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de iblislerden uyarıyor. Bu yüzden 
seçimlerde içimizden çıkmış, aşa-
ğılık kompleksli, kendi milletini 
hor gören insanların partile üyesi 
olup bizi temsil etmelerini istemi-
yoruz. Bunun yanında cahil, eği-
timsiz, icraatları kendisini parlat-
ma dışında hiçbir işe yaramayan 
sözde idris özde iblis, “Şeyh uç-
maz, mürit uçurur” misali, çevre-
si tarafından sürekli pohpohlanan 
ancak ne olduğu belirsiz temsilci-
lerin, bizim adımıza partilerde ko-
nuşmasını istemiyoruz. Özellikle 
çıkıp geldiğimiz, bazen kızsak da 
yürekten sevdiğimiz atalarımızın 
toprağı Anadolu’da, aziz vatanı-
mız Türkiye’de, cenneti bize zehir 
eden insanların, Avusturya’da da 
hayatımızı zehirlemelerini istemi-

yoruz. Bu gibi insanların fitne, fe-
sat ve mezhep ırkçılığı yapanla-
rın bölücülüklerine dur demenizi 
bekliyoruz.

Yüce dinimizi siyasete alet 
eden kişi ve partilere “hayır” diye-
lim. Cahiller, düzenbazlar, sözde 
idris özde iblisler, 50 yıldır yaşa-
dığımız ve hala korkunç sorun-
larımızın olduğu Avusturya’da 
Türkiye göçmenlerinin temsilci-
si olabilirler mi? Bilgisi, eğitimi 
yetersiz, icraat karnesi eksilerle 
dolu olanlar bizi temsil edebilir 
mi? “Aklını kullanmaz isen üze-
rine pislik yağdırırım” (Yunus, 
100) diyen barışın dini İslam’ı si-
yasete alet ederek, Türkiye göç-
menlerinin aptal yerine koyul-
masına müsaade eden Avusturya 
parti üyeleri sözde temsilciler ol-
mak üzere, Avusturya partilerini 
din bezirganlığı ve dini duyguları 
sömürerek oy peşine düşmekle it-
ham ediyoruz. Viyana’da yaşayan 
Türkiye göçmenleri, geçmişte gö-
reve gelmiş Türk ve Kürt kökenli 
ister Alevi ister Sünni milletvekil-
lerinden umduklarını bulamadık-
larını her fırsatta dile getiriyorlar. 
Türkler adına siyaset yapmak açı-
lıştan açılışa koşarak onunla, bu-
nunla resim çektirip gövde gös-
terisi yapmak değildir. Türkiye 
göçmenlerini ve Avusturyalı‘ların 
aptal yerine konmasına artık ha-
yır denmesi gerekmiyor mu? Parti 
başkanlarının, bakanların ve par-
tilerin önde gelenlerinin çevrele-
rinde yani “tavanda“ kurdukları 
insani ilişkilerden dolayı, sade-
ce ‘Türkiye göçmeni’ oldukla-
rı için seçilecek yerlerden aday 
gösterilen, ama içerik, duruş ve 

ses getirme açısından hiçbir işle-
vi olmayanlar asap bozmaya de-
vam ediyorlar. Ancak bu kişiler 
ne yazık ki halkın içinde, yani ta-
banda ‘tabanın sesi’ olamıyorlar. 
Seçildikten sonra kendi işine ba-
kan veya dar çevresinin iş takip-
çiliğini yapan bu fırıldak çıkar-

cı oportunistlerin topluma zararı 
var. Yeni Vatan Gazetesi bu konu-
da temsilci diye ortalıkta seçilen-
lere ve seçilmek isteyenlere bir 
göz atmaya ediyor. Bakın zurna-
nın son deliği bile olamayacak bu 
kişiler nasıl kibirli ve sahtekarca 
fırıldak gibi cirit atıyorlar.

Vatandaş bu 
fırıldak siya-
setçilerden bık-

tı. Vatandaş seçimden 
önce ister Alevi ister 
Sunni olsun, ister 
Türk ister Kürt 
olsun fırıldak, 
kendi ve çevre-
sinin çıkarını 
düşünen sah-
tekar siyasetçi 
istemiyor. Yaka 
silkiyor. Yeni Vatan 
Gazetesi 7. Haziran 2015 
tarihinde TBMM seçimlerinde oy 
kullanacak Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları ile Viyana’da 10 
Ekim 2015 tarihinde oy kullana-
cak Avusturya vatandaşları 1500 
kişi üzerinden soruşturma yap-
tırdı. Hepsinin ortak şikayeti ay-
nı. Bizleri ister Avusturya’da ister 
Türkiye’de temsil edecek kişilerin 
ortak özelliği kalitesizlik. Eğitimli 
bile olsalar, Cuma Suresi 5. Ayette 
Kelamullah şeklinde mealen ifa-
de edilen, “Kitap yüklü eşşek-
lere“ ihtiyacımız yok. Hele hele 
bunların fırıldak her organı oy-
nayanları da yok mu diyen va-
tandaş ortak dille şunları ifade 
ediyor: „Aman Allah. Bunlara la-
net olsun. Bunlar ona buna yala-
kalık ederek seçilip kendi pazar-
larının tezgahlarını kuruyorlar. 
Para ve mal için namuslarını bi-
le satacak hale geldi edepsizler“. 
Bunları sokaktaki vatandaş söylü-
yor. Vatandaş daha neler söylemi-
yor ki. Bir tanesi „Yaz Yeni Vatan 
yaz“ diyerek sesli bir şekilde kah-
vede şunları söylüyor: „Nerede 
zurnanın son deliği fırıldak hep-
si temsilci ayaklarında, ya gaze-
teci kılığında, ya dernekçi, ya fe-

derasyoncu.“ Bunu duyan diğer 
vatandaş oradan sesleniyor, “Yaz 
Yeni Vatan yaz size güveniyoruz.” 
dedikten sonra şunları ifade edi-
yor: “Alesiz Alevileri temsil eden, 
Alevilik İslam dışıdır diyen maf-
yalardan, terör estirenlerden bık-
tık. Kardeşim sana biz temsilci-
lik hakkı vermedik. Sen ne hakla 
orada burada Alevileri temsil edi-

yorsun? Sanki tüm Alevileri tem-
sil ediyormuş gibi ortalıkta fırıl-
daklık ediyorsun. Sünni temsilci 
var mı? Sen kalkmışsın Alevileri, 
şu partiyi temsil ediyorum diyor-
sun.” Bunu duyan diğer bir sün-
ni vatandaş şunları ifade ediyor, 
„Aynısı Sünniler için de geçer-
li. Sünnicilik yapan partilere ben 
bir sünni olarak karşıyım. Bunlar 

muhafazakar sünniliğin adı altın-
da dolandırıcılık yapıyorlar. Allah 
diyerek aldatıyorlar. Biz ahlaklı, 
namuslu, bilgili kendini mesle-
ğinde ispatlamış tertemiz temsilci-
ler istiyoruz.“ Yeni Vatan Gazetesi 
16 yıldır bıkmadan, usanmadan 
ve aldığı tüm ahlaksız tehditle-
re karşın, okuyucularını bu fırıl-
dak, parag, çıkarcı, sözde idris öz-

Fırıldaklarımız ile
seçime giderken!
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Viyana - Viyana’da doğup 
büyümüş ve sonra oku-
la gitmiş olan 61.360 göç-

men asıllı insana hala Avusturya 
vatandaşlığı verilmedi. Son ola-
rak 2014 yılında yaklaşık 2700 
kişiye Avusturya vatandaşlığı 
verildi. Uyumdan sorumlu eya-
let bakanı Sandra Frauenberger 
Salı akşamı yeni Avusturya va-
tandaşlarını selamladı. Oysa ki 
vatandaşlık alanların arasında 
üç kişiden biri zaten Viyana’da 
doğup büyümüş. „Onlar kendi-
lerini başka hiç bir yerde asla 
evde hissetmediler.“ ifadesin-

de bulunan Frauenberger, buna 
rağmen yabancı olarak algıla-
nan ve seçimlere katılma hakkı 
olmayan bu kişilerin anne ba-
balarının baska vatandaşlıkla-
ra sahip olmalarından dolayı 
Avusturya vatandaşlığı için mü-
cadele etmek zorunda kalmala-
rını elestirdi. Viyana’nın bir göç-
men şehri olduğunu vurgulayan 
Frauenberger, hukuğun vatan-
daşlık hakları konusundaki va-
him durumunu sorguladı ve son 
olarak, „Avusturya genelinde 
1000 kişi içinden sadece 7’sine 
vatandaşlık veriliyor“, dedi. 

Avusturya’da doğan „yabancılar“ 

Başbakan Werner Fay-
mann ve Viyana Bele-
diye Başkanı Michael 

Häupl, yaptıkları basın açık-
lamalarında gelecek yıllarda 
paylaşım adaleti ve sosyal dev-
let sistemine dair çalışmaları-
nı sürdüreceklerini bildirdiler. 
Werner Faymann sosyal de-
mokrasinin son 70 yıldaki ka-
zançlarını överken, 2. Dünya 
Savaşı’ndan sonraki yaşam ko-

şullarını ve sosyal devletin ku-
ruluşunu hatırlattı. Belediye 
Başkanı Häupl Avusturya’daki 
hayat ve iş koşullarının dünya-
daki diğer devletlere kıyasla çok 
daha olumlu olduğunu ifade et-
ti. Häupl önemli olanın çocukla-
rımıza güzel bir gelecek sunmak 
olduğunu belirtti ve özellik-
le paylaşım konusu ile ilgili şu 
sözleri vurguladı: „Yoksulluk 
demokrasiyi bitirir.“

SPÖ’nün 70. yıldönümü
Viyana - Salı günü 
partilerinin kuruluşu-
nun 70. yıldönümünü 
kutlayan SPÖ partisi, 
bu çerçevede Viyana 
Rathaus’un Kırmızı 
Salonunda bir basın 
toplantısı düzenledi. 
Kırmızı Salon’da tam 
70 sene evvel sosyal 
demokratlar ve devrimci 
sosyalistler, SPÖ’nün 
anlatımına göre farklı 
kültürleri bir parti altın-
da toplamak için bu 
partiyi kurmuşlardı.Kimler tarafından: Türk-

iye`deki partileşmiş siyasi 
Islam çeşitli kolları tara-

fından… Para yollasınlar yeter… 
Yimpaş. Kombasan  ve onun gi-
bi faizsiz kazanç diyte toplanan 
milyarlarca Euro kimlerin cebine 
gitti ve bu Allah , Peygamber di-
yerek milleti kandıranları savu-
nanlar hala kimler. Bir bakın! 

Allah, Peygamber veya 
Ali dendiğinde kandırıl-
sınlar ve gözleri boyan-

sın yeter denmiş… 

Avrupa`daki Türkiye resmini, 
Türkiye göçmenlerinin genel mi-
zahını ve Islam`ın en kötü tem-
silcileri Avrupalı Türkler diye 
satılmaya çalışınılan Türkiye 
göçmenleri olan Türkler ve 
Kürtler değil mi? Ne kadar ca-
hil, ne kadar adam tehdit eden, 
ne kadar dolandırıcı ne kadar 
ahlaksız varsa sanki  Avrupa’da 
toplanmış diyenler haksız mı? 
Hepsi böyle mi? Tabii değil ? 
Ama  en başta hep bu çıkarcı 
al takke ver takke deyip rozetçi 
Atatürk, Hz. Ali ve Peygamber is-
mini suiistimal edenler değilmi? 
Camii  veya Cem evi diye kurulan 
yerlere bakın? Ya ticarethane ya 

siyaset külübü gibi yerler değil 
mi? Marka dolandırıcılığından 
tutun Alllah diyerek dolandıran-
lar artık Avusturya’lıları bile ya-
ka silkeletmiyor mu? 

Hala utanmasalar gittikçe 
İslam ve gerçek müslüman diye 
Arap Bedevi tipine giren ve bunu 
Peygamber efendimize benziyo-
ruz diyerekten Peygambere iftira 
atan bu cahil insanların neresi 
Islam`ın medeni yüzü olan ay-
dın insanlar ile açıklanabili di-
yenler haksız mı? 

Kurnaz, fırıldak, fitne fesat 
bir yandan, diğer yandan Allah, 
Peygamber ve Hz. Ali…Sunnisi 
de öyle Alevisi öyle değil mi?  
Dünyada bu kadar organı oy-
nayan insanlar sanki Viyana’da 
toplanmış. Önceden sadece bu 
adamın poposu oynuyor der-
dik. Şimdi bütün organları oy-
nuyor bunların. Masada atıp tu-
tuyor sözde İdris özünde İblis 
filozof gibi. İster Türküm desin, 
ister Kürdüm desin…Türkiye`nin 
gerisinde kalmış bu çoğunluğu 
temsil edecek fırıldak, çıkarcı ve 
üretim kabızı Türkiye göçmenle-
ri kimin hakkını temsil edecek? 
Bir yandan bulunduğun ülkenin 
vatandaşlığına geç diyorsun? 
Herkes geçiyor… Çifte vatandaş-

lık ise Almanya ve Avusturya`da 
yasak…Hala sadece Türk vatan-
daşlarının oy kullanabileceği 
Türkiye seçimlerinde Avrupalı 
Türk isyanda olsun… Sanki se-
çilecek dangalaklar Avrupa`da 
Frankfurt veya Viyana`da yaşa-
yan Türkiye göçmenini  işsizlik, 
ırkçılık veya mahalle sorunları-
nı Ankaradan`mi çözecekler? “ 
Ulan git sen ilk önce Istanbul`un 
Diyarbakır`ın sorunlarını çöz 
dangalak“ diye adamı terslemez-
ler mi? 

Hödük hödük  oportunist fı-
rıldak adamları Türkiye`de bu-
lunan partiler Avrupa`da tem-
silci diye Ankara`dan atıyorlar… 
Hopla deyince hoplayan, yat de-
yince yatan bu kişiler kimsede 
güven bırakmıyorlar, hatta o par-
tilerin bile başına bela oluyor-
lar… BÇünkü partilerini kandırı-
yorlar… Almancaları yok, varsa 
bile okuduklarını tam anlamıyor-
lar veya analiz edip, „ Viyana`da 
, Linz`de partimiz hakkında böy-
le düşünülüyor bu konuda ciddi 
adımlar atılması gerek“ diyemi-
yorlar… Deseler çünkü parti on-
lara, „ Oğlum, kızım ne bana ra-
por yazıyorsun orada yiyip orada 
sıçıyorsun, otur adam gibi cevap 
yaz…Tabanı aydınlat ve demok-

rat gibi tepkini ver“ diye cevap 
yazacak…Buradaki ayı veya ayı 
yavrusu o zaman işte bir üretim 
kabızı olduğunu ve „alavere da-
lavare“ yaparak hiçbir yere ula-
şamayan bir samandıra oldu-
ğu ortaya çıkacak…Dangalak 
ve böyle kendi kendine yeteme-
miş kişileri niye aday göstersin-
ler…Gösterilen hepsi ya mezhep 
( Sünni veya Alevi)  milliyetçiliği 
yapıyorlar yada şişirme balonlar. 
Liyakat sıfır ama hepsi masa ba-
şında dünyayı kurtaran tehditçi-
ler. Farklı fikirlere tahammülleri 
yok. O yüzden TBMM de Türkiye 
göçmenlerini temsil edilmedi di-
ye kimse isyanda değil. Milletin 
derdini kendi derdi gibi gören 
yok. İş takip edecek kendi nefsini 
orada hava cıva diye parlatacak. 
Yakın çevresine ve kurumlara iş 
takibi yapacak Avrupa’dan üre-
tim kabızı kişiler olduğu sürece 
bu isyan değil ancak TBMM üze-
rinden Partiler Avrupa’da göl-
ge etmesin yeterde kalacaktır. 
Çünkü bunlar sorun çözmüyor 
Avrupa’da yaşayan Türkiye  göç-
menleri kendi siyası çıkarları için 
o ülkeye karşı tehdit olarak kul-
lanıyorlar. Artı Türkiye’den mez-
hep bölücülüğünü Avrupa’ya 
İhracat ediyorlar. 

7. Haziran TBMM 
seçimleri“Hiç kimse 
isyanda değil? 

Avrupa`da yasayan Türkler isyandaymış… Neymiş efen-
dim 25-30 Avrupalı Türkiye göçmeni Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı 7. Haziran`da TBMM seçimlerinde aday 
değilmiş… Bu makaleyi  Almanya`da yayınlanan Yeni 
Posta´nın değerli Genel Yayın Yönetmeni Mustafa 
Bozdurgut... OdaTV da „ Avrupa´lı Türkler isyanda“ baş-
lığını atarak  Yeni Posta’da yayınlanan makeleyi birebir 
yayınlamış... Bu fikre saygı duyuyoruz ama kesinlikle 
Katılmıyoruz… Peki niye ? Birincisi Avrupalı Türkler diye 
bir tanım yanlış… Bu Avrupalı dediğiniz kişilerin çoğu 
Türkiye´nin medeniyetinden 

Okuyucu mektubu
 Ömer Canlı 
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Hacılar İlçesi Beğendik 
Mahallesi’nde bulunan 
Hacı Sami Boydak İlk 

ve Ortaokulu’nda, 21 Mart Türk 
Dünyası Toplulukları Haftası nede-
niyle Nevruz kutlama etkinliği dü-
zenlendi. Etkinlikte ilkokul 1’inci 
sınıf öğrencileri de ‘Kurban kesme’ 
adlı oyunu sahneledi. İki erkek öğ-
rencinin, bir kız öğrencinin getirdi-
ği tahta bıçaklarla, temsili olarak 
bir öğrencinin canlandırdığı koçu 
kesmesi dikkat çekti. Öğrencilerin 
kurbanlık koç yerine yere yatırıp 
ayaklarından bağladıkları ve tem-
sili olarak kestikleri arkadaşları ile 
birlikte canlandırdıkları oyun sı-
rasında önce tekbir sesleri duyul-
du, daha sonra ‘Genç Osman’ mar-
şı çalındı.

VELİLERDEN TEPKİ

Bazı veliler bu canlandırmaya 
‘Kurban Bayramları’nda bile ço-
cuklara kurban kesilme anının 
gösterilmemesi konusunda uya-
rılar yapılarak, bu durumun ço-
cukların psikolojisini olumsuz 
etkileyebileceği uyarısında bulu-
nulunuluyor. Nevruz kutlamasın-

da kurban kesimi canlardırması-
nın anlamı ne?’ diye tepki gösterdi.
Öğrencilerin temsili kurban kesme 
oyununun gerekçesini ise okul yet-
kilileri velilere, “Nevruzda hayvan-
lar otlaklara yayılır, bir de Nevruz 
ikramı olan etli pilav ikramları için 

kurban kesilir. İşte bunu temsilen 
kurban kesme oyunu sergilendi” 
diye açıkladı.

KAYMAKAMLIK 
SORUŞTURMA 

BAŞLATTI

Kayseri’deki Hacı Sami Boydak İlk 
ve Ortaokulu’nda gerçekleştirilen 
nevruz etkinliklerinde, ilkokul ço-
cukların kurban kesme oyunu ne-
deniyle Hacılar Kaymakamlığı, 
okul yöneticileri hakkında soruş-
turma başlattı.

Öğrenciyi böyle kesti

Kayseri’deki Hacı Sami Boydak İlk ve Ortaokulu’nda gerçekleştirilen nev-
ruz etkinliklerinde, ilkokul çocukların kurban kesme oyunu dikkat çekti.

İç İşleri Bakanı kısaca ; Her nedenle 
olursa olsun işsiz kalan ve daha son-
ra kanunen hakkı olan Avusturya İşçi 

Bulma Sigortasından en fazla altı ay iş-
sizlik parası alma hakkını sonuna kadar 
kullanan ve bu arada bilinçli bir şekil-
de iş bulmayan bir kesimin da-
ha sonra iş bulamıyorum di-
ye yaşamak için en az 827 
Euro Sosyal Yardım 
hakkını haksızca ay-
larca hatta yıllarca 
aldığını ifade etti. 
Mindestsicherung 
adı altında olan as-
lında fakirlik veya 
yaşama parası diye-
bileceğimiz bu parayı 
alan on binlerce insanın, 
bunun yanında piyasada si-
gortasız çalışarak, ayda 300 Avro 
ile 2000 Avro arasında parayı kazanır-
ken bir yandan da 827 Avro sosyal yar-
dım aldıklarını herkes biliyor, ama kim-
se konuşmak istemiyor. Bu sistemin yerli 
ve yabancılar tarafından milyonlarca 
Avro‘ya mal olan dolandırılmasının ya-
nında, bu kişilerin güvence olarak aldık-
ları 827 Avro paraya ilaveten daha az ve si-
gortasız çalışarak, is piyasasında serbest 
ticaretin haksızca sömürülmesine yol aç-
maları uzmanlar tarafından ifade edildi. 
Avusturya SPÖ ve ÖVP koalisyon hükü-
meti yeni vergi yasası ile adeta her taraf-
tan vergi toplamaya çalışırken, işte bu 
Mindestesicherung adı altında yıllarca 
sömürülen sistemin daha sıkı denetlene-
ceği, bizzat İçişleri Bakanı tarafından ifa-
de edildi. Normal bir temizlik işçisi 40 sa-
at çalışarak 1000 Avro zor kazanırken, hiç 
çalışmayan ve sağlığı yerinde bir kişinin 
827 Avro alarak yan gelip yatması hak-
sızlık. Kaldı ki bu yan gelip yatan sağlıklı 
ve sistemi sömüren kişi, ayrıca iş piyasa-
sında bu kırk saat çalışan temizlik işçisi-
nin rakibi olarak aynı iş verene başvura-
rak daha ucuz ve sigortasız “Schwarz”, 
yani legal olmayan yollardan, çalışacağı-
nı ifade ediyor ve sistem sorunu burada 
başlıyor. Bu durumun tüm iş alanların-
da bilindiği halde giderilmemesinin ya-
nında, Sosyal Devlet anlayışının kişiler 
tarafından egoistçe sömürülmesine rağ-
men, kontrol sisteminin işlememesin-
den kaynaklandığı ifade edildi. İşte bu 
sorunu çözmek amacı ile İçişleri Bakanı 

Mikl-Leitner’in sunduğu çözüm prog-
ramı üç etaptan oluşmakta. Diplomatik 
bir dille oy veren, sosyal yardım alıp do-
landırıcık yapan, ama bir taraftan da oy 
verenleri ‘Uzun zamandır on binlerce 
Viyanalı sosyal yardım tuzağından çıka-

mıyor.’ diye uyaran Mikl-Leitner, 
önerdiği üç etap progra-

mını şöyle açıkladı: ‘İlk 
olarak şu sıra yakla-

şık olarak 827 Avro 
‘Mindestsicherung’ 
yani asgari güven-
ce Sosyal Yardımını 
alan herkes iş piya-
sasına dönme ko-

nusunda teşvik edil-
meli. (Yani dürtülmeli. 

Vergilerden beslenerek 
dolandırıcılık yapma demek 

oluyor bu.) Bu insanların asgari 
güvenceden ziyade tekrar iş piyasasına 
giriş yapabilmeleri için, aldıkları güven-
ceye ilave olarak kazandıkları paranın 
üçte birinin ödenmesi lazım. (Asgari gü-
vence yardımı alan insanlar, buna ilave-
ten çalıştıkları halde, ek olarak kazandık-
ları miktar para, güvenceden kesiliyor. 
Böylece kazanabilecekleri miktar 827 
Avro’nun üzerine çıkamıyor ve insanlar 
güvenceye ek olarak çalışsalar bile, bun-
dan hiçbir avantajları olmuyor.)’

Sıkı kontrol geliyor

İkinci olarak asgari güvence alan kişilerin 
kamu çıkarlarına uygun derneklerde et-
kinlik göstermelerini öneren Mikl-Leitner, 
üçüncü etap olarak resmi dairelerin, ça-
lışmaya isteksiz insanları daha sıkı bir 
denetim altına almalarını talep ediyor. 
Statistik Austria’nın hazırladığı, sos-
yal yardım konusunda reform gereklili-
ğini kanıtlayan bazı istatistik sonuçla-
rı. • 2000 yılında Viyana’da 41.754 insan 
sosyal yardım aldı. • 2008 yılında bu sa-
yı 93.547’ye çıktı. • Yeni asgari güvence 
sisteminin (Mindestsicherung) uygulan-
maya başlandığı 2010 yılında 106.675 kişi 
sosyal yardım aldı. • 2013 yılında 134.209 
kişi sosyal yardım aldı. • 2014 yılında bu 
rakamın 145.000’e çıkması bekleniyor. 
2000 yılında sosyal yardıma harcanan 
miktar 171 Milyon Avro iken, 2013 yılında 
459 Milyon Avro sosyal yardıma harcandı 
– fark 288 Milyon Avro. 

Sosyal yardıma kıskaç
İçişleri Bakanı Mikl-Leitner bu konuda 

reform gerekliliğini vurguladıktan sonra, 
“Şimdiki sistem bir tuzaktır.’ dedi.



9         Nisan 2015 – SAYI 166 16 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Burada bir konuşma ya-
pan Destici, Ortadoğu’daki 
olayların bahane edilerek 

Avrupa’daki Müslümanlara bedel 
ödetildiğini savundu.

“Sizler, Ortadoğu’daki kan ve 
gözyaşının bedelini ve hesabını 
ödemek zorunda kalıyorsunuz. 
Orada olanlardan dolayı sizlere 
burada farklı gözlerle bakılıyor” 
dedi. Avrupa’da son dönemde 
İslam karşıtı saldırıların arttığına 
dikkati çeken Destici, konuşma-
sını şöyle sürdürdü: “Müslüman 

kimse elinden ve dilinden di-
ğer Müslümanların veya diğer in-

sanların emin olduğu kimsedir. 
Dolasıyla gerçek Müslüman as-

la ve kata hiçbir insana kötülük 
yapmaz. Başta Avrupalılar bunu 
bilsin ve Müslümanlara bu gözle 
baksınlar. Vatanları söz konusu ol-
duğunda canlarını vermekten çe-
kinmezler. 

Avrupa şunu bilsin ki Mü-
slümanlar asla kavmiyetçi de-
ğildir, ırkçı değildir. Çünkü 
Müslümanların kitabı ve pey-
gamberi ırkçılık ve kavmiyet-
çiliği yasaklamıştır. Onun için 
Müslümanlardan asla böyle bir 
şey beklenmez.” 

“Avrupalı Müslümanlara bedel ödetiliyor”
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa Türk Birliği (ATB) tarafından Avusturya’nın 

başkenti Viyana’da düzenlenen ‘Muhsin Yazıcıoğlu Anma Programı’na katıldı.

İç Güvenlik Yasası çıkıyor. 
Niye rahatsız oldular, niye 
rahatsız oluyorlar? Bugün 

büyük ihtimalle imzalayacağım. 
Tek dertleri var, polis güvencede 
olmasın. Bugüne kadar hep öy-
le hareket ettiler. Bu yasa polisi 
biraz daha güvence altına aldı-
ğı için, daha bu noktada ileriye 
ulaşabilmesi noktasında, onla-

rı bu rahatsız etmeye başladı. 
Emniyet Teşkilatı, bunu bölme-
ye yönelik en son örnek paralel 
devlet yapılanmasıdır. Bu me-
şum örgütün her yerde olduğu 
gibi polis içinde de ne yazık ki 
mensupları çıktı. Ama bu asla 
Emniyet Teşkilatımızın tama-
mının üzerine gölge düşürmek, 
tamamını itham altında bırak-

mak için bir bahane olarak kul-
lanılamaz.

• Polis teşkilatı bütündür. Bu 
teşkilat bölünürse vatan el-
den gider

• Polis kardeşlerime sesleni-
yorum. Müsterih olun, ar-
kanızda hal var, devlet var, 
Cumhurbaşkanı var.

Yalçın Akdoğan 
böyle kutladı

Başbakan Yardımcısı Yaçın 
Akdoğan da “Şanlı bir ge-
l e n e k te n  ge l e n  E m n iye t 
Teşkilatımıza nice yıllar dili-
yorum, Rabbim muhafaza ey-
lesin” diyerek Twitter’da bu fo-
toğrafı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, polislere seslendi

Erdoğan polislere
ne mesajı verdi?

Polis Haftası 
nedeniyle 
Cumhurbaşkan-
lığı Sarayı’na davet 
ettiği 81 ilden 
400 polis memu-
runa seslenen 
Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan, 
“Polis teşkila-
tı bir bütündür. 
Bölünürse Allah 
korusun vatan 
elden gider” dedi. 
Erdoğan’ın 
konuşmasından 
satır başları: 
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Geert Wilders’e hiç bir Türk, 
Arap veya başka ülke-
lerden müslüman der-

nek veya cemiyet cevap verme-
di. Kısa adı TKG olan Avusturya 
Türkiye KÜLTÜR Cemiyeti tara-
fından Birol Kılıç‘ın imzasını taşı-
yan on iki sayfalık metinde “Tez, 
Antitez ve Sentez”  başlığı ile Geert 
Wilders’in tüm çirkin ithamlarına 
Almanca dilinde cevap verildi.

Avusturya Basın Ajansı‘na bağ-
lı APA OTS tarafından da yayınla-
nan cevap yazısında, Wilders’in 
Kur’an’I Ker’im, İslam ve Türkler 
hakkında tüm karalama, itham ve 
yalanlarına istisnasız tek tek ce-
vap verildi.

FPÖ tarafından Avusturya 
Cumhurbaşkanlığına ait herkesin 
kiralayabileceği Hofburg sarayı-
nın toplantı odasında düzenlenen 
etkinliğe, FPÖ Partisinin Yönetim 
Kurulu üyesi ve başkanı dahil ol-
mak üzere 200’den fazla kişi ka-
tıldı. Wilders‘in ayakta alkışlanır-
ken, “Kur‘an‘ı Ker’im’in vahşi bir 
terör kitabı olarak yasaklanması 
gerektiğini“ söylemesi ve bu kita-
ba inanan tüm müslümanları ade-
ta terörist ilan etmesi dikkat çekti. 

Türklerin öncülüğünde gerçek-
leşen Viyana kuşatmasının 1683 
yılında Polonya Kralı Sobeski ta-
rafından önlendiğine değinen 
Wilders, şu anda Viyana’nın bu 
‚ruha‘ sahip olan insanlara ihti-
yacı olduğunu ve bu ruhun diril-
tilmesi gerektiğini ifade ederken, 
ayrıca şunları söyledi: “Bunun 
için Avusturya’nın gerçek vatan-
severlerini burada selamlıyorum. 
İslam’a karşı özgürlük için bura-
dayız. İslam dini ve Kur’an İSİS 
teröristlerini oluşturdu. Bu yüz-
den bu dinin kitabının yasaklan-
ması gerekiyor. Sure 47‘nin dör-
düncü ayetini okuyun bakın nasıl 
müslüman olmayanların kafa-
larının vahşice kesilmesi isteni-
yor. Bu dine mensup insanları, bu 
dinden uzaklaşmaya davet ediyo-
rum. Bizim Hıristiyan-Yahudi Batı 
Medeniyetimiz İslam kültüründen 

iyidir. Onlar kötü biz iyiyiz. Onlar 
barbar biz aydınlatanlarız. Artık 
sağcıların İsrail ile barışması gere-
kiyor. İsrail Orta Doğuda bizim ba-
tı medeniyetimizi koruyor. Sydney, 
Londra, Paris, Roma, Amsterdam 
veya Viyana ne ise, İsrail bizim 
için odur. Müslümanlar ya bize 
uyarlar ya da giderler. İSİS terö-
ristlerini kesinlikle ülkelerimize 
geri almayalım” ifadesinde bulu-

nan Wilders, belli ki İsrail’i şehir 
sanıyor. 

TKG’nin resmi sayfasında ya-
yınlanan Wilders’e verilen cevap, 
APA OTS tarafından içlerinde bir 
çok önemli siyasetçi, basın men-
subu ve iş adamının bulunduğu 
abonelere e-posta yolu ile iletildi. 
Yazıda ilk olarak Wilders’in iddia 
ettiği ve kültürlere dayanan ‚iyi – 
kötü‘ ikilemi tartışıldı. Wilders’in 

ileri sürdüğü, soğuk savaş sırasın-
da yapılan propagandayı hatırla-
tan, dünyayı iyi ve kötü, doğu ve 
batı olmak üzere ikiye ayıran dü-
şüncenin toptancılık olduğu ve ay-
nı zamanda kültürel ırkçılığın bir 
ifadesi olduğu belirtildi. Çünkü 
ırkçılık terimi esasen ‚race‘ yani 
ırk köküne dayanarak gerçekle-
şen ayrımcılığın ifadesi iken, özel-
likle 1945 yılından sonra ve günü-

Geçen hafta Haider Partisi 
olarak tanınan Avusturya‘nın 
aşırı sağcı FPÖ Partisi 
tarafından konuşmacı olarak 
davet edilen Hollanda’nın aşırı 
populist PVV Partisi‘nin lideri 
Geert Wilders konuşmasında, 
Kuran’ı Kerim başta olmak üzere 
İslam dinine ve müslümanlara 
ağır hakaretlerde bulundu. 

müzde çeşitli ayrımcılıklar ırkçılık 
terimi ile betimlenmekte. Var ol-
madığı kanıtlanan ‚ırk’a dayanan 
ırkçılığın yanında, kültür, dil ve di-
ne dayanan ayrımcılığın temsilci-
lerinden biri ise Geert Wilders.  

Geert Wilders’in müslümanlara 
karşı yaptığı sistemli propaganda 
sırasında kendini ‚İsrail‘ dostu ola-
rak tanımlaması ve böylece kendi-
ni haklı olarak musevilerin dostu 
ve müslümanların düşmanı olarak 
göstermesi, çoğu musevi tarafın-
dan saçmalık ve ikiyüzlülük ola-
rak algılanıyor. Geert Wilders’in 
Avrupa kültüründen ‚Hıristiyan-
Yahudi Batı Medeniyeti‘ olarak 
bahsetmesi, bir çok uzmana göre 
kültür ikilemini kuvvetlendirme 
amaçlı uygulanan bir taktikten 
ibaret. Oysa ki Alman veya ba-
tı kültürü yahudi kültürü olmak-
tan çok, yüzyıllarca yahudi-savar 
ve Tevrat’ı yasaklayan bir kültür-
dü. Yahudi kültürünün Avrupa’ya 
etkisi son olarak 1945 yılında 6 
Milyon yahudinin vahşice katle-
dilmesi ile silindi. ‚Zentralrat der 
Juden in Deutschland‘ adı ile ta-
nınan Almanya’nın en büyük ya-
hudi derneği de bu konuda şu 
ifadede bulunuyor: „Yahudiler 
Almanya’nın kültürel köklerinin 

yahudi kültürüne dayandığı fikri-
ne katılmıyorlar. Bu konuda mev-
cut düşünceleri ortak kültür değil, 
Almanlar’ın yahudilere uygula-
dıkları vahşetler.“

TKG’nin Wilders’a cevabın-
da değindiği diğer bir konu ise, 

Wilders’in kendini vatansever ola-
rak tanımlaması. Vatanseverlikte 
bir sakınca görmediklerini bildi-
ren TKG, aynı zamanda vatanse-
verlik ve özgürlükçülük adı altın-
da kültürel ırkçılık yapılmasını 
kınıyor. Tarihte işlenen en ağır 
suçların vatanseverlik, milletçilik, 
namus, din ve mezhep ayrımcılık-
ları yapılarak haklı gösterildikle-
rine değinen yazıda, Wilders’in de 
bu yolda ilerlediği ifade ediliyor. 

Sürekli İslam’dan bahseden 

ve Avrupa’yı İslam tehlikesinden 
uyaran Wilders, İslam ve müslü-
manlardan terörist bir birlik ola-
rak bahsediyor. Ne İslam’ın çeşitli 
mezheplerinden, ne  bu mezhep-
lerin arasındaki farklardan, ne de 
liberal ve demokrat müslüman-
ların varlığına değinen Wilders, 

İslam’ı terör uygulayan ve ama-
cı Avrupa’yı ele geçirmek olan bir 
bütün olarak insanlara tanıtıyor. 
Wilders İslam’a yönelik tezlerini 
Kuran’ı Kerim’de bulduğu, bağla-
mından kopararak izleyicilerine 
sunduğu tek tük cümleler ile ka-
nıtlamaya çalışıyor. TKG’nin ceva-
bında ise bağlamından koparıla-
rak Kuran’ı Kerim’de yazılanların 
başka meallere getirilerek insan-
lara sunulduğu ve bu yöntemin 
DEAŞ tarafından da uygulandığı 
gibi, Nazi Almanyasında yahudi-
lere karşı da Eski Ahit’te yazılan-
ların bağlamlarından koparılarak 
yahudileri tahrik etmek için uygu-
ladığı bir yöntem olduğu belirtili-
yor. İslam’ı ve Kuran’ı aynı DEAŞ 
gibi yorumlayarak bir terör diniy-
miş gibi gösteren Wilders’in yön-
temi, DEAŞ ve radikal İslam görü-
şünü desteklemekte. Çünkü DEAŞ 
kendini, müslümanlara karşı ay-
rımcılık yapan batı ülkelerine kar-
şı müslümanları koruyan bir örgüt 
olarak tanıtıyor. Radikal İslam gö-
rüşünü savunanlar, Wilders gibi 
İslam’ı rencide eden Avrupalı’ları 
örnek göstererek, batılı devletle-
re karşı yaptıkları propagandala-
rı haklı gösteriyorlar.  

Cevap yazısında Wilders’in 
yaptığı müslümanları dinlerinden 
uzaklaşma talebine de değinen 
TKG, bu talebin benzerinin DEAŞ 
tarafından müslüman olmayanla-
ra şiddetli bir şekilde uygulandığı-
nı belirtiyor. 

Siyasi İslam ve din olarak 
İslam’ı ayırt etmenin gerekliliği-
ni vurgulayan TKG‘nin cevap ya-
zısı, aydınlanma, sulh, antifaşist 
ve demokrasiden yana olan müs-
lümanlar olarak Wilders’in tezle-
rini çürütmekle beraber, FPÖ’den 
bu gibi görüşlerden uzaklaşması-
nı talep ediyor.  

TKG’den faşist Hollandalı siyasetçi 
Wilders’e tarihi ders gibi cevap !
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27 Mart Cuma günü sabah 
dokuzda aniden yapı-
lan SPÖ basın toplan-

tısında, „Attığım adım, kolay bir 
adım değil.” ifadesinde bulunan 
Akkılıç, Yeşillerin talep ettikle-
ri yeni işletme tüzüğünü ve tüm 
partilerin onayını almadan dilek-
çe verme girişimini sert bir şekil-
de eleştirdi.  “Bu sebepten dolayı 
Yeşillerin işletme tüzüğüne yöne-
lik dilekçe vermemelerini umu-
yorum. Dilekçe verirlerse oyumu 
onların aleyhine kullanacağım.” 
sözleriyle Akkılıç, Yeşillerin seç-
me ve seçilme hakkı konusundaki  
SPÖ partisine kafadan avantaj ge-

tiren reform çabalarını adeta yerle 
bir etti.  Yeşillerin reform talebi da-
ha küçük partilerin parlamentoda 
daha fazla milletvekili ve böylece 
daha büyük kapsamda temsil edil-
melerini öngörüyordu.

Wechesely Akkılıç’ı 
18 yıldır tanıyorum 

ikna ettim

Şenol Akkılıç’ın SPÖ’ye geçmesi-
ni destekleyen ve organize eden 
isim olan tecrübeli ve güleryüzlü 
siyasetci Tanja Wechsely, “Şenol 
Akkılıç’ı 18 yıldır tanıyorum ve 
çok iyi bir arkadaşım” dedi. Yeşil 
Parti’nin 14 Şubat’ta açıkladıkları 
parti üyelerinin adaylıkları çerçe-
vesinde Şenol Akkılıç Entegrasyon 
sözcüsü ve Viyana Eyalet Meclisi 
vekili pozisyonlarını kaybedecekti. 
Wechsely, bunun üzerine Akkılıç 
ile görüştüğünü ve SPÖ’ye geçme 
konusunda perşemebe akşamı ik-
na ettiğini açıkladı.

SPÖ’nün 
görülmemiş zaferi

SPÖ ile Akkılıç arasındaki görüş-
meler devam ederken bu değişik-
likten Yeşillerin Cuma günü sabah 
dokuzda vuku bulan SPÖ Viyana 
Teşkilatı merkezinde basın top-
lantısından kısa süre önce ha-
berleri oldu.  Cuma günü Viyana 
Eyaleti Parlementosunda görüşü-
lecek seçme ve şecilme hakkında 
reform oyların bu sefer elliye kar-
şı elli milletvekili olması nedeni ile 
rafa kaldırılmak zorunda kaldı ve 
SPÖ’nün zaferi ile sonuçlanırken 
tüm medya ve SPÖ dışındaki par-
tiler bunun adeta şok yaşadıkları 
görüldü.

Daha önce oldu ama 

son anda böylesi ilk

Daha önce de Yeşillerden ayrı-
lıp başka partilere geçen üyeler 
olmuştu. 2005 yılında Günther 
Kenesei Yeşil Parti’den Eyalet 
Meclisi için manda alamamıştı ve 
bunun üzerine ÖVP’ye geçmişti. 
2010’da siyaseti bırakan Kenesei 
bugün spor kantini yürütüyor. 
Daha öceki geçişler böyle olma-
mıştı. Yeşillerden ayrdıldığı za-
manı hatırlayan Kenesei, “Bana 
bir daha aday olamayacağım söy-
lendi. Eyalet Meclisi’nde konuş-
mamı bile yasakladılar.“ dedi. 
Kenesei, Şenol Akkılıç’ın SPÖ’ye 
geçmesini şu sözlerle yorumladı: 

„SPÖ için bu kalecisi olmayan bir 
kaleye penaltı golü atmak oldu. 
Michael Häupl bu durumdan ya-
rarlandı.“ 

Hem SPÖ’ye çok 
kızdılar hem SPÖ ile 

devam dediler

Viyana Belediye Başkan Yar-
dımcısı Yeşiller Partisi Viyana 
Teşkilatı başkanı Maria Vasi-
klakou ise aynı gün yaptığı ba-
sın toplantısında, “ SPÖ tüm 
çirkin metotlar ile siyaset ya-
pıyor. Cuma günü karara bağ-
lanmasıni bekledıgimiz ve SPÖ 
lehine işleyen Viyana Eyaleti 
seçim kanunlarını kararı bağla-
nırken bir oyla milletvekilelri-
ni eşitlemek için Şenol Akkılıç’ı 
hemde sabahın köründe do-
kuzda yaptıkları basın açıkla-
ması duyurmaları bir skandal. 
Şenol Akkılıç’ın kararı hakkın-
da konuşmak istemiyorum ama 
dün akşam bizimle tüm karar-
ları alırken yanımızda idi ve el 
kaldırdı. Birden sabah ne oldu 
anlamadım. SPÖ ile koalisyona 
devam diyoruz .  Seçimlerden 
sonra yine SPÖ ile koalisyon 
yapacağız ama bu sefer güçle-
nerek” dedi.

Yeşiller Partisine 
eleştiri var

Yeşiller Viyana Teşkilatının hem 
şok olup hem SPÖ’ye kızmala-
rı hem de bozmadan şimdi koa-
lisyona devam hem de seçimden 
sonra SPÖ koalisyon devam de-
meleri  garib karşılandı.Yeşillerin 
bu kadar elestiriden sonra hala 
koalisyon demeleri pek şok olma-
dıkları ve gücü ellerinden bırak-
mak istemediklerinin göstermesi 
açısından birçok forumda oku-
yucular tarafından sert eleştiril-
di ve daha kendi Uyumdan so-
rumlu Milletvekillerini kendi 
partilerinde uyum halinde çalı-
şamamış Yeşiller kendileride ay-
naya baksınlar eleştirisi geldiği 
görüldü. Yeşiller Viyana Teşkilatı 
Şenol Akkılıç Inetgrasyon sözcü-
sü olmasına rağmen onu seçile-
meyecek yerden ama Vasilakou’ 
nun kendi bürosunun sorumlusu 
Peter Kraus’un  adlı kişinin seçi-
lecek sekinci sıradan olması dik-
kat çekti.Akkıç sosyal danışman 
olarak siyasete aktiv olarak ka-
tılmadan önce göçmen çocukla-
rının sokaklarda özellikle sorun-
lu gençlerine yönelik çalışmaları 
ve Türkiye odaklı siyaseti ile tanı-
nıyordu. 

Viyana-SPÖ, Yeşillerin iki 
yüzlü siyasetini affetmedi 

 Viyana Parlementosundaseçimler ile ilgili oylamadan önce ortam 
SPÖ’nün oylamadan önce Yeşiller´den  jet  Şenol Akkılıç transferi ile 

adeta savaş alanına döndü! SPÖ iktidar ortağı Yeşillerin iki yüzlü
siyasetine cevabı Avusturya medya  ve siyaset dünyasında  

unutulmayacak sertlikte resti  demokrasi tarihin akışını değisttirdi.

Viyana Yeşiller Partisi Entegrasyon sözcüsü Şenol Akkılıç 27. Mart Cuma günü sabahı yapılan basın toplan-
tısında SPÖ partisine geçtiğini açıkladı. 1985 yılından beri Yeşil Parti’de aktif olan ve entegrasyon sözcülüğü 
yapan Akkılıç’ın SPÖ’ye geçmesine özellikle Yeşil Parti üyeleri ve ertesi gün ve haftada tüm Avusturya basının 
yayınlanan haberler analizlerinde ve köşe yazarlarının yorumlarında istisnasız herkesin büyük tepki gösterdik-
leri görüldü. Yeni Vatan Gazetesi’nin 29 Mart tarihinde  sorduğu soruları Şenol Akkılıç, “Bu konuda şu anda 
hiç bir şekilde konuşmak istemiyorum. Zamanı gelince konuşacağım. İlginiz için teşekkür ederim” dedi. Şenol 
Akkılıç hakkında geçtiğimiz hafta NEOS adlı Parti  savcılığına rüşvet iddiaları ile suç duyurusunda bulundu. 
SPÖ iddiaları kesinlikle red ederek  “ Akkılıç Yeşillerin  oylamadan önce tavrını yanlış bularak partimize katılma-
ya kendi iradesi ile karşılıksız katılmış₺ır. Böyle entegrasyon konusunda tecrübeli bir milletvekilinin partimize 
yararı olacaktır ” dedi. 

VIYANA - Belediye Başkan 
Yardımcısı Maria Vassilakou 
(Yeşiller), Belediye Başkanı 
Michael Haeupl’u elektronik 
posta yoluyla kriz görüşmesine 
davet etmişti. 9 Nisan Perşembe 
günü gerçekleşen görüşmeye, 
Vassilakou on dakika gecikti. 
Görüşmeden önce koalisyonu 
sonlandıracaklarını belirten 
Vassilakou, soğuk bir ifadeyle 
görüşmeye girdi. Yeşillerin ve 
SPÖ’nün parti liderleri görüş-
meyi özel olarak gerçekleştir-
diler. 75 dakika süren görüşme-

den sonra basının önüne teker 
teker çıkan politikacılardan 
Vassilakou, “Tabii ki gelecek se-
çimlere kadar ortak çalışacağız. 
Önemli olan, bu konuları gö-
rüşmemiz.” ifadesinde bulun-
du. Gelecekte senede iki defa 
bu tarzda parti liderleri görüş-
meleri düzenleneceği belirtildi. 
Görüşmenin önemini vurgula-
yan Belediye Başkanı Haeupl, 
“Birlikte çalışmayı sürdürebil-
mek için bir yol bulduk.” sözle-
rine yer verdi ve duygusallıkları 
rafa kaldırdıklarını belirtti.

Son durum nedir
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Brigittenauer Romanoga-
sse’de bulunan özel okulun 
müdürlüğünün, öğrenci-

lerden biri yaralansa bile, öğretim 
görevlilerinin resmi daire ve ma-
kamlarla irtibata geçmesini yasak-
laması okulun kapatılmasının ne-

deni olarak ileri sürülüyor. Büyük 
kısmı Çeçen asıllı olan öğrencile-
rin velilerini tedirgin etmemek için, 
her şeyin ‘okul içinde’ çözümlen-
mesi, okulun res-
mi daire ve ma-
kamlarla irtibata 
geçmemesine yol 
açıyor.  Okulu yö-
neten ‘Gelecek 
herkesin’ adlı is-
lami dernek bu 
iftiraları reddedi-
yor. Başkan Silvia 
Kandil bu kararı 
makamların baş-
larına buyruklu-
ğu olarak değerlendirdi. Kandil’e 
göre, tatilin başlamasından kısa 
bir süre evvel kapatılan okul öğ-
rencilerinin velileri, çocuklarına 
yeni okul bulmak zorunda kalmak-
la beraber, bunu eğitim dairesinin 
müslümanlara karşı yaptığı ay-
rımcılık olarak değerlendiriyorlar. 
İslam okullarının arasında son ay-
larda resmi dairelerin özellikle dik-
katlerini çeken iki okuldan biri, 

müzik öğretmeninin işten çıkarıl-
masından dolayı Floridsdorf’taki 
‘Austrian İnternational School’ ol-
muştu. Diğeri ise tarih kitapla-

rında yahudi karşıtı yazılar bu-
lunduran 3. Viyana’daki ‘Saudi 
School Vienna’ idi. Yine Kurier 
Gazetesi’nin haberine göre, 
Brigittenauer Romanogasse’deki 
özel okul öğrencisi küçük bir kızın, 
arkadaşı tarafından itilmesi, düş-
mesi ve alnında hematom çıkması 
ve bu olayın makamlara ertesi gün 
bildirilmesi okulun kapatılması-
nın sebebi. Okul müdürü öğren-

cinin yaralandığını Başkan Silvia 
Kandil’e bildirmiş, Kandil ise öğ-
renci velilerini korumayı yeğlemiş. 
Bunun sebebi öğrencilerin bazıları-
nın sigortalı olmamalarıymış. Buna 
karşın Kandil’in açıklamasına gö-
re, kız öğrenci yaralandıktan son-
ra annesi ile beraber doktora git-
miş. Doktor öğrenciyi tedavi etmiş 
ve olay böylelikle çözümlenmiş. 
Öğrencinin üzerindeki morlukları 
ertesi gün gören okul müdürü, kı-
zın annesini arayıp röntgene götür-
mesini istemiş, annesi ise başka iş-
leri olduğundan bunu yapmamış. 
Başkan Kandil bunun bir sorun ol-
madığını ve tıbbi gereklilik olma-
dığı sürece, öğrencilerin velileri-
nin buna karar verebileceklerini 
ifade etmiş. Ambulans çağırılma-
sını hiçbir zaman yasaklamadığı-
nı öne süren Kandil, okul müdürü-
nün psikolojik sorunları olduğunu, 
müdüre ve okulun kapatılmasına 
dair yasal yollara başvuracaklarını 
açıkladı.  Öğrencileri bu gibi tehli-
kelerden korumak için okulun ka-
patılıp kapatılmayacağına Viyana 
Eğitim Müdürlüğü, olayı araştır-
dıktan sonra karar verecek. Karar 
okulun kapatılmasından yana ve-
rilirse, derneğin davayı mahkeme-
ye taşıması bekleniyor. 

Okul pislikten kapatıldı
Viyana – Kurier 

Gazetesi’nin haberi-
ne göre Viyanada’ki 
Özel İslam İlkokulu, 
öğrencilerin sağlık 

durumları öne sürüle-
rek kapatıldı. Eğitim 
müdürlüğü okulun 

kapatılmasının sebe-
binin, „öğrencilerin 
sağlıklarını tehlikeye 
atmamak için alınan 
bir tedbir” olduğunu 

açıkladı. 

Fi k i r  ö z g ü r l ü ğ ü n d e n 
kaynaklanan mahke -
me kararıyla ABD’nin 

Philadelphia şehrinin otobüs-
lerinin üzerinde Hitler’in ve es-
ki bir Filistin liderinin resimleri 
olan reklam afişlerine izin ve-
rildi. Bu resmin yanında yazan 
slogan ise: „Islam’ın musevile-
re karşı duyduğu nefret: Temeli 
Kur’an’ı Kerim’de”. Israil yanlı-

sı bir organizasyonun hazırla-
dığı bu afişler, islam ülkelerine 
ve özellikle Filistin’e yardım pa-
ralarının kesilmesini talep et-
me amacıyla basılmış. Resimde 
Hitler’in yanında dikkat çeken 
Filistin milliyetçisi Hajj Amin al- 
Husseini, eski Kudüs müftüsü 
olmakla beraber, Nasyonal sos-
yalist Almanya’yla beraber ça-
lışmak için elinden gelen her-

şeyi yapmış, 1939 yılında Irak’ta 
yahudilere karşı uygulanan yağ-
malamalara katılmış ve Hitler’i 
yahudileri yok etme amacından 
dolayı destekleyen bir liderdi.

ABD’de herşeyden üstün olan 
fikir özgürlüğü kanunu sebebiy-
le mahkeme kararını onaylayan 
yargıç, Philadelphia’nın resmi 
Taşıyıcı-Araç makamını bu hük-
mü benimseme ve uygulama-

ya çağırdı. Bunun sebebi maka-
mın, “saygılı bir şekilde beraber 
yaşamanın minimal standart-
larını reddeden” bu afişleri oto-
büslere astırmak istememesi idi. 
Philadelphia Belediye Başkanı 
ve dini kurum temsilcileri de bu 
afişlerin asılmasına karşı çık-
mıştı, fakat buna rağmen bu 
afişler Philadelphia’nın 84 oto-
büsünün üzerinde görülmekte. 

Viyana – Bosna Hersek 
taraftarları Salı gü-
nü Avusturya Bosna 

Hersek milli futbol maçından 
evvel Viyana’nın 1. semtinde 
toplanıp “Ubi, ubi, Zidove!” 
yani “Yahudileri öldürün” me-

aline gelen sloganlar attılar. 
Aynı zamanda Filistin ve Bosna 
Hersek bayraklarını dalgalan-
dıran taraftarların, cinayet çağ-
rısı ve tahrik içeren bu slogan-
ları atarken çekilen görüntüleri 
Youtube’da bulunuyor. Bir polis 

yetkilisi bu konuda, “Anayasayi 
Koruma Dairesi olayı araştı-
rıyor.” ifadesinde bulundu. 
Tarihten ders çıkarmadıkları 
bariz olan taraftarların arasın-
da Avusturya vatandaşlarının 
da olduğu zannediliyor. 

Bosna Hersek taraftalarından 
“Yahudileri öldürün” sloganı

Amerika otobüslerinde Hitler reklamı!
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Viyana – Maliye hukuğu 
profesörü Werner Doralt 
bu konuda, ‘Soru şu ki, 

geçmişte olanlarla ilgili ne yapı-
lacak?’ dedi. Hükümet ve mali-
ye dairesi son on yılda vergilerini 
dürüstçe ödemeyenlerden, eksik 
vergileri ödemelerini sağlayacak. 
Doralt, bu yasanın özellikle küçük 
çapta restoran yürüten insanların 
aleyhine olabileceğini belirtti.

Gastronom ve lokantacıların 
bu konuda duydukları endişeler-
den dolayı, olası bir af yasası tasa-
rımı tartışılıyor. Maliye Bakanlığı 
ise böyle bir yasanın tasarlanma-

dığını açıkladı. Yazar kasa zorun-
luluğunun Mayıs ayının sonunda 
uygulamaya geçeceği de Maliye 
Bakanlığı tarafından bildirildi.

Ekonomik denetleme ve ver-
gi danışma uzmanı Reinhard 
Rindler, ‘Eğer biri şimdiye kadar 
50.000 Avro ciro açıkladıysa ve 
bu miktar yeni düzenle beraber 
150.000 Avro’ya çıkarsa, haklı bir 
şekilde sorgulanacak.’ ifadesinde 
bulundu. Ciro artışını açıklayabi-
lecek sebepler varsa, bu konuda 
sorun yaşanmayacağını belirten 
Rindler, eğer mantıklı sebep gös-
terilemezse maliyenin bu işveren-
leri denetleyeceğini söyledi.

Zaman aşımı normalde toplam 
altı yılı kapsıyor, ama vergi kaçak-
lığı bilinçli şekilde yapıldığı hal-
de bu süre 10 yıla kadar çıkacak. 
Geri ödenmesi gereken kaçak ver-
gilere ilaveten, vergi kaçakçılığın-
dan dolayı ceza parası da ödemek 
zorunda kalacak olan işveren-
ler, ödemedikleri vergi paraları-
nın iki katı kadar miktarda borç-
lu kalacaklar. En kötü halde vergi 
kaçakçılığından mahkemeye sevk 

edilecek işverenler, yap-
tıkları kaçakçılığı maliye 
denetlemesinden evvel 
bildirirlerse, sadece öde-
medikleri vergileri geri ak-
tarmak zorunda kalacaklar. 
Avusturya´da en son 90’lı 
yılların sonunda yapılan 
vergi denetlemesi, bir çok 
vergi kaçakçısını ortaya 
çıkarmıştı. Özellikle bira 
fasları konusunda verilen 
yanlış bilgiler ortaya çık-
tıktan sonra, bir çok vergi 
kaçakçısı lokantacı ve gast-
ronom cezalandırılmış ve 
yüksek para cezasına çarp-
tırılmıştı.  

Avusturya’dan DEAŞ’ı 
desteklemek için Suriye 
ve Irak’a giden kişilerin 

sayısı gittikçe artmakta. İçişleri 
Bakanlığı’nın yaptığı açıklama-
ya göre şimdiye dek toplam 200 
kişi Avusturya’dan cihada ka-
tılmak için ayrıldı. Bunlardan 
30 kişi Irak ve Suriye’de öldü, 

70 kişi ise tekrar Avusturya’ya 
döndü. Avrupa Birliği genelin-
de cihada katılmak için DEAŞ’a 
giden insanların sayısı ise 6000 
civarında. AB Dışişleri Bakanı 
ve Kuzey Afrika’dan fark-
lı Dışişleri Bakanları bu konu-
yu görüşmek için Barcelona’da 
buluştular. 

200 Avusturyalı 
cihatçının 70’i döndü

Maliye gastronun 
peşinde

Yazar kasa vergi kaçak-
çılarını ortaya çıkara-
cak! Zorunlu yazar kasa 
kanunuyla hükümet 
özellikle vergi kaçakçılı-
ğını durdurmayı planlı-
yor.Gastronomlar ise bu 
durumdan hiç memnun 
değil. Bu yasa tasarığı 
son on yılda yapılan 
vergi kaçakçılığını 
da ortaya çıkaracak.  
Gastronomların ciroları 
ve buna bağlı vergileri 
önceki yıllara kıyasla 
çarpıcı bir artış gös-
terirse, vergi daireleri 
bu işverenlerin son on 
yıllık vergi durumlarını 
araştıracaklar.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı’nın, 
yurt dışı seçmenleri işlem 
yaptırdıkları son temsil-

ciliği adresleri kabul ederek seç-
men yazması yüzünden, 4 bin 300 
vatandaşın oturmadıkları yerler-
de listeye yazıldıkları ortaya çıktı. 
Yurt dışı seçmenlerinin başvuru-
su üzerine bu durum ortaya çıkar-
ken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 
Dışişleri Bakanlığı ile temasa ge-
çerek, seçmen listelerinin askıdan 
indirileceği 27 Mart tarihine kadar 
gerekli uyarıların yapılarak, seç-
men kayıtlarına ilişkin bu hatala-
rın düzeltilmesini istedi. Yurt dışı 
seçmenlerden bin 400’ünün hata-
nın düzeltilmesi için yurtdışında 
ilgili konsolosluklara başvurduğu 
belirlendi.

HATA NEREDEN 
KAYNAKLANDI

Yurt dışı seçmelerin yazımın-
da Aralık 2016’da Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi’ne geçile-
cek. Ancak bu seçimde son cum-
başkanlığı seçiminde olduğu gibi 
Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği lis-
te esas alınarak yurt dışı seçmen 
listesi oluşturulacak. Seçmenler, 
listeye yazıldıkları yurtdışı konso-
losluklarda oy kullanabilecekler. 
Seçmen listeleri ise YSK’nın belir-
lediği takvime göre 27 Mart’ta askı-
dan indirilecek.

Dışişleri Bakanlığı ilginç bir uy-
gulamayla 8 Kasım 2014 ve 10 Mart 
2015 tarihleri arasında yurtdışı 
temsilciliklerine başvurup işlem 
yapılan temsilcilikleri o seçme-
nin oturduğu adres kabul ederek 
yurt dışı seçmen listesi oluşturdu. 
Böylece 4 bin 300 yurtdışı seçme-
ni oturdukları yerde değil bir işlem 
yaptırmak için başvuru yaptıkları 
temsilcilikleri adresleri kabul ede-
rek, kayıt altına aldı ve böylece bu 
seçmenlerin oturmadıkları kent-
lerde oy kullanmaları durumu 
ortaya çıktı. Bu nedenle vatan-
daşların 27 Mart’a kadar YSK’nın 
sitesinden listeleri kontrol etmele-
ri, hata varsa oturdukları yerdeki 
konslosluklara düzeltme için baş-
vurmaları gerekiyor. Aksi halde 7 
Haziran’daki seçimde oturdukları 
yer yerine yazıldıklara yere gidip 
oy kullanmak zorunda kalacaklar.

KONSOLOSLUĞA 
BAŞVURUP 

KONTROL EDİN

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet 
Hadimi Yakuoğlu da seçmenleri, 
listeleri kontrol etmeye, hata varsa 
oturdukları yerlerdeki konslosluk-
lara giderek düzeltirmeye çağırdı.

Yakuoğlu, şunları söyledi: 
“Liste-lerin askıdan inmesine az 
bir zaman kaldı. Yurtdışı seçmen-

lerden 4 bin 300’ü bu durumday-
dı. Bu seçmenlerden bin 400 ki-
şi hatalı kayıtlarının düzeltilmesi 
için başvuruda bulundu. Kalan 
seçmenlere Dışişleri Bakanlığı 
ulaşmaya çalışacağı gibi basın 
aracılığıyla bütün yurtdışı seç-
menlere YSK sitesi üzerinden seç-

men kayıtlarını sorgulamaları-
nı öneriyorum. Hatalı bir durum 
varsa, konsolosluklara bizzat gi-
derek bu hataları düzelttirmeleri 
gerekiyor. Bir an önce vatandaş-
larımız gidip seçmen listelerini 
kontrol edip bu hatayı düzelttir-
sinler.”

4 bin 300 
seçmenlik hata

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında yaşayan Türklerin 
son işlem yaptırdığı temsilciliği adres kabul 

edince, 4 bin 300 seçmenin oy kullanacağı yer 
yanlış yazıldı.
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Kärntenli bir polisin de 
Kuran dağıtan bu Vahabi 
Selefi   stantlarda görülme-

si ise kafaları karıştırdı.  Paris’teki 
terör saldırısından iki hafta son-
ra İbrahim Abou-Nagie’nin ön-
cülüğünde Fransa’nın başken-
tinde Sudi Arabistan mezbine 
bağlı Vahabi Selefi  akımina bağ-
lı kişilerde ilk ‚Oku!‘ standı açıldı. 
Bir Youtube vidyosunda, „Bu bi-
zim Charlie Hepdo’ya cevabımız-
dır.“ ifadesinde bulunan Abou-
Nagie, bu konuda yasal bir sorun 
yaşamadı. O zamandan bu yana 
Oku! Projesi çerçevesinde  Vahabi 
Salafiler Avrupa’nın çeşitli dev-
letlerinde yaklaşık reklam yap-
maya devam ettikleri ögrenildi. 

Avusturya’da da 2011’den beri 
Vahabi Selefi misyonerliği yapıl-
dığı iddia ediliyor. „Avusturya’da 
bu projeye gösterilen izdiham, 
Almanya’ya kıyasla daha az.“ 
açıklamasını yapan ‘İnitiative 
muslimischer Österreicher-
innen’ konuşmacısı Tarafa 
Baghajati, bu projenin selefili-
ğe yakın olduğunu  Avusturya 
basınına ifade etti. Projeyi ya-
kından takip eden Avusturya 
Milli İstihbarat Teşkilatı olan  
“Anayasayı Koruma Dairesi” ( 
Verfassungschutz) , projenin 
tehlikeli olduğu konusunda ka-
nıt gösteremiyor. Avusturya´da 
Devlet tarafından tanınmış İslam 
dinin kutsal kitabı olan Kur’an’ı 

bedavadan sokakta dağıtmak 
suç değil. Ama Polis işte Vahai 
Selefilerin bu özgürlüğü suis-
timale derek Türkiye göçmeni 
Hanefi ve Alevi veya Şafii genç-
leri Vahabi Selefi yapmak üzere 
kandırıp savaşa sürükledikleri-
ni iddia ediyor. Projeye katılanlar 
kendilerini selefi olarak tanım-
lamıyorlar ve Abou-Nagie ile bir 
bağlantılarının olmadığını vur-
guluyorlar. Y Kuran-ı Kerim dağı-
tan kişilerin arasında, Kärntenli 
bir polisin yer alması dikkat çek-
ti. Polis bu konuda açıklama 
yapmaktan kaçınıyor, İşişleri 
Bakanlığı ise polisin gizli bir gö-
revde olmadığını açıkladı.  niş 
yer verdiği dikkat çekti. 

Avusturya’lı Polis  
Vahabi selefiler ile 

Vahabi Selefiler 
tarafından 
Avrupa‘nın çeşitli 
şehirlerinde beda-
va Kuran-ı Kerim 
dağıtan ‚Lies!‘ ya-
ni ‚Oku!‘ projesinin 
amacının aydın-
lanma ve aydınlat-
ma olduğu açıklan-
mıştı. Avusturya 
Milli İstihbaratı 
DEAŞ ( İSİS) e ya-
kın olduğu iddia 
edilen bu projeyi 
yakından takip et-
tiği açıklandı. Polis 
p rojenin fikir ba-
basının radikal bir  
Vahabi Selefi ol-
duğu ve Kuran da-
ğıtılan yerlerde 
DEAŞ ( İSİS) te-
röristleri  için  sa-
vaşak gençle-
ri avlamak reklam 
yapıldığı  ifade et-
ti. Türkiye göçme-
ni ailelerin Kur’an 
dağitarak göz bo-
yayan bu Vahabi  
Selefilerden uzak 
durulması gerek-
tiğini ifade eden 
Avusturya Polisi 
sorun çıktığında 
en yakındaki  Polis 
karakoluna başvu-
rulmasını tavsiye 
etti.  

St. Pölten – DEAŞ üyesi oldu-
ğu iddia edilen Mertkan’ın 
iddianamesinde 14 yaşın-

daki gencin suçlandığı nokta-
lar şunlar; DEAŞ ile irtibata geç-
me, Suriye’deki cihatçı harekete 
katılım isteği, terör saldırısı uy-
gulamaya dair talimat bulundur-
ma ve 12 yaşındaki bir öğrenciyi 
bu olaylara dahil etme. Savcılık, 
zanlının tehlikeli olduğunu ka-
nıtlamak amacıyla arkadaşları-
nın tanık ifadelerini öne sürü-
yor. Bu ifadelere göre Mertkan,  
otobüste bir yabancıya “Terörist 
Mertkan’ı“ tanıyıp tanımadığını 
sormuş ve terörist olmakla övün-
müş. Kurier Gazetesi başta olmaz 
tüm Avusturya medyasının ver-
diklere habere göre yedi yaşın-
da ailesi ile beraber İstanbul’dan 
St. Pölten’e gelen Mertkan, baba-
sının sınır dışı edilmesinden son-
ra annesine gündelik hayatta yar-
dımcı olmuş. Almanca dil bilgisi 
yeterli olmadığından ‘özel’ – yani 
düşük seviyedeki „Sonderschule” 
– bir okula gitmek zorunda kalan 
Mertkan,  buradan radikallerin ol-
duğu camiye gitmeye başlamış. Bu 

camide radikal  vahabi selefi bir is-
lam görüşünü benimsedikten son-
ra değişen genç, annesinin başör-
tüsü takmamasından yakınmış ve 
annesine Afganistan’da bu sebep-
ten taşlanacağını söylemiş.

Genç Mertkan’ın bu girişimle-
rini saygın ve kuvvetli olmaya da-
ir verdiği çaba olarak değerlendi-
ren savcılık, iddianamesinde bu 
konuda özellikle internetin tehli-
kesini  vurgulaması dikkat çekti. 
‘Do-it-yourself-Dschihad’ adlı say-
fadan el yapımı bomba talimatla-
rını indiren Mertkan, bu talimatı 
PlayStation’una yüklemiş. Twitter 
üzerinden diğer teröristlerle irtiba-
ta geçen Mertkan, Twitter arkada-
şına, bombayı hazırladıktan sonra 
haber vereceğini yazmış. Mertkan 
Twitter arkadaşının ismini şim-
diye dek savcılığa açıklamadı. 
Savcılık Mertkan’ın tren istasyo-
nunu havaya uçurmakla beraber 
bir çok insanı öldürmeyi planla-
dığını ileri sürüyor. Mertkan tasar-
ladığı saldırıyla medyaların dik-
katini çektikten sonra Suriye’ye 
kaçmayı amaçlıyormuş.

Okul müdürünü kuşkulandırdı-
ğı için Ekim 2014’te iki haftalığına 
tutuklandıktan sonra serbest bıra-
kılan Mertkan, Ocak 2015’te üç gün-
lüğüne ortadan kaybolmuştu. 12 
yaşındaki Afgan arkadaşıyla bera-
ber Viyana’da yakalanan genç, bu-
nun üzerine tekrar tutuklanmıştı. 
Mertkan’ın avukatı Rudolf Mayer, 
müvekkilinin fikrini değiştirdiği-
ni ve hapis sürecinin gencin ‘ak-

lını başına getirdiğini’ ifade etti. 
Zanlıya bakan psikiyatrist Gabriele 
Wörgötter’in teşhisi ise olumsuz. 
Bu teşhise göre 14 yaşındaki zan-
lı ne pişmanlık ne de eleşitirel bir 

yaklaşım gösteriyor ve DEAŞ te-
röristlerini terörist olarak değil, 
Allah’ın savaşçıları olarak betimli-
yor. 14 yaşındaki Mertkan için en 
fazla 5 yıl hapis cezası bekleniyor. 

DEAŞ Mertkan’ı mahvetti
Mertkan’ı hapis ceza-

sı bekliyor. Viyana 
tren istasyonu 

Westbahnhof’a el yapı-
mı bombayla saldırı 

yapacağını bildiren 14 
yaşındaki Mertkan’ın 
mahkemesi 19 Mayıs 
2015’te St. Pölten’de 
başlayacak. Savcılık 

Mertkan’ın DEAŞ terör 
organı için ‘uykucu’ 

olduğu ileri sürülüyor. 
“Uykucular” ( Schläfer) 
Emniyet ve Polis teş-
kilatlarında çalıştıkları 

terör örgütlerinden 
komut bekleyen, komut 
geldiği an uygulamaya 
hazır olan teröristlere 

verilen bir isim.



Istanbul
04.2015
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“TÜRKİYE’DE 
DİNDARLAŞMA VAR 
İSLAMLAŞMA YOK”

Dindarlaşma’nın yani na-
maz kılanların, oruç tu-
tanların, umreye gi-

denlerin sayısının artmasının, 
kandil gecelerine yoğunlaş-
manın, başını örtenlerin sayı-
sının artmasının İslamlaşma 
göstergesi olmadığını vurgu-
layan Eliaçık hoca, “ Bu karı-
şık dindarlaşmadır. Dinin su-
yunun suyunun suyu. Esas din, 
adalet, doğruluk, dürüstlük, 
merhamet, mülkiyet bölüşü-
mü, zengin yoksul arasındaki 
uçurumun giderilmesinde or-
taya çıkar. Uçurum gün geçtik-

çe azalıyor mu? Yoksa çoğalıyor 
mu? Eğer azalıyorsa oraya İslam 
giriyor demektir. Çoğalıyorsa 
İslam’dan uzaklaşılıyor demek-
tir. Benim dine baktığım esas 
yer burası” dedi. 

MÜSLÜMAN SADE 
OLMALI...

Bir müslümana yakışanın sa-
delik ve mütevazilik olduğunu 
kaydeden Eliaçık hoca, “ Ben 
size bir lokma bir hırka yaşayın 
demiyorum. Bir müslümana ya-
kışan sadelik, mütevazilik, mal- 

mülk peşinde koşmamak, idea-
list olmak, adaletin peşinde 
koşmak, bundan büyük bir ma-
nevi zevk almaktır. Ceketiyle ge-
lip ceketiyle gitmektir. Halkın 
gönlünde ebediyen yaşamak-
tır. Allah’ın da rızasını kazan-
maktır. Sosyal demokratı da, 
milliyetçisi de, muhafazaka-
rı de hepsi böyle devleti yağma 
ve çapul olarak görüyor, kusura 
bakmasınlar. Ben diyorum ki; 
hiç olmazsa dindar kesim bunu 
yapmasın. Onların da yaptığını 
görünce eleştirmek vacip olu-
yor” diye konuştu. 

İlahiyatçı-Yazar İhsan Eliaçık, “Türkiye’de 
dindarlaşma var ama İslamlaşma var mı 

tartışmak gerekir” dedi.

İlahiyatçı-Yazar İhsan Eliaçık 
hoca, Maun Suresi’nin tefsi-
rinde özellikle yardımı esir-

geyen ve mülk sevdalısı kesime 
seslendi... İşte o sözler: “Onların 
Kıldığı Namaz Boştur. Gösteriş 
Yapıyorlar. En Küçük Yardıma 
Bile Mani Oluyorlar: Yani bazıla-
rı da işin gösterişinde. Oyunda 
ve oynaştadır. Kıldıkları namaz-
da, yaptıkları duada hayır yok-
tur. Kürsülerden nutuk atmaya 
bayılırlar. Mükellef sofralarda tı-
ka basa doyup ‘elhamdulillah’ 
çektikten sonra ‘Mübarek saha-
be efendilerimiz açlıktan karnı-
na taş bağlardı’ diye ağlamak-
lı ağlamaklı konuşurlar. Kandil 
gecelerinde gülyağı kokuları ara-
sında sahabe hayatı anlatırlar. 
Sünnetir inşallah diye tabağın 
kenarında hiçbirşey bırakmadan 
yedikçe yerler ama tabağın için-
dekini bölüşmeyi hiç düşünmez-
ler. Her yemekten sonra huril-ıyn 
duaları ederler; ev üstüne ev, eş 
üstüne eş isterler ama onları yok-
sul bekarlarla evlendirmeyi, he-
le iş sahibi yapmayı akıllarından 
bile geçirmezler. Nedense her 
şeye kendilerini layık görürler. 

Kendileri dururken başkası akıl-
larından bile geçmez. Allah güzel 
ve zengin nimetlerini neden hep 
onlar üzerinde görmekten hoşla-
nır. Bunlar hem namaz kılarlar, 
dindar görünürler, hem de bir ka-
pitalistten daha beter mal, mülk 
ve para düşkünüdürler. En küçük 
yardımları yapmakta bile pinti-
likte üzerlerine yoktur. Barlarda, 
pavyonlarda para harcayamaz-
lar ama saray yavrusu evlere mil-
yarlar dökerler. Hırslarını mal-
dan, mülkten, gösterişten güçlü 
görünmekten çıkarırlar. Birşeyi 
vermek kerpetenle etlerini kopar-
mak gibi gelir.

Kulak ver ve dinler ey 
hayat süren leş!

Komşun açken tok yatıyorsan, in-
sanlar açlık sınırındayken villa 
üstüne villa alıyorsan, sokaklar 
dilenci, öksüz, yoksul, garip, çare-
siz, kimsesiz doluyken bu villalar-
da sabahlara dek yünlü seccade-
lerde namaz kılıyorsan vay haline! 
Mazlumun anı arşı alaya yükselir-
ken, yoksulun açlığı yeri delerken, 
öksüzün ağlaması göğü çatlatır-

ken sadece kıldığın namaza güve-
nerek rüzu mahşere gitmeyi düşü-
nüyorsan vay haline!

Dıştan namazlı, 
niyazlı, içten zavallı bir 

dindarlık...

Dışı müslüman içi kapitalist bir 
ehl-i namazlık... Adı en küçük yar-
dımı bile çok görmek anlamına ge-
len bu sureyi dindarlık iddiasında 
olanlar gece gündüz okusa, sular 
seller gibi ezberlese yeridir. Çünkü 
alışılmış dindarın o iflah olmaz 
‘mülkte sinirleri alınmış’ din an-
layışının panzehiri işte bu suredir.

Boyuna Allah’ın kendine özel 
olarak verdiğini sandığı zenginli-
ğine ‘elhamdulillah’ çekip, burnu-
nun ucundaki açı, yoksulu bir tür-
lü göremeyen, yoksulluk, fakirlik, 
emek laflarını duyunca ‘solculuk’ 
yapıldığını zanneden, ‘Müslüman 
güçlü olacak, her şeyin en iyisini 
giyecek, en iyi yerlerde oturacak’ 
deyip duran, ‘Ben Müslüman’ın 
zengin olanını severim’ diye de ka-
fasına uygun hadis uyduran zihni-
yetin panzehiri işte bu ve benzeri 
bir çok suredir.

“BU SUREYİ GECE GÜNDÜZ 
OKUMALARI LAZIM”

Dindarlık iddiasında olanlar gece gündüz okusa, 
sular seller gibi ezberlese yeridir. Çünkü alışılmış 
dindarın o iflah olmaz ‘mülkte sınırlerı alınmış’ din 

anlayışının panzehiri işte bu suredir.

Avusturya Viyana’da ya-
şayan Sakaryalı Bilgin 
Bakır, 16 yaşındaki kı-

zı Saliha Edanur Bakır’ın zorla 
kaçırıldığını iddia etti. Emniyet 
Genel Müdürlüğü Akyazı’da ya-
şayanlara mesaj göndererek, ka-
yıp kızı görenlerin haber verme-
sini istedi.

16 YAŞINDA

16 yaşındaki kızının tehdit ve 
şantajla kaçırıldığını iddia eden 
Baba Bilgin Bakır, “16 yaşında-
ki kızım Poliste Taciz Hırsızlık 
Gasp suçlarından kırktan faz-
la dosyası bulunan S. T. tarafın-
dan alıkonuldu. Kızımı kaçıran-
lar Polis Jandarma ve Interpol 
tarafından aranıyor. Şahsı tanı-
yanların yerini bilenlerin insa-
niyet namına polise haber ver-
melerini istiyoruz” dedi.

BABA’DAN İSYAN

Şahsın kızıyla irtibatının bir yıl 
önceden başladığını ve bunu 
fark ettiğinde olaya müdahil 
olarak kendileriyle görüşüp bu 
işin olamayacağını kendilerine 
söylediğini belirten Baba Bilgin, 
“Şahıs kızımın peşini bırakma-
yarak babasına ait telefonla kı-
zıma mesajla tehditler gönde-
rerek kızımı Türkiye’ye getirtti. 
16 yaşında bulunan bir çocu-
ğa nasıl bilet sattılar uçağa na-

“Kızımı 
zorla 

kaçırdılar”

sıl bindirdiler anlamış değilim 
Avusturya’dan burası 1800 km 
yol. Kızım 23 Mart 2015 tarihinde 
12-55 uçağıyla Türkiye’ye geldi. 
O günden beri kızıma ulaşamı-
yorum. Şahsın babasıyla görüş-
meme rağmen kızımı kaçırmaya 
devam ediyorlar. Polislerin bas-
kınlar yapmasına rağmen ula-
şamadık. Kızımın bayılma has-
talığı var. İlaçlarını kullanması 
gerekiyor. Allah rızası için yar-
dım bekliyorum” diye konuştu.

KIZIMI İSTİYORUM

Şahısların belli olmasına rağ-
men gözaltına alınmamaları-
na şaşırdıklarını belirten Baba 
Bilgin, “Kızımı kaçıran ve sak-
layanlar belli. Yetkililerden şa-
hısları gözaltına alınarak kı-
zıma ulaşmalarını istiyorum. 
Yoksa onların yapamadığı-
nı ben kendim yapacağım. 
Avusturya yasalarına göre kızı-
mı devlet zaten elimden alacak. 
Ama burada kızımı kimlerin 
masasında meze yapacakları-
nı bilmediğim kişilere de bıra-
kamam. Kızımı kaçıranların ve 
ona yataklık edenlerin hepsin-
den şikâyetçiyim benim canı-
mı yaktılar. Onlarında yansın. 
Kızımı almadan hiçbir yere git-
meyeceğim” ifadelerini kullan-
dı. Öte yandan, Emniyet Genel 
Müdürlüğü Akyazı’da yaşayan 
vatandaşların cep telefonlarına 
kızın fotoğrafı ile bilgilerini pay-
laşarak, görenlerin polise baş-
vurmasını istedi.( İHA)

İslamcı Vahdet gazetesi yazarı 
Mehmet Şevket Eygi, ezan için 
hopalörün şart olmadığını, ho-

parlör kullanılması zaruriyse de 
yüksek sesle yapılmaması gerek-
tiğini söyledi. Eygi, “Ezan la rı 100 
de si be lin üze rin de avaz avaz mâ-
de nî ho par lör se siy le oku mak ca-
hil lik tir, eza na ve din le yen le re eza 
ver mek tir. Ma ale sef Di ya net, bun-
ca hak lı şi ka ye te rağ men bu işi hal-

le de mi yor, bir dü ze ne ko ya mı yor.” 
dedi. Eygi’nin yazısının o bölümü 
şöyle: “Ben de niz bir Müs lü man 
ola rak Eza nı kut sal bi li rim ve ona 
bü yük say gı gös te ri rim. La kin ezan 
baş ka şey dir, ho par lör de ni len ci-
haz baş ka şey dir. Lü zu mu, za ru re-
ti, fet va sı, ruh sa tı var ise ezan ho-
par lör le oku na bi lir ama mut la ka  
ba zı ku ral la ra dik kat edil me si ge-
re kir. Bun la ra dik kat edil mez se 

ho par lör çir kin ve mu zır bir bi d’ at 
olur. Ho par lör fe ti şiz mi ayıp tır, gü-
lünç tür, me de nî Müs lü ma na ya kış-
maz.. Ho par lö rün se si ni, ka nu nun 
li mit ka bul et ti ği 65 de si be lin üze-
ri ne çı kart mak be de vî lik tir. Akus-
tik il mi ne ve tek ni ği ne dik kat edil-
mez se, ho par lör, çok gü zel oku nan 
bir eza nı bo za bi lir. Ezan la rı 100 de-
si be lin üze rin de avaz avaz mâ de nî 
ho par lör se siy le oku mak ca hil lik-
tir, eza na ve din le yen le re eza ver-
mek tir. Ma ale sef Di ya net, bun ca 
hak lı şi ka ye te rağ men bu işi hal-
le de mi yor, bir dü ze ne ko ya mı yor.”

Eygi: “Avaz avaz hoparlör 
sesiyle ezan cahilliktir”
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Viyana-  Schrems’e göre ya-
sal ve pratik avantajlardan 
dolayı Kuzey Amerika dı-

şındaki merkezini İrlanda’da bu-
lunduran Facebook şirketi, Avrupa 
Birliği veri yani üyelerine ait tüm 
bilgileri koruma yasalarını suisti-
mal ediyor. Schrems Facebook’un 
ayrıca İrlanda’daki vergi ve banka 
yasamalarından faydalandığını, 

İrlanda’dan sonra Luxemburg’un 
bu tür şirketlerden yasa dışı uy-
gulamalara el verdikleri için rağ-
bet gördüklerini belirtti. Facebook 
AB ülkerelerindeki kanunların 
Amerika’daki gibi sert olmaması-

nı suiistimal ederek Facebook’a 
üye tüm kişilerin tüm özel bilgile-
rini, zevlerini, hangi sayfaları be-
ğendiğinden tutun paylaşmasına 
bakarak müşterilini diğer şiketle-
re pazarladığı ve bu özel bilgileri 
aslında böyle kullanamıyacağını 
çünkü bunun suitimal olduğunu 
ve izinsiz yapıldığını iddia etti.

Avrupa hukuğunu ve yasama-
larını uygulamayan bir çok büyük 
şirket grubu, merkezlerini vergi ka-

çakçılığı yapabilecekleri ve yasal 
boşluklardan faydalanabilecekle-
ri ülkelerde kuruyorlar. İrlanda’da 
temel hakları suistimal eden şir-
ket grubu Facebook’un cezasının 
bir ‘not’ almakla kaldığını ve bu-

nun dışında cezalandırılmadık-
larını belirten Schrems, Avrupa 
Birliği’nin bu konuda pasif kal-
dığını belirtiyor. Avrupa Birliği 
Komisyonu’nun sunduğu veri ko-
ruma reformu ise, veri kaçakçılı-
ğından ve veri gizliliği olmamasın-
dan istifade eden bir çok AB devleti 
ve öncelikle Almanya tarafından 
engellenmekte.

Yasa dışı uygulmanın bilhas-
sa kullanıcı verilerini gizli tutma-

maktan ziyade başka firmalara ve 
kuruluşlara satılmasının olduğu-
nu açıklayan Schrems, toplu da-
vayı kazanmayı umuyor. Davayı 
finanse eden şirket ise merke-
zi Köln şehrinde bulunan Roland 
Prozessfinanz. Dava Schrems ve 
diğer davacıların lehine sonuçla-
nırsa, Roland Prozessfinanz şir-
keti kazançtan yüzde yirmilik bir 
pay alacak. Toplu davaya katı-
lan diğer davacılar da kişi başına 
500 Avro değerinde tazminat ala-
caklar. Facebook’un avukatları ise 
Max Schrems’in amacının sırf pa-
ra kazanmak ve dikkat çekmek ol-
duğunu ileri sürüyorlar. Davanın 
Avusturya mahkemesinde sürül-
düğü sürece geçerli olmayacağı-
nı savunan Facebook avukatları, 
Schrems’e göre sinsi yöntemler ile 
davayı engellemeye çalışmaktalar.

Mahkeme dışı açıklama yap-
mayan avukatlar Schrems ile 
yaptıkları görüşmede, 27 yaşın-
daki öğrenciye bir çok iftira at-
makla beraber davayı ertelemek 
için ellerinden geleni yapmak-
talar. Dava içeriklerinin görüşül-
mediğini ve bunların bir yıl kadar 
bir süre sonra tartışılacağını be-
lirten Schrems, iyimser olduğu-
nu ve iftiraları ciddiye almadığı-
nı açıkladı. 

Dünya bu genci konu-
şuyor. Facebook’a 
suiistimal davası 
Viyana’dan.Dünya 
basını bu Avusturya’lı 
Hukuk öğrencisinin 
Facebook karşısında-
ki davasını k yazıyor. 
Avusturyalı hukuk 
öğrencisi Max Schrems 
Facebook’a en son 
2011 yılında, veri yani 
üyelerine ait tüm bil-
gileri koruma yasasına 
aykırılık gerekçesiyle 
dava açmıştı

Facebook’a suistimal davası

Avusturya’nın ilk boşan-
ma fotoğrafçısı Düğün 
fotoğrafçısı  çok, ama 

Avusturya’nın ilk boşanma fotoğ-
rafçısı gibisi yok. 52 yaşındaki fo-
toğrafçı Victor Halb, müşterileri-
nin evliliklerinin son karelerini 
resmetmekte. “Arkadaş çevrem bu 
fikri hoş karşıladı. Amacım, müş-

terilerimin boşanmalarına rağmen 
evliliklerini ve boşanmalarını gü-
zel hatıralar olarak algılamalarını 
sağlamak.” diyen Halb, fotoğraf-
ların ayrılığın üstünden gelmeye 
acısını tedavide yardımcı olacağı-
nı dile getirdi. Halb ayrıca, bu son 
fotoğrafın kart halinde aile ve ar-
kadaşlara da gönderilebileceğini 

belirtti. İki tarafın da onayıyla bu 
son fotoğrafları çeken Halb’ın fikri, 
Avusturya’da yılda ortalama 17.000 
boşanma davası olduğu göz önün-
de bulundurulunca hiç de fena ol-

masa gerek. Victor Halb’in web 
sayfasına şu link üzerinden ulaşa-
bilirsiniz: 

www.victorhalb.at 

İlk boşanma fotoğrafçısı

Birçok kaynaklarda geçtiği gibi daha ön-
cesinde doğurganlığı önlemek için kı-
sırlık ilacı olarak eczanelerde satılarak 

başlanan ve daha sonra içecek haline getiri-
len Coca Cola’nın benzer iddialarla bir çok 
benzer haberler bulunmaktadır.. İçerken ta-
dına doyamadığımız gazlı içecekler aslında 
birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Ünlü ya-
zar Karen Hill, ‘Yeteeerr! Artık Diyet Yapmak 
İstemiyorum’ adlı kitabında bu içeceklerin ne-
den olduğu 12 hastalığı anlattı. Karen Hill, in-
sanların kolaya olan düşkünlüğüne değine-
rek, ‘Türkiye’de adeta bir kola bağımlılığı var’ 

dedi. Bazıları Günde bir-iki litreyi 
geçiyor adeta su yeri-

ne kola tüketiyo-
ruz. Öncelikle 

kola korkunç 
bir bağımlı-
lık yaratan 
i ç e c e k t i r . 

Uyuşturucuyu bırakmak kadar zahmetlidir. 
İnsanların kolayı bırakmakta çok güçlük çek-
tiğine değinen Hill, Bırakmaya karar verdikle-
ri ilk gün korkunç migren ağrıları, titremeler, 
asabilik ve uykusuzluk yaşıyorlar. Fakat iki gü-
nü atlattıktan sonra bomba gibi oluyorlar.

İşte bırakmanız için en 
önemli 12 hastalığa sebep...

1.Fazla kilo ve yağlanma. 2. Karaciğer hasarı. 3. 
Diş çürümesi. 4. Böbrek taşları ve Kronik  böb-
rek hastalığı. 5. Asit reflü. 6. Kemik erimesi. 7. 
Hipertansiyon. 8. Kalp hastalığı. 9. Sindirim bo-
zukluğu. 10. Alzheimer (hafıza kaybı). 11. Kanser
12. Şeker Hastalığı

Coca Cola’nın Verdiği 
Hastalıklar ve Rahatsızlıklar

■ COLA’NIN 
İNSANLARA 
ZARARLARI 
NELERDİR 
İÇİNDE HANGİ 
MADDELER 
VARDIR

■ Victor Halb

Günümüzde Türkiye’de 
Milyonlarca ve dünya 
genelinde Milyarlarca 
insanın içtiği Coca Cola 
neredeyse herkese 
aşırı bir bağımlılık yap-
maktadır.. Peki Araştır-
macılar Cola için ve bu 
meşrubatların yaptığı 
bağımlılık hakkında ne 
dediler ve ortaya neler 
çıkardılar, zararları 
nelerdir ve ne 
değildir hepi-
miz gözden 
geçirelim.
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Avusturya Kadınlar Bakanı 
Gabriele Heinisch-Hosek 
(SPÖ) endişeli eleştirmen-

leri yatıştırmak amacıyla bu ko-
nuda yaptığı açıklamada, flört 
niteliğindeki girişimlerin ceza-
landırılmayacağını vurguladı. 
Uzmanların bu yasa değişikliği ile 
özellikle ceza hukukunda ahlaki 
değer değişimini öngördüklerini 
ve toplumu bu konuda bilinçlen-
dirmeyi amaçladıklarını ifade etti. 

Tacizin hafif bir suç ola-
rak algılanılmasını eleştiren 
Heinisch-Hosek, taciz olaylarını 
görmezden gelmenin yanlış oldu-
ğunu vurguladı. Kadınlar Bakanı 
Heinisch-Hosek, kadınları cesa-
rete ve taciz olaylarını ihbar et-
meye davet etti. 

Ceza hukuku reformu vesile-
siyle 218. maddenin ağırlaştırıl-
ması, tanımadıkları kadınların 
kalçalarına el atan tacizcilerin 6 
ay hapis cezası almalarını öngö-
rüyor. Adalet Bakanı Wolfgang 
Brandstetter’in (ÖVP) iki hafta ev-
vel durum tespitine ilettiği tasarı, 
Kadınlar Bakanı Heinisch-Hosek 
tarafından olumlu karşılandı. 

Viyana – Avusturya ceza hukuku reformları çerçevesinde ilan edilen 
anayasanın 218. maddesinin ağırlaştırılması geçen haftalarda geniş kit-
leler tarafından tartışıldı. 218. maddenin ağırlaştırılması, cinsel taciz-
lerin hangi ağırlıkta olurlarsa olsun, tacize uğrayan kadının rahatsız 
olduğu halde cezalandırılmasını kapsıyor. Yasayı eleştirenler ise, bir 
kadına sarılmanın bile cezalandırılabileceğini öne sürüyorlar. 

Kararın alınmasında bu 
kurumun Sosyal Demo-
krat Parti (SPÖ) başka-

nı Markus Wieser´in rolünün 
büyük olduğunu iddia eden 
Schäfler Austria fabrikasında 
işçi temsilcilerinden Erol Nokta 
”Seçimlerden önce Türklere şi-
rin görünen ve büyük oran-
da onların oyunu alan Başkan 
Wieser´in bu tutumunu anla-
mak çok zordur. 

Bu anlamsız karar sonucu 
eyalette yaşayan binlerce va-
tandaşımız mağdur durumda-
dır. AK NÖ yaptığı basın açık-
lamalarında bunu çaresizce 
yalanlamakta fakat başkanı-
nın kişisel hırsları nedeniyle 
bu gerçeği saklamakta olduk-
ça da zorlanmaktadır“ şeklin-
de konuştu. ”Türkçe Hukuk 
Danışmanlığı fiilen kalkmış-
tır” diyen diğer işçi temsil-

cilerinden Murat Kurt, Cafer 
Akkan ve Ali Rıza Yılmaz İşçi 
Odası Başkanı Markus Wieser’i 
sorumlu tutarak ”AK NÖ İşçi 
Odası Türkçe hizmetlerin kal-
dırılmasını aslı astarı olmayan 
düzmece basın açıklamalarıy-
la telaşla örtbas etmeye çalış-
makta, umutsuzca günü kur-
tarmaya çabalamaktadır. Sayın 
Başkan Markus Wieser´in poli-
tik kariyeri ve hırsları bizi zerre 
ilgilendirmez. 

Aşağı Avusturya İşçi Odaları 
işçilerin malıdır ve aidat öde-
yen her millete hizmet vermeli-
dir. Tepki vermezsek bugün NÖ 
yarın başka eyaletler bunu ta-
kip edecektir. 

Millete yazıktır, vatandaşa 
yazıktır, işçiye ve emekçiye ya-
zıktır! Kimse Türk işçilerinin 
sabrını ölçmesin!“ açıklama-
sında bulundular.

Avusturya’daki Türk işçiler huzursuz

Aşağı Avusturya İşçi Odaları 
(Arbeiter-kammer NÖ) Türk vatan-

daşlarına yönelik 13 yıldır sunduğu 
Türkçe İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

(Arbeits- und Sozialrecht) hizmetini 
sonlandırdı. Karara Türk işçi temsilci-

leri büyük tepki gösterdi.

Tacizcilere 6 ay hapis cezası



Viyana
04.2015
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Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri 
Bakanlığı açıklaması şöy-
le: “Vatikan’da Aziz Petrus 

Bazilikası’nda, 12 Nisan 2015 ta-
rihinde düzenlenen ayinde 1915 
olayları konusunda gerek Papa 
Fransuva’nın gerek Ermeni tem-
silcilerinin ifadeleri tarihi ve hu-
kuki gerçeklerle bağdaşmamak-
tadır. Papalık makamına geldiği 
günden bu yana, dünyada farklı 
gruplar arasında barış ve dostlu-
ğun tesis edilmesini savunduğu-
nu belirten Papa Fransuva, çe-
kilen acılar arasında ayrımcılık 
yapmış, seçici bir bakış açısıyla 1. 
Dünya Savaşı’nda hayatını kaybe-
den Türk ve Müslüman halkların 
uğradığı mezalimi görmezden gel-
miş, başta Ermeniler olmak üze-
re sadece Hıristiyanların acılarını 
öne çıkarmıştır.

Tarihin siyasete alet edildi-
ği bu ayinde, geçmiş yüzyıllarda 
Anadolu’dan uzak coğrafyalar-
da yaşanan büyük acılar ve açı-
lan karanlık sayfalar, bu meyanda 
sömürgeciliğin zulmü tamamen 
gözardı edilerek, 1915 olaylarıy-
la ilgisi olmayan, yüzlerce yıl 
Anadolu’da birlikte yaşadığımız 
Hristiyan kardeşlerimizin zikre-
dilmesi kabul edilemez.

Soykırım hukuki bir kavramdır. 
Hukukun koşullarını yerine getir-
meyen iddialar, ne kadar yaygın 
kanaat mefhumuyla açıklanma-
ya çalışılırsa çalışılsın, iftiradan 
ibarettir. Papa Fransuva’nın ko-
nuşmasında Bosna ve Ruanda’da 
uluslararası yetkili mahkemelerce 
soykırım oldukları saptanmış acı 
olaylar “toplu kıyım” olarak zikre-
dilirken, hakkında hiç bir mahke-
me kararı olmayan 1915 olaylarına 
soykırım denmesi manidardır. Bu 
çelişkinin adalet ve vicdan kav-
ramlarıyla izah edilmesi mümkün 
değildir.

Üzüntüyle görüyoruz ki, Papa 
Fransuva’nın bugün düzenlenen 
ayindeki sözleri, 28-30 Kasım 2014 
tarihleri arasında ülkemize ger-
çekleştirdiği ziyarette ve dönüş 
yolunda “iki tarafın da iyi niyet-
li olduğunu, uzlaşının gerçekleş-
mesi için taraflara yardım edilme-
si ve halkların uzlaşması için dua 
edilmesi gerektiğini” belirten ifa-
delerinden ciddi bir sapmadır. 
Oysa, Türkiye ziyareti sırasında 
ve akabinde verilen mesajlardan 
sonra, bugün düzenlenen ayin-
de, 1. Dünya Savaşı sırasında ha-
yatını kaybeden her bir can için, 

Hristiyan, Müslüman, Musevi ol-
duğuna bakılmaksızın dua edi-
leceği ve Tanrı’dan rahmet di-
lenmesi üzerinde bir uzlaşıya 
varılabileceğini düşünmüştük.

 Papa’nın bugünkü ifadelerin-
den, gelecek nesillere dostluk ve 
barış miras bırakmak yerine ta-
rihten husumet çıkarmakta inat 
eden Ermeni anlatısının etkisi al-
tında kaldığını görüyor ve bu tu-
tumu reddediyoruz. Papalık gibi 
ulvi bir makamdan, tarihi olaylar 
hakkında dini ayrımcılığa ve tek 
yanlı yorumlara prim verip, tarih-
ten husumet çıkartanları destek-

lemek yerine, özellikle dünyanın 
halen içinde bulunduğu hoşgörü-
süzlük, ayrışmalar ve çatışmalar 
ortamında etnik ve dini ayrımcı-
lıkları reddeden evrensel bir dilin 
inşa edilmesini sağlayacak ortak 
yaklaşımlara ve barışa hizmet et-
mesi beklenirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
resmi tüm temsilcileri 23 Nisan 
2014 tarihinde yayınladığı tarihi 
mesajda vurgulandığı gibi “bu-
günün dünyasında tarihten hu-
sumet çıkarmak ve yeni kavgalar 
üretmek kabul edilebilir olmadı-
ğı gibi, ortak geleceğimizin inşası 

bakımından hiçbir şekilde yararlı 
da değildir”.

Her açıdan tartışmalı, önyar-
gılara dayalı, tarihi tahrif eden 
ve Birinci Dünya savaşı koşulla-
rında Anadolu’da yaşanan acıla-
rı tek bir dinin mensuplarına in-
dirgeyerek takdim eden ifadeler 
Türkiye ve Türk milleti için yok 
hükmündedir. Bu konudaki görüş-
lerimiz bugün Bakanlığımıza da-
vet edilen Vatikan’ın Ankara’daki 
Büyükelçisine aktarılmıştır. Keza, 
Vatikan Büyükelçimiz Sayın 
Mehmet Paçacı istişareler için 
Türkiye’ye çağrılmıştır.

Belçika’nın ‘MO Nieuws’ 
dergisine verdiği röpor-
tajda AKP içerisinde ol-

masının Ahmet Davutoğlu 
veya Tayyip Erdoğan’ın şah-
siyetlerinden değil, siyase-
te duyduğu meraktan kaynak-
landığını aktaran Mahçupyan, 
AKP üyesi de olmadığın belirt-
ti. Mahçupyan, bu tarz bir da-
nışmanlık teklifinin CHP lide-
ri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da 
gelseydi kabul edebileceğini 
sözlerine ekleyen Mahçupyan, 
“Kılıçdaroğlu da bana danış-
manlık teklif etseydi, kabul 
ederdim” dedi. Mahçupyan’ın 
ifadeleri akıllara 17-25 Aralık 
sonrasında Zaman gazetesin-
den kovulma sürecini hatırlattı.  

Mahçupyan, 17-25 Aralık 
yolsuzluk operasyonlarının 
yapıldığı günlerde Cemaat’in 
yayın organı Zaman gazete-
si yazarıydı. Mahçupyan, ope-
rasyondan kısa süre sonra 
Cemaat yazarları ve Zaman ga-
zetesi çizgisi ile tamamen zıtla-
şan bir tavır takınmaya başladı. 
Üstelik bunu farklı platform-

larda ısrarla ve yüksek ses-
le dile getirdi. Mahçupyan’ın 
Cemaat’e yönelik sözleri, 
“kendisini kovdurmak mı isti-
yor?” şeklindeki sorulara ne-
den olmuştu. AKP-Cemaat ça-
tışmasında iktidardan yana 
tavır alan Mahçupyan, bu tu-
tumu sonrasında Zaman gaze-
tesinden kovuldu. Başbakan 
Davutoğlu’nun başdanışma-
nı Etyen Mahçupyan, bugün 
ise AKP’ye yönelik eleştirile-
ri ile tekrar gündeme geldi.  
Mahçupyan’ın AKP eleştirile-
ri ve “Kılıçdaroğlu da bana da-
nışmanlık teklif etseydi, kabul 
ederdim” şeklindeki sözleri 
tekrar “AKP’den de kendisini 
kovdurmak mı istiyor” sorula-
rına neden oldu.  

Mahçupyan’ın Zaman gaze-
tesinden kovulma süreci daha 
önce “Kibar Feyzo” filminde-
ki Şener Şen ve Kemal Sunal’ın 
ünlü “Ağam kovir misen” repli-
ğini akıllara getirmişti. Görünen 
o ki Mahçupyan tekrar aynı for-
müle dönerek “Ağam kovir mi-
sen” diyor.

‘Ağam kovir 
misen’

Vatan Gazetesi’nin habe-
rine göre; Trabzonspor 
Başkanı İbrahim Hac-

ıosmanoğlu,  Profesyonel 
Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 
tarafından kendisine veri-
len para cezalarının tamamı-
nı kulübe ödettirdi. Başkan ve 
ekibinin sportmenliğe aykı-
rı açıklamalarından dolayı al-
dıkları yaklaşık 400 bin TL’lik 
ceza faturası, kulübün kasa-
sından karşılandı. Bordo ma-

vililerin basın sözcüsü Yakup 
Aslan’ın da 30 bin TL cezayı ce-
binden ödemediği iddia edilir-
ken, sadece Mehmet Terzi ve 
Ali Uzunay’ın ceplerinden pa-
ra çıkardığı öne sürüldü.

 Daha önce yönetimde beya-
natlar nedeniyle alınan ceza-
ları yöneticilerin kendi ceple-
rinden ödemesi yönünde karar 
alınmasına rağmen kulüp ka-
sasına yüklenilmesi camiada 
tepkilere neden oldu. 

İbrahim 
Hacıosmanoğlu’na 

şok suçlama

Trabzonspor Başkanı İbrahim 
Hacıosmanoğlu’nun PFDK’den 
aldığı para cezaları konusunda 
şok bir iddia ortaya atıldı.

Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun baş-
danışmanı Etyen 
Mahçupyan’ın 
“Kılıçdaroğlu da bana 
danışmanlık teklif 
etseydi, kabul eder-
dim” şeklindeki söz-
leri, 17-25 Aralık ope-
rasyonları sırasında 
Zaman gazetesi yazarı 
olan Mahçupyan’ın 
Cemaat’e yönelik eleş-
tirileri sonrasında gaze-
teden kovulma sürecini 
akıllara getirdi.  

Vatikan’da 12 Nisan 2015 tarihinde vuku bulan dini ayinde, 
„Ermenilerin soykırıma” uğradığını ifade eden  Katolik dünyası-
nın ruhani lideri aziz Papa Fransuva´nın bu açıklamasına karşı 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının basın açıklamasının-
da neler vardı?  Avrupa Birliği uyesi başta Avusturya ve Almanya 
gibi ülkelerin Dış İşleri Bakanları bu konunun siyasiler tarafından 
değil  objektiv her iki tarafın tarihçiler tarafından kesin belgeler  
açıklanmasında yarar vardır dendiği dikkat çekti 

Aziz Papa Fransuv’a Türkiye 
Cumhuriyetin´den tepki 



Avusturya Eğitim, Sanat 
ve Kültür Bakanlığı tara-
fından ilkokulların 2, 3 ve 

4. sınıflarında okutulması tavsi-
ye edilen resimli büyük sözlük, 
şimdiden 2014/15 eğitim dönemi 
için ikinci dili Almanca ve anadi-
li Türkçe olan çocukların iki dil-
de de yetkinliklerinin arttırılması 
amacıyla okullardan 4.Baskısı si-
pariş edildi.  Yeni Vatan Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi Birol Kılıç resim-
li büyük sözlük hakkında şunla-
rı söyledi: “Bu resimli kitap ile ço-
cuklarımız ikinci okul yılından 
itibaren günlük hayatlarına ege-

men olan bu iki dili sadece okul-
larda değil, evde de aileleriyle 
birlikte oyun atmosferi içinde öğ-
renme, geliştirme fırsatı bulacak-
lar. Sözlüğümüzün  ilk 3 bin bas-
kısının ardından geliştirimiş ve 
iyileştirilmiş haliyle ikinci baskı-
sını sizlere sunmaktan ve Eğitim 
Bakanlığı'nın tavsiye ettiği bir 
sözlük ile uyum sürecine katkıda 
bulunabilmekten mutluluk du-
yuyoruz. Türkiye göçmenleri için 
Avusturya Almancası hava, su, 
ekmek gibi gereklidir. Ancak bu 
şekilde duygularımızı ifade edebi-
lir ve gerektiği yerde demokratik 

itiraz hakkımızı ancak bu şekilde 
dile getirebiliriz. Dili bilmek aynı 
zamanda vatandaşlık görevlerini 
anlayabilmek ve bu ülkede yaşa-
yan diğer insanları anlamak için 
gereklidir.” 

Uyuma teşvik eden bir kitap 
projesi olarak bu sözlük, Türkiye 
göçmeni çocuklarımıza Almanca 
dilini eğlenceli bir atmosferde ya-
kınlaştıracaktır. Eğlenceli ve ren-
garenk çizimlerle vücudumuz, ai-
lemiz, renkler, giyim, yiyecekler 
vs. gibi alt başlıklarla günlük ha-
yatta ihtiyacımız olan kelimele-
ri sunan sözlükten hem çocuklar 

faydalanabilir, hem de Almancayı 
yeni öğrenmekte olan yetişkinler. 
Bu motive edici sözlüğün yeni bas-
kısında Avusturya Almancasına 
özgü daha fazla kelime de bul-
mak mümkün. 46 sayfalık bu re-
simli büyük sözlük okullardan, 
öğretmenlerden ve kitapçılardan  
sipariş edilebilir:

"Das große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-

Türkisch", 
 46 Sayfa, 16 Euro

ISBN 3-783707-405170, 
Neue Welt Verlag 

Yeni Vatan'dan resimli 
büyük sözlük hizmeti: 
4. Baskı

Yeni Vatan Gazetesi 
Neue Welt Verlag yayınevi  Avusturya'da yine bir ilki gerçekleştirerek 

hazırladığı büyük resimli Avusturya Almancası-Türkçe sözlüğün yeni ve 
geliştirilmiş ikinci baskısını 30 bin baskı ile ay başında 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. 
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Viyana-Sözlerini ‘Sieg 
Heil! (Yaşasın Hitler) 
ile sonlandıran dört ço-

cuk babası sanık, yargıç tara-
fından ‘Verbotsgesetz’e aykı-
rı olma konusunda uyarıldı. 

“Verbotsgesetz” , Avusturya’da 
nasyonalsosyalizm ve Hitler’e 
yönelik pozitif ifadelerde bu-
lunmayı yasaklayan, tarihte 
yaşananların tekrarlanmasını 
engellemek için çıkarılmış bir 

kanun. Sanık, ‘Sieg Heil’ söz-
leriyle nasyonalsosyalist fikir-
leri dünyaya yaydığını itiraf 
etti ve bunun için özür diledi. 
Buna rağmen yabancıların ve 
özellikle Türk göçmenlerinin 

Avusturya’ya sosyal devleti sö-
mürmek için geldiklerini öne 
süren ırkçı sanık, gelir düzeyi-
nin düşük olması sebebinden 
dolayı sadece 1200 Avro para 
cezası ödeyecek. 

Irkçı köpeğe 
ceza

Yazar kasa vergi kaçakçılarını ortaya 
çıkaracak!Avusturya´da zorunlu yazar kasa 
kanunuyla hükümet özellikle vergi kaçakçılı-
ğını durdurmayı planlıyor. Lokantacı ve gast-
ronomlar ise bu durumdan hiç memnun değil, 
ki bu yasa tasarığı şimdiki vergi durumunu 
düzeltmekle beraber, son on yılda yapılan 
vergi kaçakçılığını da ortaya çıkaracak. Yeni 
yazar kasa hükmüyle, lokantacı ve gastro-
nomların ciroları ve buna bağlı vergileri önce-
ki yıllara kıyasla çarpıcı bir artış gösterirse, 
vergi daireleri bu işverenlerin son on yıllık 
vergi durumlarını araştıracaklar.

Her yıl dünya kamuoyuna 
sunulan Tütün Atlası’nın 
2012 yılı için özel olarak 

hazırlanan baskısında, Türkiye, 
dünyada sıklıkla kullanılan “Türk 
gibi sigara içmek” deyimini doğ-
rular bir performans sergiliyor, 
Avusturya da Türkiye’yle bu konu-
da adeta yarışıyor.

ATLASTAN ÇARPICI NOTLAR 

• 2011 yılında dünya genelinde 43 
trilyon sigara içildi. Türkiye’de kişi 
başına yıllık ortalama 1399 sigara 
içilirken, Avusturya’da bu rakam 
1650’ye çıkıyor.

• Türkiye’de erkeklerin yüzde 46’sı, 
kadınların ise yüzde 15’i sigara içi-
yor. Avusturya’da ise er-
keklerin yüzde 47’si 
sigara kullanıcısı. 
Kadınlarda bu oran 
Türkiye’yi sollayarak 
yüzde 45’i buluyor. 

• Türk erkeğinin yüzde 
37.6’sı sigaradan hayatını 
kaybediyor. Avusturya’da 
bu oran yüzde 19 seviye-
sinde kalıyor. 

•Türkiye’de kadınların yüz-
de 5.8’i, Avusturya’da yüzde 
10’u sigara yüzünden haya-
tını kaybediyor.

• Pasif içiciliğe ma-
ruz kalan çocuk-
ların oranı ise 

Türkiye’de yüzde 89. Atlas’ta 
Avusturya’daki çocuklarda sigara 

kullanımı ve pasif içicilik 
hakkında bilgi bulunmu-
yor. Türkiye’deki 13-15 yaş 
arasındaki erkek çocuk-
larında sigara içme ora-
nı yüzde 9,4 iken kız ço-
cuklarının sigara içme 
oranı yüzde 3,5. 

Türkiye ve Avusturya tüttürüyor

1. Kan şekerinizi düzenli kontrol 
edin: Diabet, böbrek rahatsızlık-
larına sebep olan hastalıkların ba-
şında geliyor. Böbrekleri korumak 
için, kan basıncı ve kan şekerinizi 
normal sınırlarda tutmaya çalışın.

2. Hareket edin: Düzenli yürü-
yüş, hafif koşu, bisiklet gibi eg-
zersizler fazla kilolarınızdan 
kurtulmanızı,kan dolaşımını art-
tırarak, böbreklerin daha aktif ça-
lışmasını sağlar. 

3. Kan basıncınıza dikkat edin: 
Böbreklere en fazla hasarı hiper-
tansiyon veriyor. Bu yüzden, tuzu 
azaltın,fazla kilolarınızdan kur-
tulmaya çalışın. 

4. Tuza dikkat edin: Tuz her şekil-
de en büyük düşmanınız. Tuz kı-
sıtlaması yapın ve taze yiyecekler 
tüketin. 

5. Yeterli miktarda sıvı alın: Yeterli 
miktarda sıvı, böbreklerinizin dü-

zenli çalışmasını sağlayacaktır. 
Kronik böbrek hastalığı gelişimi 
riskini günde 1.5-2 litre su tükete-
rek azaltabilirsiniz. 

6. Sigara içmeyin:  Sigara içil-
mesi, böbreklerden geçen ka-
nın azalmasına sebep olur. 
Böylece yeterince süzme yapıla-
maz. Atık maddeler vücutta bi-
rikir. Ayrıca sigara içen kişiler-
de böbrek kanseri gelişme riski 
%50 artıyor. 

7. Gereksiz yere ilaç kullanmayın:  
Kimyasal maddelerin vücutta bi-
rikmesine bağlı olarak, bazen do-
za bağımlı olmaksızın, gelişigüzel 
kullanılan ilaçlar böbrek hasarı 
oluşturabiliyor. 

8. Yılda bir kez kontrole gidin: 
Diyabetik, hipertansif, kilo fayla-
lığı olan, ailesinde böbrek hasta-
lığı bulunan kişiler, hekime baş-
vurarak böbrek fonksiyonlarını 
kontrol ettirmeli. 

Kanser 
savaşçısı: 
Brokoli 

Amerika Kanser Derneği 
ve Dünya Akciğer Vakfı, 
4. Dünya Tütün Atlası’nı 
yayınladı. Çalışmaya 
göre Türkiye ve 
Avusturya en çok sigara 
içilen ülkeler arasında. 

Böbrekleri korumak için 8 altın kural 

Toplumda sık görülen hastalıklar olan 
diyabet ve hipertansiyon beraberinde 
böbrek sorunlarını da getirebiliyor. 

İZMİR  Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'nden Doç. 
Dr. Canfeza Sezgin, bro-
koli özellikle de brokoli 
filizinin,meme, kalın bağır-
sak, prostat ve cilt kanserle-
ri başta olmak üzere birçok 
kanser türünün önlenme-
si ve tedavisinde etkili ol-
duğunu belirtti. Sezgin yö-
netiminde üniversitenin 
Onkoloji Enstitüsü'nde ya-
pılan araştırmalarda bro-
koli, kıvıcık lahana, beyaz 
lahana ve karnabahar gi-
bi gıdalardan beslenen ka-
dınlarda meme kanseri ris-
kinin yüzde 50 azaldığı 
belirlendi. 
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Yunanistan’ın Alman işga-
li altında olduğu süre içe-
risinde önemli roller oy-

namış olan General Alexander 
Löhr ve ekonomi danışmanı 
Hermann Neubacher’ın, ikisi 
de Avusturyalı birer Nazi komu-
tanları olmaları dikkat çeki-
ci olsa gerek. Krone Gazetesi 
özellikle Avusturya’lı Naziler 
Generallerin Yunanistan’da gö-
rev alanları hakkında kısa bilgi 
vererek şu detay bilgilerin altı-
nı çizmesi dikkat çekti: “ İşgalci 
Naziler Yunanistan’ın sivil hal-
kını baskı altına almakla kal-
mayıp, Yunanistan’ı sistema-
tik bir şekilde, olabildiğince 
yağmalamışlardı. Avusturya’lı 
Nazi General Löhr bu konu-
da şu ifadede bulunmuştu:  
“Olabildiğince ellerinde ne var-
sa, alalım.” İtalya’nın o zamanki 
diktatörü Mussolini, Almanlar’ın 
Yunanlar’ın ayakkabı bağlarına 

kadar herşeylerini ele 
geçirdiklerini di-

le getirmişti. 
Tüm bunla-
rın sonucun-

da Yunanistan’da 
19 41 /4 2  y ı l l a -

rı arasın-
da en az 
100.000 
Yu n a n 
v a t a n -
d a ş ı -
nın öl-

düğü bir 
açlık kri-

zi çıkmış-
t ı .  Yu n a n 
sokakları aç-
lıktan ölen 
c e s e t l e r -
den geçil-

miyordu. Bu facia kontrolden çı-
kar hale gelince, Viyana’nın ilk 
Nazi Belediye Başkanı Hermann 
Neubacher, ekonomik problem-
leri çözme adına Yunanistan’a 
gönderildi.  Viyana’lı  Nazi 
Neubacher’ın Yunanistan’a yar-
dım paketleri sunmasının ne-
deni ise, daha sağılması gere-
ken ineği erkenden öldürmeme 
amaçlı, yani Nazi Almanyası’nın 
çıkarları ile ilgiliydi. 

Almanya, savaş tazminat-
larını  Yunanistan’a savaş-
tan sonra ödemişti. Açık ka-
lan ve hala tartışılan hesap, 
Almanya’nın 1942 yı l ında 
Yunanistan’ın  Merkez Bankası 
başta olmak diğer bankaların-
daki şimdiki değeri 10 Milyar 
Avro olan rezervelerini zor-
la almaları konusu. Şu anda 
Yunanistan işte bu ödenmeyen 
parayı Almanya’dan istiyor. 

Naziler ve Yunanistan
İkinci Dünya Savaşı’nın üzerinden yetmiş yıl geçmiş olmasına 
rağmen, Yunanistan’ın Almanya’dan savaş tazminatı talep etmesi 
Avrupa genelinde büyük tepki yarattı.1941 yılında Nazi Almanyası 
Yunanistan’ı işgal etmişti. Nazi karşıtı partizanların özellikle 
Yunanistan’da etkinlik göstermeleri, işgalci güç olan Hitler yöneti-
minin bilhassa Yunanistan’daki kadın ve çocuklara karşı acımasız-
ca sert tepki göstermesine neden olmuştu. İkinci Dünya Savaşı’nın 
hemen ardından Yunanistan’da çıkan iç savaş (1946-1949) Hitler 
Almanyası’nın Yunanistan’a çektirdiklerini biraz da olsa unutturdu. 
Yunanlılarda az suçlü değiller. Ülkelerinde bulunan 300 binden 
fazla Yahudi asıllı Yunan vatandaşını Nazilere adeta teslim ettiler.

Sosyal İşler Bakanlığı’nın 
1 Nisan Çarşamba günü 
yaptığı açıklamaya göre, 

Avusturya genelinde işsizlik ar-
tış gösteriyor ve hala rekor se-
viyede. Mart sonu kayıtlı işsiz-
lerin ve eğitim görenlerin sayısı 
428.519’e çıktı. Bu rakam geçen 
seneye kıyasla 6.5 oranlı bir ar-
tış göstermekte. 2014 senesine 
kıyasla toplam 0.9 oranında ar-
tan işsizlik, 2015 yılında şimdiye 

kadar %9.4 olarak tespit edildi.  
Mart sonunda 360.212 kişi iş-
siz olarak kayıtlara girdi, bu ge-
çen seneyle karşılaştırılınca 12.9 
oranlı bir artış gösteriyor. 

Eğitim görenlerin sayısı ile 
17.8 oranla düşerek, toplam 
68.307 kişiyi buluyor.  Avusturya 
ekonomisinin küçülmesine rağ-
men, iş bulanların sayısı Mart 
ayında artış gösterdi. Serbest 
piyasa dışında aktif çalışan in-

sanların sayısı 0.4 oranlı artış-
la, toplam 3.398 milyon insanı 
kapsıyor. Açık iş yerlerinin sayı-
sı ise azalmakta ve 26.252’ye düş-
tü. İşsizlikten en çok etkilenenle-
rin yine 22.2 oranla göçmenlerin, 
16.2 oranla 50 yaş üstü insanla-
rın ve 17.0 oranla ruhsal veya be-
densel özürlülerin olduğu tespit 
edildi. Buna karşın 15 ve 24 yaş 
arası gençlerin işsizlik oranında 
5.7’lik bir düşüş belirlendi. İşsiz 

erkerklerin sayısı 14.9 oranlı ar-
tış gösterirken, bu oranın kadın-
larda 9.9 olup, erkeklere kıyasla 
daha düşük olduğu tespit edildi.  

Kayıtlara giren işsizlerin sa-
yısı Avusturya’nın Tirol dışında-
ki her eyaletinde arttı. Bu artışın 
23.0 oranla en yüksek başkent 
Viyana’da olduğu açıklandı. 
Viyana’yı izleyen eyaletler 12.4 
oranla Oberösterreich ve 12.0 
oranla Niederösterreich. 

İşsizlik Mart ayında artmaya devam ediyor!
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İngiliz doktor Michael Prager 
yaptığı açıklamada traşın 
ciltte yaşlanmayı önlediği-

ni kabul ederek traşlı bölgedeki 
derinin canlılığının diğer bölge-

lere oranla daha fazla olduğunu 
söyledi. Araştırmaya katılan di-
ğer bir doktor olan Neal Schultz 
ise yıllarca traş olan bir erkeğin 
aynı yaşdaki kadına göre daha 

az yaşlandığının belirlendiğini 
hatırlatarak bu yöntemin kadın-
lar arasında da uygulanabilece-
ğini söyledi. Araştırmaya katılan 
Angela Gravin adlı bir kadın haf-

tada üç kez traş olduğunu, traş 
sonrası yüzüne sürdüğü krem-
lerden çok olumlu sonuçlar al-
dığını ve tüylerin ne daha siyah 
ne de daha sert çıktığını ifade et-
ti. Yüzündeki tüyleri sekiz yıl bo-
yunca haftada üç kez traş eden 
bir kadın “Yüzümdeki yumu-
şaklığı ne laser ne de ağda ya-
parak elde ettim. Köpük sürerek 
traş olmak en iyi çözüm” dedi. 
Japonya’da yaşayan kadınların 
bu yöntemi yıllarca kullandığı ve 
traş olmayı güzelliğin bir parçası 
olarak gördüğü de öne sürüldü. 
La Vanguardia gazetesi ayrıca 
dünyadaki bazı güzellik firma-
larının kadınlar için özel traş 
köpükleri çıkardığını ve bunla-
rı hızla piyasaya sürerek önem-
li gelirler elde etmeye başladığı-
nı yazdı.

Viyana – Ağır diş şe-
kil bozukluğu olan 
çocuk ve gençlere 1 

Temmuz’dan itibaren beda-
va tedavi imkanları sunula-
cak. Sigortanın masrafları 
karşılayacağı bu tedaviden 
kimlerin yararlanabileceği-
ne 180 sözleşmeli ortoden-
tist karar verecek. 

Prosedür şöyle: Gençler 
her zamanki gibi velileriyle 
beraber diş doktoruna gide-
cekler. Eğer doktor diş teli 
öngörüyorsa, çene ortoden-
tisti ağır diş şekil bozuklu-
ğunun derecesini (ağır diş 
bozukluklarında 4 ya da 5) 
saptayacak. Ağır diş şekil 
bozukluğu varsa, 12 ve 18 
yaş arası gençler bedava te-
davi edilecekler. 6 ve 10 yaş 
arası çocuklar ise, bir yıl 
boyunca bedava çıkarılabi-
lir diş teli talep edebilecek-
ler. 30.000 kişinin bu avan-
tajdan yararlanabilmeleri 
bekleniyor. 

Diş şekil bozukluğu de-
recesi 4’ün altında olan 
gençler ise, her zamanki 
gibi sigortalarından para 
yardımı alacaklar. Normal 
sigortada bu yardım 380 
Avro, serbest piyasa çalı-
şanları ve çiftçiler için 600 
Avro, demiryolu memurları 
için 930 Avro ve normal me-
murlar için 1000 Avro değe-
rinde. 

Diş teli 1 Temmuz’dan 
itibaren bedava

Nargile sigaradan
daha zararlı

Sigara içmeyenlerin bile zaman 
zaman içmekten keyif aldığı nar-

gilenin, aslında sigaradan kat kat 
daha zararlı olduğu ortaya çıktı. 

Göğüs Hastalıkları ve tüberkü-
loz uzmanı Dr. Murat Apaydın, 

“Hammaddesi tütün olan nargile, 
sigaranın bütün zararlarını bünye-

sinde taşımaktadır. Ayrıca kulla-
nılan kömürün de zararlı etkisiyle 

birleşince nargile iki kat daha 
zararlıdır” diye konuştu.

Yaşlanmaya
karşı traş

İspanya’da yayınlanan La Vanguardia gazetesinde yer alan 
bir haberde, traşın deriyi daha diri ve daha genç tutmasından 

dolayı özellikle Asyalı kadınlar arasında yayıldığı iddia edil-
di. Habere göre, İngiliz bilim adamlarının gerçekleştirdiği bir 
araştırmada traş olurken zamanla tüylerin daha sert ve daha 
siyah çıkma olasılığının erkeklere oranla kadın cildinde aynı 

tepkiyi göstermediği ortaya çıktı.
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Dr. Apaydın, özel-
likle son yıllarda 
popularitesi artan 

ve gençlerin sık sık uğ-
radıkları nargile kafele-
rin bu denli sevilmeleri-
nin sebebini “nargilenin 
sigara kadar sağlığa za-
rarlı olmadığı yönünde-
ki düşünce” olarak açık-
layıp, nargilenin özellikle 
ağız, gırtlak ve akciğer 
kanseri,dolaşım sistemi 
hastalıkları ve damar tı-
kanıklığına yol açtığını 
belirtti. 

Apaydın sözlerine şöyle  
devam etti: “Son yıllarda 
erişimi daha da kolayla-
şan aromalı nargile ise tü-
tünün zararının algılan-
masını engellemektedir. 
Gençler aromalı nargile-
yi zararsız bir alışkanlık 
olarak değerlendirip ba-
ğımlılık kazanmaktadır. 

Hijyen koşul lar ına 
uyulmadığında başta tü-
berküloz ve hepatit olmak 
üzere birçok hastalık da 
nargile yoluyla bulaşabil-
mektedir.”




