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“KirAlAr DÜŞSÜn”

Avusturya’da genel durumu 
yansıtan, içimizdeki kalitesizlik, 
düşmüşlük ve çaresizlik karşıs- 
ında bir toplu teşhis koyma vakti 
geldi de geçiyor. Yeni Vatan 
Gazetesi bu kalitesizlik kaderi-
miz olmasın diyor. Aynalara küs 
olmaya son verelim.
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ve kuruluşlara tavsiye ederken, 
Türkiye göçmenleri bırakın tavsi-
ye etmeyi orada olan Türkiye göç-
menini mezhebi yüzünden kara-
lıyor ve altını oyuyor, sonunda 
atılmasına neden oluyor. En te-
pede, bir şirketin en üst düzeyin-
de bir Türkiye göçmeni görebilir-
siniz ancak genelde altlarında ya 
sıfır Türkiye göçmeni ya da bir 
iki tane bulunuyor. Bu sebeple de 
Türkiye göçmenlerinden kaliteli 
kadrolar yetişmiyor.

Eğitim şart

İster Sünni, ister alevi, ister Türk, 
ister kürt, ister Boşnak, ister 
Çerkez asıllı olsun, iş dünyasın-
da da birbirini yeme ve kıskanma 
hastalığının tipik bir örneği görü-
lüyor. aileler olarak bizler çocuk-
larımızı yetiştirirken ahlâk, edep, 
oturma kalkma, masada yeme iç-
me başta olmak üzere iyi bir eği-
timi niye veremiyoruz? Bunu ala-
mayan gençlerimiz nasıl meslek 
seçsinler? Bu gençlerden bazıla-
rı ise, paragöz olup ona buna na-
sıl kazık atıp para kazanırım di-
yerek dolandırıcı olup çıkıyor. 
Gençlerimizin yollarda bağı-
rıp çağırıp küfür ederek konuş-
masının nedeni aileler değil mi? 
allah’a şükür hırsızlık ve dilen-
cilik yok ama kaba kuvvet, karı-
sını ve çocuğunu döven veya na-
mus ve töre diyerek kardeşini ve 

kızını öldürenlerden ne bek-
liyoruz? Bu tür kişiler Türkiye 
göçmenlerinin çoğunun utan-
masına neden oluyor. Bir de bu 
kalitesizliği, düşmüşlüğü ve 
eğitimsizliği hoş görüp, “Biz 
işte buyuz” diye kabullenerek, 
“temsilcinizim” diyerek ucuz 
popülizm yapıp ortalıkta dola-
şanların künye ve yaptıklarına 
baktığınızda dehşet içinde kal-
mak işten bile değil. Bunları 
destekleyenler; Türkiye göç-
menlerinin önünü açmak yeri-
ne, tam tersine nitelikli dolan-
dırıcılık ile avusturya iktidar 
partilerinin temsilciliğinin aç 
gözlülüğü ve ahlaksız siyaset 
anlayışı ile yapılan tecavüze 
ortak oluyorlar.

 Basın görevini yerine  
getiriyor mu?

Bir takım kurumlarda avukat, 
bankacı, gazeteci olarak yük-
selmiş veya işadamı olmuş genç 
ve yaşlı insanlarımız ise büyük 
bir bencillik içinde batan gemi-
den malını ve kendisini kurta-
ran kaptan edasındalar. Bu kişi-
ler topluma aşağılayıcı bakmanın 
yanında, çözüm üreteceğine ka-
palı kapılar ardından fitne fesat 
ile çalışan ve üreten kendi insa-
nını rakip görüp karalayarak ay-
dın olarak görevini iblislik yapa-
rak kötüye kullanıyorlar.
 
avusturya’da içinde bizim de oldu-
ğumuz Türkçe basının mesleksiz, 

vasıfsız, tecrübesiz patron ve ya-
zarları tam bir düşmüşlük içinde 
gazeteciliğin ve haberciliğin ır-
zına geçiyor. kamuoyunun bela-
sı olanlar ‘Mevla’nız benim’ di-
yerek toplumu aydınlatacağına, 
toplumda farklı mezhep, ırk ve 
dinden olan kişi, kurum ve ku-
ruluşlara karşı anayasal suç olan 
düşmanlık tohumları ekiyorlar 
ve siyasi partilere borazanlık ya-
pıyorlar. 
 
Bürokrat ve siyasetçi sıfatları ile 
ortalıkta dolaşanlar, maaş ve un-
vanlarına dokunulmasın da tüm 
yılanlar bin yaşasın mantığı ile 
ya taraf, ya yalaka ya da ağır mol-
la tiplere dönüşerek vatandaşı 
küçük görüyorlar.

Hakk’ın tokadı sert olur 

Büyük iş adamı diye ortalıkta do-
laşan, restoran faaliyetleri, top-
tancılık ve diğer alanlarda çalı-
şan sözde büyük iş adamları ne 
yazık ki topluma karşı görevleri-
ni aksattıkları gibi Türkiye göç-
meni işçileri sömürüyor ve baş-
ta katma değer vergisi ve gelir 
vergisi kaçırarak kara para oluş-
turup devleti dolandırarak çift 
taraflı bir kamu tecavüzüne ve-
sile oluyorlar ve ortalıkta mu-
teber insan olarak dolaşıyor-
lar. Siyasetin tokmakçısı olarak 
baskı oluşturmaya çalışıyor-
lar. Bu tip iş adamlarının devle-
tin çeşitli kurumlarını rüşvete 
alıştırarak, rüşvetçiliği yükselt-
melerine; mafyavari ve şiddet 
içerikli ilişkilere hiç girmiyoruz. 
Her kesimde var olan bu insanla-
ra Hakk’ın tokadını çok sert ola-
cağını hatırlatırız. 
 

Aynalara küs olmayalım

Ne biz, ne de bu satırları oku-
yanlar eleştirilerden kaçmalı-
yız... avusturya’da içimizdeki 
kalitesizl ik, düşmüşlük, ça-
resizlik içinde kıvranıyoruz. 
kalitesiz, eğit imsiz, düşmüş 
bir Türkiye göçmenler toplu-
mu diğer göçmenler karşısında 
yirmi yıl içinde çok daha ezik 
bir pozisyonda olacak. Biz bu-
rada sadece üç beş sorunu di-
le getirdik. altını siz doldurun 
ama gelin teşhisi birlikte koya-
lım. İş işten geçmeden ilk ön-
ce düşmüşlüğün resmini çize-
lim dedik. 

Yeni Vatan Gazetesi 1999 yı-
lında kurulduğundan bu 
yana ayrım yapmadan 

Türkiye göçmenlerine yapılan her 
türlü ırkçılık ve ayrımcılık konu-
sunda, evrensel gazetecilik kural-
ları çerçevesinde ve demokratik 
hukuk devletinin kendisine ver-
diği hak ve olanakları kullanarak, 
habercilik görevini bir kuyumcu 
titizliği ile büyük bir tarafsızlık 
ve tevazu içinde yerine getirmiş-
tir ve bundan sonra da getirecek-
tir. Bunu icra ederken iki önemli 
duruşu kendisine ufuk çizgisi ola-
rak almıştır: Bunlardan en önem-
lisi “Hakk’a hizmet Halka hiz-
mettir“ ve diğeri ise “Yorum hür, 
haber kutsaldır“. İster avusturya 
ister Türkiye olsun ayrım gözet-
meksizin insan temel hak ve öz-
gürlükleri ile hukuk bir kurumun 
namusudur. Bu konuda yanlış 
varsa, ‘hukuk devleti’nden söz 
edilemez. Bu tür devletlerin yö-
netimlerine tabir-i caiz ise ‘muz 
devleti’, ‘faşist ırkçı’ veya ‘faşist 
mezhepçi’ devlet denir. İnsanlık 
tarihinde bu devletlerin sonu 
hüsran ile bitmiştir ve bitecektir. 
Sözde İdrislerin, Peygamber kı-
lığında ağzından yaldızlı sözle-
ri güzel güzel çıkarıp, kalitesizlik, 
riya, iki değil yüz yüzlülük yapan-
ların dostu ve yoldaşı İblis’tir. O 
yüzden “Sözde İdris ama özünde 
İblisler“ tabirini yıllardır kullanan 
Yeni Vatan Gazetesi’nin başyazısı-
nın başlığı tesadüf değildir. 

 Aynalara küs olmayalım

avusturya devleti içinde iktidar-
da, partilerde, emniyette, ada-

lette, sendikada, bakanlıklarda,  
okullarda, üniversitelerde, devlet 
şirketlerinde ve adını sayamadı-
ğımız daha birçok kurum içinde 
Türkiye göçmenlerine karşı ya-
pılan haksızlık ve hukuksuzluk-
ları dile getiriyoruz ama ayna-
lara küs olmamak şartı ile. 300 
bine yaklaşan Türkiye göçme-
ninin içinden çıkan önemli bir 
bölüm ne yazık ki sütten çıkmış 
ak kaşık değil. Bu toplumun ile-
ri gelenleri ister solcu, ister sağ-
cı, ister muhafazakâr, ister dev-
rimci, ister liberal, ister fırıldak 
görüş ve benzeri düşünceler için-
de olsun, hepsinin ortak özellik-
leri şunlardır: Fitne, fesat, dedi-
kodu, birbirini yemek, gerçekten 
üreten çalışan kişi ve kurum-
ları karalamak ve değersizleş-
tirmek ve son olarak avusturya 
devlet olanaklarını dibine kadar 
“Devletin malı deniz, yemeyen 
keriz“ ahlakı ile sömürmektir. 
Sözümüz meclisten dışarı diye-
meyeceğiz. Bu sözler bizler de 
dâhil olmak üzere hepimiz için 
geçerlidir.
 

 Diğer göçmen grupları alıp  
başını giderken biz neredeyiz?

avrupa Birliği’nin en zengin ülke-
lerinden birisi olan avusturya bi-
lim, eğitim, kültür ve sanat okul-
ları başta olmak üzere olanakları 
ile dünyanın sayılı ülkelerinden 
bir tanesidir. Okullarda Türkiye 
göçmenlerine yapılan ayrımcılık-
ları yeteri kadar dile getirmesine 
getirdik ancak şu soruyu sorma-
mız gerekiyor: Peki, çocukları-
na bu eğitimi vermek için ailele-
rimiz yeteri kadar çırpınıyor mu? 
Türkiye’de iyi eğitim sahibi ol-
sun diye çocuklarını özel okul-
lara yollamak için beş yaşından 
itibaren sınavlara hazırlayan ve 
paralı okullarda okutmak için 
canını dişine takan ailelerin bi-
ze örnek olması gerekmiyor mu? 
Çocuklarını hafta sonu dersha-
nelerine gönderen ve özel hocalar 
tutup imkânlarını en son noktaya 
kadar zorlayan bu ailelerle kendi-
mizi karşılaştırdığımızda, bu ola-
nakların çoğunun avusturya’da 
kapımızın dibinde ve elimizin al-
tında olduğunun farkında değil 
miyiz? Bakın yabancı göçmen-
ler içinde Polonyalı, Rumen, Çek, 
Sırp, Hırvat veya başka ailelerin 
yirmi yıllık geçmişlerine! Bunlar 
arasından çıkan hırsız ve it ko-

puk takımını bir kenara bıraka-
lım. Burada namusu ile yaşayıp, 
yaşadığı topluma entegre olanla-
rın yirmi yıl içinde neler yaptık-
larına bakalım. Çoğunluk ola-
rak almanca diline iyi derecede 
vakıf olan çocuklarının çoğun-
luğu meslek sahibi. Viyana’nın 
1. bölgesine bir bakalım: Şu an-
da Viyana’nın önde gelen birçok 
şirket ve kurumunda, yardım-
cı işçilerin yanı sıra, yönetici ve-
ya şef sekreter gibi pozisyonlarda 
Polonya, Sırp, Hırvat asıllı aile-
lerin evlatları bulunuyor. Medya 
sektöründe de durum aynı. 
avusturya basınının içinde şu an-
da bu ailelerin eğitimli ve merak-
lı çocukları en ön sırada başarı-
dan başarıya koşuyorlar. Yüksek 
pozisyonlardaki Türkiye göçmen-
leri ise bir veya birkaç tane, yani 
çok sınırlı sayıda ve göstermelik 
olarak süs bitkisi konumunda-
lar. Onlar da 1980 sonrası Evren 
diktatörlüğünden kaçan ailelerin 
çocukları ve çoğu kendi toplumu 
ile sorunlu gençlerimiz. En basi-
tinden Sırp, bir iş yerine girdiği-
nin hemen arkasından bir iş açı-
ğı var ise diğer Sırp arkadaşlarını 
veya tanıdıklarını önemli kurum 

Başyazı  
leitartikel 

Aynalara küs olmayalım
Kalitesizlik kaderimiz olmasın

Avusturya’da genel durumu yansıtan, içimizdeki kalitesizlik,  
düşmüşlük ve çaresizlik karşısında bir toplu teşhis koyma vakti geldi de  

geçiyor. Yeni Vatan Gazetesi bu kalitesizlik kaderimiz olmasın diyor. 
Aynalara küs olmaya son verelim.
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Dr. EDip YüksEl, ger-
çek İslam dininin kur’an’ı 
kerim’de olduğunu, herke-
si kur’an’ı kerim’i devam-
lı okuyarak aklını çalıştır-
maya davet etti. “Hurafeler 
i le bey ninizi k i rletme-
yin” diyen Yüksel, özel-
likle kur’an’ı kerim’in “19 
Mucizesine”  dikkat çekti. 
Edip Yüksel herkesi, sade-
ce dinlerini allah’a özgü-
lemeye, edebi kurtuluş için 
sadece kendi aklını kul-
lanmaya, sadece kuran’ı 
izlemeye, şirk ve cehalet 
mezhebini savunan insan-
lardan uzak durmaya da-
vet etti. İslam’ın bir ba-
rış dini olduğuna dikkat 
çeken Edip Yüksel, tüm 
Müslümanları habis içe-
ren Peygamberimize (s.a.v)
bir nevi hakaret niteliğin-
de olan sahte hadislere kar-
şı uyardı.

Avusturya ve Almanya’da islam’ı sevdiren bilim adamı

Mouhanad Khorchide

Yazdığı “Islam ist Barm-
herzigkeit. Grundzüge ei-
ner modernen Religion” 

(İslam merhamettir. Modern bir 
dinin temelleri) ve “Scharia - der 
missverstandene Gott” (Şeriat – 
yanlış anlaşılan Tanrı) kitaplarıy-
la son dönemde dikkatleri üzerine 
toplayan avusturyalı İslam profe-
sörü Mouhanad khorchide, İslam 
felsefesinin dünyaya farklı yan-
sıtıldığını savunurken, kur’an’ın 
mantığının ön plana çıkarılması 
gerektiğini vurguluyor. kendine 
itaat edilen sistemler kuran 
Müslüman diktatörlerin İslam’ın 
imajını zedelediğini söyleyen 
khorchide, bunun İslam’ın özün-
den kaynaklanmadığını belirtiyor 
ve eserlerinde “İnsanın kendi için-
deki kötülükle savaşması, işte asıl 
cihat budur” mesajını veriyor.

Profesör khorchide’in 16 Ocak 
tarihinde Viyana’daki konferan-
sına ilgi büyüktü. Diplomatische 
akademie’de gerçekleşen panel-
de konuşan genç Profesör, İslam 
dininin doğru anlaşılamadığı-
nı ve insanlara farklı yansıtıl-
dığını vurguladı. khorchide’in 
konuşmasından bazı satır baş-
ları şöyle:  “İnsanlar İslam’ın 
teolojik boyutuyla ilgilenmi-
yor. İslam’ı bilim ve inanç olarak  

değerlendirmek gerekir. Teoloji, 
inancı mantıklı olarak yansıtır 
ve düşünür. Bu tür farklı şey-
ler söylediğinizde de çoğunluk 
tarafından dışlanıyor ve hatta 
“ajan” damgası yiyebiliyorsu-
nuz.”

“Bana liberal yakıştırması yapı- 
lıyor ve “Sen İslam’ı Hristiyan- 
laştırıyorsun” deniliyor. Ben 
sadece kur’an’a göre konuşu-
yorum. allah insanları sever. 
Bu kur’an’da yazılıdır. “İslam’a 
sımsıkı kapalı bir resim çizmek 
doğru değil. Tek bir İslam’dan 
söz edilemez, İslam’ın farklı yo-
rumları vardır.” 

“Tabii ki zamanı geriye çevir-
mek mümkün değil. ama ta-
r ihsel boyutunu anlamadan 
kur’an’ı anlamak da mümkün 
değildir. kutsal kitapta geçen 
ilkeler, zaman üstüdür, o günkü 
içerikle sınırlı tutulamaz. ana 
felsefe olarak “adil bir toplum 
düzeninin oluşturulması” ön 
plandadır. kur’an konuşmaz, 
insanlar onun yerine konuşur-
lar. Bu yüzden İslam’ın mutlaka 
yeniden düşünülmesi gerekir.”

“Müzik, resim, sanat gibi kültürel 
faaliyetler sanıldığının aksine ya-
sak değildir. Bunlar kültürel zen-
ginliktir. Bazı düşünceler tarihte 
kendi teolojilerini ürettiler.”

“Yönetene karşı yapılan her mu-
halefet allah’a karşı yapılmış-
tır” anlayışı sadece diktatörlü-
ğe götürür. Devlet ve siyaset, 
her zaman dini bir enstrüman 
olarak kullanmıştır.”

Mouhanad Khorchide kimdir? 
1971 yıllında Beyrut’ta dünya-
ya gelen  Filistin’den Lübnan’a 
kaçan bir ailenin çocuğudur. 
2010 yılından bu yana Münster 
Üniversite’sinde Islami Dini 
Pedagojisi profesörlüğü yapmak-
tadır. 

Eserlerinde “İnsanın kendi içindeki kötülükle savaşması, işte asıl cihat budur. Kur’an’ı Ker’im  
İslam’ı şefkat, merhamet ve barış dinidir” mesajını veren Khorcide’nin (Hurşit: Güneş) konuşmacı  
olarak katıldığı, Diplomatische Akademie’de Avusturya Orient Derneği tarafından organize edilen ve 
Heinz Nussbaumer yönetimindeki FURCHE dergisinin desteklediği konferansa ilgi büyüktü.

Mouhanad Khorchide

Heinz 
Nussbaumer

Birol Kılıç

Birol Kılıç

Mouhanad Khorchide’nin iki önemli 
eseri “Islam ist Barmherzigkeit. 
Grundzüge einer modernen Religion” 
(İslam merhamettir. Modern bir dinin 
temelleri) ve “Scharia - der miss-
verstandene Gott” (Şeriat – yanlış 
anlaşılan Tanrı) 

www.herder.de web adresinden 
sipariş edilebilir. 
Fiyatı: 18,99 €

Viyana’da “Nein Verein” ve “114 Hareketi” isimli sivil toplum kuruluşu ve 
dernek tarafından Avusturya Sendikalar Birliği’nin (ÖGB) 2. Viyana’daki 

merkezinde düzenlenen “Kur’an İslam’ı” adlı konferansta İslam düşünürü 
Edip Yüksel ve yine kendisi de ünlü bir İslam düşünürü olan Anti Kapitalist 
Müslümanlar grubunun kurucusu İhsan Eliaçık, “Hurafelerin Dine Etkisi” 

başlıklı bir konuşma yaptı.

Viyana’daki konferansta 
yaptığı konuşmada İhsan 
Eliaçık’ın 80 Darbesi’den 

sonra aBD’ye kaçmak zorunda 
kalan Edip Yüksel’e yapılanların 
yapılan büyük bir ayıp olduğunu 
söylemesi damgasını vurdu. 

Bozulma Peygamberin ölümün-
den sonra başladı

İhsan Eliaçık, İslam dünyası-
nın yıkılışının peygamber son-
rası başladığının altını çizerek, 
kur’an-ı ker’im’den onay alma-
yan çeşitli hurafelerin İslam di-
nine Emevi krallığı dönemin-
den sonra girdiğini ifade etti. 
“Müslümanları y ıkan ne ol-
du?” sorusunu gündeme geti-
ren Eliaçık, bu soruyu “3 M” ile 
açıkladı: Bu “3 M”nin açılımının 
“Mülk, Mucize ve Mevzu” oldu-
ğunun altını çizen Eliaçık, kal-
kışın da tekrar bu “3 M”ye ya-
pılan tapmaların yıkılışından 
sonra olacağına işaret etti. Bir 
kişinin iyi bir insan, iyi bir adam 

olduğunu anlayabilmek için in-
sanların mülk, mucize ve mevzu 
konusunda ölçüm yapması ge-
rektiğini ifade eden Eliaçık ko-
nuyu ayrıntılarıyla anlattı. 

Mülk yığcılık da, mülksüzlük de 
ahlaki sorun

İslam’ın ilk mesajının mülk 
üzerine olduğunu ifade eden 
Eliaçık, her şeyin “Lehu’l-mülk” 
(Mülk allah / Halk’ındır.) diye-
rek başladığının ve Müslümanın 
mülk ile arasındaki ilişkinin dü-
zenlenmesinin ilk iş olduğunun 
altını çizdi. 

Mülk yığıcılık ve mülksüzlüğün, 
iki ucun da sorun olduğunu ifa-
de eden Eliaçık, yapılan araştır-
malara da dikkat çekerek şunları 
söyledi: “Yapılan araştırmalarda 
mülkten şımarmış mühitlerde 
yaşayanlarla varoşlarda mülk-
süzlükten / mesleksizlikten se-
falet hayatı yaşayanların ahlaki 
davranışlarının birbirine benzer 

çıkması boşuna değil. Her ikisin-
de de ahlaki kayıtsızlık gözlen-
miş. Çünkü toplumların temel 
ahlaki değerlerini koruyan ve 
sürdürenler genellikle orta sınıf-
lardır. Bu nedenle orta sınıflaş-
mış bir toplum en iyisidir. aşırı 
mülkçülük ve aşırı mülksüzlük 
daima hastalık üreten bataklık 
gibidir.”

“Dini dünyayı mucizeden ibaret 
hale getirdiler”

Mucize konusuna da değinen 
Eliaçık, mülkte cahiliye anlayı-
şına geri dönüşün Müslümanın 
eşya ile ontolojik ilişkisini boz-
duğunu, mucize zihniyetinin 
ise epistemolojik (bilgi) iliş-
kiyi bozduğuna dikkat çekti. 
Müslümanlar mucize ile bilgi 
kaynaklarını dumura uğratır-
ken, gözler, kulaklar, kalpler 
mucizeye, kehanete, keramete, 
intizara (bekleyişe) alıştırıldı. 
İnsanın, tarihine, hayatına ve 
tabiatına yabancılaştırıldığının 

altını çizen Eliaçık, mucizenin 
Yahudi, kehanetin Hıristiyan, 
bekleyişin Mecusi, ruhlar, me-
zarlar ve atalar zihniyetinin ise 
Şaman kültüründen geldiğini 
söyledi. Dini dünyanın bunlar-
dan ibaret hale getirilmesi bo-
zulmanın ikinci ayağını oluştu-
ruyor. 

Hurafelerin dine etkisi

Bozulmanın üçüncü ve konfe-
ransın konusunu oluşturan un-
sur ise “Mevzu” konusu idi.  
Eliaçık mevzuyu vazolunmuş, 
uydurulmuş rivayetler olarak 
tanımlarken, bununla tefsir, fı-
kıh, siyer, tasavvuf, kelam özel-
likle de hadis kitaplarına sız-
mış; medreselerde, dergahlarda, 
cemaat mahfillerinde, şeyhle-
rin sohbetinde, vaizlerin dilin-
de anlatılıp durulan ve asla sor-
gulanmayan, Diyanet’in mevzu 
hadisler kitabına göre de mevzu 
(uydurulmuş) 200 bin küsur ha-
disi kastettiğini söyledi.

 Viyana’da hurafelerden uzak Kur’an islam’ını 
ihsan Eliaçık ve Edip Yüksel anlattı

İhsan EliaçıkEdip Yüksel 
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Yılda 550 kişiye 
hapis cezası 

Viyana’da arabası olanların baş belası haline  
gelen park sorunu nedeniyle yılda 550 sürücü 

hapis cezası alıyor. 

Geçtiğimiz ay avusturya ba-
sınında yer alan haberlerin 
baş kahramanı 52 yaşında-

ki Helmut H., geçtiğimiz son 3 yıl-
da toplam 110 trafik cezası aldı. 
Borç dağının altında kalan Hemut 
H.’nin ödemesi gereken miktar 
tam 28 bin Euro! Ödeyemediği 
park ücretlerinin cezası olarak bi-
riken bu miktarı ödeyemeyecek 
olan Helmut H. gazetelere 292 gün-

lük hapis cezası bildirimiyle poz 
verirken, Viyana belediyesinin il-
gili departmanı Heute gazetesine, 
“Ödenmeyen park ücretleri dola-
yısıyla kesilen cezalar tahsil edi-
lirken önce kişinin gelirini kontrol 
ediyoruz. Yılda 500-550 kişi ceza-
ları ödeyemediği için hapis cezası-
na mahkum oluyor. ancak bu sayı 
son yıllarda artmış değil” şeklinde 
açıklamada bulundu. 

Sigara yasağı mı geliyor?

Viyana Belediyesi’nden 
SPÖ’lü yetkililer Viyana 
restoran ve kafelerde  

sigara içilmesinin tamamen 
yasaklanması üzerine çalışma 
başlatıyor. Viyana Belediyesi 
Sağlık Encümeni Sonja Wehsely 
ve SPÖ Sağlık Sözcüsü Erwin 
Spindelberger parlamentoda, 
gastronomide tamamen sigara 
yasağı getirilmesi konusunda 
oy çoğunluğu yakalamak üze-
re çalışma başlatıyor. Bilindiği 

gibi geçtiğimiz aylarda verilen bir 
mahkeme kararıyla Viyana resto-
ran ve kafeleri sigara içmeyenler 
için tuvalet yolunu kullanırken 
sigara içilen ortamdan geçilme-
yecek şekilde düzenlemek zorun-
da kalmıştı. Ö1’ın haberine göre 
Wehsely ve Spindelberger siga-
ranın tamamen yasaklanması 
konusundaki çalışmalarını frak-
siyonlar üzerinden yürütürken 
koalisyonun isteği doğrultusun-
da hareket edecek.

Avusturya’da yeni yılın ilk bebeği içimizden
Gülbahar (34) ve cüneyt 

açıkgöz’ün (33) ikinci be-
bekleri Levin, Viyana’da 

2014 yılında gözlerini açan ilk be-
bek oldu. 1 Ocak’ta saatler 00:10'u 
gösterdiğinde dünyaya gelen kü-
çük Levin, başkent Viyana'da 
2014 yılının sembolü oldu. 

Minik Levin 54 santimetre bo-
yunda ve 3,64 gram ağırlığında 
Donauspital hastanesinde dün-
yaya geldi.

Doğumla birlikte hem ebeveynle-
rinin hem de abisinin sevinci göz-
lerinden okunuyordu.

Viyana'da doğum oranı  
sevindirici

Öte yandan Viyana'daki ölüm-
doğum verileri hakkında kamu-
oyuna açıklanan istatistikler 
olumlu. Magistrat 35'in açıkladı-
ğı istatistiklere göre 2013 yılında 
Viyana'da 19.740 bebek dünyaya 
geldi, 16.319 kişi vefat etti. Doğum 
oranına bakıldığında yüzde 
2,8'lik bir artış gözlendi. Viyana 
Eyaleti Entegrasyon, kadınlardan 
Sorumlu Bakanı Sandra Frauen- 
berger “Viyana bu yüksek do-
ğum oranına sevinmeli” diye  
konuştu. 

Levin Açıkgöz

Tek başına işçiler için  
Graben’da H&M’e karşı eylemde

Viyana’nın göbeğin-
de bir yaşlı pro-
te s to c u .  S o n r a - 

dan emekli  olduğunu 
öğrendiğimiz  bu bey, 
kamboçya işçilerine des-
tek olmak için sokağa çık-
mış. İsveçli bir marka olan 
H&M mağazası önünde 
eylem yapan protesto-
cunun elindeki pankart-
ta almanca, İngilizce, 
Fransızca ve İsveççe ola-
rak “kamboçya için adil 
maaş” s loganı  yazı l ı . 
Bilindiği gibi kamboçya 
birkaç aydır büyük iş-
çi  protestolarına sah-
ne oluyor. Grevde olan 
kamboçyalı kıyafet işçi-
leri maaşlarının 160 dola-
ra çıkarılması için müca-
dele ediyor (Şu anda aylık 
maaş 93 dolar).
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Yenilikçi jeotermal proje-
lerle dikkat çeken afyon, 
enerjide kendi kendine ye-

ten ilk şehir oldu. Termal zengin-
liğe sahip şehirde, 15 bin konut, 
50 otel ve yüzlerce sera yer altın-
dan ısıtılıyor. Bu da yılda 300 bin 
ton kömüre denk geliyor. kentte 

doğalgaz ve kömür kullanılmaz-
ken, kent harcamalarında 210 
milyon lira kar ediliyor. Bu pa-
ra, jeotermal ve güneş enerji-
si alanında uzmanlaşan ve har-
camaları 1 milyar doları bulan 
yenilikçi projelerin bütçesine  
aktarılıyor. 

avusturya’nın ünlü pas-
tane zinciri aida, Suudi 
arabistan’ın kızıldeniz 

kıyısındaki  Jeddah şehrine 
kasım ayında şube açtı. “Guten 
Morgen”, “Guten abend” veya 
“Willkommen” şeklinde almanca 
olarak selamlanan Suudi müşte-
riler 500 metrekarelik pastane-
de avusturya’nın ünlü tatlılarını 

yeme imkanı bulu-
yor.  Erkeklerin 

ayrı bir salonda, bekar kadınla-
rın ve ailelerin bir başka salon-
da ayrı ayrı oturabildiği Suudi 
kurallarına göre düzenlenmiş 
aida’nın Jeddah’taki şubesinde 
asılı olan ünlü ressam Gustav 
klimt’in “Öpücük” tablosunda 
öpüşen çiftin kafa kısımları da 
Suudilerin katı kurallarına kur-
ban gitmiş durumda. aida bir 
başka şubesini yakın zamanda 
Riad’da açmayı planlıyor. 

Afyon bağımsızlığını 
ilan etti

Romanya ve Bulgaristan 
vatandaşlarının avrupa 
Birliği iş piyasasına girişi 

için Ocak ayında yanan yeşil ışık 
sebebiyle avrupa çapında “fakir 
göçmen” korkusu artıyor. ancak 
iş sahibi olmayan Romanya ve 
Bulgaristan vatandaşlarının sos-
yal sisteme girişleri engellene-
cek. avrupa pazarının temel ele-
menti işçilerin serbest dolaşım 
hakkı olsa da, avrupa Birliği va-
tandaşı olarak sadece ikamet 
ederek bir ülkenin sosyal siste-
mine girmek mümkün değil. 

Her avrupa Birliği vatandaşının 
avusturya’da ikamet edebilme-
si için en az 837 Euro kazanıyor 
olması gerekiyor. Bunun yanın-
da her avrupa Birliği vatandaşı-
nın avusturya’da işsizlik parası 
alması mümkün. ancak işsizlik 
parası başvurusundan önce iki 

yıl resmi olarak bir yerde çalış-
mış olmak gerekiyor. 

avusturya genelinde geçtiği-
miz Ocak-Eylül ayları arasın-
da 2,7 milyar Euro işsizlik pa-
rası ödendi. Bu miktarın yüzde 
80’i avusturya vatandaşları-
na ödenirken, işsizlik para-
sı alan diğer avrupa Birliği va-
tandaşlarının oranı yüzde 8’di. 
Bulgarlar ve Rumenler bu sayı-
nın yüzde 1,1’ini oluşturuyordu. 
Bulgaristan veya Romanya’dan 
bir ailenin avusturya’da aile yar-
dımı alabilmesi için sosyal si-
gortaya sahip olması ve ailelerin 
avusturya’da yaşadıklarını kanıt-
lamaları gerekiyor. ancak çocuk-
ların avusturya’da yaşıyor olması 
gerekmiyor. Bunun yanı sıra uz-
manlara göre kapıların açılma-
sıyla korkulduğu gibi bir göçmen 
akını yaşanmayacak.

Romanya ve Bulgaristan vatandaşlarının  
Avrupa Birliği iş piyasasına girişi için Ocak  

ayında yanan yeşil ışık sebebiyle Avrupa çapında 
“fakir göçmen” korkusu artıyor. Peki, Romanya 
ve Bulgaristan vatandaşlarının Avusturya’da iş 
pazarına girmeleri nasıl olacak? İşte cevapları.

Çalışmayana 
sosyal  

yardım yok  
Simay 

Erenoğlu

Avusturya’nın ünlü pastane zinciri Aida,  
Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Jeddah 

şehrine Kasım ayında şube açtı.

Suudiler Aida’dan  
geri kalmayacak
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Viyana’da emlak piyasa-
sında yaşanan yükseliş 
2013’ün son ayları itiba-

riyle düşüşe geçti. konuta ta-
lep azalırken, boş konut sayısı 
giderek artıyor. Emlak marka-
sı ReMax uzmanlarına göre em-

lak piyasasındaki para döngü-
sü geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 
oranında azalırken, lüks konut-
larda fiyat düşüşü yaşanıyor. 
Uygun fiyatlardaki konutların fi-
yatları ise artmaya vatandaşın ce-
bini yakmaya devam ediyor. 

Emlak piyasasında  
zor günler 

Son istatistik verilerine göre 
avusturya en fazla işsiz nü-
fusa sahip günlerini yaşıyor. 

2013 yılı sonu itibariyle işsiz sayı-
sı 430 bine yükseldi. Bu sayının 
2016 yılına kadar düşmesi beklen-
miyor. aMS verilerine göre 1945 
yılından bu yana yüzde 7,6 işsizlik 
oranına şimdiye kadar ulaşılma-
mıştı. Şaşırtıcı olan ise aynı ista-
tistiklere göre avusturya’da şim-
diye kadarki en yüksek iş sahibi 
nüfusa ulaşılmış olması. İş sahi-

bi nüfus 2012 yılına göre 16 bin 
kişi artarak 3,48 milyona yüksel-
miş durumda. avusturya çapın-
da 23 bin 176 açık iş pozisyonu 
bulunuyor. 

Bunun yanı sıra Rumenlerin ve 
Bulgarların 2014 Ocak ayı itiba-
riyle iş piyasasında yerlerini ala-
cak olmaları, işsizliği önümüz-
deki yıllarda küçük bir yüzdeyle 
de olsa artıracak faktörler ara-
sında görülüyor. 

“Hamburger yemeyin”
Dünyaca ünlü fast-food devi McDonalds çalışanlarına ‘fast-food’ ürünlere hayır demeyi öğütlüyor. 
Şirketin insan kaynaklarının yayımladığı bir raporda çalışanlarına sağlıklı bir hayat sürmeleri için 

fast food’tan uzak durmaları gerektiği mesajı veriliyor.

Şirketin insan kaynakla-
rı hamburger ve patates kı-
zartmalarını sağlıksız ürün-

ler olarak tanımlarken bunun 
yerine çalışanların sağlıklı bir ya-
şam için sandviç ve salata yeme-
leri gerektiğini ifade etti. Şirketin 
insan kaynakları fast food’un ça-
buk hazırlanan gıdalardan oluş-
tuğunu belirtirken aynı zamanda 
bu gıdaların içinde bolca kalo-
ri, yağ ve tuz olduğunu ifade et-
ti. McDonalds insan kaynakları 
yüksek kalorili bu gıdaları çok tü-
ketmenin obeziteye de yol açabi-
leceğini ifade ederken, kalp hasta-
lığı olan insanların kesinlikle ‘fast 
food’tan uzak durmaları gerektiği-
nin altını çizdi.     

“Sağlıksız ürün satmıyoruz”

McDonalds çalışanları ise kendile-
rine atılan mail sonrasında öğlen 
yemeklerinde fast food yemekten 
nasıl uzak durabileceklerini dü-
şünüyorlar. Çünkü çalışma saat-
leri gereği verilen molalarda çalı-
şanların fast food yemekten başka 
çareleri kalmıyor. 

Öte yandan McDonalds son za-
manlarda sağlıklı ürünler de sun-
maya başladı. Yağsız çikolatalı 
süt, salata ve meyve bu ürün gru-
buna birkaç örnek. McDonalds’ın 
cEO’su Don Thompson ise şirke-
tin sağlıksız yiyecekler satmadığı-
nı savunuyor.

rekor işsizlik rakamları açıklandı
Son istatistik verilerine göre Avusturya en fazla işsiz nüfusa sahip günlerini yaşıyor. 2013 yılı sonu 

itibariyle işsiz sayısı 430 bine yükseldi. Bu sayının 2016 yılına kadar düşmesi beklenmiyor.

"Das große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-Türkisch",  

46 Sayfa, 16 Euro, ISBN 3-783707-405170, 
Neue Welt Verlag

Okullardan ve 
kitapçılardan 
sipariş edilebilir!

Yeni Vatan Gazetesi, 
Neue Welt Verlag adlı 

yayınevi ile birlikte 
Avusturya'da yine bir 

ilki gerçekleştirerek 
hazırladığı büyük 
resimli Avusturya 

Almancası-Türkçe söz-
lüğün yeni ve geliştiril-
miş ikinci baskısını 30 
bin baskı ile piyasaya 

sürdü. Avusturya 
Eğitim Bakanlığı'nın 

onay verip tavsiye 
ettiği kitaplar liste-

sine giren sözlük, 
okullardan ve kitap-

çılardan sipariş 
edilebiliyor. 
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Yılın en başarılı toplum hizmetleri
avusturya, 2013 yılının

en başarılı toplum hizmet-
lilerini seçti. caritas’ta 

verdiği hizmetler dolayısıy-
la Steiermark’tan Philip Slapar 
“ Yı l ı n  To p l u m  H i z m e t l i s i 
(Zivildiener des Jahres 2013)” un-
vanının sahibi olurken, Philipp 
Grammel ve azerbaycan asıl-
lı cavid Hüseynov toplum gö-
nüllüsü olarak entegrasyona 
yaptıkları katkı ve mülteci du-
rumundaki insanlara sundukla-
rı yardım dolayısıyla ödül layık 
görüldü. Ödüller İçişleri Bakanı 
Johanna Mikl-Leitner tarafından 
takdim edildi.

cenevre’den ülkesine dö-
nüş yolunda Viyana’ya 
uğrayan İsrail Dışişleri 

Bakanı avigdor Lieberman, kısa 
bir iş ziyareti kapsamında mes-
lektaşı Sebastian kurz’la görüş-
tü. 16 Ocak Perşembe günü ger-
çekleşen ikili görüşme basına 
kapalı yapıldı, basına kısa bir 
açıklama yapılmakla yetinildi.
konuk bakan iki ülke arasın-
daki ilişkilerin her zamankin-

den daha güçlü olduğuna dik-
kat çekerken, avusturya’nın 
antisemitizmle mücadelede li-
der bir rol oynayacağını umdu-
ğunu belirtti. Çiçeği burnun-
da bakan Sebastian kurz ise 
ikili ilişkileri dikkat çekerek, 
“İsrail yakın dostumuzdur. Biz 
tarihsel sorumluluğumuz ge-
reği İsrail’in ihtiyaçlarına da-
ha dikkatli yaklaşıyoruz” diye  
konuştu.

Kurz:  
“israil yakın 

dostumuzdur”
Ba ş b a k a n  E r d o ğ a n’ ı n 

B r ü k s e l  ç ı k a r t m a s ı -
na avusturya Dışişleri 

Bakanı Sebastian kurz’un açık-
lamaları damgasını vurdu. kurz, 
Türkiye’nin aB üyeliğine kuş-
kuyla yaklaştığını, Türkiye’nin 
din ve düşünce özgürlüğü ko-

nusunda gereken çok yolu ol-
duğunu belirtti. kurz, “avrupa 
Birliği’nden Türkiye’deki din ve 
düşünce özgürlükleri konusun-
da kesin bir tavır bekliyorum. 
Türkiye’nin bu konuda önünde 
koca bir yol var. Türkiye’nin 80 
milyonluk nüfusu Sırbıstan gibi 

üyelerle kıyas-
lanamayacak 
kadar büyük. 
Ş u  a ş a m a d a 
T ü r k i y e ’ n i n 
aB üyel iğine 
uygun olup ol-
madığının ya-
nı sıra, avrupa 
B i r l i ğ i ’ n i n 
b u n a  h a z ı r 
olup olmadı-
ğı da önemli. 
B i z  h ü kü m e t 
p rog r a m ı n d a 
Türkiye’nin aB 
üyeliği için re-
ferandum ön-
g ö r ü y o r u z ” 
ş e k l i n d e  ko -
nuştu.

Kurz’tan 
Türkiye’ye  

kırmızı kart

Cavit Hüseyinov

Sebastian KurzAvigdor Lieberman

“Çocuğumun adı ne 
olsun?” İşte müs-
takbel anne ba-

baların aklını kurcalayan 
en önemli sorulardan biri.  
avusturyalılar arasında 2013 
yılının galibi erkek çocukları 
için “David” ismi oldu. kız ço-
cuklarında ise geçtiğimiz yıl 
en çok “Sophie” ismi tercih 
edildi. kız çocuğu isimlerinde 
ikinci sırayı “Emma”, üçüncü 
sırayı ise “Emilia” aldı. 

“David”en  
sevilen isim 

FPÖ Sırp eğlencesine sponsor oldu
31 Aralık akşamı Viyana Meidling’te bir meslek okulunda Sırbistan  

göçmenleri tarafından düzenlenen yeni yıl partisine FPÖ sponsor oldu.

31 aralık akşamı Viyana 
Meidling’te bir meslek 
okulunda Sırbistan 

göçmenleri tarafından dü-
zenlenen yeni yıl partisine 
FPÖ sponsor oldu. 

Biber’den Marina Delcheva’- 
nın haberine göre 75 Euro 
karşılığında sınırsız yiye-
cek ve içecek tüketilebilen 
yeni yıl partisinin “Docek 
Nove 2014” yani “Hoş gel-
din 2014” pankartlarında 
FPÖ’nün logosunun da yer 
alması dikkat çekti. 

Parti yetkilileriyle görü-
şen Delcheva, “Neden FPÖ, 
Sırbistan göçmenleri ta-
rafından düzenlenen yeni 

yıl partisine sponsor olu-
yor?” sorusuna karşılık 
olarak, “Bu siyasi bir eğ-
lence değil ki, neden FPÖ 
sponsor olmasın?” ceva-
bını aldı. Partinin tama-
mının FPÖ tarafından des-
teklenip desteklenmediği 
ise bilinmiyor. 

FPÖ’den Nemanja Damn- 
janovic ise sorular karşı-
sında FPÖ’nün yabancı 
düşmanı bir siyasi parti 
olmadığını iddia etti. 

FPÖ daha önce Türkiye’de 
d e  o l du kç a  p o p ü l e r 
olan müzisyen Goran 
Bregovic’in bir konserine 
de sponsor olmuştu.

17 kişiyi internetten 
dolandırdı 

Viyana polisi 30 yaşındaki 
Hüseyin adlı Türkiye göç-
meni dolandırıcının pe-

şinde. 17 kiracıyı dolandırdığı  
tespit edilen zanlının önce şahsen 
bir ev kiraladığı ve takma isimle 
başka insanlara kiralamaya çalış-
tığı tespit edildi. Evle ilgilenen ki-

racılardan depozito aldıktan son-
ra ortadan kaybolan Hüseyin’in 
bu yöntemle 30 bin Euro haksız 
kazanç elde ettiği bildirildi. Heute 
gazetesi muhabirine konuşan po-
lis memuruna göre dolandırıcı 
Türkiye göçmeni sahte uçak bile-
ti de satıyor.

Soyguncuyu vuran kuyumcu 
için karar: Meşru müdafaa

Temmuz 2013 tarihinde 
Viyana’nın en işlek cadde-
lerinden Mariahilfer Straße 

üzerinde bir kuyumcu dükkanı-
na 3 Litvanyalı tarafından dü-
zenlenen soygunda, kuyumcu 
dükkanının sahibi Günther k., 

kendisine saldıran soyguncu-
lardan birini silahla vurmuştu. 
Mahkeme kararıyla aylar süren 
denetlemenin sonucunda mah-
keme Günther k.’nın cinayeti 
meşru müdafaa olarak işlediği-
ne karar verdi.

Yüksel Yılmaz

Yılmaz: “Demokratik hak arama 
mücadeleme devam edeceğim” 

avusturya Devlet Demir- 
yolları’nda (ÖBB) görev yap-
tığı 6 yıl boyunca tahammül 
etmek zorunda kaldığı ayrım-
cı uygulama ve söylemleri ön-
ce müdürüne daha sonra ÖBB 
Yönetimi’ne bildirdikten son-
ra işten atılan ve çalışma haya-
tında Türkiye göçmenlerinin 
uğradığı ırkçılığın adeta canlı 
bir örneği haline gelen Yüksel 
Yılmaz işin peşini bırakmıyor. 

Yeni Vatan Gazetesi’ne yaptı-
ğı durum güncellemesinde, 

ÖBB’nin bir sonraki mahke-
me için 14’ü şef ve yönetici-
lerden oluşan, 21 tane şahidi 
karşısına çıkartacağının ken-
disine gelen haberler arasın-
da olduğunu belirten Yılmaz, 
yöneticileriyle görüştüğü 
UETD’den ve MÜSIaD’tan 
yardım sözü aldığını ifade 
etti. Sendikası da kendisine 
cephe alan Yüksel Yılmaz bir 
sonraki mahkeme için geçti-
ğimiz Haziran ayında başvur-
muş olsa da, kendisine duruş-
ma için hala tarih verilmedi. 

Yeni Vatan Gazetesi’ne gere-
kirse ölüm orucuna girece-
ğini söyleyen Yüksel Yılmaz, 
“Türkiye göçmenlerine ve 
Müslümanlara karşı yapılan 
ayrımcı söylemler ve davra-
nışlar karşısında çıktığım 
yolda kesinlikle pes etmeye-
ceğim. ÖBB şunu bilsin ki, iş-
leri bu şekilde yürütürlerse 
Ulaştırma Bakanlığı önünde 
açlık grevine başlarım. Bu be-
nim kavgasız, dövüşsüz, ses-
sizce yapacağım demokratik 
hak mücadelemdir” dedi. 
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Avusturyalı Andritz bu yolsuzluğun neresinde?

Danıştay 13. Dairesi, ‘Yurttaş 
kazım’ olarak tanınan 
Rizeli kazım Delal ve ar-

kadaşlarının HES şirketine kar-
şı açtığı davanın ardından DSİ 
ile HES şirketi arasında 49 yıllı-
ğına yapılan ‘Su kullanım Hakkı 
anlaşması’nın yürütmesini dur-
durdu. Danıştay’ın hukuka uygun 
bulmadığı su kullanım anlaşması-
nın iptali bu konuda açılan dava-

larda ilk olma özelliğini taşırken, 
DEkaP Sözcüsü Ömer Şan, kara-
rın benzer davalar için emsal ni-
teliğinde olduğunu söyledi. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na da uza-
nan yolsuzluk operasyonlarına 
da değinen Şan, HES projeleriyle 
ilgili yolsuzluk ve rüşvet çarkının 

görünenden daha büyük 
olduğunu düşündüklerini 
ileri sürdü. HES konusun-
da avusturyalı andritz şir-
keti özellikle doğuda ciddi 
bir lobi çalışması yapıyor. 

Karar emsal niteliğinde

Davayı gören Danıştay 
13. Dairesi, enerji şirketi-
nin Devlet Su İşleri (DSİ) 
ile 49 yıllığına yaptığı ‘Su 

kullanım Hakkı anlaşması’nın 
yürütmesini durdurdu. Rize’nin 
kent merkezi ve çevre ilçelerde 
yaşayan yaklaşık 300 bin kişinin 
su ihtiyacını karşılayan andon 
İçme Suyu Tesislerinin de bu-
lunduğu Salarha Vadisi üzerin-
de yapımı planlanan ambarlık 
HES projesi için dönemin Çevre 
ve Orman Bakanlığı, ÇED Gerekli 
Değildir’ kararı vermişti. 

HES projesine karşı dava açan 
kazım Delal, dava giderleri-
ni karşılamak için ahırında-
ki ineğini satmış, ayrıca ban-
ka k red isi  de kul la nm ı şt ı . 
Danıştay’ın son kararıyla birlik 
açtığı tüm davaları kazanmış 
olan Delal, kararın kendisini  
sevindirdiğini söyledi.

Rize’nin Küçükçayır köyünde yapımı planlanan hidroelektrik santral (HES) projesinin ilk bilirkişi 
incelemesi için ineğini satan, ikincisi için de banka kredisi kullanmak zorunda kalan ve açtığı davayı 
kazanan Yurttaş Kazım unvanlı Kazım Delal ve arkadaşları, bu kez aynı projenin ‘Su Kullanım Hakkı 

Anlaşması’ için Danıştay’a iptal davası açtı.

bezahlte anzeige

St. Pölten’de Martina O. ad-
lı iki çocuk annesi 31 yaşın-
daki kadın aMS İş Bulma 

kurumu’nun kendisine bulduğu iş 
karşısında şok oldu. Gastronomi 
sektöründe garson olarak çalış-
mak isteyen Martina O.’ya aMS, 
PussycatVilla adlı genelevin iç-
ki barında bir pozisyon buldu. 
krone gazetesine konuşan iki 
çocuk annesi, aMS’in kendisine 
bulduğu bu iş karşısında şok ol-

duğunu dile getirdi. avusturya 
gazetelerine yansıyan skandal 
olay karşısında aMS yetkilile-
ri kurumu savunarak Martina 
O.’nun bu iş yerinde çalışmak 
zorunda olmadığını belirterek, 
“kendisine hayat kadınlığı tek-
lif edilmemiştir. Bu tip işleri as-
lında iş arayanlarla paylaşmıyo-
ruz. Martina O.  da bu teklifimizi 
değerlendirmek zorunda değil” 
şeklinde konuştu.

AMS’ten skandal iş önerisi
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Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve Pencere Camları, 
Hediyelik Eşya, Banyo Rafları, Mutfak Camları

	 CAM	BİZİM	İŞİMİZ

SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME ÜCRETİ SİGORTA 
ŞİRKETİNDEN ALINIR.

 24 saat acil arama hattı: 
 0699 110 49 021

Viyana ve Niederösterreich çevresi ve köyleri

CAMCI	TAYFUN	

Vİyana Ve nİederösterreİch çeVresİ Ve köylerİ

telefon:	01/	943	69	15
Gudrunstr. 136 A-1100 Wien - www.glasereitayfun.at
glaserei-tayfun@chello.at  - Fax: 01 / 943 69 16

Emeklilik hesaplarında değişiklik
2013’ün son çeyreğinde kesinleşen kararla emekli maaşlarına 1,6 oranında zam yapılacak. 

En düşük emekli maaşına (Mindestpension) ise 2,4 oranında zam yapılıyor. 2014 yılı itibariyle  
PVA’da (Pensionsversicherungsanstalt) yeni sigorta hesabı ve elektronik sistem devreye giriyor.  
Sigortalıların PVA’dan son aylarda gelen veya önümüzdeki aylarda ellerine geçecek bildirilere  

cevap vermeleri gerekiyor.
19 Ocak tarihinde Theater Akzent’te sahneye çıkan usta oyuncu Levent Kırca ve ekibi, 

dakikalarca ayakta alkışlandı. 

avusturya’da emeklilik si-
gortalarının hesaplanması 
ve kayıt edilmesinde elekt-

ronik sisteme geçilirken güçlükler 
yaşanmaya devam ediyor. PVa’nın 
3,6 milyon adrese gönderdiği, 
elektronik sisteme kaydedilmesi 
adına güncel bilgiler ile doldurul-
ması gereken formların sadece 1,2 
milyon adedi düzgün dolduruldu. 
Geriye kalan 2,4 milyon formun 
birçoğu PVa’ya geri ulaşmazken, 
büyük bir kısmı da sigortalılar  
tarafından yanlış dolduruldu.  

soru: 2014 yılı itibariyle emek-
lilik hesaplarında yapılacak 
yeni düzenlemelerden kimler 
etkileniyor? 

1 Ocak 1955 ve sonrasında doğ-
muş aSVG sigortalıları, çiftçiler 
ve meslek sahipleri bu değişik-
likten etkilenecekler. Bu tarihten 
önce doğmuş olan sigortalıların 
emeklilik hesaplarında yeni dü-
zenlemeye gidilmeyecek. Devlet 
memurları için ise bu değişiklik 
1976 yılından sonra doğmuşlar 
için geçerli olacak. 

sor u: pVA’n ı n (Emek l i l i k 
sigortası kurumu) geçtiğimiz 
aylar boyunca sigortalılara 
yolladığı bildiriler ne hakkın-
daydı?

1972 senesinden önce çalışan-
ların iş dönemleri elektronik sis-
temle kaydedilmiyordu.  İkinci 
olarak birçok avusturyalı çalış-
ma dönemlerinin yanlış kayde-
dilmiş olmasından mustarip idi. 
Özellikle doğum, çocuk, eğitim 
sebebiyle çalışma hayatına ara 
verenler ile yurtdışında yaşamış 
olanların çalışma dönemlerine 
ilişkin verilerde pek çok yanlış-
lık olduğu tespit edilmişti. PVa, 
bir bildiri ile sigortalıları çalış-
ma dönemleri ve yeni elektronik 
sistem ve hesaplama modeli hak-
kında bilgilendiriyor. 

soru: Neden çocuk veya eği-
tim izinleri sigortaya bildiril-
meli? 

Sosyal sigortalar kapsamında 
çocukların doğum tarihleri bi-
linmekle birlikte annelerin ne 
süreyle yasal olarak geçerli izin 
kullanabilecekleri sorusu belir-
siz kalıyor. 

Eğitim döneminde ise sigorta-
lının bir yandan çalışıp çalış-
madığı da önem taşıyor. Eğitim 
döneminde sigortaya bildirim 
yapılması gerekiyor, çünkü tek 
başına eğitim sonunda alınan 
diploma sonradan kanıt olarak 
kabul edilmiyor. 

soru: pVA’ya (Emeklilik sigor- 
tası kurumu) geri bildirimde 
bulunmak neden önemli? 

Çalışılan döneme ilişkin bildi-
riler ve sigortadan alınacaklara 
ilişkin miktarlar takip edilmez 
ise bu ilk başta sigortalının ken-
di zararına oluyor. PVa, 2014 yı-
lı itibariyle her avusturyalı si-
gortalıyı emeklilik hesabındaki 
miktar hakkında bilgilendiriyor. 
Bu bilgilendirmede çalışma dö-
nemlerinin eksiksiz bir biçimde 
işlenmiş olup olmadığının kont-
rol edilmesi gerekiyor. 

soru: Ne zamana kadar pVA’ya 
geri dönüş yapılabilir? 

PVa’ya ilgili konularda dönüş 
2016 yılına kadar yapılabilir. 

soru: Çok geç geri dönüş yapıl-
ması halinde ne oluyor? 

Çalışma dönemlerinin çok geç 
bildirilmesi sigortanın hesap-
lanmasında bir kayba neden ol-
mayacak. 

2016 yılına kadar eski ve yeni 
hesaplama metodu herkes için 
geçerli olacak. kayıplar ve ka-
zançlar yüzde 1,5 ve 3,5 arasın-
da sınırlandırılmış durumda. 
2017 yılı itibariyle sadece ye-
ni metot ile sigorta hesaplama-
sı yapılacak.

levent Kırca Viyana’da  
ayakta alkışlandı

avusturya atatürkçü 
Düşünce Derneği ta-
rafından düzenlenen 

tiyatro, yoğun talep sebe-
biyle saat 14 ve 17’de olmak 
üzere iki seans olarak oy-
nandı. İzleyicilerin karşısı-
na “İçerdekiler” oyunuyla 
çıkan kırca, Türkiye siyase-
tiyle ilgili espirileriyle gül-
dürürken, siyasi davalarda 
tutukluların ailelerinin ya-
şadığı dramları da gözler 
önüne serdi. 

Bazı sahnelerde doğaçlama 
yaptığı dikkat çeken Levent 
kırca’nın şakalarına, sah-
nedeki oyuncular bile kah-
kahalarla güldü. İleri ya-
şına rağmen aynı gün iki 
oy u n serg i leyen k ı rc a, 
enerjisi ve performansıy-
la taraflı tarafsız herkesten 
tam not aldı.
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“avusturya eskiden 
ülkede kötü giden 
şeyleri insanlar-

dan saklayabiliyordu. Bedava 
dağıtılan günlük gazetelerin 
çıkmasından bu yana her şey 
gün geçtikçe daha da gün yü-
züne çıkıyor. Euro’nun dev-
reye girmesinden bu yana 
avusturya’daki sistemin çökü-
şünü izliyoruz. Yabancıların 
sayısı gün geçtikçe artıyor. Eğer 
sistem hazır olsaydı, bu bir so-
run olmazdı, biz de yabancı-
yız. ama avusturya’nın sistemi 
Bulgarlara veya Rumenlere ka-
pıları açacak şekilde hazırlan-
mış değil. avrupa’da 15 yıl ön-
ce dilenci görmek şaşırtıcı bir 
olaydı. Bugün her köşe başında 
bir dilenci var. Yabancılar saati 
3-5 Euro’ya veya kaçak çalıştırı-
lıyor. Burada doğmuş büyümüş 
insanlar iş bulamıyor. artık sa-
dece bizim çocuklarımız değil, 
avusturyalılar da iş bulamıyor. 
Haider’e kızıyorduk ama ada-
mın söyledikleri aslında bugün 
gerçek oluyor. “Biz yabancıyı 
seviyoruz” diyen politikacıya 
inanıyoruz hemen. avusturya 
halkının tepesine çıkılmış du-
rumda, halkın kanını emiyor. 
artık hiçbir lüksümüz kalma-
dı. ay sonunu zar zor getiriyo-
ruz. kesin dönüş yapanlar hak-
lı. Burası artık bitti.” 

Birgül Kuşdil: “Halkın kanı emiliyor”

“1993 yılında ilk Viyana’ya 
geldiğimde her şey çok 
güzeldi. Euro’dan sonra 

hayatımız berbat oldu. Her şey pa-
halı, ev kiraları zaten uçmuş du-
rumda. Çalışmayanların, devletin 
verdiği üç kuruşla geçinmeye çalı-
şanların hali zaten perişan. Millet 
çok zor durumda. Seçim zamanı ka-
pımızı çalan siyasetçiler insanların 
sesini duymuyor mu? İnsanlar kü-
çücük evlerde yaşıyor, bütçelerini 
aşan kiralar ödemek zorunda bıra-
kılıyor. Siyasetçiler verdikleri söz-
leri tutmayarak, umutlarımızı tü-
ketiyor. Çalışanlar olarak perişan 
halde değiliz belki ama vergisiydi, 
cezasıydı bizi de bıktırdılar.”

Azmi Ersoy:
“Millet çok zor durumda” 

“a’dan Z’ye seçimlere 
girmiş Türkiye köken-
li her aday için söy-

lüyorum: Seçimden önce “Bizi 
destekleyin” diyerek dernekle-
rimizin kapısını çaldılar, esnafı-
mızla görüştüler. Destekleyelim 
de, ne yapacaksınız, ne yaptı-

nız? Biz onları ciddiye alıp, din-
ledik. Bu adaylar ise adeta bizim-
le dalga geçiyor. Bundan sonra 
biz de onları ciddiye alamayaca-
ğız. Zaten milletin yarısından ço-
ğu ciddiye alıp oy kullanmaya 
bile gitmiyor. Bu Türkiye köken-
li siyasetçiler milletle dalga mı 

geçiyor? Belediyelerde Sırplar 
kendi vatandaşlarına her tür-
lü ayrıcalığı yapmak için dört 

gözle  bekl iyor. 
Bizimkiler daha 
bizim söyledikle-
rimizi ciddiye al-

maktan aciz. Yardım 
etseler bile hep ken-

di adamlarına yardım ediyorlar. 
Hemşehricilik yapıyorlar. Biz de 
kendi göbeğimizi kendimiz ke-
siyoruz. Önceleri dil sorunumuz 
vardı, artık o da yok. Bizi ciddiye 
almayan politikacıyı, biz hiç cid-
diye almayız. kendi başımızın ça-
resine bakarız. ama bir daha oy 
istemeye gelmesinler.”

“Bu ülkeye 74 yılında 
geldik, hala sürü-
nüyoruz.  Çok şü-

kür işimiz gücümüz var. Benle 
beraber gelenlerin çoğu öldü. 
Bize allah çalışma gücü ver-
miş, çalışıyoruz ama başkala-
rının nasıl hak yiyerek zengin 

olduğunu, hakkı yenenlerin 
de nasıl perişan olduğunu gör-
dük burada. İşler kötü gidiyor, 
hep zarar ediyoruz. Esnaf ola-
rak kan ağlıyoruz ama sesimizi 
duyan yok. Her şey olmuş ateş 
pahası. Günü kurtarırsak ne 
ala diye bakıyoruz.”

Servet Herdem:  
“Siyasetçiler bizimle 

dalga mı geçiyor?”

Tahsin Vural: 
“Esnaf kan ağlıyor”

Yeni Vatan Gazetesi halkın sesi olarak  
vatandaşların sorunlarını birebir kamunun 

dikkatine sunmaya devam ediyor. 

işte sokaktaki vatandaşların 
gerçek düşünceleri
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“avusturya’daki gidişa-
tı hiç beğenmiyorum. 
Yabancı düşmanlı-

ğı giderek artıyor. Özellikle biz 
Türkiye göçmenlerine karşı ya-
pılan düşmanlık sanırım hiç bit-
meyecek. Biz hep yabancı olarak 
kalacağız. SPÖ verdiği sözü tut-
muyor. İşsizlik almış başını git-
miş. Pahalılık desen keza öyle. Ev 
kiraları ve vergilerden cebimizde 
para kalmadı. Bir “Erlagschein” 
geliyor, ne için olduğu belli değil. 
Biz esnafın ödemeleri zaten hiç 
bitmiyor. Viyana’nın bölgelerine 
(Bezirk) göre ayrı ayrı muamele 
yapılıyor. artık nefes alamaz ol-
duk. İnsanın üzerinde bir bas-
kı politikası kurmaya çalışıyor-
lar. Vaatler yerine getirilmiyor. 
Politikacıların hepsi birbirinden 
berbat. avusturya’da demokrasi 
varsa halkın ayağına gideceksin, 
lobicinin ayağına değil.”

ramazan Baytemir

“Ben çocuklarımın burada 
yaşamasını istemiyorum. 
Çocuklarımıza Türk örf ve 

adetlerine uygun eğitim veremiyoruz. 
Terbiye için sesimizi yükseltsek polis ka-
pıda bitiyor. Çocuklarımıza sahip çıka-
mıyoruz. İnsanların ellerinden çocuk-
ları yok yere alınıyor. Geri verilmiyor. 
Çocuklarım artık büyüdü ama torunla-
rımın avusturya’da yetişmesini istemi-
yorum. Hepsi kayboluyor. İşsizlik almış 
başını gitmiş. kumara batanlar zaten 
malum. aile yapısı diye bir şey kalmadı. 
kapılar açıldı, işsizlik şimdi iyice arta-
cak. Bu millet avusturya’nın elinde kuk-
la oldu. Haklarımız verilmiyor. Şimdi 
nerede bu politikacılarımız? Süresiz 
(unbefristet) vizelerimiz, 5 senelik vize-
ye dönüştürülüyor. Burası avrupa de-
ğil mi? Burada hukuk yok mu? “Verilen 
hak geri alınmaz” diyecek bir politikacı-
mız yok mu? Bizi burada temsil edecek, 
bizim için uğraşacak bir adam yok mu? 
Burada bizim haklarımızı savunacak tek 
adam yok.”

Mustafa soykan

“Halkın ayağına gideceksin, lobiciye değil”

“Burada bizim haklarımızı savunacak tek adam yok”

“Emekli olunca memlekete döne-
riz sanıyorduk. Evimizi yaptır-
dık ama gidip de o evde nasıl 

oturacaksın? kardeşin bile sana yaban-
cı gözüyle bakıyor. Biz buradan senelerce 
memlekete neler taşıdık. Memleketten bi-
risi de bir kağıda kolonya sarıp bize hediye 
etmedi. En ufak olayda biz hayırsız olduk. 
Buraya 40 yılımızı verdik, emeğimizin kar-
şılığını alamadık. Burada da sohbet edecek 
eşimiz dostumuz çok yok. Memlekette de, 
burada da yabancıyız. Gençler, yeni evliler 
bu ülkede eşleriyle iyi geçinmeye baksın. 
Evinizin, yuvanızın ve ailenizin kıymetini 
bilin. Eve gittiğinde eşinle de mutsuzsan, 
hayat hiç çekilmez.” 

Hacı Özüduru, Mevlüt Halıcı  

“Evli gençler  
eşlerinin kıymetini bilsin” 

“avusturya’da 
siyaset ya-
pan hemen 

hemen hiçbir Türkiye 
kökenli politikacımızın 
avusturya kökenli poli-
tikacılardan farkı yok. 
a’dan Z’ye hepsi için 
şunu söyleyebilirim: 
Hepsi işi bitene kadar 
halkla muhatap oluyor. 
SPÖ, ÖVP ve FPÖ ara-
sında zaten bir fark gö-
remiyorum. Hepsi ay-
rımcılıkta bir numara. 
Bu duruma karşı birlik 
beraberlik içinde olup, 
sesimizi çıkarmamız 
gerekiyor. Türkiye göç-
menleri olarak burada 
dertlerimiz hemen he-
men ortak. ancak bir 
arada olursak ve güçlü 
bir ses çıkarabilirsek, 
belki sesimizi duyura-
biliriz.”

“10 seneye kadar her 
şey yine çok iyiydi. 
İnsanlık, yardımse-

verlik eksik değildi toplum-
da. Son 10 senede ne olduysa 
artık, adres sorsan adam se-
ni dövecekmiş gibi cevap ve-

riyor. En pis işleri biz yaptık, 
yeri geldi kömür işinde çalış-
tık, kar kürdük ama yine de 
yaranamadık, “Pis yabancı” 
olmaktan kurtulamadık. İyi 
insanlar yok mu? Onlar da 
var. ama çok azlar.”

nizameddin Aslan:
“SPÖ,ÖVP ve FPÖ arasında 

fark göremiyorum”

Hüsnü Demir: 
“En pis işleri yaptık,  

yine de yaranamadık”
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Sivas Sızırlı annelerden mesaj:
“Çocuklarımıza sahip çıkalım”

Sivas’ın şelalesi ile ünlü il-
çesi Sızır’ın Viyana’da ya-
şayan gurbetçi ler iyle, 

Ottakring’teki dernek binasında 
buluştuk. Yeni Vatan Gazetesi’ni 
12 Ocak Mevlid kandili’nde misa-
fir eden Sızırlı anneler ve bir dö-
nem dernek başkanlığı da yapmış 
olan Servet Herdem derneklerinin 
hikayesini anlattı. 

cenaze fonunun olmadığı 90’lı 
yıllarda, Sızırlı bir vatandaşın 
cenazesi sebebiyle, cenaze sa-
hiplerine yardım etmek amacıy-
la ilk kez Yppenplatz’ta toplanan 
Sızırlılar, bir süre sonra park-
ta buluşmak yerine, herkesi ku-
caklayabilecek bir dernek açma-
ya karar vermişler. 

Uzun bir süre Sızırlı bir hemşeri-
lerine ait kahvehanede toplanan 
vatandaşlar ancak üç yıl sonra 
kendilerine bir dernek binası te-
sis edebilmişler. 2000 yılından 
bu yana Ottakring’teki adres-
lerinde Viyana Sızır ve Çevresi 
Dayanışma Derneği çatısı al-

tında bir araya gelen Sızırlılar, 
son yıllara kadar özellikle Sızır 
ve çevresindeki insanlara yar-
dım eli uzatmış. köylerindeki 
karakolun ve okulun kalorifer 
sistemini yaptırdıklarını, yine 
aynı bölgede ağaçlandırma ça-
lışmaları yaptıklarını söyleyen 
derneğin eski başkanlarından 
Servet Herdem şunları anlattı: 
“köyümüzde nüfusumuzun ço-
ğunluğu gurbetçidir. Geriye ka-
lanlara yardım etmek bizim boy-
numuzun borcu. Uzunca bir süre 
köydeki fakirlerimize ve hasta-

larımıza yardım ettik. ancak 
buradak i a i leler in sorunla-
rı çoğalınca, buraya yöneldik. 
Bizim için derneğin önemi bü-
yük. Çocuklarımız burada top-
lanıyor. Gözümüzün önünden 
ayrılmıyorlar. Büyüklerinden 
çekinip alkole sigaraya bulaş-
mıyorlar. Derneğin bizlere hem 
maddi, hem de manevi katkısı 
çok büyük. Düğünde, cenazede, 
iyi ve kötü günde hep bir arada-
yız. kadın ve gençlik kollarımız 
var. Birlik ve beraberliğimizi bu 
şekilde yaşatıyor ve koruyoruz.” 

“Derneğimiz bizim için baba 
ocağıdır”

12 Ocak Pazar günü Viyana Sızır 
ve Çevresi Dayanışma Derneği 
kadınlar kolu için özel bir gün-
dü. Her zaman olduğu gibi bir 
araya gelerek Mevlid kandili se-
bebiyle dini vazifelerini yerine  
getiren Sızırlı anneler hayat 
enerjileriyle dikkat çekti. 

Derneklerinin kendileri için 
Sı z ı r  ş i f resiyle “ baba oca-
ğı” olduğunu ifade eden Sevgi 
Herdem, 2001 yılında kurulan 
kadınlar kolu’nun işlevini şöy-
le anlatıyor: “Buraya gelip bir-
birimizi görmesek birbirimizin 
derdinden haberdar olamayız. 
Bu dernek bizim iç içe, birlik 
ve beraberlik içinde olmamı-
zı sağlıyor. Gençlik kolu’muz 
ile gençlerimizi de bir arada tu-
tuyoruz. köydeki fakirlerimize 
yardım ediyoruz. Her yaz şenlik 
yapıyoruz. kermeslerimiz olu-
yor. kandilde, bayramda, önem-
li günlerde burada toplanıyoruz. 
Burası bizim baba ocağımız.” 

Annelerden mesaj var 

Yeni Vatan Gazetesi aracılığıyla 
Türkiye göçmenlerine seslenen 
Sızırlı anneler şunları söyledi: 
“Türkiye göçmenleri olarak ço-
cuklarımıza, ailelerimize sahip 
çıkmalıyız. ancak birlik ve be-
raberlik içinde olursak sorun-
larımızı çözebiliriz. O yüzden bu 
birlik beraberlik çalışmalarına 
öncelikle kendi ailemizin için-
den başlamalıyız. İşsizlik ve ay-
rımcılık yüzünden umutsuzluğa 
kapılan çocuklarımıza daha faz-
la destek olalım. kumara batan 
kişilere yardım eli uzatalım. 

Çocuklarımızın okul hayatla-
rıyla, kendimiz almanca bilme-
sek bile, almanca bilenler ara-
cılığı ile ilgilenelim. Onları başı 
boş bırakmayalım ama sıkmaya-
lım da. Çocuklarımız en önemli  
varlıklarımızdır.”

Viyana Brunnenmarkt paza-
rının en eskisi Hacı ahmet 
Özbey, Thaliastraße köşe-

sindeki manav standında tam 36 
yılı devirdi. Sivas Sızır’dan 1978 
yılında avusturya gurbetine gelen 
pazarın ahmet abi’si, gelir gelmez 
bugün hala çalıştığı tezgahın ba-
şında işe başlamış. Tezgahın sahi-
bi Yunan Dr. Denis Pantazotos ile 
36 yıldır dostane bir şekilde ticaret 
yapan ahmet abi, patronuyla ara-
sındaki bu ticaret ve dostluk ilişki-
sinin Viyana’da Yunan-Türk dost-
luğunun en güzel örneklerinden 
biri olduğunu ifade ediyor. Türkler 
ve Yunanlar arasında her zaman 
büyük bir dostluk olduğunu ifade 
eden Özbey, sözde düşmanlığın 
politikacılardan kaynaklandığı-
nı söyleyerek, örnek olarak Denis 
Pantazotos ile arasındaki dostluğu 
gösterdi. Yeni Vatan Gazetesi’ne 
aradan geçen 36 yılı anlatan Hacı 
ahmet, Brunnenmarkt’a ilk gel-
diği yıllarda pazarda sadece 2 
Türk’ün olduğuna, şimdi ise sade-
ce 2 avusturyalının kaldığına dik-
kat çekerek şunları söyledi: “36 
yıldır bu tezgahın başındayım, 
tezgahın boyu 12 metre. Tüm gün 
tezgahın bir başından diğer ucu-
na yürüyüp dururuz. Geçenlerde 
bir hesap ettim. 36 yılda tezgahın 
başında beş defa Türkiye’ye yürü-
yerek gidip gelmişim. köşeyi dö-
nüp Türkiye’ye geri dönerim san-
dım, burada kaldım. Şimdi liseden 
arkadaşlarım emekli oldu. Ben ha-
la çalışıyorum. ama burada her 
milletten insanla iletişim içinde-
yiz. Bunca yılda ne çok şey öğren-
dim. Öğrenmeyi ve insanları sevi-
yorum.” 1975 yılından bu yana 
ayşe Hanım’la evli olan, çocuk-
larını büyütüp okutmuş Hacı 
ahmet Özbey espirili hayat fel-
sefesini de Yeni Vatan okuyucu-
ları ile paylaştı: “Dükkan açıyor 
musun, köşeden şaşma; odun 
alıyor musun, meşeden şaşma; 
evleniyorsan, ayşe’den şaşma. 
Ben de neredeyse 40 yıldır ayşe 
Hanım’layım, 36 yıldır da bu kö-
şe başında tezgahın başındayım. 
Çok şükür.”

 Viyana’da Yunan patronla  
dostluk içinde geçen 36 yıl 

tezgahın sahibi Yunan Dr. Denis Pantazotos ile 36 
yıldır dostane bir şekilde ticaret yapan ahmet abi, 
patronuyla arasındaki bu ticaret ve dostluk ilişkisi-
nin viyana’da Yunan-türk dostluğunun en güzel ör-
neklerinden biri olduğunu ifade ediyor.

Hacı Ahmet Özbey Denis Pantazotos

Yeni Vatan Gazetesi Viyana’da yaşayan Sivas Sızırlı  vatandaşlarla derneklerinde görüştü.
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Alman Unitymedia’dan TrT’ye engel
almanya’nın en büyük kab-

lo televizyon şirketlerin-
den Unitymedia, TRT’yi 

yayın listesinden çıkardı. Yayın 
kapsamına aldığı hiçbir kanal-
dan para almayan Unitymedia, 
TRT’nin avrupa kanalı olan TRT 
Türk’ten yayınlara devam edebil-
mesi için 300 bin euro talep etti. 

Paranın ödenmemesi halinde ya-
yınları kablolu TV’den kesilece-
ği bildirilen TRT’nin ise bu ücreti 
ödemeyi kabul etmediği belirtildi. 
İddialara göre bu çifte standart-
lı tavrın sebebi, geçtiğimiz ay-
larda vuku bulan Hamburg’taki 
protesto gösterileri. İddiaya gö-
re TRT, diğer alman kanallarında 
çok fazla yer bulmayan protesto-
larla ilgili haberler yaptı ve bu se-
beple Unitymedia tarafından bu 
şekilde cezalandırılmak isteni-
yor. konuyla ilgili bir açıklama ya-
pan Başbakan Yardımcısı Bülent 
arınç, Hamburg olayları dolayı-
sıyla bir cezalandırmaya inanmak 

istemediklerini belirtirken, “Biz 
meseleyi sadece ücret uyuşmazlı-
ğı olarak biliyoruz. İstenen ücretin 
çok yüksek olduğunu düşünüyo-
ruz. Eğer Hamburg olayları iddi-
aları doğruysa biz bundan iftihar 
duyarız. (...) Biz habercilik anlayı-
şını doğru ve objektif olarak yap-
mak istiyoruz” şeklinde konuştu 
konuştu.

Die Presse’den Türkiye için  
“muz cumhuriyeti“ benzetmesi
Die Presse gazetesinde 12 

Ocak 2014 tarihinde ya-
yımlanan bir haberin baş-

lığı dikkat çekti: “Bir anda muz 
cumhuriyeti: cinnet içerisinde 
bir ülke“ Başlığa konu olan ülke 
ise Türkiye. Susanne Güsten im-
zalı haberde Türkiye’deki son si-
yasi gelişmeler değerlendirilir-
ken haberde geçen bazı ifadeler 
şöyleydi: “kısa süre önceye ka-
dar tüm bölge için model ola-
rak gösterilen, G20 üyesi ve aB 

adayı ülke, bir anda muz cum-
huriyeti durumunda göze çarpı-
yor. (...) Ülke Gezi protestoların-
dan beri huzura kavuşamadı. 
Yolsuzluk skandalı hükümeti tit-
retiyor. Gülen hareketi ile hükü-
met arasındaki güç savaşı daha 
da alevlendi. Bir bakan, bir işa-
damından kendine 200 bin eu-
roluk saat hediye ettiriyor.“aynı 
gün gazetedeki başka bir haber 
ise “Futbolculuktan padişahlı-
ğa – Recep Tayyip Erdoğan’ın 

kariyeti“ başlığıyla sunuldu. 
Bu haber de Başbakan Recep 
Tay y ip E rdoğ a n’ı n  hay at ı -
nı konu alırken, analiz Erdo- 
ğan’ın hem siyasi hem de özel 
hayatına dair  detaylı birçok  
bilgi içeriyor.

Katiller 
Viyana’ya  
dönüyor

Birçok ülkenin gizli ser-
visi aşırı İslamcı grup-
ların Viyana üzerinden 

Suriye’ye transferini izlemeye 
devam ediyor. Österreich ga-
zetesinden Isabelle Daniel’in 
haberine göre şimdiye kadar 
Viyana üzerinden Suriye’ye sa-
vaş için giden aşırı İslamcıların 
50’si avusturya vatandaşı idi.  

Savaşa gidenlerin bir kısmı-
nın tekrar Viyana’ya döndüğü 
belirtilirken, aralarından genç 
yaşta olanların daha da radi-
kalleştikleri, Viyana’nın silah 
ve yeni askerler için bir üs ola-
rak kullanıldığı bildirildi. Beşar 
Esad’a karşı savaşan gruplara 
katılmak için Suriye ile bağlantı 
içinde olan avusturyalıların va-
tandaşlıklarını kaybedecekleri, 
bazılarının ise gözetim altında 
tutulacakları belirtildi.

Schönborn Vatikan Bankasına danışman

avusturyalı kardinal chris-
toph Schönborn, sürpriz 
bir kararla Papa Franziskus 

tarafından Vatikan’a çağrıldı. 
Schönborn, Vatikanbank olarak 
bilinen Dini İşler kurumu’ndan 
(Istituto per le Opere di Religi- 
one, IOR) sorumlu kardinal 
komisyonu’na atandı. Bu hamleyle 
Papa Franziskus’un, son dönem-

de adı birçok skandala karışan 
Vatikanbank’a yeni bir organi-
zasyon öngördüğü gelen bilgiler 
arasında. kathpress’e konuşan 
kardinal Schönborn, yeni göre-
viyle ilgili açıklamalarda bulunur-
ken, “Papa’nın, Vatikanbank’ın 
yeniden başlangıçtaki hedeflerini  
yerine getirmesi ve kilise’nin emir 
lerine hizmet etmesi yönünde-
ki adımına büyük bir zevkle des-
tek olmak istiyorum” şeklinde ko-
nuştu. Bu sebeple bu kurumdaki 
rahatsızlık veren öğelerin ayık-

lanması gerektiğini vurgulayan 
Schönborn, Papa’nın kendisine 
gösterdiği güven için de teşek-
kür etti. Öte yandan Denetim 
kurulu’nun başkanlığına atanan 
Ernst von Freyberg de, banka-
yı daha şeffaf yapmak ve ulusla-
rarası standartlara uygun bir ha-
le getirmek istediğini ifade etti. 
IOR, geçtiğimiz Ekim ayında ilk 
defa kamuoyuyla yıllık raporunu 
paylaşmıştı. Bu verilere göre ban-
kanın yönettiği toplam para 6,3 
milyar Euro olarak açıklanmıştı.

Son dönemde skandallarıyla birçok kez gündeme gelen Vatikanbank’ı  
düzenleme görevi Avusturyalı kardinale verildi.

“Zekan yetmedi, sana tedavi yok”
Vücuttaki tüm organların 

büyümesine neden olan 
MPS hastalığına yakalanan 

11 yaşındaki Beytullah Hakyeri ile 
14 yaşındaki cemil koyun’un ilaç-
ları SGk tarafından ‘ileri derece-
de zekâ özrü’ olması gerekçesiy-
le kesildi. SGk (Sosyal Güvenlik 
kurumu) tarafından uygulanan 
zekâ testi sınavında 50 IQ sınırı-
nı geçemeyen Beytullah ile cemil, 
doktor raporu olmasına rağmen ilaç  
alamıyor.

Mu kopol i sa k k a r idoz (M PS) 
hastalığı dünyada ender görü-
len genetik hastalıklardan biri. 
Vücutta yağ ve şeker parçalayan 
enzimlere sahip olmadığı için sü-
rekli organları büyümekte olan 
MPS hastaları yürüme, konuş-
ma gibi fiziksel faaliyetleri yeri-
ne getiremiyor. Dünyanın birçok 
yerinde olduğu gibi Türkiye ’de 
de MPS hastaları organlarının 
büyümemesi için enzim tedavi-

si görüyor. ancak enzim tedavi-
si zor olduğu kadar pahalı olan 
bir tedavi türü.  Enzim tedavi-
sinde sürekli kullanılması ge-
reken ‘Elaprase’ adlı ilacın kutu 
fiyatı 2925 Euro. Bedeli yüksek 
olan ilacın parasını ödemek iste-
meyen SGk, 2011 yılında Sağlık 
Uygulama Tebliği (SUT) fiyat-
larında yaptığı bir değişiklik-
le 6 yaş altındaki ‘ileri derecede 
zekâ özürlüsü’ MPS hastalarına 
enzim tedavisi uygulanamaya-
cağını, ayrıca 6 yaş üzeri MPS 

hastalarına zekâ testi uygulaya-
cağını ve IQ’su 50’in altında olan 
hastalarda enzim tedavisi uygu-
lanamayacağını bildirdi. 

“Oğlumu ölüme terk ettiler”

Yaklaşık iki yıl boyunca enzim 
tedavisi gören cemil’in organ-
larında iyileşme sağlanmasına 
rağmen ilaç alamadığı için duru-
munun giderek kötüleştiğini söy-
leyen baba İsmail koyun yaşa-
dıkları sıkıntıyı anlattı: “cemil 4 
yaşından beri bu hastalıkla mü-
cadele ediyor. Enzim eksikliğin-
den dolayı cemil’in karaciğer ve 
dalağı sürekli büyüyor. 2009 yı-
lında Elaprase adlı ilacı kullan-
maya başladı. Tedavi süresin-
ce ciddi iyileşme yaşadı. Fakat 
2011 yılındaki değişiklikle zekâ 
testine tabi tutuldu ve sınavı ge-
çemediği için ilacı kesildi. İki 
yılda çocuğumun organlarında 
5 cm büyüme kaydedildi. cemil 

ilacı kullandığında yürüyebili-
yor, konuşabiliyordu. Şimdi du-
rumu o kadar kötüleşti ki sürekli 
yatalak durumda ve yemek dahi 
yiyemiyor. Manisa Soma Devlet 
Hastanesi’nde doktor gözetimi 
altında bekliyor. İlaç o kadar pa-
halı ki bırakın ilacı almayı ila-
cın yüzdeliğini dahi ödeyemiyo-
rum. kısaca çocuğumuz özürlü 
diye devlet tarafından ölüme 
terk edildi.” 

Türkiye göçmeni Ezra’ya büyük ayrımcılık

BBc’den Yusuf Özkan’ın ha-
berine göre Hollanda, bir 
mahkemenin, “Türk ka-

dınları, kültürel kökeni nedeniy-
le çalışma hayatından erken çeki-
lir. Bu nedenle daha az tazminatı 
hak ediyorlar” yönündeki kara-
rını tartışıyor. Hollanda Türkleri 
için Danışma kurulu, kararı “ay-
rımcılık” olarak değerlendiriyor. 
Hıristiyan Demokrat Parti (cDa) 
konuyu parlamento gündemine 
taşıyor. Hıristiyan Demokrat Parti 
(cDa) tarafından parlamento gün-
demine taşınan “ayrımcılık” tar-
tışmasının kökeni, Türkiye köken-
li coşkun ailesinin açtığı tazminat 
davasına dayanıyor.

Ne olmuştu? 

Hem Türk hem de Hollanda va-
tandaşı olan ailenin şu anda 20 
yaşında olan kızları Ezra, 10 yıl 
önce bir motosiklet çarpması so-
nucu ağır yaralandı. Uzun sü-
re komada kalan Ezra coşkun, 
beyinsel fonksiyonlarının bü-
yük bölümünü yitirdi.coşkun 

ai lesi mahkemeye başv ura-
rak tazminat isteminde bulun-
du. Hollanda Beyinsel Hasarları 
Hesaplama Merkezi, beyinsel iş-
levi 4 yaşındaki bir çocuğun dü-
zeyine gerileyen Ezra coşkun’a 
430 bin Euro tazminat ödenme-
sini tavsiye etti. ancak bu mik-
tar, kazaya neden olan kişinin 
bağlı olduğu sigorta şirketi ta-
rafından fazla bulundu. Sigorta 
şirketi, Ezra coşkun’un okul du-
rumunu ve tüm aile bireylerinin 
eğitim durumunu inceledi.

kaza öncesi düşük düzeyli bir 
okula devam eden coşkun’un 
“kuaför olmak istediğini” öğre-
nen sigorta şirketi, bu varsayım-
dan yola çıkarak bir ödeme pla-
nı hazırladı. Plana göre, erken 
yaşta evlenip, en geç 26 yaşın-
da anne olacak olan coşkun, 36 
yaşına kadar çocuk bakacak. 36 
yaşından sonra da ancak ‘part-
time’ olarak çalışabilecekti. Bu 
nedenle, 430 bin Euro yerine 70 
bin Euroluk tazminatın yeterli 
olacağı savunuldu.

Büyük ayrımcılık 

Sigorta şirketinin bu varsayımı, 
mahkeme tarafından haklı bu-
lundu. Mahkeme, “kültürel kö-
kenler nedeniyle” ortalama bir 
Türk kadınının “26 yaşında ça-
lışma hayatından çekildiğine” 
işaret etti. 430 bin Euro yerine 
70 bin Euro tazminat verilme-
sini hükme bağladı. coşkun ai-
lesinin avukatı arnoud Fuch 
karara itiraz etmeye hazırla-
nıyor. Hollanda kamuoyu ise, 
mahkemenin kararını “ayrım-
cı l ık” olarak değerlendir i-
yor. Sorularımızı yanıtlayan 

Hollanda Türkler İçin Danışma 
kurulu (IOT) Müdürü ahmet 
azdural, “Bu tam bir ayrımcılık. 
Dahil olduğu bir grubun ‘ortak 
özelliği’ denilerek bir kişi hak-
kında böyle bir karar alınamaz” 
diyor. azdural, mahkemenin, 
“Ortalama Türk kadını, 26 yaşın-
da çalışma hayatından çekilir. 
kaza öncesi de düşük düzeyli bir 
okula gidiyordu” görüşünü de  
“ k abu l  e d i leme z”  
buluyor.



26 HABER SAYI 152  - Ocak 2014 27Ocak 2014  -  SAYI 152
 

HABER

avusturya iş dünyası, her 
eyalette farklı tarihler-
de yapılacak İşçi Odaları 

(ak Wahlen) seçimlerine odak-
landı. 11-24 Mart tarihlerin-
de Viyana’da gerçekleştirilecek 
olan Viyana İşçi ve Çalışan Odası 
(“arbeiterkammer Wien”, “ak 
Wien”) seçimleri için de geri sayım 
başladı. ak Viyana Başkanı (aynı 
zamanda avusturya Federal İşçi 
Odaları Başkanı) Rudolf kaske, 
yaptığı açıklamada bütün çalı-
şanları oy kullanmaya çağırdı ve 
“Ne kadar çok kişi oy vermeye gi-
derse, ak’da çalışanların hakları-
nı o kadar güçlü bir şekilde korur” 
diye konuştu. 

Yaklaşan seçimler öncesi çalış-
malarını hızlandıran İşçi Odası, 
halkı ak seçimleri konusun-
da bilgilendirmeye başladı. ak 
Başkanı kaske, 15 Ocak’ta dü-
zenlenen basın toplantısında 

Viyanalı işçilerin ve çalışanla-
rın temel sorunları konusunda 
çözüm önerilerinden bahsetti. 
Yeni Vatan Gazetesi ile yaptığı 
görüşmede kaske, Türkiye göç-
menlerini yakından ilgilendiren 
kira problemi ile ilgili olarak, 
“Viyana’da kiralar 2007 yılın-
dan bu yana yüzde 80 arttı. Bir 
ailenin dört duvarı olacak, 90 
metrekarelik eski bir Viyana evi 

için ortalama 700 Euro ödeme-
si akıl alır gibi değil. Gaz, elekt-
rik ve su eklendiğinde bu mas-
raf 1100 Euro’yu buluyor. Bu 
kira meselesini hükümet bir an 
önce çözmeli” şeklinde konuş-
tu. Ucuz ev ve daha iyi iş  fır-
satları konularına yoğunlaşan 
kaske’nin açıklamalarından sa-
tır başları şöyle:

Kiralar düşsün!

kaske, Yeni Vatan ile yaptığı gö-
rüşmede, “Özellikle genç aile-
ler olmak üzere birçok vatandaş 
yüksek kiralar yüzünden kafası-
nı sokabileceği uygun fiyatlı bir 
ev bulmakta zorlanıyor. Türkiye 
kökenli ak üyelerinin de ucuz 
ev konusunda şikayetleri var, 
bunları da biliyoruz. kira soru-
nunun çözülmesi için kiracılık 
Yasası’na sadece bir cümle ek-
lenmesi yeterli: Toplam kira, 

bilirkişi tarafından belirlenen 
standard miktarın (Richtwert) 
% 20’sinden fazla olamaz” 
şeklinde konuştu ve kira konu-
sunda ak’nın 6 maddelik pake-
tini açıkladı: 
1.kira yasasına, kira üst sınırı 
maddesi eklenmeli.
2.Devlet tarafından daha fazla 
ucuz maliyetli ev yapılmalı, bu ev-
ler  maddi olarak teşvik edilmeli.
3.Sınırlı kira kontratı yapanların 
sayısı her geçen gün artıyor. Her 
bir taşınma ek masraf demek. Bu 
sınırların kaldırılması gerekiyor.
4.Emlakçı ücretini (Provision) 
bundan sonra kiracı değil, ev sa-
hibi ödemeli.
5.İşletme masrafları (Betriebs- 
kosten) düşmeli: Bu ve sigor-
ta gibi masrafları ev sahibi öde-
meli.
6.Yasaya göre ısınma ve tasar-
ruf konusunda herhangi bir ke-
sin hüküm belirtilmezken, ak 

Avusturya İşçi Odaları Başkanı Rudolf Kaske, 
Viyana’da 11-24 Mart arasında gerçekleşecek 

olan AK seçimlerinde seçmen statüsünde olan 
Türkiye göçmeni işçi ve memurları mutlaka 

sandıkta oy kullanmaya davet etti. Yeni Vatan 
Gazetesi’ne konuşan Kaske, “Bir ailenin başını 

sokacak 90 metrekarelik eski bir Viyana evi için 
ortalama 700 Euro ödemek zorunda olması akıl 

alır gibi değil. Gaz, elektrik ve su eklendiğinde 
bu masraf 1100 Euro’yu buluyor. Bu kira mesele-

sini hükümet bir an önce çözmeli” dedi.

olarak bu konunun kiracı değil, 
ev sahibini ilgilendirdiğini dü-
şünüyoruz.

İşsizlik çözülmeli,  
fırsat eşitliği sağlanmalı

Rudolf kaske iş piyasında büyük 
bir rekabet olduğuna dikkat çe-
kerek, “İşsizlik hükümetin çöz-
mesi gereken en temel konuların 
başında geliyor. İş piyasasında 
(arbeitsmarkt) Türkiye köken-
li insanların çoğu kez iş bulma 
konusunda daha az şansı olu-
yor. Bu grubun içindeki işsizlik 
oranı, toplumun genelinin 3 ka-
tı. Bu sebeple işsizlik konusun-
da da derhal adımların atılması 
ve sistemin daha iyi oturtulma-
sı gerekiyor. Zengin-fakir herkes 
eşit olsun istiyoruz. Bu konuda 
Hükümet’e görevlerini hatırlat-
mak konusunda hiç mütevazı 
davranmayacağım” dedi. 

Avusturya’ya iş için gelen  
insanlara daha saygılı olmalıyız

Çeşitli diplomalara sahip olduk-
ları halde hak ettiği yeri bula-
mayan göçmenlerin yaşadıkla-
rı sorunlara dikkat çeken kaske, 
“Buraya çalışmak için gelen in-
sanlara daha saygılı olmalıyız. 
Bu insanlar bilgi ve yetenekle-
riyle birlikte avusturya’ya çalış-

maya geliyorlar. ancak 
birçok kişi, diploması 
tanınmadığı gerekçesiy-
le bu birikimlerini mes-
leğinde kullanamıyor. 
Ülkeye gelen işçilerin 
yüzde 30’u, kendi yete-
neklerini ve becerilerini 
değerlendirme fırsatını 
bulamıyor. Türkiye’den 
al ınan kazanımlar ın 
burada da tanınması ve 
değerlendirilebilmesi 
için faaliyetlerimiz sü-
recek” dedi. 

Nüfus artıyor

İş piyasasının her gün 
biraz daha kızıştığı bir 
ortamda yaşadığ ımı-
zın altını çizen kaske, 
Viyana’nın hızla artma-
sı beklenen nüfusuna 
dikkat çekti. artacak nü-

fus göz önünde bulundurularak 
önümüzdeki yıllar için ek iş po-
tansiyelinin yaratılmasının bü-
yük önem taşıdığını ifade eden 
İşçi Odası Başkanı, “Bu duru-
mun değişmesi gerekiyor. ayrıca 
çalışanların maaşlarından kesi-
len vergilerden bütçeleri daralı-
yor. Çalışanların ve işçilerin ce-
binde daha fazla para kalması 
lazım. aynı şekilde yaşlı işçilerin 
de sorunlarının çözülmesi lazım. 

Bazı şirketler var ki, 100 çalışanı 
fazla olmasına rağmen 55 yaşın 
üzerinde tek bir çalışanı yok. Bu 
kabul edilemez. Yaşlı insanlar 
için de adil, uzun ve sağlıklı bir 
çalışma düzeni sağlanması için 
firmaları teşvik ediyoruz. Mesela 
ben, çalışan haklarının daha iyi 
temsil edilmesi amacıyla orta öl-
çekli şirketler için “Betriebsrat” 
kurulmasını öneriyorum” şek-
linde konuştu. 

İnşaat sektöründeki  
bozukluklar düzeltilmeli

İnşaat sektöründeki en büyük 
sorunlardan birinin sosyal hi-
le olduğunu ifade eden İşçi 
Odası Başkanı Rudolf kaske, 
“Firmalar bir işi en ucuz şekil-
de bitirebilmek için kaliteyi 
ikinci plana atıyorlar. Halbuki 
temel kriter, en iyi hizmeti en 
uygun maliyetle verebilmek ol-
malı. aynı şekilde inşaat sektö-
ründe sık sık işçilerin sigorta-
ları eksik gösteriliyor veya hiç 
yapılmıyor. Ya da hayali firma-
lar kurulup, devletten veya sos-
yal fonlardan teşvik aldıktan 
sonra bu işletmeler kapatılıyor. 
Sosyal hile (“Sozialbetrug”) de-
nilen bu suçla mücadele edece-
ğiz” diyerek, İşçi Odası’nın bu 
işi polis nezdinde takip edece-
ğini vurguladı.

ak Başkanı Rudolf kaske:

 “Kiralar  
düşsün.  

işçiler büyük  
sıkıntıda”

Birol Kılıç

Rudolf Kaske

Orhan Sönmez
Rudolf Kaske

rudolf Kaske: 
“Viyana’da  

kiralar 2007 
yılından bu yana 

yüzde 80 arttı. Bu 
kira meselesini 
hükümet bir an 
önce çözmeli”

rudolf Kaske: 
“Sosyal hile 

(“Sozialbetrug”) 
denilen bu 

suçla mücadele 
edeceğiz”

Viyana İşçi Odası (ak) seçim-
leri, her eyaletin odaları tara-
fından organize edilir ve ger-
çekleştirilir. Bunun amacı her 
üyenin seçme hakkından yarar-
lanabilmesidir. Seçimlerin so-
runsuz ve zahmetsiz bir şekilde 
gerçekleşmesi için seçim büro-
ları kurulur. 

Kimler oy kullanabilir?

20 kasım 2013’te avusturya’da 
çalışan statüsünde olan her-
kes oy kullanabilir. 20 kasım 
2013’te çalışıyor ve sigortaya 
kayıtlı durumdaysanız, otoma-
tik olarak seçmensiniz demek-
tir. Bu kişilere mektupla seç-

men belgesi otomatik olarak 
gönderilir. İşsizlik durumunda 
olanlar (arbeitslose), tam za-
manlı çalışmayanlar (gering-
fügig), çırak statüsünde olanlar 
(Lehrling) ve sosyal hizmette-
kiler (Zivildienst) de dilekçeyle 
başvuru yaparak kendini seç-
men olarak kaydettirebilir.

Nasıl oy kullanılır?

Viyana İşçi Odası seçimlerin-
de oy kullanacakların sayısı-
nın kesin olarak şubat ayında 
netlik kazanacağı açıklanır-
ken, seçmen sayısının tahmi-
nen 690.000 civarında olma-
sı bekleniyor. Seçmenler in 

yaklaşık yarısı, işletmelerin-
de kurulacak sandıklarda oy 
kullanabilecekken, böyle bir 
imkanı olmayanlar oyunu mek-
tupla gönderebilecek. Bunun 
için size mektupla gelen seç-
men kartınız (Wählerkarte) ol-
ması gerekiyor.

Seçim için önemli tar ihler 
(Viyana):
Seçimde oy kullanabilmek için 
bu tarihte çalışıyor ve ak’ya 
kay ıt l ı  olmanız gerek iyor: 
20.11.2013
Seçmen listelerinin basılması: 
27.01. – 01.02.2014
Seçmen kartı için başvuru süresi: 
21.01. - 08.03.2014

Seçim tarihi: 11–24 Mart 2014

Viyana eyaletine yönelik detay-
lı bilgiye ak’nın internet site-
sinden ulaşabilir: 
http://akwahl-wien.arbeiter-
kammer.at/index.html
Diğer eyaletlelin İşçi Odaları ve 
seçimleri için ak avusturya’nın 
sitesi ziyaret edilebilir:
http://www.arbeiterkam-
mer.at/ueberuns/akwahl/
AK_Wahl_2014.html

AK Seçimleri nasıl olacak? 
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İster başbakan, ister bakan, is-
ter milletvekili, ister bürokrat, 
ister medya mensubu olsun, 

kamu malı çalanların veya hakkı-
na tecavüz edenlerin; akrabaları-
nın veya işadamlarının cenaze na-
mazları kılınır mı? avusturya’da 
kamu malını yani vergisini çalan-
ların veya vatandaşların parala-
rını allah rızası için toplayıp söz 
verilmeyen alanlarda kullananla-
rın, yani kamunun parasını allah, 
Peygamber ve kur’an’ı ker’im gi-
bi kutsal değerlerinin adını vere-
rek bir kuruş bile çalanların cena-
ze namazı kılınır mı?

Kamu malını talan edenlerin  
cenaze namazı kılınır mı?

İslam dininin Peygamberi Hazreti 
Muhammed’in (s.a.v.), kamu 
haklarına ve mallarını bırakın 
çalmayı, el uzatanların da cena-
ze namazını kılmadığının, Sahih 
Hadisler tarafından belgelendi-
ği iddia edilmiştir. Buna göre, 
“Hz. Peygamber, kamunun hak-
larına, mallarına musallat olan-
ların kuransal deyimle, Gulûl 
(kamu malı talanı) suçu işleyen-
lerin cenaze namazlarını kılmaz. 
Bu Muhammedî tavır, Türkiye’yi 
yönetenlere, siyasetçilerimize, 
kamu mevkilerinin başlarında 
bulunanlara, ibadetleri şov aracı 
yapanlara ithaf olunur” diyen bir 
ulema haksız olabilir mi?

“Onun şehitliği sayılmaz, çünkü 
ganimetlerden gizlice almıştı”

Ün lü Mu h add i s -Fa k i h  İ bn 
Hemma m, el-Musa nnef ad-
lı eserinde bildiriyor ki; Hz. 
Peygamber, kamu malından 
iki dirhemlik bir miktarı çalan 
Eşça’lı sahabesinin cenaze na-
mazını kılmamış. Başka bir ri-
vayete göre bir adam Hayber’de 
ok atarken ölmüş. O zaman as-
hap, “Ne mutlu, şehit oldu!” diye 
sevinirken Hz. Peygamber şöy-
le demiş: “Hayır. Muhammed’in 
canı elinde olan (allah’a) yemin 
ederim ki, onun taksim edilme-
den önce ganimetlerden (gizlice) 
almış olduğu o kadife, üzerinde 
bir ateş gibi yanacaktır.”

Yine eserdeki şu bölüm dikkat 
çekici: “Hayber seferi sırasın-
da ölen birinden söz ettiklerinde 
Hz. Peygamber şöyle buyurdu: 
arkadaşınızın cenaze namazı-

nı siz kılın. Bu sözü duyan saha-
belerin yüzü renkten renge girdi. 
Bunu gören Hz. Peygamber de-
di ki: “O arkadaşınız kamu mal-
larından bir miktar aşırmıştı.” 
Sebep işte budur. Bunun üzeri-
ne sahabiler ölen adamın eşya-
sını karıştırıp baktılar; bir de ne 
görsünler, Yahudilerden ganimet 
olarak ele geçmiş, bir deri pabu-
cu aşırmış.”

Milli Gazete yazarından 
Hükümet’e beddua

Milli görüşçü yazar Mehmet 
Şevket Eygi Mill i Gazete’de 

“allah cezanızı Versin!..” başlığı 
altında yazdığı yazıda bu konu-
da şunları dile getirdi:

“İSLaMcILIĞIN cıcığını çıkarttı-
nız, allah belânızı versin!..
 Ben çoğunuzun o eski mücahit-
lik günlerini bilirim, ne nutuklar 
atıyor, mangallarda kül bırakmı-
yordunuz. Sonra mücahitlik pos-
tunu çıkardınız müteahhit oldu-
nuz.
Müslümansan, hangi meşrep ve 
mezhepten olursan ol, mutlaka 
doğru ve dürüst olmak zorunda-
sın. Siz yıllar var ki, doğruluk şi-
şesini taşa vurup paramparça 

ettiniz. allah bin kere belânızı 
versin! Namaz kılıyor, günde on-
larca defa allah’tan sirat-ı müsta-
qime (doğru yola) kılavuzlaması-
nı lisan ile niyaz ediyorsunuz ve 
hayatta tam tersini yapıyorsu-
nuz. Bre uğursuzlar!.. İslam’da 
devlet ve belediye bütçelerini 
hortumlamak var mıdır. Rüşvet 
almak var mıdır? Haram yemek 
var mıdır? Her türlü emanete hı-
yanet etmek var mıdır? Yalan 
söylemek, halkı aldatmak var 
mıdır? arsa ve arazileri yapılaş-
maya açarak, binalara fazla kat 
çıkma izni sağlayarak haram 
komisyonlar almak var mıdır? 

Maun Suresi özellikle na-
mazlarında ne yaptıkla-
rını ne dediklerini bilme-

den gaflet içinde namaz kılanları 
ve kamu malını el uzatanları ya-
ni gulül suçunu işleyenleri yerden 
yere vuruyor. allah (c.c.)  Maun 
suresinde adeta yakınımızda ve 
uzağımızdaki tüm Müslümanları 
’içi’ ve ‘dışı’ bir olmayan mü-
nafık Müslümanlar konusunda 
uyarıyor. ayetler apaçık ortada-
dır. İşte uyaran adeta tokatlayan 
Maun Suresi’nin ayetleri şöyle: 
Esirgeyen, Bağışlayan allah’ın 
adıyla... 

1. Ey Muhammed! Dini hesap 
gününü yalanlayan ortak koşu-
cu dikkat ettin mi? 2.İşte öksüzü 
kötü davranan odur. 3.Yoksulları 
doyurmaya da yanaşmaz. 4.Vay 
haline o namaz kılanların 5.Onlar 
namazlarında ne yaptıklarını, ne 
dediklerini bilmeden, gaflet, için-
de namaz kılarlar. 6.Onlar gös-
teriş için namaz kılarlar. (Maun 
Suresi, 107.Sure)

Maun Suresi’nde dini yalanlayan 
kimdirin cevabı vardır. kur’an’la 
ilgili sorulabilecek en ürpertici 
bu soru değil midir? Çünkü bu 
sorunun cevabında karşımıza 
dini açıkça inkar edenler değil, 
dini tüm pratikleri ile yaşadığı 
halde bizaat cenab-ı Hak tara-
fından dini yalanlayıcı olarak ki-
şiler çıkmakta değil midir Maun 
Suresi’nde? Bu insanı titreten 
bir manzara değil midir? Maun 
Suresi’nde dini yalanlayan kim-
dir sorusuna kur’an, bahsimiz 
olan surenin ilk ayetinde soru-
yor ve şu cevabı veriyor: “Odur ki 
yetimi iter kakar, yoksulu doyur-
maya özendirmez, vay haline o 
namaz kılanlarınki, namazların-
da gaflet içindedirler. Onlar, işte 
onlar gösterişe saparlar ve onlar 
iylik ve yardıma engel olurlar.”  

Demek oluyor ki, dini yalan say-
manın bir sosyo-ekonomik, bir 
de bireysel-psikolojik olmak üze-
re iki göstergesi vardır. Bunlar 

1-Riyarkarlık, özellikle namaz 
aktörlüğü. 2-Nimetleri başkaları 
ile paylaşmamak, özellikle zayıf 
insanları nimetten mahrum bı-
rakmak.  Maun Suresi’nin iyi oku-
yalım ve düşünelim...

İşte böyle diyor Maun Suresi. Bu 
sureyi tekrar okuyup düşünelim.  
Namaz ve diğer ibadetler İbrahim 
peygamberden itibaren uygulan-
makta olup ortak koşucu yani 
Şirk yapan araplar tarafından 
biliniyordu. kur’an’ın indirildiği 
dönemde  tüm dini görevler, Hz. 
İbrahim’den geldiği gibi ancak 
bozulmuş şekliyle de olsa uy-
gulanıyordu. Mekkeli ortak ko-
şucular, şirkciler, oruç, namaz, 
zekat ve hacdan insanlar değildi. 
Bak.2:128; 16:123;-22:78;21:73)

kur’an’ı ker’im “anla beni, aklını 
ve gönlünü çalıştır, allah’ın tek-
liğine yani aracısız yüzde yüz İs-
lam dininin sahibine sözle değil 
özde iman et, hayır ve barış için 
çalış, sabırlı ol ve çevrene sabır 
telkin et” diyor. ama kendine 
Müslüman diyen insanlar veya 
nüfusunun çoğu Müslüman olan 
ülkeler ise kur’an’ı kerim, De-
mokrasi veya cumhuriyete sözde 
ama özde anlamamışçasına dün-
yada ne kadar despotluk, zülüm, 
geri kalmışlık varsa onların sah-
ne alanları durumdadır. 

Çoğu gösteriş uğruna kendini 
acaba Müslüman göstermiyor 
mu? Çünkü ortada Hadisler artı 
gelenekleri ecdatperestlerin 
din diye ortaya çıkardıkları bir 
‘’uydurma din’’ ve bir de halis 
dinin kaynağı olan ‘’kur’an’ı 
kerim’deki din’’ vardır. Ortada 
bir de geleneklerden uzak, ec-
datperest olmayan ve sadece 
kur’an’ı kerim’in ayetleri anla-
şılacak gerçek din vardır. Bir de 
Maun Suresi’nin tokatladığı ve 
tüm insanları “Bu Müslümanlara 
dikkat” diye uyardığı, görünüşte 
Müslüman ve çevresinde bu şe-
kilde puan toplayan, kur’an’ı 
kerim’i her tarafına gösteriş için 

takan, hatta şirketlerinde, der-
neklerinde, partilerinde logo 
olarak kullanan,  Sünnet diye 
Paygamber sakalı bırakan ama 
aziz kur’an’ı kerim’in gerçek 
manasını ana dili Türkçe veya 
arapça ile anlamayan gaflet 
içindeki Müslümanlar vardır. 

Yunus Suresi’nin 100. ayetini 
devamlı tekrarlıyoruz: “allah 
pisliği, uğursuzluğu akıllarını 
kullanmayanlar üzerine yağ-
dırır’’  Bunu kur’an’ı kerim al-
lah devamlı öğütlüyor. İşte bir 
ayet daha. Enfail Suresi ayet 
22: “Şüphesiz, yeryüzündeki, 
hareket eden canlıların allah 
katında en kötüsü aklını işlet-
meyen sağırlar ve dilsizlerdir’’. 
Gördüğünüz gibi ayetle allah 
“Sürü olmayın, kur’an’ı kerim 
gerçekten anlayın ve ona buna 
bağlı olmayan onurlu, akıllı 
ve şerefli Müslümanlar olun”  
diyor. Geri kalmışlığı, despot-
lukları kuran’ı kerim yarattı-
ğını iddia etmek çok yanlıştır. 
Burada ‘’Müslümanların çağın 
gerisinde, kur’an’ı kerim’in ise 
çağın çok ilerisinde’’ olduğunu 
ifade etmiştik. Geçen sayıları-
mızda “Peygamber diyecek ki: 
“Ey Rabbim! Benim kavmim 
bu kur’an’ı devre dışı tuttular’’ 
ayetini dile getirmiştik. Bu bir 
Hadis, Peygamberin sözü de-
ğildir. Bu ayet bizzat kur’an’ı 
kerim’de vardır. Bizim işimiz 
kur’an’ı kerim’in ayetleri dışın-
da kaynaklar ile olmamalıdır. 
Niye?  İbrahim Suresi 1. ayet 
bakın ne diyor: “Bu kitaptır ki, 
Rabbi’nin izniyle insanları ka-
ranlıklardan nura(aydınlığa), 
O övgüye layık, aziz olanın yo-
luna çıkarmak için sana indir-
dik.”

kaynak: Başta kur’an-ı ker’im 
olmak üzere çeşitli kaynaklar-
dan toparlanmıştır.

B.K.

MAUn suresi sahtekar ve 
riyacılara karşı uyarıyor

İhalelere fesat karıştırmak var 
mıdır? Haram yollarla süper zen-
gin olmak var mıdır? Size bed-
dua ediyorum. allah belanı-
zı versin!.. İki yakanız bir araya 
gelmesin!.. Haram servetlerini-
zi huzur içinde yiyemeyin emi!.. 
Müslümanların yüzünü kara çı-
karttınız... Başınız belâdan kur-
tulmasın.”

Peki ya talana ses 
çıkarmayanlar ve göz  

yumanlar?

Peki, sadece yiyenler mi sorum-
lu? Ya onlara destek verenler? 
İslam’ın muazzez Peygamberi, 
diğer bazı Peygamberler gibi ka-
vimlerine genel bir bedduada 
bulunmamış, ama muayyen gü-
nahları işleyenleri lanetlemiştir. 
Mesela; “Paraya tapana lanet ol-
sun!” demiştir. Mesela; “Bid’at 
çıkarana (dine sonradan ekle-
nen şeyler) lanet olsun!” demiş-
tir. Mesela; “Doğruyu bildiği hal-
de susana lanet olsun!” demiştir.

kaynak : Başta kur’an-ı ker’im 
olmak üzere çeşitli kaynaklar-
dan toparlayan.

Birol Kılıç

Kamu malı çalanların 
(Gulûl) cenaze namazı 

niye kılınmaz?
‘Gulûl’ kelimesinin anlamı kamu malı talanı, suiistimali, çalınması ve kamu 

hakkının tecavüz edilmesi demektir. Peygamber (s.a.v.), ‘Beyt-ül mal’dan, 
yani devlet malından yiyenlerin, kamu hakkında tasallutta bulunmuş 

 olanların, aşıranların cenaze namazını kılmamıştır. İslam’da da bu suça 
“Gulûl suçu“ adı verilmektedir.
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reklamlara inandı, 
ölümden döndü

2011 yılında kalp krizi geçiren 
Hasan Tiftik’e anjiyo yapıldı. 
3 damarında daralma vardı, 

biri stentle açıldı, diğerleri için ilaç 
tedavisi başladı. Tiftik bazı kanal-
larda sürekli yayınlanan, bir dok-
torun pazarladığı bitkisel ürünle-
ri denemeye karar verdi. “Denize 
düşen, yılana sarılır misali dokto-
run iddialarına inandım. Sonuçta 
ot, bundan alsam ne olur diye dü-
şündüm” diyen Tiftik, altı ay bo-
yunca iyi gelir diye bitkisel olduğu 
öne sürülen hapları içti.  
 
Hürriyet’ten Mesude Erşan’ın 
haberine göre aradan altı ay 
geçmişti ki yine kalbinde sorun 
hissetmeye başladı. Yürürken 
rahatsızlık, göğsünde ağrı hisse-
diyordu. Hastaneye, acil servise 
gitti. O esnada kalp krizi geçiri-
yormuş, bir anjiyo daha çekildi. 
Damarları altı ay öncesine göre 
çok fazla tıkanmıştı. “Doktorlar 
damarlarıma bakınca, bu ka-
dar dikkat etmeme rağ men  

nasıl tıkandığını anlayamadılar. 
Bırakın tıkalı damarların açıl-
masını, daha önce açık olan da-
marları da tıkamıştı. acil ame-
liyata aldılar. aileme her şeye 
hazır olun dendi. 4 damara bay-
pas yapıldı” diyor. 

“Reklamlara inanmayın”

Televizyonlardan insanların 
kandırıldığını belirten Tiftik, 
“Televizyonda bu bitkisel ürün-
leri anlatanlara baktım, adam-
lar abdest inde, namazında 
Müslüman’a benziyor. Bundan 
zarar gelmez, herhalde ya-
lan söylemez diye düşündüm. 
Nihayetinde ot, zarar vermez 
dedim. ama ölümden döndüm. 
Üstel ik adı sürekl i değ işen 
bu ilaçlar hiç de ucuz değildi. 
Etrafımdakilere ben deneyeyim, 
faydasını görürsem tavsiye ede-
rim diyordum. Denetim, zararını 
gördüm, içmeyin diyorum” diye 
anlatıyor.

Anjiyoda kalp damarlarında tıkanıklık saptanan 
Hasan Tiftik adlı vatandaş, reklamlarda gördüğü 
bitkisel haplardan kutu kutu içti. 6 ayın sonunda 
damarları daha da kötü oldu ve kalp krizi geçir-
di. Doktorlar acil baypasa aldı. Ölümden dönen 
Tiftik, başkaları da aldatılmasın diye Türk Kar-
diyoloji Derneği ile Sağlık Bakanlığı’nın hazırla-
dığı kamu spotunda 
hikâyesini paylaştı.

Şeker vücuda zehirden beter
Uzmanlar uyarıyor: Sağlıklı kalmak için şeker tüketiminizi  

kontrol altına alın!

En çok tüketilen besinler-
den biri haline gelen şeke-
rin hiçbir besleyici özelliği 

bulunmuyor. Sadece şişmanlığa 
ve şeker hastalığına değil, kan-
sere de yol açan şekerden olabil-
diğince uzak durmak gerekiyor. 
Masum zannettiğimiz şekerin, 
diş çürükleri, karaciğer yağ-
lanası, trigliserid yükselme-
si, unutkanlık, erken bunama, 
tekrarlayan hipoglisemi atakla-
rı, diş ve diş eti hastalıkları, ba-
ğışıklık sisteminin zayıflama-
sı, damar sertliinin hızlanması, 
besin alerjileri, vücutta ürik asit 
yükselmesi, kanda pıhtılaşma 
eğiliminin artması gibi yan etki-
leri var. Bu listeyi daha da uzat-
mak mümkün. Bu yüzden şeker 
kullanımının düzenlenmesinde 
fayda var. 

Çayı şekersiz içmeye, kola veya 
enerji içecekleri gibi şeker ek-
lenmiş meşrubatlardan uzak 
durmaya, tatlılara mesafeli dur-
maya dikkat ederek sağlığınızı 
koruyabilirsiniz. 

İntihar etmeyin

Şeker tüketerek kendinizi gün-
den güne öldürdüğünüzü bi-
liyor muydunuz? Şeker vücu-
dun mineral dengesini bozuyor, 
krom ve bakır eksikliğine ne-
den oluyor, kalsiyum ve mag-
nezyum emilimini bozuyor, 
kanda E vitaminin miktarını 
azaltıyor, protein emilimini en-
gelliyor. alkol gibi zehirleyici 
olabilen şeker, bağımlılık yapı-
yor. Dikkatsizliğe, depresyona, 
baş ağrısına, migrene, gözlerde 
katarakta, çocuklarda hiperak-
tivite, anksiyete ve konsantras-
yon bozukluğuna neden oluyor. 
Çocuk felci riskini artırısyor. 
Bacaklarda varislere neden olan 
şeker, eklem ve tendonları has-
saslaştırır. Sindirim sisteminin 
asit dengesini bozar, hazımsız-
lığa sebep olur. 

Şekeri azaltmayı nasıl  
başaracağız? 

• Şekeri içme: kilo vermeye ça-
lışanlar, sağlıklı kalmak iste-
yenler şekerli içeceklere “ha-
yır” demeli. Böylece günlük 
kalori alımını 500 kalori dü-
şürmek mümkün. 

• Doğal şeker tüketimi: Mey-
veler de şeker içeriyor ancak 
meyvelerin içinde bulunan 
lif ler şekerin kan dolaşımı-
na karışmasını yavaşlatıyor. 
Böylece kan şekerinin hızla 
yükselip düşmesi engelleniyor. 
atıştırma isteği geldiğinde şe-
kerli başka bir yiyecek yerine 
meyve tercih edilmeli. 

• iştahınızı bastırın: canınız 
mutlaka tatlı istiyorsa antibak-
teriyel ve antioksidan özelliğe 
sahip balı tercih edin. 

• Uzak durun: Hamurişi şekerli 
tatlılardan, tatlandırıcı madde 
kullanılmış her türlü yiyecek-
ten uzak durun.

Sarı kantaronun faydaları
almanca ismi “Johannis-

kraut” olan sarı kantaro-
nun faydaları saymakla 

bitmiyor. Şifalı bitkiler içinde do-
ğal antidepresan özelliği ile ayrı-
lan sarı kantaron, sinir kaynaklı 
mide ağrılarına birebir. Safra sal-
gısını uygun yönde etkilediği için 
genel olarak sindirim sistemi için 
de rahatlatıcıdır. İştah açıcı olarak 
da kullanılan sarı kantaron anti-
septik özelliği ile vücudu temiz-
lerken, analjezik özelliği ile ağrıla-
rı dindiriyor. Günde 3-4 bardaktan 
fazla olmamak şartıyla içilen sarı 
kantaron çayı, hafif ve orta şiddet-
teki depresyonlara, menopoz dö-
nemindeki kadınların sıkıntıları-
na da iyi geliyor; korku, endişe, 
kaygı, umutsuzluk ve çaresizlik 

duygularının giderilmesine yar-
dımcı oluyor. kronik yorgunluk, 
uykusuzluk, stres dönemlerin-
de kullanılması tavsiye ediliyor. 
kantaron yağı ise hücre yenile-
yici özelliği yaralara iyi geliyor. 
Hamilelerin ve hamile kalmak is-
teyenlerin kullanması kesinlikle 

tavsiye edilmiyor. Sarı kantaron 
veya herhangi bir bitkinin sağlı-
ğa yararının yanında yan etkile-
ri de kuvvetli olabilir. Bu yüzden 
kullanım sırasında olumsuzluk-
lar hissediyorsanız, kullanma-
yı mutlaka bırakın. Doktorunuza 
danışın.

Bağımlı mısınız?
Katkı maddelerinin, özellikle de tuz, şeker, yağ 
üçlüsünün bağımlılık yaptığı neredeyse kesin. 

Üstelik hızla artan obezite oranlarında da ciddi 
miktarda payları var. Peki gıda üreticileri bu ger-
çeği bile bile bize bunları neden yediriyor dersi-
niz? Sorunun cevabını Hürriyet gazetesinde ünlü 

doktor Mehmet Öz cevapladı. 

Fast food ve muhtelif abur cu-
bura karşı giderek artan ba-
ğımlılığımız ve yine giderek 

artan obezite vakaları... Ortada bir 
yanlışlık olduğu kesin. Peki nere-
de bu yanlış? Saymaya 
şöyle başlayayım: Bu 
yiyeceklerin çoğu iş-
lenmiş kaynaklardan 
üretiliyor. Yani bitkisel 
kaynaklı olmak yerine 
bitkisel yağlarla yapı-
lan gıdalar... Beslenme 
alışkanlıklarımızda da 
ciddi bir yer kaplıyor-
lar. ‘atıştırma’ dendiğinde aklımı-
za bir kâse elma değil, cips veya 
muadili bir şey geliyor. asıl sorun-
sa bu besinlerin içindekiler. New 
York Times’dan Michael Moss, fast 
food’lar da dahil olmak üzere ço-
ğu abur cuburun içindeki bağımlı-
lık yaratan maddeler olduğun söy-
lüyor. Üstelik de bu maddeler size 
hiç yabancı değil: 

Tuz, şeker ve yağ! 

Moss’a göre tuz ‘mucize katkı’ 
olarak görülüyor çünkü ucuz 
yoldan lezzet katmak anlamına 
geliyor. En önemli özellikleri şe-
keri daha tatlı hale getirmesi ve 
kraker ya da cipslerin kıtır kıtır 
olmasını sağlaması. Ürünlerin 
raf ömrünü uzatması da cabası. 
ancak işin gerçeği şu ki fazla tuz 
tüketmek sadece yüksek tansiyo-
na ve kalbinizin zarar görmesine 
yol açmakla kalmaz aynı zaman-
da daha şiş görünmenize ve vü-
cudunuzun su tutmasına neden 
olabilir. 

“Vücudumuz şekerli yiyecekle-
ri arzulamaya istemsiz olarak 
programlı gibidir. Gıda üretici-
leri bunun farkında. Bu durumu 
fırsat bilip mümkün olduğunca 
fazla şeker ekleyerek daha güzel 
görünen gıdalar üretiyorlar” di-

yen Moss’a göre bardağı taşıran 
son damlaysa ‘bliss point’ deni-
len haz noktası. Bu nokta, tüke-
ticinin ayaklarını yerden kesmek 
için eklemeleri gereken şeker 

miktarını tanımlıyor.

Gelelim yağa. Yağ, şe-
kerden daha da etki-
li. Birçok türü var ve 
ürünlerin etiketlerinde 
kolay kolay fark edil-
miyor. Yağ, şekerin iki 
katı kadar enerji sağlar 
ve gıdaların raf ömrü-

nü çok daha fazla uzatır. aynı za-
manda da gıdaları daha hacimli 
gösterir. Moss’a göre gıda üreti-
cisi bir ürüne ne kadar fazla yağ 
eklerse, o ürün o derece karşı ko-
nulmaz hale geliyor.

Patates cipsine dikkat 

Moss, özellikle patates cipsinin 
kilo alımına en çok neden olan 
yiyeceklerden biri olduğunu 
çünkü bağımlılık yaratacak ka-
dar tuz, şeker ve yağ içerdiğini 
söylüyor. Patatesler yağda gev-
rek hale gelene kadar kızartılı-
yor. En fazla kalori de bu kızart-
ma işleminden geliyor. Sonra da 
ağzımıza ilk attığımızda tadını 
aldığımız ve ekstra lezzet patla-
masına neden olan tuzla kapla-
nıyorlar. Siz cipsi yer yemez pa-
tatesteki basit karbonhidratlar 
vücutta anında şekere dönüştü-
rülüyor ve demin bahsettiğimiz 
karşı konulamaz haz noktasına 
ulaşılıyor. Sonra şeker hızla ka-
na karışıyor ve bu da kan şeke-
rinizin fırlamasına neden oluyor. 
Moss’a göre fast food ve abur cu-
burlara karşı bağımlılık yaratan 
tuz, şeker ve yağ üçlüsü patates 
cipsinin özünü oluşturuyor. Bu 
özellik de bir kere başladınız mı 
sürekli daha fazla cips yemek is-
temenize neden oluyor.

Dr. Mehmet Öz




