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“Sözlerimle, Türkiye’deki 
olayların Avusturya 
sokaklarına, direni-

şin özünde yatan hak ve özgür-
lükler bağlamından çıkarıla-
rak Türkiye’deki bir gruba ya da 
Türkiye’de faaliyet gösteren bir par-
tiye duyulan sempatiyi dile getire-
cek şekilde yansıtılmasını anlaya-
madığımı ifade etmeye çalıştım. 

İfadelerimle kesinlikle insan-
ları kırmak, üzmek hedefin-
de değildim. Yalnız bir siya-
setçi olarak bugüne kadar hep 
doğruların yanında olmaya ça-
lıştım. Türkiye’de vuku bulan 

protestoların Avusturya’ya par-
tizanca yaklaşılarak birtakım ki-
şi, kurum, kuruluşlar tarafından 
işgüzarlık yapılarak taşınması-
na karşıyım. Viyana sokaklarında 
“Yavuz Sultan Selim’in torunları-
yız, Tayyip Erdoğan’ın askerleri-
yiz” veya karşı tarafın “Mustafa 
Kemal’in askerleriyiz” sözleri top-
lumumuzu burada bölmekte, ger-
çek sorunlarından uzaklaştır-
maktadır. Türkiye göçmenlerinin 
Avusturya’da eğitim, ayrımcılık ve 
işsizlik konusunda acıları varken 
bu konuları Viyana’ya getirirken 
çok dikkatli olmamız gerekiyor. 
Bu bölücü, kırıcı, Avusturya’yı 

direk olarak ilgilendirmeyen slo-
ganların burada atılmamasını is-
tiyorum. 

Bizim derdimiz burada insanla-
rı birleştirmektir. Avusturya’daki 
sorunlarımızı çözebilmemiz için 
de birlik beraberlik içinde olmalı-
yız. Ancak bu sloganların ayrımcı, 
ırkçı sloganlar olduğunu söylemek 
durumundayım.  Ve bu anlamda 
da hedefim, AK Parti’ye gönül ver-
miş, oy vermiş, demokrasiyi özüm-
semiş insanları kırmak, üzmek ke-
sinlikle değildi. Gelişmiş, refah bir 
Türkiye’ye hepimizin ihtiyacı var 
ve bu bizi gururlandırır. 

Maksadının dışında bilinçli bir 
şekilde büyütülen sözlerimle, 
Türkiye’de vuku bulan direnişin 
bir hak ve özgürlükler savaşı oldu-
ğunu ve hangi partiye, hangi mez-
hebe ait olurlarsa olsunlar tüm 
insanları hatta tüm insanlığı ilgi-
lendirdiğini anlatmaya çalışmış-
tım. Avusturya’da veya Türkiye’de 
veya bugün Brezilya’da insanların 
peşinde koştuğu bir parti, bir grup 
değildir, insan haklarıdır. 

Bana, aileme saldıran insanları da-
ha sakin olmaya davet ediyorum. 
Hepsini kucaklıyorum. Her şeye 
rağmen sevgilerimi sunuyorum.”

Efgani dönmez: 
“Bölücü ve kırıcı 
sloganlara hayır”

Avusturya Parlamentosu Milletvekili Bundesrat Efgani Dönmez Yeni Vatan 
Gazetesi’ne, Taksim olayları ile ilgili Heute gazetesine verdiği ve “Maksadı dışında 

yorumlandı” dediği açıklamaları hakkında şunları söyledi:

“Bana, aileme saldıran insanları daha 
sakin olmaya davet ediyorum. Hepsini 

kucaklıyorum. Her şeye rağmen 
sevgilerimi sunuyorum.”

Sevgili Yeni Vatan Gazetesi 
Okuyucuları, 

Yeni Vatan Gazetesi son 14 
yılda, yayınlandığı ilk gün-
den itibaren, Avusturya’da 

yaşayan Türkiye göçmenlerinin te-
mel ve hak özgürlükleri konusun-
da en büyük destekçilerinden biri 
olmuştur. Avusturya’da insanları-
mızın hak, hukuk konuları başta 
olmak üzere ifade özgürlüğünün 
engellenmesi ve ayrımcılık karşı-
sında çektiği çileleri dile getirmiş-
tir. Bunun demokratik kavgasını 
veren Yeni Vatan Gazetesi özgür-
lüğün olmadığı yerde, insanın bi-
rilerinin kulu ve kölesi olacağını 
anlatmaya çalışmıştır. 

Bu anlamda Yeni Vatan Gazetesi, 
Türkiye’de temel hak ve özgür-
lük arayışı ile başlayan, herkese 
eşit hak dağılımı talebi ile devam 
eden demokratik hareketi anla-
makta ve desteklemektedir. Yalnız 
Türkiye’deki olayların Avusturya 
sokaklarına, olayı hak ve özgür-
lükler bağlamından çıkararak 
Türkiye’deki bir gruba, bir kesime 
ya da Türkiye’de faaliyet gösteren 
bir partiye duyulan sempatiyi ve-
ya antipatiyi dile getirecek şekilde 
yansıtılmasını anlayamıyor ve bu 
yüzden destekleyemiyoruz. 

Avusturya’da Türkiye göçmen-
lerinin eğitim, işsizlik, konut ve 
yabancı düşmanlığı konuların-
da en çok sorun yaşayan göç-
men grup olduğu malumunuzdur. 
Avusturya’da neredeyse yabancı 
düşmanlığının ortadan kalktığını 
ama gittikçe artan Türk düşman-
lığını üzülerek takip etmekteyiz. 

Burada bizim sokaktaki sıkıntıla-
rımızı ne Türkiye’de iktidar parti-
si olan AK Parti, ne muhalefette-
ki CHP, MHP veya BDP çözebilir. 
Türkiye’den ithal, birilerinin as-
keri, birilerinin torunu, birilerinin 
laik olduğunu ifade eden slogan-
ları Viyana sokaklarında bağıra-
rak atan tüm kardeşlerimizi sa-
kince düşünmeye davet ediyoruz. 

Çünkü ister Sünni olun, ister Alevi, 
ister Türk, ister Kürt olun, eğer nef-
ret, önyargı hançeri bağrımıza so-
kulursa Avusturya’da başımız be-
ladan, geleceğimiz ise karanlıktan 
kurtulamaz. Hepimizin ortak nok-
tası insan olmamızdır. Alevi ola-
bilirsiniz, Sünni olabilirsiniz, Kürt 
olabilirsiniz, Türk olabilirsiniz ama 
“insan” olmanın ne kadar zor oldu-
ğunu siz bizden çok daha iyi bilir-

siniz. Bu zor zamanlarda duygu-
larımızı, nefsimizi kontrol altında 
tutarak, farklı düşünce, siyaset, 
ırk ve mezhepte olan insanlarımız 
hakkında fitne, fesat, gıybet ve kırı-
cı söz ile kendinizi ve çevrenizi rezil 
etmeyin. Özellikle sosyal medya-
da., camide, pazarda ve kahvede. 
Alemi şaşkın, milleti aptal sanma-
yalım. Pis nefslerimize hepimiz sa-
hip çıkalım. Türkiye’de iş takibinde 
olup da, siyasilerle iş birliği içinde 
olup ihale kovalayan ve burada 
insanları gaza getiren İdris kılıklı 
İblisler konusunda hepinizi uyar-
mayı borç biliyoruz. Kimse kimseyi 
Allah, vatan, millet, devlet diyerek 
aldatmasın. Bu değerlere istisna-
sız hepimiz sahip çıkalım ama hak 
ve adaletin yanında olmak koşu-
luyla. Vitrin Müslüman’ı, gardrop 
Atatürkçülük’ü istemiyoruz. 

Tüm tarafları itidalli olmaya da-
vet ediyoruz. Fikriniz ne olursa 
olsun, beyanınız Avusturya’daki 
azami birlik ve beraberliğe, saygı 
ve sevgiye zarar vermeyecek şekil-
de olmalıdır. Birbirimize kendi fi-
kirlerimizi zorla kabul ettirmeye 
çalışmayalım. Kabul etmeyenler-
den de nefret etmeyelim. Hemhal, 
empati yapalım. Karşımızdaki in-
sanın neden farklı düşündüğü-
nü, kendimizi onun yerine ko-
yarak düşünelim. Doğrunun 
merkezi “benim”, “biziz” deme-
yelim. Beğenmediğimiz kişiler 
hakkında yaptığımız eleştirileri 
asgari düzeyde tutalım. Kem söz 
kullanmayalım. Kendimize ya-
pılmasını istemediğimiz, söylen-
mesini istemediğimiz sözleri söy-
lemeyelim. Farklı olalım, farklı 
düşünelim ama şunu unutmaya-
lım: Türkiye’deki sorunları, bura-
ya düşmanlık getirecek şekilde ta-
şımayalım. 

Farklı düşüncedeki, mezhepteki 
insanları ötekileştirmeyelim, bu-
günün bir yarını var. Aramızdaki 
k ö p r ü l e r i  y a k m a y a l ı m . 
Birbirimizin dertlerini, tasalarını, 
kaygılarını anlayalım. En azından 
anlamaya çalışalım. Birbirimizi 
aşağılamayalım. Birbirimizi barış 
içinde yaşamak adına teşvik ede-
lim. Kendimizi haklı ilan etmeden 
önce, diğerlerinin fikirlerini din-
leyelim. Bunu yapmayı çocukla-
rımıza da öğretelim. Yeni Vatan 
Gazetesi olarak naçizhane tavsiye 
ve dileklerimiz bunlardır. 

Unutmayalım: “Demiri demirle 
dövdüler; biri sıcak biri soğuktu. 
İnsanı insanla kırdılar; biri aç bi-
ri toktu.”

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

“Yemin ederim zamana ve asr-ı saadete ki insan hüsran 
içindedir. İnanıp hayır ve barış için çalışanlar ve birbirine 
sabır dileyenler hariç.” (Asr Suresi)BAŞYAZI
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Av u s t u r ya’n ı n  Wi e n e r 
Neustadt kentinde 14 
Haziran 2013 tarihinde kay-

bolan iki yaşındaki Muhammed 
Mikail Erişmiş’in cesedi bir gün 
sonra su kanalında bulundu. 

Avusturya’nın Wiener Neustadt 
kentinde 14 Haziran 2013 tari-
hinde öğle saatlerinde annesi 
ile alışveriş merkezinin park ye-

rindeyken kaybolan iki yaşında-
ki Muhammed Mikail Erişmiş’in 
cesedi bir gün sonra su kanalın-
da bulundu. 

Vatandaşların da destek verdiği 
Aşağı Avusturya Eyaleti’ne bağ-
lı arama kurtarma ekipleri 15 

Haziran tarihinde Mikail’in can-
sız bedenini su kanalında buldu. 
Erişmiş’in boğularak öldüğü tah-
min edilirken, haberi alan anne 
ve babanın sinir krizi geçirdiği 
cenazesinin otopsisinin ardın-
dan Türkiye’ye gönderileceği bil-
dirildi. 

Araba kazalarında haklılı-
ğı kanıtlayabilmek ama-
cıyla her geçen gün daha 

fazla sürücü arabasına kamera 
koymayı tercih ediyor. Bu şekil-
de araba yolculuklarını kayıt altı-
na alan sürücüler, kendilerini da-
ha güvende hissediyorlar. Ancak 
birçok kişi bu uygulamanın ya-
sak olduğunu bilmiyor. Devletin 

resmi kurumu veri koruma daire-
sinden gelen açıklamada, araba-
da kamerayla yolculuğu çekme-
nin yasak olduğu belirtilirken, 
bu eylemde bulunurken yakala-
nan kişilerin 10.000 €’ya kadar 
idari para cezasına çarptırılacak-
ları bildirildi. Aynı eylemi ikinci 
kez yapanları ise 25.000 €’luk bir 
ceza tehlikesi bekliyor.

Veri Koruma Derneği Başkanı 
Hans Zeger yaptığı açıklamada, 
“Kanıt elde etmek için sistematik 
olarak video kaydı almak, yayala-
rın ve diğer sürücülerin özel haya-
tına yasadışı bir müdahale niteliği 
taşıyor” diye konuştu. 

Azerbaycan’da bir kişi dü-
ğününe katılmayan 80 
davetliyi mahkemeye 

verdi. İsmi açıklanmayan da-
mat, kendisinin düğünlerine 
katıldığı, fakat davetli oldukla-
rı halde düğününe gelmeyenler 
ile yargı önünde hesaplaşmaya 
karar verdi.

Ülkenin tanınmış avukatların-
dan Anar Kasımov, konuyla il-
gili sosyal medya üzerinden 
yaptığı açıklamada damadın 
“mağdurum” diyerek daha ön-
ce düğünlerine katıldığı ve pa-
ra taktığı söz konusu 80 kişiden 
parasının iadesini de talep edi-
yor.

Daha önce emsali bir durumun 
olmadığını yazan Kasımov, 
mahkemenin alacağı kararın 
ilgiyle takip edileceğini bildir-
di. Azerbaycan adetlerine göre, 
Türkiye’de olduğu gibi düğüne 
davet edilenler genelde takı ye-
rine parayı tercih ediyorlar. Bu 
olay Azerbaycan’da olduğu gibi 
Türkiye’de de ilgi çekti. 

Arabada video çekmek yasak
Son dönemde arabaya kamera sistemi kurmak 
giderek yaygınlaştı.  Çoğunlukla kazalarda kanıt 
elde etmek için arabada video kaydı yapmak, 
diğer insanların mahremiyetine müdahale ettiği 
için aslında yasak. Uzmanlar cezalar konusunda 
uyarıyor.

Azerbaycan’da bir kişi dünya-
da bir ilke imza atarak, davetli 
olup da düğününe katılmayan 
80 kişiyi mahkemeye verdi. 

düğününe 
katılmayanları 
mahkemeye 
verdi 

İstatistiklere göre Avustur-
ya’da her dört kadından bi-
ri eşinden veya eski eşinden 

şiddet görüyor. Avrupa Birliği ça-
pında ise her yıl 1400 kadın eş-
leri veya eski eşleri tarafından 
öldürülüyor. Bir kere şiddete ma-
ruz kalan çoğunlukla sürekli ve 
düzenli olarak maruz kalıyorlar. 
Şiddet mağduru bir kadın için 
bu durumda böyle bir ilişkiden 
kurtulmak da hem zor hem de 
tehlikeli oluyor. Bu kanayan ya-
raya çözüm bulmak için uzman-

lar yeni metotlara başvuruyor. 
Yeni üretilen bir bilgisayar ya-
zılımı, ilişkinin durumunu ölç-
mek ve şiddet eğilimini test et-
meye yarıyor. “Tehdit yönetimi” 
adını alan yazılım, Rathaus’ta 
düzenlenen 1. Viyana Güvenlik 
Toplantısı’nda uzmanlara tanı-
tıldı. 

Dikkat çeken bir istatistik de 
Avusturya’daki şiddet suçlarının 
% 60’ı ilişkilerden kaynaklanı-
yor. Kriminal Dairesi’nden yapı-

lan açıklamada, “Ev içi şiddetle 
mücadeleyi çok kapsamlı yürü-
tüyoruz. Polis de aktörlerden sa-
dece bir tanesi” denildi.

ABD’de yaşayan David 
Whipple isimli bir vatan-
daş McDonalds’tan 1999 

yılında aldığı bir hamburgeri 
sakladı. Fast food’un zararları 
üzerine gerçekleri ortaya koyan 
belgesellerde ünlü fast-food zin-
cirlerinden alınan hamburgerle-
rin yıllar geçse de bozulmadan 
kalabildiği yönündeki bilgiyi test 
etmek amacıyla 14 yıl önce aldığı 
hamburgeri bugüne kadar sak-
ladığını belirten Whipple ABD’li 

basına, “Bunca yıl bir hambur-
gerin bozulmadan kalabileceği-
ni düşünmemiştim ancak sonuç 
aynen belgesellerde anlatıldığı 

gibi oldu. 1999 yılında aldığım 
hamburger olduğu gibi duruyor. 
Herkes bu yiyecekten uzak dur-
malı” şeklinde konuştu. 

 Mikail için gözyaşları sel oldu

Bozulmayan hamburger yapmışlar 

En çok da çocukların yeme içme alışkanlık-
ları üzerinde oldukça kötü etkisi bulunan 
McDonalds, çocuklara yönelik uyguladı-

ğı pazarlama stratejileri sebebiyle 9 yaşındaki 
Hannah Robertson adlı kızdan fırça yedi. 

9 yaşındaki Hannah Robertson adlı kü-
çük kız McDonalds CEO’sunun da katıldı-

ğı hissedarlar toplantısına katılmak için 
Kolombiya’ya uçtu. “Akıl yaşta değil, baş-
tadır” sözünün adeta canlı bir örneği olan 
küçük kız McDonalds yetkililerine “Artık 
çocukları kandırmayı bıraksanız iyi olur” 
diyerek fırça çekti.  Toplantıya katılan 
Robertson büyük fast food şirketlerinin çizgi 
film karakterlerini ve oyuncaklarını kullana-

rak çocukları sağlıklı olmayan bir yeme içme 
kültürüne alıştırmaları konusunda yetkilile-
ri eleştirerek, toplantı sırasında özellikle de 
McDonalds CEO’sunu soru yağmuruna tut-
tu. Toplantıda söz alan Robertson “Artık ço-
cukları kandırmayı bıraksanız iyi olur” dedi. 
Toplantı sonrasında Hannah Robertson ABD 
basınından da büyük ilgi gördü. 

Mcdonalds’a fırça çekti 

Eşine el kaldıran 
insanlığından utansın
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Nisan ayında Türkiye göç-
menlerinin yakından ta-
nıdığı ve 12 yıl Avusturya 

İslam İnanç Topluluğu (IGGiÖ) 
Başkan Yardımcılığı görevin-
de bulunmuş Dr. Ahmet Hamidi 
hakkında Kurier tarafından ha-
zırlanan haberde Viyana Sağlık 
Sigortası Kurumu’nun (WGKK) 
dolandırıldığı iddiaları yer aldı. 
Kurier’in haberinde “ünlü dahi-
liyeci ve İslam din dersi için uz-
man müfettiş” olarak tanıtılan 
Ahmet Hamidi’nin hakkında 
“ağır ticari dolandırıcılık” şüp-
hesiyle soruşturmalar açıldığı 
ve bunun Viyana Savcılığı tara-
fından teyit edildiğine değinildi. 
Bu soruşturmaların WGKK için-
de başlatılan ve yolsuzluğa ka-
rışan kişileri ortaya çıkarmak 

amacıyla yürütülen bir 
operasyon kapsamın-
da başladığı da yi-
ne Kurier ’ in  habe -
rinde verilen bilgiler 
ar asında.  Kısa  adı 
MEP olan bu ekip, 
“ Su i i s t i m a l -Te s p i t-
Önleme” (“Missbrauch-
Entdecken-Prävention”) birimi 
olarak çalışıyor ve sağlık alanın-
da yapılan yolsuzlukları önleme 
amacı taşıyor.

Haberde yer alan iddialara göre 
doktorların vermedikleri hizmetler 
verilmiş gibi gösterilmiş ve sigorta-
dan ödeme alınmış. Uzun süredir 
doktorların bu konuda hiçbir kont-
role tabi tutulmadığını belirten uz-
manlar, 5 yıldır görev yapan MEP 

ekibinin başarılı sonuçlar aldığı-
na dikkat çekiyor. Kurier haberin-
de doktorları sınamak için deneme 
hastaları gönderen MEP bu yolla 
yapılan birçok usulsüzlüğü ortaya 
çıkarırken WGKK için ise geçen yı-
lın bilançosunun ağır olduğu görü-
lüyor: Geçtiğimiz sene 382 kişinin 
usulsüzlük yaptığı tespit edildi ve 
yaklaşık 500.000 €’nun haksız ola-
rak fatura edildiği ortaya çıktı.

Hamidi iddiaları reddetti

Kurier haberinde Hamidi dava-
sı da bu olaylarla karşılaştırılır-
ken, bu dava kapsamında iddia 
edilen WGKK zararının yaklaşık 
360.000 € civarında olduğu vurgu-
landı. Bu sebeple geçtiğimiz yıl Dr. 
Ahmet Hamidi hakkında ceza da-
vası açılmıştı. Kurier gazetesinin 
haberinin sonunda iddiaların he-
defindeki isim Hamidi’ye “birçok 
kez denenmesine rağmen ulaşıla-
madığı” belirtilirken, kişinin uzun 
süredir yurtdışında yaşadığının 
tahmin edildiği ifade edildi. Yeni 
Vatan Gazetesi,  Kurier haberinden 
sonra Dr. Ahmet Hamidi’yi telefon 

ile arayarak haberin doğru olup ol-
madığını sordu. Hamidi, “Şu an-
da Türkiye’deyim. Dahiliye mua-
yehanemi kapattım. Viyana Sağlık 
Sigortasına Kurumu olan WGKK’ya 
yanlış hesaplamalardan dolayı bir 
geri ödeme yaptım. Dolandırıcılık 
iddiasını kesinlikle kabul etmiyo-
rum” dedi.

Kurier haberinde ayrıca şunlara yer 
verildi: “12 yıl boyunca IGGiÖ kuru-
munda Başkan Yardımcısı olarak 
görev yapan Hamidi, 2011 yılında 
yaptığı bazı açıklamalar sonucun-
da istifa etmek zorunda kalmıştı. 
Hamidi’nin “Çok fazla spor yap-
mak kızlar için zararlıdır” sözleri, 
kamuoyunda geniş yankı bulmuş 
ve eleştiri oklarının hedefi haline 
gelmişti. Hamidi yine geçtiğimiz 
yaz Yeni Vatan Gazetesi’ne kızlık 
zarı konusunda söylediklerine iliş-
kin Kurier gazetesinin kendisinin 
bu konuda söylediği sözleri çarpıt-
tığını ve Kurier gazetesinin düzelt-
me haberi yayınlaması için avukat 
tuttuğunu ve gazetenin düzeltme 
haberi yerine kendisi ile bir röpor-
taj yayınladığını ifade etmişti. 

Dr. Ahmet Hamidi 
Kurier gazetesinin “WGKK‘yı 
dolandırdı“ iddialarını red etti. Ku-
rier gazetesindeki habere istinaden 
Yeni Vatan Gazetesi‘ne konuşan dava 
dosyasından sorumlu savcı Nina 
Busek ise “Dava hala görülmekte. 
Konu hakkında daha fazla bilgi ver-
emem“ şeklinde konuştu. Kesin sonuca 
bağlanmayan dava hakkında Kurier‘de 
29 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan 
haber şöyle. 

kurier sordu: Beyaz önlüğe 
kara leke mi düştü? 

Yeni Vatan: Sayın Hüseyin Kılıç, 
ne zamandan beri SPÖ üyesisi-
niz, şuandaki göreviniz nedir? 

Hüseyin Kılıç: 2005 yılından bu 
yana SPÖ üyesiyim. İlçe Başkan 
Yardımcısı Nurten Yılmaz ve o 
dönemde Christian Oxonitsch 
ve Franz Prokop ile kurduğumuz 
diyalog sonrasında partiye üye 
oldum. Özellikle 16. Viyana’da 
göçmenleri temsil edecek, on-
ların sesi olacak, onlara hizmet 
edecek insanlara ihtiyaç duyu-
luyordu. Bana da “Eğitimlisin, 
bir esnaf olarak insanların so-
runlarını iyi tanıyorsun, sana 
ihtiyacımız var” denildi. Böy-
lece başlamış oldum. Yine aynı 
yıl fırıncı olduğum için WKO’da 
Fırıncılar Odası seçimlerine ka-
tıldım, başkan yardımcılığı gö-
revini üstlendim. 2007 yılında 
rahatsızığlım nedeniyle bırak-
mak zorunda kaldım ama 2010 
yılında Nurten Yılmaz ve Franz 
Prokop’la yaptığımız görüşme-
ler sonucu seçimlerde 29. sıra-

dan aday gösterildim. Önümüz-
deki seçimlerde ise adaylığımı 
koymuyorum ancak belediye 
meclis üyesi olarak görevime 
devam ediyorum. Tüm vatan-
daşlarımıza bir mesaj iletmek is-
tiyorum: Siyasetle uğraşan her-
kes iş takipçisi değildir. Bana 
bazı taleplerle gelenler oluyor 
özellikle toplu konutlarda yer 
bulmam isteniyor. Bizim böyle 
bir yetkimiz yok ve ben iş takip-
çisi değilim. Yalnızca konuyla 

ilgili sorunları yukarı birimlere 
iletmekle sorumluyum. Her za-
man hizmet için hazırız, vatan-
daşımızın yanındayız. 

Yeni Vatan: SPÖ üyeliği teklifi 
size nasıl geldi?  

Hüseyin Kılıç: 2003 yılından 
bu yana SPÖ Ottakring’te beni 
fırınım dolayısıyla yakından ta-
nıyorlardı. O dönemde yabancı 
esnaf olarak çok büyük bir bas-
kı altındaydık. Bizi sürekli taciz 
eden bir polis memuru vardı. 
Sonradan kendisinin daha önce 
FPÖ’nün yerel birimlerinde de 
görev alan birisi olduğunu öğ-
rendik. Gelip bizi taciz ediyordu. 
Yine sonradan öğrendiğimize 
göre böyle bir yetkisi de yokmuş. 
Bir akşam yine kardeşim dük-
kandayken, gelip sataşmıştı. Bir 
arbede oldu. Bu polis memuru 
kardeşime vurdu. Ben de fırın-
daki kamera kayıtlarından bu 
kavganın ve polisin uyguladığı 
şiddetin fotoğrafları alıp, 16. 
Viyana Belediye Başkanı Franz 
Prokop’a şikayette bulundum. 

Bu şekilde onlarla daha iyi tanış-
mış olduk. 

Yeni Vatan: Tabandan gelen şi-
kayetle siyasete başlamış biri 
olarak şuan yapılan seçim ha-
zırlıklarını nasıl değerlendiri-
yorsunuz? 

Hüseyin Kılıç: Bu konuda beni 
son günlerde en çok rahatsız 
eden şey, ÖVP’nin Sebastian 
Kurz’u ön plana çıkararak güya 
diyalog adı altında devletin im-
kanlarını kullanarak tüm Türk 
derneklerinden bir temsilci ile 
komisyon kurması oldu. Ayıp 
değil mi? Madem bu kadar di-
yalog meraklısısınız, bunca 
senedir neden yapmadınız da, 
seçim öncesi yapıyorsunuz? Be-
nim duyduğum kadarıyla Kurz, 
Viyana’daki Türk derneklerin-
den temsilci isteyip, komisyona 
üye yapmış. Tam seçimden önce 
olması yakışıksızdır. Protesto 
ediyorum. Duyguları suiistimal 
ediyorlar. Biz 40-50 yıldır bu 
ülkede yaşıyoruz. Bu söylerken 
bile tüylerim diken diken oluyor. 

Tabandan gelen şikayetle 
siyasete başlayan SPÖ’lü 

16. Viyana Belediye 
Meclis Üyesi Hüseyin 

Kılıç, ÖVP’nin Türk der-
neklerinden birer tem-

silciyle kurduğu “diyalog 
komisyonunu” sert bir 
dille eleştirirken, Yeni 

Vatan Gazetesi okuyucu-
larını önümüzdeki seçim-

lerde mutlaka geçerli oy 
kullanmaya davet etti. 

SPÖ’lü Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Kılıç’tan, 
ÖVP’nin seçim hazırlıklarına sert eleştiri: 

 “ÖVP’nin kurduğu sözde 
komisyon yakışıksızdır.  

Suiistimaldir. Ayıptır”

Hüseyin kılıç

Yeni Vatan
Birol  kılıç
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Yeni Vatan: ÖVP’nin içinde ak-
tif olan, Türk asıllı Avusturya 
vatandaşı siyasetçi olarak ak-
la gelen ilk isimlerden birisiniz. 
ÖVP’yi bize tanıtır mısınız? 

Mustafa İşcel: ÖVP, muhafaza-
kar, dini inançlara aşırı derece-
de saygılı, aile ve ailevi değerlerin 

korunmasını ve sürdürülmesini 
kendine ilke edinmiş, hümanist 
yaklaşımı ön planda tutan, çizgi-

lerini bu çerçeve içinde belirleyen 
Avusturya’nın en köklü partilerin-
den biridir. Partimiz Hıristiyan de-
ğerlerine sahip çıktığı gibi İslam’a, 
Yahudilik’e ve diğer inançlara da 
son derece saygı göstermektedir. 
ÖVP’nin ana temasını şu değerler-
le kısaca anlatabilirim: Din, dil, ırk 
ayrımı yapmaksızın her insan için 
özgürlük, güven, tolerans, anlayış. 

Yeni Vatan: Avusturya vatanda-
şı Türkiye göçmeni okuyucuları-
mız neden ÖVP’ye oy vermeli ve-
ya üye olmalı? 

Mustafa İşcel: Bu soruyu üç 
önemli noktayla cevaplamak iste-
rim. Saymış olduğum her dine ve 
inanca saygının yanı sıra ÖVP’nin 
aileye verdiği öneme dikkat çeki-
yorum. Evliliğin kutsallığını kabul 
eden bir partiyiz. Hepimiz biliyo-
ruz ki, yaşadığımız toplumda bu 
değerler yavaş yavaş bozulmak-
ta. Özellikle gençler benmerkez-
ci tutumlarıyla aile ve evlilik kav-
ramlarını yıpratmaktadırlar. ÖVP 
yaptığı çalışmalarla ve izlediği po-
litikayla aile değerlerinin ne kadar 
önemli olduğunu göstermekte-

dir. Bu değerlerin icraata dökül-
mesinin en büyük örneklerinden 
biri ücretsiz çocuk yuvalarıdır. 
Üçüncü sebep ise ÖVP’nin izledi-
ği ekonomik modeldir. Bu mode-
lin doğacı, çevreci ve sosyal ol-
mak üzere üç ayağı vardır. Viyana 
ve Avusturya Ticaret Odaları ÖVP 
ağırlıklıdır. Yabancı uyruklu es-
naflarımızın sorunlarını gidermek 
için ilk adrestir. Yalnız Viyana’da 9 
yüz Türkiye kökenli esnaf hizmet 
vermektedir. 

Yeni Vatan: Siz ÖVP’nin hangi bi-
riminde siyaset yapmaktasınız? 

İşcel: ÖVP’de siyaset partiyi 
oluşturan Bauerbund (Çiftçiler 
Birliği), ÖAAB (İşçiler Birliği), 
Seniorenbund (Emekliler Birliği), 
JVP (Gençler Birliği), Kadınlar 
Birliği ve Wirtschaftsbund birim-
lerinden birinin üyesi olmakla 
başlar. Ben de bir işveren olarak 
Wirtschaftsbund’da görev almak-
tayım. Tüm esnaflarımızı bir çatı 
altında toplanmaya davet ediyo-
rum. Ticaret Odası’nda en güçlü 
ekip Wirtschaftsbund’dur. Ticaret 
Odası Başkanı Brigitte Jank, 

Viyana Eyaleti’nde ÖVP’den ilk ıs-
radan aday. Ben de Sayın Jank’ın 
grubundan, Viyana’dan 19. sıra-
dan Avusturya milletvekili adayı-
yım. Kısaca Brigitte Jank’ın seçim 
ekibindeyim. 

Yeni Vatan: Parti olarak önem-
li bir kitleye hitap ediyorsunuz. 
Seçmene ne mesaj vermek isti-
yorsunuz? 

İşcel: Biz ÖVP olarak Avustu-
rya’yı yönetmeye talibiz. Halkın 
tüm kesimlerine ulaşmaktayız. 
Sorumlu ve kalıcı siyaset yap-
maktayız, popülist siyasetten 
uzak durmaktayız. Her vatanda-
şımıza eşit hizmet bizim ilkemiz. 
Özellikle Türkiye kökenli vatan-
daşlarımıza şu mesajı vermek is-
tiyorum: Eskiden kalma bir ge-
lenekle, gözü kapalı bir şekilde 
SPÖ’ye oy vermeyin. Seçilecek 
adaya “Sen bu güne kadar ne 
yaptın” diye sorun. Paraşütle 
gelen adaylara oyunuzu verme-
yin. İlk önce size yakın ve değer-
lerinize önem veren siyasetçiyi 
destekleyin. Şimdiye kadar hiç 
duymadığınız ve tanımadığınız 
adaylara önem vermeyin. Bu şa-
hısları seçimden sonra bir daha 
göremezsiniz. 

Yeni Vatan: Seçmenler size nasıl 
ulaşabilirler? 

İşcel: Herhangi bir sorunu olan ya 
da bizimle tanışmak isteyen vatan-
daşlarımız Eğitim ve Halk Danışma 
Büro’muzu öğleden sonra saat 16:00 
itibariyle ziyaret ederek bana ula-
şabilirler. Adresimiz Erlachgasse 
87/2,1100 Wien. Ayrıca benimle sos-
yal medya, Facebook, Twitter üzerin-
den veya www.mustafa-iscel.at’den 
de irtibata geçebilirler.

Yeni Vatan: Teşekkür ederiz. 

İşcel: Bana kendimi tanıtma imkanı 
verdiğiniz için ben teşekkür ederim. 

Mustafa İşcel: 
“SPÖ’ye gözü kapalı, 
alışkanlıktan oy vermeyin” 

ÖVP’nin yıllardır faal olan üyelerinden ve partiyi 
Türkiye göçmenlerine sevdirmeye çalışan Mustafa 
İşcel’i, 10. Viyana’daki bahçeli, küçük, nezih evin-
de ziyaret ederek, Eylül 2013 tarihinde yapılacak 
milletvekili seçimleri hakkında ve başka konular-
da konuşma imkanı bulduk. Kendisi güzel bir Türk 
çayı eşliğinde sorularımızı yanıtladı. 

Birol  kılıç

Mustafa
 Işcel   

bezahlte Anzeige
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RÖPORTAJ

Avusturya Yozgat 
Federasyonu,
Yozgat Evciller 
Derneği’nin de 
aralarına 
katılmasıyla 
yaza güçlenerek 
giriyor. 

Yozgat Evciller,
Federasyon’a 
katıldı

Avusturya Yozgat Federa-
syonu, Yozgat Evciller 
Derneği’nin de araları-

na katılmasıyla yaza güçlene-
rek giriyor. Avusturya Yozgat 
Federasyon Başkanı Feyzullah 
Andak ve Viyana Yozgatlılar 
Derneği Başkanı Behçet Karaer ile 
birlikte Yeni Vatan Gazetesi’ni zi-
yaret eden Yozgat Evciller Derneği 
Başkanı Yusuf Aydın federasyo-
na katılma sebeplerini açıkladı. 
Gerek Viyana çevresinde, gerekse 
tüm Avusturya’da Yozgat yöresin-
den pek çok insanın başta eğitim, 
iş ve hukuk alanlarında sorun-
lar yaşadığını ifade eden Aydın, 
“Hedefimiz bir araya gelerek daha 
güçlü hale gelmek ve insanlarımıza 
yardımcı olmaktır. Bizler düşman 
değil, dost olmak istiyoruz. Her ke-
sim ile. Birlikten güç doğa” dedi. 

Fitne, fesat ve gıybetin insanla-
rı böldüğünü ve düşmanlık yarat-
tığını belirten Aydın, “Özellikle bu 
zor zamanlarda tüm Yozgatlıları 
bir araya gelmeye davet ediyoruz. 
Özellikle okumuş gençlerimize çok 
ihtiyacımız var. Birbirimizi tanıma-
mız ve yardımlaşmamız çok önem-
li. O yüzden Avusturya Yozgat 
Federasyonu çatısında toplanan 
dernekler arasına biz de katıldık. 
Tüm Yozgat yöresi insanlarını bir 
olamaya ve sorunları birlikte çöz-

meye davet ediyorum” diyerek çağ-
rıda bulundu. 

“Beraber çalışalım”

Viyana Yozgat Dernek Başkanı 
Behçet Karaer ise Yeni Vatan 
Gazetesi’ne, “Biz dernek olarak 
Yozgat Federasyonu ile başından 
beri güçlü bir şekilde çalışıyoruz. 
Sorunlar çok. Tüm gençlerimi-
zi ve insanlarımızı federasyon ve 
derneklerimize üye olmaya, ayrım 
gayrım yapmadan çalışmaya davet 
ediyoruz” şeklinde konuştu. 

“Birlikten güç doğar”

Avusturya Yozgat Federasyonu 
Başkanı Feyzullah Andak ise 
Yozgat Evciller Kültür Derneği’nin 
federasyona katılmasından bü-
yük bir şeref ve onur duyduğunu 
belirterek, “Birbirimize güvene-
lim. Güvensizliklerimizi giderme-
nin yollarını arayalım. Birbirimizi 
karalayarak bir yere varamayız. 
Zaman, insanlarımıza hizmet za-
manıdır. Eğitim konusunda, tüm 
Yozgatlı insanlarımızın çocukla-
rının eğitimlerine büyük bir özen 
göstermelerini rica ediyorum. Tüm 
dernekleri çatımız altında toplan-
maya davet etiyorum. Kapımız tüm 
kardeşlerimize açıktır. Birlikten 
güç doğar” mesajını verdi. 

Feyzullah 
Andak

Yusuf 
Aydın

Behçet 
karaer 
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SPÖ Viyana Entegrasyon Büro 
sorumlularından Franziska 
Healy Butz ve Mustafa 

Yenici Yeni Vatan Gazetesi’ni ziya-
ret ederek Türk kahvesi eşliğinde 
sorularımızı cevapladı. Özelikle 
son zamanlarda artarak aktüeli-
tisini koruyan ve her yerde gün-
dem maddesi olarak öne çıkarılan 
“Türkiye göçmenleri ve Avusturya 
toplumuna uyum sorunları”  baş-
ta olmak üzere çeşitli konularda 
konuştuğumuz sohbette Mustafa 
Yenici, “Din konusunun istismar 
edilerek camilerde siyaset yapıl-
masına karşıyım” dedi. Din ve si-
yasetin mutlaka ayrılması gerek-
tiğine dikkat çeken Yenici, “SPÖ 
özellikle bu konuda tarihinde ki-
lise ve siyasetin birbirinden ayrıl-
masına karar vermiştir ve papaz, 
kardinal gibi Hıristiyan din ön-
derlerinin siyasette olmasına sı-
cak bakmaz. SPÖ’nün siyasi ba-
şarasının tarihi işte bu kilise ile 
siyaseti ayırt edebilmesinden son-
ra başlamıştır. Türkiye göçmenle-
ri, Viyanalılar olarak bu konuda 
Yeni Vatan Gazetesi’nin hassasiye-
tini ve devamlı bu konuya dikkat 
çekmesini ve uyarmasını anlayış 
ile karşılıyorum” şeklinde konuş-
tu. Franziska Healy Butz’un, “SPÖ 
Entegrasyon Bürosu olarak bi-
zim için dayanışma çok önemli. 
Güçsüzlerin, işçilerin ve tabii tüm 
Türkiye göçmenlerinin yanında-
yız, Avusturya’da karşılıklı saygı 
çerçevesinde uyum ve entegras-
yonda dayanışma ve destek için-
de olmak istiyoruz” ifadesi ise dik-
kat çekti.

“Her mevkide aynı sevgi ve 
sebatla çalışırım”

39 yaşındaki Mustafa Yenici li-
se çağlarından bu yana SPÖ saf-
larında.  Franziska Healy Butz ile 
birlikte Viyana SPÖ Entegrasyon 
Merkezi’nde profesyonel memur 
olarak çalışmasının yanında siya-

sette de aktif. Kendisine yönelttiği-
miz “Artık seçimlerde seçilecek bir 
yerden aday gösterilme zamanınız 
gelmedi mi?” sorumuza şöyle ce-
vap verdi: “Bu, partim SPÖ’nün tak-
diridir. 39 yaşındayım. Bana hangi 
görev verilirse aynı sevgi, sebat ve 
çalışkanlıkla elimden geleni yapa-
rım. SPÖ’de alttan gelerek, çalışa-
rak ilerlemek gerekiyor. Tepeden 
gelip aday olunmuyor. Birçok gö-
revde bulundum. Tabii seçilecek 
yerden adalığımın olmasını da is-
terim, çünkü insanlara aktif siya-
setçi olarak hizmet etmek isterim. 
Ama son söz her şekilde partimin.”  
Şuanda göçmen derneklerine des-
tek ve bu dernekler arasında irtibat 
kurma konusunda çalıştıklarını, so-
runları tahlil ve teşhis ederek doğru 

yönlendirme ile uğraştıklarını ifade 
eden Yenici, “SPÖ Viyana’nın kapısı 
herkese açık. Gelin bizim partimizin 
şubelerine aktif üye olun. Sorunları 
o teşkilatlarda dile getirin. Aktif si-
yasi yaşamın içinde olun ki, taban 
olarak, Türkiye göçmenleri olarak 
tavana sesinizi daha güçlü iletebi-
lesiniz. SPÖ içinde örgütlenme de-
mek dayanışma demektir” şeklin-
de konuştu. 

“İnsanlarımızın başımızın 
üstünde yeri var”

Bazı SPÖ’lü Türkiye göçmenleri-
nin seçimden seçime yeni cep te-
lefonu numarası edindiklerini, 
bu numarayı vatandaşlara ver-
diklerini, vatandaşın oyunu al-

dıktan sonra ise numarayı çöpe 
attıkları konusundaki şikayetleri 
kendisine anlattığımız Yenici ko-
nuyla ilgili, “Bu doğru değil ve sa-
mimiyetsizlik. İnsanlarımız eğer 
acil değilse iş saatlerinde ve ma-
kul saatlerde arasınlar. Bazen 
beni pazar günü gece 12’de ara-
yanlar oluyor. İnsanlarımıza tav-

siyem problemler konusunda biz-
leri iş saatlerinde aramaları. Tabii 
ki problemlerini çözeceğiz ve yar-
dımlarına koşacağız. Tüm insan-
larımızın başımızın üstünde ye-
ri var. Yanlış yapanlar varsa çok 
ayıp yapmışlar. Yapılmaması ge-
rekiyor” dedi. 

“Sosyal demokrat bir çevrede ye-
tiştim” diyen Yenici, siyasi hayata 
ilk adımı 19 yaşında okul sözcüsü 
olarak attığını, AKS isimli SPÖ’ye 
yakın bir dernek olan “Eleştirel 
Öğrenciler Topluluğu” temsilcile-
ri ile o dönemde tanıştığını, ardın-
dan Sosyalist Gençlik Derneği’nde 
çalıştığını ve Viyana şubesi baş-
kan yardımcısı olarak seçildiğini 
anlattı. Bu dönemde SPÖ içinde 
giderek aktifleşen Yenici, en so-
nunda ana mesleği olarak siyase-
ti seçmiş. 

“Beklentiler çok yüksek” 

Eksik ve yanlış lanse edilen enteg-
rasyon sorunlarına karşı müca-
dele ettiklerini ifade eden Yenici, 
“Bana göre doğru bir entegras-
yon politikası sadece dayanışma 
ve beraberlik içinde olunursa ba-
şarılı ve etkili olabilir. Şuanda bü-
tün entegrasyon tartışmalarında 
çıtanın çok yüksek tutulduğu his-
sine kapılıyorum. Öyle ki bazı yerli 
Avusturyalıların bile bu beklenti-

leri karşılamakta güçlük çekece-
ğini düşünüyorum. İnsanların en-
tegre olmalarına imkan ve zaman 
tanınmalı” diyerek, bunun yanın-
da toplumun, insan hakları ve 
kendini ifade edebilme derecesin-
de Almanca gibi önem verdiği ko-
nularda bazı temel hususların ise 
kesinlikle sorgulanmaması gerek-
tiğini ifade etti. 

“Sorun kültürel değil, sosyal” 

Yenici, “Ortak bir saygı anlayı-
şı çok önemli. “Ötekilerden” bek-
lediğimiz saygıyı bizim de onla-
ra göstermemiz gerekiyor. Bunun 
dışında entegrasyon çoğu zaman 
kültürel bir sorun olmaktan zi-
yade sosyal bir sorun. Bunun ay-
rımında olmak da oldukça bü-
yük bir önem taşıyor. Söz konusu 
grupların eğitim ve sosyal statü-
leri değiştiği an toplumdaki du-
ruşları ve böylelikle entegre ol-
ma kabiliyetleri de otomatikman 
artıyor. Bu farkı sosyo-ekonomik 
çevrelerden gelen “yerliler” için 
de geçerli” şeklinde konuştu. 
Entegrasyonun eğitim seviyesi 
düşük bir Burgenlandlı için de zor 
olabileceği örneğini veren Yenici, 
“Eğitim seviyesi yükseldikçe en-
tegrasyon gücü artıyor. Öyle ki, 
İngilizce bilen bir kişi 10 gün için-
de entegre olabilir. Ancak kendi 
diline bile yeterince hakim olma-

yan, kendi toplumuna bile entegre 
olamamış göçmenlerimiz için du-
rum daha zor” dedi. 

“En büyük sorun eğitimsizlik”

Göçmen grupları arasında sorun-
ların genellikle birbirinden çok 
farklı olduğuna işaret eden Yenici, 
en genel ortak sorunun eğitim ol-
duğunu vurguladı. Yerliler ile göç-
menler arasındaki eğitim farkının 
altını çizen Yenici, “Eğer çocukla-

ra ve akabinde topluma gerçekten 
yardımcı olmak istiyorsak, bu ko-
nuda bütün sorumluluğu ailelere 
bırakamayız. Eğitime uzak kalmış, 
gereken bilinç ve temel şartlara 
sahip olmayan bireylerin çocuk-
larını doğru yönlendirebilmeleri 
zor. Aradaki farkı gelecekte tama-
men ortadan kaldırabilmek için 
erken yaşta destek çok önemli. 
Bu konuda örneğin ücretsiz anao-
kulları projeleriyle destek sağlan-
makta” dedi. 

Mustafa Yenici: 
“katılıyorum.  din ve siyaset 

birbirine karıştırılmasın”
SPÖ Viyana Entegrasyon Büro Sorumlularından Franziska Healy Butz 
ve Mustafa Yenici Yeni Vatan Gazetesi’ni ziyaret ederek Türk kahvesi 
eşliğinde sorularımızı cevapladı. Gazetemize okuyucularımızdan gelen 
“Camiler ve din üzerinden siyaset yapılıyor” şikayetlerini paylaştığımız 
Yenici, “Ben de onlara katılıyorum, din ve siyaset birbirine karıştırılma-
sın” diyerek, din ve siyaset ayrımının sosyal demokrasinin temelinde yat-
tığına dikkat çekti. 

Birol 
kılıç

Franziska 
Healy Butz 

Mustafa 
Yenici 
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Gastronomi alanındaki çalış-
ma hayatına garsonluktan 
başladığını ve çekirdekten 

yetiştiğini anlatan Şükrü Yeltekin, 
“Bizim damak tadımız iyi ama hep 
aynı sistem uygulanıyor, hiç yeni-
lik yok. Hem de aslına uygun da 
yapılmıyor. Avusturya’da yediği-
miz çoğu geleneksel Türk yemeği 
aslına uygun yapılmıyor. Madem 
aslına uygun yapılmayacak o za-

man yaratıcı olunsun. Şuanda uy-
gulandığı şekliyle Türk mutfağı 
Avusturya’da iyi tanıtılamıyor. Ben 
ve Amerling Beisl mutfağında çalı-
şan ekibim, burada Avusturya ve 
dünya mutfağından lezzetlerin ya-
nında biraz farklılık katarak Türk 
yemeklerini de menümüze koyma-
ya çalışıyoruz. Hepimiz işimizi dört 
dörtlük yapmak mecburiyetinde-
yiz” dedi. 

“Türk mutfağı iyi tanıtılmalı”

“Geleneksel Avusturya Beisl’ının mutfağında Tür-
kiye göçmeni aşçıbaşı çalışır mıymış?” demeyin. 
Viyana’nın ünlü Amerling Beisl’ında şnitzeller tam 
17 yıldır Şükrü Yeltekin’in, nam-ı diğer Sigi’nin elle-
rinden çıkıyor. Sadece aşçıbaşı değil, aynı zaman-
da Amerling Beisl’da mutfakta kendisiyle birlikte 
çalışan ekibinin öğretmeni de olan, çekirdekten 
aşçı yetiştiren Yeltekin Yeni Vatan Gazetesi’ne 
konuştu. 

Şükrü 
Yeltekin 
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İşçi Odası Başkanı Rudi Kaske 
3 Haziran 2013 tarihinde ye-
ni iş pazarı rakamlarını açık-

ladı. İş arayanlar kadar, bir işe 
sahip olanların da baskı altın-
da olduğunu söyleyen Kaske, işi 
olanların iş fazlası altında ezildi-
ğini, hala bir işi olmayanlar için 
ise durumun giderek zorlaştığı-
nı ifade etti. Piyasadaki işin, çalı-
şanları yıpratmaması ve işsizlerin 
iş bulabilmesi için eşit dağıtılma-
sı gerektiğini söyleyen Kaske, bir 
an önce 6. Tatil Haftası uygula-
masının başlatılmasını talep etti. 
Yürürlüğe girmesi halinde bu uy-
gulamadan 25 yıldır sigortalı ça-
lışanlar faydalanabilecek. Çocuk 

ve yaşlı bakımı, iyi okullar, sosyal 
konutlar gibi alanlarda yapılacak 
yatırımların yeni iş olanakları su-
nacağına dikkat çeken Kaske, “İyi 
okullar yapmak, çocuklara iyi bir 
gelecek, ailelerine ise iş sunmak 
demektir” şeklinde konuştu. Bu 
minvalde Kaske, çocuk yuvala-
rı için yıllık 100 milyon Euro ay-
rılmasını, okullarda ve sosyal 
konutlara yeni yatırımları yapıl-
masını, böylece istihdam yaratıl-
masını sağlık sorunları sebebiy-
le rehabilitasyon için izne ayrılan 
çalışanların mümkün olan en kı-
sa sürede tekrar işe alınmaları 
için gerekli sistemin kurulması-
nı talep etti. 

kaske: “İş dağılımı eşit olmalı”
İşçi Odası Başkanı Rudi Kaske 3 Haziran 2013 tarihinde yeni iş pazarı rakamlarını açıkladı. 

Yaptığı konuşmada Kaske, “İş arayan da, işi olan da baskı altında” dedi. 

Bu lga r i s t a n  ü z e r i n d e n 
Türkiye’ye girmek üzere 
olan otobüs yolcularından 

birinin eşyalarından tam 173.000 
€ değerinde altın çıktı. Gümrük 

kontrolünde şüphe uyandırması 
sonucu eşyaları röntgen cihazın-
da kontrol edilen yolcunun ülkeye 
sokmaya çalıştığı 6 kavanoz kah-
venin içinden, saklanmış olarak 

150’den fazla altın bulun-
du. Yaklaşık 4,2 kg altını 
kahvenin içinde ülkeye 
beyan etmeden sokmaya 
çalışan yolcu tutuklandı.

Ülkeye kaçak olarak ge-
tirilmeye çalışılan al-
tınların toplam değe-
ri 173.000 €’ya tekabül 
ediyor. Altınların bü-
yük bir  bölümünün 
Av u s t u r y a ,  G ü n e y 
Afrika ve Kanada üre-
timli olduğu tespit edi-
lirken, organize suç ör-
gütü olduğu tahmin 
edilen failler hakkında 
soruşturma sürüyor. 

Türkiye sınırında 
173.000 €’luk altınla 

yakalandı
 Pansiyon Brunnenmarkt 

temiz ve ucuz 

www.pensionbrunnenmarkt.at  

16. Viyana Brunnen-gasse 60 adresindeki Brunnenmarkt 
Pension, temizliği, her bütçeye uygun fiyatları, güleryüz-
lü hizmetiyle dikkat çekiyor. Türkiye göçmeni girişimci 
Feyzullah Andak'ın imzasını taşıyan Viyana'nın ilk ve en 
nezih pansiyonu Brunnenmarkt Pension, 1, 2 ve 4 kişilik 
odalarıyla Viyana dışından gelecek misafirlerinizi ağırlaya-
bileceğiniz güvenilir, konforlu bir adres. Metro ve tramvay 
duraklarına sadece birkaç dakika yürüme mesafesinde ko-
nuşlanan pansiyonun çevresinde pekçok restoran ve alışve-
riş yapılabilecek dükkanlar da bulunuyor. Brunnenmarkt 
Pansiyon'un 29 Euro'luk fiyatlarına kahvaltı da dahil. 

Rezervasyon Tel: 0680 553 75 61  -  0676 737 39 22 
(Anzeige/İlandır) 

“Yabancı  
değil, Türk  
düşmanlığı var”

Aynı işi 19 yıldır alın te-
riyle yapan Yozgatlı 
İbrahim Yeni Vatan 

Gazetesi’ne konuştu. Dört 
çocuğu olduğunu söyleyen 
İbrahim, “Hepsini okutama-
dık. İçimde ukte kaldı. 19 yıl-
dır gece gündüz çalışıyo-
rum. Ağır vasıta ehliyetim var. 
Yalnız o alanda iş vermiyorlar. 
Tecrübelerim bana ne yazık ki 
şunu gösterdi: Yabancı düş-
manlığı şuanda yok ama Türk 
düşmanlığı var. Bu bilinmeli 
ve dikkatli olunmalı” dedi. 

Viyana Favoriten’de 29 
Mayıs günü 15 ve 16 yaş-
larındaki iki genç kız ara-

sında patlak veren kıskançlık 
kavgası kanlı bitti. Österreich ve 
Krone gazetelerinin haberlerine 
göre Yasmina R. ve Melissa M. 
(isimler redaksiyon tarafından 
değiştirilmiştir) okul çıkışın-
da, bir süre önce internette ta-

nıdıkları Türkiye göçmeni Ömer 
D. adlı 36 yaşındaki bir adamın 
evine gittiler. Alınan bilgiye gö-
re genç kızların birçok arkadaşı 
bu adamın evinde sıklıkla uyuş-
turucu kullanmıştı. 

Sabaha karşı Ömer D. kızlara 
tekrar alkol almak dışarı çıkıp 
eve geri döndüğünde korkunç 

görüntülerle karşılaştı. Ömer D. 
eve girdiğinde, Yasmina’yı kan-
lar içindeki Melissa’nın  önün-
de diz çökmüş, onu çaresizce ha-
yata döndürmeye çalışıyorken 
gördü. Ambulans çağırdı an-
cak geç kalınmıştı. 16 yaşında-
ki Melissa sabah saatlerinde 
kaldırıldığı Meidling UKH has-
tanesinde hayata gözlerini yum-

du. Genç kızın ifadesine göre, bu 
bir kıskançlık kavgasıydı ve 15 
yaşındaki Yasmina, en iyi arka-
daşını geçirdiği kıskançlık krizi 
sonucu 25 santimetrelik mutfak 
bıçağıyla arkadan bıçaklamıştı. 
Güvenlik görevlilerince tutukla-
nan Yasmina, 16. yaş gününü ha-
pishanede kutlamak zorunda ka-
lacak. 

Viyana’da kıskançlık cinayeti
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Dünya İnsan Derneği 
Başkanı Memet Zeki 
Metin’in “Yüzyılın ki-

tabı” şeklinde betimlediği 
“Sonsuz Zehir” adlı romanı 
çıktı. Kurgu ve gerçek olaylar-
la örülü kitap Avrupa’da ikin-
ci bir Hitler dönemi yaşatmaya 
çalışan gruplara karşı sava-
şan Alman ve Türk istihbarat-
çı gençleri konu alıyor. Kitabı 
yazma sebebini sorduğumuz 
Metin,  “Avrupa’da yaşanan 
negatif olayları azaltmak için 
bu kitabı yazdım. Avrupa’da 
en tehlikli insanlar dini ve mil-
li duyguları istismar edenler, 
bu duygular üzerinden para 
kazanmaya çalışanlardır. Bu 
kitabı yazma sebebim bu in-

sanlarla mücadele etmektir” 
şeklinde konuştu. 

Kitabını Malatya’da yaşayan 
ailesine hediye eden Metin, 
“Bu kitabı Malatya’da yaşa-
yan, bana dini en güzel, en 
saf biçimiyle öğreten sevdi-
ren Sünni aileme hediye edi-
yorum. İslam’ı ben ailemden 
öğrendim. Avusturya’da yaşa-
nan ve yaşatılmaya çalışılan 
dinle benim öğrendiğim din 
arasında dünyalar kadar fark 
var. Din suiistimal edilmesin” 
dedi. Mehmet Zeki Metin’in ki-
tabı www.zekimetin.com in-
ternet adresinden veya ze-
ki_metin@hotmail.com mail 
adresinden sipariş edilebilir. 

M. Zeki Metin: 
“Yüzyılın kitabını yazdım” 

Avusturya postaneleri her 
yıl olduğu gibi bu yıl da 
“Süper Postacılar”ını 

seçti. 431.392 kişinin oylarıy-
la 22. Viyana’da dağıtımdan so-
rumlu Harald Wieland, Viyana 
Naschmarkt’taki postanesinden 
Peter Glamm ve Inzersdorf ’taki 

lojistik merkezinde çalışan Özgür 
Acer Avusturya’nın “süper pos-
tacıları” seçildi. Süper postacılar 
ödüllerini yapılan törenle genel 
müdür Georg Pölzl’in elinden al-
dı. Pölzl ödüllerini verirken posta-
cıları tebrik ederek, iş hayatların-
da başarılar diledi. 

Süper 
postacımız 
Özgür Acer 

bezahlte Anzeige
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Geçtiğimiz aylarda 
Burgenland eyaleti-
nin Pöttsching belde-

sinde 73 yaşındaki Gertrude 
R. isimli kadını öldürmek su-
çundan tutuklanan Türkiye 
göçmeni Mustafa Y.’ye (43) 
mahkeme 19 yıl hapis ceza 
kesti. Son ana kadar cinaye-
ti inkar eden Mustafa Y.’nin, 
yaşlı kadının bahçıvanı ola-
rak çalıştığı ve kadının ser-
vetinin varlığından haber-
dar olduktan sonra cinayeti 
işlediği bildiriliyor. 

19 yıl hapis 

1980 darbesinde Avusturya’ya 
kaçan ve 33 yıldır Türkiye’ye 
ayak basmamış olan Austro-

Kürt yazar Hatice Yaşar, yurda 
ayak basar basmaz kelepçelenerek 
Ankara Sincan Cezaevi’ne götü-
rüldü. Hakkında tutuklama kararı 
bulunan Hatice Yaşar iki gün ceza-
evinde kaldıktan sonra Avusturya 
Büyükelçiliği’nin olaya müdahale 
etmesiyle tekrar özgürlüğüne ka-
vuştu. Türk yetkililer de Yaşar’ın 
davasıyla ilgili delil yetersizliği bu-
lunduğu kararına vardı. 

gazeteci 
Hatice Yaşar 

serbest 

Bakırköy ’deki  Güzel l ik 
Fabrikası adlı merkezde 
karnından aldığı yağları yü-

züne enjekte ettiği kadını tanınma-
yacak hale getiren ve başka bir ka-
dın tarafından daha şikâyet edilen 
Banu Altıntaş, “Tıp diplomaları-
nı internetten indirip üzerlerine is-
mimi yazdım” itirafında bulundu. 
İstanbul Bakırköy’deki bir güzel-
lik merkezinde çalışan sahte dok-
tor Banu Altıntaş hakkında, Kıymet 
Kaya (39) ve Filiz Ç. adlı iki hasta-
nın “Ölümden döndük” şikayetle-
ri üzerine dava açıldı. Sahte diplo-
mayla estetik cerrahı gibi çalışan 
Altıntaş, güzellik merkezine cilt ba-

Viyanalı Christoph Rahofer 
(47) tarafından Berlin’de 
Mayıs ayında açılan “Barbie 

Evi-Barbie-Haus” tepki toplamaya 
devam ediyor. Stevie Schmiedel gi-
bi ünlü cinsiyet araştırmacılarının 
ve Femen gibi dünyanın dört bir 
yanında aktif olan feminist grup-
ların tepkisini toplayan Barbie Evi, 
kız çocuklarının güzellik algısıyla 

oynayıp, onları yüzeysel bireylere 
dönüştürdüğü gerekçesiyle eleştiri-
liyor. Barbie bebeklerinin kadınla-
rı sadece bir güzellik objesi olarak 
göstermesinin yanında Barbie be-
bekleriyle uzun zaman geçiren kız 
çocuklarının “Ben neden Barbie 
bebek gibi güzel, ince, sarışın deği-
lim” krizine girdiklerine dikkat çe-
kiliyor. 

Viyanalının Barbie 
Evi tepki topladı Olay iki ay önce Sam-

sun’un İlkadım İlçes-
i’nde meydana geldi. 

Lise son sınıf öğrencisi A.K., 
iddiaya göre Facebook aracı-
lığıyla Bursa’da oturan E.Y. ve 
İzmir’de oturan H.B. ile tanı-
şarak arkadaş oldu. İki şüp-
heli A.K.’yi Facebook’tan yap-
tıkları yazışmalarla kandırıp 
Suriye’de Esad rejimine karşı 
savaşmaya gitmesi konusunda 
ikna etti. Evden kaçan A.K. ka-
rayolu ile Hatay’a gidip burada 
E.Y. ve H.B. ile buluşarak yine 
karayolu ile Reyhanlı’ya ge-
çip gece yarısı Suriye’ye geçti. 
Şüpheliler kandırdıkları öğren-
ciyi silahlı eğitim görmesi için 
Suriye-Türkiye sınırına yakın 
bir bölgedeki kampa bırakıp 
gitti. Bu arada A.K.’nin ailesi 
çocuklarının kayıp olduğunu, 
yaptıkları araştırmada kandırı-
larak Suriye’ye savaşa götürül-
müş olabileceğini söyleyip po-
lise başvurdu. 

Aile Suriye sınırına gitti

Kayıp başvurusunun ardın-
dan harekete geçen Samsun 
Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri, aileyle işbirliği yapa-
rak çalışma başlattı. Yapılan 
istihbarat çalışmaları sonu-
cu A.K.’nın Suriye’de Esad re-
jimine karşı savaşmak için 
bir kampta olduğu belirlen-
di. Sınırdaki tel örgülere ka-

dar gelen A.K. Türkiye tarafın-
da bekleyen ailesi ve polisin 
çabaları sonrası ikna olup tel 
örgüden atlayıp Reyhanlı’ya 
geçti. Reyhanlı’da polisi tara-
fından ilk ifadesi alınan A.K., 
ailesine teslim edilip Samsun’a 
gönderildi.

Kandırdılar

Samsun Emniyet Müdürlüğü 
Te r ö r l e  M ü c a d e l e  Şu b e 
Müdürlüğü’ne getirilen A.K. bu-
rada sorgulandı. A.K. ifadesin-
de şunları anlattı: “H.B. ve E.Y. 
isimli şahıslarla Facebook’tan 
tanışıp arkadaş oldum. Daha 
sonra benim dini duygularımı 
kullanıp Esad rejimine karşı sa-
vaşmaya ikna ettiler. Ben de ev-
den kaçarak onlarla buluştum. 
Yanlarında benim gibi Esad re-
jimine karşı savaşmaya giden 
bir çok genç vardı. Daha son-
ra geceden faydalanıp tel örgü-
den atlayarak Suriye’ye geçtik. 
Kendileri silahlı eğitim aldıkla-
rı için bizi orada bir kampa si-
lahlı eğitim almak için bıraktı-
lar. H.B. ve E.Y. bizden ayrılıp iç 
bölgeye gittiler.”  

İfadesi alınan ve ifadesinde bü-
yük bir pişmanlık gösteren A.K. 
cumhuriyet savcısının talima-
tıyla serbest bırakıldı. A.K.’yi 
Suriye’ye götürdükleri öne sü-
rülen iki kişi ise ’El Kaide terör 
örgütüne üye olmaktan’ tutuk-
landı. 

Samsunlu genç son 
anda kurtarıldı

18 yaşındaki A.K., 
Suriye’ye Esad re-
jimine karşı savaş-
maya gitti. Ailesinin 
başvurusu üzerine 
Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerinin irtibat 
kurduğu öğrenci 
savaşın göbeğinden 
kurtarılarak evine 
getirildi. 

Yurtta muhafazakar, 
gurbette solcu 

Hacettepe Üniversitesi 
tarafından yarım asır-
dır Avrupa’da yaşayan 

Türkiye kökenliler arasında ya-
pılan araştırmanın sonuçları 
yayınlandı. Avrupa’da yaşayan 
2634 kişi arasında gerçekleştiri-
len araştırmaya göre çifte vatan-
daşlık hala yaygınlığını sürdü-

rüyor. Araştırmaya göre Türkiye 
göçmenleri yaşadıkları ülkeler-
de sosyalist siyasal ideolojiye 
sahip partileri tercih ederken, 
Türkiye’de sağ kanattan yana 
oluyor. Araştırmaya katılanların 
yüzde 44’ü Türkiye’de yaşıyor 
olsalardı AKP’ye oy verecekle-
rini söylerken, CHP’nin oranı 

yüzde 12’lerde kaldı.  Çalışmada 
Türkiye göçmenlerinin en çok 
Türk medyasını takip ettiği or-
taya koyulurken, katılımcıların 
yüzde 85’inin yaşadıkları top-
luma entegre olmakta bir sorun 
yaşamadıklarını düşündükleri 
ve Türkiye’ye dönmek isteme-
dikleri ortaya çıktı. 

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi tarafın-
dan Avrupa’da yaşayan göçmenler arasında yapılan araştırmaya göre 
göçmenler yaşadıkları ülkelerde siyaseten sol kanada, Türkiye’de ise 

muhafazakar kanada yakın duruyor. 

kımı için gelen Filiz Ç’yi yağ alma 
operasyonu için ikna etti. 

“Öleceğimi sandım”

Yenibosna’da özel bir hastanede 
Altıntaş’ın ameliyat yaptığı Filiz 
Ç., yaşadıklarını şöyle anlat-
tı: “Sadece karın yağlarımı ala-
caktı ama kollarımı ve bacakla-
rımı da kazıdı. Neden yaptığını 
sordum. ‘Sana iyilik yaptım’ de-
di. Ameliyattan sonra kan değe-
rim tehlike sınırının altına düş-
tü. Beni o şekilde taburcu ettiler. 
Evde öleceğimi hissettim. Kızım 
telefonla aradı. Kızıma, ‘Kansız 

kalmıştır. Ciğer yesin” demiş. 
Daha da kötüleşince kardeşiy-
le eve gelip bana kan taktılar. 
3 hafta kendime gelemedim. 11 
Nisan’da ameliyat olduğum has-
taneye gittim. Hastane epikriz 
(ameliyatta yapılanlar) raporu-
nu vermedi. 

Banu Hanım da vermek isteme-
yince savcılığa gideceğimi söy-
ledim.  ‘Doktor değilim ben, 3 yıl 
bir profesörün yanında çalıştım, 
öğrendim’ dedi. Bana en çok do-
kunan Banu Altıntaş’ın Fatih’teki 
özel bir hastanede çalışmaya de-
vam etmesi.”

Sahte 
doktorlara 

dikkat! 

Viyanalı Christoph Rahofer tarafından 
Berlin’de Mayıs ayında açılan “Barbie Evi-

Barbie-Haus” tepki toplamaya devam ediyor. 
Pedagoglar ve feminist gruplar Barbie oyun-

caklarının çocukları olumsuz yönde 
etkilediğine dikkat çekti.  Almanya’nın Sengen kentin-

de yaşayan 7 yaşındaki İlayda 
Yıldız’ın ilik kanseri ile savaşı de-
vam ediyor. Dornbirn kentinde baş-
latılan “İlik arama kampanyası”na 
bir destek de Viyana’dan geldi. 
Viyana Ticaret Odası Taksi Locası 
Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
Doğan’ın yürüttüğü kampanya-
ya katılmak, ilik bağışında bulun-
mak isteyenler Facebook’ta kuru-
lan “Wien für Ilayda” sayfasından 
ayrıntılı bilgi alabilir.  

İlayda’ya elini uzat Viyana

Gazeteci Hatice Yaşar 33 yıl 
sonra gidebildiği Türkiye’de 

iki gün cezaevinde kaldı.
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İstanbul Taksim Gezi Parkı’nın 
yıkılıp yerine Sultan 3. Selim 
döneminde yapılan ve 1940’lı 

yıllarda yıkılan Topçu Kışlası’nın 
yeniden inşa edilmesine, Taksim 
ve civarındaki tek yeşil alanın or-
tadan kaldırılmasına engel olma-
ya çalışan gruba polisin orantı-
sız güç kullanmasıyla başlayan 
ve büyüyerek tüm Türkiye’ye ya-
yılan protestolara Viyana’dan da 
destek geldi. 30 Mayıs itibariy-
le Viyana hemen hemen her gün 
destek protestolarına sahne oldu. 

Kadınların ve öğrencilerin yoğun 
katılım gösterdiği  protestolar-

da “Faşizme karşı omuz omuza”, 
“Her yer Taksim, her yer direniş”, 
“Gazı kes, demokrasiyi aç”, “Bu 
daha başlangıç, mücadeleye de-
vam”, “Tayyip istifa”, “Hükümet 
istifa”, “Direne, direne kazanaca-
ğız”  sloganları atıldı. 1 Haziran 
2013 Cumartesi günü Karlskirche 
önünde başlayan ve Stadtpark’a 
yapılan yürüyüşe 2 bin kişinin 
katıldığı bildirildi. 9 Haziran 2013 
tarihinde Stephansplatz’ta ya-
pılan Flashmob’a da binlerce ki-
şi katıldı ve başta turistler ol-
mak üzere Avusturyalıların ve 
Avusturya medyasının dikkati-
ni çekti. 

“Faşizme karşı omuz omuza”
29 Mayıs tarihinde demokratik haklarını kullanarak Gezi Parkı’nda oturma eylemi 

yapmakta olan gençlere, polisin orantısız müdahalesiyle patlak veren ve tüm Türkiye’ye 
yayılan demokrasi ve özgürlük mücadelesi Viyana’da da destek bulurken, AK Parti ve 

Başbakan Erdoğan’ı destek mitingi de düzenlendi. Mitinglere destek veren vatandaşlar 
varken rahatsız olanlar da vardı.

“Yavuz Sultan Selim’in torunlarıyız,  
Erdoğan’ın askerleriyiz”

Gezi Parkı’nda başlayıp 
tüm yurda yayılan pro-
testo gösterilerine karşı 

Recep Tayyip Erdoğan’ı destek-
lemek üzere Viyana’da da ey-
lemler yapıldı. 9 Haziran Pazar 
günü Reumannplatz’ta topla-
nan 3 yüze yakın kişi “Gerçek 
katil CHP”, “Yavuz’un torunla-
rıyız”, “Tayyip Erdoğan’ın as-

kerleriyiz”  sloganları atarak, 
Başbakan’a desteklerini bil-
dirdiler. Yine Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a destek olmak 
amacıyla bir araya gelen grup-
lardan biri de UETD oldu. UETD 
ve MÜSIAD 9 Haziran Pazar gü-
nü gerçekleşen gösterilere des-
tek vermezken, Hamza Ateş bu 
protestolarda aktif rol oynadı. 
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“Aleviler Türkiyenin bir kültürel 
zenginliğidir ve bir değeridir” ifa-
desini kullandı. 

Entegrasyon Müşaviri Sebastian 
Kurz da törende söz alarak 
mücadeleler sonucunda el-
de edilmiş bu başarıdan dola-

yı Alevileri kutladığını belirt-
ti. Törende Viyana Alevi Kültür 
Birliği üyelerinden bazılarına 
resmen tanınma sürecinde yap-
tıkları katkılardan dolayı plakat 
verildi. 

Cemevleri yasal statü kazandı 

Bu kararla Avusturya’da da-
ha önce dini inanç statüsü ka-
zanan  Alevi   İslam inancı, 
Avusturya’daki 17 bin 351 üyesiyle 
dini cemaat statüsü de kazanmış 
oldu. Karar uyarınca Alevi İslam 
din dersleri devlet tarafından fi-
nanse edilecek ve Aleviler kendi 

öğretmenlerini yetiştirebilecek. 
Ayrıca Aşure, Nevruz ve Hızır gün-
lerinde tatil hakkı tanınacak ve 
Aleviler Avusturya’da kendi me-
zarlıklarını inşa edebilecekler. 
Ayrıca bu tanınmayla cemevle-
ri de yasal ibadet yeri statüsü ka-
zanmış oldu. 

Avusturya Eğitim, Sanat 
ve Kültür Bakanlığı’nın 
23 Mayıs 2013 tarihinde 

Resmi Gazete’de yaptığı açıkla-
mayla Alevilik Avusturya’da res-
men tanınmış din cemaatleri sta-
tüsüne ulaştı. 

26 Mayıs 2013 Pazar günü Mozaik 
Center’da yapılan tanınma töre-
ninde Katolik Kilisesi, Protestan 
Kilisesi, diğer kiliselerin temsilci-
lerinin yanında, Avusturya Musevi 
Cemaati temsilcileri, Budizm ve 
Avusturya’da resmen tanınmış 
diğer din cemaatlerinden temsil-
ciler bir araya geldi. Toplantıda 
başta Türkiye Cumhuriyeti 
Viyana Büyükelçisi Ayşe Sezgin, 
Başkonsolos İbrahim Mete 
Yağlı, ATIB Başkanı ve Din İşleri 
Müşaviri Fatih Karadaş, Yeşiller 
Partisi milletvekilleri Alev Korun 
ve Efgani Dönmez, Entegrasyon 
Müşaviri Sebastian Kurz ve dünya-
nın dört bir yanından Alevi temsil-
cileri hazır bulundu. 

“72 millete tek gözle bakanlara 
selam olsun”

Avusturya Alevi İslam İnanç 
To p l u l uğu  b a ş k a n ı  Ka z ı m 
Gülfırat  törende Avusturya 
Devleti’ne teşekkür ederken, 
“Avusturya Devletinin kanun, 
nizam ve değerlerine sonsuz 
saygımız vardır. Bundan son-
ra hem kendi inancımızı yaşa-
mak, çocuklarımıza öğretmek 
bizim için önemlidir. Bu tanın-
manın Türkiye’ye örnek olması-
nı dilerim. Bizim Aleviler olarak 
Sünniler ile hiç bir sorunumuz 
yoktur. Bizler kardeşiz ama ar-
tık ayrımcılık, iftira ve şeytan-
laştırmalardan ve “biz her şeyi 
çok biliyoruz” demekten herkes 
vaz geçmelidir. Konu temel hak 
ve özgürlüklerdir. Kardeşlik gü-
zelliktir. Kindarlık çirkinlik-
tir. Alevilik İslam’ın batını yo-
rumu barış esenlik olan Allah, 
Muhammed Ali’nin yoludur. 
Bu yol bizim Hak yolumuzdur. 
Selam olsun 72 millete tek gözle 
bakanlara. Selam olsun gıybet, 
fitne, fesat ve şirke bulaşmayan-
lara” şeklinde konuştu. 

Törende yaptığı konuşmada “Biz 
bir bütünüz, bu bütünlük binler-
ce yıl devam etmektedir ve bin-
lerce yıl daha da devam edecek-
tir” diyen Büyükelçi Ayşe Sezgin 

Alevilik Avusturya’da 
resmen tanındı

Avusturya Eğitim, Sanat ve Kültür Bakanlığı, geçtiğimiz ay Alevileri bir 
dini cemaat olarak resmen tanıdığını ilan etti. Alevi cemaati üyeleri 

“Yolumuz Şah-ı Merdana Çıkar” adlı törenle bu tanınmayı resmen ilan 
ederek, kutladı.  

Alevilik on beş resmi din cemaatinden biri oldu
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Ali’yi sık sık rüyasında gören 
Avusturyalı komşusunun Müs-
lümanlığa geçişine şahitlik 
yaptığını söyleyen Emanet, 
“Ona bu rüyaların bir anlamı 
olduğunu söyledim ve uzun 
zamandır kalbinden geçen bir 
dileği olup olmadığını sordum. 
Komşum zaten bir Türkiye göç-
meni ile evli. Bana Müslüman-
lığa geçmek istediğini söyle-
di. Ben de “Neden daha fazla 
bekleyesin ki?” dedim. Böylece 
Mehmet Ali’m bir vesile olmuş 
oldu” dedi. 

“Dedikodu yapanları Allah’a 
havale ediyorum”

Dirayetli anne Ayşe Emanet, 
oğlunun cenazesi için gittiği 
Türkiye’den dönüşte bir şok 
daha yaşamış. Türkiye’den gel-
dikten sonra hakkında yapılan 
dedikoduların çığ gibi büyüdü-
ğünü fark eden Emanet, “Artık 
yolda yürürken, insanlarla kar-
şılaştığımda bile rahatsız oluyo-
rum. Akrabaların, tanıdıkların 
aramaları durmuyor. Arayıp ne 
soruyorlar biliyor musunuz? Yok 
efendim, ben hapse düşmüşüm. 
Diğer üç çocuğumu Jugendamt 
almış. Kocam beni boşamış, evi 
terk etmiş. Arayıp “Sen hapis-
hanede değil misin?” diye soru-

yorlar. Böyle şey olur mu? Yok 
haram yemişim, o yüzden çocu-
ğumu kaybetmiştim. Bu olacak 
iş mi? Bu dedikoduları artık 
kessinler. Ben buradayım, evim-
deyim, çocuklarımlayım, eşim 
yanımda. Parklarda, alışverişte, 
sokakta dedikodumu yapanları 
Allah’a havale ediyorum” sözle-
riyle isyanını dile getirdi. 

“Akrabalarımın ve 
komşularımın hakkını 

ödeyemem”

Kaza sonrasında ve cenaze Türk-
iye’ye gidene kadar kendisini bir 
an bile yalnız bırakmayan, her 
yardımına koşan, ailesinin kah-
valtısını bile eksik etmeyen kom-
şularına ve akrabalarına bir kez 

daha teşekkür eden Ayşe Hanım, 
“Dedikoducular, fitne fesatçılar 
sinir bozsa da, o günlerde kırk 
kat yabancılar bile buraya geldi. 
Onların hakkını asla ödeyemem. 
Allah hepsinden razı olsun. 

Hepsine sizin aracılığınızla tek 
tek tekrar teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Viyana’nın en kalabalık 
mangal parklarından 
biri olan Draschepark’a 

gitmek için yola çıkmıştı Ema-
net Ailesi faciadan habersiz. 
Anne Ayşe Emanet, 26 Nisan 
tarihinde dört çocuğu ve er-
kek kardeşiyle Sterngasse ve 
Klingerstrasse’nin kesiştiği 
yaya ışıksız yoldan karşıdan 
karşıya geçmeye çalışırken biri-
cik oğlunu kaybetti. 6 yaşındaki 
Mehmet Ali birden yola doğru 

koştu, hızla arabaların arasın-
dan çıkan bir aracın kendisine 
çarpmasıyla yerde metrelerce 
sürüklendi. Gazetemize konu-
şan Ayşe Emanet, “Olayı hala 
gözümde canlandırıp anlatmak-
ta zorlanıyorum, görünmez kaza 
bu olsa gerek. Kaza sonrasında 
olay yerine iki ambulans ve he-
likopter geldi. Ama oğlumu kur-
taramadılar. Ben zaten kendimi 
kaybetmiştim” şeklinde olay 
anını anlattı. 

“Kul hakkı yemem” 

Mehmet Ali’ye çarpan 67 ya-
şındaki kadın sürücü hakkında 
dava açmayacaklarını belir-
ten Ayşe Emanet, Türkiye’deki 
cenazeden döndükten sonra 
polise verdiği ifadede de ola-
yı hatırladığı gibi eksiksiz ve 
abartısız anlattığını söyledi. 
Emanet, “Ben bu dünyadan 
kul hakkı yemiş olarak gide-
mem. Polise verdiğim ifade de 
ne hatırlıyorsam onu anlattım. 
67 yaşında bir kadıncağız. Ben 
hatırlamıyorum ama çocuğuma 
çarptığını görünce o da sinir 
krizi geçirmiş. O kadın hapse 
girse ne olacak ki, benim ço-
cuğum geri mi gelecek? Polis 
zaten haksız görürse cezasını 
keser” şeklinde konuştu. 

“Hayata Allah aşkıyla 
tutunuyorum”

Dirayetiyle insanı şaşırtan Ayşe 
Emanet, bu acı olayla başa çık-
mak için Allah’a olan aşkına tu-
tunduğunu ifade ederek, “Allah 
bir çocuk verirken iyi de, alırken 
kötü mü? Bu da Allah’ımın bir 
takdiri. Cennetin kapıları benim 
oğluma açıldı. Daha ne isterim” 
şeklinde konuştu. 

Komşusu Müslüman oldu

Oğlunun vefatının acısıyla başa 
çıkmak için Allah’a sığındığını 
ifade eden Ayşe Emanet, Meh-
met Ali’nin zamansız gidişinin 
bir de vesileye dönüştüğünü 
anlattı. Olaydan çok etkilenen 
ve vefatından sonra Mehmet 

dirayetli anne Ayşe Emanet: 
“dedikodu yapanların Allah’ı yok mu?”

rÖPOrTAJ: 
Çiçek Şahbaz
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görüştük. 

Mehmet Ali 



28 HABER SAYI 146  -  HAZİRAN 2013 29HAZİRAN 2013  -  SAYI 146  HABER

Peygamberin ahiretteki 
tek şikayeti ne olacak?

Peygamberin doğumu ile 
i lgil i  dünyanın çeşitl i 
yerlerinde birlik ve bera-

berliğe hizmeti amaçlayan top-
lantıların tek hedefinin Kur’an’ı 
Kerim‘i çok iyi anlamak ve aklı-
mızı çalıştırmak olduğunu dü-
şünüyoruz. Kur’an’ın demok-
rasi, cumhuriyet ile alakası 
olmadığını düşünenler onu an-
lamadan okuyanlar ve düşma-
nı olanlardır. Kur’an’ demok-
rasiyi, cumhuriyeti çok iyi bilir  
ve hatta din ile devlet işlerini 
birbirinden ayırır ve kucaklar. 
Çağın çok ilerisindeki Kur’an 
bir yana, çağın çok gerisinde 
kendine Müslüman diyen in-
sanlar bir yana. “Aklını kullan-
mayanların üzerine pislik yağ-
dırırım” diyen Kur’an’ı Kerim’in 
Yunus Süresi 100. Ayeti hiç-

bir  önem arz  etmiyor  mu? 
Müslümanlar’ın dünyada ba-
şından eksik olmayan pislikler 
Kur’an yüzünden değil akılları-
nı kullanmayan Müslümanlar 
yüzünden değil mi? O yüzden 
ilk başta yapılacak şey Kur’an’ı 
Kerim’in istediği Müslümanlar 
olmak değil midir? Yalnız ko-
nu Peygamber‘in doğumu ise 
Müslüman’ın duruşu birinci de-
recede,  referens kaynaklarını 
bir kenara birakmak ve Hakk’ın 
ipi olan Kur’an’ı Kerim’i tek ba-
şına en üste ve tek başına al-
mak olmalıdır. Şu sarsıcı ve dü-
şündürücü Furkan Suresi’nin 
30. Ayeti‘ne izninizle dikkat 
çekmek isterim: ‘‘Resul diye-
cektir ki: “Ey Rabbim! Benim 
ümmetim bu Kur’an’ı devre dı-
şı tuttular.” 

Bu ayet size ne anlam ifade 
ediyor? Düşünelim. Ayetleri 
okumak yetmiyor. Onu oku-
duktan sonra Kur’an’ı Kerim “çe-
şitli ayetlerle derin, derin dü-
şünerek (tedebbür) ve özellikle 
aklını çalıştırarak anlamaya ça-
lış” öğüdünde bulunuyor. Rab, 
Kur’an’da aklınz çalıştırmayan 
insanlığına cezasını şöyle vere-
ceğini çok açık ve net  bir şekil-
de veriyor:

“Aklınızı çalıştırmazsanız üze-
rinize pislik/bela yağdırırım“  
(Yunus Süre, 100) Hatta daha 
ileri gidecek olursak‚ Akıl yet-
miyor. “Aklını çalıştırmayan-
lar hayvan kılığındadır” aye-

ti çok açık ve net mesaj veriyor. 
Dolayısıyla Furkan Suresi’nin 

30. Ayeti olan Resul 

diyecektir ki:
“Ey Rabbim! Benim Ümmetim 

bu Kur’an’ı devre dışı tuttu-
lar.” Nasıl aklımızı çalıştıra-
rak hür olarak yorumlayaca-
ğız. Peygamberi seviyorsak 

Kur’an’daki bu açık ve net aye-
tin anlamı en büyük olması 

gerekmez mi?

Kendinize bu ayetten bir ders 
çıkarmıyor musunuz? Kur’an’ı 
Kerim okumak için merasimle-
re gerek olmadığını, yatarken 
bile okunabileceğini Kur’an’ın 
ayetleri çok açık ve net açıklı-
yor. Peki Kur’an’ı Kerim’e saygı 
adı altında 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 eli-

mize alıp bir öcü çarpacakmış 
gibi ondan korkmak Kur’an’ın 
Kerim tüm ruhuna terstir. Tam 
tersine Kur’an’ı Kerim’i dolap-
ların tozlu rafaları üzerinden 
indirilmesi gerektiğini bilme-
miz gerekiyor. Çünkü Furkan 
Suresi bakın  ne diyor: Resul di-
yecektir ki:‘‘Ey Rabbim! Benim 
Ümmetim bu Kur’an’ı devre dı-
şı tuttular.”   Bu ihtar ve serzeniş 
değil midir? İhtarda ve serzeniş-
te bulunan doğum gününü kut-
ladığınız Peygamber Muhammed 
Mustafa‘dır (sav). Burada işte si-
ze rivayet olmayan, yalan olma-
yan gerçek bir Kur’an’ı Kerim 
Hadisi. Ne istiyor  Peygamber: 
Kur’an’ı Kerim’i okuyun!..Peki 
Kur’an’ı Kerim’in Cebrail ile va-
hi yoluyla Peygamber‘in kal-
bine inen ilk ayeti nedir? İkra 
yani Oku! Demek ki İslam’da 
okumak ve araştırmak ve aklı-
nı kullanmak çok önemli. Hz. 
Peygamber‘in Furkan Suresi 30. 
Ayetinde hem de Cenab-ı Hak 
huzurunda ahirette bütün in-
sanlık önünde ümmetinden tek 
şikayeti bu ayette dile getirilmiş-
tir. Ayette şikayet için kullanılan 
kelimeler ayrı bir mucize sergi-
lemektedir.  Ayette geçen ‘‘itti-
haz‘‘ kelimesinin anlamı nedir? 
diyor uzmanlar. İşte görünüşte 
elle sarılıp tutmaktır. Ancak bu-
raya dikkat. Bu tutmanın ‘‘meh-
cur‘‘ bir tutma olduğu ayette be-
lirtiliyor. Ne demek ‘‘Mehcur‘‘? 
Mehcur, uzaklaştırılan, devre dı-
şına çıkarılan, ayrı tutulan de-
mektir.  Buradan anlaşılan Resul 

Cenab-ı Hak huzurunda Kur’an’ı 
Kerim’i benimseyip kucaklar bir 
manzara arzetmelerine rağmen 
onu kendilerinden uzaklaştırı-
lıp devre dışı tuttuklarından şı-
kayetçidir.  Özet olarak yalan-
dan Kur’an’a sarılma, hakikatte 
ise Kur’an’ı Kerim’i itme ve on-
dan uzaklaştırma sergilenmiş-
tir. Burada Maun Suresi’nin ri-
yaya dikkat çeken tokadı ayrıca 
söz konusudur.  İşte İslam dün-
yasının yüzyıllardan beri arz et-
tiği manzara gerçekten bu değil 
midir? Din, Kur’an’ın dinidir ama 
“Müslüman’ım” diyen topluma 
yön  ve hareket veren Kur’an  de-
ğildir? Kur’an’a fatura edilen bir 
yığın zübür yani uydurma kutsal 
kitaplar mezhep, tarikat, fetva, 
icma, hazret, seyyid, dede , pir 
vs.‘dir. Tevhid dini adeta şirket-
ler topluluğu dini haline getiril-
miş ve Kur’an’ın şu ayetteki mu-
cizesi de tecelli etmiştir:

‘‘Yoksa onların şürekası, hükü-
meti ortakları mı var da kendi-
lerine din konusunda Allah’ın 

izin vermediği şeyleri kurallaş-
tırılıyor.” (Şüreka Süresi, 

Ayet 21)

Hz. Peygamber’in en büyük mü-
cadelelerinden biri de Allah’ın 
kitabı dışında bir din kaynağı or-
taya çıkmasını engellemek için 
olmuştur. Peygamber, işte bunun 
ilk adamı olarak kendi sözlerinin 
yazılmasına müsade etmemiş, 
ondan habersiz bir şeyler yazan-
lara, yazdıklarını imha ettirmiş-

tir. Bu davranışın ilk zamanlarda 
olduğunu, sonradan hadis yazı-
mına karşı müsaade ettiğini söy-
leyenenler, tarihe, akla ve İslam 
dinin, Kur’an’ın ruhuna uyma-
yan iddia içindedirler. İddianın 
yanlışlığını anlamak için kla-
sik kaynaklara bakmak bile ye-
terlidir. Bir örnek olarak İbn 
Abdil Berr (ölm. H. 463) in Cami 
Beyani’l-İlm adlı eserinden ba-
zı satırlar aktaralım. Anılan ese-
rin, “Hadisin Yazılmasının ve 
Kitaplarda Ebedileştirilmesinin 
Kerametine İlişkin Bab” adını  
taşıyan bölümünde şu satırları 
okuyuyoruz: ‘‘Resul buyurmuş-
tur ki: ‘‘Benden  Kur’an dışında 
birşey yazmayın. Benden Kur’an  
dışında bir şey yazmış olan onu 
derhal yok etsin.” “Zeyd b. Sabit 
Muaviye’nin yanına gitmişti. 
Muaviye ondan bir hadis riva-
yet etmesini istedi ve bir kişiye 
yazmasını emretti. Bunun üzeri-
ne Zayd şöyle dedi: “Resul bize 
sözlerinden herhangi birini yaz-
mamamızı emretti ve yazmış ol-
duklarımızı yok ettirdi.” Hz. Ali 
halka hitap ettiği bir konuşma-
sında şöyle demiştir:

“Elimde yazılı hadis bulunan 
onu yok etsim. Şu bir gerçek ki 
insanlar ulemanın hadislerleri-
ne uyup rablerinin kitaplarını 
terk ederek helak olmuşlardır.”

Ebu Said el-Hudri kendisinden 
bazı rivayetleri yazmak isteyene-
lere şunu şöylemiştir: “Bu sözleri 
yazarak müshaflar mı vücuda is-

tiyorsunuz? Aynı zat böyle bir is-
tek karşısında şunuda söyleyebil-
miştir: “Resul’den rivayet ettiğim 
bir hadise Kur’an mı yapmak pe-
şindesiniz? İmam Malik şöyle di-
yor: “Halife Ömer, hadisleri top-
layıp yazdırmak istemişti. Sonra 
düşündü ve kararını şöyle açık-
ladı: “Hayır, Allah’ın kitabınının 
yanında bir başka kitaba yer ver-
meyiz.” Hz. Ömer kararının gerek-
çesini şöyle açıklamıştır: “Geçmiş 
zaman baktım ve gördüm ki, siz-
den önce bazı topluluklar vahyin 
dışında bazı kitaplar oluşturdu-
lar sonra bu kitaplara sarıldırlar, 
Allah’ın kitabının terk ettiler.  
Allah‘a yemin ederim ki, Allah’ın 
kitabınının yanında bir başka ki-
tabın varlığına edebiyyen razı ola-
mam.” 

Hz.Ömer bu kararının ardından 
bütün valilerine genelge gönde-
rerek hadis adıyla ellerinde bu-
lunan her şeyi yok etmelerini em-
retti:  “İnsanlar üzerine öyle bir 
zaman gelecek ki, hadisler ala-
bildiğine çoğalacak Kur’an tozlar 
içinde kalacak ve hiç kimse ona 
bakmayacak.”

İbn Abbas hadis yazmayı yasaklar 
ve şöyle der: ‘‘Sizden önceki üm-
metlerin sapmaları bu şekilde ki-
taplar vücududa getirmek yüzün-
den olmuştur...” (İbn Abdil Berr; 
Camiu Beyanil –İlm, 1/63-68)” 

Başta Kuran’ı Kerim olmak 
üzere çeşitli kaynaklardan 
toplayan Birol Kılıç

Resul diyecektir ki: 
“Ey Rabbim! Benim ümmetim bu Kur’an’ı 
devre dışı tuttular.” Furkan Suresi 30.Ayet 
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1.  Kuru üzüm + leblebi karışımı: 
Birer çay bardağı karıştırıp çanta-
mıza koyabileceğimiz bu karışım 
bir şeyler atıştırmak istediğimiz-
de keyifli ve besin değeri yüksek 
tatminkâr bir abur cubur. 

2.  Fındık + kuru üzüm karışımı: 
Fındığın kilo vermeye katkısı za-
ten biliniyor, kuru üzüm ile bera-
ber yersek, demir ve flavonoidler-
den zengin bir karışım elde ederek 
metabolizmamızın hızına katkıda 
bulunmuş oluruz.

3.  Ceviz: Omega- 3 zengini ceviz, 
tok tutmasının yanında metabo-
lizmamızı hızlandırıp yağ yak-
mayı kolaylaştırır. Ve ayrıca zin-
de, enerjik olmamızı sağlar, algı 
düzeyimizi arttırır. Aralarda bir 
avuç cevizi bir adet elma veya ta-
ze her hangi bir meyve ile beraber 
tüketmek daha hızlı kilo vermemi-
zi sağlar.
 
4.   Peynir+ ekmek + maydanoz ile 
sandviç: Peynir ve ekmek ikilisi 
bir de yeşillik ve çiğ sebzeyle ka-
rıştırılırsa metabolizmamızı hız-
landırmak da ve kilo vermemizi 
kolaylaştırmakta rakip tanımaz. 

5.  Yoğurt + maydanoz karışımı: 
Yoğurttaki kalsiyum yağ yakmayı 
tetiklediği gibi aynı zamanda öde-
mi azaltıp,  dolaşımımızı açarak 
kilo vermemizi kolaylaştırır. Gece 
yatmadan yoğurda maydanoz ka-
rıştırarak yersek, yavaşlayan me-
tabolizmamızı hızlandırır ve kilo 

vermeye ivme kazandırmış oluruz. 

6.  Yoğurt + yulaf ezmesi + ceviz: 
Yulaf ezmesinin içerdiği lifin ya-
pısı sindirim sistemini farklı dü-
zeyde çalıştırır. Böylece sindirim 
sisteminde olan problemleri aş-
mamızı kolaylaştırır. Ceviz ve yo-
ğurt ile yulaf ezmesi metaboliz-
mamızın maksimum düzeyde 
çalışması için en iyi anahtardır.

7. Meyveli probiyotik yoğurt: 
Pratik ve eğlenceli bir abur cubur 
olan meyveli yoğurtların probiyo-
tik lif içerenlerini tercih edersek, 
bağışıklık sistemimizi de güçlen-
dirmiş oluruz.

8. Ayran: En sağlıklı içecek. 
Serinletecek soğuk bir içecek iç-
mek istediğimizde gazlı ve şeker-

li içeceklerle kıyaslanamayacak 
değerde bir içecek. Soda ve ayra-
nı birlikte tüketmek çok yoğun ter-
lediğiniz çok su kaybettiğiniz dö-
nemlerin tamamlayıcısı. 
 
9. Süt: Sade su gibi içmek ye-
rine imkan olduğunda sıcak iç-
mek daha kalıcı bir tokluk sağ-
lar. Neskafe, Türk kahvesi veya 
kakaoyla karıştırmak da lezzeti-
ni çeşitlendirdiği gibi yapısında 
bulunan kafeinden dolayı me-
tabolizmamızı bir miktar hız-
landırır.

10. Süt ve bitter çikolata: Çikolata 
mutlu eden ve metabolizmamızı 
hızlandırabilen keyifli bir abur cu-
bur. Sütle birlikte ölçülü miktarda 
çikolata tüketmek kilo verme hızı-
nı oldukça yükseltiyor. 
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devren kiralık 
Restoran 

20. Viyana’da depo ve derin donduruculu 
odaları bulunan 190m²’lik restoran devren 

kiralıktır. Toplam kira 1500 Euro’dur.
Adres: Wallensteinstr. 56 MecLeskovac 

1200 Wien 

İrtibat: 0650 51 67 136

Seri Borsa

3.Viyana’da Satılık 
dondurma Salonu
130 m² kullanım alanı olan, Schanigarten 

müsaadeli, dondurma imalatı için tüm 
makineleri bulunan 8 yıldır işlettiğimiz 
dondurma salonumuz devren satılıktır. 

İrtibat:  0664 162 2464
                 0660 900 7002

Seri Borsa

Fizyoloji uzmanları uyarı-
yor. Kilo problemlerine 
karşı vücudun ihtiyacına 

göre uykunun karşılanması ge-
rekiyor. Uyku süresi ve şişman-
lık arasında net bir bağ bu-
lunduğunu belirten uzmanlar 
gereğinden az uyuyan kişilerin 
şişmanlığa daha fazla meyilli 
olduğunun altını çizdi. Trakya 
Ün ive r s i te s i  Tı p  Fa kü lte s i 
Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Levent Öztürk, “Bir ki-
şinin günlük uyku ihtiyacı or-
talama 7 ila 8 saat arasındadır 
ancak bu uyku süresi kişiye gö-
re değişebilir. Bazı insanlar için 
5,6 saat yeterli olabilir. Kişi sa-

bah kalktığında zinde uyanı-
yorsa, gün içerisinde uykusu 
gelmiyorsa bu uyku yeterlidir” 
şeklinde konuştu. 

Diyet yapanlar uykuya dikkat 
etmeli 

Az uyumanın şişmanlığa eğilimi 
artırdığını anlatan Öztürk, “Bu 
durumu basitçe şöyle aktarabili-
riz. Kişi ne kadar az uyursa, ye-
mek yemek için o kadar fazla vak-
ti olur. Burada normal koşullarda 
gece 23:00-23:30 civarında yatan 
bir insan akşam yemeğinden son-
ra uykuya geçebilecekken, 1:00, 
1:30’a kadar oturup, yiyorsa bu ki-
şi elbette kilo alacaktır. Düzensiz 
ve az uyku salgılanan  hormanla-
rın düzenini bozuyor. Bu da şiş-
manlığa karşı eğilim oluşturuyor. 
İhtiyaç duyulandan az uyku da 
zarar, ihtiyaç duyulandan fazla 
uyku da zarardır. Diyet ve egzer-
siz yapan kişilerin uykularına da 
bu anlamda dikkat etmeleri gere-
kiyor” dedi. 

Az uyku kilo aldırıyor 

Diyetisyenlerden 
abur cubur yüzünden 

kilo problemi 
yaşayanlara 

10 kilo aldırmayan 
abur cubur önerisi 

şöyle: 

kilo aldırmayan abur cubur 
mu arıyorsunuz? Düzensiz ve az uyku vücudumuzda salgılanan bir takım hormonların 

düzenini bozuyor. Az veya düzensiz uyku uyuyanlarda şişmanlığa ve 
yağlanmaya eğilim başlıyor. 
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