir mi? Yıllardır 
verilen bunca emeğe ve çabaya 
rağmen ‘’Kemalet’’ konusunda 
alınan mesafe ne kadar? 

Aleviler eskiden genelde köyler-
de yaşarlardı. Ve – istisnalar ha-

riç- şimdiki gibi Cemevi yoktu. 
Alevilerin o zaman da kendi ara-
larında sorunları oluyordu. Ama 
Yol ve Erkân devreye giriyor, kan 
davaları bile bir daha başlama-
mak üzere sonlandırılıyordu.  
Alevi Cem ve Erkânları insanların 
irşad yerleri idi.  Kul hakkını tes-
lim etme yerleri idi. Şimdi ne oldu 
da Avusturya’da biri AABF, diğe-
ri AAİK tarafından hizmete açılan 
Cem evleri bu insanların kendi 
aralarındaki sorunları gideremi-
yor? Eksiklik nerede? Neden barış 
değil de gerilim dili egemen. Kim 
bundan nemalanıyor?  Kim bu ge-
rilimleri körüklüyor ve gerilimden 
ne umuyor?.

Yaşlılarımdan duymuştum.

Erzincan civarında Alevi bir köy-
lü bir Ermeni’den öküz satın alır. 
Parasını sonra ödeyecektir. Ama 
öküz birkaç ay sonra ölür.  Ermeni 
parasını istemeye gelince Alevi 
şöyle der. ‘’Öküzün hasta oldu-
ğunu söylemedin. Bana ölecek 
hasta öküz sattın’’ deyip parasını 
ödemez. Ermeni her ne kadar sat-
tığında öküzün hasta olmadığını 
söylese de dinletemez. 

Aradan birkaç ay geçer ve bu Alevi 
ailenin Dedeleri köye gelerek Cem 
bağlarlar. Bunu bekleyen Ermeni 
de Cem’e gider. İçeri almak iste-
mezler ama ‘’Müşkülüm var’’ de-

yince Cem’e alınır ve Cem, birlik 
sağlanmadan (Kapılar mühürlen-
meden) başlar. 
Dede'nin ‘’Aranızda Müşkülü olan 
var mı?’’ sorusuna Ermeni ayağa 
kalkarak müşkülünü anlatır.
Tarafları dinleyen Dede, öküzün 
sağlıklı satıldığını ve birkaç ay 
sonra hastalandığına kanaat ge-
tirerek talibinden Ermeni vatan-
daşa borcunu ödemesi kararı ve-
rir. Talip de buna uyar ve borcunu 
öder.

Cemlerde zayıf durumda olan fa-
kirlerin ve gayri müslümlerin de 
hakları adaletle gözetilirdi. 
O Cemlerde kimse kendini zayıf 
ve güçsüz hissetmezdi. ‘’Berlin’de 
Hakimler var’’ sözünden yüzlerce 
yıl önce ‘’Cemlerde Dedeler var’’ 
idi. Ne oldu da Avusturya’da bu 
Cem evleri kendilerine düşen tari-
hi misyonu yerine getiremiyorlar.
Sorun her halde Cemevlerinin du-
varlarında, inşaatında, çatısında 
değil.  Sorun bu Cemevi hizmet-
lerini yürüten Dedelerin ‘’Hakk 
Muhammed Ali’’ yolu ile ilgileri-
nin ÖZ değil ŞEKİL yanının öne 
çıkarılmasıdır.  Burada ÖZ değil 
ŞEKİL esas alınmaktadır. Başka 
bir deyimle Din değil DİNCİLİK 
öne çıkmaktadır. Bu Cem evle-
ri KEMALET’e vesile olamıyorlar-
sa hangi guruba ait olursa olsun, 
faydası nedir? 

Sorunların çözümü hiç de zor de-
ğildir. Hakk Muhammed Ali yo-
lu bu sorunlardan çok daha ağır-
larına çare bulmuş, gerektiğinde 
‘’Düşkünlük’’ dahil neşteri vur-
muş, icap eden adaleti sağlamış-
tır. Barış’ın yolu ‘’Demokrasi’’ söy-
leminin arkasına saklanarak sayı 
çokluğu ile sağlanmaz. Sağlansa 
bile kalıcı olmaz. Kalıcı olsa bile 
içi boş, kof bir barış olur.

Barış’ın yolu internetlerde ağır ha-
karetler savurup birbirlerini ajan, 
düşkün, hain ilan edip sonra pe-
şinden ‘’Aleviler- Canlar’’ diye hi-
tap etmekle hiç olmaz. Barış, ada-
let ile olur. Kul hakkı ile sağlanır. 
Hakk Muhammed Ali inancı bu 
gibi sorunları rahatlıkla çöze-
cek tarihi birikime sahiptir. Bu gi-
bi sorunların ‘’Yol ve Erkân’’ için-
de çözülecek adresi mevcuttur. 
Erkânlar bunun için vardır. 

Muhabbetlerimle
Kazım Balaban
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Yurt dışından bilim insanla-
rının katıldığı konferansta 
farklı dinlerin temsilcileri 

de hazır bulundu. Yıllardır Türkiye 
başta olmak üzere dünyanın her 
yerinde “Dersim katliamı” olarak 
anılan olayların ardında neler ol-
duğu sorulurken bizim de taraf-
sız bir şekilde bu dosyaya bir göz 
atmamız gerekmez mi? Yeni res-
mi ismi Tunceli eski ismi Dersim 
olan yörenin insanları, medeni bir 
şekilde dertlerini anlatırken, bi-
zim de 1937 ile 1939 yıllarında te-
pe noktasına ulaşmış bu talihsiz 
olayları, ‘bu bir savaştı, ayaklan-
ma değildi, dedelerimiz ve nine-
lerimiz resmen katliama uğradı’ 
diyen hüzün içindeki insanları an-
lamak, kardeşlik ve iç barışı sağla-
mak için doğru bir şekilde öğren-
memiz gerekmez mi?

Son yirmi yıldır gerçekleştirilen 
Dersim başlıklı toplantılara katılan 
birçok kişi sesini duyurma imkânı 
buldu. Bu yörenin insanlarının hiç-
birinin bayrak, toprak ya da dil so-
runu yok. Yani; Türk bayrağı yeri-
ne başka bir bayrak istemiyorlar ya 
da toprak elde ederek devlet kur-
mak istemiyorlar. Doğu bölgesin-
de Türkçe diline belki de en hâkim 
olan yörenin insanları olarak ‘Zaza 

dili şöyle olsun böyle olsun’ gibi 
bir istekleri de yok. Tunceli bölge-
si insanları, gerek kolej sınavların-
da gerek üniversite sınavlarında 
Türkiye ortalamasının çok üstün-
de bir başarıya sahip. Bu yörenin 
insanlarının çoğu Atatürk’ü çok 
seviyor. Bir kısmı da bu katliamlar-
da rolü olduğunu söylüyor ve ‘Bizi 
kandırıyorlar, Atatürk katliam sıra-
sında hasta değildi’ diyerek gönül 
kırgınlıklarını tatlı veya  çok sert  
bir dille getiriyorlar. Bu yörenin in-
sanları başkaldırmıyor, saldırmı-
yor ama her yıl katliam olarak ta-
nımladıkları bu olayları anıyorlar. 
Bu da ‘acaba ne istiyorlar?’ sorusu-
nu beraberinde getiriyor.

Yüzlerce insanla yaptığım müla-
katlar kapsamında bu soruya çe-
şitli cevaplar aldım. Aşırı düşün-
celere sahip insanları bir kenara 
bırakarak Tunceli asıllı, çok güzel 
Türkçe, İngilizce ve Almanca konu-
şan ve çok efendi bir bey olan Ali 
Ekber F.nin cevabını aktarmak is-
terim: “Bu insanlar, feci şekilde if-
tira atılan, çoluk çocuk demeden 
katliama uğrayan ataları için dua 
edebilecekleri bir anıt istiyorlar. Bu 
insanlar, tazminat, para-pul peşin-
de değil. Bu insanlar, devletin bu 
katliamı tanımasını, devlet ve yö-
re insanlarının kucaklaşmasını ve 
burada ataları için gözyaşı dökebi-

lecekleri bir anıt istiyor. Bu yörenin 
insanlarının tek devleti var. O da 
Türkiye Cumhuriyeti. Tarihin derin 
karanlıklarından gelen Alevi katli-
amlarından biri olan Dersim katli-
amını, Kürt katliamı olarak sulan-
dırmamak gerek. Bu bir Kürt isyanı 
değildi. Dersim bölgesi insanı, ken-
dini Kürt kimliği ile özdeşleştirmez. 
Anadilleri Zazaca ve Türkçedir ama 
kendilerini Kızılbaş Alevi kültürü-
nün içinde görürler. Osmanlı zama-
nında bu bölge insanlarına, tarihin 
en feci Kızılbaş Alevi katliamların-
dan biri yapılmıştır. Devletin bunu 
takdir etmesi ve başka güçlerin su-
istimaline fırsat tanımadan konu-
yu çözüme kavuşturması gerekir. 
Benim tavsiyem budur.”

Evet, Ali Ekber F. işte böyle diyor.

Ahmet D. ile yaptığım mülakatta 
aldığım notlar ise şöyle: “Şu anda 
Dersim yöresi insanlarını birleşti-
ren Alevilik, Zazalık, Türklük veya 
Kürtlük değildir. Yüzyıllardır de-
vam eden katliamların tepe nok-
tasına ulaştığı Dersim Katliamı ve 
bu olayın 80 yıldır süregelen üze-
rini kapatma mücadelesi, geri-
de kalanların yalancı addedilme-
si ve iftiralar ile susturulmalarıdır. 
Medeni devletlerde bu tür olaylar, 
bilimsel bir gözle tarafsız tarihçi-
ler tarafından ele alınır ve kurban-

lardan geride kalanlar da şeytan-
laştırılmaz. 1980 yılında yapılan 
baskı ve zülümlere hiç girmiyo-
rum. İşte 80 yıl sonra Dersim yöre-
si insanlarını birleştiren, bu katli-
amlarda ölenlere ağlayacak, mum 
dikecek bir yerlerinin dahi olma-
masıdır. Kurbanların suçlu du-
ruma düşürülmesi, ölenlerin ve 
kalanların insanlık onuru ile oy-
nanması ve çaresizlikten doğan 
kader birliğidir. Evet, kader birliği, 
bunu not edin. Dersim insanı hak, 
adalet ve dürüstlük yolundan ay-
rılmaz ve hep ‘barış’ der. Umarım 
bu acılara devlet artık bir son ve-
rir ve bu sorunların geleceğe inti-
kal etmesine engel olur.”

Elçiye zeval olmaz. Gittim, din-
ledim, gördüm ve yazıyorum.  
Karşılıklı hemhal yani empati yap-
ma zamanı.  Başkalarının bu ko-
nuları kaşımasına izin verilmeme-
si gerekiyor. Türkiye’de bir dert var 
ise kimse kimseyi şeytanlaştırma-
dan tarih içinde vuku bulmuş acı 
konular konuşulmalı ve kucaklaş-
ma yoluna gidilmeli.

Şimdi biliyorum. Kafanıza takıldı. 
Dersim’de 1938’de neler oldu?

İsterseniz bu soruyu bir başka sa-
yıda tarafsız ve objektif olarak ce-
vaplayalım. 

“Dersimlileri birleştiren 
kader birliğidir”

Viyana’da 17 Kasım 
Cumartesi günü 

Avusturya Dersim 
Derneği tarafından 

düzenlenen "Dersim 
38-Katliamının 80. 

Yılını Anma Etkinliği" 
ve 18 Kasım Pazar 

günü Avusturya Alevi 
Federasyonu tarafından   
gerçekleştirilen benzer 
başlıklı bir konferans 
ile 1938'de Dersim'de 

hayatlarını kaybedenler 
anıldı. ORF  bu konuda 

bir haber yayınladı.

Ein Satelliten- oder Kabel-TV-Anschluss ersetzt nicht die Rundfunkgebühren.
Nähere Informationen unter www.orf-gis.at oder Tel. 0810 00 10 80, in allen
Filialen der Bank Austria und Creditanstalt sowie in Trafiken.
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Mein TV-Gerät hat Kabel- oder Satellitenempfang.  
Muss ich Rundfunkgebühren zahlen?
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Woman dergisinin 
2018 yılının  Kasım 
ayının son haftasın-

da, Zeliha Çiçek’le geniş bir 
röportaja yer verildi.

Zeliha Çiçek Eylül 2014 yılın-
da türbanlı bir kadın olarak 
metroda Avusturyalı bir kadın 
tarafından çirkin bir saldırıya 
uğramış ve Avusturya basını-
na haber olmuştu. Zeliha Çi-
çek, olaydan sonra Yeni Vatan 
Gazetesi’ne Eylül 2014 sayı-
sında ( Sayı 159, Sayfa 26-27) 
“Viyana’da metroya korkarak 
biniyorum” şeklinde uzun bir 
mülakat vermişti. Avusturya 
Türk Kültür Cemiyeti EINS-
PRUCH dergisi  APA OTS ha-
beri ile aynı günlerde Zeliha 
Çiçek’e sahip çıkarak türbanlı 
hanımlara yapılan saldırı-
yı genel anlamda kınamış ve 
Avusturya basını ve siyaseti-
ni bu konuda hassas olmaya 

davet ederek kışkırtmalardan 
uzak durmaya davet etmişti.
(Kaynak haberin sonunda ve-
rilmiştir)

Zeliha Çiçek, 22 Kasım 2018 
tarihli 24.  sayısında Woman 
dergisinin sorularını şöyle ya-

nıtladı.

Yayınlanan haberin 
tümünün birebir 

Türkçe tercümesi 
şöyle:

Başörtüsü; peçe, çarşaf ve 

burka gibi Müslüman kadınla-
ra ait dini sembollerden biri. 
Lakin eleştirmenler tarafın-
dan büyük bir baskı olarak 
görülüyor. 20 yıldan uzun 
bir süre tesettürlüyken bir 
yıl önce örtüsünü çıkaran 41 
yaşındaki Türk kökenli Viya-

Woman’a konuştu: 
“Başörtüsüz kendimizi 

daha özgür hissediyoruz”
Almanca yayınlanan 

WOMAN dergisi habere 
şöyle başlıyor:" Yeni 

gösterime giren “Bunu 
hak edecek ne yaptık?” 
adlı sinema filminde, 

liberal ve karma yapıya 
sahip bir ailenin genç 
kızı İslam’a yönelir ve 
aniden tesettüre girer. 
Konu politik, konunun 
ele alınışı ise eğlenceli 

ve müthiş. İki Müslüman 
kadınla tanıştık. Bu 

filmde de rol alıyorlar. 
Örtülü oldukları yılları 

geride bırakan bir anne 
ve kızı. "

nalı Zeliha Çiçek: “Eski eşim 
ve babam böyle istiyordu. 
Ancak Kuran’da ifade edile-
nin aksine başörtüsü, kadını 
korumuyor. Bilakis: Kadınlar 
özgürleşemiyor. Onları adeta 
bir korse içine tıkıyor.” diyor. 
Annesinin aksine, küçük bir 
kız iken kendi isteği ile örtü-
nen Zeliha’nın 18 yaşındaki 
kızı Elif  Çiçek ise bugün bu 
konu hakkında artık bir şey 
duymak istemiyor. Baskı, düş-
manlık ve gelenekler üzerine 
bir sohbet.

Zeliha Çiçek: Üç çocuk annesi 
41 yaşında öğretmen. 16 ya-
şında takmaya başladığı ba-
şörtüsünü bir yıl önce çıkardı.
Elif Çiçek: 18 yaşında, öğren-
ci. 10 yaşında kendi iradesiyle 
örtünmek istedi ve 14 yaşında 
örtüsünü çıkardı.

“Tek bir tıkla internette 
çıplak kadınların 

izlenebildiği bir zaman-
da örtünmek saçma.”

Woman: Başörtünüzü çıkar-
mayı ilk ne zaman düşündü-
nüz?

Zeliha Çiçek: 23 yaşında. An-
neydim ve şunu düşündüm: 
Neden başörtüsü takıyorum 
ki? Bir kadın için İslam ne 
gerektiriyorsa ben de öyle 
yaşadım. Ama bu Avrupa top-
lumunda işlemiyor. Kadınlar 
burada, Arap ülkelerindekin-
den farklı olarak, özgür yaşı-
yor.

Woman: Kesin bir şekilde ba-
şörtüsünü terk etmeniz ne ka-
dar sürdü?

Zeliha Çiçek: Altı yıl önce 
eşimden ayrıldım.   Üç yıl son-
ra kimi yerlerde başörtümü 
çıkarmaya başladım. Bir yıl 
önce ise tamamen terk ettim.

Woman: Nasıl bir histi?

Zeliha Çiçek: Yavaş ilerleyen 
bir süreçti. Bu nedenle her-
hangi bir rahatsızlık hisset-
medim. Elif daha fazla yadır-
gadı.

Elif Çiçek: O zaman 12 ya-
şındaydım ve başörtüsü ta-

kıyordum. Annemin başör-
tüsünden vazgeçmesi, başta 
beni şoke etti. Öyle ki bunun 
neredeyse dinimize bir ihanet 
olduğunu düşündüm. Annem 
artık Müslüman/Türk değil, 
bir Avusturyalıydı.

Zeliha Çiçek: Beni, Allah’ı 
inkâr eden bir inançsız olarak 
tanımladığın o konuşmayı ha-
tırlıyorum.

Woman: Kızınızın başörtüsü 
takması konusunda ne hisse-
diyordunuz?

Zeliha Çiçek: Zordu. Elif, ör-
tünmeyi daha ilkokul birinci 
sınıfta istedi ama ben iste-
medim. Çok kavga ettik. Bu-
günün bakış açısıyla komik 
sayılabilecek sahneler yaşan-
dı: Bir örtüyü, bir ucundan o 
bir ucundan ben tutmuş çe-
kiştiriyorduk ve ben “Bunu 
takmayacaksın!” diye bağırı-
yordum. O ise “Hayır, takaca-
ğım!” diye.

Woman: Anneniz özgürlüğü-
nü kazandı. Neden siz yine de 

başörtüsü takmak istediniz?

Elif Çiçek: Ben İslami bir oku-
la gittim. Tüm arkadaşlarımın 
başörtüsü vardı. Onlar gibi 
olmak istedim. 14 yaşımda 
bakış açım değişmeye başla-
dı. Belki de çokça düşmanlığa 
maruz kaldığım için. Erkek 
çocukları benimle dalga geç-
ti, benden büyük adamlar ise 
bana tükürdü. Artık canıma 
tak etmişti. Bazı arkadaşlıkla-
rıma mal olacak olsa bile.

Woman: Daha mı iyi oldu?
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ğını söylüyor. Bunun üzerine 
iki kez camiye gittim ve sonra 
bir daha da gitmek istemedim. 
Ama bu ilişkimize zarar ver-
miyor.

Zeliha Çiçek: Oğlum, bizim 
onun görüşlerini kabul etti-
ğimiz gibi bizim görüşlerimi-
zi kabul eden saygılı bir genç 
adam.  Fakat geçmişte onu bi-
raz kızdırırdım, biraz kısa bir 
etek ya da askılı bir elbise gi-
yerdim. Şunu görsün diye: An-
nem artık böyle! Artık bunu 
kabul ediyor ama kendisi için 
başka bir yol seçti: Nişanlısı, 
yüzü de dâhil olmak üzere ta-
mamen örtülü. Avusturya’ya 
geldiği takdirde çarşafını çı-
karması gerekecek zira bura-
da yasak.

Woman: Din, gündelik haya-
tınızın ne kadar içinde?

Elif Çiçek: Başörtüsü olmak-
sızın inançlı olmaya çalışıyo-
rum. Manevi şeylerin bende 
kalmasını istiyorum. Bir klişe 
belki ama domuz eti yemiyo-
rum.

Zeliha Çiçek: Müslümansa-
nız, Müslüman kalırsınız. Ba-
şörtüsü takın ya da takmayın. 
Bu dinin içinde doğdum ve 
hayatıma buna uygun şekil-
de yön vermeye çalışıyorum. 
Gündelik hayatıma ait birçok 
şeyi dini inancım çerçevesin-
de ifa ediyorum. Örneğin, iyi-
lik yapmak.

Woman: İnancınız nedeniyle 
en sık karşılaştığınız önyargı 
nedir?

Zeliha Çiçek: (Gülüyor) İlk 
soru her zaman: “Neden ba-
şörtüsü takmıyorsun?” Müslü-
manlar bununla özdeşleştiri-
liyor. Dürüst olmak gerekirse 
kendi akrabalarımın da yarısı 
başörtüsü takmıyor. 

Kaynaklar: Woman dergisinin 
22 Kasım 2018 tarihli 24. sayısı

“Viyana’da metroya korkarak 

biniyorum” (Yeni Vatan Gaze-
tesi, Eylül 2014)

EINSPRUCH: TKG fordert null 
Toleranz gegenüber Attacken 
auf Kopftuchträgerinnen (  
APA OTS, 23. 08.2014)

Muslimin in U-Bahn attacki-
ert ( Kurier,2.09.2014)

Frau schlägt Muslima in U3 
ins Gesicht ( Heute Gazetesi, 
3.09.2014)

Elif Çiçek: İlginçti. Eskiden 
başörtüm nedeniyle kötü ba-
kışlara maruz kalıyordum, 
bugün ise pek çok insan sem-
patiyle saçlarıma laf ediyor. 
Bu çok daha iyi. (Gülüyor)

Zeliha Çiçek: Elif örtünme-
yi bıraktığında çok sevindim 
çünkü bunu hiçbir zaman 
yapmayacağından korkuyor-
dum. Bu, iş arama gibi Elif’in 
yaşamında önemli olabilecek 

diğer şeylerle ilgiliydi. Bun-
lar, bu kültürde onun için çok 
daha zor olurdu. Kuran’da 
saç, cinsel cazibe sembolü 
olarak görülüyor. Saçın neden 
bu kadar önemli olduğunu 
anlamıyorum. Ayrıca bunun-
la çelişen tefsirler de mevcut. 
Tek bir tıkla internette çıplak 
kadınların izlenebildiği bir 
zamanda örtünmek tamamıy-
la saçma.

Woman: Size de düşmanca 

davranıldı mı?

Zeliha Çiçek: Evet. 2015 yı-
lında, Viyana metrosunda bir 
kadın bana tokat atmıştı. Ağ-
layarak eve koşmuştum. Yetiş-
kin olarak başka bir yetişkin 
kadın tarafından aşağılan-
mak bir travmadır. Başörtüsü 
takmayı bıraktığımdan beri 
görünmezim, artık gündelik 
ırkçılıklara maruz kalmıyo-
rum. Sataşılmak, evvelden 
normal bir şeydi. Örtülü bir 

Müslüman olarak sokakta 
yürürken dahi sürekli bunu 
yaşıyorsunuz. Ama başörtüsü 
takarken kendi kültürümdeki 
erkeklerle de problemler yaşı-
yordum. Ne yazık ki çoğunda 
hemen baskı altına alma ref-
leksi çalışıyor. Oysaki Avru-
palı kadınlara daha tolerans-
lılar.

Woman: Kültürünüzdeki çoğu 
kadın buna rağmen neden bu 
özgürlüğe erişemiyor?

Zeliha Çiçek: Kız çocukları-
nın başka bir şansı yok. Bilme-
dikleri şey onlar için yaban-
cıdır. Erken yaşlarda utanç 
duygusuyla yetiştiriliyorlar. 
Bu, daha aile içinde başlıyor. 
Evde bile tenin gösterilmesine 
izin verilmez. Şort ya da askılı 
tişört gibi başkaları için nor-
mal olan şeyler bu çocuklar 
için çok fazladır. Kız çocukla-
rı, eteklerinin altına uzun iç 
çamaşırı giyer. Örneğin, üst 
kollarımın ya da bacakları-
mın görünmesine yetişkin bir 
kadın olarak çok zor alıştım. 
Bu kızların, özgürlüğün nasıl 
hissettirdiğine dair hiçbir fi-
kirleri yok.

Woman: İki oğlunuz da var. 
Ailenin geri kalanı kararınız 
karşısında nasıl bir duruş ser-
giledi?

Zeliha Çiçek: Ebeveynlerim 
uzun bir süre benimle konuş-
madı. Şu an kararıma say-
gı duyuyorlar. Büyük oğlum 
Türkiye’de ve imamlık eğitimi 
alıyor. 24 yaşında ve nişanlı.

Elif Çiçek: Ara sıra babamla 
kavga ediyoruz. Başörtüsü 
takmaya devam etmemi tercih 
ederdi.  Yırtık kotum yüzün-
den de sinirleniyor. Çünkü o 
geleneklerine bağlı biri.
Woman: Aileniz, geleneksel 
olanla modern olanı bir araya 
getiriyor…

Zeliha Çiçek: Evet, babası sık 
sık Elif’in fikrini değiştirmeye 
çalışıyor.

Elif Çiçek: Camideki vaazları 
dinlemem gerektiğini ve eğer 
hala başörtüsü takmak iste-
miyorsam da sorun olmadı-



 Aralık 2018 – SAYI 206        22 23         Aralık 2018 – SAYI 206 19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

İktisatçı Profesör Friedrich 
Schneider’e göre sosyal do-
landırıcılık suçu işleyenle-

rin dörtte üçü Avusturyalı, zira 
Avusturyalılar sosyal devletten 
nasıl istifade edileceğini çok da-
ha iyi biliyorlar. Ö1 Radyosu’nda 
yayınlanan haberde, yabancı-
ların tümünün sistemce sunu-
lan olası hakları tanıyacak kadar 
uzun süredir Avusturya’da olma-
dıkları ifade edildi.

Sosyal dolandırıcılıklar

Kişinin çalışıyor olmasına rağ-
men işsizlik parası alması, ihti-
yacı olmamasına rağmen konut 
yardımından faydalanması, her-
hangi bir hastalığı olmamasına 
rağmen erken emekliliğe ayrıl-
ması ya da öyle olmamasına rağ-
men yalnız ebeveynmiş gibi dav-
ranması, sosyal dolandırıcılık 
suçlarının en bilinen türleri.

Ya b a n c ı l a r  a r a s ı n d a  i s e 
Avusturya sosyal siteminden en 
fazla istifade eden grubun dil 
avantajı ve benzer bir sosyal sis-
temden geliyor olmaları nede-
niyle Almanlar olduğu değer-
lendirmesinde bulunan Linzli 
Profesör Schneider  bunu, kış 
sezonu boyunca Tirol’de bir 
otelde çalışan, sezonla beraber 
kontratı da sona eren ve Mayıs 
– Haziran ayları için kendini iş-
siz olarak kaydettiren oysaki bu 
süre zarfında Berlin’de çalışma-
ya devam eden bir garsonla ör-
neklendirdi.

1 milyar Euro’luk zarar

Sosyal dolandırıcılığın neden ol-
duğu zararın yılda 1 milyar Euro 
civarında olduğunu tahmin eden 
ve sosyal sisteme harcanan para-
ya oranlandığında bu miktarın 
çok da büyük olmadığını (yüz-

de 1,2) söyleyen Schneider, dev-
letin vergi kaçakçılığından iki, 
kaçak işlerden ise üç kat daha 
fazla para kaybettiğini ve bu-
rada da tüm sosyal sınıflardan 
Avusturyalıların çoğunlukta ol-
duğunu ifade etti.

“Avusturyalı seçmenler 
gücendirilmek 

istenmiyor”

Sosyal dolandırıcılık Avustur-
ya’da, yabancılarla ilişkilendi-
rilerek tartışılıyor. Buna karşın 
Avusturyalı dolandırıcılar, po-
litikacılar tarafından çok az ko-
nu ediliyor. “Avusturyalı seçmen-
ler gücendirilmek istenmiyor. 
Nankör olarak görünmek istenil-
miyor.” diyen Schneider, Ticaret 
Odası adına yürütülen çalışmanın 
detaylarının, çalışmanın tamam-
lanmasının ardından duyurulma-
sının planlandığını açıkladı.

Linz Johannes Kepler Üniversitesi’nce sürdürülen bir araştırmanın ilk sonuçlarına göre 
sosyal dolandırıcılık suçu işleyenlerin dörtte üçü Avusturyalı.

Sosyal dolandırıcıların 
çoğu Avusturyalı

ADVERTORIAL/ILAN
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Birol Kılıç Analiz/ Viyana

Avusturya Başbakanı ve 
AB Dönem Başkanlı-
ğını yapan Sebastian 

Kurz’un Viyana’da geçtigimiz 
hafta 21 Kasım tarihinde ev sa-
hipliğini yaptığı “Antisemitizm 
(Yahudi düşmanlığı)” ve ”anti 
Siyonizm ( İsrail’i reddetmek)”  
Konferansı’nda, Amerika ve 
Avrupa’dan Yahudi organizas-
yonlarının üst düzey temsilci-
leri ve AB Adalet Komiseri Vera 
Jourova gibi önemli AB politika-
cıları,  Axel Springer Grubunun 
CEO’su Matthias Döpfner, 2019 
AB seçimlerinde AB Başkanı ol-
ması beklenen AB Hristiyan  De-
mokrat Partilerinin ortak adayı 
Almanya CDU AB Milletvekili 
Manfred Weber, Yahudilerin 
Avrupa’da yaşamlarını güvence 
altına almaya yönelik stratejile-
ri, dilekleri ve sorunları müna-
zara etti.

Başbakan Kurz, Holokost’taki 
(Yahudi soykırımı)  suç ortaklı-
ğı nedeniyle Avusturya’nın bu 
konudaki “özel sorumluluğu-
na” işaret ederek, “Yahudiler, 
Avusturya’da, İsrail’de ve tüm 
dünyada barış ve özgürlük için-
de yaşayabildikleri zamandan 
itibaren Avusturya olarak  işte 
ancak o zaman tarihsel sorum-
luluğumuzu gerçek anlamda 
yerine getirmiş olacağız.” dedi.  
Bu sözler çok iddialı sözler ama 
böyle ifade edilmesi de normal. 
Viyana, hem siyasi Siyonizm’in 
temellerini atan Theoder 
Herzl’in yetiştiğ hem de Hitler’in 
gençliğinde ‘beynimin Yahudi 
düşmanlığı ile dolmasına sebep 
olan şehir’ olarak tanımladığı bir 
şehir. Tarihte hem İsrail hem de 
Aşkenaz Yahudileri için önemli 
bir şehir. Viyana ve Avusturya 
ile İsrail aslında aşk ve nefret 
arasında gidip gelen duygusal 
bir ilişkiye sahip.  Adını koymak 
için son 500 yıllık tarihi iyi bil-

Viyana’da antisemitizm ve anti Siyonizm zirvesinden notlar:

 “Köpekler ve Yahudiler 
giremez”den günümüze!

Başbakan Sebastian Kurz, geçtiğimiz Çarşamba 
günü, Viyana’da Başbakanlık makamında üst 

düzey temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen Anti-
semitizm Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Avru-

pa Birliği devletlerine hitaben antisemitizmin stand-
art bir tanımının benimsenmesi çağrısında bulundu. 

Kurz, Avusturya’nın AB Dönem Başkanlığı’nda 
gerçekleşmesini umduğunu söylediği bu girişimin, 

Yahudilerin Avrupa’da güvenle yaşayabilmeleri 
adına atılacak önemli bir adım olacağını ifade etti.

mek gerek. Bu tarihte Türklerin, 
Osmanlının ve Türkiye’nin de 
dikkat çekci bir payı var.

Kurz: “Antisemitizmin 
varlığını hala sürdürü-
yor olması inanılır gibi 

değil.”

Konferansta antisemitizmin var-
lığını hala sürdürüyor olmasını 
“inanılmaz” olarak tanımlayan 
Kurz, öteden beri zaten var olan 
antisemitizmin, İslam ülkelerin-
den gelen göçmenleri ima ede-
rek, üstüne üstlük bir de “ithal” 
edildiğini söyledi. Konferans 
öncesinde Kurz, Siyonizm kar-
şıtlığının ilk defa açıkça ele alı-
nacağının işaretini vermişti. An-
tisemitizm ve anti-Siyonizm’in 
bugün el ele yürüyen ve bir ma-
dalyonun iki yüzünü oluşturan 
kavramlar olduğunun ilk kez 
Dışişleri Bakanlığı zamanında 
farkına vardığını ve İsrail’in gü-
venliği için harekete geçilmesi 
gerektiğini ifade etti.

Konferansın bir amacının da, 
Yahudi düşmanlığı yani Antise-
mitizm  ile  Siyonizm düşman-
lığının aslında bir olduğunu 
gerek Avusturya gerek Avrupa 
siyasetine, medyasına ve ileri 
gelenlerine anlatmak olarak ifa-
de eden önemli bir konuşmacı 
bana,”İsrail eleştirisine karşı 
değilim ama çifte standart bizim 

istemediğimiz bir şey. İsrail eleş-
tirilsin ama şeytanlaştırılmasın. 
İsrail eleştirilsin ama yok edil-
mesin yani “delegetime” edilme-
sin.” dedi.

Toplantıya katılan tüm Yahudi 
cemiyetlerinin temsilcilerin me-
sajı özünde buydu. Bir tek fark 
ile. Siyonizm.  Aynı kişilerin 
Siyonizm’in bir ırkçılık olma-
dığını söylemeleri ve 3000 yıl-
dır Yahudi dualarında var olan 
“Şmai İsrail ” (Duy İsrail) gibi 
“Sion adlı  İsrail bölgesinde bu-
luşmak ve geri dönmek için ade-

ta bir ant gibidir” şeklinde anlat-
maları dikkat çekti.

Netanyahu’dan 
Avusturya’ya övgüler

İsrail Başbakanı Benjamin 
Netanyahu, Avusturya Baş-
bakanı Sebastian Kurz’un ko-
nuşması öncesinde bir video 
mesajı ile toplantıya katılarak 
Avusturya’nın AB Dönem Baş-
kanlığı inisiyatifine “dostum 
Başbakan Sebastian”  diye 
övgüde bulundu. “Holokost, 

Auschwitz’in gaz odalarında 
başlamadı.” diyen Netanyahu 
sözlerini, “Kötü şeylerin daha da 
kötüye gitmesini önleyebilirsi-
niz” şeklinde sürdürerek nefrete 
karşı vaktinde harekete geçme 
çağrısında bulundu.

“Ortak geleceğimiz için 
mücadele ediyoruz”

İsrail’deki mevcut hükümet krizi 
nedeniyle Viyana’da gerçekleşti-
rilen konferansa katılımını iptal 
etmek zorunda kalan Netanya-
hu,  video mesajı ile tüm Avrupa 
hükümetlerini, Avusturya’nın 
da aralarında bulunduğu yedi 
Avrupa devleti tarafından 
hâlihazırda kabul edilmiş olan 
uluslararası antisemitizm ta-
nımını benimsemeye çağırdı 
ve “Ortak geleceğimiz, ortak 
medeniyetimiz için mücadele 
ediyoruz ve kazanacağız.” dedi. 
Bu ortak antisemitizm tanımı 
bildirisine göre antisemtizm ile 
anti Siyonizm’in hemen hemen 
eşdeğer bir şekilde ele alınma-
sı isteniyor.  Avrupa’da buna 
karşı çıkan partilerin olması, 
Viyana’da yapılan bu toplantıyı 
değerli kılıyor.

34 İsrail asıllı bilim 
adamı “antisemitizm ile 

anti Siyonizm’i 
karıştırmayın” dedi 

Bu konferansı İsrail’den takip 
eden İsrail asıllı 34 bilim in-
sanı, tarihçi, filozof, gazeteci 

AB Başkanlığına aday Manfred Weber ve Birol Kılıç AB, Türkiye ve AB’de ayrımcılık, 
yeni Günah Keçileri ve ırkçılık konusunda fikir alışverişinde bulundular.
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ve yazar, Die Presse Gazetesi 
aracılığyla ‘antisemitizm ile 
anti Siyonizm’i karıştırmayın’ 
şeklinde Avrupa’yı aydınlat-
mak adına bir deklarasyon 
yayınladılar. Açıklamanın Tel 
Aviv Üniversitesi’nden    Jose 
Brunner,  Sosyolog Eva Illo-
uz ve Tarihçi Moshe Zimmer-
mann ve diğer 31 aydın insan 
tarafından imzalanmış olması 
dikkat çekti. Açıklamada Vi-
yana konferansını eleştiren 34 
Yahudi aydın şunları ifade etti: 
“Yahudi düşmanlığı yani anti-
semitizm ile İsrail’i reddetmek 
yani anti Siyonizm aynı şeyler 
değildir. Birisi ırkçılıktır diğeri 
fikir özgürlüğüdür. İsrail Baş-
bakanı yıllardır bu iki kavramı 
eşitleyerek İsrail Hükümeti’nin 
Filistin üzerindeki yanlış poli-
tikasını yani işgal kuvveti ol-
duğunun üzerini kapatmak ve 
insanları ‘Yahudi düşmanlığı 
yapıyorsun’ diye susturmak 
istiyor. Biz buna karşıyız.”  Bu 
açıklamanın Türkçe tercüme-
sini haber analizinin sonunda 
bulabilirsiniz.

“Antisemitizme karşı 
savaşın”

Konferans’ta Brüksel’in antise-
mitizmle mücadele konusunda-
ki “yükümlülüklerine” vurgu 
yapan AB Adalet Komiseri Çek 
asıllı Vera Jourova, sivil toplu-
mun da sorumlulukları olduğu-
nu ve antisemitizme karşı “güç-
lü bir mesaj” göndermeleri ve 
bunu “sessizce kabul etmeme-
leri” gerektiğini söyledi. Bu ol-
guya karşı durmanın toplumsal 
önemine dikkat çeken Avrupa 
Yahudi Kongresi (EJC) Başkanı 
Moshe Kantor ise şunları söyle-
di: “Lütfen antisemitizme karşı 
savaşın, Yahudiler için değil, 
hepimiz için.”

Ukrayna Dışişleri 
Bakanı: “İsrail’den 

yanayız”

Daha önce bir başka panelde de 
açıkça İsrail’i desteklemiş olan 
ve bugün de “İsrail’in güvenliği 
konusunda taviz verilmemeli.” 
diyen Ukrayna Dışişleri Bakanı 
Pawlo Klimkin, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Ya birlikte özgürce 
yaşarız ya da esaretle. Tercihi-
miz net, İsrail’den ve özgürlük-
ten yanayız ve antisemitizme 

karşıyız. Ukrayne’nin yüzde 
ellisi Yahudi asıllıdır”.  Klim-
kin ayrıca , İsrail’i Ortadoğu’da 
“demokrasinin karakolu” ola-
rak tanımladı.

Muzicant: “Zaman hızla 
tükeniyor”

Eğilim tersine dönmediği sü-
rece Yahudilerin Avrupa’daki 
geleceği konusunda kötümser 
olan Avrupa Yahudi Kongresi 

(EJC) Başkan Yardımcısı ve eski 
Avusturya Yahudi Cemiyeti 
Başkanı Ariel Muzicant ise şöy-
le konuştu: “Vakit yok, zaman 
hızla tükeniyor.” Muzicant’ın 
halefi olarak Viyana’daki Ya-
hudi Cemaati (IKG) Başkanlığı 
görevini yürütmekte olan Os-
kar Deutsch, karşılama konuş-
masında Yahudilerin korun-
ması adına kararlı önlemlerin 
alınması konusunda ısrarcıy-
dı. Deutsch, “Hemen harekete 
geçme mecburiyeti ve somut 
tedbirlerin alınması aciliyeti, 
devamlı apaçık gözümüzün 
önünde. Hala bir şey yapılma-
mış olması kabul edilemez.” 
dedi.

Schneier : “Köpekler ve 
Yahudiler giremez “

Konferansın son konuşmacısı 
1930 Viyana doğumlu Ameri-

ka vatandaşı Yahudi Din Ada-
mı Haham  Arthur Schneier şu 
sözleri ile dikkat çekti : ‘‘Ço-
cukluğumda, 1938 yılında, Na-
ziler  Viyana’da güçlenip şehri 
ilhak edince tüm kahvelere şu 
yazıyı astılar. ‘Bu dükkana, bu 
kahveye köpekler ve Yahudiler 
giremez.’ İnsanlık dışı şiddet-
lere maruz kaldık. Bin yıldır 
yaşadığımız topraklarda bize 
Filistin’e defolun gidin dendi. 
Şimdi İsrail’de bize dışarıdan 
defolun Avrupa’ya deniyor. 

Biz Siyon kelimesini duaları-
mızdan öğrendik. 3000 yıllık 
atalarımızın topraklarına geri 
dönüş. Nefret kötü bir şey. Aşı-
rılıklara karşı , nefrete karşı 
hep birlikte mücadele etmeli-
yiz. Hangi dinden olursak ola-
lım.”

Türkiye’den kimse yok, kon-
feransı takip eden Müslüman 
yok.

Viyana’da bu konferan-
sa  Türkiye’den, Türk Yahudi 
Cemiyeti’nden kimsenin katıl-
mamış olması ve hiçbir Türk 
basın mensubunun ve/veya 
ilgilinin burada yer almamış 
olması da dikkatimi çekti.

Manfred Weber ve yeni 
günah keçileri kimler? 

Burada tüm Yahudi dünyası-

nın en önemli temsilcilerinin, 
yabancı düşmanlığı ve Yahu-
di düşmanlığının paralel bir 
şekilde yükselmesi hakkında 
ne dedikleri ve ne düşündük-
leri tüm Avusturya ve AB’de 
yaşayan Türkiye göçmenlerini 
direkt ilgilendiriyor. Birçok ki-
şinin fikir alışverişinde bulun-
duğu toplantıda, ‘AB Başkanı 
olursam Türkiye ile AB tam 
üyelik görüşmelerini durdura-
cağım’ şeklindeki artık bayat-
lamış olan bir konu  ile AB’deki 

Türkleri istemeyerek günah 
keçisi durumuna düşürerek oy 
avcılığı yapan Manfred Weber 
ile oldukça uzun süren ayaküs-
tü bir konuşmada önemli konu-
lara değinme imkanı bulduk.

İsrail’den 34 aydının Die 
Presse’de Almanca 

yayınlanan açıklaması-
nın Türkçe tercümesi  

şöyle:

Avrupa’ya diyoruz ki: İsrail’e yö-
nelik eleştirileri antisemitizm ile 
karıştırmayın.

Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı 
bağlamında Avusturya Hüküme-
ti, 21 Kasım’da “Antisemitizm ve 
anti Siyonizm’in ötesindeki Avru-
pa – Avrupa’da Yahudi hayatının 
güvenliği” başlıklı üst düzey bir 
konferans düzenliyor.

AB’nin antisemitizme karşı ta-
vizsiz mücadelesini tamamen 
destekliyoruz. Antisemitizmin 
güçlenmesi bizi endişelendiriyor. 
Bunun, tüm insanlık için çoğu 
zaman bir felakete işaret ettiğini 
tarihten biliyoruz. Antisemitiz-
min güçlenmesi, gerçek bir tehli-
kedir ve mevcut Avrupa siyaseti-
ni endişelendirmelidir.

AB, insan hakları konusunda da 
sorumluluk sahibidir ve insan 
haklarını da antisemitizmle mü-
cadelesinde olduğu gibi azimle 
savunmalıdır. Antisemitizmle 
mücadele, İsrail işgal kuvvetleri-
ne ve Filistinlilerin insan hakları-
nın ciddi şekilde ihlal edilmesine 
yönelik meşru eleştirilerin bastı-
rılmasına alet edilmemelidir.

İsrail Başbakanı Benjamin Ne-
tanjahu, hükümetini istikrara 
kavuşturmak adına seyahatini 
iptal etmek yerine Avusturya’da-
ki konferansta konuşmalıydı. Ne-
tanjahu, İsrail Devleti’ne yönelik 
eleştirileri antisemitizmle karış-
tırmak için sıkı çalıştı.

Derin kaygılarımıza binaen, 
Avusturya Hükümeti tarafın-

dan düzenlenen konferansın 
resmi tebliğinde de bu iki olgu-
nun birbirine karıştırıldığını 
görüyoruz. Tebliğde şöyle diyor: 
“Çoğu zaman antisemitizm, İs-
rail Devleti’ne yönelik abartılı ve 
orantısız eleştirilerde ifadesini 
ortaya koyar.”

Bu sözler, Uluslararası Holokost’u 
Anma İttifakı’nın (IHRA) antise-
mitizm tanımının yansımasıdır. 
İsrail Devleti hakkındaki kaba 
eleştirilerle ilişkilendirilen tanı-
mı yapılmış modern antisemitiz-
me yönelik birçok örnek mevcut.  
Sonuç olarak tehlikeli bir şekilde 
bu tanım,  insan hakları ve ulus-
lararası hukukun ciddi ve kap-
samlı ihlallerine yönelik eleştiri-
lere – başka ülkeler söz konusu 
olduğunda meşru kabul edilen 
eleştiriler – karşı İsrail’i dokunul-
maz kılmak için kullanılabilir. 
Bu, İsrail’e yönelik her türlü eleş-
tiri için gözdağı vermektir.

Ayrıca söz konusu tebliğ, anti 
Siyonizm’i antisemitizmle aynı 
kefeye koyuyor. 20. yüzyılın tüm 
modern Yahudi hareketlerinde 
görüleceği üzere pek çok Yahudi 
de, antisemitizmden uzak Yahu-

di olmayanlar kadar Siyonizm’e 
sert bir şekilde karşı çıktı. Birçok 
Holokost kurbanı da Siyonizm’e 
karşıydı. Anti Siyonizm’i antise-
mitizmle ile aynı kefeye koymak 
saçma ve yakışıksızdır.

İsrail Devleti’nin 50 yıldan fazla 
süredir bir işgal kuvveti olduğu-
nu da unutmamalıyız. İşgal altın-
daki milyonlarca Filistinli, temel 
hak, özgürlük ve değerden yok-
sundur. Özellikle İsrail işgalinin 
ilhak haline dönüştüğü dönemde 
Avrupa’nın, antisemitizmle ilgili 
yanlış tanımlamalarla ifade öz-

gürlüğünü hedef alan saldırıları 
hasıraltı edecek ya da İsrail’e yö-
nelik eleştirileri susturacak giri-
şimlere kararlılıkla karşı çıkması 
her zamankinden daha elzemdir.

Avrupa, bunu kendi güvenilirliği 
ve antisemitizmle mücadelesinin 
etkinliği için de yapmak zorunda. 
Bu mücadelenin, İsrail Devleti’ni 
eleştirilerden korumak adına ge-
nişletilmesi, Yahudilerin İsrail 
Devleti ile aynı kefeye konulması 
ve bu nedenle de devletin eylem-
lerinden sorumlu tutulmaları 
şeklindeki yanlış algılamaların 
yolunu açıyor.
Çoğu, Yahudi tarihini araştıran 
ve öğreten İsrailli aydınlar olarak 
Avrupa’ya diyoruz ki: Avrupa’da 
Yahudi yaşamını korumak ve 
canlanmasını sağlamak için ka-
rarlılıkla antisemitizme karşı sa-
vaşın. Lakin ne kadar sert olursa 
olsun İsrail Devleti’ne yönelik 
eleştirilerle antisemitizmi birbi-
rinden net bir şekilde ayırın. Anti 
Siyonizm’i antisemitizmle karış-
tırmayın. İsrail işgaline karşı çı-
kanların ve bunun sona ermesini 
isteyenlerin düşünce ve ifade öz-
gürlüklerini savunun.
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Haber kadrosunu günden güne güç-
lendiren Yeni Vatan Gazetesi, dene-
yimli haberciler arıyor.

Haberciliğine güvenen, muhabir-
lik konusunda deneyimli habercile-
rin aşağıdaki mail adresine e-posta 
veya Yeni Vatan Gazetesi adresine 
posta yolu ile resimli özgeçmişleri-
ni ve iş tecrübelerini içeren bir baş-
vuruyu, telefon ve adreslerini özel-
likle yazarak yapmaları rica olunur. 
Başvurular sadece elektronik posta 
ile (E-mail) kabul edilir.

Yeni Vatan Gazetesi
Deniz Sel
Kommunikation

e-mail: d.sel@yenivatan.at 

Yeni Vatan Gazetesi’nde 
çalışmak ister misiniz?

www.vhs.at

Bessere 
Aussichten!

Liv Hospital İç Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çur-
gunlu hayat tarzında ya-

pılacak bazı değişikliklerle 100 
yaşına kadar sağlıklı ve mutlu 
bir yaşamanın püf noktalarını 
anlattı.

1- Dengeli beslenin:

Sağlıklı yaşam için kişinin ihti-
yaçlarına göre dengeli beslenme-
si ve kilo kontrolü her yaşta çok 
önemlidir. Özellikle ileri yaşta 
karşılaşılabilen protein-enerji 
beslenme bozukluğu önemli bir 
sağlık problemi olabilir. Beslen-
me alışkanlığı tamamen bireysel 
olmakla birlikte yaşam süresini 
uzattığı kanıtlanmış diyet Akde-
niz tipi diyet olmalıdır.

2- Hareketli olun, sporu günlük 
yaşamın bir parçası haline 
getirin:

Her yaşa, her kişiye göre spor yap-
mak mümkündür. Sabah kalkıldı-
ğında yapılan germe egzersizleri, 
yürüyüş, direnç egzersizleri, yüz-
me, yoga, dans hem vücudu ve 
kasları zinde tutar, hem de keyif 
verip mutlu olmayı sağlar. Yaşı 
ilerlemiş birinin düşme ve yorul-
ma korkusuyla hareketsiz bir ya-
şam sürmesi son derece yanlıştır. 
Oluşabilecek kazalardan koruna-
rak hareket edip egzersiz yapmak 
yaşama sağlıklı yıllar katacaktır.

3- Bol su için:

Su hayattır. Su içmek çok önem-
senmeyen ama sağlık ve uzun ya-
şam için en basit sırlardan biridir. 

“Ben yeterince su içiyorum” diyen 
birine “Günde kaç bardak içiyor-
sun?” diye sorulduğuna genelde 
“2-3 bardak” cevabını verir ki bu 
miktar hedefin çok altındadır. 
Canlılığı arttırmak, cilt ve tüm di-
ğer organları beslemek için günde 
en az 1.5 litre kabaca 8 bardak su 

içmek gerekir. Sıcak havalarda 
terle kayıp olacağından bu miktar 
arttırılmalıdır.

4- Ruhsal olarak rahatlayın:

Hayat her zaman sorunlarla 
doludur. Bazen bunları çözmek 
imkansızdır. Bu nedenle çözü-
lemeyecek sorunlarla kendimizi 
yıpratacağımıza onları kabul-
lenmek ve onlarla birlikte ya-
şamayı öğrenmek huzur verir, 
anda kalmayı sağlar ve hayatı 
kolaylaştırır. Bu sorunlar çö-
zülmese de kabullenme, haya-
tın iyisi kötüsünü, mutluluğu 
mutsuzluğunu bir bütün olarak 
kabul etme ruhsal rahatlamayı 
sağlar ve sağlıklı uzun bir ya-
şam vaat eder.

5- Sigaradan uzak durun:

Sigarasız yaşam hem içene hem 
de çevresindekilere solunabilir 
güzel bir hava alanı sağlar. Sigara 
kalp ve damar hastalıkları, ak-
ciğer hastalıkları ve kanser için 
kanıtlanmış en önemli risk fak-
törlerinden biridir ve ne mutlu ki 
yok edilebilir bir risk faktörüdür.

6- Kazalardan korunun:

Kazalar maalesef ölüm veya fizik-
sel hasarla sonuçlanabilir. Yaşa-
nılan ortamdaki düşmeye neden 
olabilecek kaygan zemin, kayan 
halılar, fazla eşyalı ortamlar düş-
me, çarpma riskini arttırır. Evin 
ve çevrenin kazaları önleyecek 
şekilde döşenmesi ve bazı basit 
önlemlerle riski en aza indirmek 
gerekir. Yine trafik kazalarından 
korunmak için gerekli tüm ön-
lemler alınmalıdır.

7- Aşılanın:

Hastalık olmadan önlemek hasta 
olduktan sonra tedavi etmekten 
daha kolay ve daha az maaliyet-
lidir. Her yaş grubunda önerilen 
aşılar vardır. Mutlaka hekiminizin 
önereceği aşıları uygun zamanlar-
da yaptırın. Örneğin ileri yaşta 
grip enfeksiyonu, zatürre gibi has-
talıklar ölümcül seyredebilir. Bu 
nedenle doktorun önereceği şekil-
de aşılanma çok önemlidir.

8- Düzenli check-up yaptırın:

Hastalıkları belirti vermeden sap-
tamak ve gerekli önlemleri almak 
için doktorun kontrolünde düzen-
li olarak check-up yaptırmak ya-
şam süresini ve yaşam kalitesini 
arttırır.

9- Aile, eş, dost ortamında 
olun:

Sevdiklerimizle olmak, acı, tatlı 
olayları birlikte paylaşmak, da-
yanışmak, mutlu ortamlar, buluş-
malar yaratmak sağlıkla yaşana-
cak mutlu güzel yıllar getirir.

10- Zihinsel aktivitede bulu-
nun:

Özellikle demansa karşı korun-
mada zihni aktif halde tutmak, 
gazete, kitap okumak, günlük ha-
yatın içinde olmak, internet kul-
lanmak önemlidir.

(Haber Türk)

100 yaşına kadar 
yaşamanın sırları nelerdir?
Uzun yaşamanın sırrı 
her ne kadar genetik 

özelliklerimize de bağlı 
olsa da yaşam tarzımız 

ve alışkanlıklarımız 
da yaşam süremizi ve 

yaşam kalitemizi önem-
li ölçüde etkiliyor.
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Yılın son yazısını değerlen-
dirme yazısı olarak yaz-
mak hoşuma gidiyor. Biri 

oturup sizin tüm yılınızı değer-
lendirse mesela... Bu yıl ne yap-
tınız? Neyi başardınız? Ne iste-
diniz ve hedeflerinize ne kadar 
ulaştınız? Sağlığınız nasıldı? 
Bunun için ne kadar emek har-
cadınız? Kaç gün spor yaptınız? 
Tüm bu ayrıntıları bilmek size iyi 
gelir miydi?

MOTİVASYON İÇİN 
UYGUN 

Habertürk´ün verdiğı habere gö-
re herkes bunu yapıyor aslında, 
yıl sonu raporları hazırlanıyor. 
Tüm şirketler ‘2018 nasıl geçti?’ 

ve ‘2019’deki hedeflerimiz’ diye 
başlıklar atıyor. Peki en değer-
li varlığımız yani sağlığımız için 
yıl sonu değerlendirmesi iyi fikir 
değil mi? Uzman önerisi: İyi fikir! 
Bunu yapın, kendi raporunuzu çı-
karın. Neden başka zaman değil 
de şimdi? Bazı dönemler motivas-
yon açısından şanslı olduğumuz 
zamanlar. Yaz döneminde herkes 
tatilden bahsederken siz de “Ay 
acaba ben ne yapsam?” diye dü-
şünürsünüz. Yaz yaklaşırken spor 
salonuna yazılma fikri etrafınız-
daki herkese iyi gelir. Yani bazı 
mevsimler kendine bakmak için 
etrafındakilerin de uygun oldu-
ğu, seni motive edebilen zaman-
lardır. Bayram yok, yılbaşı geçi-
yor, yaza tam 6 ay var!

6 AYLIK PLAN YAPALIM

Ayda 1 kilo verseniz 6 ayda 6 ki-
lo eder ve sağlık kalitenizi olumlu 
etkiler. Rahatlarsınız. Ayda 2 kilo 
verseniz 6 ayda 12 kilo eder; sağ-
lığınız iyileşir, kan şekeri, koleste-
rol düzene girer, dizler ve eklem-
ler üzerindeki yük ciddi oranda 
azalır, nefes alış verişiniz deği-
şir, uykularınız düzelir. Ayda 3 ki-
lo verseniz, 6 ayda 18 kilo eder. Bu 
ciddi bir değişim! Büyük bir başa-
rı! Belki de kullandığınız ilaçları 
bırakmak için bir fırsat. Kendinizi 
kesinlikle daha hafif ve daha ra-
hat hissedeceksiniz. Daha rahat 
koşabilirsiniz. Gardırop değişimi 
de eminim hoşunuza gider. Ayda 
4 kilo verseniz, 6 ayda tam 24 ki-
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Yeni yılda daha iyi ben!
lo eder. 24 kilo daha hafif olmak! 
Hastalık riski, ilaç kullanma oranı, 
sakatlanma riski, eklem ağrıları... 
Bunların hepsi azalır ve hatta kal-
maz! Çok hafif, çok rahat, çok sağ-
lıklı, enerjik olur ve kendinizi da-
ha genç hissedersiniz.

YIL SONU RAPORUNUZU 
ÇIKARIN!

1. Bu yıl check-up yaptırdınız mı? 
2. Kan şekerinize en son ne zaman  
baktınız?
3. Kolesterol kontrolü en son ne  za-
man yapıldı?
4. B12 vitamininizi ölçtürdünüz 
mü?
5. D vitamininizi ölçtürdünüz mü?
6. Kadın doğum hekimine uğradı-
nız mı?
7. Bu yıl kaç kez hastalandınız?
8. Bu yıl kaç kutu ilaç kullandınız?
9. Kaç kutu antibiyotik kullandı-

nız?
10. Kaç kutu probiyotik aldınız?
11. tansiyonunuza ne zaman bak-
tınız? 
12. Cilt bakımı ne zaman yaptırdı-
nız?
13. Besin destekleri kullandınız 
mı? 
14. Bu yıl hayatınıza sağlıklı yeni 
bir  davranış eklediniz mi?
15. Bu yıl sigara içtiniz mi?
16. Bu yıl kaç kadeh alkol aldınız?
17. Bu yıl kaç gün spora gittiniz?
18. Bu yıl kaç gün işinizi yürüyerek 
hallettiniz?
19. Bu yıl kaç gün uyku problemi 
yaşadınız?
20. Bu yıl kaç kilo aldınız/verdi-
niz?
21. En son ne zaman tartıldınız? 
22. Hiç vücut analizi yaptırdınız 
mı?
23. Bel çevrenizi ölçtünüz mü?
24. Sağlığınızla ilgili kaç kitap  
okudunuz?
25. Sağlığınızla ilgili kaç eğitime 
katıldınız?
26. Günde kaç bin adım attınız?
27. Kaç gün evde yediniz?
28. Kaç gün fast food yemek zo-
runda kaldınız?
29. Harcamalarınızın ne kadarını 
sağlığınıza ayırdınız?

30. Hiç psikoloğa gittiniz mi? 
31. Kaç kez diş doktoruna uğradı-
nız? 
32. Sağlıklı beslenebildiniz mi?
33. Omega-3 takviyesi aldınız mı?
34. Günde kaç bardak su içtiniz?  

Bu sorular uzar gider, hatırlat-
ma olması için en önemli başlık-

ları toparladım. Sorulara verdiği-
niz cevapları sağlık dosyanıza  ya 
da bir deftere not alın. 2019 için 
eksiklerinizi belirleyin ve yeni yı-
la bu bilinçle  başlayın… Ocak ayı, 
başlangıçlar yapmak  için çok gü-
zel bir zaman.

Güneş AKSÜS 

2018’yı uğurlarken yıl sonu raporu çıkarıp sağlığınız ve bes-
lenmenizle ilgili yaptıklarınıza göz atın. Bu sayede 2019’ye 

eksiklerinizi bilerek başlayın.
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