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Sünni-Alevi 
kardeştir, tersi 
için çalışanlar 
bilin kalleştir !

TÜrkİye  seÇİme gİdİyor 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
ilk turu 10 Ağustos’ta gerçekleşe-
cek. Avusturya’da oy kullanacak 
vatandaşların Konsolosluklara ad-
res beyanında bulunmuş olması ve 
randevu alması gerekiyor. sayfa 2
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Sevgili Yeni Vatan Gazetesi 
Okuyucuları, 

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

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

Bu anlamda Yeni Vatan Gazetesi, 
Türkiye’de temel hak ve özgür-
lük arayışı ile başlayan, herke-
se eşit hak dağılımı talebi ile de-
vam eden demokratik hareketi 
anlamakta ve desteklemekte-
dir. Yalnız Türkiye’deki olayların 
Avusturya sokaklarına, olayı hak 
ve özgürlükler bağlamından çı-
kararak Türkiye’deki bir gruba, 
bir kesime ya da Türkiye’de faali-
yet gösteren bir partiye duyulan 
sempatiyi veya antipatiyi dile ge-
tirecek şekilde yansıtılmasını an-
layamıyor ve bu yüzden destekle-
yemiyoruz. Avusturya’da Türkiye 
göçmenlerinin eğitim, işsizlik, ko-
nut ve yabancı düşmanlığı konu-
larında en çok sorun yaşayan göç-
men grup olduğu malumunuzdur. 
Avusturya’da bir taraftan yaban-
cı düşmanlığının neredeyse orta-
dan kalktığını, ama diğer taraftan 
Türk düşmanlığının gittikçe art-
tığını üzülerek takip etmekteyiz. 
Burada bizim sokaktaki sıkıntıla-
rımızı ne Türkiye’de iktidar parti-
si olan AK Parti, ne de muhalefet-

teki cHP, MHP veya BDP çözebilir. 
Türkiye’den ithal, birilerinin aske-
ri, birilerinin torunu, birilerinin 
laik olduğunu ifade eden slogan-
ları Viyana sokaklarında bağıra-
rak atan tüm kardeşlerimizi sa-
kince düşünmeye davet ediyoruz. 

Çünkü ister Sünni , ister Alevi, ister 
Türk, ister Kürt olun, eğer nefret, 
önyargı hançeri bağrımıza soku-
lursa Avusturya’da başımız bela-
dan, geleceğimiz ise karanlıktan 
kurtulamaz. Hepimizin ortak nok-
tası insan olmamızdır. Alevi ola-
bilirsiniz, Sünni olabilirsiniz, Kürt 
olabilirsiniz, Türk olabilirsiniz ama 
“insan” olmanın ne kadar zor oldu-
ğunu siz de en az bizim kadar iyi bi-
lirsiniz. Bu zor zamanlarda duygu-
larımızı, nefsimizi kontrol altında 
tutarak, farklı düşünce, siyaset, 
ırk ve mezhepte olan insanlarımız 
hakkında fitne, fesat, gıybet ve kı-
rıcı söz ile kendinizi ve çevrenizi 

rezil etmeyin. Özellikle de sosyal 
medyada, camide, pazarda ve kah-
vede. Alemi şaşkın, milleti aptal 
sanmayalım. Pis nefislerimize he-
pimiz sahip çıkalım. Türkiye’de iş 
takibinde olup da, siyasilerle iş bir-
liği içinde olup ihale kovalayan ve 
burada insanları gaza getiren İdris 
kılıklı İblisler konusunda hepinizi 
uyarmayı bir borç biliyoruz. Kimse 
kimseyi Allah, vatan, millet ve dev-
let diyerek aldatmasın. Bu değerle-
re istisnasız hepimiz sahip çıkalım 
ama hak ve adaletin yanında ol-
mak koşuluyla. Vitrin Müslümanı, 
gardırop Atatürkçülüğü istemiyo-
ruz. Tüm tarafları itidalli olmaya 
davet ediyoruz. Fikriniz ne olursa 
olsun, beyanınız Avusturya’daki 
azami birlik ve beraberliğe, saygı ve 
sevgiye zarar vermeyecek şekilde 
olmalıdır. Birbirimize kendi fikirle-
rimizi zorla kabul ettirmeye çalış-
mayalım. Kabul etmeyenlerden de 
nefret etmeyelim. Hemhal, empati 

yapalım. Karşımızdaki insanın ne-
den farklı düşündüğünü, kendimi-
zi onun yerine koyarak  düşünelim. 
Doğrunun merkezi “benim”, “bi-
ziz” demeyelim. Beğenmediğimiz 
kişiler hakkında yaptığımız eleşti-
rileri asgari düzeyde tutalım. Kem 
söz kullanmayalım. Kendimize 
yapılmasını istemediğimiz, söy-
lenmesini istemediğimiz sözle-
ri söylemeyelim. Farklı olalım, 
farklı düşünelim ama şunu unut-
mayalım: Türkiye’deki sorunla-
rı, buraya düşmanlık getirecek 
şekilde taşımayalım.  Farklı dü-
şüncedeki, mezhepteki insanla-
rı ötekileştirmeyelim, bugünün 
bir yarını var.  Sünni Alevi kar-
deştir. Farklılarımız zenginliktir. 
Aramızdaki köprüleri yakmaya-
lım. Birbirimizin dertlerini, ta-
salarını, kaygılarını anlayalım. 
İnsanlara Sünni misin veya Alevi 
misin diye sorarak onlara ona göre 
iyi ve kötü davranmayalım. 

En azından anlamaya çalışa-
lım. Birbirimizi aşağılamayalım.   
İftira atmayalım. Birbirimizi ba-
rış içinde yaşamak adına teşvik 
edelim. Kendimizi haklı ilan et-
meden önce, diğerlerinin fikir-
lerini dinleyelim. Bunu yapma-
yı çocuklarımıza da öğretelim. 
Aleviler Sünnilerin dertlerini 
dinlemeli. Sünniler Alevilerin 
dertlerini dinlemeli.  Ukalalık, 
çokbilmişlik, berdüşvari şom 
ağızlı konuşmalara son vere-
lim. İster Alevi, ister Sünni ol-
sun, Şirkçi Evliya kılığında-
ki Şeytan-i Evliyaları (Ankeput 
Suresi) çevremizden defedelim.  
 Yeni Vatan Gazetesi olarak naçiz-
hane tavsiye ve dileklerimiz bun-
lardır.  Unutmayalım: “Demiri 
demirle dövdüler; biri sıcak biri 
soğuktu. İnsanı insanla kırdılar; 
biri aç biri toktu.”

Sünni-Alevi kardeştir,
tersi için çalışan kalleştir 

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

“Yemin ederim zamana ve asr-ı saadete ki insan hüsran içinde-
dir. İnanıp hayır ve barış için çalışanlar ve birbirine sabır dile-
yenler hariç.” (Kur’an’ı Kerim Asr Suresi)

BAŞYAZI

reCeP TayyİP erdoğan ekmeLeddİn İHsanoğLU seLaHaTTİn demİrTaŞ

cumhurbaşkanlığı seçimle-
rine giren 3 aday bulunur-
ken, AK Parti’nin destekle-

diği aday recep Tayyip Erdoğan, 
cHP-MHP ve 7 partinin ortak adayı 
Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP’nin 
adayı Selahattin Demirtaş yarışta 
kozlarını paylaşacak. Seçimlerin 
ilk turu 10 Ağustos’ta gerçekleşe-
cek olup, herhangi bir adayın ilk 
turda yüzde 50 oy alamaması ha-
linde 24 Ağustos tarihinde ikinci 
tura gidilecek. Birinci turda en yük-
sek oyu alan iki aday ikinci turda 
yarışacak olup, en yüksek oyu alan 
kişi Türkiye’nin 12. cumhurbaşkanı 
olacak.

yurtdışında ilk defa oy 
kullanılacak

Avusturya’da yaşayan vatandaşla-
rımız ise 2-3 Ağustos tarihleri ara-
sında oy kullanabilecekler. Viyana 
Başkonsolosluğu görev bölgesin-
deki Viyana, Aşağı Avusturya, 
Burgenland ve Steiermark eyaletle-
rinde ikamet eden vatandaşlarımız 
2 ve 3 Ağustos 2014 cumartesi-Pazar 

günleri 08:00-17:00 saatleri arasın-
da Messeplatz 1, A-1021 Viyana” 
adresinde bulunan Viyana Fuarı 
ve Kongre Merkezindeki (Messe 
Wien) A“A” salonunda oylarını kul-
lanabilecekler. Salzburg, Yukarı 
Avusturya, Tirol ve Kärnten eyalet-
lerinde ikamet eden vatandaşlar 
da 2 ve 3 Ağustos 2014 tarihlerinde 
Messezentrum Salzburg’da yapıla-
cak 2014 cumhurbaşkanlığı birin-
ci tur seçimlerinde oy kullanabi-
lecek olup, Vorarlberg eyaletinde 
yaşayan vatandaşlar ise Bregenz 
Hohenems Tennis Event center’da 
oy kullanabilecekler.

Vatandaşların oy kullanabil-
mesi için ise Konsolosluğa ad-
res beyanında bulunmaları ge-
rekiyor. Konu hakkında Viyana 
Başkonsolosluğu tarafından yapı-
lan açıklama ise şöyle: Yurtdışında 
Yaşayan Vatandaşlarımızın Ilk Kez 
2014 Yılı Ağustos Ayında Yapılacak 
Seçimlerde oy Kullanmaları: 
Değerli Vatandaşlarımız,
1 .  2014  y ı l ında  yapı lacak 
cumhurbaşkanlığı seçiminde 

yurtdışında yaşayan vatandaşla-
rımız bulundukları ülkelerde ilk 
kez oy kullanabileceklerdir.
2. Bu çerçevede; Seçimlerin bi-
rinci turu için oy verme işlemi 
2 ve 3 Ağustos 2014 tarihlerinde 
“Messeplatz 1, A-1021 Viyana” ad-
resinde bulunan Viyana Fuarı ve 
Kongre Merkezindeki (Messe Wien) 
“A” salonunda yapılacaktır. Viyana 
Başkonsolosluğu görev bölgesin-
deki Viyana, Aşağı Avusturya, 
Burgenland ve Steirmark eyalet-
lerinde ikamet eden vatandaşları-
mız 2 ve 3 Ağustos 2014 cumartesi-
Pazar günleri 08:00-17:00 saatleri 
arasında anılan adreste oylarını 
kullanabileceklerdir.
• Vatandaşlarımızın oy kul-
lanmaya gelirken T.c. Kimlik 
Numaralarını gösteren nüfus cüz-
danlarını yanlarında bulundur-
maları ve oy verme yerinde sandık 
görevlisine ibraz etmeleri gerek-
mektedir. Türk vatandaşlığından 
izinli olarak çıkarak Avusturya va-
tandaşlığına geçmiş bulunan Mavi 
Kart hamili eski vatandaşlarımızın 
oy kullanmaları mümkün değildir.

• Vatandaşlarımızın oy verme 
merkezine toplu taşıma araçları 
ile ulaşımları tavsiye edilmekte-
dir. Anılan adrese U2 metrosuyla 
Messe/Prater durağından ula-
şılabilmektedir. Şehir dışından 
trenle gelen vatandaşlarımızın 
ise en yakın tren istasyonu olan 
Praterstern’e gelmeleri uygun ola-
caktır. U2 Messe/Prater durağı 
Praternstern İstasyonuna bir du-
rak uzaklıktadır.
• oy kullanmaya özel araçlarıyla 
gelecek vatandaşlarımız Viyana 
Fuarı ve Kongre Merkezinin 
(Messe Wien) ücretli “A” ve “D” 
otoparklarını kullanabilecekler-
dir. Başkonsolosluğumuz görev 
bölgesinde yaşayan vatandaşla-
rımızın seçimlerde oy kullanabil-
meleri için Başkonsolosluğumuza 
adres beyanında bulunmuş olma-
ları gerekmektedir.
3.  Vatandaşlarımızın seçim-
l e r l e  i lg i l i  ge l i ş m e l e r d e n 
Başkonsolosluğumuz web sitesi 
ile “Facebook” sayfası aracılığıyla 
bilgilendirilmelerine devam edile-
cektir.

Türkiye Cumhurbaşkanını seçiyor
10 Ağustos’ta ilk turu gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk defa yurtdışında yaşayan 

Türk vatandaşları bulundukları ülkelerde oy kullanacaklar. Viyana Konsolosluğu, Avusturya’da oy kulla-
nacak vatandaşları ‘’Oy kullanmak için mutlaka randevu alın’’ diyerek uyardı.
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Her 3 kişiden 1’i göçmen
 kökenli

Kısa adı AK Wien olan 
Viyana İşçi odası Başkanı 
rudi Kaske, göçmen çalı-

şanlara ve işletmelere daha fazla 
şans verilmesi gerektiğini söyledi. 
Viyana ticaret piyasasının önem-
li bir bölümünü küçük ölçekli iş-
letmelerin oluşturduğunu belir-
ten Kaske, iş sahibi olan her üç 
kişiden birinin Avusturya dışın-
dan olduğunu söyledi. Bu küçük 
işletmelerin daha fazla sosyal gü-
venceye ihtiyaç duyduğunu söy-
leyen Kaske, “Birçok kişi serbest 
meslek sahibi olup olmamak ara-

sında gidip geliyor. Birçok çalışan 
da, iş piyasasının durumu yüzün-
den eğitim düzeyinin altında bir 
işte çalışmak zorunda kalıyor. Bu 
sorunun çözümü için maaş siste-
minin gözden geçirilmesi lazım” 
diye konuştu.

Viyana’da avusturya dışından 
22.000 kişi “selbständig”

AK’nın yaptırdığı bir ankete göre, 
Viyana’da AB’nin yeni üyelerinden, 
Türkiye’den veya Yugoslav ülkele-
rinden gelen iş sahibi (selbständig) 
22.000 kişi bulunuyor. Birçok kişi 
ticaret, hizmet sektörü, trafik ve in-
şaat gibi alanlarda çalışırken, son 

yıllarda bu tür işletmelerde büyük 
bir artış gözleniyor. Araştırmaya 
katılanların yüzde 35’inin şirketi 
2010’dan sonra kurulurken, şirket-
lerin yüzde 44’ünün de 2000-2009 
yılları arasında faaliyete başladığı 
ortaya çıktı. 

kalifiye elemanların 
desteklenmesi şart

Ankete katılanların büyük bir bö-
lümünün çok iyi bir eğitime sahip 
olduğu görülürken, bu kişiler ara-
sında her üç kişiden biri üniversi-
te mezunu. Göçmen kökenli kişile-
rin en büyük sorunlarından biri de, 
geldikleri ülkelerde aldıkları eğiti-

min Avusturya tarafından tanın-
maması veya denkliğinin kabul 
edilmemesi olarak göze çarpıyor. 
Kaske bu konuda kolaylıklar yapıl-
masını talep ederken, “AK’nın bas-
kısıyla ülke çapında göçmenleri 
eğitim konusunda bilgilendirmek 
için rehberlik hizmeti sağlandı. 
Aynı şekilde şirketlerin de göçmen-
lerin eğitimine değer vermesi ve ça-
lışanlarına bu eğitime uygun maaş 
vermesi gerekiyor” dedi. 

Kaske, Yeni Vatan Gazetesi okur-
larına selamlarını iletirken, bu ve-
sileyle Müslümanların ramazan 
ayını kutladı ve herkese esenlik-
ler diledi.

Kaske küçük esnaflara
sosyal güvence istedi

Viyana İşçi Odası (AK Wien) Başkanı Rudi Kaske, Yeni Vatan Gazetesi’ne konuşarak göçmenlere 
yönelik önemli mesajlar verdi. Göçmen kökenli şirketlerin ve çalışanların daha fazla şans 

sahibi olması için çözüm önerilerini sunan ve iş piyasasını değerlendiren Kaske, Müslümanların 
Ramazan ayını içtenlikle kutlamayı da ihmal etmedi.

Avusturya Dışişleri Se-
bastian Kurz,  Avu-
sturya’daki Müslüman 

toplumunun ileri gelenleri-
ne verdiği iftarda sıcak mesaj-
lar verdi. Avusturya’da yaşa-
yan Müslümanların dinleri olan 
İslam’ın bu ülkede resmen dev-
let tarafından tanınmasından 
ve desteklenmesinden çok mut-
lu olduğunu ifade eden Kurz, 
‘’Avusturya hepimizin vatanı-
dır. Barış ve huzur içinde hep 
birlikte yaşamak istiyoruz. Bu 
toplumun tüm bireyleri devlet 
karşısında eşittir. Bu ülkenin 
demokratik değerlerine, huku-
kuna saygı göstererek ve bu de-
ğerleri koruyarak birlikte huzur 
içinde yaşamak istiyoruz. 

Bu vesileyle ramazan ayının 
tüm Müslümanlara esenlik ve 
tüm dünyaya barış getirmesini 
içtenlikle dilerim.’’ Ayrıca Yeni 
Vatan Gazetesi İmtiyaz Sahibi 
Birol Kılıç’ın masasına nezaket 
gösterip bizzat gelen ve sohbet 
eden Dışişleri Bakanı Sebastian 
Kurz, kendisiyle paylaşılan 
duygu ve düşünceleri dikkatle 
dinledi. Kurz, tüm Yeni Vatan 
Gazetesi okuyucularına sağlık, 
esenlik dilerken, herkese sevgi 
ve saygılarını iletti.

Kurz’tan Ramazan ayı mesajı

Eğer fazla kira ödediğinize da-
ir bir şüpheniz varsa, araştır-
makta yarar var. Çünkü ya-

salara göre de evin özelliklerine ve 
büyüklüğüne bağlı olarak metre-
kare başına belirli bir miktarın üs-
tünde kira almak mümkün değil. 
Birçok kiracının bu durumun far-
kında olmayarak her ay fazla ki-
ra ödediği de bir gerçek. Viyana 
Belediyesi’nin bir hizmeti olan 
“Wiener Mietenrechner” (kira he-
saplayıcı) aracılığı ile (www.mie-
tenrechner.wien.at) kira ücretini-

zin hangi sınırlar içinde olduğunu 
hesaplayabilirsiniz. Bunun için 
kirada oturduğunuz evin adresi-
ni, büyüklüğünü ve çeşitli özel-
liklerini yazmanız yeterli. Aynı 
zamanda MA 50’nin hizmetleri 
olan “Mieterhilfe” (kiracılara yar-
dım) ve “Schlichtungsstelle” (ha-
kem heyeti) de kira konusunda 
danışmanlık ve yardım sunuyor. 

Yaptığınız araştırma sonucu eğer 
ev sahibinizin sizden fazla kira 
aldığını tespit ederseniz, son 3 

yıla ait ödediğiniz fazla miktarı 
geri isteme hakkınız bulunuyor. 
İnternetten takip etmenin yanı 
sıra, Mieterhilfe’ye telefonla da 
ulaşıp, ücretsiz bilgi alabilirsiniz 
(01/4000-8000). Hukuksal ola-
rak taleplerinizde de MA 50’nin 
“Schlichtungsstelle” (hakem he-
yeti) adlı bölümüne başvurma-
nız gerekiyor. Bağımsız olan ve 
kiracı - ev sahibi arasındaki ihti-

laflarda karar verme yetkisi olan 
bu kurumun, mahkemeden tek 
farkı ise burada avukata ihtiyaç 
duymamanız. Geçmiş yıllarda 
Schlichtungsstelle 1400-1500 ci-
varı anlaşmazlıkta karar almış, 
bu anlaşmazlıkların % 90’ının 
üzerinde ise “fazla kira alındığı” 
ortaya çıkmıştı. 2012 yılında ise 
yaklaşık 1700 anlaşmazlıkta ha-
kem heyetine başvuruldu. 

Viyana’da giderek artan kiralar birçok kiracının bütçe-
sini zor durumda bırakıyor. Küçücük evlere ve odalara 

bile yüzlerce Euro kira ödemek zorunda kalan birçok 
insan, el yakan bu kiralar yüzünden ucuz ev arayışı 

içinde. Peki, ödediğimiz bu astronomik kira yasal mı? 
Ev sahibi bizden fazla para alıyor olabilir mi?

Fazla kira mı ödüyorum?
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Kısa bir süre önce Simmering 
bölgesi Florian Hedorfer 
S t r a ß e  2 1  a d r e s i n d e 

Avusturya Milli Gorüş tarafından 
inşasına başlanan imam hatip oku-
luna SPÖ  içinden  ve ÖVP  Viyana 
Başkanı Juraczka tarafından sert 
tepki geldi. SPÖ açılışını yaptığı 
projeyi “yanlış anlaşılmış bir en-
tegrasyon modeli” olarak niteler-
ken, SPÖ´lü Simmering Belediye 
Başkanı renate Angerer’in okulun 
temel atma törenine onur konuğu 
olarak katıldığı ve hatta bir konuş-
ma yaptığının ortaya çıkması, ÖVP 
Viyana Başkanı Jurazka’nın SPÖ’yü 
iki yüzlülük ve ne yaptığını bilme-
mekle suçlamasına neden oldu. 

ÖVP’li Juraczka: “sPÖ projeyi 
baştan itibaren biliyordu”

ÖVP Viyana Teşkilatı Başkanı 
Manfred Juraczka SPÖ’yü ve 
Simmering Belediye Başkanı 
renate Angerer’i adeta topa tut-
tu. Juraczka’nın Avusturya ga-
zetesine  şunları söylemesi dik-
kat çekti: “SPÖ’nün bu projeden 
uzun süredir haberi var. İnternette 
yayınlanan bir videoda görülü-
yor ki, projenin temel atma töre-
nine Simmering Belediye Başkanı 
renate Angerer onur konuğu ola-
rak katılmış. Bu da SPÖ’nün dürüst 
olmayan ikiyüzlü stratejisini gözler 
önüne seriyor.”

Bunun üzerine eleştirilerin odak 
noktası olan SPÖ´lü Belediye 
Başkanı renate Angerer bir açıkla-

ma yaparken, kendisinin de kızgın 
olduğunu vurgulayarak şöyle ko-
nuştu: “Ben de kendimi aldatıldık 
ve kullanılmış hissediyorum. Bana  
orası  Türk çocuklarına Almanca 
öğretilecek ve uyumu kolaylaştı-
racak çocuk yuvası olarak tanıtıldı 
ve temel atmak için davet edildim 
ve katıldım. Türkçe eğitim veri-
len ve Almanca’nın sadece yaban-
cı dil olarak öğretildiği ve sadece 
Türkiye’ye imam yetiştiren bir okul 
olacağından projede hiç bahsedil-
memişti. ” 

sPÖ’lü angerer: “ Benim 
Türkçem iyi değil. onun için 

kandırıldım” 

Angerer sözlerine şöyle devam etti: 
“Benim Türkçem iyi değil. Bu yüz-
den konuşmaları anlayamadım. 
Bu yüzden de kandırılmış olduk.” 

SPÖ’lü Belediye Başkanı renate 
Angerer’in yıl sonunda 2003’ten 
beri yürüttüğü görevini bıraka-
cağı ve emekli olacağı konuşu-
luyor. ÖVP’li Juraczka ise, özel 
okul yasasının değiştirilme-
si ve bu tür okullara izin veril-
memesi gerektiğini ifade etti. 
Tü r k iye’d e k i  İ m a m  H a t i p 

okullarına denk imam yetişti-
recek okuldan mezun olanlar 
Avusturya resmen imam olarak 
tanınmayacaklar ama Türkiye’de 
resmen İmam Hatip Lisesi mezu-
nu olarak diplomaları denk sayı-
lacak.  Avusturya’da uzun zaman-
dır üniversitelerde hem İslami 
hem de pedagojik eğitimden geç-
tikten sonra Türkçe konuşan öğ-
rencilere din dersi verecek akade-
mik  fakülte Viyana ve İnsbruck 
Üniversitelerinde kurulmuş ve eği-
timler devam etmekte. 

ÖVP’nin sert imam hatip eleştirisine SPÖ’nün cevabı: 
“Hepimiz birden aldatıldık”

Viyana Simmering’de yapımına başlanan imam hatip 
okulu hakkındaki tartışmalar Avusturya basınında 

devam ediyor.  Türkiye’deki gibi imam yetiştirmek ama-
cıyla Milli Görüş tarafından inşa edilen okul açılışına 
katıldıkları halde SPÖ içinden ve ÖVP’den tepki geldi. 

Simmering Belediye Başkanı SPÖ’lü Renate Angerer  
temel atma törenine onur konuğu olarak katıldığı ve bir 
konuşma yaptığını ama oranın bir imam yetişme okulu 

değil Almanca öğrenmek ve entegrasyon okulu olaca-
ğı iddia edilen  bir çocuk  yuvası olduğunu Avusturya 

basınına iƒade ettikten sonra “Hepimiz birden aldatıl-
dık ve kullanıldık”  dedi.  

Viyana (oTS) – Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi 2011 
tarihinde Fransa’da ka-

musal alanda kadınların örtün-
me yasağının (Burka yasağının) 
insan haklarına aykırı olmadığı-
na karar verdi. Mahkeme alınan 
kararı, temel hakları zedelemedi-
ği şeklinde gerekçelendirdi. FPÖ 
de alınan bu kararı örnek göste-
rerek, Avusturya’da burka yasa-
ğının başlatılması için kolları sı-
vadı.  FPÖ Kadın Hakları Sözcüsü 
Gartelgruber, “İslamiyet, kadın 
ve erkeğin eşitliğini kabul etmi-
yor. Geniş muhafazakâr göçmen 
İslam grupları arasında kadınla-
rın yerinin erkekten sonra geldi-
ği inancı hâkim” diye konuşurken 

şunları söyledi: “Kadın haklarını 
baskı altına alan araçlardan biri 
de burkadır. 

Aslında İslam’da kadının örtünme 
zorunluluğu yok. Bu nedenle Av-
usturya’da örtünmenin yasaklan-
ması dini inançların yaşanmasını 
engelleyen bir durum oluşturmaz, 
sadece kadının kültürel yaşam bi-
çimi olarak kabul edilen örtünme-
nin ihlali olur.” Buna karşılık FPÖ 
milletvekilleri Gernot Darmann 
ve carmen Gartelgruber’in inisi-
yatifiyle Meclise getirilen konu, 
yeterli oy alamayınca tasarıya 
dönüşmedi. FPÖ’ye bu konuda-
ki tek destek veren parti ise Team 
Stronach oldu. 

Saçmalık:
 FPÖ, olmayan 

burkanın 
yasaklanması

 için kolları 
sıvadı

Milletvekilleri Darmann ve Gartelgruber 
kadın hakları ihlaline karşı burka yasağını 
savunurken, öneri Mecliste yeterli destek 

bulamayınca reddedildi.

YENİ VATAN 
GAZETESİ’NE 

İLAN

01 513 76 15-0
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AK’nın yaptırdığı bir ankete 
göre, Altbau evlerini kira-
ya veren ev sahipleri, kira-

cılardan çoğu kez fazla para alıyor. 
119 kira kontratı baz alınarak yapı-
lan ankette, kiracıların oturduk-
ları dairelere yüzde 71 oranında 

fazla para ödediği ortaya çıktı. 67 
metrekare büyüklüğündeki bir ev 
için aylık ortalama 219 Euro faz-
la ücret ödendiği tespit edilirken, 
bu da yıllık 2.600 civarında para-
ya tekabül ediyor. AK Başkanı rudi 
Kaske, “Dairenin değerinin üzerin-

de alınan kiralar kabul edilemez” 
derken, Adalet Bakanını da sonba-
hara kadar kira reformu yapılma-
sı konusunda göreve çağırdı. Fazla 
kira ödediğini düşünen kiracıların 
“Schlichtungsstelle” adlı hakem 
heyetine başvurması öneriliyor.

Altbau kiraları fazla alınıyor
Araştırmalara göre eski yapı binalarda (Altbau) oturan kiracılar, 
oturduklara eve ortalama yüzde 71 oranında fazla para ödüyor. 

Başbakan Yardımcısı Michael 
Spindelegger, Entegrasyon 
Bakanı Sebastian Kurz 

ve  Avusturya Entegr asyon 
F o n u  ( Ö s t e r r e i c h i s c h e r 
Integrationsfonds, ÖIF) Başkanı 
Franz Wolf, 17 Temmuz tarihinde 
gerçekleşen basın toplantısında 
‘’ÖIF-Welcome Desk’’ uygulaması-
nı değerlendirdi. Bir yıl önce haya-
ta geçirilen ve Avusturya’ya yeni 
gelen göçmenlere yardım ve da-
nışmanlık hizmeti sunan bu ma-
saların başarısına vurgu yapıldı.

spindelegger: göçmenlerin 
baştan itibaren ihtiyaç odaklı 

projelerle entegrasyon sürecin-
de desteklenmesi gerekiyor

Başbakan Yardımcısı  Spin-
delegger, Temmuz 2013’te haya-
ta geçirilen ‘’welcome desk’’ pro-
jesinden övgüyle söz ederken, 

‘’Welcome desks’in 1 yıllık bilan-
çosuna baktığımız zaman ger-
çek bir başarı hikâyesi görüyo-
ruz. ÖIF’nin rehberlik hizmeti ve 
göçmenlere yönelik hizmetler 
Avusturya’da artıyor. Bu şekilde 
göçmenlerin baştan itibaren de-
taylı ve ihtiyaç odaklı projelerle 
entegrasyon sürecinde desteklen-
mesi gerekiyor’’ dedi.

Entegrasyon Bakanı Kurz da en-
tegrasyon amacıyla yapılan ye-
niliklere değinirken şunları söy-
ledi: “Entegrasyon konusu uzun 
süre şansa bırakıldı. 2013’ten beri 
‘en başından entegrasyon’ strateji-
siyle hareket ederek, Avusturya’ya 
gelen göçmenlerin ilk anda ülke-
lerindeki büyükelçilikteki işlem-
lerden Avusturya’da vatandaşlığa 
geçtiği ana kadar hizmet veriyo-
ruz. Geçtiğimiz yıl, Avusturya’ya 
gelen göçmenlere hoş geldiniz 

demek ve entegrasyon sürecinde 
onlara yardım etmek için birçok 

adımın atılmış olması beni sevin-
diriyor.”

8 farklı dilde basılan kitapçık-
larla bilgilendirme

Göçmenlere eğitim, meslek, dip-
loma denkliği, sosyal hizmetler 
gibi Avusturya’daki önemli ko-
nularda rehberlik hizmeti sunan 
“Welcome desk” adlı yardım ma-
saları, Viyana’nın yanı sıra Graz, 
Linz, Salzburg ve Innsbruck ol-
mak üzere 4 merkezde daha ku-
rulurken, 2014 sonbaharın-
da Klagenfurt’ta da açılması 
bekleniyor. ÖIF, bu projeyle göç-
menlere 8 farklı dilde çıkardığı ki-
tapçıklarla “hoşgeldiniz” bilgilen-
dirmesi yapıyor (İngilizce, Türkçe, 
B o ş n a kç a / H ı r va tç a /S ı r p ç a , 
Arapça, rusça, Lehçe, Macarca ve 
rumence).

Uygulamanın ilk yılında 25.000 
kez rehberlik sunulduğu açıkla-
nırken, bunların yarısından fazla-
sının (% 53) dil, meslek ve eğitim 
konularında olduğu iletildi. Bu 
etkinliklere Viyana’dan 2.500’ün 
üzerinde göçmenin katıldığı kayıt-
lara geçerken, ÖIF Başkanı Franz 
Wolf, “Welcome desk adlı masa-
larla bir “hoş geldiniz” kültürü-
nü hayata geçirdik. Projenin ne 
kadar yararlı olduğunu da istatis-
tikler gösteriyor. Bu sayede enteg-
rasyon konusunda yoğun bir ta-
lep olduğunu da gördük. Sadece 
Salzburg’da Almanca kursları gibi 
entegrasyon projelerine olan talep 
welcome deskler sayesinde yüzde 
60 arttı” diye konuştu.

ÖIF ńin göçmenlere yönelik projesi: 

‘’Welcome desk’’
Entegrasyon kapsamında hayata geçirilen ve göçmenlere detaylı rehberlik 
hizmeti sunan “Welcome desk” uygulamasında 1 yıl geride kaldı. Bir yıllık 

bilançoyu değerlendiren ÖVP kurmayları Spindelegger ve  Kurz projeden övgüy-
le söz ederken, uygulamanın daha geniş bir alana yayılmasını talep ediyor.
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Av ustur ya’nın başken-
t i Viyana’da, İsrail’in 
Gazze’ye yaptığı saldırılar 

protesto edildi. Protesto yürüyü-
şüne Türk, Boşnak, Arap köken-
li ve Avusturyalı birçok sivil top-
lum kuruluşu destek verdi. Saat 
16.00’da başlayan yürüyüş 3 sa-

at sonra Heldenplatz’ta yapılan 
basın açıklamasıyla son buldu. 
Açıklamanın ardından gökyüzü-
ne  iki beyaz güvercin salındı.

Pankartlarda antisemitik ve ırk-
çı ifadeler kullanılmaması  dik-
kat çekerken protesto öncesi katı-

lımcıların barışı simgeleyen beyaz 
elbiseler giymesi için çağrı yapıl-
dı. 33 derece sıcağın altında yü-
rüyen protestocular, ‘Gazze için 
Avusturya’ sloganlarıyla birlikte 
sık sık tekbir getirdi. “Gazze için 
Allahu Ekber” sesleri yükselen 
yürüyüşe farklı kökenden olan 
birçok sivil toplum kuruluşu ve 
dernek destek verdi.

İsrail ordusu tarafından Gazze’ye 
yapılan saldırılarda kadın ve ço-
cuk çok sayıda masum sivil haya-
tını kaybetti. Avrupa’da Paris ve 
Londra ile birlikte en büyük gös-
terilerden biri de Viyana’da dü-
zenlendi.

Gazze’de yaşanan bu insan-
lık dramının protesto edilme-
sinin Müslümanlardan olumlu 
tepki aldığı görülürken, Filistin 
bayrağını defalarca yakan IŞİD 
terör örgütünün Irak ve Suriye’de 
Müslümanlara  yaptığı katliamla-
ra karşı da tavır konulması dernek-
lerden beklendi. Ancak protesto-
larda İŞİD terör örgütünün yaptığı 
zalimliklere karşı herhangi bir slo-
gan atılmaması dikkat çekti.

Öte yandan Bregenz’te de İsrail’i 
protesto mitingi düzenlendi. 
Yaklaşık 1000-1500 kişinin ka-
tıldığı gösteride ufak çaplı olay-
lar çıkarken, polis bazı gösterici-
leri gözaltına aldı.

İsrail’in son günlerde Gazze’ye yaptığı operas-
yonlar Avrupa’da şiddetli bir şekilde protesto 

edilirken, en büyük gösterilerden biri Viyana’da 
gerçekleşti. Ramazan ayı ve sıcağa rağmen yük-
sek katılım gözlenirken, resmi polis raporlarına 

göre yürüyüşe 11 bin kişi katıldı.

“DUALAR MAZLUM 
GAZZE HALKI İÇİN”
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        MİS GİBİ Bİr:

LALE
Lale Restaurant kurulduğundan beri Viyana’da Türk 
mutfağının yüz akı. Geleneksel Türk mutfağından en leziz 
yemekleri tadabilmek için senelerdir doğru adres olan Lale 
Restaurant, zenginleştirilmiş menüsü, usta aşçıları, kaliteli ve 
itinalı hizmet anlayışı ile ev yemeği doğallığındaki lezzetleri 
müşterileri ile buluşturmaya devam ediyor. 
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Sofralarımızdan eksik et-
mediğimiz yoğurt yağ ya-
kımını yüzde 61 artırıyor, 

hastalık ve enfeksiyonla savaş-
ta rol oynayan hücreleri daha 
güçlü ve aktif hale getiriyor, yük-
sek tansiyon riskini düşürüyor! 
Buzdolaplarımızdan, sofraları-
mızdan eksik etmediğimiz yoğur-
dun faydalı olduğunu biliriz an-
cak birçoğumuz da bu faydaların 
tam olarak ne olduğunu bilmez. 
Son olarak Viyana Üniversitesi 
Tıp Fakültesi tarafından yapılan 

araştırmaya göre yoğurdun bilme-
diğimiz birçok faydası bulunuyor. 
Hastalık ve enfeksiyonla savaş-

ta rol oynayan T hücrelerini da-
ha güçlü ve aktif hale getiren yo-
ğurt, içindeki dost bakterilerin de 

mikroplarla savaşarak bağışıklık 
sistemini güçlendiriyor. Düzenli 
yoğurt tüketen kişilerde yüksek 
tansiyon görülme oranı farkedilir 
derecede düşük olduğu belirtilir-
ken, yoğurdun yağ yakımını yüz-
de 61 artırdığı ortaya çıktı. Viyana 
Üniversitesi'nden yapılan açık-
lamada “obezite, tansiyon, ba-
ğışıklık sistemi hastalıkları, kalp 
damar hastaları ile zayıflama di-
yetleri yapanların günde 2-3 porsi-
yon yoğurt tüketmesi esastır” de-
nildi. Tabi doğal ve makul olması 
kaydıyla. Dolayısıyla yoğurt satın 
alırken inek, koyun ve keçi sütü-
nün doğal yönden üretilmiş olma-
sina çok dikkat edin.

Konu hakkında bir psi-
kiyatri uzmanı şunla-
rı söylüyor: “İnsanlar 

çoğu zaman ruhsal olarak 
hasta olmayı kabullenemi-
yorlar. Bunun başlıca se-
bepleri; olayın sosyal, mad-
di ve manevi sonuçlarından 
kaynaklanıyor”. Bu tür psi-
kolojik hastalıklardan mus-
tarip olanlar toplumda öte-
kileştiriliyor ve “diğerleri” 
olarak görülüyor. Ancak bu 
hastalıklar da diğer fiziksel 
hastalıklar kadar olağan ve 
normal bir durum. Hatta 
ruhsal sorunlar gelişmiş ül-
kelerde en çok rastlanan 5 
hastalığın başında geliyor: 
Depresyonlar, koroner kalp 
hastalıkları, diyabet, alkol 
bağımlılığı ve kalp-dolaşım 
hastalıkları. 

V i y a n a  P s i k o s o s y a l 
Hizmetleri (PSD) Başhekimi 
Georg Psota, bu tür has-
talıkların herkeste görü-
lebileceğini ve bunun da 
çok normal olduğunu ifa-
de ederken, tarihteki birçok 
ünlü şahsiyetin da ruhsal 

sorunları olduğunun unu-
tulmaması gerektiğini söy-
ledi: örn. Abraham Lincoln 
(ağır depresyon), Winston 
churchill (Bipolar bozukluk, 
manik depresyon), Ludwig 
van Beethoven (alkolik). Bu 
hastalıkların olumsuz etki-

lerini en düşük düzeye in-
dirmek için toplumda, iş 
dünyasında ve siyasette ça-
lışmalar yapılmasını gerek-
li gören uzmanlar, insanları 
da uyarıyor: “Psikolojik has-
talıklarınızdan korkmayın, 
utanmayın ve tedavi olun.”

Depresyondan utanma.Tedavi ol!
Yemeklerden hemen son-

ra içilen çay, kahve ve 
süt demir eksikliğine 

neden oluyor. Uzmanlar, çay 
ve kahve tüketimi içinde bu-
lunan maddelerden dolayı de-
mirle bileşik oluşturarak de-
mir emilimini azaltabildiğini 
söylüyor.  Uzmanlar özellik-
le gebeleri, doğurgan çağda-
ki kadınları demir eksikliği-
ne karşı özellikle uyararırken, 
diğer bir risk grubunu gelişim 
çağındaki çocuklar ve bebek-

ler olarak belirledi. Demir ek-
sikliğinin önüne geçilebilmesi 
için çayın yemeklerden 45 da-
kika sonra tüketilmesi gerek-
tiğine dikkat çeken uzman-
lar, “Daha sonra baş ağrısı baş 
dönmesi gibi belirtiler görüle-
bilir. Ayrıca hemoglobin dedi-
ğimiz oksijeni kanda taşıyan 
eleman azaldığı için kalp bu-
nu tolere etmek için daha faz-
la çalışır ve kalp de büyüme ve 
hatta kalp yetmezliği gibi be-
lirtiler olabilir” diye konuştu.

Çay tiryakileri
dikkat!

Dünya Sağlık Örg-
ütü’nün son raporu-
na göre 100 yıl ön-

ce sperm sayısı milimetrede 
100-120 milyonken bugün 
birçok erkekte bu sayı 15 mil-
yona düştü. Dünyada gide-
rek artan kısırlaşma oranla-
rını değerlendiren uzmanlar, 
modern yaşamın getirdikle-
rine, teknolojik gelişmelere 
ve yaşam şeklindeki değişik-
liklere dikkat çekti. Kısırlıkta 

hava, su ve çevre kirliliğinin 
büyük rol oynadığını da be-
lirten uzmanlar, gıdada, su-
da ve havada bulunan ağır 
metallerin kısırlığa neden ol-
duğunu söyledi. Son yıllarda 
artan obezitenin de kısırlaş-
ma oranlarında etkili oldu-
ğuna işaret eden uzmanlar, 
vücuttaki 10 kilo fazlalığın 
kısırlık riskini arttırdığını 
belirtti. Sigaranın zararları 
da unutulmamalı. 

İnsanlığa 
kötü haber

Dünya Sağlık Örgütü’nün son rapo-
runa göre modern yaşamın getirdikleri, 
teknolojik gelişmeler ve yaşam şeklinin 
değişmesinin neticesinde 100 yıl önce 

milimetrede 100-120 milyon olan sperm 
sayısı 15 milyona düştü. 

Nasıl ki her an soğuk algınlığına yakalanabiliriz, ruhsal hastalıklara da rastlamak 
gayet normal bir durumdur. Uzmanlar, insanların psikolojik hastalıklara da sahip ola-
bileceklerini belirtirken, ruhsal hastalığın da olağan bir durum olduğunu belirtiyorlar.

Viyana Üniversitesi Tıp 
Fakültesi profesörleri-
nin yaptığı bir araştır-

maya göre Viyana'da çocuklar 
Avusturya'nın geneline oranla 
çok daha kilolu. Aynı araştırma-
ya göre göçmen çocukları, anadi-

li Almanca olan çocuklardan da 
kilolu. Anadili Almanca olan er-
kek çocuklarının yüzde 15'i aşı-
rı kilolu iken, Türkiye kökenli ço-
cukların neredeyse çeyreği (yüzde 
23) aşırı kilolu. Genel olarak göç-
men kökenli erkek çocuklarında 

ise bu oran yüzde 21. Aynı veriler 
kız çocuklarında da değişmiyor. 
Avusturyalı kız çocuklarının yüz-
de 14,5'i aşırı kilolu iken, Türkiye 
göçmeni kız çocuklarının yüz-
de 22,5'i aşırı kilolu. Bu verilerin 
Avusturya'nın gelecek nesillerinin 

sağlığı için mutlaka dikkate alın-
ması gerektiğini belirten uzman-
lar, yeni neslin ve özellikle göç-
men çocuklarının ileride diabet, 
yüksek tansiyon ve dolaşım sis-
temi rahatsızlıklarına yakalanma 
riskinin giderek arttığını belirtti. 

 Çocukları “aşırı göbek” aptallaştırıyor

Viyana Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'nde yapılan 

bir araştırma Viyanalı 
çocukların, Avusturya'nın 
geneline oranla çok daha 
kilolu olduğunu, özellikle 
Türkiye göçmeni ailelerin 
çocuklarının “aşırı kilolu” 
olduğunu ortaya koyuyor. 

Yoğurdun
faydaları 
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Avusturya’nın önemli ban-
kalarından biri olan 
“raiffeisenlandesbank 

Niederösterreich-Wien”, 5 yıldır 
olduğu gibi bu yıl da ramazan 
ayı vesilesiyle iftar düzenledi. 3 
Temmuz’da Märzstraße’deki Kent 
restoran’da, 10 Temmuz’da da 
Favoriten’deki Kent restoran’da 
düzenlenen iftar yemeklerine 
banka müşterileri, çalışanları ve 
yönetiminden birçok kişi katıldı.

r a i f f e i s e n  G e n e l  M ü d ü r 
Yardımcısı Georg Kraft-Kinz, 
“Geleneksel bir Avusturya ban-
kası olarak bilinçli bir şekilde be-
şinci kez müşterilerimize yönelik 
bu saygı davetlerini gerçekleşti-
riyoruz.” diye konuşurken, orga-
nizasyonlarda açık görüşlülük ve 
değerlere saygı anlayışı ön plana 
çıkarıldı. Müslümanların kutsal 
ayı ramazan vesilesiyle gerçekle-
şen iftarlara Müslüman müşteri-

lerin yanı sıra, farklı dinlere men-
sup birçok kişi katılırken, banka 
yetkililerinden robert Fischer 
şunları söyledi: “Değerlerimize 
sahip çıkmak bizim için çok 
önemli. Herkes Viyana’daki bir-
likte yaşama ve bu şehrin renkli 
yapısına katkı sunabilir. 

Herkes oruç tutmayabilir, ama 
hepimiz iftar için bir araya ge-
lebiliriz.” Son yıllarda göçmen-

lere yönelik birçok hamle ya-
pan raiffeisen bankası, Sırp, 
Hırvat, Boşnak ve Türk kö-
kenli müşterilerine yönelik ol-
mak üzere rehberlik gibi ye-
ni hizmetler sunmaya başladı. 
etesi’nden Ali Varlı’nın habe-
rine göre, kulakları ağır işiten 
ve yürümekte zorlanan Zebo 
Nine’nin süresiz oturum izni ta-
lebi, Almanca bilmediği gerek-
çesiyle reddedilmiş. 

Raiffeisen bankasından iftar 

Raiffeisen bankası, 
5 yıldır her Ramazan 

ayında yaptığı gibi, 
Müslüman müşterile-

ri başta olmak 
üzere davetlilere 

iftar verdi. 3 ve 10 
Temmuz tarihlerin-

de gerçekleşen ve 
müşteri-çalışan bir-
çok kişinin katıldığı 
iftarlarda, “değerle-
rimize saygı” vurgu-

su yapıldı.

Şeker hastası olan Türkiye göçme-
ni N. K., Yeni Vatan Gazetesi’nin 
objektiflerine yakalandı. Her gün 

eşiyle en az 2-3 saat yürüyüş yapan ba-
yan, herkesi düzenli beslenmeye ve spor 
yapmaya davet etti. 9 yıl önce kendisine 
şeker hastası teşhisi koyulduğundan be-
ri düzenli spor yapan bayan, bu şekilde 
şeker hastalığına karşı mücadele ettiğini 
söyledi. N. K. kocasının da kendisine eş-
lik etmesinden bir hayli memnun gözü-
kürken, kocasının kendisine verdiği des-
teğe teşekkür etti.

Şekerden 
yürüyerek 
kurtuldu

bezahlte Anzeige
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GLASEREI
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

01 943 69 15

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

Kı s a  a d ı  İ G G i Ö  o l a n 
Avusturya İslam İnanç 
cemiyeti’nin, kamuoyun-

da uzun süredir hâkim olan tüm 
Müslümanları temsil etme iddia-
sına sert bir tepki geldi. Avusturya 
İ s l a m -Ş i i  İ n a n ç  c e m iye t i 
(Die Islamische – Schiitische 
G l a u b e n s g e m e i n s c h a f t  i n 
Österreich), kendi inancının bu 
kapsamda temsil edilmediği ge-
rekçesiyle mahkemeye gitme yo-
lunu seçti. Kültür Bakanı Josef 
ostermayer’in (SPÖ) yanı sıra, 
Entegrasyondan Sorumlu Bakan 
Sebastian Kurz’un (ÖVP) da şahit 
olarak mahkemeye gelmesi iste-
niyor. Şii gruba göre İGGiÖ kuru-
munun yasasında, Avusturya’da 
ikamet eden her İslam dini men-
subunun kurum tarafından tem-
sil edildiği ifadesi geçiyor. Buna 

itiraz eden Şii grubundan yapılan 
açıklamada, İGGiÖ’nün doğru ol-
mayan ve toplumu şaşırtıcı terim-
ler kullanmak suretiyle, Sünniler, 
Şiiler ve Alevilerin dini temsilcisi 
olduğunu iddia ettiği ve bu sebep-
le 23 Haziran tarihinde dava açıl-
dığı belirtildi. 

Şii ve alevi İnanç Toplumları 
2013 yılında resmi statü 

kazanmıştı

Mahkemeye yapılan başvuru-
da ayrıca, Sünni bir kurum olan 
İGGiÖ’nün, yine terimleri yan-
lış kullanarak Alevi ve Şii top-
lumlarını aynı kefeye koydu-
ğundan bahsedildi. Hem Şii Din 
Toplumu, hem de Alevi İslam 
İnanç Toplumu, 2013 yılında 
Avusturya devleti tarafından res-

men tanınarak resmi din statüsü 
kazanmıştı.

sanaç: “Hiçbir zaman tüm 
müslümanları temsil ettiğimizi 

söylemedik”

İGGiÖ’ye açılan davadan sonra 
iddialara yanıt veren kurumun 
Başkanı Fuat Sanaç, APA’ya yaptı-
ğı açıklamada, kurumda İslam’ın 
her kesiminden üyeleri bulundu-
ğunu söyledi. religion.orf.at in-
ternet sayfasında Sanaç’ın sözle-
rine yer verilirken, Sanaç “Hiçbir 
zaman tüm Müslümanları tem-
sil ettiğimizi söylemedik” diye 
konuştu. İGGiÖ kurumunun tüm 
Müslümanları temsil ettiği iddi-
aları basına ilk defa yansımıyor. 
Bundan bir yıl önce de Aleviliğin 
resmi din statüsüne kazanma-

sının ardından, Alevi toplumu 
da bu temsil iddiası kapsamın-
da İslam dışı olarak gösterilmeye 
başlanmış ve bir tür dışlanmaya 
maruz bırakılmıştı. İGGiÖ kuru-
munun bu genelleyici temsil algı-
sı, birçok dernek ve dini grup tara-
fından da eleştiriliyor.

Sanaç: “Tüm Müslümanları temsil 
ettiğimizi söylemedik”

21. VİYANA, NEUE DoNAU, sol kıyı, 
Jedleseer Brücke köprüsünden 
nehrin akış yönünde 50 metre

21. VİYANA, DoNAUİNSEL, Floridsdor-
fer Brücke köprüsünden nehrin 
akış yönüne ters yönde 600 metre 
-750 metre (sağ kıyı, Neue Donau, 
kıyı yolu)

21. VİYANA, DoNAUİNSEL, Floridsdorfer 
Brücke köprüsünden nehrin akış 
yönüne ters yönde 350 metre

21. VİYANA, NEUE DoNAU,  Brigittena-
uer Brücke köprüsünden nehrin 
akış yönünde 100 metre

22. VİYANA, NEUE DoNAU, sol kıyı, 
Brigittenauer koyunda

22. VİYANA, DoNAUİNSEL, reichs-

brücke köprüsünden nehrin akış 
yönünde 100 metre (Neue Donau 
sağ kıyı

22. VİYANA, NEUE DoNAU, sol kıyı, 
Neue Donau-Mitte otomobil par-
kından nehrin akış yönünde 400 
metre uzaklıkta

22. VİYANA, DoNAUİNSEL, Donaus-
tadtbrücke köprüsünden nehrin 
akış yönüne ters yönde 500 metre 
-750 metre (Neue Donau, sağ kıyı, 
nehir yukarı Wehr 1 - kıyı yolu)

22. VİYANA, DoNAUİNSEL, Donaus-
tadtbrücke köprüsünden nehrin 
akış yönüne ters yönde 650 metre 
uzaklıkta

22. VİYANA, NEUE DoNAU, sol kıyı, 
Steinspornbrücke köprüsünden 

nehrin akış yönüne ters yönde 200 
metre ve nehir aşağı 300 metre

22. VİYANA, DoNAUİNSEL, Steins-
pornbrücke köprüsünün hizasın-
da, Tuna kıyısına doğru 100 met-
re uzaklıkta

22. VİYANA, NEUE DoNAU, sol kıyı, 
Lobgrundtor civarında (Çıplaklar 
bölgesi: Dammbereich)

21. VİYANA, Neue Donau, sol kıyı, 
Brigittenauer Brücke köprüsü ile 
Brigittenauer yüzme koyu arasında

22. VİYANA, Neue Donau, sol kıyı, 
Steinspornbrücke köprüsünden 
itibaren nehrin akış yönüne ters 
yönde 900 metre boyunca
11. VİYANA, Am Donaukanal, Alber-
ner Hafenzufahrtsstraße 

14. VİYANA, An der Wien, Alte 
Wientalstraße

16. VİYANA, Steinbruchwiese, Jo-
hann- Staud-Gasse

17. VİYANA, Mittereckwiese, Exel-
bergstraße

19. VİYANA, Krapfenwaldgasse, 
Höhenstraße‘de Krapfenwaldbad 
yakınında

22. VİYANA, DoNAU-oDER-KANAL,  
Becken III (Uferhaus yakınında)

23. VİYANA, DRASCHEPARK, Ecke Tri-
ester Straße/Sterngasse (7-22 arası)

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye göçmenlerinin vazgeçilmez klasiği 
olan ızgara için Viyana Belediyesi yer gösteriyor. Bazı yerler için ise önce-

den rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Telefon: (+43 1) 4000 96496

Viyana‘da ızgara 
yapma yerleri ve 
parklar neresi?

  TUNA ADASI (DoNAUINSEL)  Bölgesi - ızgara yapma yerleri Donanım: Masa ve banklar, sabit beton ızgara yerleri.

Kısa adı İGGiÖ olan Avusturya İslam İnanç Cemiyeti, Şii İnanç Toplumu 
tarafından 23 Haziran tarihinde mahkemeye verildi. Gerekçe ise kurumun 

tüm Müslümanları temsil ettiği iddiası. Sanaç Avusturya Haber Ajansı 
APA’ya bu konuda konuştu. 
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 Bu cümleler Avusturyada bir 
zamanların sevilen çocuk 

kitabı Hacı Bracı’nın Balonları 
kitabından alınmış sadece 
bir kaç satır. Bu ve benzeri 

satırlar 60lı yıllardan beri nice 
Avusturyalı’nın hafızasına 

kazınmış, ve Türklere karşı ön 
yargılar yaratmış. Bir de üzer-

ine gerçekten pislik yapan 
Türkiye göçmenleri, bu kötü 

önyargıları perçinlemiş.

Hacı Bracı’nın bir zamanlar sarıklı 
ve çocuk ısıran bir karakter olarak 
t a s v i r  e d i l m e s i n i n  ç o c u k l a r ı 

korkutması icap ediyordu, ancak bir çok 
Pedagog bunu tasvip edilmesi mümkün ol-
mayan bir davranış olarak niteliyor. Bunun 
hem yabancı düşmanı, hem ırkçı hem de 
yabancıların, özellikle de Türklerin ente-
grasyonunu zorlaştıran bir tavır olduğu 
biliniyor. Hacı Bracı’nın Balonları hikayesi 
ilk olarak Franz Karl Ginzkey tarafından 
1904 yılında ortaya çıkmıştır ve ilk defa 
aynı yıl Berlin Seeman matbaası tarafından 
basılmıştır. Bu ilk baskıyı bugün bulabilmek 
son derece zor. Aradan geçen onyıllar boyun-

 HACI BRACI, Ernst von Dombrowski´nin 1933 
yılından kalan Hacı Bracı tasviri “oryental” 
olanı resmediyor: Yahudi değilse kesin 
Türk´tür. Türk ise de Hacı Bracı´dır. 

Avusturya’da birçok nesil bu çocuk kitabını okuyarak büyüdü

Haci Braci çocuk kitabından: 

“Kötü Türk derler adına, yakaladığı 
gibi ısırır çocukları. Sonra götürür 

Türkler diyarına“

ca kitap ir çok kez yeniden kaleme alınmış 
ve basılmıştır. Hacı Bracı’nın o eski tasviri 
ve resimleri de değişmiş ve daha modern 
bir hal almıştır. o eski korkunç canavardan, 
daha rahat, daha az korkunç keçi sakallı bir 
herif yaratılmıştır. Değişen sosyal ve politik 
algılamaları karşılayabilmek için, kitap son 
olarak metinsel bir temizleme işleminden de 
geçti. 

Eğer bugün Hacı Bracı’nın Balonları politik 
doğruculuk kapsamında büyük sorunlara yol 
açıyorsa ve bu bağlamda tartışılabiliyorsa, 
bu kitabın bugün karşı karşıya olduğumuz 
sorunların hiç birinin bugünkü haliyle söz 

konusu olmadığı bir dönemde, 1904 yılında 
yazıldığı da unutulmamalıdır. Ülkemizde 
bir  çok Türk’ün yaşayıp çalıştığı  bir 
dönemde, sosyal huzur adına çocuk ısıran 
bir Türk figürünün yaratılması pek de uygun 
kaçmamaktadır. 

Afrikalı halkın çocuk yiyen yamyamlar 
olarak tasvir edilmesi de, sayısız Afrikalı göç-
men ve ilticacılara karşı yapılan büyük bir 
ayıptır. Bu  her olası entegrasyon girişimini 
baltalayan çirkin bir tavırdır. Metnin bir 
temizlik aşamasından geçmediği sayıların 
bulunması bugün daha kolaydır, ancak old-
ukça pahalıya patlamaktadır.

Avusturya’nın kafalara 
kakılmış PİS Türk imajı

HACI BRACI
Çocukların masallar ile ne kadar ve ne de-
rece korkutabileceği sorusunu “Çocuklar ve 
Hikayeler” isimli makalemde kaleme almıştım. 
Saçı Başı Dökük Peter için söylediklerimiz, aynı 
şekilde Hacı Bracı’nın Balonları için de geçerli-
dir. Bariz bir şekilde benzerlik gösteren bu iki ki-
tabın oluşumu arasında, 50 den fazla yıl vardır ve 
çocuk kitabı edebiyatında zaten itaatsizliğin kor-
kunç sonuçlarının abartılı tasvirlerle anlatılması 
bir gelenektir. Hacı Bracı’nın Balonları’nın baş-
langıcında şöyle yazmaktadır:

Ne demişti annen canım yavrum?
Diğer çocuklar gibi uslu ol.
Ve gel benim evimde kal.
Ama o annesinin sözünü tutmadı
Kapıyı açıp kaçtı.

Ve şimdi felaket başlıyor
Çünkü kocaman kırmızı bir balon yaklaşıyor
İçinde de bir büyücü oturuyor
Hacı Bracı´dır onun adı
Yakalar ve ısırır küçük çocukları
İşte bir tanesini yakaladı bile
Yakaladığı gibi tuttu sımsıkı
Şakası da yoktur hani
Bağırmak ağlamak ne fayda
Çırpma bacaklarını boşu boşuna

Çocukların bütün kusurlu hareketlerinin bir fe-
laket ile sonuçlandığı Saçı Başı Dağınık Peter’in 
aksine Hacı Bracı’da sorunlar kendi kendine hal-
lolmaktadır. Sonunda büyücüler, cadılar, yam-
yamlar kendi kendilerine yok olmaktadır. Her 
şey sonunda kendiliğinden rayına girmektedir. 

Ben hep bu kitabın sebepsiz bir iyimserlik barın-
dırdığını düşündüm. Tabi ki bu hikayeyi okuyan 
küçük bir çocuğun yine de korkuya kapılması ih-
timalini de unutmayalım. Ancak bu kitabı çocuk-
ların kendi kendilerine okuyup yazabildikleri bir 
dönemde çıkarmak büyük bir sorun değil. İkinci 
tepkime gelirsek de, politik doğruculuk pencere-
sinden bakıldığında bu kitabın okunmasını doğ-
ru bulmuyorum. 

PEDAGojİK TEPKİ

 YENI BASKI “Hacı Bracı´nın 
Balonu” Forum Verlag 

“Aynı şekilde hepsi iyi kötü 
entegre olmak için çırpınan 
ve hiç bir şekilde dışlanma-

ya maruz kalmamaları ge-
reken çok sayıdaki Afrikalı 
siyahi göçmenler ve iltica-
cılardan da “Zenci” olarak 
bahsetmek de, (Bildiğimiz 
kadarıyla eski ZEHN KLEINE 
NEGERLEIN (on küçük zenci-
cik) kitabının da güncel bir 

baskısı mevcut değil) siyahi 
insanları insan yiyen yam-
yamlar olarak tasvir etmek 

de son derece ayıptır. “



Yaşamın içinden
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Viyana‘da 13. yüzyıldan 
beri ortaçağ‘da yaygın 
banyo kabinelerinin kul-

lanıldığı kanıtlanmıştır. Şehir 
idaresi 1875 yılında Tuna kıyı-
sında iki belediye plajı açmıştır. 
Halka açık belediye plajına 1877 
yılına kadar yalnız erkekler gi-
debilmekteydi. Ardından burada 
bir de kadınlar plajı kurulmuş-
tur. Yirminci yüzyılın başların-
da Tuna kanalının kıyısında 
halkın sağlığı için nehir plajları 
inşa edilmiştir. Bu plajlar ticari 
amaçlı kurulmamış. Alte Donau 
kıyısındaki “Gänsehäufel” plajı 
da bu zamandan kalmıştır. Tuna 
kıyısındaki tesislerin yerini bu-
gün Neue Donau dinlenme alanı 

almıştır. Başlangıçta bu alan sel 
baskınlarından korunmak ama-
cıyla inşa edilmiştir. Su kalitesi-
nin yıl boyunca yüksek olması 
sonucunda Viyanalılar bu bölge-
yi bir açık havuz cenneti olarak 
keşfetmişlerdir.

Belediye havuzları - Kapalı 
yüzme havuzları

• Amalienbad, 
10.,reumannplatz 23

• Simmering, 
11., Florian-Hedorfer-Straße 5

• Hietzing, 
13., Atzgersdorferstraße 14

• Ottakringer Bad, 
16., Johann-Staud-Gasse 11

• Jörgerba, 
17., Jörgerstraße 42-44

• Döbling, 
19., Geweygasse 6-10

• Floridsdorf, 
21., Franklinstraße 22

• Großfeldsiedlung, 
21., oswald-redlich-Straße 44

Belediye havuzları - aile 
yüzme havuzları

Aile havuzları çocuklu aileler ve 15 

yaşına kadar olan çocuklar için ön-
görülmüştür. Su derinliğinin az ol-
ması sayesinde çocuklara uygun 
bir suya girme ortamı sağlanmıştır. 

Yedi yaşına kadar çocuklar ancak 
bakmakla yükümlü bir yetişkinin 
eşliğinde aile havuzuna girebilir-
ler. Yanında çocuk olmayan yetiş-
kinlerin girmesi ise yasaktır.

Aile yüzme havuzlarının 
açılış saatleri

Yaz Sezonu: Mayıs-Eylül arasında-
dır.  Aile yüzme havuzlarının giriş 
ücretleri yaş gruplarına göre deği-
şiyor. Çocuklar ve 15 yaşına kadar 
gençler için ücretsizdir.  

Yaz geldi, havuzlar açıldı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok havuz hizmet vermeye başladı. Viyana Belediyesi tarafından 
işletilen havuzların dışında birçok özel işletmenin çalıştırdığı merkezlerden de yararlanabilirsiniz.  

Viyana’da kapalı yüzme havuzları, aile yüzme havuzları, özel işletilen havuzlar ve devlet havuzundan 
yaz boyunca yararlanabilirsiniz. Bu havuzların bazıları kış aylarında da hizmet veriyor.
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Fadıl  Ak gün dü z’ ü, nam-ı di ğer 
“Jet Fa dı l” ı ta nı ma yan yok. 15 
yıl ön ce, yer li oto mo bil yap-

ma vaa diy le halk tan pa ra top la-
dı. oto mo bil yap ma dı. Pa ra yı öde-
me di. Ha pis yat tı. Çıktığında  AKP 
ik ti dar day dı. Di ni de ğer ler yük se-

liş tey di. Bu kez “Din-ima n” di ye-
rek, ba şı na sa rık ta kıp, cüb be gi ye-
rek pa ra top la dı. ona pa ra ve ren le ri 

mağ dur et ti.Jet Fadıl’ın bu halini gö-
ren dindarlar, “Bizden” deyip para-
larını yatırdı. Ancak Fadıl, caprice 
Gold oteli’nden devre mülk alan-
lara hâlâ paraları ödemedi. Para 
toplamak için “din-iman” edebiya-
tı yapan Jet Fadıl, iş paraları yeme-
ye gelince başka bir görünüme bü-
rünüyor. Sarığı, cübbeyi bir kenara 
atıyor. Maldivler’de devre mülk sat-
mak için şort-tişört giyerek dola-
şıyor. Kılıktan kılığa giren Fadıl 
Akgündüz’ün son projesi, faize kar-

şı olan dindarlar için “faizsiz araç” 
kampanyası. Bunda da Hazreti 
Muhammed’in hadislerini kullanı-
yor. Dindar kesimi, bu yöntemle tav-
lamaya çalışıyor.

Jet Fa dıl, “Müs lü man la r’ ın bir ada sı 
ol su n” di ye rek din dar ke si me Mal-
div le r’ den dev re mülk sat tı. rek lam-
la ra da cüb be li de ğil, şort lu çık tı. 
Söz de, 170 mil yon do la ra al dı ğı ada-
da ki mülk le ri sa tı yor du. oy sa, ada yı 
49 yıl lı ğı na ki ra la dı ğı ileri sürüldü.

Din iman diyorlar 
milleti yiyorlar

Caprice Gold projesinde daire sahiplerine aylardır ödeme yapmayan Fadıl 
Akgündüz son olarak faizsiz araç satmak için çalışma başlattı.

Avusturya Gaziantepliler 
Kültür, Dayanışma ve 
İşverenler Derneği, 19-

22 Haziran tarihleri arasında 
Gaziantep’e bir ziyaret gerçek-
leştirdi. Ziyaret hakkında ko-

nuşan Dernek Başkanı Mustafa 
İşcel, yaptığı yazılı açıklama-
da, ‘’Başta Valilik olmak üze-
re Belediye Başkanlığı, Ticaret 
ve Sanayi odası, İl Kültür 
Turizm Müdürlüğü, Üniversite 

Viyana’dan Gaziantep’e 
önemli ziyaret

gibi kurum ve kuruluşları zi-
yaret edip, hem bilgi alışve-
rişinde bulunduk, hem de 
Gaziantepimiz için neler yap-
tığımızı ve yapabileceklerimi-
zi, bu konularda birlikte nasıl 
hareket edeceğimizi konuş-
tuk’’ diye konuştu.

Avusturya’da yaşayan Gazi-
antepli lerin faaliyetleri -
ne de dikkat çeken İşcel, 
‘ ’Av u s t u r y a’d a  y a ş ay a n 
Gaziantepliler olarak birlik ve 
beraberliğimizi güçlendirmek 
ve tüm Avrupa’daki yaklaşık 
400 bin Gaziantepli hemşehri-
mizle Gaziantep’in kültür mira-
sını yaşatmak için ileride yapa-
cağımız faaliyetler konusunda 
Gaziantep’teki yetkili kurumla-
rımızı bilgilendirdik’’ dedi.
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Birol kılıç

Şeytan pislikleri akıl almaz 
bir biçimde kin, düşmanlık 
ve öfke selleri yaratmaya de-

vam ediyor (Maide 91). Özellikle 
de Avusturya'da. Peki niye? Hele 
ki kendine bu kadar muhafazakar, 
Ehl-i Sünnet, Alevi, caferi gibi sı-
fatlar yakıştıran sevgili Türkiye 
göçmenleri var iken.. Hiç düşün-
dünüz mü? Gelin bakalım; hiç kız-
madan, çamur atmadan, huzur, 
barış ve sorunların teşhisi için bir 
fikir analizini sizlerle paylaşalım. 
Gelin sizlerle, yukarıda dikkatini-
ze sunduğumuz, Maide suresinin 
91. ayetini 'tedebbür' edelim, in-
ceden inceden düşünüp tartışa-
lım. Kur'an ayetleri öyle okunup 
vız diye geçilecek yazılar değildir. 
Üzerinde uzun uzun duracağız, 
düşüneceğiz, tartışacağız ve ken-
di aklımızın süzgecinden geçirece-
ğiz. Çünkü her an Şeytan'ın dini-
ne dahil olabilirsiniz, bu satırların 
yazarı dahil kimse bundan muaf 
değildir.

Hiç düşündünüz mü?

Avusturya ve Türkiye gibi ülkeler 
başta olmak üzere günümüz dün-
yasını büyük ölçüde şeytan yöne-

tiyor. Doğudan batıya, kuzeyden 
güneye... “Şeytan nerede” diye 
sormayın. Şeytan çok yakınınız-
da.. Aksini söylemeniz mümkün 
ama inandırıcı değil.. Aksi doğ-
ruysa, yani dünyayı şeytan değil 
de rahman yönetiyorsa nedir bu 
dünyanın hali? Bu adaletsizlik, 
bu körlük, bu irfansızlık, bu me-
lek insan rölündeki yani 'İdris kı-
lığındaki iblisler', bu dengesiz-
lik, bu savurganalık, bu zulüm, 
bu 'bana ne'cilik, bu kan, bu sö-
mürü, bu ikiyüzlülük, bu şehvet 
köleliği, bu et, kan, din ve Allah 
adı ile aldatma (bkz: Lokman 
33), bunun ticareti nedir sevgi-
li Yeni Vatan Gazetesi okuyucula-
rı? Nasiplenebildiğimiz ve anlaya-
bildiğimiz kadarı ile rahman hâşâ 
güçsüz ve beceriksiz değil.. Gücü 
de sonsuz hüneri de.. Ama insan 
nefsine hak ettiği dersi vermek 
için sonsuz hikmetinin bir gereği 
olarak bu manzaraya bir süre se-
yirci kalıyor.. Gafletinden, aymaz-
lığından değil tam tersi hikmeti 
icabı seyirci kalıyor: 

''Sakın Allah’ı, zalimlerin ya-
pıp etmekte olduklarından ha-
bersiz sanma! o, onları, göz-
lerin donup kalacağı bir güne 
erteliyor, hepsi bu... (İbrahim 

Suresi 42) Buraya geldiğinizde, 
''Şeytancılık İslam’da yoktur, bu 
Batı’nın bir sıkıntısıdır, bize de 
sıçratıyor'' türünden avunmalar 
inandırıcı değil.

Ne demek ''İslam`da şeytancılık 
diye bir şey yoktur''?

Kuran`ı Kerim bunun aksini 
söylüyor.

İslam düşünce, siyaset, hatta fı-
kıh tarihinde şeytancılığın en de-
rininin, en kahırlısının olduğunu 
görmüyor musunuz? Kur`an`la 
iman ve irfan dostluğu olanlar; 
aşağıda bazılarını sayacağımız 
hastalıklara yakalanmış olanla-
rın şeytancılıktan uzak olamaya-
caklarını anlamakta asla zorluk 
çekmezler. Kısaca genel olarak 
konuşmak gerekirse, İslam dün-
yasının, özellikle de yakınımız-
da bulunan Avusturya ve Türkiye 
Müslümanlarının ağır bir şeytan-
cılık illetine yakalandığının kanıt-
ları şöyle sıralanabilir:

1. Müslüman olarak Avusturya 
ve Türkiye'deki siyaset, hukuk ve 
ibadet hayatının bir kısmını hile-i 
şer'iyelerle, yani dinsel hilelerle 
kotarmak.

2. ''İçtihat kapısı kapalıdır'' diye-
rek düşünce ve bilimi nefessiz ha-
le getirmek.

3. İçtihat kapısını, esas işletilme-
si gereken hukuk (muâmelât) ala-
nında kapatıp, içtihadın hiç gir-
memesi gereken iman ve ibadet 
alanında alabildiğine içtihat ya-
parak dinin omurgasını kırmak.

4. Aklın işletilmesini esas alan 
Mu'tezile düşüncelerini ''sapık'' 
ilan etmek.

5. Hadis altında Peygamberi'ne 
i s n a t  e t t i g i  y a l a n l a r l a  o 
Peygamber'in getirdiği dini tanın-
maz hale sokmak.

6. Bir taraftan Kur'an'ın kağıt ve 
kılıflarını kutsayıp, diğer taraftan 
içini okumamak, okusak da anla-
madan, üzerinde derin derin dü-
şünmemek (tedebbür); Arapça ve 
Türkçe okuyarak üçkağıtçı bir zih-
niyet ile ''Allah'tan okuduk ya, yaz 
hesap kontomuza bin Euro'luk se-
vap mantığı ile hareket etmek.

7. Hem İslam evrensel diye bağırıp 
hem de Arapça bilmeyen kitlele-
re ''Arapça okumadan ibadet ede-
mezsiniz'' diye dayatmak.

8. Bir yandan ormanları, akarsula-
rı, tabiatı tahrip edip, öte yandan 
yağmur duasına çıkarak Allah ile 
adeta alay etmek.

9. Ağaç dikmenin en azından na-
maz kılmak, aç komşusunu doyur-
manın en azından hacca gitmek 
kadar dinsel ve kutsal olduğunu 
hala anlayamamış bulunmak.

10. Allah'ın evi yaftası giydirerek 
sürekli cami duvarı yapmak ama 
adam etme noktasına bir türlü ge-
lememek.

11. Kur'an'ın; kelle sayısıyla övün-
meyi putperestliğin bir görünü-
mü olarak tescil ettiğini unutup, 
niteliksiz ve düzeysiz bir nüfus 
artışıyla kamburunu sürekli ağır-
laştırmak.

12. Ataların kabullerini tartışıp 
eleştirmeden dokunulmaz kılma-
yı putperestlik ilan eden Kur'an'ı 
hiç dinlemeden, anlamadan 
ve düşünmeden, geçmişten ge-
len tüm tabuları kabullenmek. 
Günümüze uymuyor diyenleri sa-
pık ilan etmek.

13. Kendini sürekli öz eleştiriye ta-
bi tutan benliği kutsayan bir ki-

taba (Kur'an-ı Kerim) inandığı-
nı söylemesine rağmen eleştiri ve 
uyarıdan akıl almaz bir biçimde 
nefret etmek. Kendisini eleştiren 
ve uyaranları düşman, ajan ve ha-
in gibi görmek.

14. Despot ve tağutların hege-
monya ve zulümlerini Allah'ın 
takdiri gibi gösterip kitleyi sus-
turmak için, Peygamberi'nden 
yüz küsur yıl sonra imanın şartla-
rı arasına ''kadere iman'' diye bir 
şart eklemek.

15. Kur'an-ı Kerim ayetlerine; mez-
hep imamlarıyla tarikat şeyhleri-
nin, pirlerinin ve dedelerin sözleri 
kadar hayata müdahale hakkı ta-
nımamak.

16. İslam'a karşı İslamcılık haline 
gelen ve İslam'ı kendi içinden çü-
rüten ''Siyasal İslamcılık“ vebası-
nı kurtarıcı gibi görmeye devam 
etmek.

17. Çağa yemin eden bir kitabın 
(Asr Suresi) mensubu olduğunu 
unutarak, çağı yakalayamama 
noktasını örtmek için çağa sövüp 
saymayı bir meziyet sanmak.

18. İslam'ı şeytanlaştırma arzuları-

na destek olurcasına; Kur'an'daki 
''cihat'' kavramını, ona-buna mu-
sallat olmak ve onun–bunun em-
rinde İslam adı altında değerlen-
dirmek veya terör estirmeye eş 
görmek.

19. Kur'an'ın gerektirdiği gerçekler 
ile geleneğin istediği arasında hiç-
bir fark görmemek veya göreme-
mek. Kör olmak..

20. İnsan haklarına tecavüz ve in-
sanları taciz pahasına yaptığı iba-
detlerden Allah rızası ve hayır 
beklemek. Tüm bu yaptıklarıyla 
İslam'ı tüm dünyanın önünde kan 
ve ilkellik ideolojisi görüntüsüne 
büründürmek.

21. Tüm bunlardan sonra da her 
yıl Mekke'ye giderek, Allah deyip 
şeytan taşlamak. Ama ''o yaman 
aldatıcı seni Allah diyerek aldat-
masın'' diyen Lokman Süresi 33. 
ayeti, aklını çalıştırıp derinden ve 
inceden inceye (tedebbür) düşün-
memek ve anlamamak için adeta 
çırpınmak.

İşte bazılarını saymaya çalıştığı-
mız, İslam adı altında yapılan şey-
tancılığın Kur'ansal kanıtları da 
şöyle sıralanabilir:

Kur'an'dan uzaklaşıp ona sırt 
dönenlerin şeytana yoldaş-
lık yapacakları ve sonlarının 
hüsran olacağının bildirilmesi 
(Zühruf 36, Mücadile 19). İslam 
dünyasının durumu bu hüs-
ranın tartışılmaz belgesidir.. 
Şeytan evliyasından Kur'an'da 
defalarca söz edilmesi; bu evli-
yanın yandaşlarına gizli ve şif-
reli yollarla talimat verdiğini 
vurgulaması (En'am 121) ve bu 
sözde evliyadan sakınmanın ıs-
rarla emredilmesi (A'raf 27-30). 
Şeytanın ekibinden (hizbu'ş-
şeytan) söz edilmesi (Mücadil 
19). Aklını işletmeyenlerin üze-
rine pislik atılacağının bildiril-
mesi (Yunus 100).

''Allah ile sakın aldatmayın!'' di-
ye uyarı yapılması ve aldatma-
nın lideri olarak şeytanın gös-
terilmesi (bakınız: Fatır Suresi 
5, Hadid 14). Kısaca Avusturya 
başta olmak üzere Türkiye ve 
dünyada  Müslüman kitleler; 
asırlardır mezhep ve tarikat des-
potizmleri ile, günümüzde ise 
bunlara ilaveten siyaset, tica-
ret ve saltanat dincileri tarafin-
dan Allah ile aldatıp davarlaştı-
rılıp sömürülmektedir (bakınız: 
Bakara 104).

Açık soru: Kur’an-ı Kerim’in  
dininden mi, yoksa Şeytanın 

dininden misiniz?
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 Pansiyon Brunnenmarkt 
temiz ve ucuz 

www.pensionbrunnenmarkt.at  

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

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

● İftariyeliklerin ve sahur yemek-
lerinin örneğin peynirin, zeytinin 
tuzsuz olanını tercih etmeliler.

● Turşu ve benzeri salamura edil-
miş gıdalardan uzak durmalılar.

● Hazır ayranların yüksek oranda 
tuz içerdiği unutulmamalı, ev ya-
pımı ayranı tercih etmeliler.

● Kavurma, pastırma, sucuk gi-
bi şarküteri ürünlerinin tuz içeri-

ği yüksek olduğundan bu besinle-
rin fazla tüketilmesi sakıncalıdır. 
Mümkünse de hiç tüketilmemelidir.

● Yeşil yapraklı salata ve sebzelerin 
tansiyonu düşürmede yararlı oldu-
ğu unutulmamalı, iftar sofraların-
da salata, yeşillik bulundurmalıdır.

● Potasyum içeriği yüksek olan 
besinler (kurutulmuş meyve ve 
sebzeler, kavun ve kayısı gibi 
meyveler, ıspanak, maydanoz 

gibi koyu yeşil yapraklı bit-
kiler, kuru baklagiller) tansi-
yonun düzenlenmesine yar-
dımcıdır,  bunlar sık ve bol 
tüketilebilir. 

● Kuruyemişler yüksek tuz içeri-
ği nedeniyle tercih edilmemelidir.

● Ekmeği tuzsuz tüketmesi gere-
kenlerin ramazan pidesinde bol 
tuz bulunduğunu bilmesi ve ona 
göre tüketmesi gerekir. 

● ramazan sofralarına özgü ola-
rak hazırlanan veya hazır olarak 
satın alınan tatlı, pasta, kek, ku-
rabiye gibi ürünlerde bulunan ka-
bartma tozunun tansiyonu etkile-
yeceği bilinmelidir.

● Gün boyu susuz kalan vücudun 
sıvı gereksinimi iftardan sahura ka-
dar geçen sürede mutlaka karşılan-
malıdır. Yazın en sıcak zamanına 
denk gelen ramazan ayında  herke-
sin yeterli sıvı alması gerekiyor.

Hipertansiyon 
hastaları, dikkat! 

Oruç tutan hiper-
tansiyonlu kişile-
rin dikkatli olması 
ve bazı kurallara 
uyması gerekiyor.

Kalp hastaları 
Ramazan’da ne 

yapmalı? 

Yazın en sıcak zamanına 
denk gelen ramazan ayı 
boyunca vücudunuzun 

aşırı su kaybını önlemek için if-
tarla sahur arasında içtiğiniz su 
miktarına bu yıl özellikle dikkat 
etmeniz gerekiyor. Uzmanlar if-
tarda mutlaka çorba, haşlama 
türü ve sıvı ihtiva eden sebze 
meyve yenilmesini; iftarla sahur 
arasında, normal bir günde olma-
sı gerektiği gibi 2 litre su içilme-

sini öneriyor. Vücudun ihtiyacı 
olduğu suyu karşılarken dikkat 
edilmesi gereken bir husus ise, 
kesinlikle bir anda aşırı yükleme 
yapılmaması, bir anda çok fazla 
su içilmemesi. Ayrıca sahurda 
gün boyu tok tutması için yu-
murta yeniyorsa, özellikle fazla 
yumurtaya karşı alerjik reaksiyon 
veren kişilerin yumurta tüketi-
mine de dikkat etmeleri tavsiye 
ediliyor. 

Uzmanlar kalp hastalarının 
gerekli doktor kontrolle-
rinden geçtikten sonra 

oruç tutmalarında bir sakınca 
olmadığını belirtirken, iftar ve sa-
hur arasında bol bol su tüketilme-
sini öneriyor. Koroner anjiyo yapı-
lan, balon veya stent takılan kalp 
hastalarının ilaçlarını düzenli 
kullanarak oruç tutabilecekleri 
bildiriliyor. Ancak kısa süre önce 

by-pass ameliyatı olanların oruç 
tutmasında sıkıntı yaşanabilir. 
Kısa süre önce by-pass ameliyatı 
olanlar, oruç tutmak istiyorlarsa 
mutlaka doktorlarına danışmalı 
ve iftar ile sahur arasındaki süre-
yi bol su alarak geçirmeli. İftarda 
ağır yemekler yerine sulu gıdalar, 
cacık, çorba, ayran, karpuz, pey-
nir, zeytin gibi rahatsız etmeye-
cek gıdalar tüketilmeli. 

İftarla sahur arasında 
kaç litre su içmeli? 

Uzmanlar kalp hasta-
larının gerekli doktor 

kontrollerinden geçtik-
ten sonra oruç tutma-

larında bir sakınca 
olmadığını belirtirken, 
iftar ve sahur arasında 
bol bol su tüketilmesini 

öneriyor. 

Yazın en sıcak zamanına denk gelen Ramazan ayı boyunca vücudunuzun 
aşırı su kaybını önlemek için iftarla sahur arasında içtiğiniz su miktarına 

bu yıl özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. 

Denizli Devlet Hastanesi 
Endo-krinoloji Uzmanı 
Dr. İbrahim Özdeş, yük-
sek riskli diyabet hastala-
rında oruç tuttukları tak-
dirde, ciddi kan şekeri 
düşüklüğü, diyabetik ko-
ma, vücutta ciddi susuzluk 
ve damarlarda pıhtılaşma 
risklerinin oluşabileceğini 
belirtti.

Şeker 
hastalarına 
oruç uyarısı



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 sözlü-
ğün yeni ve geliştirilmiş 
ikinci baskısını 30 bin 
baskı ile piyasaya sürdü. 
Sözlük, Avusturya Eğitim 
Bakanlığı'nın onay verip 
tavsiye ettiği kitaplar liste-
sine girmiştir. Kitap, hem 
okullardan hem de tüm 
kitapçılardan 
sipariş edilebilir. 


