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erdoGan’a
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2-3

polis yanlış yaptı

Viyana protestoları esnasında
Avusturya, çok kirli ve ikili oynamıştır. Bir anda Erdoğan’a karşı
olan düşmanlık Avusturya’ya çevriliyordu... Küfi Seydali, Sayfa 4
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Gergin buluşmada
ne konuşuldu ?
“Başbakan Türkiye’deki seçim kampanyasını Avusturya’ya
taşımıştır ve sokaklarımızda huzursuzluk meydana gelmiştir. Misafir
olduğunuz ülkeye saygı böyle olmaz.Bunu red ediyoruz.
Saygı başka olur.” Dışişleri Bakanı Kurz, Viyana
“Vatandaşlar ile Viyana’da adeta âşıkla maşukun bir aya gelmesi
gibi bir tabloyu orada gerçekleştirdik.” Başbakan Erdoğan, Ankara

V

iyana - Erdoğan için
‘’Avusturya’ya gelip Türkiye’deki seçimleri ve
sorunları getirerek ortamı zehirlemesin’’ dediği Yeni Vatan
Gazetesi’ne yazılı ve sözlü olarak teyit edilen Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Başbakan
Erdoğan’ın konuşmasından sonra sözlü ve yazılı olarak şunları
ifade etti: ‘’Erdoğan’ın konuşması ülkemize huzursuzluk getirmiştir. Erdoğan ülkemize kendi
ülkesinin seçim yarışını haksızca getirerek burada huzursuzluk
yaratmıştır. Bu duruma karşıyız
ve bunu kesin bir şekilde reddediyoruz. Bu bir provokasyondur.
Misafir geldiğiniz ülkeye saygılı
davranmak bu olamaz. Kendisiyle ertesi gün buluşarak bu
düşüncelerimi Dışişleri Bakanlığı adına dile getirdim. Sayın
Erdoğan ile duygusal bir görüşme gerçekleştirdik. Başbakan
Erdoğan’a, kendisinin Viyana
programına ilişkin düşüncelerimizi aktarma fırsatı buldum.
Başbakan seçim kampanyasını
Avusturya’ya taşımıştır ve sokaklarımızda huzursuzluk meydana gelmiştir. Son dönemde
kimlik konusundaki kaydettiğimiz gelişmeler bu program ile
zor hale gelmiştir. Türkiye’den
bu tarzda bir müdahale zarar vericidir. Erdoğan, görüşmemizde
daha çok kendini haklı çıkaracak bir şekilde, yaptığı konuşma-

söyleyen Kurz’un, çıkan sorunlarda göçmen karşıtı partilerin
tutumlarının da etkili olduğunu
ifade ettiğini söyledi.
Açıklamasında, her zaman içeride ve dışarıda aynı şeylerin söylenmesine Erdoğan’ın çok önem
verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Bazen bundan rahatsızlık
duyuyorlar ama, başbakanımız
her zaman kapalı toplantılarda
da kamuoyunun önünde de aynı
şeyi söyler. Avrupalı dostlarımızdan da AB süreci dahil her
konuda aynı yaklaşımı beklemek de bizim hakkımızdır” şeklinde konuştu.

nın neden bir seçim konuşması
olmadığını anlatmaya çalıştı.
Türk asıllı genç vatandaşlarımızın kimlik konusunda sorunları
olduğunu ve Türkiye’den bu tür
provokatif müdahalelerin entegrasyon için zararlı olduğunu,
Viyana’yı fethetme zihniyetiyle gelen ‘’Sultan Süleyman ve
Kara Mustafa Paşa’nın torunlarısınız’’ sözlerinin barışa, uyuma ve karşılıklı saygıyı artırmaya destekleyici açıklamalar
olmadığını ifade ettim. Bu tür
açıklamalar Avusturya’da aşırı sağın ekmeğine yağ sürerek
Türkiye göçmenlerini daha zor
duruma düşürecektir. Çünkü
bu provokatif sözler suiistimale açık söylemlerdir. Kendisine
uyum konusunda hangi gelişmeleri sağladığımızı anlatmaya
çalıştım. Görüşmemizde ayrıca
Türkiye’nin Avusturya’ya din konusundaki etkisi, Türkiye’deki
insan hakları, fikir özgürlüğü ve
ikili ilişkileri konuştuk. Bu buluşma bizim açımızdan her şekliyle faydalı bir görüşme oldu.’’

Erdoğan Türkiye’ye döndükten sonra konuştu

Hangisi doğru?

Avusturya’da Sebastian Kurz’la
bir görüşme yapan Erdoğan
Viyana’da bu konuda herhangi
bir açıklamada bulunmazken,
Türkiye’ye dönüşünde partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı ve Avrupa gezisi
hakkında şunları söyledi: “Hafta
içi Avusturya ve Fransa’daki vatandaşlarımızla hasret giderdik.

Başbakanlık tarafından yapılan
açıklamada ise görüşmenin tam
tersine çok olumlu geçtiğinin
ifade edilmesi şaşırttı. Çünkü
Avusturya Dışişleri Bakanlığı,
görüşmenin oldukça duygusal
geçtiğini teyit etti. Başbakan-

Avusturya’da maalesef bize 10
bin kişilik bir spor salonu tahsis
edildi. Ama dışarıda da vatandaşlarımız vardı. Konuşmanın
ardından dışarıdaki vatandaşlarımıza da hitap ettik. Adeta
âşıkla maşukun bir aya gelmesi

lık Basın Merkezi tarafından
yapılan açıklamada, yapılan
görüşmede Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz’un Başbakan
Erdoğan’a UETD 10. yıl etkinlik-

lerinde yaptığı konuşmada verdiği olumlu mesajlardan dolayı
teşekkür ettiği ifadelerine yer
verildi. AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu ise

görüşmeden sonra gazetecilere
otel önünde yaptığı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’la Avusturya Dışişleri
Bakanı Sebastian Kurz arasın-

daki görüşmenin çok olumlu
geçtiğini söylemişti. Mevlüt Çavuşoğlu, uyum konusunda ve
özellikle Almanca öğrenmede
önemli mesafeler kaydedildiğini

gibi bir tabloyu orada gerçekleştirdik. Daha sonra Avusturya
Dışişleri Bakanı’nı da kabul ettik
ve oradaki vatandaşlarımızın sorunlarını da konuştuk.”
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KÜFİ
SEYDALİ
YORUM

Avusturya polisi
yanlış yaptı
Dünkü (19.06.2014) Viyana protestoları esnasında Avusturya, çok kirli
ve ikili oynamıştır. Bir anda Erdoğan’a karşı olan düşmanlık Avusturya’ya
çevriliyordu. Bahusus Kürtler ve Aleviler, oynanan kirli oyunu fark etmişler ve çok sert tepki göstermişlerdir. Gösteri güzergâhı üzerinde ve
Erdoğan’ın konuşma yaptığı salona yakın, kocaman bir panoyla, protestocuları kışkırtacak bir şekilde ve büyük polis koruması altında, “Hoş geldin Erdoğan” ve Erdoğan resimli bir reklam koymuş! Dikkat, polis panoyu
koruyor! Arif olan anlar!!
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Yurtdışındaki Türk vatandaşları
nasıl oy kullanacak?

B

aşbakan Erdoğan’ın Viyana
ziyareti ülkedeki Türk toplumunu da ikiye bölerken,
siyasette de derin kutuplaşmalara
sebep oldu. Birçok kişi, Erdoğan’ın
Avusturya’ya bu şekilde gelmesinden duyduğu rahatsızlığını dile
getirirken, Avusturya partilerinde
bulunan Türk kökenli siyasetçiler
de ikiye ayrıldı. SPÖ’lü İbrahim
Beyazıt, ziyaretin şeklinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek
partisinden istifa etti.
Entegrasyon başarısız
olmuştur
SPÖ üyesi ve Sosyal Demokr a t Ti caret O das ı’n da (S o z i a l d e m o k r a t i s c h e r Wi r tschaftsverband, SWV) Türk
kökenli işletmelerin başkanı olarak görev yapan İbrahim Beyazıt,
bu konuda tepkisini ortaya koyarken çarpıcı açıklamalarda bulundu: “On yıllardır burada yaşayan
Türkler, bu ülkede yeni bir vatan
bulamamışlar. Bu insanlar arayıştalar ve Türkiye’de iktidarda olan
bir adama sarılıyorlar. Bu şekilde
entegrasyon başarısızlıkla sonuçlanmıştır.”
Avusturya partileri Türkleri
oy için merdiven basamağı
olarak kullanıyor
Erdoğan’ın ziyareti hakkında tepkisini ortaya koyan Beyazıt, hem
Ticaret Odası´ndan hem de partiden istifa etti. Beyazıt, “Bu konuyu enine boyuna düşündüm ve
fikirlerimi dile getirdim. Bu yüzden istifa ediyorum. (...) Burada
Erdoğan hayranlarının toplanmasının asıl sorumlusu Avusturya
partileridir. Bu partiler bizi oy için
merdiven basamağı olarak kullanıyor. Buna SPÖ de dâhil” diye konuştu.
Türkiye siyasetinin Avusturya’ya
taşındığını düşünen Beyazıt,
“Avusturya’daki büyük partilerde Erdoğancılar var. 2012’den beri
sürdürdüğüm görevimde sıkıntılar
yaşadım” dedi.

K

onsolosluk yetkililerinden
alınan bilgiye göre, adres
beyanı yaptırmayan vatandaşların oy kullanma hakkı olmadığı belirtildi. T.C. vatandaşı ya da
çifte vatandaşlık hakkına sahip
olanlar ve 18 yaşını dolduranlar
oy kullanabilecekler.
Oy kullanmak için ilk
yapılacaklar
Oy kullanabilmek için önce aktüel
“Anmeldung” (ikamatgah adresi
kağıdı) ile bağlı bulunulan konsolosluklara gidilerek adres beyanında bulunulmalı. İkinci aşamada ise www.ysk.gov.tr adlı internet
adresinden “yurtdışı sorgulama”
tıklanır, burada nüfus cüzdan kayıt bilgileri verilerek, adres beyanı
tescil edilir.
Yetkililer, yurtdışında yaşayan vatandaşların oy kullanma işlemleri için gümrüklerde ve havaalanlarında da oy verilebileceğini ancak
YSK tarafından sandıkların ne zaman açılacağının henüz bildirilmediği ifade etti. Yetkililer ayrıca
seçmenlerin nüfus cüzdanlarının
da yanlarında bulunmaları gerektiğini bildirdi.
Sandıklarda kimler
görev yapacak
A l m a nya’d a to p l a m 7 b ö lgede sandık kurulacağı,
Hamburg-Schleswig Holstein
eyaletlerinde yaşayan vatan-

daşların Hamburg’da mı yoksa
Hannover’de mi oy verme işlemlerini gerçekleştirileceği konusunda
henüz ellerinde kesin bir bilgi bulunmadığı belirtildi.
Sandıklarda konsolosluk görevlileri, konsolosluğa bağlı öğretmenler ve konsolosluğa bağlı din
görevlileri olmak üzere devlet memuru olan herkes sandık görevlisi
olabileceği gibi, siyasi partilerden
de temsilciler görev alacak.
Seçmen kütüğüne kayıt
olamayacaklar
T.C. vatandaşı olanlar ile çifte vatandaşlık hakkına sahip 18 yaşını dolduran her vatandaş oy kullanabilecek.
Yurtdışı seçmen kütüğüne
kayıt olamayacaklar kimler?
1. Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar
2. Mernis kayıtlarında TC kimlik
numarası olup da, olup da, seçmen niteliğine sahip olmakla birlikte Mernis adres kayıt sisteminde
(AKS) yurtdışı ülke bilgisi olmayanlar
3. Silah altında bulunan erler
(izinli olsalar bile) yurtdışı seçmen
kütüğüne kayıt olamazlar.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK),
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk

turu için 10 Ağustos’u, ikinci turu için ise 24 Ağustos’u belirledi.
Yurt dışında 500’den fazla seçmeni
olan ülkelerde yaşayan vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimi için
31 Temmuz, 01-02-03 Ağustos’ta

oy kullanacak. Oy kullanılabilecek
ülke sayısı ise yaklaşık 60. Edinilen
bilgiye göre YSK seçimde kullanılacak kağıt, paravan gibi ihtiyaçlarını önümüzdeki dönemde 3-4 seçim
yapabilecek şekilde tedarik ediyor.
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Erdoğan’ın Osmanlı ile ilgi
OKUYUCU
MEKTUBU sözleri FPÖ’nün ekmeğine yağ
FATİH sürdü. Farkında mısınız ?
AKCAN

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Avusturya’nın başkenti Viyana’da AK Parti
taraftarlarına yaptığı konuşmada “Bizler
Kanuni Sultan Süleyman’ın torunları, IV.
Mehmet, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
gibi kahramanların mirasçılarıyız. Osmanlı
Devleti’nin Viyana’ya yaptığı iki kuşatma
sırasındaki padişahların ve sadrazamların
torunlarıyız. Biz, bugün Viyana’ya gönüller
kazanmak için geldik. Bizden hiç kimsenin
korkmasına, çekinmesine, tedirgin olmasına
gerek yok“ dedi. Avusturya’da büyük tepkilere
neden olan bu konuşmanın dürüst ve açıkça
tartışılması gerekir. Çünkü Erdoğan’ın torunu
olduğu Osmanlı ile ilgili sözleri aşırı sağ Türk
düşmanı FPÖ’nün ekmeğine yağ sürmüştür.
Hatta bu yaldızlı sözler üzülerek ifade ediyorum ki yaldızlı hançer gibi saplanmıştır.
Umarım Yeni Vatan Gazetesi bu mektubumu
yayınlar.

A

nılan bu üç isim geçmişte Viyana’yı kuşatmıştı. Kanuni 1529 yılında
ilk kuşatmayı yapmış, ancak başarılı olamadan geri dönmek
zorunda kalmıştı. Padişah IV.
Mehmet’in Sadrazamı Merzifonlu
Kara Mustafa Paşa ise 1683 yılında
ikinci kuşatmayı yapmış ve hezimete uğramıştı. Öylesine kaçmıştı ki, otağı ve hazinesi bile düşmanın eline geçmiş ve sığındığı
Belgrat’ta padişahın emriyle boğdurularak öldürülmüştü.

B aşbakan Recep Tay yip
Erdoğan’ın Avusturya’daki konuşmasına duyulan tepkileri anlamak
için Viyana’da 10 yıl, 20 yıl veya 50
yıl Türkiye göçmeni olarak yaşamaya gerek var mı? İstanbul’dan
Viyana’ya yapılan birkaç günlük
şehir turu bile bu gerçeği görmek
için yeterli değil mi?
Kanuni Sultan Süleyman’ın
1529 tarihinde yaptığı Birinci
ve Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa’nın 1683’te yaptığı İkinci

Viyana Kuşatmalarından arta kalanlar, Viyana ve çevresinde kafalara vura vura, nakış gibi yıllardır işleniyor.
“Türk deliği (Türkenloch)“, “Türk
Topu (Türkenkugel)“ gibi bölge
ve yerlere verilen isimler başta
olmak üzere Osmanlı’nın Viyana
kuşatmasına kadar yollarda yaptıkları zalimlikler Almanca dilinde sanki dün olmuş gibi anlatılmıyor mu? Kahlenberg
dağında bulunun Polonya Kralı
Sobieski’nin adını verdikleri kilisede 500 yıldır her Eylül ayında hâlâ , “Tanrıya şükür biz ve
Hristiyan dünyası Osmanlı belasından kurtulduk“ diye dua
edilmiyor mu? Viyana kuşatmalarında yaşanmış olaylar
hikâyeleştirilerek ve abartılarak
Viyana başta olmak üzere tüm ülkede ballandıra ballandıra anlatılmıyor mu?
Artık antika olmuş heykel, bez
parçası, silahlar, Türk topları ve mücadele anıları, hatta fırıncıların halka yerin altından
ekmek pişirerek yardım ettikleri, duvarlara kocaman harflerle yazılarak anlatılmıyor mu?
FPÖ adlı aşırı sağcı parti Viyana
kuşatmasını geçen seçimlerde ağzına dolayarak Türk ve
Müslüman düşmanlığı yapmadı mı? Erdoğan’ın Viyana’da,
Viyana kuşatmalarına atıfta bulunarak “Bizler Kanuni Sultan
Süleyman’ın, IV. Mehmet ve
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa gibi

kahramanların torunları ve mirasçılarıyız…” sözleri Avusturya’nın
bağrına bu anlamda saplanmış
bir hançer değil midir? Eğri oturup doğru konuşalım; “torunları
olmaktan gurur duyacağımız” her
üç isim de Viyana kuşatmasında
başarısız olmadı mı? Buralarda ne
işleri vardı?
Sayın Başbakan Erdoğan’ın, kendisini istemeyen Avusturya’ya
Viyana’dan verdiği bu mesaj ile
Türkiye göçmenlerine yararı mı
olmuştur yoksa zararı mı? Bu
mesajla Türkiye göçmenlerinin
Avusturya´da ocaklarına incir ağacı dikilmemiş midir? Avusturya ve
Hristiyan dünyası yapılan bu konuşmayla “bak ne kadar haklıymışız, Türkler hâlâ Viyana´yı savaşçı
bir ruh ile fethetmeye çalışıyor” demeyecekler mi? Yolda, sokaklarda,
toplantılarda, basında ve siyasette
Erdoğan’ın bu sözleri hep Türkiye
göçmenlerinin başına kakılmayacak mı? Türkiye göçmenleri hep
potansiyel bir savaşçı kuşatmacı
olarak görülmeyecekler mi? Hiç
söylenmemesi gereken bu sözlerin Türkiye göçmenlerine yararı
nedir? Yunan Başbakanının gelip
İstanbul’da Rum asıllı vatandaşlarına, “Sabredin Konstantinopol’u
(İstanbul’u) fethimiz yakındır.
Dedelerimiz Bizans Krallarının torunları olmakla gurur duyun“ dese Türkiye’de ne olur?
Saygılarımla,
Fatih Akcan
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Häupl’u bekleyen büyük tehlike
2015 belediye seçimleri yaklaşırken, SPÖ Viyana için tehlike çanları çalıyor. Viyana’nın merkez
ilçelerinde Yeşiller’in oy oranı giderek artarken, dış ilçelerde ise FPÖ her geçen gün güç kazanıyor.
Bu durum da Viyana Belediye Başkanı Michael Häupl’u endişelendiriyor.

Y

de Yeşillerin hanesine bir artı olarak geçtiği yorumları sık sık dile
getiriliyor. Bu sebeple araştırmalarda, birçok ilçede solcu oyların
Yeşiller’e kaydığını gösteriyor.

apılan kamuoyu araştırmalarının yanı sıra, geçtiğimiz ay gerçekleşen Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde, SPÖ,
Viyana’da tarihinin en düşük oy
oranına sahip oldu: % 27,62. Parti
tarafından yapılan yorumlarda,
Avrupa seçiminin yerel seçim için
gösterge olmayacağı iddia edilse
de, parti örgütü ve Häupl için tehlike çanları çoktan çalmaya başladı.

SPÖ’lü ilçeler elden
gidecek mi?

FPÖ ve Yeşiller güçleniyor
Gelecek yıl gerçekleşecek yerel seçimlere konsantre olan görevdeki
Belediye Başkanı Häupl, koltuğunu kaptırmamanın planlarını yapıyor. SPÖ’nün işini en çok zorlayan ise alternatif partilerin son
dönemde güç kazanması. Popülist
çizgideki sağcı parti FPÖ özellikle
dış ilçelerdeki oy oranını artırırken, iç ilçelerde de Yeşiller’in güç
kazandığı görülüyor.

Koalisyon Yeşiller’e yaradı
Diğer yandan geçtiğimiz dönemde kurulan SPÖ-Yeşiller koalisyonu da, SPÖ’nün elini zora sokan
etkenlerden biri. Koalisyon yöne-

timinin yaptığı birçok olumsuz icraattan sorumlu görülen sosyal
demokratların, koalisyonda yeterli derecede etkin olamadığı kanısı yaygın. Bunun aksine, belediyenin yaptığı olumlu projelerin

Geçtiğimiz Avrupa Parlamentosu
seçim sonuçlarına göre tam 10
ilçede Yeşiller önde gözükürken, FPÖ de özellikle işçi sınıfının yaygın olarak yaşadığı bölgelerde oyunu yüzde 5 olarak
artırmış durumda. Bu ilçelerin
başında Floridsdorf, Favoriten
ve Simmering geliyor. SPÖ yönetimi her ne kadar durumu idare
etmeye çalışsa da, parti ve örgüt
Häupl’dan yeni bir hamle bekliyor. Seçmenlerin karşısına yeni
bir manifestoyla çıkmayacak bir
SPÖ’nün yerel seçimlerde büyük
bir yenilgi alması kaçınılmaz gözüküyor.

Pansiyon
Brunnenmarkt
temiz ve ucuz

16. Viyana Brunnengasse 60 adresindeki Brunnenmarkt
Pension, temizliği, her bütçeye uygun fiyatları, güleryüzlü hizmetiyle dikkat çekiyor. Türkiye göçmeni girişimci
Feyzullah Andak'ın imzasını taşıyan Viyana'nın ilk ve en
nezih pansiyonu Brunnenmarkt Pension, 1, 2 ve 4 kişilik
odalarıyla Viyana dışından gelecek misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz güvenilir, konforlu bir adres. Metro ve tramvay
duraklarına sadece birkaç dakika yürüme mesafesinde konuşlanan pansiyonun çevresinde pek çok restoran ve alışveriş yapılabilecek dükkanlar da bulunuyor. Brunnenmarkt
Pansiyon'un 29 Euro'luk fiyatlarına kahvaltı da dahil.

www.pensionbrunnenmarkt.at

Rezervasyon Tel: 0676 737 39 22
(Anzeige/İlandır)
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Atatürk Kültür
Merkezi taşınıyor

10.

bölgede Antonsplatz’ta bulunan
Atatürkçü Düşünce
Derneği Avusturya taşınıyor.
Sekiz yıldır derneğin merkezi
olarak kullanılan Atatürk Kültür
Merkezi’nin 12. bölgeye taşınacağı
duyuruldu. 22 Haziran Pazar günü 10. bölgedeki dernekte son pazar kahvaltısı düzenlenirken, sonbaharda gerçekleşecek açılıştan
sonra 12. bölgedeki yeni merkezin
kullanılacağı dernek tarafından
açıklandı.
ADD Başkanı Murat Barlan yaptığı açıklamada “Yaz tatili sonrasında, yeni ve en az şimdiki lokalimiz kadar güzel bir Atatürk
Kültür Merkezinin açılışında tekrar birlikte olacağız. Ölümsüz

ELGA sağlık
bilgi
sisteminden
çıkanların
sayısı
artıyor

S

ağlık Bakanı Alois Stöger’in
bir soru önergesine verdiği
yanıt, EGLA adlı elektronik
sağlık dosyası ile ilgili istatistikleri ortaya çıkardı. Buna göre Nisan
2014 ayı itibariyle 95 bin vatandaş
ELGA sisteminden bilgi kaydını sildirmiş durumda.
Bunun yanı sıra Nisan ayı verilerine göre 68 bin Avusturyalının
da sistemden kayıtlarını sildirmek için başvurduğu açıklanırken, bürokratik işlemlerin iki
aya yakın sürmesi sebebiyle henüz elektronik ortamdaki dosyadan çıkmadığı belirtildi. Bu
işlemlerin tamamlanmasıyla
toplamda 163 bin kişinin ELGA
adlı sağlık sisteminden tamamen kaydını sildirmiş olması
bekleniyor.

önderimiz Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ümüzün adına yaraşan yeni lokalimizde Atatürkçü
Düşünceye hizmet etmeye devam
edeceğiz” diye konuştu.
B a r l a n ay r ı c a , ge ç t i ğ i m i z
Perşembe günü (19.06) dernek tarafından düzenlenen yürüyüş ve

Erdoğan’ı protesto gösterisine katılan vatandaşlara şu sözlerle teşekkür etti: “Prater’de toplanan
diğer gösteri grubunun aksine, sadece ŞANLI TÜRK BAYRAKLARI ve
ATATÜRK POSTERLERİ altında ya-

pılan yürüyüşümüze katkıda bulunan, başta derneğimizin gençleri olmak üzere tüm arkadaşlarıma
ve katılarak bizlere destek veren
tüm derneklere ve yurttaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.”
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Cumhurbaşkanı Fischer’den
IRPA´ya ziyaret
Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Suudi
Arabistan tarafından desteklenen,
kısa adı IRPA olan ve İGGÖ´nün eski
başkanı Anas Şakfeh’in yönetiminde
olan İslam Üniversitesi’ne bir ziyaret
gerçekleştirdi. Birlikte yaşama vurgu
yapan Fischer, “Bu konuda hepimiz
sorumluluk sahibiyiz” diye konuştu.

A

vusturya’daki tek İslami
eğitim veren yüksekokul statüsünde olan IRPA
(Privater Studiengang für das
Lehramt für Islamische Religion
an Pflichtschulen), 16 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Fischer’i
konuk etti. Fischer, Viyana’nın
Liesing bölgesindeki okula gerçekleştirdiği ziyarette, “kültürlerarası pedagoji” ve “İslami hukuk
kaynakları öğretisi” derslerine katılırken, kurumu gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.
“Huzurlu bir birlikte yaşam
için hepimiz sorumluluk
sahibiyiz”
Yaptığı konuşmada İslam dininin Avusturya’yla olan yakın ve
geleneksel ilişkisine övgü yapan
Fischer, kurumda verilen eğitimi
takdir ettiğini belirtti. Bu kapsamda birlikte yaşama vurgu yapan Cumhurbaşkanı, öğrencilerle yaptığı sohbet sırasında gelen
bir soruya ise, “Huzurlu bir birlikte yaşam için toplumdaki diğer bireyleri ve onların düşüncelerini göz ardı etmemeliyiz. Diğer
insanların ne düşündüğü konusunda kafa yormalıyız. Bu so-

rumluluk hepimize ait” diye yanıt verdi.
Din dersi, eğitim reformu ve
İslam öğretmenleri gibi
konular masaya yatırıldı
Eğitim kurumunun müdürü
Amena Shakir, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Fischer’e te-

şekkürlerini sunarken, okulun
Batı Avrupa’da tek olduğuna vurgu yaptı. Shakir, aynı zamanda pedagogların eğitimi konusunda son
dönemde yaşanan tartışmalara
da değinirken, bu konuda yaşam
alanına bağlı teoloji, modern ders
materyalleri ve dinler arası araştırma olmak üzere üç yeni adım
atıldığını belirtti.

Organizasyon kapsamında gerçekleşen panelde de kamuoyunu ve Müslüman toplumunu
yakından ilgilendiren konular
tartışıldı. Din dersinin geleceği
ve etik dersiyle olan bağlantısı,
eğitim reformu ve İslam dini öğretmenlerinin beklentileri gibi
konular ağırlıklı olarak ön plana çıktı.
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Alman Müzesi’ni Yılmaz yönetecek

K

dı. Alman basını Avrupa’nın en
önemli müzelerinden birinin başına bir Türk kökenlinin getirilmesine geniş yer verdi. Köln anakent
belediye Başkanı Jürgen Roters,
Yılmaz Dziewior’un müze için
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Viyana’nın kronikleşen sorunu:

Dilencilik Çetelerin ve
mafyanın kontrolündeki
dilencilerin içler acısı
yaşamı

Avrupa’nın en önemli müzelerinden Museum Ludwig Köln müzesini Yılmaz
Dziewior yönetecek. Babası Türk annesi Polonya kökenli Alman olan Yılmaz
Dziewior, ilk Türk kökenli müze müdürü olacak.
öln’de 20. ve 21. yüzyıldan
ünlü tabloların bulunduğu, Avrupa’nın sayılı müzelerinden Museum Ludwig’in başına Yılmaz Dziwieor’un getirilmesi
Almanya’da geniş yankı uyandır-

-

bir şans olduğunu söyledi. Şimdi
Avusturya’da Bregenz sanat müzesini yöneten Yılmaz Dziewior, gelecek yılın şubat ayından itibaren
Köln’deki Museum Ludwig’in yönetimini devralacak.

İran’dan ABD’ye sert uyarı!

A

TAHRAN, (DHA) İran’ın lideri, Irak’taki olaylara ABD’nin karışmasına
şiddetle karşı oldukları belirtti.

yetullah Ali Hamaney,
üst düzey yargı mensuplarının katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Irak’taki
şiddet olaylarının arkasında
ABD’nin olduğunu savundu.
ABD ve diğer ülkelerin Irak’ın
iç işlerine karşımasında şiddetle karşı olduklarını kaydeden
Ayetullah Hamaney, Iraklıların
tek başına çıkarılan ateşi söndürebileceklerini söyledi.
Hamaney, “Irak halkı, devleti
ve din âlimlerinin ülkedeki fitneyi bitirebileceğine inanıyoruz
ve inşallah bitirecekler” diye konuştu. Washington yönetiminin,

Irak’taki seçim sonuçlarından
ve halkın benimsediği seçeneklerden memnun olmadığını savunan İran lideri, “Çünkü ABD
kendi egemenliğindeki kişilerin
Irak’ta iktidar olmasını istiyor.
Durum şu an böyle olmadığından bu ülkede fitne ve ateş çıkarmaktadır” dedi.
Ruhani: Sıra size de gelecek
İran Cumhurbaşkanı Hasan
Ruhani ise bölgedeki silahlı grupları destekleyen ülkeleri uyararak, şöyle konuştu: “Petrolden
elde ettikleri dolarlarla vahşi te-

“IŞİD’e biz silah verdik”

Amerika’daki Türklerin çıkardığı Posta212 gazetesinin haberine göre, CNN Televizyonunda
katıldığı bir programda görüşlerini açıklayan Kentucy senatörü
Paul, “Esad devrilseydi, Suriye
cihadın başkenti olurdu” dedi.

ABD’li Cumhuriyetçi senatör
Rand Paul, Suriye’de IŞİD’in silahlanmasına ABD’nin yardım ettiğini öne sürdü. İŞID’in
El-Kaide’nin bir uzantısı olduğunu hatırlatan Senatör Paul,
“Aslında, Beşar Esad’ı devirmek
için Suriyeli isyancılara silah
yardımı yapıldı” dedi.

Senatör Paul, Suriye ile ilgili uygulanan politikaların çelişkili olduğuna dikkat çekti. IŞİD’in ABD
için önemli bir tehdit oluşturmadığı fikrini savunan Senatör
Paul, “Başkan Obama’nın geçtiğimiz günlerde söylediği gibi ancak orta ve uzun vadede bir tehdit olabilir” diye konuştu.

röristleri destekleyenler İslam ülkeleri ve diğerleri yarın sıranın
onlara geleceğini bilmeliler. Kan
dökmekten ve Müslüman öldürmekten vazgeçin.”

Avusturya kurumları, şehirlerde her gün daha da artan dilenci çetelerinin üstüne
giderek, kronik bir hale gelen bu sorunu çözmek istiyor. Ortaya çıkan manzara,
insanların ne şartlarda yaşadığını, zorla çalıştırıldıklarını gösterirken, bir insanlık
dramını da gözler önüne seriyor.

Y

aklaşık bir yıldır süren ve
Viyana’daki dilenci çetelerine yönelik yapılan operasyonlarda ortaya çıkan hazin tablo
herkesi şaşkına çeviriyor. Sokakta
çoğu kez masum, sakat veya çaresiz görünen dilenciler, aslında
bu işi profesyonel olarak yapıyor.
Viyana sokaklarında hiç de kötü
kazanç elde etmeyen bu dilencilerin çoğu ise mafyanın ve çetelerin
kıskacında.
“Bundeskriminalamt” adlı organize suçlarla mücadele kurumunun
yaptığı operasyonlar, sömürü ve

işkenceyle dolu bir sistemi ortaya
çıkardı. İnsan onurunun ayaklar
altına alındığı bu düzende dilenciler çoğu kez Romanya, Bulgaristan
ve Slovakya gibi ekonomik durumu iyi olmayan ülkelerden özel
olarak getiriliyor ve sokaklara salıveriliyor. Günlük belirli bir miktar para getiremeyenler ise şiddet
ve kötü muameleye maruz kalıyor.
Kaza sonucu sakat kaldı, dilenci olarak Viyana’ya geldi
33 yaşındaki bir Rumen vatandaşının, sorguda anlattıkları da

tüyler ürpertici. Sorulara psikolog yardımıyla cevap veren kişi,
Romanya’da bir kaza sonucu sakat kaldıktan sonra, yıllardır sokaklarında dilenmeye zorlandığı
Viyana’ya bir çete tarafından getirilmiş. Olayı ortaya çıkaran organize suçlar kurumu 5 kişiyi tutuklarken, 13 kişi ise ‘dilencilik
sömürüsü’ kapsamında mahkemeye çıkarılmayı bekliyor (10 yıla kadar hapis cezası ihtimali var).
Organize Suçlar tarafından yürütülen ve geçtiğimiz Temmuz
ayından beri derinleştirilen ope-

rasyonlarda iki temel dilenme
türü göze çarpıyor. Fakirlik sebebiyle kendi rızasıyla sokağa çıkıp dilenenler ile çıkar sağlamak
amacıyla organize bir şekilde dilencilik yapanlar ayrı tutulurken, yukarıda bahsi geçen 33 yaşındaki Rumen gibi yüzlerce kişi
bu ikinci kategoride değerlendiriliyor. Bu şekilde dilenciler, çeteler ve insan tacirleri tarafından
sömürülmüş oluyor.
2013’te 1100 Rumen tutuklandı
Bu kapsamda 2013 yılında sadece
Viyana’da 1100 Rumen, polis tarafından tutuklanırken, toplamda 430 vaka yaşandığı açıklandı.
Magistrat ve mali birimlerle işbirliği içinde çalışan organize işler
birimi, olayın özüne inerek sorunun başka ülkelerdeki boyutunu
da ortaya çıkardı. Buna göre birçok kez yaşandığı üzere patronlar, işsiz ve tercihen engelli olan
kişileri iş görüşmesine çağırıyorlar. Aylık 100-200 arasındaki bir
paraya çalışmaya razı olan Doğu
Avrupalılar, Viyana’ya gönderiliyor ve işe koyuluyorlar. Çete,
Viyana-Bükreş arası transfer hattıyla dilencileri taşırken, bu kişiler çoğu zaman onlarca kişiyle beraber küçücük evlerde kalıyorlar.
Örneğin 50 metrekarelik evde 40
kişi kalırken, herkes 130 Euro yastık parası ödüyor, ve bu şekilde kiracılar da bu durumdan büyük kar
etmiş oluyor.
Polisin yaptığı bir operasyonda
bir dairede 47 kişinin kayıtlı olduğu ortaya çıkarken, evde 220 kişi
kaldığı belirlendi. Bu iş büyük bir
rant haline gelirken, bir ev sahibinin 70 daireyi bu şekilde kiraya
verdiği ve bu şekilde kazanç elde
ettiği ortaya çıktı.
Günde 1000 Euro’ya ulaştım
Peki, neden dilencilerin en güzide mekânı Viyana? Bu sorunun
yanıtını, sorguya alınan 33 yaşındaki Rumen veriyor. “Günlük
ortalama 300 Euro topluyorum,
hepsini (çeteye) vermek zorundayım. Noel’den önce 1000 Euro’ya
ulaştığım oldu. Eğer bir gün günlük limitime ulaşamadığım takdirde, dayak yiyorum ve yemeğim
elimden alınıyor. [...] Çetelerin
Avusturya’yı seçmesinin sebebi
ise, burada para yağması”.
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M

a k e d o n y a’d a b u l u nan Bektaşi Harabati
Baba Tekkesi, yıllardır
Selefilerin işgali altında. 2002 yılından beri süren bu işgal yüzünden Aleviler konuyu Başbakan
Erdoğan’a kadar götürmelerine
rağmen herhangi bir sonuç alamamaktan yakınıyor. Tekkeyi üç
defa yakan ve kontrol altında tutan Selefi gruplara AKP tarafından Yeni Osmanlıcı politika kapsamında destek olunduğu iddia
edilirken, konu Avusturya Alevi
İslam İnanç Toplumu aracılığıyla
Avusturya Dışişleri Bakanlığı’na
iletildi.
15 Mayıs tarihinde Dışişleri
Bakanlığı’na bir ziyaret gerçekleştiren Alevi kuruluşu,
Makedonya’daki Bektaşilerin
yaşadıkları sorunları Müsteşar
Stefan Steiner’e bildirdi. Bu ülkede yaşanan insanlık dramına dikkat çeken ve dergahlara saldıran
Selefi gruplar hakkında Bakanlığı
bilgilendiren Alevi İslam İnanç
Toplumu temsilcileri, sundukları
dosya ışığında girişimlerde bulunulmasını talep ettiler.
“Bektaşi kardeşlerimiz ölüm
korkusu içerisinde”
Avusturya Alevi İslam İnanç
Toplumu Genel Sekreteri Cengiz
Dur an, yaptığı açıklamada
“Makedonya’da iki tane Sünni
İslam toplumu devlet tarafından
resmen tanınmasına rağmen, 600
yıldan fazla o topraklarda yaşayan
Bektaşilere, müracaat etmelerine

Avusturya Alevileri şikâyetçi:

Makedonya’daki Bektaşi
tekkesi Vahabi Selefiler
tarafından işgal altında

rağmen inanç toplumu statüsü verilmiyor. Selefi grupların saldırılarına uğruyor ve hayat mücadelesi veriyorlar. Yerleri işgal altında,

zorla cami yapma girişimlerinde
bulunuyorlar, Bektaşi kardeşlerimiz ölüm korkusu içerisinde.” diye konuştu.

80 metrekarede ibadet
Harabati Baba Tekkesi, 24 bin
metrekare alana sahip ve arazisinde birçok yapı ve bahçeye sahip. Selefi grubun işgali nedeniyle Bektaşilere ibadetleri için
yalnızca 80 metrekarelik bir alan
bırakılmış durumda. Derviş Abdul
Muttalip Bekiri yaşananları şöyle anlattı: “2002 yılı Ağustos ayında 50 kişilik Selefi bir grup kalaşnikoflarla bizim Bektaşi meydanını
gasp etti. Bütün binaları gasp edip
bizi bir köşeye kapattılar. İbadet
edebiliyoruz, ama rahat değiliz. Biz
İslamız, Alevi tarikatıyız, kardeşçe
bir çözüm istiyoruz. Bizim de bu
güneş altında ibadetlerimizi bildiğimiz şekilde yapma hakkımız vardır. Biz camiye karşı değiliz. Onları
da bayramlarımız aşureye, nevruza
davet ediyoruz. Bize baskı yapanlar
İslam Birliği ve Tetova Müftülüğü,
Sünni kardeşlerimiz. Kendi şemsiyeleri altına girmemizi istiyorlar.”
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Avusturyalı Türk 25 yıl sonra
bir kez daha yıkıldı

Türk mezar
taşına gamalı
haçlı saldırı

K

urier gazetesinde yer
alan habere göre, mezarın kime ait olduğu bilgisine ilk başta ulaşılamadı.
Bu sebeple Mauthausen’da yaşayan bir bayan (Michaela K.),
ölen çocuğun ailesini bildiğini
söylemek için polise gittiği sırada ise hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Polisi konu hakkında bilgilendirdiği için teşekkür
bekleyen bayana polis tarafından “boşu boşuna olaya karışma ve heyecanlanma” denildi.
Perg polisinin olayı ciddiye almak ve üstüne gitmek yerine

Eski bir toplama kampı olan Mauthausen’da bulunan
mezarlıkta çirkin bir olay yaşandı. 1970’lerde vefat etmiş
bir Türk çocuğunun mezar taşına, kimliği belirsiz kişiler
tarafından, Nazi rejiminin sembolü olan gamalı haç
işaretleri yapıldı.
yeterli ilgiyi göstermediği iddia
edilirken, polisin “gamalı haç
işareti oradan yıkanarak çıkabilir” dediği de gelen bilgiler
arasında.
“Polisin işine karışma ve heyecanlanma”
Polisin yaptığı arama çalışmasına destek olmaya çalışmanın “işine karışma” ve
“heyecanlanma” olarak nitelenmesi tepkiye neden olurken,
Neonazilerin yaptığı utanç verici saldırının da kamuoyunda

İsviçre
mahkemesi,
Nazi selamına
izin verdi
Lozan Federal Mahkemesi, bilerek isteyerek
Faşist ideoloji propagandası sayılmaması
halinde, kamuya açık alanlarda Nazi selamı
verilmesine izin verdi.

F

aşizmin simgesi haline gelen “Sieg- heil” selamı “ kişisel bir inancı ifade ettiği
hallerde suç sayılmayacak. Lozan
Mahkemesi geçen hafta sonunda,
2010 yılında bir parti toplantısında Nazi selamı jestini yapan bir
şahsı mahkûm eden bidayet mahkemesi kararını iptal etti.

Kişisel inanç olarak selam
vermek serbest
İsviçre Federal Mahkemesine göre “ bir kişi sadece kişisel inançlarını ifade eder ve görüşlerini başkalarına kabul ettirmeye çalışmaz
ise (görüşlerini empoze etmez ise)
eylemi adli takibat gerektirmez.”

tehlikesiz gösterilmeye çalışıldığı algısı oluştu. Olay hakkında açıklamada bulunan Eyalet
Polisi (Landespolizeidirektion),
iddiaların çok ciddi olduğunu ve araştırılacağını açıkladı. Emniyet Müdür Yardımcısı
Erwin Fuchs, “Böyle birşey söylenmişse, tabii ki üzgün olduğumuzu dile getireceğiz” diye
konuşurken, mezarın kime ait
olduğunu polisle paylaşan bayana da teşekkür etti.
Bakanlık faillerin bulunmasına 5000 Euro ödül koydu

Tepkilerden sonra açıklama
yapmak zorunda kalan İçişleri
Bakanı Johanna Mikl-Leitner,
“Nefret söylemi ve yabancı düşmanlığına Avusturya’da yer yok”
derken, olayın faillerinin bulunmasının kendileri için öncelik olduğunu belitti.
Radikal sağcılar tarafından yapıldığı tahmin edilen saldırı
hakkında sonuca ulaşmak isteyen İçişleri Bakanlığı, olay
hakkında bilgi verenlere 5000
Euroluk ödül vereceğini açıkladı.

İsviçre oldukça katı bir ırkçılık
karşıtı mevzuata sahip olmasına rağmen, İsviçre Mahkemesi,
Adolf Hitler’e bu derecede hayran olduğunu belirten bir şahsı
ilk kez beraat ettirme yönünde karar vermiş oldu. Bu kişi, 2010 yılında İsviçre Milliyetçi Partisinin bir
toplantısında Führer’e saygı anlamında yirmi saniye süre ile Nazi
selamı vermişti.

A

nadolu Ajansı’nın haberine göre, Gülseher Tuncer,
25 yıl önce 10 yaşındaki
oğlu Oktay ile 2 kuzenin Adana
merkez Yüarağir İlçesi’ndeki Ege
Bagatur Sulama Kanalı’nda kaybetti. Tuncer, bu acı olayın ardın-

Avusturya’da yaşayan anne, 25 yıl önce
Adana’da sulama kanalına düşüp ölen
oğlunun boğulduğu yere gelince bir kez
daha kahroldu.
dan Avusturya’ya göç etti. Dün
oğlunun boğulduğu kanala gelen Gülseher Tuncer, geçen yıllara rağmen kanalın güvenilği için
hiçbir önlem alınmadığını görerek bir kez daha yıkıldı. Kanalın
üzerinde gazeteciler aracılığıy-

la yetkililere seslenen Tuncer,
oğlunun ölümüyle ilgili haberin
yer aldığı gazeteyi basın mensuplarına gösterirken kanalların
üzerinin kapatılması gerektiğini söyledi. Açıklaması sırasında
kanalda yüzen çocukları göste-

ren Tuncer, “Oğlum ve iki kuzenim bu kanalda hayatını kaybetti. Çocukları koruyan hiçbir
tedbir yok. Kanal çevresindeki
demir korkuluklar koruma görevi görmüyor. Ücretsiz havuzlar yapılmalı” dedi.

Taksi ehliyetlerinde büyük dolandırıcılık

Şüpheli sınav gözetmenleri
işten atıldı!
Taksi ehliyeti sınavında büyük skandal:
Taksi sürücülüğü ehliyet sınavında para
karşılığı insan geçirdiği iddia edilen 2
sınav denetmeni işten çıkarıldı. Krone
Gazetesi haberinde, “Soruşturma
devam ederken, Esnaf Loncası Başkanı
(Innungschef) Christian Gerzabek’in cezalandırılması bekleniyor” diye yazdı.

Hatırlayalım..
2004 yılı Şubat ayında İsviçre
Federal Mahkemesi, 2008 yılında bir yabancıya “Domuz
Yabancı” ve “Pis Sığınmacı” dediği için mahkûm edilen bir polisin mahkûmiyetini de bozmuştu. 17 Aralik 2013 tarihinde
İsviçre Adalet ve Polis Bakanlığı,
Perinçek -İsviçre davasında AİHM
2. Dairesinin verdiği kararının
AİHM Büyük Dairesinde yeniden
görüşülmesini sağlamak için başvurmuştu. Bu talebin beş kişilik
bir panel tarafından kabul edilip
edilmeyeceği henüz bilinmiyor.
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Almanca bilmeden ehliyet sınavını geçmek 5000 Euro

K
Dr. Doğu Perinçek 2008 yılında
Ermeni soykırımının “bir emperyalist yalan olduğunu söylediği
için” Lozan Polis Mahkemesi tarafından ırkçılık sucundan mahkûm
edilmişti.

rone gazetesinin haberine göre taksi ehliyet sınavında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişiler hakkında
büyük çaplı bir hukuki operasyon
başlatıldı. İşletme sahibi Doris B.
ve Simmering İlçe Meclisi Üyesi
Andreas U. hakkında, taksi sınavında manipülasyon yaptığı iddiasıyla Savcılık tarafından soruşturma açıldı. Buna göre Almanca
bilmeyen taksici adaylarının, sınavı geçme karşılığında 5000 Euroya

kadar parayı cepten çıkardığı belirtilirken, 200-500 adayın bu yönteme başvurarak ehliyet aldığı ve
organizatörlerin de bu yolla büyük
bir kazanç elde ettiği iddia edildi.
Kurunun yanında yaş da yandı
Bunun yanı sıra Almanca bilmeyen kişilerin sınavı geçtiği dikkat çekmesin diye, aslında sınavda başarılı olanların kasıtlı
olarak bırakılmasının iddia edilmesi ise, trajik durumu gözler
önüne serdi. Bu şekilde belki onlarca suçsuz kişi de, haksız olarak

sınavı geçememiş oldu. Taksiciler
Esnaf Loncası Başkanı ve aynı zamanda Hietzing İlçesi Belediye
Başkan Yardımcısı olan Christian
Gerzabek (ÖVP), kendi partililerinden bile yoğun baskı görüyor.
ÖVP’li bir siyasetçi, Gerzabek hakkında, “Kendisi bunu röportajlarda farklı söylese de, o sınavların

çoğunda bizzat bulunuyor” diyerek durumun vahametini gözler
önüne serdi. İddialara yanıt veren Gerzabek olayın siyasi entrikadan ibaret olduğunu söylerken,
işten çıkarılan sınav gözetmenleri
de aynı şekilde iddiaları yalanladı. Şüpheliler hakkında masumiyet karinesi bulunuyor.
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Yeni Vatan Gazetesi’nden Facebook’ta beğeni rekoru

24.056 beğeni şu başlıklı yoruma
“Kaza değil resmen toplu cinayet”

103 binden daha fazla
takipçisi olan Yeni Vatan
Gazetesi sayfasında
yayınlanan Soma faciası
ile ilgili analiz 24 binden
fazla beğeni ile rekor
kırdı.

G

eçtiğimiz ay Soma’da yaşanan ve tüm Türkiye’yi yasa boğan maden faciasına
Yeni Vatan Gazetesi sessiz kalmadı. Facebook sayfamızda paylaştığımız ve Soma’nın sorumlularının bulunması çağrısı yaptığımız
mesaj paylaşım ve beğeni rekoru kırdı. Yaklaşık 800 kez paylaşılan ve 25 bine yakın beğeni toplayan Soma mesajı, Avusturya’daki
Türkiye göçmenlerinin de binlerce
kilometre uzaklardan Türkiye’nin
yas gününe duyarsız kalmadıklarını gösterdi. Kaybettiğimiz madencilere bir kez daha rahmet ve ailelerine başsağlığı dilerken, Facebook
sayfamızda paylaştığımız o kısa ve
öz bildiriyi sizlere sunuyoruz.
Foto: © Kronen Zeitung / Gerhard Bartel

“Türkçe Matura yapıyoruz”
Avusturya basınında uzun süredir yaşanan Türkçe Matura tartışmaları siyaseti
meşgul etmeye devam ederken, Viyana’da bir akşam okulu (Abendgymnasium)
yıllardır Türkçe dilinde Matura sınavını uyguluyor.

A

vusturya’da liseden mezun olurken girilen ve olgunluk sınavı olarak geçen
Matura, ülkede 12 dilde yapılabiliyor. Türkçe de aynı Fransızca,
İspanyolca ve Sırpça gibi 2. yabancı dil statüsünde program
dâhilinde bulunuyor. r. Dünya çapında geçerli ve önemli bir dil olan
Türkçenin, Avrupa’da da 5 milyona
yakın konuşanı bulunuyor.

Seçmeli ders olarak Türkçe
büyük bir şans

kilde kullanılması da üzücü bir
detay olarak dikkat çekiyor.

Birçok uzman, Matura’nın Türkçe
dersinden yapılabilmesini bir
şans olarak görürken, eleştirenler
ise çoğunlukla bu dilin gelecekte
Almancanın yerine geçmesinden
endişe ediyor. Bu kadar yaygın bir
geçerliliği olan Türkçenin, günlük
siyaset hesaplarına alet olacak şe-

Göçmen kökenli öğrenciler
durumdan memnun
15. bölgedeki bir okulda, Türkçe
2008’den beri bir Matura dili
statüsünde. Henriettenplatz’ta
bulunan bir akşam lisesindeki uygulamaya göre, öğrenci-

ler aynı üniversitede olduğu gibi
Türkçe’yi seçmeli ders olarak seçebiliyorlar.
1800 öğrenciye sahip okulda birçok göçmen kökenli öğrenci bulunuyor. Öğrenciler, evlerinde
Türkçe konuşulmasına rağmen,
gramer ve yazım kurallarıyla doğru Türkçe’yi ancak okulda öğrenebildiklerini belirtiyorlar.

“KAZA” DEĞİL RESMEN TOPLU
“CİNAYET” HESAP SORULSUN!
Soma: Kein Unfall, sondern
Massaker! Yastayız! Allah Rahmet
eylesin…
Viyana - Vatandaş bu toplu cinayete neden olanların, emniyeti ve
tedbirleri almayanların “takdiri
ilahi, kader ve fıtrat” kelimelerini kullanarak yüce Allah’ı resmen
suç ve ahlaksızlıklarına ortak etmesini istemiyor...
Kanayan kamu vicdanı katliama neden olan vicdansız iş sahibi ve sorumluları başta olmak üzere kanunları gevşeten, takip etmeyen,
sulandıran ahlaksız ve sorumsuz
siyasi ve bürokratların ve hataların
tek tek göz boyamadan tespit edilmesini ve kamuoyu paylaşılmasını
diliyor... Vatandaş bu kişi, kurum
ve kuruluşların kim olursa olsun
kanun önünde tarafsız yargıçlar ile
kamu vicdanını daha fazla kanat-

madan derhal yargılanıp cezalandırılmasını, görevlerine tez elden

son verilmesini ve daha fazla “milleti şaşkın, halkı aptal yerine koy-

madan” acilen bekliyor... (Viyana,
Yeni Vatan Gazetesi, Birol Kılıç)
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Wirtschaftskammer
Başkanı Ruck göreve
resmen başladı
Viyana Ticaret Odası’nın (“Wirtschaftskammer Wien”) yeni
Başkanı Walter Ruck, Ticaret Meclisi’nde düzenlenen devir teslim
töreniyle resmen görevine başladı. Ruck, koltuğu 2004’ten beri
bu görevde bulunan Brigitte Jank’tan devralırken resmi olarak
Başkanlık görevine gelmiş oldu.

V

iyana Ticaret Odası’nın
( “ Wi r t s c h a f t s k a m m e r
Wien”) yeni Başkanı Walter Ruck, Ticaret Meclisi’nde düzenlenen devir teslim töreniyle
resmen görevine başladı. Ruck,
koltuğu 2004’ten beri bu görevde
bulunan Brigitte Jank’tan devralırken resmi olarak Başkanlık görevine gelmiş oldu.
Viyana finans merkezi olmalı
“Wirtschaftskammer” adlı Viyana Ticaret Odası’na uzun süredir
başkanlık yapan Brigitte Jank’ın,

Parlamento’da aktif olarak çalışacağını ve ÖVP Eğitim Sözcüsü olarak görevine yoğunlaşmasına karar vermesi üzerine seçilen çiçeği
burnunda Başkan Walter Ruck,
konuşmasında “Hürden abbauen und Neues ermöglichen” (Engelleri aşarak yeniliklere imkân
sağlayacağız) sloganına vurgu
yaptı ve şöyle konuştu: “Ben yeniliklere, alternatif finansman
biçimlerine ve yaratıcı fikirlere
imkân sağlayan biri olmak istiyorum. Ben, Viyana’nın finans
sektöründe hem şirketler hem de
orta sınıf için Avrupa’da önemli

bir merkez olmasını istiyorum ve
önümüzdeki yıllarda bunun için
çalışacağım.”
Reformlar yapılmalı
Ruck ayrıca düzeltilmesi gereken
birçok nokta olduğuna dikkat
çekerken, “Hem çalışanlar hem
de işverenler artan faturalardan
ve ağır bürokrasiden şikâyetçiler.
Bu konuda da reforma ihtiyaç var.
Performansın tekrar değerli hale
gelmesi ve ödüllendirilmesi için
var gücümle çalışacağım” diye
konuştu.

-
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İşçi Odası
seçimlerinde
ÖVP
oylarında
düşüş

G

eçtiğimiz ay (Mayıs)
gerçekleşen İşçi Odası
(“Ar-beiterkammer”,
“AK”) seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı. Avusturya
Halk Partisi’nin (ÖVP) İşçi
Odası’ndaki temsilcisi olan
ÖAAB’nin önemli bir oy kaybı
yaşadığı görülen seçimi sosyal
demokrat FSG açık ara farkla
kazandı.
ÖVP yüzde 4’lük
düşüş yaşadı

Seçime katılım yüzde 40’ların altına düşerken (% 39,77),
SPÖ’lü FSG oyların yüzde 57,16’sını alarak birinciliğe ulaştı. ÖVP’nin İşçi
Odası’ndaki temsilcisi ÖAABFCG ise geçen seçime göre yüzde 4’e yakın bir oy kaybederek
% 21,03’te kaldı. Bu iki grubu
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Viyana Belediyesinden
yeni ev tutacaklara
tavsiyeler

FPÖ’lü FA (% 9,6) ve Alternatif
ve Yeşiller/Bağımsızlar (AUGE/
UG) oluşumu (% 6,01) izlerken,
kısa adı GLB olan Sendikal Sol
Bloğu ise % 1,35 oy aldı.
Her eyalette ayrı olarak gerçekleşen seçimlerde, toplamda 840 vekil seçildi. Gruplara
göre vekil dağılımı şöyle gerçekleşti: FSG (489), ÖAABFCG (185), FA (81), AUGE/UG
(47) ve diğerleri.Sonuçlara
göre her eyaletteki İşçi Odası
Başkanı oy oranını muhafaza
ederek ya da artırarak, koltuğunu korumuş oldu. 7 eyalette
FSG nitelikli çoğunluğu sağlarken, Tirol ve Vorarlberg’de ise
ÖAAB-FCG nitelikli çoğunluğa
sahip oldu.
Avusturya çapında
Kaske’nin yeniden
seçilmesi bekleniyor
Seçilen eyalet yönetimlerinin
bir araya gelip seçeceği federal Avusturya İşçi Odaları
Başkanlığı için genel kurul
17 Eylül’de toplanacak. Bu
seçimde Viyana İşçi Odası
Başkanı Rudolf Kaske’nin
tekrar Avusturya İşçi Odaları
Başkanlığına seçilmesi bekleniyor.

Özellikle gençler başta olmak üzere birçok ev arayan kişi, tecrübesizlik
sonucu zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Ev ve konutlar hakkında çok fazla
bilgisi olmayan, ilk defa kiraya çıkacak kişiler kötü deneyimler yaşayabiliyorlar. Bu konuda yardıma ihtiyacı olanlara ücretsiz rehberlik hizmeti
vermek için Viyana Belediyesi kolları sıvadı ve “Gebietsbetreuung Stadterneuerung” projesini hayata geçirdi.

K

onutlardan Sorumlu
Belediye Meclisi Üyesi
Michael Ludwig ve
Gençlerden Sorumlu Üye
Christian Oxonitsch tarafından
açıklanan “Gebietsbetreuung
Stadterneuerung” (Bölgesel rehberlik, şehir yenilenmesi) adlı
proje kapsamında, Viyana’da 20
adet bilgilendirme etkinliği düzenlenmesi planlandı.
Özellikle gençlere yönelik bu
ücretsiz etkinliklere katılan kişiler ev tutma ve kiralar konusunda bilgilenecek ve olası
problemler hakkında fikir sahibi olacaklar.
Gençler ayrı eve çıkarken
desteğe ihtiyaç duyuyor

Projenin tanıtımında konuşan
Michael Ludwig şunları ifade etti: “Viyana’da gerçekleştirdiğimiz
yaşam anketinin bize gösterdiğine göre, halkın detaylı bir şekilde
bilgilendirilmeye ve rehberlik hizmetine ihtiyacı var. Belediye ücretsiz hizmetlerle, kira yardımıyla
ve sosyal konutlarla vatandaşlara
yardım ediyor. Ailelerinin yanından ayrılan genç insanlar, kendi
evlerine çıkarken desteğe ihtiyaç
duyuyor. Özellikle özel sektörden
ev arayışına girenler için, emlakçı
ücreti ve depozito gibi masraflarda sıkıntılar yaşanabiliyor.”

13 kurumunun en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgularken, “Gebietbetreuung
Stadterneuerung adı verilen bu
hizmet gençler için çok önemli. Bu projede emeği geçen bütün
uzmanlara ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Umuyorum ki birçok genç bu etkinliklere katılır”
diye konuştu. Ücretsiz rehberlik
hizmetinde kira konusunda tavsiyelere ve yapılmaması gereken
hatalara ağırlık verilirken, kira
kontratları ve kiracı hakları ile ilgili konularda da danışmanlık yapılıyor.

Gençlikten Sorumlu Belediye
Meclisi Üyesi Christian
Oxonitsch de gençlerin desteklenmesinin Belediyenin MA

Proje kapsamında düzenlenen etkinlik tarihlerine ve detaylı bilgiye www.gbstern.at adresinden
ulaşılabilir.
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İmam 77 yaşındaki Yozgatlı
dedeyi tekme tokat dövdü
Yozgat'ın Sorgun İlçesine
bağlı Boğazcumafakılı
Köyünde M.T. isimli cami
imamı hutbede 'Vakit
namazlarına zamanında
gelmediği için' kendisini şikâyet ettiğini iddia
ettiği 77 yaşındaki Sabri
Yiğit adlı vatandaşı cami
içerisinde tekme tokat
döverek hastanelik etti.

O

lay 23 Mayıs tarihinde cuma namazı sırasında S orgun’a bağlı
Boğazcumafakılı Köyü Camisinde
meydana geldi. Cuma namazı sırasında hutbeye çıkan Sorgun
İlçe Müftülüğü kadrosundaki
M.T. isimli cami imamı hutbede;
‘Vakit namazlarına zamanında
gelmediğim için beni şikâyet ediyorlarmış, kimse erkekse ayağa
kalksın’ diyerek cübbesini çıkarıp cemaat içindeki 77 yaşındaki

H

ürriyet’in haberine göre
Dışişleri Bakanlığı yurtdışında yaşayan Türklere
yönelik yeni pasaportlarla ilgili el ilanları hazırladı. Hazırlanan
ilanlar başkonsolosluklara ve dış
temsilciliklere dağıtıldı. İlgili başkonsolosluklar ve dış temsilcilikler de üzerinde telefon numarası da bulunan bu kitapçıkları
vatandaşlara dağıtıyor. El ilanlarını başkonsolosluklarda bulmak mümkün. Broşür ve el ilanlarında e-pasaport ile ilgili bilgiler
yer alıyor. Bakanlığın hazırladı-

Sabri Yiğit’i tekme tokat dövmeye
başladı. Araya giren cemaat yerde
kanlar içinde kalan Sabri Yiğit’i
Sorgun Devlet Hastanesine götürdü. Sorgun Devlet Hastanesi’nde
ayakta tedavi gören Yiğit olayı
şöyle anlattı: İmam hutbedeydi.
‘Beni şikâyet ediyorlarmış’ diyerek bana bakarak konuştu. Bende
‘Seni ben şikâyet etmedim’ dedim. Bana ‘erkeksen dışarıya çık’
dediğinde ben de, kendisine,
‘Burası cami, meydan yeri değil’
diyerek çıkıştım. Bu sırada üzerindeki cübbeyi çıkartarak hutbeden inen imam beni tekme tokat
dövmeye başladı. Görüyorsunuz
halimi elim yüzüm kanlar içinde.
Dişlerim kırıldı.’
Yiğit’i hastaneye getiren ve olay
anında camide olan Ekrem Kılıç
ise, imamın kendisini şikâyet ettiğini öne sürdüğü Sabri Yiğit’e
Cuma namazı öncesinde saldırarak kendisini dövdüğünü ve
Yiğit’i hastaneye getirdiklerini
anlattı. 77 yaşındaki Sabri Yiğit’in
oğlu Osman Yiğit ise, babasını

ğı broşürlerin en alt kısmına ise
“Pasaport başvuru ve harçlara
ilişkin ayrıntılı bilgilere 7 gün, 24
saat hizmet veren e-pasaport çağrı merkezimizi sabit hatlar ve tüm
GSM operatörlerinden (cep telefonlarından) yurt dışından 00 90
444 30 20, yurt içinden ise 444 30
20 numaralı telefonu arayarak
doğrudan ulaşabilirsiniz” notu
var. Ancak vatandaşlar bu numarayı aradığında büyük bir sürprizle karşılaşıyor. Aranan numarada
Dışişleri Bakanlığı değil, bir kombi servisinin çağrı merkezi yanıt

kanlar içinde görünce çok şaşırdığını belirterek; ’77 yaşındaki yaşlı bir adamı o şekilde görmek beni
şoke etti. Allah’ın evinde böyle bir
olayın yaşanması hiç doğru değil’
diye konuştu. Hastanede tedavi
edilen Yiğit’in 2 dişinin kırıldığı
ve dudağının yarıldığı belirtildi.

Pasaport Çağrı Merkezi
diye verilen numara
kombi dükkanı çıktı
Dışişleri Bakanlığı ‘Yeni pasaportları Türkiye’den
almak daha kolay’ adı altında hazırladığı el ilanlarını başkonsolosluklara gönderdi. Bakanlık, el
ilanlarına pasaportla ilgili bilgi almak için bir de
telefon numarası ekledi. Ancak vatandaşlar, bu
ilandaki numarayı aradığında büyük bir sürprizle karşılaştı.

veriyor. Hürriyet gazetesi vatandaşlardan gelen şikâyet üzerine
durumu araştırırken, gerçekten
de 444 30 20 numarası arandığında telefona pasaport çağrı merkezi yerine doğalgaz kombi çağrı
merkezi çıktığı açıklandı.
Kombi çağrı merkezi:
“Yanlışlıkla aranmaktan
bıktık”
Çağrı merkezindeki görevlilerin,
bir süredir devam eden bu sorun karşısında yurtdışında ara-

yan vatandaşlara buranın doğal
gaz kombi çağrı merkezi olduğuna inandırmakta zorluk çektiklerini öğrendik. Çağrı merkezi görevlilerinden Elif Ünlü, “Her gün
telefonlar geliyor. Biz artık alıştık.
Konu Dışişleri Bakanlığı’na iletildi. Her seferinde ‘Düzelteceğiz’
diyorlar ancak kimsenin pek bir
şey yaptığı yok. Ama bir yanlışlık
olduğu kesin. Çünkü biz burada
kombi ve diğer beyaz eşyalarla ilgili bilgi veriyoruz. Pasaport başvuruları ve harçlarıyla ilgili değil” dedi.

HAZİRAN 2014

Kitapçılardan
sipariş
edilebilir!

-

HABER 25

SAYI 157

Alevi Akademi öğrencilerinden
Parlamento önünde sessiz protesto

Viyana Üniversitesinde Alevilik Dersleri öğretmenliği sertifika programına katılan Alevi
öğrenciler, derslerine Türkiye saati ile saat 13’te ara vererek, 25 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul
ve Ankara’da Alevi örgütlerinin düzenledikleri Mitinglerle dayanışmalarını Avusturya
Parlamentosu önünde sessiz protestolarıyla gösterdiler.

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

T

ürkiye’de Alevilere yönelik uygulanan ayrımcılık,
şiddet ve katliamlara karşı tepkilerini ortaya koymak için
bir eylem gerçekleştiren Alevi
öğrenciler, Parlamento önünde sessiz protesto gerçekleştirdi.
İstanbul Okmeydanı’nda Cemevi
önünde Polis tarafından başından vurularak öldürülen Uğur
Kurt ve Okmeydanı’ndaki olaylar sırasında hayatını kaybeden Ayhan Yılmaz’ı anmak ve
sorumluları protesto etmek isteyen protestocular, “Artık biz
Alevilerin İbadethaneleri olan
Cemevlerimizin içerisinde suçsuz, masum Canlar katledilmektedir. Alevilere yönelik uygulanan
ayrımcılık, şiddet ve katliamlara
yeter artık dur demek için buradayız” diyerek, 25 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul ve Ankara başta
olmak üzere birçok ilde Alevi örgütlerinin düzenlediği mitinglere
Viyana’dan destek oldular.
“Kavga değil, barış istiyoruz”
Eyleme katılanlar, ellerinde
kendileri tarafından hazırlanan, “Kavga değil, Barış istiyo-

ruz” “Gün Birlik günü” “Savaşa
Hayır” “Evet Aleviyiz” “Şiddete
hayır” “Bin kez mazlum olsan
da bir kez dahi zalim olma” dövizleriyle Türkiyeli Alevi kardeşlerinin yanında olduklarını ilettiler. Viyana Üniversitesinden
Avusturya Parlamentosuna sessiz bir yürüyüşle ellerinde dövizlerle giden Alevilik Dersleri öğ-

retmen adayları protesto sonrası
gene sessiz bir yürüyüşle Viyana
Üniversitesine gelerek, derslerine kaldıkları yerden devam ettiler. Derste bile olsa, Türkiye’de
Alevilere uygulanan bu şiddete karşı duyarsız kalamayacaklarını belirten öğretmen adayları,
Türkiye’de planlı bir Alevi Sünni
ayrıştırması yapıldığını ve bunun

Türkiye’nin geleceği için dinamit
olduğunu belirttiler.
Alevilik dersi Avusturya’da var,
Türkiye’de neden yok?
Avusturya’da Aleviliğin tanınmasıyla birlikte, Alevilerin kendilerini tanıyan bu ülkeye karşı sevgilerinin bir kat daha
arttığının altını özellikle çizdiler.
Burada Üniversitede, Avusturya
Alevilerinin anayasal kurumu
olan ALEVİ tarafından hazırlanan program çerçevesinde Viyana
Üniversitesinde Alevilik dersleri aldıklarını belirten öğretmen adayları, bu modelin Türkiye’de neden
olmadığı sorusunun kamuoyu tarafından sürekli olarak yöneltildiğini ve cevap alınamadığını dile getirdiler. Avusturya’da Alevilik
derslerinin Sünniler dâhil olmak
üzere hiç kimseyi rahatsız etmediğini, buradaki seküler tarafsız devlet anlayışından tüm inançların yararlandığını belirterek, Türkiye’nin
Aleviliği ve Alevileri engellemesinin mantığını dünyanın anlamadığını, bu haksızlığın dünya ya da
anlatılamayacağının altını özellikle çizdiler.
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Dinler arası
diyalog
platformu
toplandı
Avusturya’daki resmi din toplumu temsilcilerinin katıldığı dinler arası diyalog platformu,
Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz’un davetiyle 27 Mayıs 2014 tarihinde toplandı.
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Mayıs’ta gerçekleşen
buluşma, Entegrasyon
Bakanı Sebastian
Kurz’un inisiyatifinde Viyana
Minoritenplatz’taki Bakanlık’ta
gerçekleşti. Toplantıya Avusturya
devleti tarafından tanınan 16 din
cemiyetinin temsilcileri katılırken,
Katolik Kilisesi Kardinali Christoph
Schönborn, Protestan Kilisesi
Başpiskoposu Michael Bünker,
Avusturya İslam İnanç Cemiyeti
Başkanı Fuat Sanaç, YunanOrtodoks Kilisesi Başpiskoposu
Arsenios Kardamakis ve İsrail Din
Cemiyeti Başkanı Oskar Deutsch
buluşmada hazır bulundu.
Örnek ülke Avusturya

Entegrasyon Bakanı Kurz, yaptığı
konuşmada Avusturya’daki din ve
inanç özgürlüğüne dikkat çekerken, “Avusturya şüphesiz ki farklı
dini grupların barış içinde birlikte
yaşadığı örnek bir ülkedir. Bu sebeple dinler arasındaki tarafsız bir
köprü olma niteliğindeki bu modeli Birleşmiş Milletler ve Avrupa
Birliği’ne de taşıyabiliriz” dedi.
Kardinal Schönborn, dinin yalnız evin içindeki özel alanda kalamayacağını vurgularken, “Din
özgürlüğü aynı zamanda, dinin ve dini sembollerin toplumsal hayatta da uygun olarak yer
bulmasıdır” diye konuştu. İsrail
Din Cemiyeti Başkanı Deutsch,
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Viyana’da imam hatip endişesi ?

vusturya basını, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın
ziyaretinden önce başkent
Viyana’da Türkçe eğitim verecek
bir ‘imam hatip’ okulu açılması
planına tepki gösterdi. Avusturya
gazetelerinde çıkan haberlerde
Türk Milli Eğitim Bakanlığı’nın
Türkiye Diyanet Vakfı’yla birlikte bir imam hatip açmaya hazırlanması, Avusturya Dışişleri ve
Entegrasyon bakanlıklarını alarma geçirdi.

“Musevi yaşamının temelleri
olan Sünnet ve Şehita (Musevi
inancına göre et kesme şekli) olmadan, Avrupa’dan Musevi yaşamı mümkün olamaz” derken,
Avusturya İslam İnanç Toplumu
Başkanı Fuat Sanaç din özgürlüğünün insan haklarının bir
parçası olduğunu vurguladı.
Avusturya’nın Avrupa’da önemli bir rol oynadığını belirten
Sanaç, antisemitizm hakkında
da “Antisemitizm insanlığa karşı işlenen bir suçtur” yorumunda bulundu.
Yunan-Ortodoks Başpiskopos
Kardamakis, dinler arası barışa
ve uzlaşma kültürüne dikkat çekerken, “Hoşgörü adı altında hoşgörüsüzlüğe taviz vermemeliyiz”
diye konuştu. Protestan Kilisesi
Başpiskoposu Bünker de din-

ler arası diyalog projesini olumlu
karşılarken, Avusturya’daki dinsel çoğulculuğu örnek olarak niteledi. Bünker, “Din özgürlüğü bizi
birleştiren noktadır” dedi.
“Din sorunun değil,
çözümün parçası olmalı”
Sebastian Kurz, Bakanlığın projeleri arasında, her din toplumunun bir temsilci göndereceği bir
uzman grup kurulması olduğunu açıklarken, Avusturya’daki
birlikte yaşama katkı sunacak somut önerilerin değerlendirileceğini söyledi. Kurz,
Avusturya’daki insanların yüzde
85’inin bir dine mensup olduğunu ifade ederken, dinin sorunun
değil, çözümün bir parçası olması gerektiğini belirterek sözlerini
noktaladı.
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Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı
Sebastian Kurz, okulda Türkçe’nin
ana eğitim dili olmasına tepki göstererek, “Bu tamamen yanlış bir
yaklaşım” diye konuştu.
Ülkenin ikinci büyük Türk örgütü olan İslam Federasyonu’nun
(Avusturya Milli Görüş) sözcüsü Yakup Geçgel ise, başkent
Viyana’daki eğitim merkezlerinin
imam hatip projesi için son derece uygun bir yer olduğunu söyledi. Geçgel, 80 öğrenci kapasiteli
kurulması planlanan okul sayesinde Avusturya’da imam yetiştirebileceklerini, böylelikle daha
iyi imamlara sahip olacaklarını

kaydetti. Geçgel, AK Parti yönetiminin özel okula yüklü miktarda para aktardığı iddialarını ise reddederek, öğrencilerden
harç alınacağını söyledi. Milli
Eğitim Bakanlığı’nın 2013 Faaliyet

Raporu’nda, Türkiye Diyanet Vakfı
işbirliğiyle yurtdışında yaşayan
Türklerin çocuklarının eğitimi
için Viyana’nın yanı sıra, Fransa
Strazburg kentinde ve ABD’nin
New Jersey eyaletinde bazı bina-

ların imam hatip lisesi olarak faaliyet göstermesi yönünde de çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.
Avusturya’da imamlık eğitimi halen birkaç üniversitede Almanca
olarak veriliyor.

Avusturya’da bu kanun
neden geçerli değil?
Almanya’da Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi’nin “Türk
işadamları hizmet sunumunda üç aya kadar vizeden muaftır” kararının
yazılı gerekçesi geldi.

D

avanın avukatı Dr. Temel
Nal, mahkemenin yazılı
gerekçesini bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.
Avukat Nal şöyle dedi:
“Almanya’da Genel İdari düzenlemenin 15’inci maddesinde iki
konu var. Biri iş görüşmeleri veya fuara katılım gibi konuları içeriyor. Diğeri ise burada hizmet

sunmayı içeriyor. Berlin İdari
Mahkemesi’nin kararı ikincisi üzerine. Bu karar Almanya’da
üç aya kadar hizmet sunmak isteyen Türk işadamlarını vizeden
muaf tutuyor. Eğer bir Türk işadamı Almanya’da bir hizmet sunacaksa, vizesiz gelerek, üç aya
kadar hizmeti sunabilir.”
Avukat Nal, davayı 4 yıl önce
İstanbullu işadamı Nuri Korca

adına açtıklarını, mahkemenin
kararı 26 Mart’ta verdiğini söyledi. Nal, “Almanya bu karara itiraz etti mi?” sorusuna şu cevabı verdi: “Henüz bize bir itiraz
yansımadı. 3 Haziran’a kadar itiraz hakları var. Mahkemeye son
gün de itirazlarını verebilirler.”
Karara itiraz gelmezse, kesin hüküm kazanacak. Ancak itiraz gelirse, dava federal yüksek mahkemeye havale edilecek.

CAMCI TAYFUN

GLASEREI

Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve
Pencere Camları, Hediyelik Eşya,
Banyo Rafları, Mutfak Camları

CAM BİZİM İŞİMİZ

Vİyana ve Nİederösterreİch
çevresİ ve köylerİ

01 943 69 15

SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME
ÜCRETİ SİGORTA ŞİRKETİNDEN ALINIR.

24 saat acil arama hattı:

0699 110 49 021
Viyana ve Niederösterreich
çevresi ve köyleri

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

Konuk Yazar

Avrupa’da Türk iş
gücünün 50. yıldönümü!

T

am elli sene, yarım asır
dile kolay geliyor. Evet
bundan elli sene evvel
Türkiye’den Almanya’ya ve
daha sonra diğer Avrupa ülkelerine çalışmak için gelen
Müslüman Türk işçilerinin 50.
yıldönümü. Gönül isterdi ki
Avrupalılar, yarım asır evvel
Anadolu’dan gelip savaşlarda
virane olmuş, taşın taş üstünde kalmadığı Avrupa’yı yeniden dirilten, restore eden insanlar için güzel kutlamalar yapıp
onlara teşekkür etselerdi. Bunu
yapsalardı Türklere karşı bilinçlice yapılan negatif oluşumu ve aynı zamanda ırkçılığı
bir nevi azaltabilirlerdi. Ne yazık ki yapmıyorlar çünkü kusura bakmasınlar hepsi korkmaktadır. Maalesef dediğim şekilde
herhangi bir kutlama yapılmıyor, ufak tefek yapanlar varsa
da, sadece siyasi rant için yapmaktadırlar.
Son dönem lerde bi l ha ssa
Türklere karşı yapılan çirkin
saldırılar, bu saldırıları teşvik eden siyasilerin söylemleri insanı derinden yaralamaktadır. İmkânım olsaydı,
Parlamento’da olsaydım, bu
siyasilerin yüzüne karşı şunu söylerdim herhalde: “Şu
anda saldırdığınız, aşağıladığınız Türklerin baba ve dedelerinin alın teri olmasaydı
otobanlarda 240 kilometre süratle gidemezdiniz” derdim,

“tüm dünyaya ihraç ettiğiniz
ürünleri imal ettiğiniz fabrikalar olmazdı, okullarınız hastaneleriniz halen savaş kalıntıları arasında olurdu” derdim.
Bir de “Avrupa’nın hangi bölgesinde olursa olsun, bu ağır
işlerde çalışan Türk insanlarının kimisi iş esnasında kaza
geçirip ölmüştür, kimisi de sakat kalmıştır, sizde hiç vicdan
yok mu” diye sorardım. En sonunda da “Siz oy oranlarınızı
artırmak için devamlı Türklere
hakaret etmeye utanmıyor musunuz” derdim.
Değerli okuyucu! İnanın ki
Avrupa’da hangi kasabaya giderseniz gidin, muhakkak bir
Türk veya Kürtün acı tatlı hatıraları vardır, bundan dolayı
biz istemezsek de buranın parçası olmuş çocuklarımız vardır.
Son zamanlarda iki kültür arasında sıkışmış, hangi topluma
ait olduğunu bilmeyen gençlerimizin hırçınlığı, tasvip edilmeyen olayların vuku bulması
üzerinde ivedilikle durmamız
gerekmektedir, Atasözü der ki:
iğneyi ilkin kendine, ondan
sonra çuvaldızı başkasına batır diye. Avrupa da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımız bence sınıfta kalmışlardır,
çünkü kurmuş oldukları dernek veya federasyonlarda sadece kendi çıkarları için faaliyet
göstermektedirler veyahut sa-

dece arkasına takıldıkları ideoloji veya dini değerleri ön planda tutmaktadırlar. Avrupa’da
kendini çok iyi yetiştirmiş, kişisel çıkarlarını gözetmeyen,
mangal yürekli gençlerimiz
var, bu gençlere deneyimlerimizi aktarmak onları yetiştirip
ön plana çıkarıp fırsat vermekte fayda vardır. 30 bin Kosovalı
nüfusun Avusturya’da yaptığı
akıllıca lobi insanı etkilemektedir. Geçen günlerde yaptıkları bir edebiyat toplantısında 25
yazar katılmıştı, biz burada daha iki üç yazarı bir araya getiremiyoruz.
Biz neden bir araya gelemiyoruz? Geliyorsak da, ya Alevi veya Sünni, Türk veya Kürt olarak
bir araya gelmekteyiz, arkadaşlar dört yüz bin insanız burada ve hiç bir zaman sesimiz
çıkmıyor, neden çıkmıyor?
Çünkü kendimize önder ettiğimiz, haklarımızı arayacak, bizi
bir araya getirecek, yaptığımız
ürettiğimiz projelere destek olacak insanları doğru seçmemişiz, inşallah gelecek seçimlerde
bu yanlışları bir daha yapmayız. Son olarak şunu belirtmek
isterim, kimseye haksızlık etmeyin, size yapılan bir haksızlığı da kim olursa olsun görmemezlikten gelmeyin, yapılan
haksızlıklara anında tepkinizi
verin ve demokratik hakkınızı
kullanın, şikâyetçi olun.

50 yıllık İşçİ göçü – Yakın tarİhten bİr kesİt
Okuyucu
mektubu
(Leserbrief)

S

ayın M.E.KARAMEHMET,
Çukurova Holdinge bağlı
Baytur inşaatta iş kazası geçirdim ve kolumu kaybettim. Tam
17 yıl oldu fakat kolumun acısı hiç
dinmedi.......
Sayın Çukurova ve Baytur yöneticileri, Sizler benim kolumun etini
yiyorsunuz ve kanını içiyorsunuz.
Sizler hiç Allah’tan korkmaz mısınız? Vicdanınız yok mu sizlerin?
Bunca zamandır neden arayıp da
sormazsınız? Ey insan, bu gün bana yarın da sana, hiçbir şey uzakta değil sen de görürsün... Tam 17
yıldan beri ne ararsınız ne de sorarsınız.. Kolumu aldınız hayallerimi de aldınız. Her şeyimi kaybettim, bu yetmemiş gibi işsiz de
bıraktınız…
Sayın M.E KARAMEHMET, M.ALİ.
KARAMEHMET ve yöneticiler,
Beni kendi yerinize koyun da bir
düşünün. Kolun yok diye işten çıkardınız ben ne yapayım…
Mahkemeye verdim mahkeme beş
yıl sürdü, beş yıl sonucu 5,600 TL
tazminat aldım. Beni kendi yerinize koyun ve benim sesimi duyurun…..

H

erşey 1964 yılında başladı: II. Dünya Savaşı’ndan
sonra Avusturya’daki kalkınma yıllarında iş gücü eksikliği
yaşanıyordu. İspanya ve İtalya’yla
yapılan anlaşmaların pek bir getirisi olmayınca, Avusturya hükümeti ülkedeki iş gücü eksiğini kapatmak amacıyla 1964
yılında Türkiye’yle, 2 yıl sonra da Yugoslavya’yla işgücü an-

laşmaları imzaladı. Planlara göre Avusturya’ya misafir işçiler
gelecek, sonra da ülkelerine geri döneceklerdi. Hem Avusturya
devletinin, hem de işçilerin beklentisi de bu yöndeydi. Ancak tarihin akışı farklı oldu. Bu işçilerin birçoğu ülkede kaldı ve bugün
4. nesile kadar uzanarak Türkler
toplumun önemli bir parçası oldu. İlk işçi kafilesinin ülkeye ayak

bastığı 1964’ten bu yana 50 yıl geçti. Münire İnam tarafından hazırlanan ve ORF 2’de Report programında yayınlanan iki bölümlük
dizi (tarih: 24.06.2014, 01.07.2014;
saat: 21.05), bu yarım asırlık tari-

hi konu alıyor. Avusturya’ya gelen
işçilerle röportajların yer aldığı,
insanların tecrübelerini ve yaşadıklarını paylaştığı bu dizi için arşivlerden çıkan bazı fotoğrafları
sizlere sunuyoruz.
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Ramazanda sağlıklı beslenin

Seri Borsa

DEVREN SATILIK KAFE-RESTORAN

Uzun yaz günlerine denk gelen ramazan ayı, yanlış beslenme
alışkanlıkları ile fazla kilo ve sağlık problemleri olarak geri dönebilir.
Bu durumun yaşanmaması için nelere dikkat etmeliyiz.

10. bölgede Viktor-Adler-Markt yakınında çok
güzel yerde hemen verilmek üzere 50 kişi kapasiteli kafe/restoran
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Almanya’nın ünlü diyabet uzmanı Prof. Dr. Robert Ritzel özelikle son günlerde diyabet hastalarına
bilimsel dayanağı olmayan umutlar vererek işin ticaretinin yapıldığı uyarısında bulundu.
yeni bir şey gibi gündeme getirildiğini duyduğunu söyledi. Adacık
naklinin yıllardır denendiğini ve
beklenen başarının sağlanamadığını söyleyen Prof. Ritzel “Bu nakillerde maalesef adacıkların çoğu
ölüyor ve hasta boşu boşuna binlerce Euro ödeme yapmış oluyor.
Son on yılda bu yöntemle yapılan
deneylerdeki başarı grafiği maalesef hep aşağıya doğru gitmektedir. Adacık nakilleri çok nadir
durumlarda sadece Tip 1 hastaları için yapılmakta ve bu da henüz
araştırma safhasını aşamamıştır.”
dedi.
Organ nakli de çözüm değil

A

lmanya’nın Münih kentindeki Schwabing
Kliniği’nde Türk hastala-

Pankreas nakline de sıcak bakmayan Ritzel “Bu sadece çok vahim
durumlarda eğer böbrek nakli
söz konusu ise, pankreas da beraberce yinelenebilir. Ama sadece pankreası değiştirmek, hastaya
pek bir şey kazandırmaz, çünkü
yeni organ vücuda uyumu için de
ömür boyu bazı ilaçları almak zorunda kalacaktır” dedi.
ra özel konferans veren Prof. Dr.
Ritzel Türkiye’de son günlerde
pankreas adacık nakli konusunun

Umut avcıları devrede
Özellikle Rusya ve Birleşik Arap

Emirlikleri gibi ülkelerde zengin
diyabet hastalarının sırtından para kazanmayı hedefleyenlerin doku nakli ile pankreasın tedavisi
uygulaması yaptıklarını anlatan
Prof. Dr. Ritzel “Bu yöntemde pek
bir şey getirmemektedir. Hastalara
boşu boşuna umut verilmekte ve
en az 20 bin Euro ücret alınmaktadır” dedi.
Şeker hastalığı tamamen
iyileşmez
Prof. Dr. Ritzel “Türk hastalarından sık sık televizyonlardaki sağlık programlarında gördükleri,
değişik ilaç veya gıda maddelerini
şeker hastalığını tamamen iyileştirdiği yolunda ifadeler duyuyorum. Eğer, tarçın, diyabet çayları gibi bir gıda maddeleri şekeri
tamamen ortadan kaldırsaydı bu
Amerika ve Avrupa’daki araştırma laboratuvarlarında denenirdi.
Şeker hastası olarak şunu kabullenmeliyiz. Şeker hastalığı kesinlikle tamamen iyileşmez. Ama ne
kadar diyetimize uyar, sağlıklı
beslenir ve bol bol hareket edersek, normal şeker değerlerine kavuşur ve sağlıklı yaşayabiliriz”
şeklinde konuştu.

Internet UND E MAIL
www.yenivatan.at,
office@yenivatan.at
.......................................................

R

amazan uzun ve sıcak yaz
günlerine denk gelince
açlık hissi de artmaktadır.
İftarda eğer 5 dakikada yemeğinizi bitirip sofradan kalkıyorsanız
hem kilo hem de sağlık problemlerinizi tetikleyeceksiniz. Mümkün olduğu kadar iftar sürecini
uzatın hatta orucunuzu açtıktan
sonra 15-20 dakika bekleyin.
Orucunuzu su ve
çorba ile açın
Uzun süren bir oruç sürecini su
ve sonrasında çorba ile açmanız
hem sindirimi hızlandıracak hem
de tokluk hissinizi artıracaktır.
Bu durumda da fazla yemek yeme
isteğinizi baskılamış olacaksınız.
İllaki salata veya sebze tüketin
Protein ihtiyacınızı karşılamak
için iftarda et, tavuk, balık veya
kurubaklagil yemeğinin yanında
salata veya sebze tüketmek hem
sindirim problemlerini önleyecek
hem de kan şekerinizi dengeleyecektir, tabi yanında yoğurt veya
cacık veya ayran olmazsa olmaz
besinlerden.

herausgeber:
Dipl.-Ing. Birol Kilic
.......................................................

Kabızlık probleminizi önleyin

tutmayın

Ramazanda en sık görülen problemlerden biri olan kabızlık kilo
artışını da tetikler. Önlemek için
iftarla sahur arasında 2,5 lt su için,
bol lifli beslenin, iftardan sonra
en az yarım saat bir aktivite uygulayın, yemekten sonra soda-limon
için, salata veya yoğurdunuza 1
yemek kaşığı keten tohumu ilave
edin, meyvenizin yanında probiyotik yoğurt veya kefir tüketin,
ekmeklerinizi tam buğday, kepekli
veya tahıllı tercih edin.

Uykuyu bölmemek için eğer sahura kalkmıyor yiyip yatıyorsanız bu
metabolizmanızın yavaşlamasına
neden olacaktır. Uzun süren bir
açlık süresi de kan şekerinizin düşmesine ve bu durumun devamlılığı
ise sonrasında kan şekeri düzensizliği hatta insulin direncine dahi
neden olabilmekte. Bu da sonrasında istesenizde kilo vermenizi
zorlaştıracağınız anlamına geliyor.
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Tercihlerinizi doğru kullanın

www.facebook/yenivatangazetesi
.......................................................

İftardan sonra egzersiz önemli

•

Açlık sonrasında yenilen her yemek çok lezzetlidir ve eğer hızlı
tüketilip miktarı da artarsa kan
şekerinizin hızlı yükselip sonra
düşmesine neden olacak ve sizde
halsizlik, uyku hali ve baş ağrısı
olarak belirecektir. Eğer tercihiniz hemen uyumak veya televizyon karşısında uzanmak oluyorsa
kilolara da davetiye çıkarıyorsunuz demektir. İftardan 1-2 saat
sonra yürüyüş yapmaya çalışın.
Sahura kalkmadan oruç

•
•
•
•
•

İftardan hemen sonra meyve
veya tatlı tüketmeyin, en az
1,5-2 saat sonra olmasına özen
gösterin.
Tatlılarınızı yağlı, şerbetli,
hamurişi yerine sütlü veya
meyveli tercih edin.
Su tüketimizi iftarla sahur
arasına dağıtın, peş peşe su
içmeyin.
Kızartmadan uzak durun, ızgara,
fırın veya haşlama tercih edin.
Şarküteri ve sakatatlardan uzak
durun.
Tuzlu ve şekerli yiyecek tüketiminizi azaltın.
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