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“Bu tür trajik rezaletlerin suçlusu yanlış entegrasyon
politikası ve çıkarcı Türk sözde siyasi temsilcilerdir”
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AB Komisyonu
Avusturya’ya
düşük not verdi

A

vusturya’nın gayri safi yurtiçi hasılası (BIP)
yüzde 8 oranında bir
gerileme kaydetti. Sollgruber,
Avusturya’nın reform ihtiyacını
vurgulayarak, “Avusturya’nın rekabet konusunda zayıfladığı kesin.”
ifadesinde bulundu. Yapılacak
vergi reformu için finansman planında açık gördüklerini açıklayan
Komisyon Viyana yetkilisi Marc
Faehndrich, bütçenin bundan etkilenmemesi gerektiğini vurguladı: “Avusturya hükümetinin
hesaplamaları bize kanıt sundukları zaman anlaşılırlık kazanacak.”
Avusturya’nın vergi kaçakçılığına karşı planladığı tedbir paketi
AB Komisyonu hesaplamasına göre 900 Milyon Avro gelir sağlayacak, Avusturya ise 1,9 Milyar gelir beklemekte. Sollgruber de bu
konuda: “Avusturya’nın vergi kaçakçılığı tedbir paketinden um-

B
Avrupa Komisyonu’nun yaptığı açıklamaya göre Avusturya diğer AB ülkelerine kıyasla iktisadi gerileme kaydetti. AB Komisyonu’nun Viyana temsilciliği başkanı Johann Sollgruber 15 Mayıs Cuma günü bu konuda şu açıklamayı yaptı: “Kamusal borç oranı 2015 yılında 86,8 olarak tespit edildi. Bu
AB’ye kıyasla ortalamanın ucu ucuna altında.” İktisadi büyüme konusunda
da geri adım atan Avusturya, geçmişte hep ortalamanın üzerinde iken,
günümüzde diğer AB ülkelerinin ortalamalarına yaklaşmakta.
duğu miktar gerçekçi değil.” sözlerine yer verdi. Eleştirilen diğer
bir konu Hypo Alpe Adria bankası oldu. Faehndrich buna yönelik,

“Devlet bütçesinin Heta’dan ne kadar etkileneceğini kesin olarak bilmiyoruz” dedi. Heta, Hypo Alpe
Adria’yı kapatacak olan kompartı-

Avukat Mayer:

„Göçmenler bizim
değerlerimizi
umursamıyor“

Avusturya’nın en ünlü avukatlarından biri olan
Rudolf Mayer entegrasyon konusunda şok açıklamalarda bulundu. Birçok duruşmada seri katil, sapık
ya da teröristleri savunan avukat, Westbahnhof’u
havaya uçurmayı planlayan genç DAEŞ hayranı
Mertkan’ın da avukatlığını yapmakta.

67

y a ş ı n d a k i M aye r,
Avusturya’nın entegrasyon politikasını sert bir dille eleştirdi. Mayer
bu bağlamda üçüncü nesil göçmenlerin, Avusturya’ya gelen
birinci kuşak göçmenlere kıyasla çok daha az uyum sağladığını Wiener Zeitung’a şu sözlerle dile getirdi: “Tüm hayatları
boyunca çocukları için çalışan

eski göçmenler, örnek göçmenlerdi. Ama bunların bazı torunları parkta duydukları namus,
onur ve dövüş değerlerini benimseyerek yine de Suriye’ye savaşmaya veya hırsızlık yapmaya gidiyorlar. Parkta duydukları
onlar için anne veya dedelerinin
söylediklerinden daha önemli
çünkü. Bence üçüncü nesil birinciden çok daha az uyum sağ-

ladı. Ve bunların sırf yüzde biri
bile radikalleşse, büyük bir sorunla karşı karşıya geleceğiz.”
Geleneksel göçmenlerin üstün
tuttukları değerlerin din, büyüklere saygı ve namus olduğunu
söyleyen Mayer, Batı’nın demokrasi, tolerans ve emansipasyon
değerlerinin göçmenler tarafından benimenmediğini vurguladı. Genelleme yaparak tüm
göçmenlerden aynı değerlere sahiplermiş gibi bahseden avukat,
birçok paralel toplumun oluştuğunu vurguladı: “Eğer gençler
bir kadının, özellikle başörtüsü
kullanmayan bir kadının sözlerini dinlemiyorsa, kendime en-

mana verilen isim. Ekonomi bakanı
Schelling son olarak vergi kazançlarının eski Hypo Alpe Adria’ya verilmeyeceğini temin etmişti.
tegrasyon, eğitim ve yükselme
nasıl gerçekleşecek sorusunu
sorarım. Tek bir paralel toplumu
geçin, birçok paralel toplum oluşumu çoktan gerçekleşti.”
Tüm bunları tahrik etme amacıyla söylemediğini vurgulayan
Mayer, sorunların dile getirilmediği sürece çözümlenmeyeceğini ifade etti. Mayer ayrıca kendisini savunmak için eski eşlerinin
Polonyalı ve Yahudi olduğunu,
çalışanlarının arasında da Bosna
Hersek, Irak ve Türk asıllı insanların olduğuna değindi. Mayer’in
Türk asıllı diye ifade ettiği stajyer
avukatının, Milli Görüşe yakınlığı
ile bilinen Ümit Vural olması dikkat çekti. Değindiği tüm sorunların gençlerin perspektifsizliklerinden kaynaklandığını söyleyen
Mayer, yasaların değil bilinçlerin değişmesi gerektiğini söyledi.
Etnik kökenlerin uyum sağlama
olanağını etkilediğine de değinen avukat, kökenlerin insan için
inanç ve ideolojinin oluşmasında
büyük etkisi olduğunu söyledi.

en Gürcü , ben Arnavut, ben
Çerkez, ben Kürt, ben Zaza,
ben Arap, ben Özbek, ben
Kazak, ben Makedon asıllıyım diye
başlayan konuşmaları yeni vatanımız Avusturya’da sık sık duymaya başladık. Avusturya siyasetinin
tüm göçmenlere uyum adı altında
“Ben Avusturyalıyım” dedirtmek
için, çevresinde tuttuğu sözde dergi ve derneklere vergilerimizden
akıttığı milyon Avroların tek hedefi ulusal Avusturya bilincini geliştirmek ve oturtmak. Hedef herkese
bu milli kimliği aşılamak.
Ancak diğer taraftan Türkiye’de
ise insanlar adeta alt kimliklerini özellikle ön plana çıkararak milli toplumsal ortak paydayı adeta çökertme eğilimindeler.
Siz hiç Avusturya’da 100 veya 500
yıldır yaşayan Macar, Çek veya
İtalyan asıllı vatandaşların özellikle “ben Macar, Çek veya İtalyan
asıllıyım” dediğini duydunuz mu?
Ya da “Hamdolsun Habsburg
İmparatorluğu’nun torunuyuz”
dediğini duydunuz mu? Gerçekten
samimiyetle soruyoruz: Bu mu bize biçilen demokrasi anlayışı?
Avusturya’daki Türkiye göçmenleri Türkiye’den gelen siyasi rüzgar ile demokrasi adı altında maddi, manevi ve ruhsal anlamda
paramparça değil mi? Türkiye göçmenlerini Avusturya’da temsil ettiğini iddia eden partilerin içine
sızmış Türkiye göçmenleri ise partizanca belediyenin olanaklarını
ve forsunu maddi ve manevi olarak sömürmeye devam ediyor.
Esnafı ve halkı temsil ettiğini
iddia eden bu karakter erozyonuna uğramış insanların en büyük
özellikleri, ellerine geçen olanakları sömürmek ve rüşvet. Evet rüşvetçilik, şantaj, göz boyama ve
dolandırıcılıkla Avusturyalıları
uyutmuş durumdalar. Ama pislikleri ve rezilliklerini aslında
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“Han-ı Yağma”

Avusturya‘da ve Türkiye‘de insanlarımız adeta
maddi ve manevi cinnet geçiriyor. Yeni Vatan
Gazetesi birçok sorun arasından büyüyen ve
kansere benzeyen bu sosyal hastalık konusunda
uyarma görevini yapmaya devam ediyor.

Viyana
koyun-keçi
Abdurrahman
Çelebi...
“Han-ı Yağma”

■ Koyunun olmadığı yerde Abdurrahman

Çelebi misali Han-ı Yağma içindeki keçiler,
Avusturya’da yaka silktiriyor.

herkes biliyor. Avusturya basını bunlar hakkında geniş bir bilgi sahibi olmaya başlamış ve aydın Avusturyalılar, bu sözde uyum
sağlamış ahlaksız çıkarcı Türkiye
göçmenlerinin, partilerini ve basını kandırıp devletin parasını ona
buna parsellemelerini ve belediyenin yerlerine haksızca konarak
buna entegrasyon demelerini anlamaya başlamış durumdalar.
Bu ahlaksızların en büyük korkusu yine Türkiye göçmenleri arasından çıkmış korkusuz aydın insanlar. Bu kadar düşmüşlük ve
itibarsızlık herkesi ilgilendiriyor.
Özellikle gücün yanında şımarmış
rüşvet ve şantajla oralarda oturan

kişilerin içinde bulunduğu han-ı
yağmaya dur denilmesi gerekiyor. Başkalarının ekmek paralarına göz diken rüşvet, dolandırıcı,
şantaj içinde kıvranan bu sözde örnek Türkiye göçmenlerine ve tüm
hırsızlara Yeni Vatan Gazetesi olarak Tevfik Fikret’in şiirini hatırlatmak isteriz.
“Kodamanlar, haydutlar, hırsızlar, çabuk olun.
Koşun, gelin, ziyafet sofrasına kurulun, Koşun herkese yer var.
Yiyin efendiler, ömür geçer çabucak; Bu saf, alık, avanak, bu el

koyduğunuz halk, Sizindir kodamanlar!
Kurutun kaynakları, hazineyi boşaltın.
Yasalar sizden yana, yiyin, yalayıp yutun, Tam zamanıdır şimdi.
Kalmasın tek metelik, çalın, gülün, oynayın.
Köylüyü, emekçiyi bitine kadar
soyun. Ve bulun neşenizi.
Çalın gülün oynayın…
Tevfik Fikret
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Yeni Vatan Gazetesi:

D

Todenhöfer’in
IŞİD raporu

Mursi’nin idamına hayır!

emokratik dünya nezdinde bir insanı farklı siyasi görüş, yaşam, düşünce
ve hatta suçlardan dolayı idam etmek o ülkeyi şereflendirmez. Tam
tersi o ülkenin tarihine bir kara
leke olarak düşer. İdam edileni
sonsuza kadar kahraman yapar.
İnsanlar idam edilmemelidir ve bu
hükmün en azından hapis cezasına dönüştürülmesi gerekmektedir. “Asmayalım da besleyelim mi”
diyerek yüzlerce insanı idam eden
ve Amerikan desteği ile darbe yapan Kenan Evren’e kimsenin vefatından sonra hakkını helal etmediğini geçtigimiz hafta canlı şahidi
olduk. Herkesin Müslüman dünyasında akan kanları ve gözyaşlarını görerek, aklını başına alarak
içindeki nefret ve kini bir kenara bırakarak, çok sesli demokratik yaşama geçiş için elindeki şiddet araçlarını kenara bırakarak
sağduyulu olması gerekmektedir.
Mısır halkı Avusturya’daki tüm
Türkiye göçmenlerinin kardeşidir.
Demokrasiye darbe vurmak
suçtur ve gayrimeşru bir fiildir.
Bunu ister Sisi ister Mursi yapsın yanlıştır. Biliyoruz, “Ama
Müslüman Kardeşler iktidarı ele
geçirdiklerinde farklı düşünen
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Mısır’da devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye mahkeme tarafından idam cezası verilmesi tüm dunyada büyük ses getirdi. Demokrasiye
ve insan haklarına olan inancımız ve bu değerlere bağlılığımızdan dolayı, Yeni Vatan Gazetesi olarak verilen bu idamın Mısır Devleti tarafından
derhal durdurulmasını talep ediyor ve kararı protesto ediyoruz. Siyasi
görüşü ve kökeni ne olursa olsun, hiçbir kişı ve grubun böyle bir cezaya
mahkum edilmesini doğru bulmadığımızı belirtiyor ve idam cezasına
karşı olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz.
tüm kişi ve kuruluşlara ölüm kusturdular. Mezhep ayrımı ve hatta kendi içindeki insalara farklı görüşteki insanlara fetvalar
ile kafir ilan ettiler. Kan kusturdular” diyenler çıkabilir. Hayır
diyoruz. İdama her halukarda

karşıyız. Gözlerimizin ve kalplerimizi kaplamaya çalışan nefreti yok edelim. Biz düşmanlarına gül uzatmış Peygamber ve
Eylibetinin yolunda olarak demokrasi ve yaşam hakkı kutsal
diyoruz. Mursi’nin ve çevresin-

deki Müslüman kardeşlerin idamı demokrasiye, yaşam ve insan
hakkına derin inancımızla hayır
diyoruz. Hayır demeye davet ediyoruz.
Yeni Vatan Gazetesi

Viyana’da böyle şey görülmedi.
Taksicileri rezil etti:

Tecavüzcü
Coşkun’dan
beter taksici
Viyana – 1997 yılında taksicilik lisansını alan
aile babası, müşterilerine cinsel taciz ve tecavüzden yargılanarak toplam 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Genç kızların geceleri daha
güvenli oldukları için taksi ile evlerine dönmeyi yeğlemeleri, bu taksici tarafından ağır

suistimal edildi. Viyana’daki U4 diskosunun önünde bekleyerek, içkili kızları taksisine alan taksici, birçok müşterisine cinsel tacizde bulundu. 2011 ve 2013 yıllarında ise aynı
adam iki müşterisine taksisinin kapılarını kilitledikten sonra, arka koltuğunda tecavüz et-

ti. Duruşma sırasında seyircilerin arasında bulunan bir bayan, kendisinin de 2007 yılında bu
taksici tarafından tecavüze uğradığını açıkladı. Mahkeme kararı açıklandıktan sonra yargıç Petra Poschalko’ya küfür eden taksici, karar geçerli olur olmaz 8 yıl hapis yatacak.

2014 yılının yazında Jürgen Todenhöfer aylar boyunca Skype üzerinden IŞİD’e katılan
Alman İslamcılar ile görüştü. Bu görüşmeler sırasında islamcıların ve halifeliğin niyetlerini öğrenen Todenhöfer, bu insanların Halifelik adına Müslümanları bile katledebileceklerini anladı. Teröristler bu konuşmalar sırasında, devletlerini Ortadoğu’da istedikleri
kapsamda genişlettikten sonra, Avrupa ve Batı’ya yöneleceklerini belirttiler.

2

014 senesinin Kasım ayında o zamana dek hiçbir gazetecinin gitmediği IŞİD’in
merkezi Musul’a yolculuk yapan Todenhöfer, orada 10 gün
kalıp çeşitli röportajlar yaptı.
Todenhöfer kitabında bu olayları
detaylı bir şekilde anlattı.

Todenhöfer’e IŞİD’e destek
kampanyası yaptığına yönelik
iftiralar atılmıştı. Eskiden CDU
Partisi’nde aktif olan Todenhöfer
ise, Kuzey Irak’a gerçekleri öğrenmek için gittiğini açıkladı ve buna yönelik, “Düşmanlarınızı ancak onları iyi bildiğiniz zaman

yenebilirsiniz”, ifadesinde bulundu. Bu yolculuğa karşı olmasına rağmen babasını yalnız bırakmamak için ona eşlik eden,
Todenhöfer’in 31 yaşındaki oğlu
Frederic idi. Todenhöfer, acil du-

rumlarda teröristler tarafından
öldürülmemek için yanlarında 4
tane zehir kapsülü bulundurduklarını belirtti: “Ne zaman öleceğimizi onlara bırakmak istemedim”.
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IŞİD teröristleri
Balkan-Hattı
IŞİD teröristleri Balkan-Hattı üzerinden
Avrupa’ya durmadan tüfek, bomba ve tabanca kaçakçılığı yapıyor. Avrupa’da yaşayan
cihatçılara silah desteğini durdumak için,
Avusturya Emniyet Genel Müdürlüğü altında
yedi güneydoğu Avrupa ülkesinden özel polis
komandoları desteği ile anti-terör kooperasyonu kuvvetlendirildi.

Ö

zel polis komandolarının antrenmanları Sırb i s t a n’d a k i Vr n j a c ka
Ban-ja’da gerçekleşti. Antrenmanların amacı, ‘uykucu’ denen hazır bekleyen teröristleri silahlarla kuşatan kaçakçıları
gözlemleyip yakalamak. Balkan

M

esela 16 ve 21 yaşları arasında olan gençlerden biri, 28 Ekim’de
bir apartmanın koridorundan geçen birinden cep telefonunu istedi. Cep telefonunu ona vermek
yerine gence tekme atan adamı gençler hep beraber dövdüler.
Soyguncu gençlerden biri dövüş
sırasında çekiçle kurbanın kafasını yaralayıp, kanamasına sebep oldu. Üç gün sonra aynı grup
Praternstern’deki Cadılar Bayramı
etkinliklerine gitti. İçkili bir palyaço gören çetenin bir üyesi, palyaçonun yüzüne bir miktar biber
gazı sıktı. Yerde yatan palyaçayo
tekmeledikten ve soyduktan sonra genç çete olay yerinden uzaklaştı. Bu olaydan hemen sonra eve
dönerken otobüs istasyonunda
bir çiftle karşılaşan çete, kadının
ve sevgilisinin yüzüne biber gazı
sıktıktan sonra kadının çantasını
çalıp tekrar kaçtılar. Duruşmaya
bakan hakim Michaela RögglaWeisz’ın bunu niye yaptıkları
sorusuna “İçkililerdi” cevabını
aldı. Hakim bunun üzerine, kurbanların içkili olmalarının soyulmalarına sebep olmadığını söyle-

bölgesinde IŞİD kaçakçılarını destekleyen bir çok Sünniİslamcı işbirlikçileri bulunduğu
için, özellikle bu hattın tehlikeli
olduğu zannediliyor. Avusturya
İçişleri Bakanı Mikl-Leitner bu
konuda, “Anti-terör mücadelesinde en önemli husus, polis bir-

likleri arasındaki iletişimi hızlandırmak ve kolaylaştırmak.
Polis birlikleri arasındaki iletişim ağı, İLECU-Projeleri sayesinde şimdiden kuvvetlendirildi.”,
ifadesinde bulundu. Son antrenmanlar ve görüşmeler çerçevesinde Avusturyalı kriminalo-

ji uzmanları, Moldovalı, Bosna
Hersekli, Sırp, Sloven, Hırvat,
Makedonyalı ve Karadağtı uzmanlarla bilgi alışverişi yaptılar.
Soruşturuculardan biri bu işbirliği konusunda, “Aynı eski monarşi devrindeki gibi” gibisinden bir
şaka yaptı.

Genç hırsız çetesi

Viyana – Yarısı Türk asıllı, diğer yarısı ise Çeçen
asıllı toplam 12 genç 4 Mayıs Salı gününde hırsızlık
ve soygundan dolayı mahkemede yargılandı. Savcı
Leopold Bien’in bu olayları kapsayan iddianamesi
toplam 38 sayfa, iddianamenin bir çok maddesi ise
cep telefonu hırsızlığı ile ilgili.
yip, sanıklardan birine, “Sen hiç
içmedin mi?” diye sordu. Sanık
ise alkol kullanmadığını belirtti. Buna ilaveten genç çete üye-

leri yaklaşık 300 araba soydular.
Toplam 12 genç sanıktan 10’u işsiz, bir çoğu öğretimlerini tamamlamadı. Bazı sanıkların sabıka ka-

yıtları temiz, diğerlerininki ise bir
ve üç arası madde kapsıyor. İki
çetenin aynı zamanda mahkemede olmasının sebebi ise, bir çetenin, diğer çeteden bir gencin annesinin evini soymuş olması. O
evden kuyum, bilgisayar ve araba anahtarını çalan gençler, arabayı elden ele verdiler. Bu sebepten dolayı bu çeteyi tanıyan diğer
çetenin elemanları, arabayı bulmakta zorluk çektiler. Genç sanıkların avukatları, savundukları sanıkların yüklerini gençlerin
yaptıkları iş başvuruları ile hafifletmeye çalıştılar. Çetelerdeki
gençlerden bazılarına düzenli olarak iş aradıklarından ve gözetim memurları ile görüştüklerinden dolayı daha hafif cezalar
verildi. 12 gençten 11’i suçlu bulundu, 12.’sinin mahkemesi ise
ertelendi. En ağır ceza olarak üç
buçuk yıllık hapis cezası 19 yaşındaki sabıkalı bir gence verildi,
diğerlerine ise kısmen hapis, kısmen ise gözetim cezası kesildi.
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İki Türk bankacı, müşterisini
kesip, parçalayıp nehre attı!

Krone gazetesinde yayımlanan haber, korku filmlerini aratmayacak cinsten. Haberde, iki Türk bankacının 54 yaşındaki Avusturyalı zengin müşterisini
önce dolandırdıkları, hesaplarındaki akışlarda bir
sorun olduğu hakkında şüpheye düşen müşteriyi
boğup, cesedini parçaladıkları ve daha sonra nehre
atmak suretiyle ortadan kaldırdıkları iddia edilirken,
olaya bankacılara yardım eden üçüncü bir kişinin
de karıştığı ortaya çıktı. Graz’da yaşanan olayda
bankacıların, kurbanın banka hesabından toplamda
223.000 Euro çaldıkları iddia edilirken, Krone gazetesi haberi, sanıkların masumiyet karinesi saklı kalmak kaydıyla, okuyucularına böyle duyurdu.

“D

avacı Gertraud Pichler,
cinayetten dava edilen Ferhat Kart (24)
ve Halil Işık (30) adlı bankacıların
suçlu olduklarından emin. Ferhat
Kart ve Halil Işık tutuklanmadan evvel Graz şehrinde bulunan
Denizbank şubesinde çalışıyorlardı. Halil Işık 2012 yılında başkalarının hesaplarından para çalmaya
başladı. Bu parayla lüks bir hayat
yaşamak isteyen Işık, kendisine yeni bir araba ve yeni bir ev aldı, gerisini ise muhtemelen gece kulüplerinde harcadı.
Zengin Mirasçı Heinz Peter
Egger Denizbank şubesinde tasarruf hesabı açmıştı. Savcı kurbanın
zengin ve biraz şaşkın biri olduğunu ve bu sebepten soygunculara uygun göründüğünü söyledi.
Halil Işık ve ona sonradan katılan
suç ortağı Ferhat Kart, sahte makbuzlarla Egger’in hesabından büyük miktarda paralar çaldılar.
Soyguncular her ne kadar dikkatli olsalar da, gün geldi Heinz
Peter kuşkulanmaya başladı.
Davacı Pichler: “Mağdurun bu ko-

nu hakkında bildiklerini söylemesi, ölümüne sebep oldu” dedi.
Pichler ayrıca tutukluların güzel
hayatlarını ve işlerini kaybetmekten korktukları için kurbanı öl-

dürdüklerini belirtti. Ferhat Kart
bu davada Halil Işık’ı suçladı ve
Işık’ın şunu söylediğini iddia etti: ‘Egger’in kaybolması lazım.‘
“Bana onu öldürüp parçalayacağını ima etti” diyerek sorumluluğu
ortağına atan Kart, Işık’ın göze batmaya başladığını söyledi. Işık’tan
korkmaya başladığını ifade eden
Kart, işbirlikçisinin onu şu sözlerle
tehdit ettiğini de ekledi: “Bana katılmazsan, daha fazla betona ihtiyacım olacak.“ Tutukluların olaya
hazırlıklarının 2014’ün Şubat ayında başladığı ortaya çıktı. İnşaat
malzemeleri marketinden beton,
kova, yapıştırıcı bant vesaire alan
katiller, kapalı bir alanda konteynır kiraladılar. Egger’i 12 Şubat akşamında kahveye davet eden Işık
ve Kart, müşterilerini aynı gece öldürdüler. Öldürdükten sonra cesedi konteynıre götürdüler. Bundan
sonra olay yerinden ayrıldığını belirten Kart, yürüyüş yaptıktan sonra olay yerine dönmeye çalıştığını,
fakat alanın kapalı olduğunu söyledi. Işık da olay sırasında zorluklar çektiklerini belirtti. Beton karıştırmak için yeteri kadar suya sahip
olmadıklarından dolayı, şüpheliler olay yerinden evlerine döndüler. Davacının ifadesine göre cinayetten iki gün sonra sanıklar cesedi
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ortadan kaldırmak için Thomas H.
adlı profesyonel birini çağırdılar.
Çöpleri ortadan kaldıran Thomas
H. cesedi yok etti. Ceset parçalandıktan sonra Thomas H. ve tutuklular Mur nehrine gidip cesedi içine
attılar. Mahkeme sırasında yargıç
nehirden çıkarılan ceset parçalarının resimlerini gösterdiğinde,
Ferhat Kart başını çevirdi.
Işık duruşma sırasında diri bir
görünüme sahipken, Kart’ın başı tüm duruşma boyunca öne eğikti. Ferhat Kart’ın avukatı suçu Halil
Işık’a atarken, Işık’ın avukatı ise,
Thomas H.’nın olaya etkisinin göründüğünden büyük olduğunu ileri sürdü. Thomas H. ise şu an Beyaz
Rusya’da insan ticaretinden tutuklu olduğu için sorgulanamıyor. Mahkeme kararının 29 Nisan
Çarşamba gününde açıklanacağı zannedilmişti, fakat daha sonra kararın Thomas H. sorgulanmadan açıklanmayacağı bildirildi.
Avusturya’nın Beyaz Rusya’ya yaptığı suçlu iade talebine şimdiye dek
cevap gelmedi. Eğer Thomas H.
Avusturya’ya iade edilmezse, mahkeme kararı tanık ifadesini almadan gerçekleşecek. Halil Işık’ın avukatı bu konuda Çeçen asıllı Thomas
H.’nın ifadesinin müvekilinin yükünü hafifleteceğini belirtti. “
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VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH
ÇEVRESİ VE KÖYLERİ
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Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve
Pencere Camları, Hediyelik Eşya,
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01 943 69 15

CAM BİZİM İŞİMİZ

SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME
ÜCRETİ SİGORTA ŞİRKETİNDEN ALINIR.

24 saat acil arama hattı:

0699 110 49 021

www.glasereitayfun.at

Viyana ve Niederösterreich
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glaserei-tayfun@chello.at - Fax: 01 / 943 69 16

Doğan’dan veda
ve teşekkür

S

PÖ adına altıncı Viyana Belediye
Meclis üyesi olarak hala görevde bulunan sevilen siyasetçi
Ramis Doğan şu mesaj ile aktiv siyasete veda edeceğini açıkladı : „ Değerli
Dostlar, 2001 yılından beri sürdürdüğüm 6.Viyana Belediye Meclisi üyeliğimi Ekim 2015 de yapılacak olan Viyana
Eyalet ve Belediye seçimlerinden sonra
sonlandırma kararı almış bulunmaktayım. Ekim ayında yapılacak seçimlerde
aday olmayacağımı partim SPÖ ye bil-

dirdim. Bundan sonra politik çalışmamı sağlığım ve zamanım elverdiği ölçüde SPÖ de üye olark sürdüreceğim. 14 yıl
boyunca bir ilçe meclisi üyesinin yapabileceği etkinlikleri yaparak seçildiğim
6.Viyana sakinlerine ve hemşehrilerime
hizmet etmeye çalıştım.Eksikliklerimin
ve hatalarımın da olduğunu düşünüyorum. Bu 14 yıl boyunca basındaki siz
dostlarımdan ve sivil toplum örgütlerinden büyük destek gördüm. Sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. „

SPÖ’de Türkiye göçmeni adaylar belli oldu

S

PÖ partisinin 10. Ekim.2015
tarihinde Viyana Eyaleti
milletvekili seçimlerinde aday listesi 18 Mayıs pazartesi günü kamuoyuna duyuruldu.
10 Ekim seçimlerinde 14 kişiden
oluşan kesin seçilecek ve kesin
seçilemeyecek listedeki yerleri dikkat çeken Türkiye göçmeni adaylar kimler oldu? Akçay ve
Akkılıç yüksek ihtimalle seçilecek sıradan listede olması dikkat

çekti. 30. sıradan Şafak Akçay ve
31. sıradan Şenol Akkılıç ve 23.
sıradan Ömar Al Rawi aday gösterildi.
Gönültaş kesin seçilemeyecek sıradan. Türkiye göçmeni
Avusturya vatandaşlar arasında
en şok edici listedeki kişinin adı
Milli Görüş’e yakınlığı ile bilinen
Ekrem Gönültaş. Gönültaş 99. sıradan kesin seçilemeyecek sıran
aday gösterildi. Peki listede diğer

Türkiye göçmeni adayları kimler? 87 SPÖ geçtiğimiz seçimlerde 50’den fazla milletvekili çıkaramamıştı. Bu seçimlerde ise hedef
50 milletvekilin altına düşmemek.
SPÖ’nün oldukça fazla oy kaybedeceğini iddia edenler yanında
elli milletvekilini rahat çıkaracağını ifade edenler de var. 87. sıradan Mustafa Yenici kesin seçilemiyecek sıradan aday olarak
sevenlerini yine hayal kırıklığı-

na uğratırken, 96. sıradan Nurten
Yılmaz ( şu anda Millet Meclisinde
Milletvekili), 100.sıradan Eylem
Kılıç, 117. sıradan Akan Keskin,
164. sıradan Serap Gürbüz, 170. sıradan Aslıhan Bozatemur, 207. sıradan Hüseyin Kılıç, 217. sıradan
Mustafa Çetin, 221. sıradan Aziz
Gülüm, 223. Kemal Soylu ve 241.
sıradan Kemal Yaldız isimleri listede Türkiye göçmenleri olarak
dikkat çekiyor.
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Yurtdışı oyları
seçim sonuçlarını
nasıl etkileyecek?

“Yurtdışında kullanılan oylar bu seçimin kaderini belirleyecek. AK
Parti’nin tek başına iktidar olup olamayacağını da HDP’nin yüzde 10
ülke barajını geçip geçemeyeceğini belirleyecek oylar yurtdışından
gelecek.”

B

BC Türkçe’ye konuşan A&G
araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, genel seçimlerde yurtdışında verilecek oyların
önemini bu sözlerle vurguluyor.
2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçimlere katılım yüzde 8,3 gibi düşük bir oranda kalmıştı. Seçimlerde yurtdışında
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 62,3,
Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 27,9,
Selahattin Demirtaş yüzde 9,8 oy
almıştı.

‘Oy kullanma oranı
çok yükselecek’
Bu seçimlerde Yüksek Seçim
Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulanan randevu sistemini kaldırdı. Yaklaşık 2 milyon
800 bin seçmen, 54 ülkedeki 112
temsilcilikte, 8 - 31 Mayıs arasında, temsilcilikler için belirlenen
günlerde oy kullanabilecek.
Ayrıca 7 Haziran’a kadar 33
gümrük kapısında oy verilebilecek. Adil Gür, “hem randevulu sistem hem de sonuçların önceden belli olması nedeniyle
Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın düşük kaldığını, ancak
bu nedenlerin ortadan kalkması ve yurtdışından gelecek oyların dört büyük siyasi parti açısından da bu seçimlerde çok önemli
olması nedeniyle bu seçimlere
yurtdışında katılımın bu kez çok
yüksek olacağını düşündüğünü”
söylüyor.
A&G yurtiçinde faaliyet gösteren bir şirket. Yurtdışında anketler
yapmıyor. Ancak Adil Gür’ün verilere dayanmadığını vurgulamak-

la birlikte çeşitli tahminleri var.
Gür’e göre yurtdışında seçmenlerini en fazla motive edecek partiler AKP ve HDP: “Yurtdışındaki
bir takım partnerlerle, sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmalarda çıkan sonuç şu: Yaklaşık
yüzde 50’nin üzerinde AK Parti’ye
oy çıkacağı görülüyor. O nedenle
yurtdışında katılım yüksek olduğu takdirde AK Parti’nin alacağı
oylar, Türkiye genelindeki oylarını yüzde 1 oranında yükseltebilir.”
“HDP’nin yurtdışında 400 bin
civarında bir oy beklentisi var. Bu
da yüzde 20 civarında bir oy demektir. Ben tüm siyasi partilerin
bundan etkin şekilde faydalanacağını düşünmekle beraber AK
Parti ve HDP’nin yurtdışındaki
seçmenleri sandığa götürme motivasyonu bakımından daha şanslı
olduklarını düşünüyorum.”

Adil Gür: AKP birinci,
HDP ikinci olur
Gür bununla birlikte, CHP ve
MHP’nin de bir önceki seçimin
üzerinde oy almak gibi hedefleri olduğu için onlar açısından da

yurtdışı oyların önemli olduğunu belirtiyor. Gür, HDP’nin neden
ikinci sırada yer alacağını tahmin
ettiğini şöyle aktarıyor: “HDP’ye
oy verebilecek kitlenin önemli bir
bölümünün Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olmadığını düşünüyo-

11

Mayıs 2015 – SAYI 167

rum. Gittikleri ülkelerde vatandaşlık elde etmişler.”
Peki siyasi partiler yurtdışında nasıl bir kampanya yürütüyor,
seçmenlere nasıl ulaşıyor?
BBC Türkçe’ye konuşan AKP
Dış İlişkiler Başkanı Yardımcısı
Metin Külünk; CHP Parti Örgütü,
Örgüt Yönetimleri ve Yurt Dışı
Örgütlenmelerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl;
TBMM’de yurtdışı oyların sayımıyla ilgili olarak soru önergesi veren
MHP milletvekili Lütfü Türkkan ve
HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Eş
Genel Başkan Yardımcısı Nazmi
Gür bu seçimlerde yurtdışının çok
önemli olduğunu ve aktif bir kampanya yürüttüklerini söylüyorlar.

AKP’li Külünk: 54 ülkede seçim çalışması yapıyoruz
Metin Külünk oy kullanılan her
yerde kampanya yürüttüklerini söylüyor: “Şu anda 54 ülkede AK Parti hareketi seçim çalışması yapıyor. Avustralya’da,
ABD’de, Avrupa’da, Orta Doğu’da,
Balkanlar’da, Orta Asya’da,
Kuzey Afrika’da… Türk vatandaşının olduğu her yerde AK Parti
hareketi seçim çalışmasını yapmaktadır.” Külünk “Vatandaşa
direkt ulaşan bir kampanya modelimiz; esnaf, ev ziyaretleriyle,
sahada sürekli vatandaşlarımıza
‘Merhaba’ diyen, onların meselelerine ilgi ve alakayı esirgemeyen
esaslı bir politikamız var” diyor.
AKP’li Külünk kampanyalarının
içeriği konusundaysa şöyle konuşuyor:
“Bir, vatandaşlık bağı olduğu
Türkiye’de sahip oldukları meseleler varsa, o meselelerin çözümüne odaklamak. İki, yurtdı-
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şında yaşayan vatandaşlarımızın
dil, kültür, din gibi, yaşadıkları
ülkede karşılaştıkları ayrımcılık;
ikircikli, baskıcı politikalar karşısında yalnız olmadıklarını hissettirecek temel bir duruşun karşılığı olmak üzere bir siyaset tarzının
adıyız biz.”

CHP’li Tekin: Seçim çalışmasına aylar öncesinden başladık
CHP’li Tekin Bingöl, üç yıl önceki
tüzük değişikliğiyle yurtdışı örgütlenmelerini başlattıklarını, birçok
ülkede CHP Birlikleri adıyla teşkilatlar kurduklarını, seçim öncesi
toplantı ve eğitimlerle program ve
strateji belirlediklerini ve şu anda
aktif bir şekilde çalışma yürüttüklerini söylüyor.
“Birliklerimiz yaklaşık 7-8 aydır da yoğun bir şekilde seçimlere yönelik çalışmalar yürütüyorlar” diyen Tekin bu birliklerin
sorunları belirleyip bunlara somut çözüm önerileri getirdiklerini ve seçmenlere de bunun üzerinden ulaştıklarını belirtiyor:
“50 yıldan uzun bir süredir yurtdışında bu vatandaşlarımız yaşıyor olmalarına rağmen iktidarlar
dönüp yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenmedikleri için çok ciddi sorunları
var. Seçme ve seçilme hakkından tutun da vize sorunu, harçlar, huzur evleri, emeklilik, askerlik, dil, eğitim konularına
kadar… Bunların tamamı tespit
ettik ve her biri ayrı ayrı çözümleri de ortaya koyduk.”

MHP’li Türkkan:
AKP cami dernekleri
üzerinden oy
devşiriyor

MHP’li Lütfü Türkkan, yurtdışında eskiye dayanan bir örgütlenmeleri olduğunu söylüyor:
“Yurtdışındaki ilk yapılanma MHP
yapılanmasıdır. Soydaşlarımızla
40 senedir iletişim halindeyiz,
onların sorunlarını en iyi biz biliyoruz.” Türkkan, kamuoyunda
kendilerinin yurtdışındaki seçmenlere ulaşma konusunda diğer
partilere oranla daha az aktif oldukları iddialarını kabul etmiyor
ve şöyle konuşuyor:
“Ben Fransa’daydım. Beş gün
kaldım. Fransa’da gezdiğim yerlerde gördüğüm şuydu… Adalet ve
Kalkınma Partisi cami cemaatleri
üzerinde bir propaganda yapmaya çalışıyor ama soydaşlara ulaşmakta problem yaşıyor. Sadece
cami dernekleri vasıtasıyla siyaset devşiriyor. HDP de yurtdışına
kaçmış bölücüler üzerinden bir
siyaset devşiriyor. Ama MHP’nin
oradaki siyaseti bütün yurtdışında yaşayan soydaşlarla alakalı.”
“Adalet ve Kalkınma Partisi’nin
AB sürecinde Avrupa’yla ilişkilerini sıkıntıya sokması, oradaki soydaşlarımızı da sıkıntıya soktu”
diyen Türkkan, “Avrupa’daki yurttaşların yaşadıkları ülkeye entegre
olmalarını ama kendi milli kimliklerini de muhafaza etmelerini savunduklarını” belirtiyor.

HDP’li Gür:
En önemli hedef
kitlemiz kadınlar
HDP’li Nazmi Gür, yurtdışındaki
oylarda önemli bir yükseliş hedeflediklerini ve bunun da barajı geçmelerine önemli bir katkıda bulunacağını söylüyor.
Gür hedeflerini şöyle açıklıyor:
“Bizim temel hedefimiz yurtdışın-

dan 400 bin ve üzeri oy almak. Bu,
Türkiye’de kullanılacak oylara bakıldığında yüzde 1 civarında oya
tekabül eder. Dolayısıyla yurtdışından gelecek oyların bizim HDP
olarak barajı aşmamız konusunda
önemli bir katkısı olacak.” Gür seçim kampanyalarını oluşturdukları gönüllüler ağı üzerinden yürüttüklerini belirtiyor: “Biz Almanya,
Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere, İskandinav ülkeleri gibi seçmenlerin yoğun olduğu ülkelere
ağırlık verdik. Gönüllülerle bir seçim kampanyası sürdürdük.”
Kampanyalarında göçmen
hakları ve özgürlüklerini öne çıkardıklarını belirtiyor Gür:
“Oradaki göçmen işçiler; mültecilik koşullarıyla, göçle gelen
insanların sorunlarına dönük,
onların hem kültürlerinin, inançlarının, dillerinin korunması
hem de o yaşadıkları toplumlara entegrasyonu ve o toplumların refah düzeyini yakalamaları için, herhangi bir ayrımcılığa
uğramamaları için sözler veriyoruz. Yurtdışındaki yurttaşlarımızın haklarının ve özgürlüklerinin korunması için etkin bir çaba
içinde olacağımızı onlarla paylaşıyoruz.”
Adaylarının yaklaşık yarısı kadın olan bir parti olarak en önemli hedef kitlelerininse kadınlar olduğunu söylüyor Gür. Tüm siyasi
parti sözcüleri yurtdışı kampanyalarıyla ilgili iddialı konuşuyor.
A&G araştırma şirketinden
Adil Gür yurtdışındaki yurttaşlar
için “Seçimlerin gerçek kilidi onlar” diyor. Ancak tabii yurtdışındaki seçmenlerin sonuçları ne kadar etkileyeceği, seçimlere katılım
oranının ne kadar artacağına da
bağlı olacak.
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Mabet nedir?

Mabet adlı mekânların hepsi
gerçek mabet midir?
Kur’an hangi mabetleri “yıkın” diyor?
Te vb e 1 0 7. B i r d e z a ra rl ı faa l i ye t l e rd e b ul u n m a k , k ü f re ya rd ı m
etmek , mü'minler arasına ayrılık sokmak için
ve öteden beri Allah ve
Resûlüne karşı savaşanl ara üs ol s un di ye bi r
mescit yapanlar vardır.
Bunlar, "Bizim iyilikten
başka hiçbir maksadımız yok" diye de mutlaka
yemin ederler. Ama Allah
şâhitlik eder ki bunlar
mutlaka yalancıdırlar.
Tevbe 108. Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden
temeli takva (Allah'a karşı
gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba
mescidi) içinde namaz kılmana elbette daha layıktır.
Orada temizlenmeyi seven
adamlar vardır. Allah da
tertemiz onları sever.
Tevbe 109. Binâsını takva (Allah'a karşı gelmekten
sakınmak) ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha
hayırlıdır, yoksa binasını
çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup, onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan
kimse mi? Allah zalimler
topluluğunu doğru yola erdirmez.
Tevbe 110. Kurmuş oldukları
binaları, (ölüp de) kalpleri
paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku
olarak kalmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Mabet nedir? Mabetin Kur`an`i Kerim`deki anlamı ibadet mahalli, ibadete mahsus bina, cami, cem evi, mescit, Cem evi bir dine bağlı olanların belirli zamanlarda toplu olarak veya tek başlarına ibadet etmeleri
için yapılmış özel bina, ibadethane, ibadetgâh. Türkçede yeni bir terim
olarak kullanılmakta olan “tapınak“ sözü ise, İslâm dışındaki dinlerin
mabetlerini ifade eder. Bu yazının hedefi kendisine Müslüman diyen ister
Sunni ister Alevi diyen tüm okuyucularımız yanından din ile pek alakası
olmayan ama bu alanda genel kültürünü ve karşılıklı anlayışı anlamak
isteyen okuyucularımızin dikkatine sunulmuştur.
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abet kavramı Latince’de
"templum" kelimesinin
karşılığı olup, kâhinlerin
kuşların uçuşunu gözetlemek için
kullandıkları yüksekçe mekan,
herhangi bir mekan, gökyüzü,
mabet veya tanrılara tahsis edilmiş yer, kapalı ve çevrili her yer, sığınak, mezar, bir mabetteki heykel
veya mabette heykelin bulunduğu
yer, bir çatının kalınlığı veya eni,
gibi anlamlara gelip Fransızca ve
İngilizce’de mabet anlamına gelen "temple" kelimesine de kaynak oluşturmuştur. İslâm'da genel
mabetler için mescit ve cami; Kâbe
için hem "Beyt" hem de mescit kelimeleri kullanılır. Ancak, Kur’an-ı
Kerim'de de zikredildiği gibi, beyt
ve mescit kelimeleri yalın halde
değil daha çok Beytü'l-Haram,
Beytü'l-Muharrem, el-Kâbe elBeytü'l-Haram, Beytül-Atîk,
Beytü'l-Ma'mur, Mescit, Mescit-i
Haram şeklinde tamlamalı olarak
kullanılır (Beyt'in ve diğerlerinin

geçtiği yerler için bk. el-Bakara,
2/125,127, 158; Âl-i İmrân, 3/96, 97;
el-Mâide, 5/2, 97; et-Tevbe, 9/108;
el-Enfâl, 8/34; Yunus, 10/87;
İbrâhîm, 14/37; el-A'raf, 7/29-31;
el-Kehf, 18/21; el-Hacc, 22/25, 29,
33, 40; et-Tûr, 52/4; el-Cin, 72/18).
Ayet ve hadislerde İslâm mabetlerinin yanı sıra, diğer dinlerin mabetlerinden de söz edildiğini görmekteyiz.
Nitekim Sion Dağı'ndaki Süleyman
Mabedi için Mescit ve Mescid-i
Aksâ; Sinagog karşılığında Salavat
(Havra), Kenîsetü'l-Yehûd; Kilise
karşılığında da Bîa ve Kenîse kelimeleri kullanılır (el-İsrâ,17/1-17; elKehf,18/21; el-Hacc, 22/40; Ahmed
b. Hanbel, Müsned, I, 416; II, 222;
VI, 25). Kur’an-ı Kerim'de münafıklar tarafından sözde ibadet ama
gerçekte İslâm toplumunu bölmek
için bir toplanma yeri olarak yapılan mekâna da ‘mescit’ denilmesi dikkate değer. "Zarar vermek,
inkâr etmek, müminlerin arasını
ayırmak, Allah ve Peygamber’ine
karşı savaşanlara daha önceden
gözcülük yapmak üzere bir mescit
kurup; “Biz sadece iyilik yapmak
istedik” diye yemin edenlerin yalancı olduklarına şüphesiz ki Allah
şahittir. Ey Muhammed! O mescide hiç girme!.." (et-Tevbe, 9/107
Bakiniz Tevbe 107-110).Görüldüğü
gibi Kâbe için hem ‘beyt’ hem de
‘mescit’ kelimeleri kullanılmıştır. Beyt; "Allah'a ibadet için tahsis
edilmiş “yüce ev" demektir. Mescit
ise adını, namazın önemli rükünlerinden olan ve kulun Allah'a en
yakın olduğu anı belirleyen Arapça
‘da dik durmak, eğilmek, baş eğmek, alnını yere koymak manalarına gelen "se.ce.de" kökünden bir
mekân ismidir (Johns Pedersen,
"Mescit" İA İstanbul 1979, VIII,
1).Şu halde secdenin, namazın
önemli bir rüknü ve namazın da
İslâm'da en önemli ibadetlerden
oluşu, bu ibadetin ifa edildiği yere
secdeye itibarla mescit; ibadete itibarla da mabet denildiğini gösterir.
İslâm örfünde de öteden beri beş
vakit namaz için tahsis edilen yere mescit denilegelmiştir. ‘Beyt’ ve
‘mescit’ kelimeleri aynı fonksiyonu ifade ettikleri halde beyt, daha
ziyade ibadet için ayrılan kapalı,
sınırlı ve belli bir mekânı gösterir. Mescit ise, sınırsız, açık veya
kapalı her yeri, diğer deyişle yeryüzünün her tarafını gösterir. Hz.
Peygamber zamanında ve onu ta-
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kip eden dönemlerde vakit namazlarının yanında özellikle cuma namazı kılınan yerler için "insanları
bir araya toplayan yer" anlamında cami veya el-Mescidü'l-Cami gibi ifadeler kullanılmıştır. Asr-ı saadet ve halifeler döneminde cami
denince, akla beş vakit namaz ve
cuma namazı kılınan yerler geliyordu. Sadece vakit namazları kılınan yerlere ise; mescit, mahalle
mescidi veya kabile mescidi deniliyordu. Daha sonraki dönemlerde
cuma namazının -cami, mescit ayırımı yapmaksızın- her ikisinde de
kılınmasıyla kelimeler arasındaki anlam farkı belli ölçüde ortadan
kalktı. Buna rağmen günümüzde -her iki yerde de cuma namazı
kılındığı halde- kenar semtlerde,
mahalle aralarında, okul ve bazı
iş yerlerinde ibadet için tahsis edilen yerlere genelde mescit; şehir
merkezlerindeki ibadet yerlerine
de cami denilmektedir (İbn Mâce,
İkâmetü's-Salât, 198).
MABET DENEN HER MEKÂN
NIYE GERÇEK MABET
DEĞILDIR?
Tevbe Süresi 107-110 ayetlerini çok
ciddi bir şekilde ananızdan emdiğiniz ak süt kadar helal olan ana dilinizde okuyup, anlamaya ve inceden inceye düşünmeye (Tedebbür)
başladığınızda bu ilgili ayetlerin
mabet ve mescitlerde olmanın gözü kandıran bir duvar ve görüntü olayı değil, bir niyet, samimiyet
ve hizmet faaliyeti olması gerektiğini anlattığını kolayca anlarsınız.
Peki, bu ayetlerden özellikle yasadığımız Avusturya`da veya dünyanın herhangi bir yerinde hangi hayati sonuçları çıkarabilirsiniz?
1) İnananların zararına yol açacak, onlar arasında bölünme ve
parçalanmalara vücut verecek
sunun-bunun gözetlenmesi için
kullanılacak binalar, adlarına
istenildiği kadar mescit densin,
Allah katında Kur’an’ı Kerim’in
Tevbe Süresi 107-110 ayetlerine
göre değildir. Mesaj bu ayetlerde çok açıktır. Avusturya’da bakın bakalım çevrenize mescit adlı yerlerin kaçı gerçek anlamda
Allah katında mabettir?
2) Tevbe 107-110 ne diyor? Mabet,
daha ilk gününde, Allah rızasını
gözetmek dışında hiçbir kaygıya
yer vermeden yapılmalıdır. Biricik

niyet ve amaç, insanların Allah
huzurunda arınmalarını ve yücelmelerini aracısız sağlamak olmalıdır. Avusturya`da bakın bakalım
kaç mescit bu anlamda gerçek mabettir?
3) Tevbe 107-110 ayetleri yukarıda
saydığımız biricik niyetin yanına
başka hesapların eklenmesi görünüşte mabet olan binayı, insanların cehenneme yuvarlayan bir
uçurum haline getirir. Böyle mescit adındaki binayı yapanlar, iddiaları ne olursa olsun, Allah katında zalimdirler.
4) Bu tip mescit adlı riya ve tefrika (bölücülük, bölümce) binalarını yapanlar, iyilik ve güzellikten
başka hiçbir şey amaçlamadıklarına bir de yemin de edebileceklerdir. Bunu bu satırların yazarı
demiyor. Kur’an’ı Kerim’in Tevbe
Suresinin 107-110 Ayetlerinde
bizzat Cenab-i Allah (cc) tüm insanlar bazen Allah’ın evi adı ile
anılan binalar (Mescit, Cami)
konusunda dikkatli olun diye
uyarıyor. Hiç uzağa gitmeyelim
Lokman Süresi 36. ayette yine
çok büyük bir uyarı var: “Aman
o yaman aldatıcı seni Allah diye aldatmasın.” Şimdi koyalım
Tevbe Suresi 107-110 ayetlerini
ve Lokman Suresi 36. ayeti yan
yana ve inceden inceye düşünelim (Tedebbür) ve nasıl bir Allah
ismini ağzına alarak Şeytan-i
Evliya kılıklı iblis ruhlu ama insan gibi gezenler tarafından aldatıldığımızı ve aldatılabileceğimizi
teşhis edip aklımızı çalıştıralım.
Aklımızı çalıştırmaz isek Kur’an’ı
Kerim merak etmeyin onun da
cevabını Yunus Süresi 100. ayette
vermiş: “Aklını çalıştırmayanlar
üzerinde pislik yağdıracağım.”
Bakın Müslüman dünyasının başından pislik niye eksik olmuyor?
Düşünelim.
İşte yukarıdaki Tevbe Suresi 107110 ayeti dikkate alınarak böyle
bir mabet yaftalı (Mescit, Cami)
binada asla ibadet edilmemeli, Allah’ın huzurunda durulmamalıdır. Biz sade vatandaş olarak
tebliğ görevimizi yerine getirdik.
Gerisi sizin hür akıl ve vicdanınıza kalmıştır.
Kaynak : Basta Kur’an’ı Kerim ve
değişik kaynaklardan toparlayan
Birol Kılıç
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“Hakkımızı helal etmiyoruz“ dediler
“HELAL ETMEYECEĞİZ”
DİYE BAĞIRDI
Trabzon Of doğumlu Nurettin
Öztürk’ün 1980 askeri darbesinin
ardından Ankara’da gözaltına alınıp işkencede hayatını kaybettiğini söyleyen yeğeni Hülya Öztürk
de amcasının fotoğrafını kaldırarak, “Hakkımızı helal etmeyeceğiz
” diye bağırdı.

“İNSANLIK SUÇU
İŞLEMİŞTİR”

12 Eylül darbesinden yargılanan 7. Cumhurbaşkanı Kenan
Evren’in cenazesi askeri araçla çevik kuvvet eşliğinde GATA’dan
Genelkurmay Başkanlığına götürüldü. Evren’in cenazesi için ilk
tören Genelkurmay Karargahı’nda yapıldı. Az sayıda kişinin katıldığı törenin ardından Evren’in naaşı cenaze namazı kılınmak üzere
Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne getirildi. Hiçbir partinin taziye mesajı yayınlamadığı Evren’in cenazesine hükümetten katılım olmadı.
Cenaze namazı esnasında protesto yapan 12 Eylül mağdurları,
“Hakkımızı helal etmiyoruz” dediler. Galatasaray Meydanı’nda yarım
saat arayla toplanan 78’liler Girişimi ve “Cumartesi Anneleri” olarak
bilinen kayıp yakınları, Kenan Evren’in ölümüyle ilgili eylem yaptı.
Eylemlerde “Hakkımızı helal etmiyoruz” diye bağırıldı.

E

vren’e ‘devlet töreni’ düzenlenmesi de eleştirilerek, yeni darbecilerin çıkmaması
için cuntacıların ve darbecilerin
yargılanması gerektiği ifade edildi. Cenaze namazı esnasında protesto yapan 12 Eylül mağdurları,
“Hakkımızı helal etmiyoruz” dediler. Galatasaray Meydanı’nda yarım saat arayla toplanan 78’liler
Girişimi ve “Cumartesi Anneleri”
olarak bilinen kayıp yakınları,
Kenan Evren’in ölümüyle ilgili eylem yaptı. Eylemlerde “Hakkımızı
helal etmiyoruz” diye bağırıldı.
“Cumartesi Anneleri”ne CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile HDP
Milletvekili Pervin Buldan da destek verdi. 12 Eylül askeri darbesinin
lideri ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan
Evren’in Ankara’daki cenaze töreniyle aynı saatlerde İstanbul’da
protesto eylemleri vardı. Öğle saat-

lerinde Galatasaray Meydanı’nda
ardı ardına toplanan iki farklı
grup, Kenan Evren’in ölümüne ilişkin benzer açıklamalar yaptı. 78’liler Girişimi adlı bir grup, 12 Eylül
Askeri Darbesi sonrası idam edilenleri saygı duruşu yaparak anarken, basın açıklamasında Kenan
Evren’in darbeci rejiminin bugün
de devam ettiği söylendi.

İDAM EDİLEN VE KAYIP
“Cumartesi Anneleri” olarak bilinen kayıp yakınları da saat
13:00’de aynı yerdeydi. 12 Eylül
askeri darbesinin ardından idam
edilenlerin ya da gözaltında kaybolanların yakınları Evren’in ölümünü hem tek tek hem de ortak bir
açıklamayla değerlendirdi.

ÖBÜR DÜNYADA

AĞABEYLERİMİZ
SORACAK
12 Eylül askeri yönetim döneminde gözaltındayken kaybolan
Hayrettin Eren’in kardeşi Faruk
Eren, “Bir gün bile işledikleri suçların cezası çekmediler. Kenan
Evren’in nasıl bilirdiniz diyecekler ya birazdan ‘Ben Faşist katilin tekidir’ diyorum” dedi. Yine
aynı dönemde kaybolan Nurettin
Yedigöl’ün kardeşi Muzaffer
Yedigöl de ” Biz bu dünyada bu
katile hesap soramadık. Ama
öbür dünyada bu katile hesap soracak ağabeylerimiz var, annelerimiz var ” diye konuştu. Süleyman
Cihan’ın ağabeyi Ahmet Cihan da
Evren için devlet töreni düzenlenmesini eleştirerek, “Bizim 34 yıldır
çektiğimiz acılar bin kat daha arttı” dedi.

Askeri yönetim döneminde gözaltındayken kaybolan Cemil
Kırbayır’ın yıllarca mezarını arayan ve kamuoyunda Berfo ana olarak bilinen ve iki yıl önce hayatını
kaybeden Berfo Kırbayır’ın kızı ve
oğlu da oradaydı. Cemil Kırbayır’ın
ağabeyi Mikail Kırbayır, ” Eğer musalla taşına yakın bir yerde olsaydık, o bir insanlık suçlusudur diye haykıracaktık” dedi. Kız kardeşi
Fatma Kırbayır da uzun bir konuşma yaptı.

“BERFO ANA ONU
BEKLİYOR”
Fatma Kırbayır, “Hakkımı helal
etmiyorum sana Kenan Evren…”
dedi. Kırbayır, “Allah’ın sopası
yoktur. Adalet burada yarım kaldı ama öteki dünyada… Rüyasını
bile gördüm. Ölünün arkasından
söylenmez ama o ölü bile değildir. Kara yazmamı Allah’ın huzuruna göndereceğim. Berfo ana
onu bekliyor. Hakkımı helal etmiyorum” diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİ
DESTEK VERDİ
Grup adına yapına ortak basın
açıklamasında da “Yarattığın zihniyetle mücadelemiz devam edecek” denildi. Açıklamayı yapan
Hayrettin Eren’in ablası İkbal Eren
de, “Kenan Evren, korkak diktatör Amerikan uşağıydın” diye bağırdı. Eren kalabalığa, ” Kenan
Evren’i nasıl bilirdik “diye sordu,. Kalabalıkta ” İnsanlık suçlusu bilirdik” diye karşılık verdi.
Açıklama CHP milletvekili Sezgin
Tanrıkulu ve HDP Milletvekili
Pervin Buldan da destek verdi.
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Sol Açık taraftar grubu:

“Katil bilirdik
faşist bilirdik”

F

Fenerbahçe’nin taraftar grubu Sol
Açık’tan Kenan Evren ilanına itiraz

enerbahçe Kulübü’nün
Kenan Evren’in ardından
ilan vermesine Fenerbahçe
taraftar grubu Sol Açık yaptığı
açıklamayla tepki gösterdi. Sol
Açık “Kenan Evren’i katil bilirdik, faşist bilirdik, işkenceci bilirdik. Fenerbahçe Kulübünü
Yönetenleri de hiç olmazsa demokrat ve muhalif bilirdik.”

d ed i .Fen er ba h çe Kulübün ü
Yöne-tenleri de hiç olmazsa demokrat ve muhalif bilirdik.
Fenerbahçe, 5200 no’lu kongre üyesi faşist generallerin veya 17 yıldır kulübü her türlü yalan ve dolanla yönetenlerin değil;
Lefter’lerin,Basri’lerin,Selçuk
Yula’ların ve en önemlisi 12
Mayıs direnişini gerçekleş-

tiren,3 Temmuz sonrasında
sokaklarda,stadta ve Çağlayan’da
armaya sahip çıkmak için gövdesini tomaların,polis copları ve
gazlarının karşısında siper edenlerindir. Ali İsmail’lerin, Ahmet
Atakan’ların,Burak Yıldırım’ların
Fenerbahçesidir. Fenerbahçe katil, faşist, cuntanın değil Halkın
Takımıdır. Memleketi Amerikan
Empe-ryalizmine satıp,halk çocuklarını işkenceden geçiren-

l e r i n d e ğ i l ; Ku r t u l u ş
Savaşı’nda, Çanakkale’de
e m p e r ya l i s t l e re ka rşı cephede savaşan ve
bu uğurda canını veren
Fenerbahçeli futbolcuların malıdır. Gazetelerde
işkenceci katillere ölüm
ilanı verenler bu kulübün
mazisiyle,değerleriyle,şe
ref,haysiyet ve onuruyla
oynamışlardır. Mezarda
yatan Lefter’lerin,Selçuk
Yula’ların kemiklerini sızlatmışlardır. Siz bu kulübü yönetmeye
layık değilsiniz; bu kulübe ve değerlerine hiç ama hiç yakışmıyorsunuz. Bundan böyle Fenerbahçe
için yapacağınız en büyük hizmet istifa edip gitmenizdir.
Fenerbahçe tarihine bu kara lekeyi sürenler derhal bir açıklama yapıp Fenerbahçe’nin büyük
taraftarından özür dilemelidirler.

Özal’dan Evren’e 12 Eylül teşekkürü
Türkiye’nin ilk
‘sivil’ Cumhurbaşkanı Turgut
Özal’ın 12 Eylül
darbesi için Kenan Evren’e teşekkür mektubu yazdığı ortaya çıktı.

züne çıkmasını da sağladı. Bu
belgelerdan biri de dönemin
Başbakanı ve Anavatan Partisi
Genel Başkanı Turgut Özal’a ait...

DÖRDÜNCÜ YILINDA
BİLE TEŞEKKÜR ETMİŞ

T

ürkiye’de muhafazakar siyasetin kilit isimlerinden
biri olan ve ülkenin ilk sivil cumhurbaşkanı olarak anılan
Turgut Özal’ın, 12 Eylül darbesini
gerçekleştiren ve kendisini anayasa oylaması ile Cumhurbaşkanı
seçtiren Kenan Evren’e darbe
yaptığı için teşekkür ettiği ortaya çıktı. Gerçek Gündem’in özel
haberine göre Turgut Özal henüz Başbakan olduğu sırada dönemin Cumhurbakanı Kenan
Evren’e yazdığı mektupta, “12
Eylül’ü gerçekleştirdiğiniz için
en kalbi şükranlarımı arz ediyorum’’ ifadesini kullanmış.

TURGUT ÖZAL’DAN
‘’TARİHİ’’ MEKTUP

TBMM Darbeleri Araştırma
Komisyonu’nun yaptığı çalışma-

lar kapsamında ortaya çıkan belgeler, tarihi gerçeklerin gün yü-

Gerçek Gündem’in yayınladığı belgeye göre, dönemin
Başbakanı Turgut Özal, cunta lideri Kenan Evren’e ve
Cumhurbaşkanlığı Konseyi
üyesi darbeci kuvvet komutanlarına ‘’darbenin dördüncü yıldönümü’’nde bile teşekkür etmeyi ihmal etmemiş...
TBMM’nin resmi evrakları arasında çıkan mektupta, Turgut
Özal’ın Kenan Evren’e “Sayın
Cumhurbaşkanım” diye hitap
ettiği görülüyor. Özal mektupta şu ifadeleri kullanmış: “Sayın
Cumhurbaşkanım, Memleketi
büyük bir badireden kurtararak
tekrar Atatürkçü bir görüşle demokratik sisteme geçirmekteki
büyük hizmetiniz hiçbir zaman
unutulmayacaktır. Bu vesile
ile zat-ı alilerine ve muhterem
Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyelerine 12 Eylül’ün dördüncü yıldönümünde kalbi şükranlarımı
arz ediyorum.’’
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Başbakan
Davutoğlu’nun
açıkladığı müjdeler
hayata geçiyor
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik geçen
hafta Almanya’da açıkladığı müjdeler için çalışmalar başladı. Anavatanlarından ayrı
yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdelerin hayata geçmesi için ilgili kurumlar,
gerekli mevzuat değişikliklerini en kısa sürede tamamlamak üzere kolları sıvadı.

A

vrupa’da yoğun olarak yaşayan Türkler eğitimden ulaşıma, hukuktan ekonomiye
ve sosyal sorunlara kadar pek çok
alanda yıllardır zorlu mücadeleler
veriyor. Yurtdışında yaşayan milyonlarca vatandaş, kendileri için
büyük sorun haline gelen konularda sevindirici haberi Başbakan
Davutoğlu’ndan aldı. Yurtdışında
yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalarıyla dikkati çeken Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB) yurtdışındaki vatandaşların önünde duran önemli meseleleri tespit ederek rapor
haline getirdi. Bu rapor, Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun geçen hafta Almanya’nın Dortmund kentinde açıkladığı yeni düzenlemelere
ışık tuttu.

En temel sorunlar
sıralandı
YTB, Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülkelerde karşılaştıkları en
temel sorunları raporlaştırdı ve bu
sıkıntılar hükümet programına dahil edildi. Raporda, yurtdışında seçim bölgesi oluşturulması ve seçilme hakkı verilmesi, yurtdışından
getirilen araçların kalış sürelerinin uzatılması, pasaport harçlarının düşürülmesi, tanıma ve tenfiz
davalarının kolaylaştırılması, dövizli askerlik bedelinin düşürülmesi, akademik eğitime maddi destek, yurtdışındaki Türk gençleri ile

Türkiye’nin ilişkilerinin güçlendirilmesi, Türkiye’ye yapılan hava yolu seyahatlerinde aile indirimi gibi
başlıklar altında öneriler sıralanarak, neler yapılabileceği aktarıldı.

Dövizli askerlik
daha kolay
Daha önce 6 bin Avro olan dövizli askerlik bedeli bin avroya düşürülme kararı alındı. Yurtdışında
yaşayan Türkler, askerlik için 6 bin
avroyu ödeyemediği zaman vatandaşlıktan çıkma riskiyle karşı karşıya kalıyordu. Miktarı düşürülen
ücretler arasında pasaport harçları da yer aldı. Alınan karar ile 217
avro olan pasaport harçları 100 avroya düşürülecek. Yurtdışından
Türkiye’ye seyahatleri sırasından
THY’yi tercih eden ailelere yüzde
20 indirim sağlanması planlanıyor.

Doğuma ve eğitime
destek
Başbakan Davutoğlu’nun verdiği
müjdeler arasında en dikkat çeken
gelişmelerden biri, eğitime verilecek olan destek. Buna göre yurtdışında ikamet ederken bulunduğu ülkede akademik eğitim alan
Tük vatandaşlarına lisans için
500, yüksek lisans için 700, doktora için ise bin avroluk burs desteği
sağlanacak. Eğitim gibi doğumun
da destekleneceğinin duyurulduğu açıklamada yurtdışında doğum

yapan vatandaşlara ilk çocuk için
300, ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuk için de 600 TL maddi destek sağlanacak. Öte yandan hukuki kararların tanınması noktasında
da büyük kolaylıklar getiriliyor.
Getirilen değişiklik ile Almanya’da
alınan hukuki bir karar Türkiye’de,
Türkiye’de alınan bir karar ise
Almanya’da tanınacak.

Seçilme hakkı geliyor
Yaşadıkları ülkelerde kullandıkları araçları Türkiye’de en fazla 180
gün tutabilen vatandaşlar, yasal
değişikliğin yapılmasının ardından araçlarını 2 yıl tutabilecek.
Yurtdışından getirilen cep telefonları Türkiye’de 30 gün boyunca kullanıma açık kalabiliyordu. Alınan
karar ile yurtdışından Türkiye’ye
gelen vatandaşların cep telefonları 60 gün boyunca iletişime açık
olacak. YTB’nin hazırladığı raporda, yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye’de yapılan seçimlerde
seçilmesi gerektiği, vatandaşlardan bu yönde talepler geldiğini de
bildirildi. Raporda yurtdışı seçmenin yurtiçi siyasal toplum ile bağlarının bu yolla güçleneceği vurgulandı. Başbakanlık, bu taleplere
de duyarsız kalmadı ve yurtdışında yaşayan seçmene seçilme hakkını da tanıyacak olan düzenlemenin yapılması kararını aldı.

Çalışmalar kısa

sürede başlayacak
Yurtdışındaki vatandaşları sevindiren kararların alınmasında etkin rol oynayan YTB’nin Başkanı
Doç. Dr. Kudret Bülbül, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının YTB’nin birinci derecede görev alanına girdiğinin altını çizdi.
Yurtdışında milyonlarca vatandaşımız olduğunu vurgulayan
Bülbül, “Vatandaşlarımızın ülkemizden ayrıldıkları günden bu yana pek çok alanda başarılara imza atmışlar ancak aynı şekilde bazı
sıkıntılar da yaşamışlar. Gün geçtikçe zamana ve siyasal-sosyal zemine bağlı olarak bu sorunların
çeşitlendiğini görmekteyiz. İşte
biz bu noktada YTB olarak yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın
sorunlarına kalıcı çözümler üretmek gayesindeyiz” diye konuştu. Bülbül, kendilerine yurtdışında yaşayan vatandaşlardan gelen
talepleri Başbakanlığa ilettiklerini ifade ederek, “YTB burada bir
ayna görevi yapmıştır. Vatandaşın
talebini doğrudan yansıtmıştır.
Vatandaşlarımızın sorunlarının
bu şekilde çözülüyor olmasından
mutluluk duyuyoruz. Müjdelerle ilgili çalışmaları en kısa sürede başlatıyoruz” şeklinde konuştu. Öte
yandan Başbakan Davutoğlu’nun
talimatıyla yurtdışında yaşayan ve
isteyen her aileye bayrak, Kuran-ı
Kerim ve Türkçe sözlük de dağıtılacak.
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“AİHM kararıyla Cemevi
tartışması sona ermiştir”
“AİHM’nin Yenibosna Cemevi’ne ilişkin
kararının kesinleşmesiyle cemevlerinin
ibadethane sayılıp sayılmayacağı tartışması artık sona ermiştir. AİHM cemevlerinin ibadethane olduğunu reddetmenin
bir insan hakkı ihlali oluşturduğunu karara
bağlamıştır.” Rıza Türmen yazdı

Y

enibosna Cemevi’nin bir
ibadethane olup olmadığı,
dolayısıyla elektrik faturasının Diyanet tarafından ödenip
ödenmeyeceği davasını, AİHM 2.
Dairesi 2 Aralık 2014’te karara bağlamış ve oybirliği ile Sözleşme’nin
ayrımcılığa ilişkin 14. maddesi ile
birlikte din ve vicdan özgürlüğüne
ilişkin 9. maddesinin ihlal edildiğine karar vermişti. Hükümet bu
kararın AİHM Büyük Daire’sinde
görüşülmesini talep etti. Sözleşme
gereğince, bu talepler beş yargıçtan oluşan bir kurul tarafından incelenir ve kurul davanın Sözleşme
açısından önemli olduğuna karar verirse, Büyük Daire’ye havale
eder. 5 yargıçlı kurulun hükümetin
talebini reddettiği 21 Nisan 2015’te
açıklandı. Böylece karar kesinleşmiş oldu.
2 0 0 2’d e y ay ı m l a n a n b i r
Bakanlar Kurulu kararı uyarınca
ibadethaneler elektrik parası ödemekten muaf tutuluyor. Elektrik
paraları Diyanet’e bağlı bir fondan ödeniyor. Kararda, ibadethane olarak cami, mescit, kilise ve
sinagog sayılıyor. Cemevi bunların arasında yok. Yenibosna’daki
Pir Hoca Ahmet Yesevi Cem Kültür
Merkezi, BEDAŞ’a başvurarak
Yenibosna’daki Cemevi’nin bir
ibadethane olduğunu ve elektrik
faturalarını ödemeyeceğini bildiriyor. BEDAŞ, elektrik faturalarının
Diyanet bünyesindeki fondan karşılandığını belirtiyor. Yenibosna
Cemevi’nin 668 bin TL borcu birikiyor.
Yenibosna Cemevi Beyoğlu
Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruyor. Mahkeme Diyanet’ten
Cemevi’nin ibadethane olup ol-

madığı konusunda görüş istiyor.
Diyanet tarihsel ve bilimsel bakımdan Aleviliğin bir din olmadığını, İslamın bir yorumu niteliği
taşıdığını, dolayısıyla Cemevi’nin
ibadethane olarak kabul edilemeyeceğini bildiriyor. Bu görüşe dayanarak dava reddediliyor. Yargıtay tarafından bu karar
onanıyor, dava AİHM’nin önüne geliyor. AİHM önce Yenibosna
Cemevi’nin ibadethane olup olmadığını inceledi. Cemevinde Alevi
inancının temel bir unsuru olan
cem yapıldığını, cenaze törenleri
için kullanıldığını, buna karşılık
bir ücret alınmadığını göz önünde tutarak cemevlerinin bir inanç
üyelerinin ibadet amacıyla kullandığı bir mekân, yani ibadethane olduğuna karar verdi. Sonraki
aşamada, cemevlerine aynı statüdeki başka ibadethanelerden
farklı işlem yapıldığını saptayan
AİHM, bu farklılığın nesnel ve makul bir nedene dayanıp dayanmadığını araştırdı.
AİHM’ye göre devletin bütün
inançlara karşı tarafsız ve eşit me-

safede olmak yükümlülüğü var.
Sözleşme’nin din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 9. maddesi bunu öngörmekte. Tarafsızlık
ilkesi gereğince devletin bir inancın meşruiyetine karar vermek gibi bir yetkisi bulunmamakta. Aynı
nedenle, devlet ibadethaneler için
bazı ayrıcalıklar tanımışsa, bütün
ibadethaneleri ayrım gözetmeksizin, eşit bir biçimde bu olanaklardan yararlandırmak zorunda.
Diyanet’in Aleviliğin ayrı bir din
olmadığı görüşü, cemevlerinin diğer ibadethanelere tanınan olanaklardan yararlandırılmamasını
haklı göstermez. AİHM bu görüşü
ilk kez belirtmemekte. Nüfus cüzdanından din hanesinin çıkarılmasının talep edildiği Sinan Işık
(2010) davasında da, ulusal mahkeme kararını Diyanet’in görüşüne dayandırmıştı. AİHM bu davada bir dinsel makamın görüşü esas
alınarak başvurucunun talebinin
reddedilmesinin devletin inançlar
karşısında tarafsız olma yükümlülüğünü ihlal ettiğine karar vermişti. Bu nedenlerle AİHM Yenibosna

Cemevi davasında, Sözleşme’nin
ayrımcılıkla ilgili 14. maddesiyle
birlikte din ve vicdan özgürlüğü
ile ilgili 9. maddesinin ihlaline karar verdi. Tazminat konusunu ise
erteledi. Bu ayrı bir karar konusu olacak. Kararın kesinleşmesiyle cemevlerinin ibadethane sayılıp sayılmayacağı tartışması artık
sona ermiştir. AİHM cemevlerinin ibadethane olduğunu ve bunu
reddetmenin bir insan hakkı ihlali
oluşturduğunu karara bağlamıştır.
Kararın bir başka önemli yanı, yargı organlarının Diyanet’in görüşünü esas alarak karar vermelerinin
kabul edilemeyeceği, bunun devletin inançlar karşısındaki tarafsızlığı ilkesi ile bağdaşmayacağı
yönündeki AİHM içtihadının yerleşmiş olmasıdır.
Sözleşme’nin 46. maddesi gereğince, AİHM kararları bağlayıcı
ve devletler kararları uygulamakla yükümlü. Kararın uygulanmasının anlamı, ihlale yol açan nedenin ortadan kaldırılmasıdır.
Yenibosna Cemevi kararının uygulanması bağlamında devletin
yükümlülüğü ayrımcılık nedenini
ortadan kaldırmak, başka bir deyişle cemevlerine ibadethane statüsü tanıyarak başka ibadethanelerle eşit işleme tabi tutmak.
Kararın uygulanmasından sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi. Büyükelçiler düzeyinde toplanan Bakanlar Komitesi
karar uygulanana dek konuyu
gündeminde tutar ve uygulanmadığı takdirde Türkiye üzerinde Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için
baskı yapar. Kararın uygulanması Alevilerin inanç özgürlüğünün
ve eşitliğin sağlanması bakımından önem taşıyor. Bu aynı zamanda Alevilerin devletle barışması yönünde atılmış önemli bir adım olur.
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Viyana – Viyana’da bir
çok otel 19 ve 23 Mayıs
arasında gerçekleşecek Eurovision Song
Contest sırasında fiyatlarını iki kat arttıracaklarını bildirdi. Österreich
Gazetesi bu konuda
araştırma yaptı ve daha
bir çok otelde o tarihler
için boş oda bulunduğunu bildirdi.

2

5hours Hotel’de normalde
değeri 120 Euro’dan başlayan odalar, Song Contest’in
final gününde 300 Euro tutacak.
Devlet operasının yanında bulunan Motel One 13 ve 20 Mayıs tarihleri arasında gece başına normal fiyata ek olarak 51,45 Euro, 21
ve 23 Mayıs tarihleri arasında gece
başına ayrıca 72,03 Euro tutacak.
Westbahnhof’taki Motel One ist 21
ve 23 Mayıs tarihleri arasında tek
kişilik odaları 143,40 Euro’ya, çift
kişilik odaları 158,47 Euro’ya kiralayacak.
Hotel Sacher’da normal odaların hepsi şimdiden rezerve edildi, boş olan suitlerin fiyatları ise
915 Euro’dan başlamakta. The
Guesthouse Vienna’da daha rezerve edilmemiş Superior-Odaların
fiyatı 290 Euro. Austria Trend
Hotel Park Royal Palace’ta 19 ve 23
Mayıs tarihleri için mevcut odaların fiyatları 119 Euro’dan başlıyor.

Mayıs 2015 – SAYI 167

Eurovision Song
Contest otel
fiyatlarını uçurdu
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KIRIM
Matem Günü

Milli Matem Gününde Türkiye ve
Avrupa’da Etkinlik Çağrısı - Avrupa Kırım
Tatar Dayanışma ve Kültür Merkezi Genel
Başkanı Rafet Karanlık, Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan’a başvurarak 18 Mayıs
Kırım Sürgün ve Soykırım Gününün
Türkiye ve Avrupa’da gündeme getirilmesini talep etti.

C

umhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Başbakan
Yardımcısı Prof. Dr. Numan
Kurtulmuş ve Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’e
hitaben birer mektup kaleme alan
Genel Başkan Rafet Karanlık 18
Mayıs 1944’te Kırım Türklerinin bir

gecede Stalin’in emri ile vatanlarından sürülmesi ve bu esnada yüzbinlerce Kırım Türk’ünün yarısının
hayatını kaybettiğine dikkat çekti.
İlgili mektuplar Kırım Tatar
Milli Meclisi Almanya Temsilci
Ahmet Özay tarafından ilgili makamlara iletildi.
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Eşine Facebook
yüzünden
baltayla saldıran
adam

K

orneuburg’ta yaşayan Türk asıllı bir
kişi, eşine Facebook
kullandığı için önce bıçakla sonra baltayla saldırdı.
“Teknolojiye karşı değilim,
ama nasıl kullanıldığına
bağlı” ifadesinde bulunan
saldırgan koca, karısının namusunu Facebook’ta kirlettiğinden kuşkulanmış.
Sanık eşini uyardığını şu
sözlerle belirtti: “Bir hafta
boyunca hesabını silmesi için
yalvardım”. Kocasının itirazlarına rağmen Facebook hesabını silmeyen kadın, sanığın
ifadesine göre, cep telefonunda da kadın isimleri altında bir
çok adam kaydetmişti. Kıskanç

kocası, karısının telefonunu
kontrol ederken bu kadınlardan birini arayıp, telefona bir adam baktığında
iyice kuşkulandı. Buna ilaveten eşinin Facebook hesabında 62 farklı erkekten
haber aldığını görünce,
sanık karısını korkutmaya karar verdiğini belirtti. Eşi kendisini ihbar ettikten sonra, evden uzak
kalma uyarısını dinlemeyen sanık, baltayla eşine saldırdıktan sonra eşini boğmaya çalıştı. Saldırı sırasında
oğulları araya girdi ve annesini kurtardı. Mahkemede yargılanan sanık 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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5 soruda nasıl oy
kullanacağım?

Strache bir
hemcinsi
tarafından cinsel
tacize uğramış!
1. 25.

S

trache gazetecilere gençliğinde nasıl
cinsel tacize uğradığını anlattı. ORF ile
yaptığı bir saat süren röportajda cinsel
taciz konusunda kararlaştırılan yasa tasarıları konu olunca, “Ben de cinsel tacize uğradım” ifadesinde bulunan FPÖ Parti Başkanı
Heinz-Christian Strache, geçen hafta gazetecilere bu konuda açıklama yapmıştı.
Cinsel tacize 14 ya da 15 yaşındayken uğradığını ifade eden Strache, o zamanlar eşcinsel bir adamın ona yaklaşıp kendisini sıkıştırdığını söyledi. O zamanlar kendini savunacak
yaşta ve güçlü olduğunu söyleyen Strache,
böylece tacizciden kurtulduğunu anlattı.
Strache buna rağmen yeni cinsel taciz yasa
tasarısını eleştiriyor. Österreich Gazetesi ile
yaptığı röportajda, “Bizim o konuda geçerli olan yasalarımız zaten iyi.” ve “Bu düzenlemeler ne zaman bitecek?” sözleriyle dikkat çekti. Strache bu yasanın özellikle karşı
cinsle flörtü zorlaştırdığını belirtti: “Sevecen
temaslar yasaklanırsa eğer, sorum şu, gelecekte nasıl partner bulacağız?” sözlerine yer
veren Strache, sigara içme ve araba kullanma
konusunda yapılan düzenlemeleri de eleştirdi. Strache ayrıca Avusturya halk şarkıcısı
Andreas Gaballier’in şu ifadesini de savunduğunu vurguladı: “Günümüzde bir erkek olarak kadınlardan hoşlanıyorsanız, iş gittikçe
zorlaşıyor.”
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DÖNEM MİLLETVEKİLİ
GENEL SEÇİMLERİNDE YURT
DIŞINDA KİMLER OY KULLANACAKTIR?

Yurt dışında kurulacak sandıklarda, yalnız www.yurtdisisecim.
com/yurt-disi-secmen-sorgulama
sitesinde kayıtlı seçmenler oy kullanabilecektir.

2. YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜ-

ĞÜNE KAYITLI MIYIM? NASIL
ÖĞRENİLİR?

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız; www.yurtdisisecim.com/
yurt-disi-secmen-sorgulama sayfasından veya Yüksek Seçim
Kurulu Başkanlığı’nın www.ysk.
gov.tr internet sayfasındaki “Yurt
Dışı Seçmen Sorgulama” butonundan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını öğrenebilirler.Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne
kaydı olmayan vatandaşlarımız
(bu tarih henüz netleşmemiştir.) tarihine kadar Büyükelçilik
ya da Başkonsolosluk makamına
başvurarak kayıt veya adres değişikliği yaptırabilirler. Bu tarihlerde Türkiye’de bulunan vatandaşlarımız bulundukları yerde İlçe
Seçim Kurulu’na başvurarak kayıt yaptırabilecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate

alınmayacaktır. 8 Nisan 2015 tarihinden sonra hiçbir şekilde kayıt
yaptırılamayacaktır.

3. YURT DIŞINDA HANGİ TARİH
VE SAATLER ARASINDA OY
KULLANILACAKTIR?

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 8 Mayıs
• 31 Mayıs 2015 tarihleri arasındayerel saat ile 10.00- 19.00 saatleri arasında oy kullanacaktır. Ancak, her ülke için 8 Mayıs
• 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında kalmak kaydıyla seçmen sayısına göre oy verme gün sayısı farklı olabilir. Gümrüklerde 8
Mayıs
• 7 Haziran 2015 tarihleri arasında 24 saat boyunca oy kullanıabilecektir. 7 Haziran 2015 yerel
saat ile 17.00 itibari ile oy kullanma işlemi sonlanacaktır.

4.

OY VERME GÜNÜ SANDIK
BAŞINA GİDEN SEÇMEN
OYUNU NASIL KULLANACAK?

Oy verme günü oyunu kullanmak
üzere sandık başına giden seçmen, sandık başkanına, Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarasını
taşıyan nüfus cüzdanı veya pasaportunu ibraz etmesi zorunludur.
Seçmenin nüfuz cüzdanı veya pa-

saportunda, Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarası bulunmuyorsa
numaranın yer aldığı ek bir kimlik belgesini veya temsilcilikçe verilmiş seçmeni tanıtacak nitelikte
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi gereklidir. Bu
şekilde kimliğini ispata yarayan
belge ibraz edemeyen seçmene
oy kullandırılmaz. Nüfus cüzdanı veya pasaportunu ibraz eden
seçmen;
• Hiçbir tarafında herhangi bir
işaret bulunmayan, ilçe seçim
kurulu ve sandık kurulu mührü ile mühürlü oy zarfını,
• Hiçbir tarafında işaret bulunmayan arkası sandık kurulu
mührü ile mühürlenmiş oy pusulasını,
• Ve “EVET” veya “TERCİH”
mührünü alarak kabine gider.
• “EVET” veya “TERCİH” mührünü oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine, parti için
ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle basar ve
birleşik oy pusulasını katlayıp zarfın içine koyarak ağzını yapıştırır. Birleşik oy pusulasında başkaca işaret, imza
ve benzeri işaretlemelerin bulunması oyu geçersiz kılar.
Yine zarfın içerisine oy pusulasından başka bir şey ko-

nulması da oyu geçersiz kılar.
Zarfı yapıştırıp oy sandığına
atmak suretiyle oyunu kullanan seçmen çizelgede isminin
bulunduğu yeri imzalandıktan sonra oyunu kullanılmış
olur.Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri
sürülerek yeni bir bileşik oy
pusulası verilmeyecektir.Cep
telefonu, fotoğraf veya film
makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kabine girilmesi
yasak olup cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazlar oy verme işlemi bittikten sonra iade
edilmek üzere sandık kuruluna teslim edilmelidir.

5. YURT

DIŞINDA YAŞADIĞI
HALDE TATİLİNİ GEÇİRM EK ÜZERE VEYA BİR
BAŞKA NEDENLE TÜRKİYE’DE BULUNAN VATANDAŞLARIMIZ OYUNU NASIL
KULLANACAKTIR?

Yurt dışında yaşadığı halde herhangi bir nedenle Türkiye’de bulunan vatandaşlarımız, 8 Mayıs - 7
Haziran 2015 tarihinden itibaren
44 adet gümrük kapısından herhangi birinde oyunu kullanabilecektir.
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Örnek “Birlikte Yaşam”
Futsal Turnuvası

alzburg -Geçen yıl Avusturya’daki Türk toplumunun 50. yıl dönümü vesilesiyle Salzburg Başkonsolosluğu ve
Salzburg Futbol Federasyonu’nun
işbirliğinde gerçekleştirilen
“Birlikte Yaşam” Salon Futbolu
(Futsal) Turnuvası bu yıl da, başta
Salzburg olmak üzere çevresindeki eyaletlerden Türk ve Avusturya
takımlarının katılımıyla 19 Nisan
Pazar günü gerçekleşti.
ULSZ Rif Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya Salzburg,
Tirol, Yukarı Avusturya ve
Kaernten eyaletlerinden vatandaşların oluşturduğu takımların yanı sıra Başkonsolosluk
mensupları ve THY Salzburg ofisi çalışanlarının oluşturduğu takımlar ve Avusturyalılardan oluşan Salzburg Şöhretler Karması
ile Salzburg Futbol Federasyonu
Takımı olmak üzere toplam 8 takım
katıldı. Türkiye ve Avusturya’nın
milli marşlarıyla başlayan turnuvanın açılışını Salzburg
Başkonsolosu Sayın Gürsel Evren
ve Salzburg Futbol Federasyonu
Başkan Yardımcısı Gerhard Huber
yaptı. Başkonsolos Evren açılış konuşmasında, söz konusu turnuvanın düzenlenmesinden duyduğu
memnuniyeti ifade ederek şunları ifade etti: “Sporun ve özellikle
futbolun kültürlerarası birleştirici özelliği vardır ve birarada yaşam
kültürünün güçlenmesine sağlam
katkılarda bulunmaktadır. İçinde
bulunduğumuz ortamda, karşılıklı saygı, hoşgörü ve anlayışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Turnuvaya katılan
tüm takımlara içtenlikle teşekkür

Salzburg Futbol Federasyonu ve Salzburg Başkonsolosluğu işbirliğiyle
“Birarada Yaşam Temalı Futsal Turnuvası” barış ve hoşgörü içinde geçti.
Avusturya ve Türkiye göçmenleri ile yeni dostluk köprülerinin atıldığı turnuvanın özellikle organizasyon kalitesi dikkat çekti.

eder, başarılar dilerim” Federasyon
Başkan Yardımcısı Huber konuşmasında, dil, din ve kültür gibi farklılıkların ortadan kaldırılması bakımından futbolun eşsiz bir spor dalı
olduğunu, futsal turnuvası düzenlenmesinin birarada yaşamın başarılı bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Turnuva sonunda yapılan törenle,
dereceye giren takımların kupa ve
ödülleri Başkonsolos Gürsel Evren
ve Salzburg Futbol Federasyonu
Başkan Yardımcısı Huber tarafından verildi. “Birlikte Yaşam”
adlı Salon Futbolu Turnuvasının
gelecek sene tekrarlanması
planlanıyor.

Salzburg
Başkonsolosu
Gürsel Evren
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Wiener Tierschutzombudsstelle informiert:

Taubenfüttern ist falsch
verstandener Tierschutz

■ Das Füttern mit Semmeln, Brot oder anderen Speiseresten schadet den Tieren. Sie werden dadurch krank und leiden. Zudem
verschmutzen diese Essensreste die Grünflächen bzw Gehsteige
und locken in der Nacht Ratten an.

G

üvercinlere yem vererek
onları korumuş olmazsınız
Ekmek, „semmel“ ve diğer
yemek artıklarıyla hayvanları bes-

lemek onlara zarar verir. Böylece
hayvanların hasta olmasına ve acı
çekmesine sebep oluruz. Ayrıca bu
yemek artıkları yeşil alanları, kal-

dırımları kirletir ve gece farelerin
gelmesine yol açar. Güvercinler
büyük şehirlerde yeterince yiyecek bulabildiklerinden dolayı ra-

hatça yaşamlarını sürdürebilirler.
Onları ek olarak beslemek gerekli
değildir. Yanlış ve yeterinden fazla yem verme güvercinlerin hastalanmasına yol açmaktadır. Ayrıca
olduğundan fazla çoğalmaktadırlar. Bu artış güvercinler arasında
giderek azalan yuva yerleri konusunda güçlü bir rekabete neden
olur, ki bu da hayvanların acı çekmesine yol açar.
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‚Samstag nix AMS‘
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VIYANA – Viyana’nın
Favoriten semtindeki
bir postanenin kapısına, üzerinde ‘Samstag
KEINE Auszahlung,
Samstag NIX AMS’
yazılı bir kağıt asılması Facebook’ta bir
çok insanın tepkisine
yol açtı. Bilerek kötü
ve yanlış bir Almanca
ile yazılan bu kağıt,
Favoriten semtinde yaşayan yabancı
uyruklu insanlarla
alay ediyor. Cumartesi
günlerinde AMS’in
işsiz insanlara yaptığı
ödemenin verilmediğini
belirten kağıdın muhtemelen ırkçı yazarı, bu
sebepten dolayı postanedeki işinden atıldı.
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Bankada ağır hakarete
uğrayan vatandaş şikayetçi
H

ayati Tan’ın morali oldukça bozulmuş ve depresyon içinde, Yeni Vatan
Gazetesi temsilcisini görünce büyük bir güvenli başladığı konuşmasının bir kısmında içini bize
şöyle döktü: “ Bir bankada Türkiye
göçmeni bir bayan çalışan, “su ve
ısınma parasını bir ayda değil iki
ayda çektirin” diye ricada bulunmam üzerine bana Türkçe olarak
ağır hakaretlerde bulundu. Bana,
“sen hastasın sen delisin” diye birkaç kez hakaret eden bayanın şefi
Avusturyalı idi ve anlamadığı için
bir müdahalede bulunmadı. Ben
bu bayana “beni böyle hor göremezsin” dedim. Karşı gelsem beni
sepetleyeceklerdi. Bunalıma girdim. Halbuki onu oraya belki de
Türkçe konuştuğu için koymuşlardı. Ben bu bayandan önce orada çalışan başka bir Türkiye göçmeni sempatik genç yüzünden
hesabımı orada açmıştım. Yani o
banka şubesine beni müşteri olarak kazandıran bir Türkiye göçmeni idi. Ama sonra gelen bu bayanın aşağılamaları ve aşağılayıcı
tavırları karşısında adeta dondum
kaldım ve çok üzüldüm. Bana bir
Avusturyalı veya Sırp bile bu güne kadar böyle davranmadı. Beni
müşteri olarak kaybettiğini, insanın bir köpeğe bile böyle davranmayacağını söyledim, “ben sizin
babanız yaşındayım” dedim ve ekledim: Güya siz Türkiye göçmenisiz bana bu güne bir bankada yapılan en ağır hakaretleri yaptınız.
Dünyamı karartınız. Ben sizden sadece hesabımdan çekilen paranın
her aydan iki aya çıkarılmasını rica etmiştim.”
Evet sevgili Yeni Vatan Gazetesi
okuyucuları. 65 yaşında bu emekli Türkiye göçmeninin yaşadığı bu
olay ilk değil ama son olması gerekiyor. Bu sonun gelmesi için herkesin aklını başına alması lazım.
Yeni Vatan Gazetesi devamlı yazıyor. Gerek Avusturya partilerinde gerek bürokratik alanlarda gerek ise başka yerlere torpille veya
hakkı ile gelen arasında fark şu;
torpille, göz boyama, ayak kaydır-

Birol Kılıç - Haber-Analiz

Hayati Tan 65 yaşında ve tam 42
yıldır Avusturya’da her türlü işte
çalışmış ve emekli olmuş Avusturya
vatandaşı bir insanımız. Belki siz
de benzer bir olaya şahit olmuş
olabilirsiniz. Bu tür rezaletlere artık
bir dur dememiz gerekiyor.
ma veya alavere ile gelen kişiler
kaba, aşağılık kompleksi içinde ve
milletinden bir insanı gördüğünde kabalaşıyor ve şeytanlaşıyor.
Çünkü kendisi bir üretim kabızı. Üretmiyor tüketiyor. Unvan aldığını sanıyor ama aslında foseptik çukuruna dönüyor ve o çukura
herkesi de peşinden sokmaya çalışıyor. Böyle Türkiye göçmeni si-

yasetçi, temsilci ve de birtakım
kurumlarda en önde olan ve güya bize hizmet edecek kişileri kimse istemiyor. Avusturya makamları bu Türkiye göçmeni kişileri
bankalara, Viyana Belediyesi’ne
veya önemli yerlere vatandaşına
yardım etsin diye danışman olarak alıyor. Irkçılık olmasın diye işe
alıyor. Doğru mu? Ama Türkiye

göçmeni kişi örneğin siyasi partide bir yerlere geldiğinde ilk işi
‘kaşının üzerinde gözün var’ dediği Türkiye göçmenine yapmadığı pisliği bırakmıyor. Ayak kaydırmalar, karalamalar ve her türlü
pislik. Bu kişı hele oralarda sözü
geçen bir Avusturyalı siyasetçiyi
veya bürokratı kafaya almasın..
Yatağına girmesin. Yandı gülüm
keten helva. Karalama istihbaratçısı olarak birçok çalışkan, dürüst
ve bağımsız kişi ve kurumun ayağını kaydırmak için bu kişinin yapmadığı fırıldaklık kalmıyor. Hep o
haklı, karşı taraf pis, rezil, hasta
ve deli. İşte bu Türkiye göçmeni,
Avusturyalı sahiplerinin yanında
güya süper uyum göstermiş aç fino
köpeği gibi hazır dururken, yalanları ise Türkiye göçmenlerinin gerçek sorunlarının tartışılmasını önlüyor. Proje adı altında asıl hedef
parayı cebe atmak. Para ve itibar
için her türlü fırıldaklığı yapıyor
ve dışarıda Türkiye göçmenlerini
çok iyi tanıyan kişi olarak etrafında baskı oluşturuyor. Balık baştan
kokar. Balığın başı olan siyasette
ve üst düzey kurumlarda durum
böyle olunca, bankalar ve günlük hayatın daha birçok alanında
Türkiye göçmenlerine böyle çirkin hakaretleri yapanlar korkmuyor ve utanmıyor. Çünkü bu rezil
davranışının hesabını soracak kişi ve kurum yok. Hayati Tan aslında hem bankanın hem bu bayanın adını bizimle paylaştı. Hatta
resimde gördüğünüz gibi o kadar
derinden yaralanmış ki cebinden
yazdığı notu çıkardı. Bu notunda bu bayanın ve bankanın adı ve
ona ettiği küfür gibi sözler ve olay
tarihini yazmış. Allah göstermesin, Hayati Tan bir kaza geçirse veya vefat etse, cebinden en son bu
bankada çalışan Türkiye göçmeni
bayanın ağır hakaretini içeren şu
notu çıkacak: “Sen hastasın sen
delisin”.

Ne kadar acı
Elli yıl sonra 300 binden fazla
Türkiye göçmeninin yaşadığı bir

ülkede Türkiye göçmeni bayan
Türklere hizmet etsin diye alındığı
bankada bu tür çirkin, aşağılayıcı
hakaretlerde bulunuyor. Böyle itibarlı bir bankada edilen bu hakaret
aslında tüm Türkiye göçmenlerine yapılmış çirkince bir davranıştır. Bu hakaretler Viyana’da yaşayan tüm partiler içinde alavere
dalavere ile seçilmiş veya seçtirilmiş, kendini beğenmiş iş takipçisi,
emek hırsızı , şantajcı Türkiye göçmenlerine atılmış bir tokattır. Hele
belediye, banka vb. hizmet sektöründe çalışanlar Türkiye göçmenlerinin, herhangi bir kural ve kanun olmamasına rağmen itina ile
Türkçe konuşmaktan kaçınmaları
ve UTANMALARI, konuşanları da
hor görme haddini kendinde bulmaları Avusturya’da sık rastlanan
hastalık haline geldi. Bu tür aşağılık kompleksi ile dolu insanlarımızın acilen tedaviye ihtiyaçları olduğu apaçık ortada.
Avusturyalı siyasilerin yanında fotoğraf çekip, “biz Türk esnafını ve toplumunun temsil ediyoruz” deyip esnafın sorunlarına
eğilmeyen mafya bozuntusu, aşağılık kompleksi kişilerin bu güne
kadar toplumu kandırmalarının
sonunda büyümüş hastalığın dışavurumudur bu olay. Her ne asıldan olursa olsun bütün Türkiye

göçmenlerine Avusturya’nın neresinde ve ne zaman olursa olsun
hakaret eden kişileri ve onları aşağılayanları Yeni Vatan Gazetesi
olarak lanetliyoruz. Tüm vatandaşları bu konuda susmadan demokratik tepki koymaya davet ediyoruz.

NİSAN 2013’TE BU SORUNU
GÜNDEME GETİRMİŞTİK
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Vatandaşların şok mesajını unutmayalım

Yusuf Çoban, 65
Emekli 37 yıldır
Viyana’da

‘FPÖ’den endişemiz yok’

E
N

Yeni Vatan : Viyana seçimlerinde
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çıktı. FPÖ’nün bu başarısındaki neden nedir?

10 Ekim 2010 tarihinde yapılan geçtiğimiz
Viyana Belediye ve Eyalet Meclisi seçimlerden oylarını ikiye katlayarak çıkan FPÖ’nün
ve Türk düşmanlığının seçimlerden sonra
ne konuma geleceğine dair endişelerin olup
olmadığını halka sormuştuk. Cevaplar
dikkat çekmişti. Hatırlyalım :

Çoban: Daha çok Avusturya’nın
gençleri oy verdi. Onlara daha
fazla olanaklar sağlayacağını söylediği için FPÖ’ye oyları verdiler.
Yeni Vatan: FPÖ’nün oylarının
artmasındaki nedenler arasında
seçmenin diğer partilere bir tepkisi olabilir mi? Bir de FPÖ’ye oy
vermiş olan Türkler var mıdır?

rdi?
e
l
ş
i
m

Çoban: Avusturya’nın gençleri
iktidar partisine karşı olsun diye vermişlerdir diye düşünüyorum. Buraya gelen bazı Türkler
uyum sağlayamıyor. Diğer partiler oy kaybetmesinler diye
uyum sağlayamayanı da kabul
ediyor. Gençler de buna karşı FPÖ’ye oy vermişlerdir.Bazı

de

Muzaffer Özyörük, 64
İnşaat Ustası 30 yıldır
Viyana’da
Yeni Vatan : Viyana seçimlerinde
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çıktı. FPÖ’nün bu başarısındaki neden nedir?
Özyörük: FPÖ buranın gençleriyle oylarını yükseltti. Türk
seçmenleri oy kullanmaya gitmiyorlar. .
Yeni Vatan : FPÖ’nün oylarının
artmasındaki nedenler arasında
seçmenin diğer partilere bir tepkisi olabilir mi? Bir de FPÖ’ye oy
vermiş olan Türkler var mıdır?
Öz yörük : Bazı şeylere tep ki olabileceğini düşünüyorum.
Sonuçta diğer partiler de bizim
kaşımıza gözümüze bizi içlerine almıyorlar. Hepsinin bir oy
düşüncesi var. Bu seçimlerde
FPÖ’ye oy vermiş Türklerin de
olduğunu düşünüyorum. Bizleri
istemeyen belli bir kesim FPÖ’ye
oy vermiş olabilir diye düşünüyorum.

Yeni Vatan : FPÖ’nün bu yükselişi sizde bir endişe uyandırıyor
mu? Strache’nin ‘Ya şimdi başkan yardımcısı olurum ya da 5 yıl
sonra Belediye Başkanı olurum’
söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Özyörük: Açıkcası hiçbir endişe
duymuyorum. Türkler alıştı artık
böyle durumlara. Strache’nin seçim
çalışmalarında kullandığı sözleri
oy kazanmak için söylediğini düşünüyorum. Bize karşı değişen bir
şey olmaz. Strache’nin de 5 yıl sonra başkan olacağını da tahmin etmiyorum. Ayrıca Häupl‘ın Strache’den
daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. O, Türkleri kullanıyor.
Seçimlerde hep bizi kullandılar.
Yeni Vatan: Türk kökenli siyasetçilerin seçimlerdeki durumlarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Özyörük: Seçimler öncesi çok çalıştılar ancak başaramadılar.
Zaten hemen hemen hepsi seçilemeyecek yerlerde aday olarak yazılmışlardı. Seçilememeleri bence
de çok normal.

16 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Sibel Alan, 30
Kasiyer, Viyana doğumlu
Yeni Vatan: Viyana seçimlerinde
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çıktı. FPÖ’nün bu başarısındaki neden nedir?
Alan: Türklere karşı uyguladıkları seçim propagandası başarılı olmuş gibi gözüküyor. Ancak sadece seçimleri Türk düşmanlığından
kazandığını söylersek yanlış konuşmuş oluruz.
Yeni Vatan: FPÖ’nün oylarının
artmasındaki nedenler arasında
seçmenin diğer partilere bir tepkisi olabilir mi? Bir de FPÖ’ye oy
vermiş olan Türkler var mıdır?
Alan: Seçimlerden çıkan sonuç
diğer partilere karşı Avusturya
halkının ‘yeter artık’ demesiydi.
Avusturya halkının bazı konularda sıkıntılı olduğunu gösteren
bir sonuç oldu. FPÖ’ye oy vermiş
Türklerin olabileceğini tahmin

ediyorum. Ama kesin vermişlerdir
diyemem. Sonuçta herkesin bir
hür düşüncesi var.
Yeni Vatan: FPÖ’nün bu yükselişi sizde bir endişe uyandırıyor
mu? Strache’nin ‘Ya şimdi başkan yardımcısı olurum ya da 5
yıl sonra Belediye Başkanı olurum’ söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Alan: Hiçbir endişem veya korkum yok. Strache’nin yaptığı sadece bir seçim propagandası. Başkan
olacağını da düşünmüyorum.
Ancak daha da güçlenirse belki
Türkiye’den gelmek biraz zorlaşır.
Yeni Vatan: Türk kökenli siyasetçilerin seçimlerdeki durumlarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Alan: Seçimlere dahi gitmedim.
Türk siyasetçileri birşeyler yapmaya çalışıyorlar ama ne için
ve nasıl yapıyorlar bilmiyorum.
Kendilerine başarı diliyorum.

Türklerin oy vermiş olabile ceklerini ben de düşünüyorum.
Türklere düşman olan Türkler
vermiştir.
Yeni Vatan: FPÖ’nün bu yükselişi sizde bir endişe uyandırıyor
mu? Strache’nin ‘Ya şimdi başkan yardımcısı olurum ya da 5 yıl
sonra Belediye Başkanı olurum’
söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çoban: Bizlerin hiçbir endişesi yok. Aşırı sağ partileri dünyanın her yerinde böyle bir yükselir ama başarılı olamazlar. Bende
Strache’nin ne şimdi ne de 5 yıl
sonra Başkan olabileceğini zannetmiyorum.
Yeni Vatan: Türk kökenli siyasetçilerin seçimlerdeki durumlarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çoban: Zaten seçilemeyecekleri
belliydi. Hepsi son sıralardaydı.
Seçilen Türk siyasetçilerinden de
bizim haklarımızı savunmalarını
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Mehmet Güneş, 62
Emekli, 30 yıldır
Viyana’da
Yeni Vatan: Viyana seçimlerinde
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çıktı. FPÖ’nün bu başarısındaki neden nedir?
Güneş: Türk düşmanlığı yaptı ve
oylarını ikiye katladı. Başka bir
açıklaması olmaz. Avusturyalı’lar
da bunun için oy verdi.
Yeni Vatan: FPÖ’nün oylarının artmasındaki nedenler arasında seçmenin diğer partilere bir tepkisi olabilir mi? Bir de
FPÖ’ye oy vermiş olan Türkler
var mıdır?
Güneş: SPÖ’nün hataları var. Bu
hatalardan sıkılmış da olabilir insanlar. FPÖ’ye oy veren Türklerin
olduğunu biliyorum. İnsanlar konuşurken duydum FPÖ’ye oy verdiklerini.
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İsmail Can kızgın:
“SPÖ bizi sömürdü”

Yeni Vatan: FPÖ’nün bu yükselişi sizde bir endişe uyandırıyor
mu? Strache’nin ‘Ya şimdi başkan yardımcısı olurum ya da 5 yıl
sonra Belediye Başkanı olurum’
söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Güneş: Benim bir endişem yok
ama çocuklarım için bir endişem
var. Yeni gelecek olan Türkler için
bir endişem var. Burada bizim ırkımıza ve dinimize saygısızlık yapmalarını istemiyorum. Strache’nin
başkan olabileceğine pek inanmıyorum. Ama böyle devam ederse
neden olmasın diyorum.

İsmail Can:
“SPÖ sosyal
demokrat geçiniyor. Ama sağcı
tabanını kaybetmemek için
yıllarca bizi
sömürdü.”

Yeni Vatan: Türk kökenli siyasetçilerin seçimlerdeki durumlarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Güneş: Hepsi çok çalıştı. Tebrik
ediyorum kendilerini. En azından
sesimizi duyuruyorlar. Bir sonraki seçimlerde inşallah daha fazla
Türk asıllı milletvekili olur.

E
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Zeynel Sarı, 60
İnşaat ustası, 24 yıldır
Viyana’da

ra FPÖ’ye oy verin dediler. Ama
kim olduklarını ben bilmiyorum.
Sadece duyduklarımız bunlar.

Yeni Vatan: Viyana seçimlerinde
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çıktı. FPÖ’nün bu başarısındaki neden nedir?

Yeni Vatan : FPÖ’nün bu yükselişi sizde bir endişe uyandırıyor
mu? Strache’nin ‘Ya şimdi başkan yardımcısı olurum ya da 5 yıl
sonra Belediye Başkanı olurum’
söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sarı:Seçimlerde camileri ve
Türkleri protesto etti. Halk da bunu destekledi. Gençler oylarını
hep FPÖ’ye verdi.
Yeni Vatan: FPÖ’nün oylarının
artmasındaki nedenler arasında
seçmenin diğer partilere bir tepkisi olabilir mi? Bir de FPÖ’ye oy
vermiş olan Türkler var mıdır?
Sarı: Kesinlikle vardır. SPÖ’nün
yaptığı bazı yanlışlıklara karşı verildi bu oylar. Ama bu tepki fazla büyümez. Yine bir şekilde FPÖ’nün oy yüzdesi düşer.
Türklerin verdiklerini biliyorum.
Hatta bazı Türkler seçimlerden önce FPÖ’ye çalıştılar. Gelip insanla-

Sarı: Endişelerimiz tabii ki var.
Ancak Strache’nin daha fazla güçleneceğini tahmin etmiyorum.
Eskiden de bazen FPÖ böyle oy alıyordu, sonra hep aynı şeyler oluyor. Strache’nin başkan olacağını
pek düşünmüyorum.
Yeni Vatan: Türk kökenli siyasetçilerin seçimlerdeki durumlarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sarı: Seçilenler inşallah Türk halkının sorunlarını çözmek için çalışırlar. Öyle yapmayacaklarsa hiç
seçilmesinler daha iyi.

İsmail Can:
Usta, 18 yıldır Viyana’da

T

rabzon’dan Viyana’ya yıllar önce göç eden İsmail
Can, Viyana’da konut sorununun asıl nedeninin SPÖ’nün
politikaları olduğunu ifade ederek Yeni Vatan’a şunları söyledi:
“SPÖ sosyal demokrat geçinen
aşırı sağcı bir parti ve Türkiye göçmenlerine karşı düşmanca bir siyaset güden FPÖ’ye oy gitmesin
diye yıllardır iki yüzlü bir siya-

set izliyor. Yirmi yıl öncesinde olduğu gibi beş altı nüfuslu Türkiye
göçmeni aileleri bir oda, mutfak,
tuvalet evlere, yüksek hava paralarıyla sokan SPÖ, hala entegrasyondan söz ediyor. Tek gözlü evlerde aileler yaşayabilmek için
çocuklarını parklara gönderdiler.
Çocuklar parklarda her türlü pisliğe bulaştı. Evlere ödenecek hava paraları için Türkiye göçmenleri kredi aldı, borca girdi. Şu anda
belediye evlerinin kirası 800 Euro.
Ev yardımı zaten neredeyse yok.

1200-1500 Euro alan aileler nasıl
geçinsinler. SPÖ bizi dibine kadar
sömürdü. Kalabalık aileyiz, zamanında oturma müsaadesi vermek
için daha büyük evde oturma şartı koydular. Kirası az olmak zorundaydı. Çünkü o zaman maaştan kirayı çıkardığında çocuk başına şu
kadar para düşecek kanunu çıkardılar. Bunları zamanında yapan
SPÖ’dür. (1989-95 yılları arasında İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen SPÖ’lü Löschnak’tan bahsediliyor) Unutulmasın.” İsmail

Can, SPÖ’nün sağcı tabanını kaybetmemek istediğini söyleyerek,
“SPÖ’nün sağcı tabanı FPÖ’ye gitmesin diye bizim gibi yabancıların hayatları ile oynadılar. Tamam
belki vatandaşlık kolay alınıyordu ama sorun hep aynıydı. SPÖ
Türkiye göçmeni temsilcileri ile
göz boyamasın. Çoğu iş takibi
için iktidarda olan SPÖ’yü kullanıyor. SPÖ de onları kullanıyor.
Kaybeden hep Türkiye göçmenleri. SPÖ’ye bundan sonra oy yok”
şeklinde konuştu.
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Depresyondan
utanma,
git tedavi ol

16 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Nasıl ki her an soğuk algınlığına
yakalanabiliriz, ruhsal
hastalıklara da rastlamak gayet
normal bir durumdur. Uzmanlar, insanların psikolojik
hastalıklara da sahip olabileceklerini belirtirken, ruhsal
hastalığın da olağan bir durum
olduğunu belirtiyorlar.
ceğini ve bunun da çok normal olduğunu ifade ederken,
tarihteki birçok ünlü şahsiyetin da ruhsal sorunları olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi: örn.
Abraham Lincoln (ağır depresyon), Winston Churchill
( B ip ol a r b o z u k lu k , m a nik depresyon), Ludwig van

K

onu hakkında bir psikiyatri uzmanı şunları
söylüyor: “İnsanlar çoğu zaman ruhsal olarak hasta olmayı kabullenemiyorlar.
Bunun başlıca sebepleri; olayın sosyal, maddi ve manevi
sonuçlarından kaynaklanıyor”. Bu tür psikolojik hastalıklardan mustarip olanlar
toplumda ötekileştiriliyor ve
“diğerleri” olarak görülüyor.
Ancak bu hastalıklar da di-

ğer fiziksel hastalıklar kadar
olağan ve normal bir durum.
Hatta ruhsal sorunlar gelişmiş ülkelerde en çok rastlanan 5 hastalığın başında geliyor: Depresyonlar, koroner
kalp hastalıkları, diyabet,
alkol bağımlılığı ve kalpdolaşım hastalıkları.
Viyana Psikososyal
Hizmetleri (PSD) Başhekimi
Georg Psota, bu tür hastalıkların herkeste görülebile-

Beethoven (alkolik). Bu hastalıkların olumsuz etkilerini en düşük düzeye indirmek
için toplumda, iş dünyasında
ve siyasette çalışmalar yapılmasını gerekli gören uzmanlar, insanları da uyarıyor:
“Psikolojik hastalıklarınızdan korkmayın, utanmayın
ve tedavi olun.”
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Fazla kira mı ödüyorum?

Viyana’da giderek artan kiralar birçok kiracının bütçesini 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?

E

ğer fazla kira ödediğinize dair bir şüpheniz varsa, araştırmakta yarar
var. Çünkü yasalara göre de evin
özelliklerine ve büyüklüğüne
bağlı olarak metrekare başına
belirli bir miktarın üstünde kira
almak mümkün değil. Birçok kiracının bu durumun farkında olmayarak her ay fazla kira ödediği de bir gerçek.

Ücretsiz danışmanlık
hizmeti
Viyana Belediyesi’nin bir hizmeti olan “Wiener Mietenrechner”

(kira hesaplayıcı) aracılığı ile
(www.mietenrechner.wien.at)
kira ücretinizin hangi sınırlar
içinde olduğunu hesaplayabilirsiniz. Bunun için kirada oturduğunuz evin adresini, büyüklüğünü ve çeşitli özelliklerini
yazmanız yeterli. Aynı zamanda MA 50’nin hizmetleri olan
“Mieterhilfe” (kiracılara yardım) ve “Schlichtungsstelle”
(hakem 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 faz-

la miktarı geri isteme hakkınız
bulunuyor. İnternetten takip etmenin yanı sıra, Mieterhilfe’ye
telefonla da ulaşıp, ücretsiz bilgi alabilirsiniz (01/4000-8000).

Ödenen fazla
kirayı geri almak
mümkün
Hukuksal olarak talepler inizde de MA 50’nin “Schlichtungsstelle” (hakem heyeti) adlı
bölümüne başvurmanız gerekiyor. Bağımsız olan ve kiracı ev sahibi arasındaki ihtilaflarda karar verme yetkisi olan bu

kurumun, mahkemeden tek farkı ise burada avukata ihtiyaç
duymamanız. Geçmiş yıllarda
Schlichtungsstelle 1400-1500
civarı anlaşmazlıkta karar almış, bu anlaşmazlıkların %
90’ının üzerinde ise “fazla kira
alındığı” ortaya çıkmıştı. 2012
yılında ise yaklaşık 1700 anlaşmazlıkta hakem heyetine başvuruldu. Belediye Meclisi Üyesi
Michael Ludwig de, insanları haklarını aramaya davet etti: “Fazla kira ödediği duygusuna kapılan her insanı, Viyana
Belediyesi’nin sunduğu hizmetleri kullanmaya çağırıyorum”.

Türk çocuğuna çirkin saldırı
Viyana - U14 yaş grubu futbol
maçında Viktoria ve Post SV
takımları Cumartesi günü karşı
karşıya geldi. Maç, genç futbolcu ve Victoria’nın takım kaptanı
Mert Y.’nin saldırıya uğramasından dolayı polisler tarafından sonlandırıldı.

H

akemin Victoria’ya serbest vuruş hakkı tanıması, karşı takımdan
bir oyuncunun topu sahadan
atmasına yol açtı. Bunun üzerine iki takımın da oyuncuları birbirlerine laf atmaya başladılar. Victoria’nın 13 yaşındaki
kaptanı Mert oyuncuları sakinleştirmeye çalışırken birden seyirci velilerden 190 boyunda bir

adam Mert’e saldırdı.
Mert’i arkadan boğan
ve sonra yumruklayan
adamın karşı takımda
oynayan çocuklardan
birinin babası olduğu ortaya çıktı. Victoria
U14’ün teknik direktörü
olayı şu şekilde yorumladı: “Diğerleri ile beraber adamı
uzaklaştırıp, polis gelene kadar

sıkı tuttuk.” Takım kaptanı Mert
ise saldırıdan sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Annesi
Serpil Hanım, fiziksel hasarla-

rın geçeceğini, ama oğlunun şoka uğradığını belirtti: “Oğlum iki
hafta sonra tekrar antrenmanlara katılabilecek.”

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.

A

vusturya Eğitim, Sanat
ve Kültür Bakanlığı tarafından ilkokulların 2, 3 ve
4. sınıflarında okutulması tavsiye edilen resimli büyük sözlük,
şimdiden 2014/15 eğitim dönemi
için ikinci dili Almanca ve anadili Türkçe olan çocukların iki dilde de yetkinliklerinin arttırılması
amacıyla okullardan 4.Baskısı sipariş edildi. Yeni Vatan Gazetesi
İmtiyaz Sahibi Birol Kılıç resimli büyük sözlük hakkında şunları söyledi: “Bu resimli kitap ile çocuklarımız ikinci okul yılından
itibaren günlük hayatlarına ege-

men olan bu iki dili sadece okullarda değil, evde de aileleriyle
birlikte oyun atmosferi içinde öğrenme, geliştirme fırsatı bulacaklar. Sözlüğümüzün ilk 3 bin baskısının ardından geliştirimiş ve
iyileştirilmiş haliyle ikinci baskısını sizlere sunmaktan ve Eğitim
Bakanlığı'nın tavsiye ettiği bir
sözlük ile uyum sürecine katkıda
bulunabilmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye göçmenleri için
Avusturya Almancası hava, su,
ekmek gibi gereklidir. Ancak bu
şekilde duygularımızı ifade edebilir ve gerektiği yerde demokratik

itiraz hakkımızı ancak bu şekilde
dile getirebiliriz. Dili bilmek aynı
zamanda vatandaşlık görevlerini
anlayabilmek ve bu ülkede yaşayan diğer insanları anlamak için
gereklidir.”
Uyuma teşvik eden bir kitap
projesi olarak bu sözlük, Türkiye
göçmeni çocuklarımıza Almanca
dilini eğlenceli bir atmosferde yakınlaştıracaktır. Eğlenceli ve rengarenk çizimlerle vücudumuz, ailemiz, renkler, giyim, yiyecekler
vs. gibi alt başlıklarla günlük hayatta ihtiyacımız olan kelimeleri sunan sözlükten hem çocuklar

faydalanabilir, hem de Almancayı
yeni öğrenmekte olan yetişkinler.
Bu motive edici sözlüğün yeni baskısında Avusturya Almancasına
özgü daha fazla kelime de bulmak mümkün. 46 sayfalık bu resimli büyük sözlük okullardan,
öğretmenlerden ve kitapçılardan
sipariş edilebilir:
"Das große Bildwörterbuch
Österreichisches DeutschTürkisch",
46 Sayfa, 16 Euro
ISBN 3-783707-405170,
Neue Welt Verlag
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Korkutan Sağlık raporu
Türk kadının ve erkeğinin vücut ölçüleri 13 yıl
sonra incelendi. Türk
kadını 13 yılda 6, Türk
erkeği de 7 kilo aldı.

T

ürkiye Endokrinoloji ve
Metobolizma Derneği, Sağlık
Bakanlığı, üniversite ve eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından ilki 1997 yılında gerçekleştirilen Türkiye Diyabet, Hipertansiyon,
Ob e z i te ve E n d o k r i n o l oj i k
Hastalıklar Prevalans Çalışması’nın
(TURDEP) ikincisi 18 Ocak ve 15
Haziran tarihleri arasında yapıl-

H

dı. 5 coğrafi bölgedeki 15 kentte,
her bir kentin 6’şar ilçesi ve bu ilçelerin 3’er mahallesinde gerçekleştirilen çalışmada 20 yaş üstü 16
bin 696’u kadın ve 9 bin 327‘si erkek olmak üzere 26 bin 499 kişinin
laboratuvar sonuçları incelendi.
Katılımcıların 15 bin 783’ü kentlerde yaşarken 10 bin 441’i kırsaldan seçildi. İstanbul Üniversitesi

laboratuvarında yapılan analizlerin ardından ön sonuçlar açıklandı. Çalışmanın yürütücüsü Prof.
Dr. İlhan Satman, 32’nci Türkiye
Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Kongresi’nde sonuçları katılımcılarla paylaştı. Çalışmaya
katılanların alışkanlık analizinde
sigara içenlerin oranının yüzde 42
azaldığı ortaya çıktı.

Şeker patlaması
Türkiye’de diyabet 1997 yılında yüzde 7.2 iken, 2010’da yüzde 13.7’ye
ulaştı. Gizli şekerin görülme sıklı-

38

ğı 1997’de 6.7 olarak gerçekleşirken
bu yıl oran yüzde 13.9 olarak tespit
edildi. Türkiye’de şeker hastalığının en çok görüldüğü bölge Doğu
Anadolu, en az görüldüğü bölge
Kuzey Anadolu oldu. Hastalığının
illere göre dağılımında ise Malatya
birinci olurken Bursa ve Diyarbakır
onu izledi. Kent nüfusunda hipertansiyon görülme sıklığı yüzde
23.55, kırsalda 32.22 oldu.

1 SANTIMETRE UZADIK
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Kilo sorunu olanlar
için yılbaşına
sağlıklı başlangıç

Vücut boyutları incelemesinde,
13 yıllık süreçte Türk kadının boyu 1 santimetre uzayarak ortalama 159, Türk erkeğinin boyu da 1
santimetre uzayarak 171 santimetreye ulaştı. Türk erkek ve kadın yetişkinlerin ortalama ömürleri dört
yıl uzadı. 13 yılda Türk kadını 6 kilo alarak ortalama ağırlığı 72 kilograma ulaştı.Türk erkeği de 7
kilo alarak 80 kilograma yükseldi.Kadınların bel çevresi 6 santimetre artarak 93, kalça çevresi de
7 santimetre artarak 109 santimetre olarak ölçüldü.
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‘‘Sağlıklı kalacağım“ koruyucu
sağlık (ÇEKAP) kontrolü Viyana´da

astalıkların zamanında
teşhis edilmesi ve tedavisi
için düzenli yapılan sağlık
kontrolleri insan sağlığında büyük önem taşıyor. Dil problemlerini çözmek için Viyana Belediyesi,
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emeklilik hakkındaki soruların cevaplandırılmasında insanlara yardımcı olacak.

Önceden önlem almak
tedaviden iyidir
Düzenli yapılan sağlık kontrolü
yüksek kollestrol, triglyceride ve
kan şekeri yükselmesi gibi tehlikeli unsurların zamanında tespit
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edilebilmesi açısından gereklidir.
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■ Kadınlar, erkekler ve çocuklu aileler için uygun ücretli fazla

yağları eritme programı Ocak 2011’den itibaren başlıyor.

K

adın ve Erkek Sağlığı
Enstitüsü (FEM, FEM Süd,
MEN) fazla kilolarını atmak
isteyen kişiler için ocak ayından
itibaren uygun ücretli kurslar sunuyor. Yararı kanıtlanmış olan bu
program Viyana Sağlık Destekleri
Kamusal Limited Şirketi (WiG),
Sağlıklı Avusturya Fonu (FGÖ) ve
ASKÖ işbirliği ve 15. bölge desteği ile uygulanıyor. Katılanlara 8,5
ay süresince beslenme ve hareket

alışkanlıklarının değiştirilebilmesinde ve günlük yaşamlarında destek verilecek. Kurslar psikolog ve
psikoterapistler tarafından sunulacak ve içeriği beslenme, tıp, jimnastik uzmanlarının katkılarıyla
belirlenecek. Kursların merkezinde
güç ve dayanıklılık alıştırmalarının
yanı sıra günlük hayatın sürdürülmesine ilişkin motivasyon çalışması ve bedensel hareketlerin sağladığı sevinci yaşamak yer alacak.

Kadın ve erkekler için Almanca ve
Türkçe gruplar oluşturulacak, kurs
esnasında çocuklara bakım imkanı
da bulunuyor.
Detaylı bilgi ve kayıt yaptırmak için aranacak telefonlar:
Kadınlar için 01/60 191 – 5202,
Erkekler için 01/60 191 – 5454 ve
aile olarak katılmak isteyenler
içinse 01/476 15 – 5771 telefondan
detaylı bilgi alabilirler.
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