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demokratik tepkilerimizi vererek sabırlı 
olmayı, Hakk’a sığınmayı tavsiye edelim.
(asr)

Bu arada, içimizden çıkan veya toplu-
mun farklı kesimlerinden olan ‘idris kılık-
lı iblisler’ ve ‘Makul kılıklı melunlar’ ko-
nusunda sizleri uyarmayı görev biliyoruz. 
Türkiye’deki sorunları avusturya’da tartı-
şırken kullandığımız kelime ve cümlelere 
dikkat ederek birbirimizi kırmayalım diyo-
ruz. Hakk’ın ve hakikatın yanında olalım 
ve bunu çocuklarımıza öğretelim. 

Bu vesile ile yeni yılın tüm kıymetli 
okuyucularımıza en başta esenlik, ba-
rış, huzur, üstün başarı ve haksızlık-
lar karşısında dik durma gücü ile bil-
gi dolu günler getirmesini diliyoruz. 

Yeni Vatan Gazetesi ekibi olarak, 15 yıl-
dır sizlere, kar kış demeden; sorunla-
rınızı sorunlarımız kabul ederek; ta-

rafsız habercilik anlayışıyla, tüm zorlukları 
göze alarak “Halk’a hizmet Hakk’a hizmet-
tir” düsturu ile yayına devam etmekteyiz. 
Sizler yoksanız bizler de yokuz. Sizin gözyaş-
larınız bizim göşyaşlarımızdır.  Sizin tüm sı-
kıntı ve acılarınızı yüreğimizde hissediyoruz.  
Elimizden geldiği kadar Türkiye göçmenleri 
arasında ayrım yapmadan, yapılan ayrımcı-
lıklara ve kültür ırkçılıklara karşı durarak ve 
insanlarımızı aydınlatmaya çalışarak korku-
suzca hizmet ediyoruz. 

 Tüm baskılara, tehditlere rağmen; tek ek-
mek kapımız olan ilanlarımızı bile fitne ve 
fesatla kesmelerine rağmen vatandaşla-
rın sesi olmaya devam edeceğiz. Yeni Vatan 
Gazetesi iş takibcisi bir yayın değildir. Yeni 
Vatan Gazetesi, “Haber kutsal, yorum hür-
dür” gazetecilik anlayışına sahiptir ve bir 
kuyumcunun hasssiyeti ile yayınlanmak-
tadır. Bizim için çok önemli olan siz sevgi-
li okuyucularımıza hizmetimizde 15. yılımı-
za girerken, sizlerden ikinci defa ve izniniz 
ile önemli ve içten bir ricamız var:

Türkiye’nin her tarafından göç eden 
değerli Yeni Vatan Gazetesi okuyucuları, 

Hakk’ın bir zenginliği olan din, dil, ırk, 
mezhep ve siyasi görüş farklıları nedeni ile 
ne şimdi, ne de yeni yılda birbirimizi kıra-
lım. kimsenin kimseyi kırmasına ve kim-
senin kırdırılmasına müsaade etmeyelim. 
Türkiye göçmenleri arasında başka millet-
ten, dinden veya mezhepten olanlara karşı, 
ileri geri kültürül ırkçılık ve ayrımcılık ko-
kan veya direk ifade eden söz, düşünce ve 
duruşlardan uzak duralım. 

kürt-Türk veya alev i-Sünni ay r ımcı-
lığına kesinlikle müsaade etmeyelim. 
Yükseltilmek istenilen alevi-Sünni tartış-
malarında yapıcı esenlik dilini kullanarak 
“doğrunun merkezi benim” ruhuna girme-
yelim. Hemhal olalım. Bunu kışkartanları 
toplum dışına atalım. 

Hakk’ın sedası hoş tur ama vurduğunda 
da tedavisi yoktur

kısaca sevgili Yeni Vatan Gazetesi okuyu-
cularımız, avusturya’da ırkçılığın ve ay-
rımcılığın hem kurbanı hem de tetikçisi 
pozisyonuna düşmeyelim. Gerçek sevgi ve 
esenlik dolu insan olmak çok zordur. Çünkü 
Hakk’ın sedası hoş tur ama vurduğunda da 
tedavisi ne yazık ki yoktur. O yüzden ara-
mızda hayır ve barış içinde çalışmayı teş-
vik edelim ve birbirimize başımızı eğmeden 

Kıymetli Okuyucularımız, 
Avusturya’da ırkçılığın ve ayrımcılığın hem  

kurbanı, hem de tetikçisi 
olmayalım!

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

"Demiri demire dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, 
İnsanı insanla kırdılar; biri aç, biri toktu ...''   (Pir Sultan Abdal)
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Yeni Büyükelçi görevine başladı

Türkiye’nin Viyana Bü-
y ü k e l ç i l i ğ i n e  a t a n a n 
Mehmet Hasan Göğüş, 

av u s t u r ya  Cu m h u r b a ş kanı 
Fischer’e güven mektubunu su-
narak görevine 16 aralık Pazartesi  
günü resmen başladı.

Cumhurbaşkanı Fischer’e güven 
mektubunu sunmasının ardın-
dan Büyükelçilik rezidansında 
Büyükelçilik ve Başkonsolosluk 
mensupları ile ülkede görev ya-
pan Türk gazetecilerle bir ara-
ya gelen Büy ükelçi Göğ üş, 
Türkiye–avusturya arasında-
ki siyasi ve ekonomik ilişkile-
rin sorunsuz sürdüğünü söyledi. 
Güven mektubunu sunması sı-
rasında Cumhurbaşkanı Fischer 
ile 20 dakika ikili görüşme yap-
tığını anlatan Büyükelçi Göğüş, 
Cumhurbaşkanı Fischer’in de 
iki ülke arasındaki ilişkilerin so-
runsuz sürdürülmesinden duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi-
ğini bildirdi. 

Türk iye i le av ustur ya ara-
sında özel l ik le tur izm ala-
n ı nd a  yo ğ u n  i ş b i r l iğ i  o l -
duğ unu i fade eden Göğ üş, 
avusturya’dan Türkiye’ye haf-
tada 65 uçak seferi gerçekleş-

tiğini ve yılda 500 bin kadar 
avusturyalı turistin Türkiye’ye 
tatile gittiklerini belirtti. Göğüş, 
Fischer ile görüşmesinde gelecek 
yıl yapılması planlanan Birinci 
Dünya Savaşı’nın 100. yıl dönü-
mü törenleri konusunda da gö-
rüş alışverişinde bulunduğu-
nu belirterek, “Cumhurbaşkanı 
Fischer’in, Türkiye’nin bu tören-
lere hangi çerçevede katılacağı-
na ilişkin bilgi almak istediğini” 
bildirdi. 

Göreve resmen başlaması nede-
niyle ülkedeki Türk vatandaş-
larına hitaben mesaj yayımla-
yan Büyükelçi Göğüş, mesajında 
özetle şu görüşlere yer verdi:

“Tarihi 16.yüzyıla kadar uza-
nan köklü ve özel ilişkileri sa-
hip olduğumuz avusturya’da 
T ü r k i y e   C u m h u r i y e t i ’ n i n 
Büyükelçisi olarak görev yap-
maktan büyük bir kıvanç ve 
mutluluk duyuyorum.Türkiye 
ve avusturya, ilişkide bulun-
dukları yüzyıllar boyunca ha-
sım olarak kimi zaman karşı 
karşıya gelmiş, kimi zamanda 
Birinci Dünya Savaşı’nda oldu-
ğu gibi aynı ittifak içinde yer al-
mıştır. 19. yüzyılın başlarından 

itibaren de rekabet, kalıcı bir 
dostluğa dönüştürülmüş ve yüz-
yılı aşkın dönem boyunca güçlü 
bağlar ve yakın ilişkiler gelişti-
rilmiştir.”

Mesajında, avusturya ile mev-
cut dosthane ilişkilerimizin ve 
işbirliğimizin bugün her alanda 
ilerleme kaydettiğinin görüldü-
ğünü belirten büyükelçi Göğüş, 
“İlişkilerimizin bu olumlu seyri-
ni daha da ileri noktalara taşıma 
yönündeki ortak irade, son dö-
nemde karşılıklı olarak teati edi-
len ziyaretlerle en üst düzeyde 
teyit edilmiştir” dedi.

Büy ükelçi  Göğ üş, av ustur- 
ya’daki Türk vatandaşlarına, 
“Büyükelçilik olarak bu irade 
doğrultusundaki çalışmaları-
mızı, sizlerin de değerli katkı ve 
destekleriyle yeni bir şevk ve ka-
rarlılıkla sürdüreceklerini” söy-
ledi.

Yeni Büyükelçi  
Mehmet Göğüş kimdir?

1953 yılında Gaziantep’te doğ-
du. T.E .D.a nkara koleji  ve 
ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Uluslararası 

İlişkiler Bölümünden mezun ol-
du. 1977’de arşiv ve Ulaştırma 
D a i r e s i ’n d e  a d a y  M e s l e k 
Memuru olarak göreve başla-
dı. 1977’de Müşterek Güvenlik 
İşleri Genel Müdürlüğü’nde aday 
Meslek Memuru, İkinci katip ola-
rak görev yaptı.1978’de askerlik 
nedeniyle görevinden ayrıldı. 
1979’da Müşterek Güvenlik İşleri 
Genel Müdür Yardımcılığında 
İk i nci kat ip, 1980’de Yen i 
Delhi Büyükelçiliği’nde İkinci 
katip, 1982’de Cenevre Ofisi 
Daimi Temsilciliği’nde İkinci 
k a t i p ,  B a ş k a t i p ,  1985’d e 
Müsteşar Özel Müşavirliği’nde 
Başkatip, Şube Müdürü, 1987’de 
l o n d r a  B ü y ü k e l ç i l i ğ i ’n d e 
Müsteşar, 1991’de Doğu avrupa 
Da i re s i’nde Şub e Müdü r ü, 
1992’de BDT Ülkeleri Dairesi’nde 
Daire Başkanı, 1993’de aGİT 
Daimi Temsilciliği’nde Daimi 
Temsilci Yardımcısı, 1997’de 
Orta asya Dairesi’nde Daire 
Başkanı, 1998’de Silahların 
kontrolü ve Silahsızlanma Genel 
Müdür Yardımcılığında, Elçi 
Genel Müdür Yardımcısı, 2001’de 
Hindistan Nezdinde Büyükelçi, 
2006’da Çok Taraflı Siyasi İşler 
Genel Müdürlüğü’nde Büyükelçi, 
Genel Müdür olarak görev yaptı. 
2009’da Yunanistan Nezdinde 
Büyükelçimiz olarak atandı. 
Mehmet Hasan Göğüş evli ve iki 
çocuk babası.
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Büyükelçi 
Hasan Göğüş

Cumhurbaşkanı 
Heinz Fischer

Büyükelçi  
Hasan Göğüş

Birol Kılıç
Yeni Vatan  

Gazetesi
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Viyana İşçi Odası’nın (ak 
Wien) düzenlediği 20-23 
kasım tarihlerinde ger-

çekleşen l14 Meslek Eğitimi 
Fuarı bu yıl da renkli geçti. 14 
yaşını geçmiş gençlerin ve aile-
lerin meslek eğitimi konusunda 
bilgi almalarını sağlamak ama-

cıyla düzenlenen fuara bin-
lerce kişi katıldı. Meslek se-
çimi konusunda uzmanların 
katılımcılara yol gösterdiği fu-
ara Türkiye Dışişleri Bakanlığı 
Sekteri Simay Erenoğlu da katı-
larak Türkiye kökenli gençlerle 
buluştu. 

AK Viyana Eğitim Fuarı 
renkli geçti

 

Viyana 
Melange’ına 

birincilik 

Çocuk yuvalarında ve kreş-
lerde belediye destekli 
yer almak için başvurular 
aralık ayı sonuna kadar 

devam ediyor. Çocuklar için baş-
vurular anne, baba veya vekalet 
verilmiş kişi tarafından şahsen 
Viyana Çocuk Yuvaları Hizmet 
Merkezleri’ne (Ma10) ya da pos-
ta, faks veya internet yoluyla ya-
pılabilir. 

Çocuğunuzun eylül ayından 
itibaren çocuk yuvasına gitmesi 
gerekiyorsa, aralık ayında kay-
dının yapılması gerekiyor. kayıt 
için çocuğun sosyal sigorta 
numarasının bildirilmesi gere-
kiyor. 

Boş kalan çocuk yuvalarının da-
ğıtımı ilkbaharda yapılıyor. Bu 
süreçte yapılan başvurular ey-
lül (2014) ayında başlayan yeni 
bakım yılı için dikkate alınıyor. 
Çocuğu için eylül ayından itiba-
ren bakım yeri almak için baş-
vurmuş ebeveynler şubat ayın-
dan itibaren çocuklarına hangi 
yuvada yer ayrıldığına dair bir 
bildirim alırlar. Eğer Belediye’ye 

ait bir yuvada yer bulunamazsa, 
ebeveynler çocukları için özel 
yuvalarda yer bulmaları ko-
nusunda da destek alabiliyor. 
konu hakkında geniş bilgi için 
Viyana Çocuk Yuvaları Hizmet 
Merkezleri’ne (Ma 10) danışabi-
lirsiniz.

Viyana Çocuk Yuvaları’nın 
listesine kabul edilmek için 

gereklilikler:

• anne ve babanın çalışıyor ol 
 ması (İşverenden yazılı belge  
 gerekli) anne ve babası çalı 
 şan ve kardeşleri hali hazır
 da bir yuvaya giden çocuklara
 öncelik tanınır.

• Sosyal zorunluluk 
 (kriz durumları) 

• Eve veya işyerine yakınlık

• Çocuğun yaşı (5 ve 6 yaşında
 ki çocuklar öncelikli olarak
  yuvaya kabul edilirler.)

Daha fazla bilgi için: www.wi-
en.gv.at/bildung/kindergarten

Viyana’nın Melange’ı 
“en sevilen kahve” 
unvanını kimseye 

kaptırmıyor. 

Viyana Ticaret Odası’nın (WkO)
y a p t ı ğ ı  a r a ş t ı r m a y a  g ö r e 

Viyana’nın ünlü kahve evle-
rini ziyaret eden müşterilerin 
%29’u “Melange” sipariş edi-
yor. %28 sipariş edilme ora-
nıyla “Cappucino” ikinci sıra-
da yer alırken, %18 ile “Caffé 
latte” üçüncü sırada kaldı. 
Viyana Ticaret Odası Başkanı 
Brigitte Jank anket sonuçları-
nı, “Viyana’nın kahve kültürü-
nün şehrin turizm hareketinde 
çok büyük bir değeri var. Viyana 
Melange’ının anket sonuçların-
da resmi olarak en sevilen kah-
ve çıkması bizim için önemliydi” 
şeklinde değerlendirdi.

avusturya’nın yaşlı nü-
fusu tüm hızıyla art-
maya devam etse de, 

geçtiğimiz yılın doğum ra-
kamları yüzleri güldürdü. 
2012 yılında Viyana’da tam 
18 bin 265 bebek dünyaya gel-
di. 1969 yılından bu yana kı-
rılamayan doğum rekoru da 
2012’de kırılmış oldu.

Viyana’da 
rekor: 18.265 

bebek

Çocuk yuvasına ve kreşlere kayıtlar Aralık ayı 
sonuna kadar devam ediyor!

Viyana’da araba sahiplerinin korkulu rüyası park yeri bekçileri 
kendilerine verilen ültimatom gereği artık daha çok ceza yazacak.

Viyana’da park yerlerinde 
kural ihlali yapanları tes-
pit etmek amacıyla gö-

revlendirilmiş 400 memura ülti-
matom geldi. Buna göre günde 

belirli bir sayının altında ceza ya-
zan kontrolcüler görevden “uçu-
rulacak.” Uzun süredir görevde 
olan bir memurun krone gaze-
tesine yaptığı açıklama şöyle: 
“Yazılı bir belge yok ancak günde 
20’den az ceza yazan hemen ka-
ra listeye alınıyor, durum kısa bir 
süre de olsa devam ederse, me-
mur görevden alınıyor.” 

Şef Wolfgang Schererbauer 
ise bu iddiaları reddediyor. 

Schererbauer’in krone gazetesi-
ne verdiği ifadeye göre böyle bir 
görevlendirme yok, bu görevden 
de kimse “tembellik nedeniyle” 
alınmıyor. 

Memurlar ise aynı fikirde değil. 
Sürücülerin küfürlerine alıştık-
larını ifade eden memur, “ancak 
görev sırasında mola aldığımız 
binalarda, hemen dışarı çıkalım 
ve işimize devam edelim diye bir 
süre sonra kaloriferleri kapatıyor-

lar. Uyuşturucu bağımlılarının 
bile yepyeni binaları, olanakları 
var. Bizim binamız ise neredeyse 
yıkılmak üzere. Çalışma koşulla-
rımız berbat” şeklinde konuştu. 

İşten çıkarılan memurlardan bi-
ri kendisine verilen çıkış mek-
tubunu da kanıt olarak sundu. 
Mektupta memurun “talep edile-
ni sağlayamadığı” ve bu yüzden 
işten çıkarılmasına karar verildi-
ği yazıyor.

Az ceza yazan memur istenmiyor

avusturya Türk İslam 
Birliği (aTıB), avusturya 
Tıbbi Danışma Birliği iş-

birliği ile merkez binasında 24 
kasım tarihinde düzenlediği 
bir toplantıda vatandaşlara ka-
dın ve erkek sağlığı, jinekolojik 
ve ürolojik hastalıklar hakkın-
da bilgi verildi. 

Dr. kadir Tosun, Dr. Mehmet 
Özsoy, Dr. Zeliha Dağdepen, 
Mag. Zeliha Özlü ve Dr. Yüksel 
Yücel vatandaşlara prostat has-
talıkları, altını ıslatma, böbrek 
taşları, lohusa depresyonu ve 
meme kanseri hakkında bilgi 
vererek, vatandaşların sorula-
rını cevapladı.

Kreşlerde 
kayıt devam 

ediyor  

ATIB’te sağlık 
toplantıları

Eczacılar Christian Wurstbauer ve Vuk Pejovic’e 
ait Johann-Nepomuk-Berger meydanındaki 

Neulerchenfelder eczanesinde Almanca, Sırpça, 
Türkçe, İngilizce, Polonyaca ve Arnavutça 

dillerinde hizmet sunuluyor.

Eczacılar Christian Wurst-
bauer ve Vuk Pejovic 
Johann-Nepomuk-Berger 

meydanındaki Neulerchenfelder 
adlı eczanelerinin ticari başa-
rısının sırrı, müşterilere ana-
dilde hizmet verilmesinde ya-
tıyor. ‘Ottakringer Straße’deki 
İşletmeler kulübü’nün Başkanı 
da olan eczacı Wurstbauer, 
‘’Müşterilerimize sadece bir dil 
hizmeti sunmakla kalmayıp, ay-

nı zamanda onların etnik ve kül-
türel yapılarını da bilip saygı 
göstermek amacı gütmemiz, sağ-
lık sektörü gibi kişisel bir sektör-
de onların güvenlerini kazanma-
mızı sağlıyor. Bu da onlara layık 
bir hizmet sunmanın ön koşu-
ludur.’’ dedi. Ottakring’deki çok 
kültürlü toplumu kaynaştırma 
çabaları Ekim ayında eczacıla-
ra ‘’Başarılı Ticarette Çeşitlilik’’ 
ödülünü de kazandırdı.

Eczacılardan 
entegrasyon örneği

Simay 
Erenoğlu
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Vienna Economic Forum Genel Sekreteri Kirtcheva: 

“Türkiye çok önemli
 bir partnerimiz”

Yeni Vatan Gazetesi, Vienna 
E c o n o m i c  F o r u m’ u n 
(Viyana Ekonomi Forumu)

özel daveti üzerine, 2001-2005 
yılları arasında avusturya’nın 
B u lga r i s t a n  b üy ü ke l ç i l iğ i -
ni yapmış, Vienna Economic 
Forum G enel  S ekreter i  Dr. 
Elena kir tcheva i le  görüş-
tü.  kir tcheva,  24-25  kasım 
2013 tarihinde Palais Nieder-
österreich’ta gerçekleşen foru-
mun kuruluşunun 10. yıl dö-
nümü buluşması öncesinde 
kurum hakkında bilgi verdi. 

Vienna Economic Forum adlı 
kurumun amacı nedir?

adriyatik Denizi’nden karadeniz’e 
kadar olan bölgedeki yatırım ola-
naklarını ön plana çıkarmak ve 
desteklemek, bu bölgede yapıla-
bilecek kısa, orta veya uzun süre-
li gelişim hareketlerini projelen-
direrek, üye kuruluşlar arasında 
işbirliği yaratmak amacıyla çalışan 
Vienna Economic Forum, bahsi ge-
çen coğrafyanın avrupa’nın geliş-
miş bölgeleriyle paralel bir ekono-
mik düzeye ulaşmasını hedefliyor. 

Kirtcheva: “Türk yatırımcıları 
aramızda görmekten mutluluk 

duyarız”

Nisan 2004 tarihinde avusturya’da 
Bulgaristan Büyükelçiliği göre-
vi sırasında Vienna Economic 
Forum fikrini ortaya atan ve ha-
yata geçiren Dr. Elena kirtcheva, 
adriyatik Denizi ve karadeniz 
arasındaki coğrafyada yatı-
rım yapan Türk şirketleriy-
le birçok projeye imza attıkla-
rını dile getirdi. avusturya’da 
faaliyette olan Türkiye köken-
li firmalarla ve kuruluşlarla da-
ha fazla işbirliği yapmak iste-
diklerini ifade eden kirtcheva, 
“Başta Türkiye olmak üze -
re, Bosna Hersek, arnavutluk, 
Makedonya, Moldova, karadağ, 
romanya, Sırbistan, Slovenya, 
Ukrayna ve kosova gibi ülkeler-
den üyelerimizi büyük organi-
zasyonlarda bir araya getiriyo-
ruz. Onları direk olarak Viyana 
merkezimizden destekliyoruz ve 
üyelerimizin kendilerine yeni ti-
cari partnerler bulmalarını sağlı-
yoruz. Özellikle Türk yatırımcıla-
rı aramızda görmek isteriz” dedi. 

Vienna Ekonomi Forumu hak-
kında ayrıntılı bilgi www.vienna-
economic-forum.com adresinden 
alınabilir.  

İnternet 
teknolojilerinde 

eleman açığı 
olacak

Yeni dijital teknoloji-
ler gündelik hayatın 
her kesiminde kar-

şımıza çıkmaya başladı bu 
yüzden herkesi bu tekno-
lojileri öğrenmeye ve kul-
lanmaya davet ediyorum. İş 
sahibi olarak internet tek-
nolojileri size büyük kolay-
lıklar sağlayabilir, şirketiniz 
için bir websitesi açmak-
la işe başlayabilirsiniz, bu 
websitesinin arama motor-
ları içinde bulunmasına ay-
rıca özen gösterebilirsiniz, 
sizin hakkınızda ne kadar 
doğru bilgi bulunursa şir-
ketinizin tanınması için o 
kadar iyi. Tabii bunları ya-
parken hep iyi elemanla-
ra ihtiyacınız olacak. Şimdi 
bu yeni internet teknoloji-
lerini bilen, farklı program-
lama dillerini bilen ve daha 
bir çok teknik bilgiye sahip 
elemana ihtiyaç var. Bu ne-
denle  gençlerin bu alanda 
kendilerini eğitmesini tavsi-
ye ediyorum. Bu sektörlerde 
gelecek yıllarda büyük ele-
man ihtiyacı doğacak, tek-
nik bilgisi yüksek ve aktüel 
olan herkese iş imkanı ola-
cak ve yüksek ücretlerle işe 
alınmaları mümkün olacak. 
avrupa komisyonu 2015 yı-
lı için İT sektöründe avrupa 
genelinde 850.000 eleman 
açığı oluşacağını bildiriyor.  
Eğer çevreniz, çalışanlarınız 
veya çocuklarınızdan öğ-
renmeniz mümkün değilse, 
Volkshochschule, Wifi veya 
internetfuralle.at eğitimle-
rinden yararlanabilirsiniz.

MERAL AKIN-HECKE

Elena Kirtcheva

Birol KılıçBirol Kılıç

Birol Kılıç

Viyana Ekonomik Forumu onuncu yıl jübilesini Viyana Niederösterreich Sarayı’nda 
kutladı. Törene Karadağ ve Arnavutluk başbakanlarının yanı sıra, Bulgaristan 
Başbakan Yardımcısı, Kosova Maliye Bakanı, Litvanya Ekonomi Bakanı başta ol-
mak üzere ekonomi ve politika çevrelerinden iki yüze yakın davetli katıldı. 
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“Beyler! Akşamları ralli yapmayın”
Viyana’da direksiyon ba-

şında ekmek parası kaza-
nan 5 Türkiye göçmeni ha-

nım taksiciden biri olan Meryem 
Genç, Yeni Vatan Gazetesi’ne 
konuştu. 

34 yıldır Viyana’da yaşayan 
Genç, 10 yıllık taksicilik haya-
tı boyunca yabancı düşmanlığı 
ya da Türk düşmanlığı gibi so-
runlar yaşamadığını anlatırken, 
taksicilikte para kazanmanın ol-
dukça zor olduğundan yakındı. 
Özellikle Cuma ve Cumartesi 
g e c e l e r i  t a k s i c i l i k  y a p a n 
Meryem Genç birçok taksici-
nin doğru dürüst para kazan-
mak için haftada 80 saat di-
reksiyon başında olduğ unu 
söyledi. Özellikle gençleri trafikte
hız  konusunda uyaran usta şo-
för, “akşamları ralli yapmayın. 
Hız can alır. kimsenin canına 
kıymayın” şeklinde konuştu.

Meryem Genç

Çocuklar da tehlikede 

Almanya Selefi lere karşı alarma geçti
Hessen Eyalet Bakanı: “Umuyoruz Almanya Selefilerle mücadelede yalnız değildir.”

Hessen’de bir oku-
lun bahçesinde 
kur’an’ı ker’im 

dağ ı t a r a k  g e n ç l e r i 
Cihad’a davet eden ra-
dikal Selefi gruplar bar-
dağı taşıran son dam-
la oldu. Hessen Eyaleti 
İçişleri Bakanı Boris 
rhein, “Eğer İslamcılar 
din özgürlüğü kisve-
si altında okullarda 
kur’an dağıtmaya baş-
ladıysa, Frankfurt’ta 
bir okuldan dört genç 
Cihad yoluna gidiyor-
sa bu iş alarm verilme-
si gereken bir boyuta 
ulaşmış demektir” şek-
linde konuştu. 

reşit olmayan gençle-
rin tehlikede olduğu-
na dikkat çeken rhein, 
“Bu gruplara karşı bir 
şeyler yapılmalı” diye-
rek Hessen’deki okul-
larda öğretmenlerin ve 
okul psikologlarının 

Selefiler hakkında bilgilendiril-
mesi için çalışmalara başladı. 

Bu konuyu ciddiye aldıklarını be-
lirten rhein, “Hassaslaşmamız 
gereken bir durum, bu duru-
mu ciddiye alıyoruz. Umuyoruz 
bu yolda almanya olarak tek 
değilizdir” şeklinde konuş-
tu. krone gazetesinden klaus 
lobinegger’in haberine göre aşı-

rı uçlar tarafından 23 genç geçti-
ğimiz günlerde Suriye’ye savaşa 
sürüklendi. 

Bu gençlerin yaşları 14 ila 25 
arasında değişiyor. Birçoğu oku-
la devam etmeyen ve işsiz çocuk-
lar. Göçmen kökenli oldukları be-
lirtilen gençlerin iki yıl boyunca 
beyin yıkamasına maruz kaldık-
ları tahmin ediliyor.

Frankfurt yakınlarında-
ki bir okuldan kandı-
rılarak Suriye’ye götü-

rülmeye çalışılan dört Türk 
öğrencinin haberinin yankıları 
devam ederken, avusturya’dan 
60 cihatçının Suriye’ye git-
tiği bildirildi. Türk polisinin 
elinde olması gerekirken yeni-
den ortaya çıkan avusturyalı 
Selefi Mohamed M., krone 
Gazetesi’nin haberine göre, 

alman Milli Futbol Takımı es-
ki futbolcusu Türkiye köken-
li Burak karan’ın cihat hare-
ketine katılmasında büyük rol 
oynuyor. Bilindiği gibi alman 
Bild gazetesinde çıkan bir ha-
berde bazı alman futbolcular-
la Burak karan’ın (26), selefi-
lere katıldığı ve Suriye’de Esad 
güçlerinin bombalı saldırısın-
da parçalanarak öldüğünü ya-
zılmıştı. 
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“Kapılar açıldığından beri Avusturya’da pislik 
çoğaldı. Her gün bir olay duyuyoruz. Daha ge-
çen gün 15. Viyana’da Meiselmarkt yakınların-
da bir annenin gözü önünde çocuğunu kaçır-
maya çalıştılar. Organ mafyaları kol geziyor. 
33 yıldır buradayım, daha önce hiç bu ka-
dar korkunç şeyler duymamıştım. Korkmaya 
başladık. Seçimler geçti, devlet kendi rekla-
mını yaptı, sözünü verdi, ama kimse söyledi-
ğinin arkasında durmayacak. ÖVP-SPÖ koa-
lisyonunun aile yardımı sözünün arkasında 
durmadığı gibi. Zaten kiralar uçmuş durum-
da. En büyük sorunlardan biri de gencecik in-
sanlar çalışmayıp, devletin parasını yerken, 
gerçekten hasta ve çalışamayacak durumda 
olan insanların, erken emekliliklerini veya ge-
çici bir süre işe ara vermek isteyenlerin çalış-
maya mahkum edilmesi. İnsanları aylarca sü-
ründürüyorlar.”

Havva S.

Vatandaş seçim zamanı oy istemeye 
gelip sonra vatandaşı unutan siyasetçiye  
özellikle SPÖ, ÖVP ve Yeşiller parti temsil-
cilerine, cepte para bırakmayan kiralara,  
günlük hayatının bir parçası olmuş ırkçılığa,  
sosyal adaletsizliklere adeta isyan ediyor.  
Yeni Vatan Gazetesi halkın sesi olarak  
vatandaşların sorunlarını birebir kamunun 
dikkatine sunmaya devam ediyor. 

İşte sokaktaki vatandaşların 
gerçek düşünceleri

“Artık metrolarda başörtümüzden dolayı bize garip ga-
rip bakılmasından bıktık. Herkesin çocuğu ağlıyor. Özellikle 
Avusturyalılar çocukları ağladığında susturmaya bile ça-
lışmıyorlar. Bizim çocuklarımız metroda ağladığında he-
men etraftan tepki alıyoruz. Bize yaratık muamelesi yapı-
yorlar. Biz de gülünç duruma düşmemek için çocuklarımızı, 
“Bak, Avusturyalı amca kızıyor” ya da “Avusturyalı teyze sa-
na kızar” diyerek uyarmak, ister istemez böyle bir önyargıyla, 
baskıyla büyütmek zorunda kalıyoruz. Bu çocuk büyüyünce 
Avusturyalıları nasıl sevsin. Travma daha bebeklikte metro-
da başlıyor. Burayı bir tarafımız seviyor, bir tarafımız bura-
dan nefret ediyor. Keşke hepimizi sürgün etseler de gitsek.”

Havva Uzun

“Seçimden önce tüm aday-
lar buralarda geziniyordu, 
seçimden sonra ortadan 
kaybolacakları için onları 
ciddiye almadık. Seçimden 
sonra herhangi bir tanesi 
gelip de bizim halimizi sor-
madı. Dertleri oymuş. Hadi 
derdimizi dinlemeyi, yar-
dımımıza koşmayı bırak-
tık, adamlar “Oy verdiğiniz 
için teşekkürler” demeye 
bile gelmedi. Bari “Neden 
oy vermediniz?” diye sitem 
etmeye gelselerdi. Onu bile 
yapmadılar.” 

Abdullah Tekinoğlu,  
Osman Emrullah

“Seçim adayları sitem etmeye bile gelmedi”

“Gençler yatıyor, hastalar ve yaşlılar sürünüyor”

“Bize yaratık muamelesi yapıyorlar”
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“Hangi derdimizden bahsedeyim ki? Evli olup, Avusturya 
vatandaşı olmayanların vize sorununa bir çare bulun-
ması gerekiyor. 2-3 senede bir vize parası ödemekten bık-
tık. Kiralar korkunç derecede problem. Çocuklar okulda 
dışlanıyor, ayrımcılığa uğruyor, sonra okuldan soğuyor, 
okuldan kopuyor. Gelirler yerinde sayıyor, hayat giderek 
pahalılaşıyor. SPÖ’ye arkadaş hatırı için oy verdim, lanet 
olsun o verdiğim oya. Türkiye göçmenleri arasında zaten 
aile kavramı diye bir şey kalmadı, kayboldu. Adamın sos-
yal yaşantısı yok, eşini yemeğe götürmeyi bilmez, çocuk-
larıyla bir aktivite yapmayı bilmez. Türkiye göçmenlerini 
zaten bilinçlendirmiyorlar. Bu Türkiye göçmeni adaylar 
da partilerin bir oyunu. Dernekler, sivil toplum kuruluş-
ları ve vatandaşlar bir araya gelmeliydi. Ortak bir parti-
de karar kılınmalıydı ve yine ortak bir veya iki aday çıka-
rılmalı, oylar ona verilmeliydi. Seçimlerde resmen hem 
adaylarla, hem bizimle dalga geçtiler. O adayların bir ço-
ğu, hani derler ya, kendini bile zor ışıtır. Her yönden yal-
nızız. Bir tane Türkiye kökenli, masaya yumruğunu vuran 
avukat yok mesela. Zurnanın son deliği olmuşuz. Bizi or-
talarını almışlar affedersin... Önce bu Kombasan falan 
milleti bitirdi, şimdi de wettbürolar bitiriyor. ” 

Hasan Ali Yavuz 

“Türkiye göçmeni gençler olarak 
en büyük problemimiz Lehrling ya-
ni çıraklık yapacak yer bulamama-
mız. Türkleri resmen işe almıyorlar. 
Bunda bizim gençlerimizin de suçu 
var. İşini iyi yapmıyor, çalıyor veya iş 
arkadaşlarıyla kavga ediyor, bu sefer 
hepimizin imajı bozuluyor. Adamlar 
da bizimle çalışmak istemiyor. Bir de 
Avusturyalı da olsalar, torpil bunlar-
da da var. BMW, Toyota, Ferrari gibi 
markaların fabrikalarında Lehrling’i 
zaten unutun. Oraların kapıları bize 
kapalı. AMS de ikinci en büyük soru-
numuz. Resmen bizimle dalga geçi-
yor. O kurs senin, bu kurs benim do-
laşıyoruz. İş yok. Eğitimim iyi olduğu 
halde yok. Kendi mesleğin dışında 
her şeyi yapıyorsun. Türklerin yanın-
da çalışalım desek, onlara da para 
konusunda güven olmuyor. Ailesinin 
işini devam ettirme şansı olmayan 
gençler için vaziyet kötü.”

Emre Karaağaç, 
Ebubekir Özbolat 

“Bu ülkede yabancı düş-
manlığı yok, Türk düşmanlı-
ğı var. Hala 600 yıl önce ol-
muş Viyana Kuşatması’nın 
kutlamasını yapıyorlar. 
Bizden istedikleri de 40 yıl 
önce tahta bavulumuzda 
geldiğimiz halimizde kal-
mamız. Biz ilerlemeyelim. 
Erkekler inşaatlarda çalış-
maya, kadınlar da tuvalet 
temizlemeye devam etsin is-
tiyorlar. Avusturya pasapor-
tu almış olmamız bir şey ifa-
de etmiyor, pasaportun ne 
olduğu fark etmez, biz hala  
onlar için Schwarzkopf’uz 
(siyah kafayız) ”

Osman Demir

“Politikayla hiç işim olmaz çün-
kü seçimden sonra vaat ettikle-
ri her laf uçup gidiyor. Burada 
seçim öncesi bizi ziyaret eden-
ler, sonra selam bile vermez. 
Milletvekillerine muhtaç değiliz 
ama onların bizim için çalışma-
ları gerekiyor. Onlar bize aslın-
da  muhtaçlar. Çünkü oy veren 
biziz.  Şeçilende seçimeyende 
kendi çıkarlarının peşindeler” 

Mikail Atak

“Lanet olsun SPÖ’ye verdiğim oya”“Türkiye göçmenlerini işe almıyorlar”

“Pasaport fark etmez, biz hala siyah kafayız”“Milletvekilleri aslında bize muhtaçlar”

E. ÖzbolatE. Karaağaç
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“Devletin yaptığı en büyük hatalardan 
biri bu çalışmayan, işsiz gençleri bes-
lemesi. Bu gençler çalışmayınca ortaya 
tehlike çıkıyor, kahveye gidiyor, kuma-
ra gidiyor, içki içiyor, pisliğe bulaşıyor. 
Çocuklar evin içindeyken iyiler, dışarı 
çıkınca işsiz güçsüz ise bozuluyorlar. O 
yüzden ailelerin çocuklarına dikkat et-
meleri gerek. Emeklilerin durumu da 
perişan. 34 senemi verdim, karşılığını 
alamadım. Aldığımız emekli maaşıyla 
zor geçiniyoruz. Bu nasıl sosyal devlet 
anlayışı. Yıllardır başımızda SPÖ var, 
hiçbir şey iyiye gitmiyor. Elimiz alışmış 
diye gidip onlara veriyoruz oyumuzu. 
Bu da SPÖ’nün ölmüş olduğunu göste-
rir. Türkiye’den de Ecevit döneminden 
beri bize burada sahip çıkan yok zaten. 
İyice üvey evlat gibi olduk.”

Hüsnü Çay

 “SPÖ’ye sinirden oyumu FPÖ’ye verdim”

Hüsnü Çay: “SPÖ benim için ölmüştür”

“Bu devlet çalışana vermiyor, çalışmayanı besliyor. Adam hiç çalışmadan emekli olu-
yor. Senden, benden kesiyor, adamı besliyor. Artık SPÖ’ye oy verir miyiz biz? Açık açık 
söylüyorum, SPÖ’ye o kadar sinir olduk ki, gidip oyumu FPÖ’ye verdim. Adam işsizlik 
parası alıyor, kaçak çalışıyor, üstüne kumara gidiyor, içkiye gidiyor. Herkese hak ettiği 
şey verilsin. Sosyal adalet budur.”

Süleyman Çakmak

Süleyman
Çakmak

bezahlte Anzeige
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Häupl partisinden 
neden memnun değil?

Viyana SPÖ zirvesi aralık ayının ilk hafta sonu Steiermark Wildalpen’da 
toplandı. Toplantının ayrıntıları kamuoyu ile paylaşılmazken, 
grubun Viyana 2015 seçimlerinin hazırlık çalışmaları hakkında 

görüştüğü tahmin ediliyor.

Die Presse gazetesinden 
Martin Stuhlpfarrer’in ha-
berine göre SPÖ’lüler par-

tinin durumundan memnun ol-
mayan Viyana Belediye Başkanı 
Häupl’ın başkanlığında genel se-
çim sonuçlarını değerlendirdi. 
Parti çevrelerinden alınan bilgi-
ye göre Häupl, kurmaylarından 

seçmenleri 2015 yerel seçimle-
rinde SPÖ’yü seçmeye ikna ede-
cek çalışmalara başlamalarını is-
terken, belediye başkanının 2015 
seçimlerini açık ara farkla ka-
zanmak istediği belirtildi. Häupl, 
Yeşiller Partisi ile yapılan koa-
lisyonun SPÖ’ye ne kazandırdığı 
hakkında tartışmaya yer bırak-

mayacak kesin bir cevap bekler-
ken, SPÖ’nün Viyana’da seçimle-
re kadar birkaç proje ile kendini 
seçmenlere göstermesi gerekti-
ği yönünde fikir birliğine varıl-
dı. Projeler hakkındaki öneriler 
Mart ayında tekrar masaya ya-
tırılacak. Parti mart ayına kadar 
genç seçmenlere ve oy kullan-

mayanlara yönelik yapacağı ça-
lışmaları netleştirecek. Yine Die 
Presse’nin haberine göre Häupl 
parti içindeki huzursuzluktan 
dolayı özür dileyerek, eğer parti-
lilerin kafalarında belediye baş-
kanlığına kendisinden başka bir 
aday varsa bunun zirvede dile 
getirilmesi gerektiğini söyledi.

Sebastian Kurz 
Patrik’le görüştü
Entegrasyondan Sorumlu 

Devlet Müşaviri Sebastian 
kurz geçtiğimiz günler-

de dünyada yaşayan 300 mil-
yon Hıristiyan Ortodoks’un di-
ni lideri Patrik Bartholomäus ve 
Metropolit arsenios (Metropolit: 
Ortodokslarda patrikten sonra 
gelen din adamı) ile Viyana’da 
buluşarak İbrahimi dinlerin 

uluslararası politikadaki rolleri 
hakkında görüştü. avusturya’da 
yaşayan 500 bin Hıristiyan 
Ortodoks’un durumunun ya-
nı sıra Türkiye ve Suriye’de 
yaşayan binlerce Hıristiyan 
Ortodoks’un durumu da görü-
şülerek, barış, saygı ve tolerans 
içinde beraber yaşamanın öne-
mi üzerinde duruldu. 

Sebastian kurz Patrik 
ve Metropolit ile yap-
tığı görüşmenin ar-
dından yaptığı açıkla-
mada, “avusturya’da, 
azınlık gruplara du-
yulan önyargıyı yıka-
rak, göçmenlere top-
luma entegre olmaları 
için gerekli motivasyo-
nu kazanmalarını sağ-
lamak bizim en önem-
li görevimiz. 

Entegrasyon ve barış 
içinde beraber yaşa-
mı sağlama anlamın-
da Ortodoks kilisesi 
de bizim en önemli or-
taklarımızdan biridir” 
şeklinde konuştu. 

FPÖ’lü Türk düşmanı 
tazminat ödemeye doymuyor

Türkiye göçmenlerine karşı 
duyduğu düşmanlıkla ta-
nınan FPÖ Viyana Başkanı 

ve FPÖ kulüp Başkanı Johann 
Gudenus’un, 2 ağustos 2013 
tarihinde yayınladı-
ğı bir OTS bildirisin-
de SOS Mitmensch 
adlı insan hakla-
rı örgütü sözcüsü 
alexander Pollak 
hakkında sarf etti-
ği sözler kendisine pa-
halıya patladı. Yayınladığı bil-
diride başta sözcü Pollak olmak 
üzere SOS Mitmensch kuruluşu-
nun “suçlularla dayanışma için-

de” olduğunu söyleyen Gudenus, 
Pollak’ı “illegal yabancıların işle-
diği suçları hafifleştirmeye çalışan 
ve mafyalarla işbirliği içinde” ol-

makla suçladı. alexander 
Pollak ise Gudenus’a 

bu sözlerinden 
dolayı dava aç-
tı. Davayı kay-
beden Gudenus 
2500 Euro tazmi-

nat cezası ödeye-
cek. Gudenus aynı şe-

kilde Nisan ayında Pollak 
hakkında yaptığı bir konuşma yü-
zünden 3000 Euro tazminat öde-
mek zorunda kalmıştı.

Alexander Pollak

Gudenus’un, 2 ağustos 2013 
tarihinde yayınladı-

makla suçladı. alexander 
Pollak ise Gudenus’a 

bu sözlerinden 
dolayı dava aç-
tı. Davayı kay-
beden Gudenus 

Boşanma durumunda mal varlığı 
eşler arasında nasıl bölüşülür?

Boşanma durumunda mal 
varlığının ve servetin na-
sıl bölüşüleceği hukuk-

sal düzenlenmiştir. aman dikkat! 
Borçların da bölünmesi söz konu-
su. Bölüşülen mal varlığı yalnız-
ca evlilik süresince eşlerden ikisi-
nin de birlikte kazanmış oldukları 
servetten ibarettir. 

Örnek: İki eşten birinin kendi 
adına ait bir banka cüzdanı var-
sa ve bu cüzdana sadece cüzda-
nın sahibi olan kişi para yatırmış 
olsa dahi, bu bölüşülmesi gere-
ken mal varlığı olarak değerlen-
dirilir. 

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

Paylaşılmayan mal varlıkları 
hangileridir? 

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

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

Yukarıda bahsedilen bu katı ku-
rallar yumuşatılabilir. Eşlerden 
şirket sahibi olanı diğerine öde-
me yapmamak adına bütün ser-
vetini şirkete aktaramaz. Bu yüz-
den bazı özel durumlarda eğer 
şirket kuruluşunda ortak mal 
varlığından yararlanılmışsa, di-
ğer eşin geri kalan servetten da-
ha yüksek bir pay alması kararı-
na varılabilir.

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

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

Eşlerin birlikte yaşadıkları daire 
ya da ev ise bir istisna teşkil eder. 
Bu daire ya da ev miras kalmış, 

eşlerden biri tarafından evlilik 
öncesi mal varlığı vasıtasıyla ev-
liliğe dahil edilmiş ya da üçün-
cü şahıslarca hediye edilmiş da-
hi olsa, eğer bu evlilikten doğma 
çocuklar varsa ve çocukların bu 
eve ihtiyaçları varsa, bölüştü-
rüşmesi gereken mülk olarak de-
ğerlendirilir. Mal paylaşımının 
bütün kararları adaleti sağlama 
ve kimseyi mağdur etmeme il-
kesine göre alınır bu da her da-
vaya büyük bir yorum payı kat-
maktadır.
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Büyükelçiden 
Müslüman temsilcilere 

“Şükran Günü Resepsiyonu”

Viyana-Viyana’nın amerika 
B i r l e ş i k  D e v l e t l e r i 
Büyükelçi Hanımefendi 

alexa Wesner ve eşi Blaine F. 
Wesner, 5 aralık’ta Şükran Günü 
vesilesiyle avusturya’da yaşayan 
Müslüman topluluğunun ileri ge-
lenleriyle bir resepsiyonda bir ara-
ya geldi ve resepsiyonun ardından 
misafirleri Şükran Günü yemeğin-
de ağırladı. Büyükelçilik ekono-
mi, sosyal ve siyasal müsteşarla-
rının da hazır olduğu resepsiyon 
oldukça sıcak bir karşılama ve 
ayak üstü sohbetten sonra yemek 
ile devam etti. Takribi 40 kişinin 
katıldığı davette Büyükelçi Şükran 
Günü’nün amerikan kültürün-
de ne anlama geldiğini kısaca ifa-

de ettikten sonra “Müslümanlara 
saygılarımı sunarım” ifadesini kul-
landı. Büyükelçi yemekte Şükran 
Günü’nün özel menüsü olan hin-
dinin helal kesim olduğuna dik-
kat çekti. Yemeğe Bosna Hersek, 
afganistan, Türkiye, Suriye baş-
ta olmak üzere çeşitli ülkelerin 
avusturya’da yaşayan İslam der-
neklerinin dini temsilcilerinin ya-
nında sosyal, kültürel ve siyasi ke-
simlerden kişiler katıldı.

Büyükelçilik temsilcilerinin hep-
sinin misafirlerin kendilerini ev-
lerinde gibi rahat hissettirmek 
için gösterdikleri büyük çaba, iç-
ten ve samimi davranışlar göz-
den kaçmadı. 

Şükran Günü (Thanksgiving 
Day) Amerikan kültüründe ne 

anlama geliyor? 

Şükran Günü’nün 1621 yılı-
na tarihlenen bir hikayesi var. 
Dönemin İngiltere’sinden kaçıp 
Hollanda’ya sığınan bir grup-
tan 102 İskoçyalı Protestan 1620 
yılında Mayflower adlı bir ge-
mi ile o zamanlar New England 
olarak isimlendirilmiş, amerika 
Birleşik Devletleri’nin Boston 
şehrine vardı. 

Burada Pylmouth kolonisi’ni 
oluşturdular ve yerleşt ik le-
ri topraklar aslen Wampanoag 
ındianlara ait idi.kızılderililer 
göçmenleri dostça karşıladılar 
ancak ilk kışta göçmenlerin 46’sı 
hayatını kaybetti. Dünyanın dört 
bir yanında, farklı kültürlerde 
kutlanan tanrıya verdiği nimet-
ler için şükretme ritüel-
lerinden birini gerçek-
leştiren kızılderililer 
hayatta kalan göçmen-
ler de katıldı ve 1621 
yılında iki grup ilk kez 
birl ikte bir kutlama 
yaptı, hindi, yaban ge-
yiği, balık, fasulye, ya-
ban mersini yenildi. 

ancak yerliler ve göçmenler ara-
sındaki bu dostluk fazla uzun 
sürmedi. 

kızılderililer, göçmenler tarafın-
dan esir edildi veya öldürüldü, 
köle yapıldı. ancak göçmenlerin 
bir kısmı yerlilerin bir geleneği 
olan Şükran Günü’nü bir şekilde 
kutlamaya devam etti. 

1863 y ı l ında a BD Başkanı 
abraham lincoln’ın resmen baş-
lattığı Şükran Günü’nü kutla-
ma adeti, 1941 yılında resmi ta-
til ilan edildi. Şükran Günü, 
aBD’de her yıl kasım ayının dör-
düncü perşembe gecesi kutlanı-
yor. Bu akşamda dinleri, dilleri, 
ırkları, mezhepleri ne olursa ol-
sun tüm amerikalılar aileleriy-
le bir araya gelerek masa başın-
da toplanıyor.

 Şükran Günü 
Yemeği’nin olmaz-
sa olmazları hindi 
ve Amerikan turta-
sı. Büyükelçi Alexa 
Wesner gecenin so-
nunda misafirlerini 
kapıya kadar uğur-
larken, Amerikan 
turtası tarif kitabı 
hediye etti. 

Birol Kılıç
Büyükelçi
Alexa Wesner
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Yeni Vatan Gazetesi’ni ziya-
ret eden özel sigorta şirketi 
çalışanı Doğan kayıkçı, kü-

çük ve orta ölçekli işletme sahibi 
olan Türkiye göçmenlerine sigor-
ta konusunda uyarılarda bulun-
du. İşletmecilerin cirolarını mu-
hasebeye mutlaka doğru şekilde 
bildirmeleri gerektiğini belirten 
kayıkçı, “Bir çok işletme cirosu-
nu düşük gösteriyor, bu da sigor-
ta priminin düşük olmasına sebep 
oluyor. Buradaki en büyük prob-
lem büyük bir hasar olduğunda 
ortaya çıkıyor. Cirosunu düşük 

gösteren işletmeci, sigortadan dü-
şük para alıyor. Bu yüzden cirola-
rınızı olduğu gibi gösterin” dedi. 
Sigorta sözleşmelerinin 10 yıllık 
yapıldığını ve yenileme gününün 
kaçırılmaması gerektiğini hatır-
latan kayıkçı, Türkiye göçmenle-
rini her anlaşmayı yazılı yapmak 
ve anlaşmaları mutlaka okumak 
veya okutturmak gerektiği konu-
sunda uyardı. Hasar meydana 
geldiğinde bir an önce sigortaya 
bildirmek ve bildirmeyi erteleme-
mek yine dikkat edilmesi gereken 
hususlar arasında yer alıyor.

 “Sigorta yaparken ciroyu düşük göstermeyin”

6-19 Mayıs 2014 tarihleri ara-
sında gerçekleşecek aşağı 
avusturya İşçi Odası (akNÖ) 

seçimlerinde Yeşiller Partisi’nin 
sempatizanları tarafından da des-
teklenen, 2006 yılında İşçi Odası 
içinde yabancılara da seçme 
ve seçilme hakkını kazandıran   
aUGE/UG fraksiyonundan 5. sı-
radan aday olan Mustafa Delice, 
seçim hazırlıklarına başlarken 
Yeni Vatan Gazetesi’ne konuştu. 

“Milleti kandırıyorlar”

Mustafa Delice, bireysel olarak 
yani fraksiyona dahil olmaksızın 
aşağı avusturya İşçi Odası se-
çimlerine katılacak Türkiye göç-
meni adaylara ateş püskürerek, 
“Camii adı altında siyasi parti-
lerin uzantıları olan kurumlarn 
desteklediği bir iki aday şimdi-
den aşağı avusturya’da afişler 
asmaya başladı. afişlerde, “aile 
birleşiminde 21 yaş sınırını ve 
almanca engelini kaldırdık” ya-
zıyor. Bu kararların İşçi Odası’yla 
hiçbir a lakası yok, üstel ik 
avusturya ile de yok.avrupa 
Mahkemesi’nden çıkan bir ka-
rarı sanki kendilerinin icraatı gi-
bi satıyorlar. Milleti kandırıyorlar. 
İşçi Odası sadece parlamentoya 

görüş yani “Stellungnahme” gö-
türebilir ancak bunu bireysel 
olarak vatandaşlar da yapabilir. 
İşçi Odası’nın kanun koyucu bir 
gücü yok” şeklinde konuştu. 

“Oy avcılığı için camiler 
kullanılıyor”

Yeni Vatan Gazetesi ile yaptı-
ğı görüşmede, “İşçi Odası’nın 
görev alanını saptırarak in-
sanların kandırılmasına ne-
den olanları dürüst siyasete da-
vet ediyorum” diyen Delice, oy 
avcılığı konusunda, “Oy avcılı-
ğı için camiler ve belli ideoloji-
ler kullanılıyor, insanlar yanlış 
yönlendiriliyor” yorumunda bu-
lundu.  “liste Perspektive bugü-
ne kadar ne yapmış?” diyerek, 
diğer fraksiyonları da eleştiren 
Mustafa Delice, “Türkiye po-
litikasını bir kenara bırakma-
lı, avusturya’daki sorunlarımı-
zı çözmeliyiz. Bizim için önemli 
olan konularda bir ağızdan ses 
çıkarmalıyız. 

Genel seçimlerde seçilmeyecek 
yerden aday olanlar, seçilse-
ler bile insanlara verebilecek-
leri bir şeyleri olmayan yetersiz 
adaylardı” dedi. 

“Oy avcılığında Allah rızası için 
“camileri” kullanmayın”

Doğan Kayıkçı

Pax Europa’nın Kur’an-ı 
Ker’im’i çarpıtan standı

Anayasa Koruma Dairesi’nin (Verfassungsschutz) gözetimi altında bulunan ve ‘’Bewegung Pax 
Europa’’ olarak adlandırılan bir toplululuk, 23.11.2013 tarihinde Linz’deki Schillerpark’da bir 

bilgilendirme standıyla boy gösterdi. Açılan pankarttaki, ‘’İmam yalan söylüyor’’, 
‘’Kocamın beni dövmeye hakkı yok!’’ yazıları dikkat çekti.

linz - anayasa koruma
 Dairesi’nin (Verfassungs-
schutz) gözetimi altında bu-

lunan ve ‘’Bewegung Pax Europa’’ 
olarak adlandırılan bir toplulu-
luk, 23.11.2013 tarihinde linz’deki 
Schillerpark’da, “İmam yalan söy-
lüyor”, “kocamın beni dövmeye 
hakkı yok” yazılı pankartları ve 
bir bilgilendirme standıyla boy 
gösterdi. Yeşiller Partisi’nin 
Federal konsey Vekili Efgani 
Dönmez Pax Europa’nın stan-
dını “İslamın yayınlaşması-
na karşı özgürlük ve demokra-
si alanlarında insan haklarının 
korunması” adı altında, kadının 
İslam’daki duruşunu güçlendir-
me bahanesiyle nifak tohumları 
ekmekle suçladı. “Sağ ideolojiler 
İslam hakkında yalan yanlış bil-
gileri etrafa dağıtıp, iftira atıyor-
lar” şeklinde konuşan Dönmez, 
bu tip uygulamaların amacı-

nın İslam hakkında tek tarafl ı ve 
olumsuz bir etki yaratmak oldu-
ğunun altını çizdi. 

Bunu yaparken söz konusu ki-
şilerin, radikal İslamcılarla ay-
nı mekanizmaları kullandık-
larını öne süren Dönmez,  ‘’Bu 
gruplar da kur’an-ı ker’imdeki 
belirli ayetleri, tarihsel ve yazı-
sal bağlamından çıkartıp, kendi 
ideolojilerini destekleyecek şe-
kilde uyarlıoyorlar” dedi. Bahsi 
geçen kadınların görüşlerinin 
alınmamasını çelişki olarak gö-
ren Dönmez, ‘’Bu tarz tartışma-
ların bağlamında kadınlarla 
konuşmaktansa onlar hakkın-
da konuşmanın tercih edilme-
si de, bu iki, birbirine taban 
tabana zıt grubun, ortak yön-
lerindendir. kur’an’da,  ‘’Biz, 
ademoğullarına onur bahşettik’’ 
diye geçer, fakat bu, erkeklerin 

üstün tutulmasından kaynaklı 
değildir. kadın-erkek eşitliğine 
hizmet etmeyen tüm tasvirler, 
insansal davranışların sebep ol-
duğu yapılardır” diyerek tepkisi-
ni nedenlerini aktardı. 

Sağ popülist hareketlerin kutup-
laşma hedefl eyen gösterilerden 

birinin de, bir dinin tamamını 
suçlu göstermek olduğunu söy-
leyen Efgani Dönmez, “linz’de 
Pax Europa’nın yapmış oldu-
ğu şey, bilgisizliğin ve tek taraf-
lılığın göstergesidir. Bu toplu-
luk ileriki zamanlarda anayasa 
koruma Dairesi tarafından da-
ha sıkı takibe alınmalıdır” dedi.

Yurtdışı Türkler ve akraba 
Topluluklar Başkanlığı 
(YTB), 7 ülke 10 farklı şehir-

de STk temsilcileriyle eğitim ama-
cıyla bir araya geliyor. Bu eğitim-
lerle, halkın sesi olmaya çalışan 
sivil toplum kuruluşlarına yerel 
ve uluslararası düzlemde başvu-
rulabilecekleri mali destek prog-
ramlarına yönelik proje hazırla-
ma, finansal, teknik ve kurumsal 

kapasitelerini artırma konusunda 
bilgiler verilecek. Berlin, Stuttgart, 
amsterdam, Brüksel, Zürih, İzmir 
ve Edirne’de yapılacak eğitim prog-
ramları 1-2 Şubat’ta Viyana’da, 15-
16 Şubat’ta ise Salzburg’ta ger-
çekleşecek.Eğitim programlarıyla 
ilgili detaylı bilgi için 

http://www.ytb.gov.tr/stk/ adre-
sini ziyaret edebilirsiniz.

avusturya Entegrasyon Fonu-
nun (ÖıF) 10 aralık akşamı
Viyana Entegrasyon Merke-
zi’nde düzenlediği “Erfolgreich 
in Österreich-avusturya’da 
başarı” adlı etkinlikte avus-
turya’da akademik kariyer-
lerini tamamlayarak başarılı 
bir şekilde iş hayatına devam 
eden konuşmacılar ve dinleyi-

ciler bir araya geldi. Etkinlikte 
Mag. Dr. kazım Yılmaz, Zaman 
avusturya’dan Bilge Uslucan 
ve FİNUM adlı finans şirketin-
de çalışmakta olan Mag. ali 
Eralp Türkiye kökenli vatan-
daşlar olarak avusturya’da 
edindikleri akademik kariyer 
ve iş tecrübelerini konuklarla 
paylaştılar.

Integrationsfond konuşmaları

Başbakan Başdanışmanı Yiğit 
Bulut geçt iğ imiz ay UETD 
avusturya’nın davetlisi ola-
rak Viyana’yı ziyaret etti. 16 
kasım 2013 tarihinde Viyana 
Ekonomi Üniversitesi’nde (WU) 
düzenlenen UETD panelinde 

yaptığı konuşmada Yiğit Bulut, 
Türkiye’nin akP Hükümeti ile 
geçirdiği son 11 yılı değerlen-
dirdi. Gezi olaylarından faiz 
lobisine, Türkiye ekonomisin-
den, Demokratik açılıma kadar 
pek çok konuya değindi. 

UETD Paneli 

İşçi Odası Seçimleri adayı Mustafa Delice: 

Mustafa Delice: 
“Aile birleşiminde 21 yaş ve Almanca 
engeli konusunu Avrupa Mahkeme-

sine taşıyan Murat Dereci’nin avukatı 
Helmut Blum’dan aldığım bu resmi 
belge kararların hiçbir fraksiyonla 
alakasının olmadığını kanıtlıyor.” 

YTB’den STK’lara eğitim
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Sebastian Kurz Dışişleri Bakanı oldu

Yeni hükümet kuruldu, 
genel seçimlerde Türkiye 
göçmenlerinden olduk-

ça fazla tercihli oy alan Uyum 
Müsteşarı  Sebast ian 
kurz Dış İşleri Bakanı 
oldu. Seçimlerden önce 
Yeni Vatan Gazetesi ofi-
sini ziyaret ederek seçim 
çalışmaları hakkında bil-
gi veren Sebastian kurz, 
Türkiye göçmenlerinin  
oylarına talip olduğunu 
söyleyerek, “Daha yapa-
cak çok işimiz var” de-
mişti. 

300 bin Türkiye göç-
meninin de içinde bu-
lunduğu göçmenlerin 
uyumlarından ve enteg-
rasyonlarından sorumlu 
müsteşar kurz, yeni gö-
revi Dış İşleri Bakanlığı 
ve s i le s iyle  Tü rk iye - 
avrupa Birliği ilişkile-
rini de yönetmek duru-
munda. 

Hükümetin bir sonra-
ki seçimlere kadar uy-
g u lay ac ağ ı  prog ra m 

Türkiye’ye avrupa Birliği yol-
larını kapatırken, Sebastian 
kurz’un nasıl bir siyaset iz-
leyeceği merak konusu oldu. 

Bir başka merak konusu ise 
adeta ak Parti temsilcileri ola-
ra k görev y apa n ÖV P ’dek i 
Türkiye kökenli siyasetçi le-

r in av ustur ya hükümetinin 
çalışma programında yer alan 
Türkiye’ye ilişkin maddelere ne 
tepki verecekleri oldu.

4 HABER SayI 148  -  EYLÜL 2013

İlk ve ortaokul yıllarını büyü-
düğü Viyana Meidling’de bir 
çoğu göçmen kökenli çocuklar 

ve gençlerle geçiren ÖVP’li genç 
politikacı, o yıllarda beraber vakit 
geçirdiği arkadaşları sayesinde 
pek çok kültürle tanışma imkanı 
bulmuş. Kendi deneyimlerinden 
bahseden Kurz, çocukluk yılla-
rında bir insanın kökeninin arka-
daşlıkta önemli bir rol oynama-
dığını, daha sonraki dönemlerde 
Almanca diline ve Avusturya kül-
türüne hakim arkadaşların yanı 
sıra bu konularda yetersiz kalan 
ve sonrasında toplumdan kopan 
göçmen gençleri de gözlemle-
me imkanı bulduğunu ifade eden 
Kurz, “Bu yüzden entegrasyon po-
litikamızda dilin entegrasyonun 
ve başarılı bir eğitimin temeli ol-
duğu bilinciyle hareket ediyoruz.  
Almanca diline hakim olmak o an-
lamda eğitimden en yüksek dere-
cede yararlanmak için çok önem-
li“ dedi.   
 
Okul yıllarında kendisini sıkça ye-
meğe davet eden Türkiye kökenli 
arkadaşları sebebiyle, Türk kültü-
rüne ayrıca bir yakınlık beslediği-
ni belirten Kurz bu konuda şunla-
rı ifade etti: “Sınıf arkadaşlarım 
okul çıkışında beni yemeğe davet 
ediyordu, arkadaşlarımın anneleri 
geleneksel Türk yemekleri pişirmiş 
oluyordu. Türk kültürüyle davet 
edildiğim öğlen yemekleri sayesin-
de çok erken yaşta tanıştım.”

“Bir politikacı ve insan olarak han-
gi değerleri temsil ediyorsunuz?” 
sorusuna Kurz biraz düşündükten 
sonra, “Uyumdan Sorumlu Devlet 
Müşaviri olarak demokrasi, hukuk 
devleti ve anayasa önünde her-
kesin eşit olması ilkelerini koru-
mak zorundayız. Politikacı olarak 
ise icraat, sorumluluk alabilme ve 
din özgürlüğü konusu benim için 
büyük bir önem taşıyor” şeklin-
de cevap verdi.  ÖVP’li genç poli-

tikacının internet sayfasında bu 
değerlere ek olarak “bireysellik, 
sürdürülebilirlik ve aile” değerle-
ri Kurz’a siyaset hayatında yön ve-
ren temel değerler olarak dikkat çe-
kiyor.
 
Türkiye kökenli anne ve baba-
lara çocuklarının Avusturya’ya 
uyumlarını kolaylaştırmak için, 
“Lütfen çocuklarınızın iki dili de 

– yani Türkçe ve Almancayı- en 
iyi şekilde öğrenmelerini sağla-
yın ve mümkünse çocuklarınızı 
Almanca konuşulan anaokulla-
rına gönderin” tavsiyesinde bu-
lunan Kurz, iki dili birden çok iyi 
konuşabilmenin çocukların gele-
ceklerinde çok büyük bir avantaj 
sağlayacağının ve sosyal gelişim 
için de büyük önem taşıdığının al-
tını çizdi.

Kurz, “İnsanın nereden geldiğinin, 
hangi ten rengine sahip olduğu-
nun değil, Avusturya için ne yaptı-
ğı önemlidir. Avusturya hepimizin 
yaşam merkezi ve vatanıdır. Bizi 
Merkel’in, Erdoğan’ın, Obama’nın 
ya da Putin’in politikası değil, 
Avusturya’nın politikası ilgilen-
dirmelidir. Avusturya’da seçme ve 
seçilme hakkımızın değerini bile-
lim” dedi. Yeni Vatan Gazetesi’nin 

Viyana-Son iki yılda Avusturya’da özel-
likle yabancılar siyasetinde Türk ve 

Müslüman düşmanlığı yapan FPÖ par-
tisinden ve onun nefret söylemlerinden 

Avusturya’yı kurtaran, deyim yerin-
deyse FPÖ canavarının dişlerini söküp, 
yabancılar ve Müslümanlar konusunun 

Avusturya’da objektif tartışma ortamına 
sokulmasını sağlayan genç bir siyasetçi 

olarak ÖVP’li Sebastian Kurz, göçmenle-
rin her gün biraz daha beğenisini kazanı-

yor. 29 Eylül seçimlerinden sonra acaba 
Sebastian Kurz bu başarısını devam 

ettirebilecek mi?  Entegrasyon Devlet 
Müşaviri Sebastian Kurz, Yeni Vatan 

Gazetesi’ni ziyaret ederek  çeşitli konular-
daki sorularımızı bir Türk kahvesi 

eşliğinde cevapladı. 

FPÖ canavarının dişlerini söken siyasetçi 
Sebastian Kurz tercihli oylarımıza talip

“daha birlikte yapacak 
çok işimiz var”
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Avusturya’da yaşayan göçmen 
grupları arasındaki düşmanlık-
lar hakkındaki sorusunu ise Kurz, 
“Farklı göçmen grupları arasındaki 
anlaşmazlıklar bir Avusturya feno-
meni değildir ve Sırplar, Bosnalılar 
ve Hırvatlar arasındaki barışçıl be-
raber yaşamı gelişmiş iletişimin bir 
örneği olarak görüyorum” şeklinde 
yanıtladı.
 
29 Eylül 2013 tarihinde gerçekleşe-
cek Avusturya Genel Seçimleri için 
ÖVP’nin Türkiye göçmeni adayla-
rını neden seçilecek yerden listeye 
koymadığı da Türkiye göçmenleri-
nin kafasını karıştıran sorular ara-
sında. Türkiye kökenli ÖVP adayla-
rı olan Hasan Vural, Mustafa İşçel 
ve Şirvan Ekici, listede sırasıyla 15, 
19 ve 28. sırada yer alıyor. ÖVP’li 
genç politikacı bu konuda parti 
içinde büyük bir yarış olduğunu 
kabul ederken, tercih sırasının her 
bir eyalet için %10’luk parti oyunu 
gerektirdiğini belirtti. Kurz’a göre 
bu zorlu yolda hangi politikacı par-
tisine başarılarıyla katkıda bulu-
nursa sırası buna bağlı olarak yük-
seliyor. 2012 yılından bu yana ÖVP 
Salzburg Gençlik Kolları Şefi olan 
Asdin El Habbassi’yi örnek göste-

ren Kurz, “Habbassi, başarılarıyla 
partiye bir çok seçmen kazandırdı 
ve bu seçimlerde 5. sıradan aday.  
Fas kökenli olması ve İslam konu-
sundaki açık görüşlü fikir ve bilgi-
leri onu genel seçimler öncesinde 
medyaya da taşıdı. ÖVP’ye Türk, 
Sırp, Hırvat birçok göçmen başvur-
du ve bize katılmak isteyen herke-
se kapımız açık. Bu ÖVP’de yeni bir 
uygulama ancak başarıyla devam 
ediyor” dedi. Sebastian Kurz ayrı-
ca, Yeni Vatan Gazetesi aracılığı ile 

sayıları 5 bini bulan Türkiye göç-
menlerine ait küçük ve orta ölçek-
li işletmelere de hem cesaretleri, 
hem yarattıkları istihdam, hem de 
Avusturya ekonomisine bulunduk-
ları katkıdan dolayı teşekkür etti. 
Avusturya vatandaşı olmadıkları 
için oy kullanamayan ancak yıllar-
dır Avusturya’da yaşayan Türkiye 
göçmenlerinin durumu hakkın-
da yönetilen soruya ise Kurz şu şe-
kilde cevap verdi: “Avusturya’ya 
katkıda bulunmaya ve kendimi-

zi Avusturya’ya ait hissetmek için 
çabalamaya devam edelim ve 
Avusturya vatandaşlığı kriterlerini 
yerine getirmeye çalışalım.”
 
Mayıs 2013 tarihinde uygulama-
ya konulan yeni vatandaşlık ya-
sası, Almanca bilgisi üst seviyede 
olan ve gönüllü olarak bir sosyal 
sorumluluk projesinde çalışarak 
Avusturya’ya katkıda bulunmuş, 
yüksek seviyede uyumu başarmış 
göçmenlere vatandaşlıkta kolay-
lıklar sağlıyor. 

Kurz 29 Eylül 2013 tarihinde oy kul-
lanma hakkı olan tüm Avusturya 
vatandaşlarını seçimlere katılma-
ya davet ederek, “Seçimlere herkes 
katılarak beğendiği partiyi işaret-
ledikten sonra mutlaka altına ter-
cihli oy olarak seçilmesini istediği 
kişinin isim ve soyadını ya da sade-
ce soyadını yazarak destek versin-
ler. Beni teveccüh gösterip seçmek 
isteyenlerin ÖVP işaretleyip  al-
tına “Kurz” yazmaları yeterlidir. 
Lütfen ukalalık yaptığımı sanma-
yın ama daha yapacak çok işimiz 
var.  Tercihli oylarınıza talibim. 
Tüm partilere ve seçime katılanla-
ra başarılar dilerim“ dedi.

Sebastian kurz: 
“Gemeinsam 
haben wir für 

Österreich sehr 
viel zu tun! Ich 
bitte um Ihre 

geschätzte 
Vorzugsstimme!”
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SPÖve ÖVP koalisyonundan 
oluşan yeni avusturya hü-
kümeti 16 aralık 2013 tari-

hinde resmen göreve başladı. 75 
günden daha fazla süren koalis-
yon görüşmelerinin ardından or-
taya çıkan, 2013-2018 yılları ara-
sında uygulanacak 124 sayfalık 
Erfolgreich. Österreich/ Başarı. 
avusturya adını taşıyan hükümet 
programının 78. sayfasında yer 
alan “açık kriterlerle devam poli-
tikası” başlığı altında Türkiye’ye 
özel bir yer verildi. 

Ba şl ı kta av r upa Bi rl iğ i  ve 
avusturya’nın genişleme siyase-
ti ile ilgili açık ve net kriterler yer 
alırken,  başlığın ilk dört mad-
desinde avrupa Birliği’ne tüm 
üye olmamış Balkan ülkelerinin 
avrupa Birliği’ne girebilmeleri 
için nasıl canla başla mücadele 
edileceği anlatılırken, son mad-
denin özel olarak Türkiye’ye ay-
rılmış olması dikkat çekti. 5 sa-
tırda Türkiye’nin aB’ye girişinin 
önünü sanki hiç açılmamış gibi 
kapatmaya yönelik hazırlanmış 
maddede şunlar yazıyor: 
“avusturya, avrupa Birliği ve 
Türkiye arasında ölçülü bir part-
nerliğin tarafını tutmaktadır. Bu 
fikirle ortaya çıkacak bir müza-
kere sonucu ancak avusturya 
halkının katılımı ile onaylanabi-
lir. avusturya vatandaşları refe-
randumda konu ile ilgili son sözü 
söyleyeceklerdir.”

5 satırda, Türkiye’ye “çirkin ör-
dek yavrusu” muamelesi yapan, 
devletin dış işlerini ilgilendi-
ren bir meseleyi iç meseleye dö-
nüştüren ve topu, zaten Türkiye 
göçmenlerine negatif bakan 
avusturya halkına atan mad-
de uzmanlar tarafından hiç de 
iyi niyetli bulunmadı. Bu demek 
oluyor ki, medya ve aşırı sağcı 
partiler ve STk’lar  bundan son-
ra Türkiye göçmenlerine kar-
şı düşmanlığı besleyen haberle-
rine ve yayınlarına gaz vererek 
devam edebilecek. Türkiye göç-
menleri hep gündemde tutula-
cak, entegrasyon engellenecek 
ve günden güne avusturya va-
tandaşlarının gözünde Türkiye 

ve Türkiye göçmenleri daha da is-
tenmeyen bir noktaya taşınacak. 
avusturya’da Türkiye göçmen-
lerine karşı zaten var olan nega-
tif hava içinde avusturyalılar de-
vamlı kışkırtılacak ve böylece 
avusturya’da yapılacak “Türkiye 
avrupa Birliği’ne girsin mi?” re-
ferandumundan  kesin “Hayır” 
çıkacak. Şu anda yapılan kamu-

oyu yoklamalarına göre halkın 
yüzde yetmişinden daha fazlası 
Türkiye’nin aB’ye tam üyeliğine 
hayır diyor. Burada Türkiye’den 
siyaseti buraya taşıyan ve ade-
ta paralel bir yaşam kuran bazı 
dernek ve federasyonların suçu 
da var. İki zıt grup adeta bura-
da Türkiye göçmenlerini esir al-
mış durumda. Sahtekarca ve iki 
yüzlü bir kibar tiyatro oynanı-
yor.  Hükümetin SPÖ ve ÖVP par-
tilerinde Türkiye göçmeni siyaset 
yapan insanlar kendi ve çevresi-
nin dar çıkarları için megolaman 
ruhları sebebiyle sahtekarca gü-
lüşlerini takınıp bu sorunu di-
le getirmiyorlar. Getiremiyorlar. 
Onların görevi eleştiren bizim gi-

bi avusturya vatandaşı Türkiye 
göçmenlerini susturmak, kara-
lamak ve arka kapılarda sesini 
kısmak. Türkiye’den iktidar ve 
muhalafet partileri Türkiye’deki 
2014, 2015 ve 2016’daki seçimleri 
avusturya’ya getirmekle meşgul-
ler. Sanki avusturya’daki sorun-
ları ankara’dan çözebilecekler-
miş gibi. Bu durum avusturya’da 
bir takım dengesiz kişi, kurum ve 
kuruluşların Türkiye üzerinden 
avusturya siyasetini güya etkile-
mek amacıyla resmen çorba etmiş 
durumda ve bu da önyargıları git-
tikçe artırmakta. Çünkü ilk de-
fa yurtdışı Türkleri eğer Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı iseler 
konsolosluklar üzerinden seçme 
ve seçilme hakkına sahip olacak-

lar. kimin eli kimin cebinde bel-
li olmadan uyum politikalarına 
ters ve Türkiye’nin zararına olan 
dengesiz bir ters ilişki durumu 
söz konusu. 

avusturya hükümetinin “başa-
rı” programında yer alan, avrupa 
Birliği’ne tam üyeliğin yolunu 
kapatan bu maddeyle Türkiye, 
1996’dan beri Gümrük Birliği 
anlaşması ile devam eden onur-
suz oyunda bir kez daha oyun-
cak ediliyor. aB’ye hiçbir tam 
üye olmuş ülkenin yapmak zo-
runda olmadığı tam üye olmadan 
Gümrük Birliği anlaşması ne-
deniyle Türkiye’nin bugün 300 
milyardan fazla dış ticaret açı-

ğı bulunuyor. Şu anda avrupa 
Birl iğ i’nin anlaşma yapt ığ ı 
Meksika veya Vietnam gibi 3. ül-
kelere Türkiye  gümrüklerini aç-
mış durumda. Türk malları ama 
bu iki ülkeye gümrük duvarları 
ile giriyor. Bu ülkeler Türkiye’ye 
gümrük vergisi ödemezken, gele-
cek günlerde Türkiye’nin önemli 
bir ticari partneri olan amerika 
Birleşik Devletleri avrupa Birlği 
ile anlaşmasını imzaladığında, 
Türkiye’nin dış ticaret açığı daha 
da artacak. 

Türkiye aslında İsviçre ve ba-
zı diğer ülkeler gibi serbest böl-
ge anlaşması yaparak bu durum-
dan kurtulabilir. aB ile Gümrük 
Birliği TBMM’de 1.1.1996 yılın-

da imzalanmadan önce tartışıl-
madı ve oylamaya sunulmadı. 
ancak avrupa Birliği müzakere-
leri ve Gümrük Birliği anlaşması, 
Türkiye’yi burnuna takılmış kan-
cayla oradan oraya sürüklenen 
ayı konumuna soktu. aynı göz se-
viyesinde olmayan ilişkiler ne-
reye kadar sürecek?Türkiye göç-
meni avukat, STk ve politikacı 
unvanlı bir takım kişiler tam ter-
sini iddia ederek insanları uyut-
maya devam etsin. Türkiye aB 
gibi bir barış ve kardeşlik pro-
jesinde böyle bir tek taraflı çı-
kar ilişkisine mahkum edilme-
si dostça olmadığı gibi barış 
ve esenlik yoluna ağır darbe 
vuruyor.

Analiz/ Birol Kılıç

Avusturya’nın yeni koalisyon hükümet 
programında Türkiye’ye “çirkin ördek”muamelesi
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Mahkeme tutuklama emri çıkardı
Viyana-2013 Nisan ayın-

da Türkiye göçmenlerinin 
yakından tanıdığı, 12 yıl 

avusturya İslam İnanç Topluluğu 
(ıGGiÖ) Başkan Yardımcılığı gö-
revinde bulunmuş Dr. ahmet 
Hamidi hakkında kurier tarafın-
dan hazırlanan haberde Viyana 
Sağlık Sigortası kurumu’nu 
(WGkk) dolandırıldığı iddiaları 
yer almıştı. 

kurier’in haberinde “ünlü dahi-
liyeci ve İslam din dersi için uz-
man müfettiş” olarak tanıtılan 
ahmet Hamidi hakkında “ağır ti-
cari dolandırıcılık” şüphesiyle 
soruşturmalar açıldığı ve bu-
nun Viyana Savcılığı tara-
fından teyit edildiğine de-
ğinilmişti. Viyana Savcılığı 
da soruşturmaların WGkk 

içinde başlatıldığını ve yolsuzlu-
ğa karışan kişileri ortaya çıkar-
mak amacılıyla yürütüldüğünü 
ifade etmişti. 

Haberde yer alan iddialara göre 
doktorlar vermedikleri hizmetle-
ri vermiş gibi gösteriyor, sigorta-
dan ödeme alıyordu. Savcılığın 
birimleri doktorları sınamak için 
deneme hastaları gönderiyor ve 
böylece usulsüzlükler bir bir or-
taya çıkıyordu. 2012 yılında 382 
doktorun bu şekilde yolsuzluğa 
bulaştığı bildirilirken, bu isim-

lerin arasında bulun-
duğu iddia edilen 

ahmet Hamidi, 
kurier haberle-
rinin ardından 

Yeni Vatan 
Gazetesi’ne, 

“Şu anda Türkiye’deyim. Dahiliye 
mua- yehanemi kapattım. Viyana 
Sağlık Sigortasına kurumu olan 
WGkk’ya yanlış hesaplamalar-
dan dolayı bir geri ödeme yap-
tım. Dolandırıcılık iddiasını 
kesinlikle kabul etmiyorum” 
şeklinde konuşmuştu. 

WGKK Avukatı: 
“Yıllardır dolandırıyor”

İşin peşini bırakmayan kurier 
gazetesi tarafından 10 aralık 
Salı günü yayınlanan haberde, 9 
aralık günü gerçekleşen mahke-
mede ahmet Hamidi’nin yardım-
cılığını ve asistanlığını yapmış 
kişilerin yerlerini almış oldu-
ğu ancak “tutuklama emri” ile 

aranan Hamidi’nin yine mahke-
meye gelmediği ifade edildi. 

ıGGıÖ Başkan Yardımcılığı göre-
vi sırasında sarf ettiği, “Spor kız 
çocukları için sağlıklı değildir” 
sözleriyle avusturya kamuoyu-
nun dikkat ve tepkisini çekmiş 
olan Hamidi, WGkk’ya verdiği 
9896,70 Euro artı 3000 Euro’luk 
zarar sebebiyle yargılanıyor olsa 
da, kurier’e konuşan WGkk’nın 
avukatı Franz Schenkermayr, 
“bu miktarın buzdağının sa-
dece zirvedeki ucu” olduğunu 
söyledi. 

M a h ke me k ap s a m ı nd a so -
ruşturmalar ve WGkk avuka-
tı Schenkermayr’ın Hamidi’nin 
hastaları arasında yapılan araş-
tırmalar sonucunda, Hamidi’nin 
2011 yılında yazılı kayıtlara göre 
hastalarının yüzde 97,1’ini rek-
tal kontrole yolladığı ortaya çık-
tı. EkG, akciğer ve ergometrik 
taramalara kağıt üstünde yol-
landığı gözüken hastaların hiç 
biri bu testlere girdiklerini “ha-
tırlayamadı”. Schenkermayr’a 
göre Hamidi, sadece son 6 aydan 
bu yana değil, yıllardır bu yol-
suzluğu sürdürüyor. Tutuklama 
emri ile aranan doktorun asis-
tan ve yardımcıları da ceza alır-
ken, Hamidi’nin hala suçsuz-
luk karinesini açıklama hakkı 
bulunuyor.

Dr. Ahmet Hamidi

Yüksel Yılmaz

Yüksel Yılmaz 
cephesinde son gelişmeler

avusturya Devlet Demir-
yolları’nda (ÖBB) görev yaptı-
ğı 6 yıl boyunca tahammül et-
mek zorunda kaldığı ırkçı uy-
gulama ve söylemleri önce 
müdürüne, daha sonra ÖBB 
Yönetimi’ne bildirdiği için iş-
ten atılan Yüksel Yılmaz’ın hu-
kuk mücadelesi devam edi-
yor. avusturya medyasına da 
taşınan olayı soğutmak için 
ÖBB’nin mahkemeyi uzatma 
çabalarına karşılık Yılmaz, 
6 kasım 2013 tarihinde dos-
yasını Bundeskanzleramt’ın 

Eşitlik komisyonu’na taşı-
dı. Yılmaz’ın ırkçılıkla sa-
vaşan Zara adlı kurumun 
2013 ırkçılık raporuna da iş-
lenecek olan dosyası, Eşitlik 
komisyonu’nda mahkeme-
ye paralel olarak incelenecek. 
Yeni Vatan Gazetesi’ne SPÖ 
Ulaşım Bakanlığı’ndan Franz 
Binderlehner ile yaptığı üç te-
lefon görüşmesinde de “tehdit 
edildiğini ifade eden Yılmaz, 
kendisine sürekli ikamet etti-
ği eyaletin çok uzağında veya 
kendi niteliklerinden daha dü-

şük işler bulan aMS ile de so-
run yaşıyor.

Son olarak sorunu UETD 
avusturya temsilcileri ile pay-
laşan Yılmaz, “UETD’de gö-
rüştüğüm temsilciler konu-
yu Yurtdışı Türklerinden 
Sorumlu Bakan ve Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ’a 
ve akP Milletvekili Metin 
külünk’e ilettiklerini ifade et-
tiler. Ben de merakla bekliyo-
rum. Bakalım gelişmeler ne 
yönde olacak?” dedi.

80.000 $’a altın 
kaplama Kur’an-ı Ker’im

B erl i n l i  b i l i m ve sos y a l
araşt ı r malar merke z iSi x
Country ımmigrant ıntegration 
C o m p a r a t i v e  S u r v e y ’ i n 
almanya, Fransa, Hollanda, 
Belçika, İsveç ve avusturya’da 
Fas ve Türkiye kökenli 9 bin 
göçmen arasında gerçek-
leşt irdiği araşt ırmaya gö-
re av ust ur ya’da ya şaya n 

Müslüman göçmenler diğer ül-
kelere göre dinlerine çok da-
ha bağlı. Diğer ülkelere göre 
avusturya’da fundamentalist 
eğilimlerin de daha yüksek ol-
duğunu ortaya koyan araştır-
maya göre avusturya’da yaşa-
yan Müslümanların yüzde 73’ü 
kur’an-ı ker’im’i avusturya 
yasalarından üstün tutuyor. 

Sharjah Emirliği’nde dü-
zenlenen kitap fuarına 
avusturyalı ‘adeva’ yayıne-

vi damgasını 24 ayar altınla kaplı 
ve 80.000 dolara satılan kur’an-ı 
ker’im ile vurdu. 

Fuara gelenlerin yoğun ilgisini 
çeken ve sadece birkaç örneği 
bulunan altın kaplama kur’an-ı 
ker’im’i sadece sipariş üstüne 
ürettiklerini söyleyen adeva 

Yayınevi temsilcisi Paul Stuzl, 
“altın kaplama kur’an-ı ker’im 
için almanya’nın Bavyera eya-
letinin Devlet kütüphanesi’nde 
bulunan 900 yıllık bir kur’an-ı 
ker’im’i baz aldık. 

Fuarda satışa sunduğumuz ki-
taplardan biri de bir arap emiri 
tarafından satın alındı. kimin 
satın aldığı büyük merak konu-
su olmuştu” şeklinde konuştu.

avusturya’nın 34. yaşı-
nı dolduran Floridsdorf 
Br uck haufen’da k i i lk 

ve tek minareli, en büyük ca-
misinde tadilat tamamlandı. 
Yıllardır gerçek bir bakım gör-
meyen camide pencereler ye-
nilendi, binaya ısınma tesi-
sat ı  döşend i ve izolasyonu 
iyileştirildi. İslam Merkezi’nin 
(ıslamisches Zentrum Wien) 10 
aralık günü gerçekleşen yeni-
den açılış töreninde söz alan 
Eyalet Meclisi Başkanı Harry 
kopietz konuşmasında cami-

nin önemine değinerek, “Bu ca-
mi sadece bir uluslararası bir 
din merkezi ve şehrin görül-
meye değer noktalarından bi-
ri değil, aynı zamanda beraber 
yaşamada başarılı olunabile-
ceğinin en güzel örneklerin-
den bir i” şeklinde konuştu. 

Floridsdorf Bruckhaufen’daki 
cami UNO-City ile aynı zaman-
da kapılarını açmıştı. Birleşmiş 
Milletleri’nin Viyana ofisinde 
çalışan Müslümanlara da bu ca-
miyle ibadet alanı sunulmuştu. 

Floridsdorf’taki cami
yeniden açıldı

“T ürkiye’de başlatı-
l a n  “d e m o k r a s i
süreci”nin sadece 

Türklerle kürtler arasında halle-
dilecek bir sorunmuş gibi orta-
ya konulmasına karşıyız” diyen 
Çerkesler, Çoğulcu Demokrasi 
Hareketi (ÇDH) adı altında siya-
si bir parti kurmaya hazırlanıyor.  

www.cogulcudemokrasihareke-
ti.org isimli internet sitesi üzerin-
den manifesto yayınlayan grup, 
2014 sonbaharına kadar resmi ku-

ruluşunu tamamlamayı amaç-
lıyor. “Etnik kimlik meselesi-
nin demokratik mücadelenin 
ayrılmaz bir parçası olduğu-
nu ve pazarlık konusu edileme-
yeceğini” belirten Çerkeslerin 
yay ınladık lar ı manifestoda 
“ÇDH, süreçten fiilen dışlanan, 
Çerkesler, lazlar, Boşnaklar, 
Gürcüler, arnavutlar, ve diğer 
etnik gruplar ile inanç grupla-
rının haklarının kazanılması 
için özellikle mücadele eder” 
denildi. 

Zaman Avusturya’da 
8. yaş kutlaması

Zaman Gazetesi avustur-
y a’d a k i  y ay ı n h ay at ı -
nın sekizinci yılını kut-

luyor.  1.  Viy a na’d a k i  yen i 
Zaman avusturya ofisinde ya-
pılan kutlamaya Viyana Eyaleti 
Eğitim ve Spor Bakanı Christian 

O xon it sch,  To d ay ’s  Z a ma n 
Genel Yayın Yönetmeni Bülent 
keneş, Türkiye Cumhuriyet i 
Viyana Başkonsolusu Tayyar 
kağan atay, medya kurulu-
şu çalışanları ve politikacılar 
katıldı. 

Çerkesler parti kuruyor
“Türkiye’de başlatılan “demokrasi süreci”nin 

sadece Türklerle Kürtler arasında halledilecek 
bir sorunmuş gibi ortaya konulmasına karşıyız” 

diyen Çerkesler parti kuruyor.

“Avusturya’daki 
Müslümanlar 

daha katı” araştırması
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 La ilahe illa “Para, Mal, Mülk”  
yerine “La ilahe illa Allah” 

demeye davet
Kasim sayısında kaleme aldığımız “Muharrem ayında şirk ile mücadeleye davet” başlıklı toparlama düşünce 

yazısı nedeniyle okuyucularımızdan oldukça fazla geri dönüş aldık. Karşılaştığımız, dinlediğimiz birçok  
insanla şirk konusu, tanımı, teşhisi ve mücadele etme biçimi konusunda konuşma fırsatı bulduk. Gelen yüze 

yakın e-posta mesajını değerlendirdiğimizde de gördük ki, “Şirkin dindarlık değil tam tersine din düşmanlığı” 
olduğu konusunda hemfikiriz. “La” kelimesi Arapçada “kattiyen olmayan” manasına gelir. “İlahe” kelimesi ise 
“tanrı” anlamındadır. “La ilahe” demek başka tanrıyı ve tanrıları kattiyen kabul etmiyoruz demektir. “İlla” ise 

“sadece” demektir. Bu anlamda “La ilahe illa Allah” demek “Tapılınacak tanrı kattiyen yoktur sadece Allah 
vardır” demek oluyor.  Peki soruyoruz: Biz insanlar neden bu kadar mala, mülke ve paraya ilah gibi tapıyoruz? 

Müstağnileşiyoruz  Alak ve Maun suresi bu anlamda takatlıyor. Lütfen anlıyarak okuyalım. 

Şirk puta tapmak değil-
dir. Şirk allah’ya inanma-
yı öngören bir dindir ve li-
sani arap, El Mewaird, 

El-Müfredat kaynaklarında ifade 
edildiği gibi “ortaklık” anlamın-
dadır. Türkçede kullandığımız 
“şirket, iştirak ve müşterek” gibi 
kelimeler bu kökten gelir. (Devrim 
ayetleri, lisani arab, El Mewarid, 
El-Müfredat) Şirk-i istiklal, Şirk-i 
tebiz, Şirk-i takrib, Şirk-i taklid, 
Şirk-i esbab arasından kur’an’da 
belirtilen bu beş kategoriden üç 
tanesini işaret eder. Bunlar Şirk-i 
tebiz, Şirk-i takrib, Şirk-i taklid’dir. 

kur’an allah’a iman ett iğ i-
ni iddia eden şirk türünü temel 
problem olarak işaret eder. Hz. 
Peygamber’in gerçek hadislerin-
de bir şirkten daha bahsedilir ki, 
bu da geçen sayımızda değindi-
ğimiz gizli şirktir. 

Hz. Peygamber’in bu konuda ha-
disi açıktır. Dikkatlice okuyalım: 
“Bana göre, sizin için devvalden 
daha ziyade korktuğum şeyi ha-
ber vereyim mi? O, gizli şirktir. 
(Şirk-i Hafi) kişinin kalkıp ma-
kamına gösteriş için amel etme-
sidir.“ ( G. ahmet Ziyaüddün, 
ramuz El Hadus, 1.cilt, Gonca 
Yayinevi) kısaca şirk-i hafi yani 
gizli şirk “abdestli, namazlı bir 
şirk türüdür.“ Bulaşıcıdır. 

Bugün başta avusturya’da ol-
mak üzere tüm Müslüman dün-
yasını inim inim inleten bu şirk 

“tevhid maskesi giymiş bir musi-
bet olarak“ basta Müslümanların 
ve genel olarak insanlığın kanı-
na girmiştir. Bu mümin maskeli 
müsriklik, zilletin ve bozguncu-
luğun nedeni olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Müsrikler yani şirk 
pisliğinin içinde dindar görü-
nüşlü muhafazar unvanını kul-
lananlar allah’a inanır fakat gü-
venmezler. Şu da bir gerçek ki, 
allah kendisine şirk/ortak koşul-
masını affetmez, bunun dışında 
kalan/bundan az olanı dileği ki-
şi için affeder.
 
Bakın Nisa Suresi 48. Ayet ne 
öğütlüyor: “Allah’a şirk koşan, 
gerçekten büyük bir günah işle-
miştir.”

Hz. Peygamber zamanına kı-
sa olarak ger i g idel im. Hz. 
Peygamberin babasının adı ne 
idi? abdullah değil mi? abdullah 
ne anlama gelir? allah’ın kulu 
manasına gelen abdullah’dan 
ne öğreniyoruz? Peygamber doğ-
madan, kur’an oluşmadan daha 
evvel “allah” kavramı varmış. 
Hatta bu alanda isimler bile var-
mış. allah ismi, kuzey arabistan 
yazıtlarının çoğunda cahiliye 
zamanında geçmektedir. Bir çok 
arap isminde yer almaktadır. 
Mekkeli müşriklerin şiirlerinde, 
“En yüce yaratıcı allah’tır” me-
alinde çok sayıda atıf mevcuttu. 
Peki Hz. Peygamber’in savaştı-
ğı meşhur müşriklerin hepsinin 
allah dediğini, namaz kılığdını, 

tavaf ettiğini, Hac ettiğini, sa-
kallı siyah kaftanlı Mekke’nin 
meşhur muhafazakarları oldu-
ğunu biliyor muyuz? Evet, en 
başta Ebu Cehil, Ebu Sufyan, 
Velid bin Mugure, Ebu leheb 
(Peygamberin öz amcası, cehen-
nem ile müjdelenen “elleri kıra-
lası” denen kul), Utbe bin rabia 
gibi Mekke’nin zenginleri Hanef 
ıbrahimi gelenekten şirke bat-
mış. Namaz, Hac, tavaf gibi iba-
retleri icra ettikleri gibi ağızla-
rından allah kelimesini eksik 
etmiyorlardı. Bakın kur’an’da 
Enam Suresi 109. ayet ne diyor: 
“Tüm yeminleriyle allah üzeri-
ne yemin ettiler, eğer kendilerine 
delil gelirse ona mutlaka inana-
caklar. Söyle onlara, deliller an-
cak allah’ın katındadır. Bir delil 
geldiğinde dahi iman etmeye-
ceklerini anlamıyor musunuz?” 
Gördüğünüz gibi bahsedilen bu 
Ebu Cehil, Ebu Sufyan ve diğer 
Mekkeli Oligarşik zengin müş-
rikler yeminlerinde allah’ı anı-
yorlar ama Peygamber’i kabul 
etmiyorlardı. 
 
İşte burada Yusuf Suresi 106. 
Ayet gerekli anlayışı önümü-
ze koyuyor: “Onların/müşrikle-
rin çoğunluğu şirk koşmaksızın 
iman etmezler.”

Bu ayet te  ş i rk k av ra m ıyla 
iman kavramı birlikte anılmış. 
Müşriklerin iman iddiasında ol-
duğu vurgulanmıştır. Müşrikler 
“allah’a iman ettiğini söyleyen, 

lakin O’na ortaklar koşan kimse-
lerdir. Müşrikler allah’a inanıyor 
ama allah’a Hamd etmiyorlardı. 

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

kur’an size şirkin allah’ı kabul 
eden bir hastalık olduğunu net 
olarak anlatıyor ama ortak koşa-
rak yapılan şirkten bahsediyor. 
Şirk allah’ın otoritesini yeryü-
zünde kişi, kurum, kuruluşla-
ra veya ölülere dağıtan, tabana  

yayan bir anlayıştır. Hamd et-
meyen veya sözde eden veya an-
lamını kavramamış benlik için 
Hamd kavramı öğrenmek çok 
önemlidir. Hamd övgü manası-
na gelir. kuran’da 33 yerde geçer. 
Hamd kelimesinin geçtigi ayetle-
rin büyük bir çoğunluğu, “güç, 
otorite, mülk“ gibi kavramların 
anıldığı yerledir. kur’an, allah’a 
inandığını söyleyen müşrikle-
re “Ondan başkasına övgü atfet-
meyeceksin“ demiştir. İşte şirke 
batmış müşriklerin o zaman en 
temel rahatsızlığı bu olmuştur. 
Bugün de budur...Ve başlığımıza 
geri dönecek olursak “la ilahe il-
la allah” demek onlar için sözde 
bir kavramdır. Onların dini la 
ilahe illa para, mal ve mülktür. 

Çünkü Hamd sadece “allah’ı 
övmek” anlamına gelmez, ay-
nı zamanda bir eylem biçimidir. 
Bir insanın, başka birini övme-
si durumunun sonlanması ma-
nasındadır. Övgü sadece ve sa-
dece allah’a aittir demek, allah 
dışında hiçbir şeye ait değildir 
demektir. lakin “veren-alan” 
denkleminin işletildiği toplum-
sal altyapılarda, hamd “patron-
lara yani şef leredir.” İnsanın 
önünde eğildiği her otoriteye 
gösterilen saygı hamd’dır. Onun 
için kur’an’ın şu ayeti yeterince 
açıktır. kasas Suresi, 70. ayet: 
“O allah’tır. Ondan başka oto-
rite yoktur. Başında ve sonunda 
tüm övgüler O’na aittir. Hüküm 
O’nundur. Ve O’na döndürüle-
ceksiniz.” 

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

Burada tabii Mekke müşrik-
leri olan dokuzlu çete, zengin 
patron katındaki muhafazakar 
müşrik Ebu Cehil ve takımı bu-
nu kabul etmiyorlar. Çünkü ken-
dilerinin övülmesini isteyen bu 
müşrik çetelerin peygamberin 
la İlahe İlla allah demesi kar-
şısında Peygamber’e karşı sa-
vaş açmalarının en büyük ne-
deni Peygamber’i mallarının ve 
mülklerinin düşmanı, terörist 
olarak görmeleri ve göstermek 
istemeleridir. Övülmesi müm-
kün olan, daha doğrusu insan-
lığının bağımlı olduğu herhangi 
bir gücün ve otoritenin olmama-
sı gerekiyor. 

Hiyerarşik düzene karşı çıkış ve 
özgürleşme ve eşitliği allah di-
yerek getiren Peygamber bu yüz-
den kölelerin, yetimlerin, fakir 
fukaranın hakkını ve hukukunu 
en başta korumuş ve paylaşım 
yani infak edelim demiştir. Mal, 
mülk, para paylaşılacak. İşte en 
yakın dostlarından Hz. Ebubekir 
zenginin bir insan olarak tüm 
mal varlığını Peygamber çevre-
sinde toplanan fakir fukaralara, 
yetimlere paylaştırmıştır ve şirk 
içinde olan, ağızlarından allah 
kelimesini eksik etmeyen Ebu 
Cehil, Ebu Sufyan ve diğer do-

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

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

rak okunan bu ayetler, o gün 
Bed ir Savaşı’nda olan tüm 
Müslümanların, bahsettiğimiz 
gerceği biliyor olduğunu göste-
rir. Bizim bilmemiz gereken ay-
rıntı Bedir Savaşı’nda “allah’a 
inanan, namaz kılan, Hac yapan 
iki topluluğun” savaşmış oldu-
ğudur. Burada Ebu Cehil tarafı 
la İlahe İlla Mal, Mülk Para der-
ken, diğer tarafta Peygamber ta-
rafında Müslümanlar la İlahe 
İlla allah demektediler. 

İşte burada durup hepimizin dü-
şünmesi gerekiyor. kur’an’da 
ısrarla vurgulanan ifadelerin 
başında “Mülk allah’a aittir” 
ifadesi neden gelir? İnşaatı biten 
binaların kapısına neden bu ayet 
yazılır? Mala mülke tapma, şirke 
düşme diye “Mülk allah’ındır” 
hatırlatması yapılır. İşte şirkin 
en nefret ettiği cümle bu olmuş-
tur. Bu nedenle Müslümanların 
bilinçaltından tamamen çıkarıl-
mıştır. 

Gelecek sayılarda bu konuyu da-
ha değişik boyutlarda ele alma-
ya devam edeceğiz. Sizleri, “la 
İlahe illa allah” ile “la İlahe İlla 
Mal, Mülk, Para” arasındaki far-
kı iyi düşünmeye davet ediyoruz. 
Çevremize bir bakalım. Dünün 
Ebu Cehilleri, Ebu lehebleri ha-
la yaşıyor mu, yoksa yaşamıyor-
lar mı? 

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

Nisa Suresi 48. Ayet: “Allah’a şirk koşan, 
gerçekten büyük bir günah işlemiştir.”
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Diz eklemi ve kıkırdak ağrıları Soğuk havayla 
gelen ağrılarOrtopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ümit Yar, diz eklemleri ve kıkırdak sorunları ile tedavi 

yöntemleri ve hastalara öneriler hakkında bilgi verdi. 

Evdeki “antibakteriyel” tehlike
Anneler için adeta sihirli bir temizlik ürünü 

olan “antibakteriyel sabunlar” uzmanlara göre 
kanserojen madde içerebiliyor, hormon 

bozukluklarına neden olabiliyor.

Ev temizlik ürünlerinde, par-
fümlerde, kırtasiye malze-
melerinde, hatta ilaçlarda, 

yiyeceklerde ve içeceklerimiz-
de bulunan binlerce katkı mad-
desinin insan sağlığına zararla-
rı olduğunu  biliyoruz. kanada 
Tıp Birliği’nin (Canadian Medical 
association) antibakteriyel sıvı 
sabunlar hakkında yaptığı açık-
lama ise anneleri üzecek cinsten. 
antibakteriyel sabunların içeri-
ğinde bulunabilen “triklosan” 
maddesinin kanserojen madde 

içerdiğini ve hormon bozukluğuna 
neden olduğunu  belirten uzman-
lar, bu maddeyi içeren deodorant, 
diş macunu ürünlerinden de uzak 
durumlası gerektiğini açıkladı. 
açıklamaya göre triklosan antibi-
yotik direncine yol açıyor, sudaki 
serbest klorla birleşerek diklorofe-
nol oluşumuna neden oluyor, ço-
cuklarda alerjiye sebep olabildiği 
gibi, tiroit hormonlarını etkiliyor. 
Bu sebeple antibakteriyel sabun 
satın alırken içeriğine dikkat et-
mek gerekiyor.

Diz eklemleri çok fazla yü-
ke maruz kalırlar ve yük-
sek bir hareket açıklığına 

sahip olması, günlük ve sportif 
aktiviteler esnasında etkin olarak 
kullanılmasından dolayı yıpran-
maya ve yaralanmaya daha yat-
kındır. aşırı hareket, çok az kilo 
ve ağırlığın bir tarafa yüklenme-
si gibi nedenlerle ortaya çıkan 
eklem ağrıları yaşlılarda olduğu 
kadar gençlerde de sıkça görüle-
biliyor. rahatsızlık başında fark 
edilirse spor ve egzersiz yapıla-
rak düzeltilebiliyor. Eklemleri 
etkileyen hastalıklar, artrit ve 
artroz olmak üzere iki tipte görü-
lüyor. artrit, iltihaplı eklem ra-
hatsızlıkları için kullanılıyor ve 
en yaygın olarak ‘romatoid artrit’ 

şeklinde ortaya çıkıyor. artroz 
ise iltihabi bir hastalık olmayıp,  
kemiklerin aşınıp yıpranması so-
nucu oluşuyor. 60 yaşın üzerin-
dekilerde sıklıkla görülen, 45 
yaş altında nadiren görülen art-
roz hastalığı Türkiye’de yaklaşık 
5 milyon kişiyi etkiliyor. 

Ne yapmalı? 

Yaşam sevincini yok eden, spor-
tif hobilere imkan vermeyen, her 
adımda sıkıntı veren eklem ağrı-
larının seyri bilinçli egzersiz ile 
yavaşlatılabiliyor. Dr. Ümit Yar, 
hareket edilerek eklemin beslen-
mesini ve metabolizmanın des-
teklenmesini önerirken, “Fazla 
hareket fakat zorlama yok” me-

sajı veriyor. Egzersizler eklem 
kıkırdağına olan hafif baskı da-
marları olmayan kıkırdak doku-
sunun besin almasını ve basıncı 
aynı kalan hareketler eklemlere 
ve eklem metabolizmasına yarar 
sağlıyor. Sıçrama ge-
rektiren ve mücadele 
biçimindeki sporlar 
ise eklemlere zarar 
veriyor.  

Eklem ağrıları olan 
kişiler için fazla güç 
gerektirmeyen, r it-
mik, akıcı ve yumu-
şak hareketler -örneğin yokuş 
olmayan yolda bisiklet kullan-
ma, yüzme, yürüme, dans etme- 
yapmalıdır. Su, vücut ağırlığını 

taşıdığı ve eklemlerin hareketi-
ni kolaylaştırdığı için, yüzme eg-
zersizi özellikle idealdir. Tenis, 
basketbol, voleybol, futbol gi-
bi ani ve yön değiştirici hareket-
ler gerektiren sporlar eklem kı-

kırdağının aşınmasına 
yol açar. Yerel kan do-
laşımını iyileştiren ma-
saj da tedavi sürecinde 
öneriliyor. Eklemlerin 
hareket yeteneğini azal-
tan kısılmaları giderir, 
gevşeme sağlar. Sıcak 
uygulamaları ya da ak-
tif artrozda soğuk uy-

gulamaları ağrıyı yatıştırıyor. 
Elektrik ve ultrasonik tedavile-
ri, dolaşımı ve metabolizmayı 
iyileştiriyor.

Opr. Dr. Ümit Yar

kış sadece yağışı ve soğuğu 
değil, kimileri için kas ve 
eklem ağrılarını da berabe-

rinde getiriyor. Özellikle eklem ve 
kas romatizması hastaları için ka-
bus gibi dönem başlıyor. Peki, ağ-
rılar nasıl oluşuyor, azaltmak için 
ne yapmalı, nelere dikkat etmeli?

konya Med icana Hastanesi  
Fizik Tedavi ve rehabilitasyon 
Uzmanı Gamze Yılmaz Yanartaş 
kış mevsiminde artan yağışlar 
ve havanın soğuması sebebiyle 
artış gösteren eklem ve kas ağ-
rılarına karşı neler yapılabilece-
ği hakkında önerilerde bulundu. 

Soğuk hava yüzünden kasların 
kasılması, kan damarlarını da-
raltıyor, bu sebepten kas sistemi-
ne ulaşan kan miktarı azalıyor. 
ağrı kesicilerin de fayda etme-
diği bu ağrıları stres, kirli hava, 
elektrsmog da artırabiliyor. 

Ne yapmalı? 

akut ağrılı durumlarda egzersiz 
yapmanın doğru olmadığını be-
lirten Yanartaş, egzersiz ve yürü-
yüş gibi aktiviteleri kas kökenli 
ağrıların oluşmaması için koru-
yucu amaçlı öneriyor. Gün içinde 
hareketsiz kalan kişilerin hafta-
da en az üç gün egzersiz yapma-
ları, ağrıların oluşmamasında 
etkili. Bu egzersizlerin kas grup-
larını germe-gevşeme ağırlık-
lı olması da önemli. aslında kı-
şın hareketsiz kalınması, sadece 

kronik ağrısı olanların değil her-
kesin sorunu. Özellikle kas kı-
salıkları ve kasılmaların önüne 
geçilebilmek için egzersiz şart. 
Gerekli tedbirler alındıktan son-
ra açık havada yürüyüş, gevşeme 
ve nefes egzersizleri, ağrılarla 
mücadele etmekte kullanılabile-
cek yöntemler arasında sayılabi-
lir. Yanartaş, D vitamini eksikli-
ğinin de genel vücut ağrıları ile 
iskelet-kas sistemi kaynaklı ağrı-
ların oluşmasında önemli bir ne-
den olduğunu söylerken, kas ka-
sılmasına bağlı ağrıların hemen 
tedavi edilmez ise kronikleşebi-
leceğinin de altını çiziyor. 

Bağ dokusu hastalıklarının orta-
ileri yaş grubunda daha sık gö-
rüldüğünü ifade eden Yanartaş, 
kadınlarda sıklıkla görülen mi-
yofasyal ağrı sendromları ve fib-
romiyalji vakaları konusunda da 
uyarıda bulundu. İleri yaştaki 
kadınlarda, soğuk etkisi ile da-
ha fazla ağrı oluştuğunu söyle-
mek de mümkün. 

Baş ağrıları başa bela 

Gamze Yılmaz Yanartaş’a gelen 
en önemli kış şikayetlerinden 
biri de baş ağrıları. Yanartaş bu 
ağrıların çoğu zaman fiziksel 
etkilerle ortaya çıkan, nadiren 
tedavi gerektiren, fonksiyonel 
baş ağrıları grubunda yer aldı-
ğını belirtiyor. Soğuğun en çok 
tetiklediği baş ağrısı grubunun 
nevraljiler olduğunu belirten 
Yanartaş şunları söylüyor: “Bu 
grupta ağrı; baş ve yüzde elekt-
rik çarpması şeklinde kendini 
gösterir. Soğuk havalarda özel-
likle yüz sinirlerinin hassasiye-
tinin artması nedeniyle; nevral-
jisi olan hastaların ağrıları çok 
artar. Hatta o kadar şiddetli bir 
hale gelir ki; hastalar soğuk ve 
rüzgarlı havalarda dışarıya bi-
le çıkamayabilirler. Soğuk ha-
valarda en sık görülen baş ağ-
rılarından birisi de gerilim tipi 
baş ağrıları. kışın genel olarak 
çalışma hayatı daha yoğun ve 
daha stresli geçmekte, trafikte 

geçirilen zaman artmakta ve ya-
za göre daha az hareketli bir ya-
şam sürülmektedir. Bu nedenle, 
soğuklarla da birlikte özellikle 
masa başında çalışan kişilerin 
baş ağrılarında artma gözlenir. 
Dolaylı olarak da kullanılan ağrı 
kesici miktarları da artar.”

Depresyona dikkat

Bugüne kadar yapılan pek çok 
araştırma soğuk ve ağrı ilişkisini 
doğruluyor. Bunlardan en ilginç 
olanları ise serotonin hormonu-
nun da rolüyle ilgili araştırmalar. 
Merkezi sinir sisteminden salgı-
lanan serotonin hormonu, ağrı 
mekanizmasında önemli bir rol 
oynadığı gibi, dengesizliği dep-
resyona da neden olabiliyor. Bu 
yüzden ağrı ve depresyon ilişkisi 
araştırmaları tedavi edilmeyen 
ağrıların depresyona sürükledi-
ğini ortaya koyuyor.

kadın-Erkek-aile Sağlık 
Merkezi Viyana’da tüm 
Türkiye göçmenlerinin 

faydalanabileceği bir sağlıklı 
yaşama, beslenme ve zayıflama 
programı başlatıyor. anneler, 
babalar, çocuklar, kısacası tüm 
aileyi kapsayacak şekilde hazır-
lanan ve sekiz ay sürecek prog-
ramda aile hekimi ve beslenme 
uzmanı Dr. ata Eyüp kaynar, pi-
lates uzmanı İrem Danişmend 
ve uzman psikolog İnci ardıç 
katılımcılarla yakından ilgile-
necek. Sağlıklı beslenme, be-
densel aktiviteler, kilo verme, 
sağlıklı kiloda kalabilme hak-
kında bilgi, psikolojik ve tıbbi 
açıdan destek almak için katı-
lımın ücretsiz olduğu ve Ocak 
2014 itibariyle başlayacak prog-
rama katılabilirsiniz. 

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: 
Dr. ata E. kaynar 
0650 304 32 01 
Kurs adresi: kundratstraße 
3, kaiser  Franz Josef-Spital, 
1100 Viyana 
Telefon: 60191-5202

Her yönüyle 
sağlık 
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