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Buna karşı kısa adı FPÖ 
olan Avusturya Özgürlük 
Partisi’nin oylarını artıra-

cağı ifade ediliyor. Son üç ayda 
Steiermark ve Burgenland eyalet-
leri seçimlerinde FPÖ Partisi’nin 
dünya rekoru kırarcasına oylarını 
katladığı görüldü. SPÖ bu iki eya-
lette oy kaybetti. Niye?  Bu oy kay-
bının derin analizlerini yapan ve 
bunlardan ders çıkaranlar var mı?

Yeni Vatan Gazetesi olarak 
1999 yılından itibaren korku-
suzca ve çıkar ilişkisine girme-
den Viyana şehrindeki yanlışları 
dile getirdik. Hedefimiz yanlış-
ların ilk başta tespit edilmesi, 
tekrar edilmemesi ve çözüm ge-
tirilmesiydi. 1999 yılından iti-
baren SPÖ Partisi devamlı oy 
kaybetmektedir. Yüzde elli ve faz-
lası oy oranlarından SPÖ bu ka-
dar oy kaybına niye uğramıştır? 
Göçmen siyasiler özellikle gü-
ya SPÖ için sorunları çözecekle-
rine, devamlı SPÖ’nün göçmen 
ve Türkiye göçmenleri siyaseti-
ni yanlış yönlendirmiştir. Türkiye 
göçmenleri SPÖ Partisi’ne, ken-
dilerine bu kadar faydaları do-
kunduğu halde neden kızgınlar?  
Bunun  nedenlerini Yeni Vatan 
Gazetesi hep yazmıştır. Birçok ki-
şi, kurum, kuruluş ve siyasi ra-
kipler Yeni Vatan Gazetesi’nin 
eleştirilerini anlamış ve her yer-
de tekrarlamıştır. Hem de bire-
bir. Birçoğu kaynağını söyleme-
den. Hiç sorun değil.. Önemli 

olan Yeni Vatan Gazetesi’nin fi-
kirlerinin ve analizlerinin yaşa-
masıdır. Bardağa dolu tarafın-
dan bakarsak, SPÖ Partisi’nin 
son elli yılda Türkiye göçmenle-
rine büyük faydaları olmuştur. 
Son elli yılda Türkiye göçmenleri-
ne birçok hak ve hukuk kazandır-
mış SPÖ Partisi’ne  ve son yirmi 
yılda Viyana Belediye’sinin baş-

kanlığını yapmış Michael Häupl’e 
teşekkür ederiz.  SPÖ Partisi için-
de Arap ve Türkiye göçmeni din, 
ticaret  ile siyaeti son 15 yılda bir-
birine karıştırıp Türk toplumunu 
bölen, ehliyetli kişilerin önünü ke-
sen, sözde siyasetçi özde entrika-
cı ve politikacılar yüzünden SPÖ 
Partisine küsmek olmaz. Bu pa-
ra, mal, ev, ünvan ve makam için 

kendi değerlerini satmaya ve pa-
zarlamya hazır pragmatik kişiler 
seçimden sonra gerekli  demokra-
tik tepkileri alacaklardır. İmama 
kızıp oruç bozmanın anlamı yok.    
Eğer SPÖ Partisi 11 Ekim seçimle-
rinden sonra içindeki bu çıkarcı, 
sosyal demokrasi ile alakası olma-
yan, kendi makamı ve cebini dü-
şünen sözde politikacılardan ve 
particilerden kurtulmaz ise ilerde 
yüzde yirmilere düşen bir Parti ol-
ması muhtemeldir. Dost acı söyler.   

Tüm okuyucularımızı 11. Ekim. 
2015 Viyana Eyaleti seçimlerin-
de mutlaka gönlündeki partiye oy 
vermeye davet ediyoruz. Kime oy 
vereceğinize siz karar verin ama 
mutlaka seçim günü oy kullanın!    
Türkiye göçmenleri başta olmak 
üzere Viyana şehrini dünyanın ya-
şanabilir en güzel şehri  yapmada 
iktidar partisi olarak büyük emek-
leri geçen SPÖ Partisi’ni  nasıl eleş-
tirsek de, tekrar içtenlikle gönül-
den teşekkür etmek ve anmak şu 
anda farzdır. 

Tüm olumlu hizmetler 
için SPÖ´ye teşekkürler
11. Ekim 2015 tarihi Avusturya siyaset tarihinde bir dönüm 
noktası olabilir. Tüm seçim analizleri Viyana Eyaleti seçimlerin-
de kısa adı SPÖ olan Avusturya Sosyal Demokrat Partisi’nin 
yine oy kaybeceğini gösteriyor. Tüm okuyucularımızı 11. Ekim. 
2015 Viyana Eyaleti seçimlerinde mutlaka gönlündeki partiye 
oy vermeye davet ediyoruz. Kime oy vereceğinize siz karar 
verin ama mutlaka seçim günü oy kullanın! Türkiye göçmen-
leri başta olmak üzere Viyana şehrini dünyanın yaşanabilir 
en güzel şehri yapmada iktidar partisi olarak büyük emekleri 
geçen SPÖ Partisi’ni nasıl eleştirsek de, tekrar içtenlikle gönül-
den teşekkür etmek ve anmak şu anda farzdır.  

Wien Wahl
11.10.2015

■ HC Strache
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Yeni Şafak Gazetesi’nde bir 
süredir devam eden “Dindar 
kızlar mutlu mu?” tartışma-

sına Fatma Barbarasoğlu da ka-
tıldı. Barbarosoğlu, gazetenin bir 
diğer yazarı İsmail Kılıçarslan’ın 
aksine dindar kızların dindar er-
kekler yüzünden mutlu olamadığı 
kanaatinde. Barbarasoğlu “İsmail 
Kılıçarsalan, ‘Neşeli dindar kızlar’ 
diye yazmıştı. Keşke onun yazdığı 
gibi ‘neşeli’ olsa idi kızlar. Evet ne 
yiyelim ne içelim, ne giyelim der-

diyle dertli; şairlerin seminerleri-
ni, sohbetlerini kaçırmayan ‘neşe-
li’ kızlar var. Ama bir de dünyanın 
yükünü çeken ‘kederli dindar kız-
lar’ var. Bu gün sizlere bu genç kız-
lardan birinin mektubunu sunu-
yorum.” diyerek dindar bir kızın 
mektubunu yayınladı.

Dindar erkeklerden şikayet 
eden mektubun kahramanı “Hz. 
Yusuf Kıssasını idrak etmemiş er-
keklerle evlenmek istemiyoruz” 
derken önce erkeklerin kadınların 

gelişimini nasıl kısıtladığını anlat-
tı, ardından şu ifadeleri kullandı:  
“Bir diğer sorun ise muhafazakâr 
erkeklerin ahlaki yaşayış yönün-
den eylem-söylem tutarsızlığı ki 
bu da bir Müslüman’dan beklen-
meyecek bir durum. Her türlü tec-
rübeyi kendilerine hak görürken, 
evlenecekleri kızların tertemiz ol-
masını talep ediyorlar. Biz de on-
lara Kur’an’da Hz. Yusuf kıssasının 
niçin anlatıldığını sorup yolumu-
zu değiştiriyoruz.”

Muhafazakar erkekler her 
türlü tecrübeyi yaşayıp 
“tertemiz kızlar” istiyor

2014 yılında Avus-
turya’da 37.000 şir-
ket kurulurken, 5423 
şirketin sonu iflas 

oldu. İflas edenler arasın-
daki yeni işletmelerin ora-
nı % 34,3 olurken, bu işlet-
melerin 3-4 yaşından genç 
olduğu istatistiklere yan-
sıdı. KSV1870’den Hans-
Georg Kantner, “Birçok kişi, 
bir şeyler deneyeyim ve ris-
ke edeyim diye yola çıkıyor 
ama başarı tabii ki garanti 
değil” diye konuştu ve ekle-
di: “Şanslar % 50-50 olduğu 
takdirde, doğru yoldasınız 
demektir.”

Uzmanlar iş kurmada-
ki en önemli noktaların, iyi 
bir plan sahibi olmak, ye-
terli düzeyde başlangıç ser-
mayesi, işadamı bilgi-be-
cerisi ve piyasa hâkimiyeti 
olduğu konusunda hemfi-
kir. Bunun yanı sıra uzun 
ve meşakkatli işler gerek-
tiren bürokrasi karşısın-
da da sağlam bir sabır ge-
rektiği de bir gerçek. KSV 
Müdürü Johannes Nejedlik 
de, genç işadamlarına ve 
yatırımcılara bu noktala-
ra dikkat ederek girişim-
ci olmalarını tavsiye edi-
yor: “Bu yola giren ve risk 
alan her genç yatırımcı bi-
zi mutlu ediyor.”

Genç iş 
adamları 

dikkat!

Ev tekstili ürünleri ko-
nusunda uzman sa-
y ı l a n  B e t te n - Re i te r-

Flagshipstore Viyana’ya geliyor. 
Yenilikçi alışveriş anlayışıyla 
tanınan Betten-Reiter 14 Eylül 
Pazartesi günü açılış yapacak. 
Betten Reiter’ın en modern alış-
veriş mağazası Flagshipstore 14 
Eylül’den itibaren Mariahilfer 

Caddesi’nde müşterilerin hizme-
tine sunuluyor. Tarihi Stafa kule-
sindeki mağaza 2.000 metreka-
relik alanda ev tekstili ürünleri 
satacak. 
Müşterileri içtenlikle dekore 
edilmiş ürünler, modern elekt-
ronik fiyatlandırma sistemleri 
ve ürünlerle ilgili ayrıntıların bu-
lunduğu görüntü ekranları bekli-

yor. Bu modern alışveriş sistemi 
üç katlı mağazada alışveriş se-
verlere yepyeni bir alışveriş hissi 
veriyor. Betten-Reiter’ın müdürü 
Peter Hildebrand, „Ortam ne ka-
dar hoş ve sempatikse, müşte-
riler alışveriş sırasında o kadar 
rahat bir şekilde ürünlerin ara-
sından uygun olanları seçebilir-
ler.“, dedi. 

Avusturya’da 
iflas eden her üç 
şirketten birinin, 
3-4 yıldan daha 
az bir süredir 

faaliyet gösteren 
yeni bir işletme 
olduğu ortaya 

çıktı.

Yeni Betten-Reiter-Flagshipstore

“Al Huda” İslam merkezi 
bir apartman dairesin-
de 15 ila 25 küçük öğ-

renciden oluşan bir anaokulu aç-
mak istemişti.

Bu okulun amacı, “Arapça ve 
Kuran öğretmek ve İslam top-
lumunun bütünlüğünü güç-
lendirmektir.  Din bilgisinin 
çocuklara daha küçükken öğre-
tilmesinin temelidir.” diyen “Al 
Huda” İslam derneğinin bu iste-
ği Zürih İdare Mahkemesi tara-
fından reddedildi.

Mahkeme ret kararına ge-
rekçe olarak; anaokulunun eği-
timi, çalışma sistemi, din ve 
Arapça öğretilmesinin başka 
bir amaca alet edilme şüphesi-
ni gösterdi.

Zürih İdare Mahkemesi reddetti
İsviçre’nin Zürih kentinde “Al Huda” isimli İslam derneğinin İslami 

anaokulu açma isteğini Zürih İdare Mahkemesi reddetti.
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Yılın ilk ayında Avusturya 
vatandaşlığı 3980 kişi-
ye verilirken, bu kişiler-

den 37’sinin yurtdışında ya-

şadığı  belirtirldi.  Eyaletler 
arasında vatandaşlığa geçenler-
deki en büyük artış Kärnten’da 
(+ % 25) yaşanırken, bu eyale-

ti Niederösterreich (+ % 18,8), 
Viyana (% 10,7), Burgenland (+ % 
5,4) ve Vorarlberg (+ % 2,5) izle-
di. Buna karşılık Oberösterreich (- 
% 12,6), Tirol (- % 10,5), Salzburg 
(- % 4,2) ve Steiermark (- % 0,9) 
eyaletlerinde vatandaşlığa geçen 
kişi sayısında düşüş gözlemlendi.

Türkiye göçmenleri 
2. sırada

Vatandaşlığa geçen kişilerin kö-
kenlerine göz atıldığında ilk sıra-

da 628 kişiyle Bosna-Hersek geli-
yor (% 15,8). Listede Türkiye’den 
gelen göçmenler ikinci sırada yer 
alırken, bu kişilerin sayısı 506 ola-
rak kaydedildi (% 12,7). Üçüncü sı-
rada ise 283 vatandaş ile bir başka 
Balkan ülkesi Sırbistan yer alıyor 
(% 7,1).

Dikkat çeken başka bir istatistik 
ise, vatandaşlığa geçen kişilerin 
yaklaşık üçte birinin Avusturya 
doğumlu olduğunu tespit etti. (% 
36,3). Foto: Kurier

Statistik Austria kurumunun verilerine göre 
2015 yılının ilk yarısında 3980 kişi Avusturya 
vatandaşlığına geçti. Geçtiğimiz yılın aynı 

dönemiyle kıyaslandığında, vatandaşlık hakkı 
elde edenlerde yüzde 4,4’lük bir artış gözle-
nirken (166 kişi daha fazla), bölgesel olarak 
en büyük artış Kärnten eyaletinde yaşandı 
(+ % 25). Avusturya vatandaşlığına geçen 
kişilerin arasında kökeni Bosna-Hersek ve 

Türkiye’den gelenler başı çekiyor.

Vatandaşlığa 
geçenler artışta

Statistik Avusturya’nın ha-
zırladığı istatistiklere göre 
Viyana’da 460.163 Avusturya 

vatandaşlığına sahip olmayan ve 
712.000 göçmen asıllı insan yaşa-
makta. Avusturya vatandaşlığına 
sahip olmayan Viyanalı’ların sayı-
sı 2007 yılına kıyasla yüzde 49 art-
tı. Yeşiller’den Maria Vassilakou 
bu konuda, „Viyana‘da yaşayan 
göçmen asıllı insanların sayısı 

Viyanalı’ların yarısına denk geli-
yor. Entegrasyon konusu geride 
kaldı, şimdi benimseme ve destek 
verme ön planda olmalı.” ifadesin-
de bulundu. Bu konuda öncelikle 
eğitime ağırlık verilmesi gerektiği-
ni belirten Vassilakou, 2 yaşına gi-
ren her çocuğun anaokuluna gide-
bilmesinin önemini vurguladı. 

Belediye Başkanı Michael 
Häupl’un konuşmacılarından bi-

ri ise, „Bu insanların vatandaşlı-
ğa sahip olmamaları, uyum sağ-
lamadıkları anlamına gelmez. 
Avusturya vatandaşlığına sahip 
olmayan Viyanalı’ların çoğu AB ül-
kelerinden geliyor, 20 ve 29 yaşla-
rı arasında ve bunların yüzde 44’ü 
diplomalı.” SPÖ’lü konuşmacı bu 
sebepten dolayı Viyana’ya gelen 
göçün zarardan çok yarar olduğu-
nu da ifadesine ekledi. 

ÖVP Başkanı Juraczka ise, „Bu 
hayalperestliklerle çok vakit 
kaybettik.”, eleştirisinde bulun-
du. ÖVP ve SPÖ partilerinin is-
tatistiklerin sunduğu rakam-
ları göz önünde bulundurarak 
geçen yıllarda yapılan yanlış-
ları düzeltmeleri gerektiğini 
ifade eden Juraczka, entegras-
yonun performans eşliğinde ger-
çekleşmesi gerektiğini belirtti. 
Ayrıca Viyana’da düzenli kay-
dı olmadan okuyan 12.000 öğ-
rencinin bulunduğunu vurgu-
layan Juraczka, hiçbir partinin 
göçmenleri ihmal etmemesi ge-
rektiğini söyledi. Diğer partiler 
göçmen politikasını ihmal ettiği 
sürece, FPÖ’nün başarısının ar-
tacağı uzmanlar tarafından da 
sıkça vurgulandı. Göçmenlere 
karşı yaptığı propaganda saye-
sinde FPÖ’nün Viyana seçimleri-
ni kazanabileceği gerçeği, birçok 
Viyanalı’yı endişelendirmekte. 

Viyana‘nın yarısı göçmen asıllı
2007 yılından beri Viyana’da yaşayan 
göçmenlerin sayısı yüzde 49 oranlı 
artış gösterdi. 2007’den beri Viyana’ya 
151.000 insanın göç ettiği tespit edildi. 
Göçmenlerin Viyana Eyalet ve Belediye 
Seçimleri’ni doğrudan etkileyeceği ama 
hiçbir Avusturyalı parti veya liste tarafın-
dan temsil edilmedikleri gözle görülebilir 
bir gerçek.

Son zamanlarda sık sık 
eleştirilen Viyana Polis 
Başkanı Gerhard Pürstl 

ve yetkili Viyana Eyaleti Çevre 
Bakanı Ulli Sima, kumara kar-
şı aldıkları önlemlerin şimdiden 
başarıyla sonuçlandığını açık-
ladılar. Ocak ayından beri yapı-
lan 262 denetim sırasında 404 

yasadışı kumar otomatına el ko-
nuldu. 404 otomatın 257’sinin 1 
Ocak’tan beri yasaklanan kumar 
otomatı, kalan 147’sinin ise li-
sanssız oyun otomatı olduğu be-

lirtildi. Viyana Belediyesi’nden 
kumar ile yetkili Ulli Sima çıkarı-
lacak yeni yasalar ile ilgili yaptı-
ğı açıklamada, “Canlı-İddia, ya-
ni o sırada gerçekleşen bir maç 

ya da oyunla ilgili bahse girmek 
yasaklanacak. Maçların sonuç-
larını tahmin eden bahislere kar-
şı ise yasal olarak sorun çıkarıl-
mayacak.”, ifadesinde bulundu. 

Viyana’da kumar yasağı
Viyana’da yasadışı 

kumar makinelerine 
ve özellikle kaçak oyun 
makinelerine karşı alı-
nan önlemler, 1. Ocak 

2015´de kumar otomat-
larının tamamen yasak-

lanmasından sonra, 
artırılmakta.Viyana 

Belediyesi ve polisi bu 
konuda yaptıkları çalış-
maları yoğunlaştırırken, 
kumar mafyasının yüzü 

gülmüyor.
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Bugün matem ve dirilme günüdür

Beyaz atın süvarisi şehit olmuş
Matememiz var ey dost 
Bugün matem günü geldi
Ah şehidimiz vah şehidimiz
Senin derdin yürüğemizi deldi 
Şehitler ölmez vatan bölünmez
Bugün matem ve dirilme günüdür
Ey sözde İdris özünde İblis
Kürt Türk kardeştir
Alevi Sunni kardeşler
Tersi için çalışan kalleştir
Şehitlerimiz bizim canlarımız
Barış barış deyip İblislik yapanlar
Babamız olsa kalleştir.
Iblisler bizi birbirimize düşürmeden
Bir olalım, diri olalım, iri olalım
Atalım yüreğimizden nefreti 
Barış, esenlik ve kardeşlik için 
Sabırla hak ve barış yolunda çalışalım 
Vatanımız, yeni vatanımız ve
insanlık için.Hü gerçeğin demine hü! 
Yeni Vatan Gazetesi 
Viyana, 15.Eylül.2015

Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde şehit olan Piyade 
E r  G ö k h a n  Ç a k ı r ’ ı n 

İzmir’deki baba evine ateş düştü. 
Şehidin amcası Kutbettin Çakır, 
“Dün işyerlerimize Kürt olduğu-
muz gerekçesiyle saldırı girişimin-
de bulundular. Bugün ise oğlumu-
zun şehit olduğunun haberi geldi” 
dedi.

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki 
Cilvegözü Sınır Kapısı yakının-
da sınırda görev yapan Piyade 
Er Gökhan Çakır, ‘Özgür Suriye 
Ordusu’na bağlı grupların kont-
rolündeki Suriye tarafından ge-
len merminin isabet etmesi ile şe-
hit oldu. Aslen Muşlu olan Çakır’ın 
şehadet haberi İzmir Aliağa’daki 
evinde, mobilya satışı ve hay-
vancılıkla uğraşan babası Faruk 
Çakır’a (46) Aliağa Kaymakamı 
Bayram Yılmaz, Aliağa Garnizon 
Komutanı Yarbay Bora Meriç, 
Aliağa İlçe Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Volkan Gürler, Aliağa İlçe 
Emniyet Müdürü Hasan Tuhan ta-
rafından verildi. Oğlunun şehit 
haberini alan baba Faruk Çakır, 
yere çöküp, gözyaşlarına boğuldu.

13 yıl önce Muş’un Bulanık ilçe-
sinden ailesiyle Aliağa’ya göç ett-
tiği öğrenilen şehit babası Faruk 
Çakır, oğluyla hergün görüştük-
lerini, dünkü son görüşmelerin-
de oğlunun “Buralarda herhan-
gi bir çatışma yok. Burası sakin, 
endişelenmeyin” dediğini aktar-
dı. Şehidin amcası Kutbettin Çakır 
ise Kürt kökenli olduklarını bildi-

rerek, yeğeninin bir hafta önce as-
ker kıyafetleriyle çekildiği fotoğ-
rafı gönderdiğini ve “Ben vatanın 
namusunu koruyorum” dediğini 
söyledi. NTV’nin haberine göre; 
Kürt oldukları için dün işyerlerine 
saldırı girişiminde bulunulduğu-
nu ifade eden Çakır, “Dün işyerle-
rimize Kürt olduğumuz gerekçesiy-
le saldırı girişiminde bulundular. 
Bugün ise oğlumuzun şehit oldu-
ğunun haberi geldi, ocağımız yı-
kıldı. Biz Kürdüz ama hain değiliz. 
Benim bir yeğenim de Dağlıca da 
asker. Benim soy ismimi taşıyan 
şu anda 7 tane daha askerim var” 
diye konuştu.

Şehidin annesi Gülbeyaz Çakır, 
kardeşleri Hakan, Ramazan ve 
Sevda Çakır da gözyaşlarına bo-
ğuldu. Bekar olduğu öğrenilen şe-
hidin evine Türk bayrağı asıldı. 
Şehit Er çakır’ın cenazesinin aske-
ri uçakla bugün akşam saatlerin-
de Çiğli’deki askeri havaalanına 
getirilip, yarın Aliağa Şehitliği’nde 
toprağa verileceği öğrenildi.

Yeni Vatan Gazetesi: 
“Kürt Türk kardeştir-

Kışkırtmalara gelmeyelim”
‘Dün işyerimize 
Kürt olduğumuz 
için saldırmaya 
çalıştılar. Bugün 
oğlumuzun şehit 
haberi geldi”



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

4. sınıflarında okutulması tavsi-
ye edilen resimli büyük sözlük, 
şimdiden 2015/16 eğitim dönemi 
için ikinci dili Almanca ve anadi-
li Türkçe olan çocukların iki dil-
de de yetkinliklerinin arttırılması 
amacıyla okullardan 5.Baskısı si-
pariş edildi.  Yeni Vatan Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi Birol Kılıç resim-
li büyük sözlük hakkında şun-
ları söyledi: “Bu resimli kitap 
ile çocuklarımız ikinci okul yı-
lından itibaren günlük hayatla-

rına egemen olan bu iki dili sa-
dece okullarda değil, evde de 
aileleriyle birlikte oyun atmosfe-
ri içinde öğrenme, geliştirme fır-
satı bulacaklar. Sözlüğümüzün  
ilk  baskısının ardından geliştiri-
miş ve iyileştirilmiş haliyle ikin-
ci baskısını sizlere sunmaktan ve 
Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği 
bir sözlük ile uyum sürecine katkı-
da bulunabilmekten mutluluk du-
yuyoruz. Türkiye göçmenleri için 
Avusturya Almancası hava, su, 
ekmek gibi gereklidir. Ancak bu 
şekilde duygularımızı ifade edebi-
lir ve gerektiği yerde demokratik 

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

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

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

"Das große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-

Türkisch", 
 46 Sayfa, 16 Euro

ISBN 3-783707-405170, 
Neue Welt Verlag 

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

Yeni Vatan Gazetesi 
Neue Welt Verlag yayınevi  Avusturya'da yine bir ilki gerçekleştirerek hazırladığı büyük 
resimli Avusturya Almancası-Türkçe sözlüğün yeni ve geliştirilmiş  beşinci baskısını 10 
bin baskı ile ay başında piyasaya sürdü. BAvusturya Eğitim Bakanlığı'nın onay verip 
tavsiye ettiği kitaplar listesine giren sözlük için siparişler gelmeye başladı. Kitap hem 
okullardan, hem de kitapçılardan sipariş edilebilir. 
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Yeni Vatan Gazetesini ziyaret 
eden Kemal Soylu sorularımı-
zı cevapladı.

Yeni Vatan Gazetesi: Sayın 
Hocam, Viyana seçimleri 11 
Ekim’de. Siz Türkiye göçmenle-
ri arasında insan ayrımı yapma-
dan, özverili bir şekilde birlikte 
yaşamaya odaklı projeleriniz ile 
sevilen ve sayılan aktif bir SPÖ 
partisi üyesi olarak, bize vatan-
daşların SPÖ’ye az veya çok kır-
gın olmalarının sebebini açıklar 
mısınız?

Kemal Soylu: Her şeyden önce 

vatandaş partiye ve  yöneticilere, 
var olan haklarının yanı sıra, da-
ha iyi bir yaşam için yeni talepleri 
ile geliyor. Vatandaş burada haklı, 
bu bağlamda hiçbir parti görevli-
si vatandaşı suçlamıyor, tam tersi-
ne haklı buluyor.Bence yapılması 
gereken; vatandaş ister Avusturya 
vatandaşı olsun, ister olmasın, 
kendisini daha fazla anlatmalı ve 
vatandaşın şikayetleri daha ciddi-
ye alınmalı. Viyana şehrinde mu-
hakkak eksiklikler var. Bu konu-
da SPÖ Viyana teşkilatının seçim 
afişlerinde tüm sorunları dile ge-
tirmesi bir ilk. Kısaca SPÖ Viyana, 
“Biz dünyanın en yaşanılır şehri 

Viyana’yı gerçekleştirdik!“, demi-
yor. Aslında bunu demek hakkı. 
Tam tersine daha yapılacak çok iş 
var diyor. Yaranın olduğu yerlere 
parmak basarak insanlara ‘gelin 
bu sorunları da birlikte çözelim’ 
diyor. Bunun için gelin bizi seçin 
diyerek kendine olan özgüvenini 
gösteriyor. Yıllardır Viyana’da ikti-
darda olan SPÖ dışında verilecek 
oyların hepsi, aslında bu güne ka-
dar yapılan güzel hizmetleri gör-
memezlikten gelmekten kaynakla-
nıyor bence. Ben diyorum ki; SPÖ 
Partisi‘nin bu ülkeye ve Viyana 
şehrine yaptığı hizmetleri ve top-
luma kazandırdığı hakları görme-

mezlikten gelmeyelim. Burada ya-
pılması gereken, parti kendisini 
vatandaşa anlatmalı, daha da çok 
anlatmalı, ki verdiği hizmetler an-
latmakla bitmez. Partinin progra-
mında yer alan ana ilkeler, konu-
şulduğu yerde kalmamalıdır. Hele 
hele bu ülkeyi kendilerine ikinci 
bir vatan olarak seçen göçmenle-
re çok yönlü iletişimler kullana-
rak ulaşılmalı ve anlatılmalıdır. 
Bilindiği gibi SPÖ Partisi‘nin bu 
ülkenin kalkınmasında bulundu-
ğu katkıların anlamı ve önemi an-
latmakla bitmez. Viyana şehrinde 
sosyal demokrat bir partinin iş ba-
şında olması Viyanalı‘lar için bü-
yük bir kazançtır. Bundan dolayı 
SPÖ partisi desteklenmeli ve SPÖ‘ 
ye oy verilmelidir.

YVG: Sizi 23. Viyana SPÖ’den 
bölge meclisinin ve Viyana 
Eyaleti seçim listesinde seçil-
me şansının az olduğu bir  sı-
radan aday göstermişler. 
Biraz çok arkalarda değil mi? 
Buradan seçilmeniz imkansız 
değil mi?

Kemal Soylu: Bu soru için teşek-
kür ederim. Her seyden önce şunu 
rahatlıkla söyleyebilirim ki;  ben ve 
arkadaslarım bu sıralamadan ra-
hatsız değiliz. Dikkatinizi cekmek 
isterim ki, listede seçilmeyecek yer-
lerde olan yalnız ve yalnız göçmen 
kökenli adaylar değildir. Listede 
yer alan arkadaşların hepsinin ka-
zanma gibi bir şansları olamaz, bu 

mümkün değildir. Bu bir süreçtir 
ve burada kazanacak olan partidir. 
Partinin anlayışı ve duruşu, prog-
ramı çok önemlidir.Hepimiz par-
tinin başarılı olmasını istiyoruz.
Listelerde yer alan şahıslar gelip 
geçicidir, kalıcı olan Partinin ken-
disidir.Bu bağlamda şahsen benim 
için seçimlerde seçilecek yerden 
veya seçilmeyecek yerden aday 
gösterilmem önemli değil.Şunu ra-
hatlıkla söyleyebilirim; SPÖ gibi 
güvenilir ve sosyal yaşamdan ya-
na olan bir partide aday gösteril-
mem benim için bir onurdur. SPÖ 
sayesinde hem dernekler, hem de 
partim üzerinden insanlara kar-
şılıksız hizmet etmek beni mut-
lu ediyor. Bu anlamda SPÖ için-
de kendimi evimde hissediyorum. 
Bu partide kardeşlik içinde insan-
lara hizmet etmek çok ulvi bir duy-
gu. Herkes gelip SPÖ içinde siyaset 
yapsın. Beğenmediğiniz konula-
rı demokratik bir ortamda konu-
şalım ve tartışalım. Unutmayalım 
hepimiz insanız. Hatalarımız var-
dır. Bizi birbirimize karşı kışkırt-
maya çalışanlara ne asıllı olursak 
olalım sabır ve selam ile karşılık ve-
rerek, kardeşçe hemhal yapalım. 
Birbirimizi dinleyelim ve birbirimi-
ze yardımcı olalım. SPÖ Viyana’da 
tüm Viyanalılar’ın, özellikle de 
göçmenlerin birinci partisidir.

YVG: Neleri olumlu karşılamak 
gerekiyor? Viyana dünyanın en 
yaşanılır şehri ise bunda başka 
partilerin, mesela ÖVP’nin ve-
ya Yeşiller’in hiç mi emeği yok?

Kemal Soylu: Tabi ki var. Bunun 
aksini kimse de söylemiyor. 
Genel anlamda bizim tüm olum-
lu ve yapıcı emeklere minnet-
tar olmamız gerekiyor. Bugün 
Viyana’da iktidarda olan SPÖ ol-
masa, şu anda Viyana’da Türkiye 
göçmenleri ve diğer göçmenlerin 
yaşam kalitesi ve sosyal konum-
ları inanın bu kadar iyi olmazdı. 
Bunların hepsi sosyal demokrat 
bir siyasetin ve duruşun ürünle-
ri. Son yirmi yılda Avusturya‘da 
göçmenlerin ciddiye alınması ve 
yaşam koşullarının kolaylaştırıl-
ması, ev ve iş sorunlarının çözü-
müne yönelik uygulamalar, iş-
sizlik, sosyal haklar ve temiz bir 
çevre konusunda çok şey yapıldı. 
Bunlar Londra, Paris ve Roma şe-
hirlerinde yok. Niye? Çünkü ora-
da Viyana’da olduğu gibi ger-
çek bir Sosyal Demokrat Parti 
(SPÖ) yok. Bardağa dolu tarafın-
dan bakalım. Çevremizdeki ül-
kelere ve geldiğimiz sevgili vata-
nımız Türkiye’ye bakalım. Pek iç 
açıcı değil. Viyana şehri ise bu şe-
hirler arasında temizlik, ev, eği-
tim ve sosyal hakları ile parlıyor. 
Viyana şehrinde sade bir insan 
olarak inanın çok hakkınız var. 
Bardağın dolu tarafına baktığı-
nızda bunu görebilirsiniz. Lütfen 
bunu düşünerek SPÖ‘ye haksızlık 
yapmayalım.Sosyal kararlı, güve-
nilir ve ortak  yaşamı destekleyen  
SPÖ partisinden yana oyumuzu 
kullanalım derim.

YVG -11. Ekim seçimlerinde taş-
lar yerinde oynacak deniyor?  
Vatandaş rahatsız. Herkese ay-
rım yapmadan çok seslilik adı-
na söz hakkı verdik. Başka me-
sajlarınız var mı?

Kemal Soylu: Bildiğiniz gibi, 
Viyana şehri bizim gibi bir çok in-
sana yeni bir vatan olmuştur.Bu 
yeni vatanımızda her türlü ay-
rımcı, grup ve partilere fırsat ver-
meyelim.Bizi birbirimize karşı 
kışkırtmaya çalışanlara ne asıllı 
olursak olalım sabır ve selam ile 
karşılık verelim, kardeşçe hem-
hal yapalım. Birbirimizi dinleye-
lim ve birbirimize yardımcı olalım. 
SPÖ Viyana’da tüm Viyanalılar‘ın 
ve özellikle göçmenlerin birin-
ci partisidir. 11 Ekim seçimlerin-
de Viyanalılar‘ı SPÖ Partisi‘ne oy 
vermeye davet ediyorum. Bu bağ-
lamda 11 Ekim günü sandık başı-
na giderek oyumuzu sosyal de-

mokrat parti olan SPÖ‘den yana 
kullanarak, Viyana şehrinde or-
tak yaşamı birlikte şekillendire-
lim.Yeni Vatan Gazetesi´nin ba-
ğımsız ve çok etkili  korkusuz bir 
yayın olduğunu son on altı yıldır  
takip ederek gördük, öğrendik ve 
takdir ettik. Eleştirilerinizden biz-
lerde yıllar içinde  nasibimizi al-
dık. Yapıcı ve amaca ulaştırıcı bu  
SPÖ’nünde siyasi iktidar dönem-
lerinin sağladığı özgür bir ortam-

da yapılan eleştirileri dikkate al-
dık ve almak zorundayız.Başta 
size, Yeni Vatan Gazetesi çalışan-
larına ve  okuyucularına, sevgi ve 
derin hürmetlerimi sunarım. Tüm 
insanlarımızı, birbirimizi kırma-
dan, farklılıklarımıza samimi bir 
şekilde saygı duyarak, SPÖ iktida-
rı sayesinde defalarca dünyanın 
en yaşanır şehri seçilen Viyana’da 
kardeşliğe, dostluğa, birlik ve be-
raberliğe davet ediyorum.

SPÖ’ye niye oy 
verilsin hocam?

Viyana- Viyana’nın sevilen Türkçe dili öğretmeni ve SPÖ Partisi’nin 
aktif üyesi Kemal Soylu yıllardır fahri olarak küçük ve büyük insan-
lara hizmet,ortak yaşama odaklı projeleri ile dikkat çekiyor, toplum 
nezdinde seviliyor ve sayılıyor. 11 Ekim 2015 Viyana Eyaleti seçimleri 
öncesi herkese söz hakkı veren Yeni Vatan Gazetesi, Kemal Soylu ile 
Yeni Vatan Gazetesi merkezinde bir Türk kahvesi eşliğinde konuştu. 
SPÖ Partisi konusunda sorularımızı dobra dobra cevaplandıran Soylu 
özellikle, “ SPÖ Partisine olan kırgınlıkların nedeni nedir” sorusu kar-
şısında kendi fikirlerini dikkat çekici bir şekilde ifade etti. 

Türkçe kültür dersleri öğ-
retmeni olarak 1989 yı-
lından bu yana görev 

yapan Kemal Soylu, ayrıca 
“Avusturya Türkiye Öğretmenler 
Derneği’nin“ kurucularından 
biri ve bu derneğin üç dönem 
başkanlığını yapmış bir isim. 
Kemal Soylu özellikle Avusturya 
okullarında Türkçe kültür ders-
lerinin kurumsal bir şekilde ve-
rilmesi başta olmak üzere, okul-
larda öğleden sonra verilen etüt 
„dersyardımları“ çalışmaları 
ve 23 Nisan çocuk bayramı gibi 
bayramların okullarda kutlan-
masında büyük emekleri geç-
miş bir eğitimci.

Üç kız bir erkek olmak üzere 
dört çocuk babası olan Kemal 
Soylu‘nun çocuklarının hepsi 
okullarında üstün başarılar ile 
dikkat çekiyorlar. Avusturya 

Türkiye Amatör Sporcular 
Derneği‘nin kurucuları arasın-
da olan ve başkanlığını yapan 
Kemal Soylu hala fahri olarak 
topluma karşılıksız hizmete 
devam ediyor. Soylu uzun bir 
dönemden bu yana ortak ya-
şamı destekleyen kültürel et-
kinliklerine bir yenisini ekle-
yerek devam etti. Bu etkinlik 
Türkiye‘den Avusturya‘ya iş 
göçünün 50. yılına vesileyle 
yapmış olduğu fotograf sergisi 
oldu.  Bu sergide göçün 50.yı-
lında Türkiye göçmenlerinin 
Avusturya ekonomisindeki ye-
rini, var olan konumlarını ser-
gileyerek ortak yaşamdaki kat-
kılarını göstermiş oldu. Soylu 
fotoğraf sergisinde yer alan ça-
lışmalarını titiz bir çalışma ka-
taloğu şeklinde yayınlayarak 
takdir topladı.

Kemal Soylu kimdir?
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Viyana - ÖVP´den 11. Eylül seçimle-
rinde   Viyana Eyaleti Milletvekili   
adayı olan Mustaf İşcel’in onuncu 

Viyana’da seçim başlangıç çalışmalarında şu 

açıklamada bulunması dikkat çekti: „Bugün 
halka açık seçim startı verdik. Karşılaştığım 
vatandaşlarımızın bana güveni ve tam desteği 
beni çok mutlu etti. Kimse artık yeni gelişimle-
re ve siyasete adaycık olup gidenlere prim ver-
meyecek. Artık sorumluluk zamanı. Siz 30.000 
değil, 10.000 değil, 5.000 değil, sadece vere-
ceğiniz 1200 tercihli oyunuz ile Inşallah beni 
meclise seçeceksiniz.“ 

ÖVP Viyana teşkilatı yönetimi verdi-
ği karar ile 12.000 oyun en az yüzde onu-
nu tercihli oy alacak meclis adaylarının 
sorgusuz sualsiz kesin meclise girecek sıra-
lamada öne geçeceği kararını aldı. Geçmişte 
ÖVP’nin aldığı oylar ve listedeki sıralaması 
karşılaştrıldığında Mustafa İşcel’in meclise 
girmesi imkansız. 1200 ve üstü tercihli oy 
almak isteyen Mustafa İşcel buna rağmen 
bu seçimlerde kendine çok güveniyor. 

İşcel: 
“İnşallah 

beni 1200 tercihli 
oyunuz ile  meclise 

taşıyacaksınız“ 
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Meinl-Reisinger’ın 
Presse Gazetesi’ne 

verdiği röportaj şöyle:

Soru: Neos’un afişlerinde 
„Zengin siyasetçi yerine akıllı 
çocuklar istiyoruz.“ sloganı ya-
zıyor. Kendiniz siyasetçi oldu-
ğunuz halde, başka siyasetçi-
lere hakaret etmek sizce akıllı 
denilebilecek bir hamle mi?

Meinl-Reisinger: Bu afişlerde 
Viyana’daki siyasi sistemden bah-
sediyoruz. Avrupa’nın en yüksek 
parti bütçesinin yanısıra, iktidar-
da olan partiler her türlü yoldan 
gelir elde ediyorlar - derneklerden, 
partilere yakın olan ve belediyenin 
kontrat yaptığı firmalardan veya 
oda sistemindeki zorunlu katkı-
lardan (Zwangsbeitraege bei den 
Kammern). Afişte bahsettiğimiz 
zengin politikacılar bunlar. Biz bu 
paraları çocukların eğitimine ya-
tırmak istiyoruz.

Soru: Neos partisi seçim kam-
panyasına fazla erken başlama-
dı mı? Bu sebepten dolayı ener-
jiniz erken tükenebilir. 

Meinl-Reisinger: Merak etmeyin, 
bizim enerjimiz bol. Biz Viyana se-
çim kampanyasını sırf bağış ve al-
dığımız borçlar üzerinden finanse 
ediyoruz. Bu ekonomik sakıncayı 

hızlı ve dürüst bir politika ile telafi 
etmeyi amaçlıyoruz.

Soru: Neos partisi içeriklerin-
den dolayı değil, içeriklerini bu 
şekilde dile getirdiği için eleşti-
rildi. Neos’un FPÖ partisi kadar 
popülist olduğunu iddia eden-
ler var.

Meinl-Reisinger: Bir çok Viyanalı 
şimdiki belediye politikasından 
memnun değil: işsizlik artmak-
ta, kişi başına borç oranı yüksek, 
sistemli yolsuzluklar, Viyana’nın 
özellikle bir partinin işine gel-
mesi... Belediye masrafları gelir-
lere oransız bir şekilde artıyor. 
Öncelikle daha tutumlu olmak la-
zım. Bizim tüm argümanlarımız 
rakam ve gerçeklere dayanmakta. 
Sesimizin duyulmasını istediği-
miz için kendimizi bu şekilde ifa-
de ediyoruz. 

Soru: Belediye yönetimi için da-
ha az para harcanması koalis-
yon şartlarınızdan biri mi?

Meinl-Reisinger: Kesinlikle. 
Eyalet ve ilçe müdürlüklerinin sa-
yısının yarıya indirilmesini, bele-
diye reklamlarının azaltılmasını 
ve parti gelirinin yüzde ellisinin 
kesilmesini talep ediyoruz. 

Soru: Koalisyon yapmak için koş-
tuğunuz diğer şartlar nelerdir?

Meinl-Reisinger: Viyana’nın özel-
likle eğitim sistemi konusunda ek-
sikleri var. SPÖ ve Yeşiller ise bu 
konuda beş yıldır hiç bir önlem al-
madılar. Eğitim sistemini yenile-
memiz lazım, bunun için gerekli 
olan tasarılar elimizde. 

Soru: Burgenland ve Steiermark 
eyalet seçimlerinde Neos partisi 
başarılı olamadı. Viyana seçim-
leri sizin için son şans mı?

Meinl-Reisinger: Mühim olan, 
Viyana’da ne kadar oy kazanaca-
ğımız. İnsanlar değişiklik arayı-
şında, Viyanalı’ların çoğu bu du-
rumdan bıktı. 

Soru: … ama bu insanlar FPÖ’ye 
oy veriyor.

Meinl-Reisinger: FPÖ dürüst bir 
şekilde yenilik yapmak istemi-
yor. FPÖ bu sistemin bir parçası. 
Strache’nin neresi yeni? Strache 
ilk defa ilçe yönetimine seçildi-
ğinde ben 13 yaşındaydım. Bunun 
üzerinden 24 yıl geçti. Ve: ÖVP-
FPÖ koalisyonu sırasında FPÖ’ye 

karşı yapılan yolsuzluk iddiala-
rı hala adliye tarafından araştı-
rılmakta ve şu sıralar yine gün-
demde. Birçok kişi yeniliklerin 
Strache’siz yapılmasını istiyor.

Soru: Durumdan memnun ol-
mayan Viyanalı’lar neder 
Yeşiller veya Neos yerine FPÖ’ye 
oy veriyorlar?

Meinl-Reisinger: Yeşiller hükü-
mette ama hiç bir şey değişmedi. 
Şimdiye dek çoktan örnek olarak 
özerk okullar kurulabilirdi. Ama 
ilkokullardaki koşulları değiştir-
mek yerine, bedava özel ders kurs-
ları sunuluyor. Bu SPÖ’nün yaptığı 
siyaset, Yeşiller tarafından ikti-
darda kalabilmek adına destekle-
niyor. Neos Viyana eyalet ve bele-
diye seçimlerine bu sefer ilk defa 
katılacak ve başarılı olacak. 

Soru: Yani Yeşiller, ona karşı sa-
vaşacaklarını iddia ettikleri bu 
sistemin bir parçası mı oldular?

Meinl-Reisinger: Evet. İdeallerini 
iktidarda kalabilmek adına sattılar. 

„Yeşiller Partisi 
ideallerini sattı“

Neos Partisi’nin liste başı adayı Meinl-Reisinger, 
popülizm, koalisyon imkanları, Strache ve Yeşiller 

hakkında konuştu.

Viyana Belediye Başkanı Yardımcısı Vassilakou: 

 „Irkçılığa karşı partiniz 
Yeşiller Partisi’dir“ 

Viyana- Yeni Vatan 
Gazetesi´ne konuşan Yeşil-
ler Partisi Viyana teşkilatı 
başkanı ve Viyana Belediye 
Başkanı Yardımcısı Maria 
Vassilakou, “Irkçılığa karşı 
sözleri ile değil, icraatları ile 
mücadele eden tek parti Ye-
şiller Partisi’dir. Son yıllarda 
göçmenlere, mültecilere, 
özellikle müslümanlara ve 
Türkiye göçmenlerine sahip 
çıkan ve onları koruyan tek 
parti Yeşiller Partisi oldu. 
İster kabul edin, ister etme-
yin ama şimdiye dek en katı 
yabancılar kanunu (Frem-
denrecht) SPÖ’lü İç İşleri 
Bakanı Löschnak zamanın-
da çıkarılmıştı.“ dedi.

Vassilakou, „11. Ekim seçim-
lerinde hiç çekinmeden 
Yeşiller Partisi’ni seçin.“ de-

dikten sonra şunları ifade etti: „Ye-
şilleri seçin. Çünkü biz hiç ayrım 
yapmadan ezilenlerin yanındayız. 
Diğer partilere kalsa en başta bizim 
Viyana’da gerçekleştirdiğimiz 395 
Avroluk yıllık tramvay, otobüs ve 
yer altı trenleri bileti projesi olmak 
üzere tüm sosyal hizmetleri kısa-
caklar.“

Yunan asıllı Maria Vassilakou 
kendisinin 1996 yılında ilk defa 
Viyana Eyaletine göçmen asıllı 
bir Avusturyalı olarak milletvekili 
seçildikten sonra, tüm partilerin 
göçmenleri seçilecek yerden aday 
gösterdiklerini söyledi ve şunları 
ekledi, „ Bu hepimizin başarısıdır. 

Bu bir kazanımdır. Bu sayede Tür-
kiye göçmenleri başta olmak üzere, 
diğer göçmenler de siyasette aktif 
bir rol oynadılar. Siyaset yapan göç-
menlerin sayısının artması lazım. 
Ben kalbi halk için atan ve dürüst 
siyaset yapan, Türkiye göçmenleri 
başta olmak üzere, tüm göçmenleri 
içten kucaklıyorum. Hep birlikte 
bu şehri daha güzel, daha demok-
ratik, daha insancıl yapalım ve 
karşılıklı saygı ve sevginin artması 
için çalışalım. Bu şehirde eğer bir 
göçmen Viyana Belediye Başkan 
Yardımcısı oluyorsa, bu şehirde 
dürüst, temiz ve çalışan göçmenle-
re tüm kapılar açıktır. Yeşiller Parti-
si olarak tüm Türkiye göçmenlerini 
kucaklar ve onlara buradan sevgi 
ve saygılarımı sunarım.“

Maria 
Vassilakou 

Birol 
Kilic
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şıyarak buradaki insanları bölmek 
olmaz. Bu listenin uzun vadede za-
rarı daha fazla olacaktır. Herkes si-
zin tuttuğunuz parti hangi parti 
olursa olsun onu tutmak ve onun 

siyasetini burada gütmek zorun-
da değil. Ama herkes insanları böl-
meden Viyana’daki ortak sorun-
larımız konusunda kafa yormalı. 
Burada Türkiye göçmeni olan bin 

türlü insan var. Bu insanları bura-
da Türkiye’nin sorunları ile bölme-
nin anlamı ne? Bizim için demok-
ratik ve yüksel ahlaki değerler ve 
de emek vererek başarıya ulaşıl-

ması çok önemli. Türkiye göçmen-
leri esnaflara her alanda destek 
vermeye hazırız. Özellikle bu yeni 
yazar kasa sistemi konusunda on-
ların sorunlarını dinlemeye ve de-
ğerlendirmeye hazırız.“ 

Alexander Biach özellikle son 
dönemde göçmen çocukların 
Almanca diliyle sorunları ile ilgili 
şunları ifade etti: “Türkiye göçmen-
lerinin çocukları bizim de çocukla-
rımız ve onların en iyi bir eğitim-
den geçmesini istiyoruz. Bunun 
için hem ana dilini çok iyi konuş-
maları, ama en başta Almanca di-
line ilk okula başlamadan hakim 
olmaları gerekmektedir. O yüzden 
mecburi ilk okul öncesi ana okul-
da Almanca dersleri çok önemli. 
Çocuklar Almanca diline hakim 
olursa, dersleri daha iyi anlayıp 
meslek seçiminde zorluk çekmez-
ler.“ Biach yaptığı uzun konuşma-
nın finalinde, “11. Ekim´de ÖVP 
Partisini seçenler bir aile ve değer-
ler partisini seçmiş olacaklar. Tüm 
Türkiye göçmenlerine  Yeni Vatan 
Gazetesi vesilesi ile sevgi ve saygı-
larımı sunarım.” dedi. 

Viyana – Alexander Biach, 
“ Türkiye poltikasının 
Avusturya’ya getirilmesin-

den rahatsızız. Viyana ve diğer şe-
hirlerdeki Türkiye göçmenlerinin 
sorunlarını, Türkiye’deki siyasi 
parti  ve sorunları buraya getire-
rek çözemeyiz.” dedi. Biach,   şun-
ları ifade etti: “Burada bin tane 
yerel sorunumuz var. Hepsi ener-
ji gerektiriyor. Biz ilk önce Viyana 
şehrindeki esnafların, işçilerin, 
çocukların, gençlerin, hanımla-
rın sorunlarını çözmeliyiz.  O yüz-
den tanıdığımız kişiler tarafından 
kurulan 11. Ekim´de seçime gire-
cek Türk listesinin temsilcileri bi-
zi hayal kırıklığına uğrattılar ve biz 
bunu suratımıza atılmış bir tokat 
olarak anlıyoruz. Bazı bencin, iki 
yüzlü, ihtiraslı ve hırslı kişilerin so-
runları yüzünden Türkiye göçmen-
lerine zarar verilmemeli. Biz ÖVP 
olarak partimizden bu arkadaşla-
ra çok destek verdik, ama devamlı 
Türkiye siyasetini Avusturya’ya ta-

ÖVP Alexander Biach : 

ÖVP Viyana teşkilatından 11. Ekim’de  Viyana Eyaletien seçilmesi kesin gözü ile ba-
kılan, 2007 yılından bu yana ÖV-  Wirtschaftbund Müdürü Alexander Biach, Yeni 

Vatan Gazetesi’ni ziyaret  ederek önemli mesajlar verdi. „Türkiye‘nin sorunlarını bura-
da çözemezsiniz, ama bölünürsünüz” diyen Alexander Biach, “Tüm Türkiye göçmen-
lerine enerjimizi buradaki sorunları uyum içinde çözmek için kullanalım.” dedi. Biach 
insanların birbirlerini yurtdışındaki sorunları ve farklılıklar yüzünden kırmamasını ve 
bazı ihtiraslı ve hırslı kişilerin sorunları yüzünden Türkiye göçmenlerine zarar veril-

memesi konusunda dikkatli olmaya davet etti. 

RÖPORTAJ 

“Türkiye sorunlarını 
Viyana’ya getirerek bölmeyin”

Alexander 
Biach

Birol 
Kilic
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Fotoğraflardaki gönüllü vatan-
daşlar bir çok kişi ve kurum ta-
rafından bağışlanan yiyecek-
ler ve içecekleri dağıtıyorlar. 
Mültecilere çay kahve ikram 

ediliyor.  Vietnamlı bir lokan-
ta sahibi dört günden beri lo-
kantasında hazırladıkları sıcak 
yemekleri mültecilere servis ya-
pıyor.  Mülteciler bağışlanan giy-

silerin arasından ihtiyaç duyduk-
larını seçip alabiliyorlar. 

Özel olarak çocuklar için hazır-
lanan bölümde, çocuklar gönüllü-
lerin eşliğinde resim çizerek vakit-

lerini değerlendiriyorlar.  Gönüllü 
olarak mültecilere yardım hizmet-
lerinde bulunan kişilerin bir kıs-
mı da gençlerden ve öğrenciler-
den oluşuyor.

Avusturya Hükümeti’nin 
mültec i  akınının  a l -
t ı n d a n  ka l ka m a d ığ ı -

nı en net ifade eden fotoğraf-

lar Niederösterreich’ta bulunan 
Traiskirchen mülteci kampından 
geliyor. Savaştan kaçıp, tüm mal 
ve mülkünü geride bırakarak, 

dünyanın en zengin ülkelerin-
den birine sığınmaya gelen mül-
tecilere bir barınak bile sunul-
maması, sivil toplumun bir kısmı 

tarafından anlayışsızlıkla karşıla-
nıyor. 31 Ağustos’ta Viyana’da ya-
pılan ‘Mensch sein in Österreich’ 
– yani Avusturya’da insan olma – 
adlı, mültecilere hoşgeldiniz di-
yen gösteriye katılanların sayı-
sı 20.000’den fazlaydı. Aynı gün 
Macaristan’dan gelen mülteciler-
le dolu trenler, Westbahnhof tren 
istasyonunda yüzlerce yardımse-
ver tarafından yiyecek ve içecek-
lerle karşılandı. Partiler Viyana 
seçimleri ve oy kapma derdinde 
iken, toplumda bir çok kişi mülte-
cilere yardımcı olabilmek için ba-
ğışta bulunuyor, bağışların dağı-
tımında yardımcı oluyor veya tren 
istasyonlarında mültecilere danış-
manlık yapıyor. Tüm bunlar karşı-
lıksız, insan sevgisi ve yardımse-
verlik adına yapılıyor. Yeni Vatan 
Gazetesi’nin gönüllü çalışanların-
dan birinin çektiği ve bu dayanış-
mayı gösteren fotoğrafları okuyu-
cularımızla paylaşmak istedik. 

Siyasetin 
beceremediğini, 
toplum yapıyor

■  Wetsbahnhof tren istayonuna Türk ailelerinin yardım getirdikleri görüldü
GLASEREI
Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve 
Pencere Camları, Hediyelik Eşya, 
Banyo Rafları, Mutfak Camları

CAM BİZİM İŞİMİZ
SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME 
ÜCRETİ SİGORTA ŞİRKETİNDEN ALINIR.

24 saat acil arama hattı: 

0699 110 49 021
Viyana ve Niederösterreich 
çevresi ve köyleri

CAMCI TAYFUN 
VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH 
ÇEVRESİ VE KÖYLERİ

01 943 69 15
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Şeytan Kur’an’ da bir varlığın 
adı değildir..Şeytan bir vasıf-
tır..Anlamı “Haktan, doğru-

dan uzaklaştıran” demektir.. İblis 
bu vasfa uygun hareket ettiği için 
şeytan vasfını almış ve “secde” ola-
yından sonra, şeytan olarak anıl-
maya başlamıştır.. 

Lakin rabbimiz şeytanın, insan-
lardan da ( görünenlerden ) cinler-
den de ( görünmeyenlerden ) ola-
bileceğini haber vermiştir.. Zira 
İblis cin ( görünmeyen ) bir şeytan-
dır.. insan; ( görünen ) şeytanla-

rı da çoğunuz biliyorsunuz zaten..
Ramazan dolayısı ile, para karşılı-
ğı size televizyonlarda din anlatı-
yorlar, Allah’ ın dini diye, şeytani 
öğretileri aktarıyorlar ve sizi Allah 
ile kandırıyorlar bugün.. İstedim 
ki bu gece bu konuyu biraz aça-
lım.. Şeytan insanı Allah ile na-
sıl aldatıyor... Fatr suresi 5. ayet-
te, efendimiz şeytanın özelliklerini 
söylerken “çok gururlu” ifadesini 
kullanıyor... İblisi şeytan yapan, 
insanın hakimiyetine girmeme-
siydi.. Bu emir Allah’ tan geldiği 

için de, Allah’ ın hükmüne karşı 
gelmişti. Yani ayeti duyduğunda, 
“işittim, itaat ettim” demesi gere-
kirken, gurur yapmıştı..

Bugün de siz ayet okurken, in-
sanları Kur’an’ a davet ederken, 
aynı olayla karşılaşıyorsunuz.. 
İşittim, itaat ettim demiyorlar.. 
Yanlışlarını, hatalarını görüyor-
lar ama, “gurur” yapıyorlar.. İblis’ 
in Kur’andaki bütün özelliklerini 
döktüğümüz zaman, ortaya tam bir 
müşrik karakteri çıkıyor..Allah’ a 
inanan, Allah’ tan korkan, Allah’ a 

dua eden, Allah’ tan izin alan ama 
ayetleri red eden... İblis’ in en bü-
yük özelliklerinden birisi, “gökyü-
zünün” kendisi tarafından korun-
muş olmasıdır..

Bu söylem üzerinde biraz tefek-
kür edersek, gökyüzünü biraz dü-
şünmemiz gerekir..Gökyüzü denince 
aklımıza ne gelir ? Bulutlar, yıldızlar, 
yağmur, diğer gezegenler, ay, uzay 
v.s... İşte İblis’ ten bunlar korunmuş-
tur..Yani İblis’ in bunlarla asla işi ola-
maz.. Çünkü İblis’ in görevi insanları 
bunlardan uzak tutmaktır.. Bilimden 

Ey insanlar, Allah‘ın vaadi haktır! O halde iğreti dünya hayatı sizi sakın aldatmasın! O 
yaman aldatıcı, o çok gururlu, sizi sakın Allah ile aldatmasın. ( Fatr / 5 )Allah ve resulü, 
Fatr suresinin 5. ayetinde tüm insanlığa seslenerek bize bu uyarıyı yaparlar.. Şeytan sizi 

Allah ile aldatmasın..

Allah ile aldatmak..

İngiliz gazetesi The Econ-
omist’in Economist Intel-
ligence Unit (EIU) adlı bi-

riminin yaptığı araştırmada, 
dünyadaki şehirlerin sahip 
olduğu hayat standartları in-
celenirken, Viyana en yaşa-
nılabilir Avrupa şehri seçildi. 

Araştırmada şehirlerdeki istik-
rar, sağlık hizmetleri, altyapı, 
eğitim, spor ve kültür aktivi-
teleri gibi kriterler değerlen-
dirildi.

Viyana dünya 
çapında ise ikinci

Dünya sıralamasında ise lider-
liği kıl payı farkla Avustralya 
ş e h r i  M e l b o u r n e’e  kap t ı-
ran Viyana, 2. sırada yer al-
dı. Sıralamada bu iki şehri 
Kanada şehirleri Vancouver 
(3) ve Toronto (4) takip eder-
ken, listenin ilk on sırasında 

ağırlıklı olarak Avustralya ve 
Kanada şehirlerinin olduğu 
görüldü.

Hayat standardı sıralama-
sı listesinin en sonunda ise 
Suriye’nin başkenti Şam ve 
Bangladeş’in başkenti Dakka’nın 
yer aldığı açıklandı.

Viyana, şehirler arası hayat standardı endeksinde 
Avrupa birinciliğini yine bırakmadı.

Viyana yine 1 numara

alıkoymak, araştırmaktan men et-
mek, sakalı bıraktırıp, takkeyi tak-
tırıp, esansı sürdürüp, eline tesbihi 
verip, Allah Allah dedirtip sözde zi-
kir yaptırıp bir odaya hapsetmektir..

İşte bu olay İblis’ in Allah ile 
kandırmasına bir örnektir... Adam 
Allah’ a kulluk yaptığını sanarken, 
Allah ile kandırılmış ve farkında bi-
le olmadan İblis’ e kulluk yapmaya 
başlamıştır..

Şeytan; şeytandan kastım in-
sanlardır bu arada onu da hemen 
belirteyim, haktan uzaklaştırmak 
için, elinden gelen herşeyi yapar..
Peki neden ?

Çünkü, İblis’ in dayanılmaz ves-
vesesine yenilir..Kur’an’ da anlatı-
lan “” sonsuzluk ağacı, çökmez 
mülk ve saltanat “” olayı.. İnsan 
İblis’ in verdiği vesveseyle, yığ-
dıkça yığmak, biriktirdikçe birik-
tirmek ister..Hırs yapar..Gözü doy-

maz.. Ve bu sayede ilahlaşmaya, 
hiç birşeye ihtiyacı olmayacak gibi 
hissetmeye başlar..Sonsuzluk ağa-
cı ölmeyecekmiş gibi yaşamaktır.
İblis Ademi bu ağaçla kandırır..

Allah ayetinde kafirleri şöyle ta-
nımlar:

Bu böyledir, çünkü, onlar şu iğ-
reti hayatı âhirete tercih etmişler-
dir. Ve Allah, küfre sapanlar top-
luluğunu doğruya kılavuzlamaz. ( 
Nahl / 107 )

Ayete dikkat edin lütfen, ka-
firler “” ahireti red edenler “” de-
ğil.. Ahireti kabul edip, tercihlerini 
“” dünya hayatından “” yana kul-
lananlar.. Yani paradan, maldan, 
mülkten, saltanattan yana seçim 
yapanlar.. Kur’an’ ın kafir tanımla-
ması budur..

İşte bunun için, Kur’an ayetleri-
nin üstünü örter şeytanlar..Bunun 
için Allah ile aldatırlar.. Bu foya-

ları çıkmasın ortaya diye, “” oku-
ma, okusanda anlamazsın “” der-
ler Kur’an için..

Allah’ ın adıyla kendileri konu-
şur.. Allah şöyle diyor, Allah böy-
le diyor der, Allah adına asılsız hü-
küm koyar, insanları Allah’ a diye 
kendilerine kulluk yaptırır, bu ve-
sile ile de keselerini sonsuzluk 
ağacı için doldururlar...Biri de çı-
kıp, Allah böyle diyorsa, bu Allah’ 
ın kitabının hangi suresinde yazar 
hocam demez..Çünkü uyuşturul-
muştur..

Allah ile aldatabilmek için, ka-
fadan bir kere Kur’an’ ın şirk ayet-
lerinden bahsetmemek gerekir.. 
İkincisi ise Kur’an’ ı okutmayı en-
gellemektir..Ve bunu fazlasıyla ba-
şarmışlardır.. 

Allah ile aldatabilmek için, 
Allah’ a yakın görünmek şarttır.. 
Namaz olmazsa bir kere kafadan 

olmaz..Allah ile aldatacak ada-
mın göstere göstere namaz kılma-
sı lazım..İkincisi dini objelerle din-
darlığını dışarı göstermesi lazım..
Müşrikler bu nedenle dinlerini şe-
kilci bir yapıya büründürürler..
Sarık, cübbe, sakal, tesbih, esas 
hep dindar olduklarını, Allah’ a ya-
kın olduklarını göstermek ve bu yol-
la insanları kandırabilmek içindir..

Sizi Allah ile kandıracak olan, 
mutlaka kendini Allah’ a yakın gös-
teren bir kişi olacaktır.. Bu neden-
le; İblis’ in ayette oturduğu doğru 
yol da burasıdır..Din yolu, Kur’an 
yolu üzerinde oturur, Kur’an’ ın 
adını kullanır ve Kur’an diye, Allah 
diye, sizi başka kapılara kul eder..
İşte Allah ile aldatılmanın ta ken-
diside budur...

Selam, sevgi ve dua ile.. ( 
Kaynak: https://www.facebook.
com/KurandaDinVeSirk)
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Sayın Yeni Vatan Gazetesi 
Yöneticisi, Gazeteniz arada 
bir de olsa elime geçiyor ve 

yayınladığınız haberleri takip ede-
biliyorum. Benim adım Halil Işık 
ve 11 Haziran 2015 tarihinde hak-
sız yere müebbet hapis cezasına 
çarptırıldım. Tutuklandığım gün-
den itibaren mahkeme tarihine ka-
dar olan süreç içerisinde hakkımda 
asılsız bir çok haber ve izinsiz ai-
le, akraba fotoğraflarım yayınlan-
dı. Bu şekilde kamu oyuna (halka) 
kötü tanıtıldım. Ve inanıyorum ki 
mahkememde aleyhimde çok kö-
tü bir etkisi oldu. Ayrıca bu dava-
da sadece iki kişiye ait DNA bulunu-
yor. Bunlardan biri ölen Heinz-Peter 
Egger’e ait, ikinci bulunan DNA ise 
containerin içinde bulunan eldive-
nin içindeki DNA ve üçüncü suçla-
nan Thomas Herzog’a aittir. Ama bu 
delil ve şahıs hiçbir şekilde medya-
ya yansımıyor. 

Savcının sunduğu ithamname-
de beni suçladığı noktalara değin-
mek istiyorum. Para kısmına değin-
miyorum çünkü hepsi doğru olmasa 
da suçun hepsini üzerime aldım. 
Cinayet kısmında savcının beni it-
ham ettiği noktalar. Savcının yaz-
dığına göre asıl planda ben araba-
yı kullanacakmışım ve Ferhat Kurt 
ise şoför koltuğunun yanında otu-
ran müşteri Heinz-Peter Egger’i ipi 
boğazına dolayarak boğacakmış. 
Müşteriyi evinden almadan önce 

ben Halil Işık ipi Ferhat Kart’ın bo-
ğazına dolayarak nefesi kesilene ka-
dar çekip boğma işini öğrenmişim. 
Daha sonra müşterinin evinin önü-
ne giderek müşterinin şoför koltu-
ğunun yanındaki koltuğa oturması-
nı Ferhat Kart ve ben Halil Işık rica 
etmişiz. Müşteri ön tarafa oturduk-

tan sonra Ferhat Kart arka koltuğa 
oturmuş. Araba ile yolda giderken 
containere yakın bir yerde Ferhat 
Kart tereddüt etti ve Halil Işık ani-
den kendiliğinden yeni bir plan 
yaptı ve Heinz-Peter Egger’i kendi 
öldürmeye karar verdi demiş. Halil 
Işık arabayı durdurdu ve arabadan 

inip etrafını dolaşarak müşterinin 
oturduğu yerin arkasındaki kapıyı 
açıp Ferhat Kart’ın yanına, müşte-
rinin arkasına oturup ipi eline alıp 
ve hiçbir şeyden haberi olmayan 
Heinz-Peter Egger’in boğazına dola-
yıp ölene kadar ipi çekti ve bu sırada 
Ferhat Kart Halil Işık’a cesaret verdi 
diye yazmış. 

Savcı mahkemede tarafsız ol-
duğunu iddia ediyor. Bunlar yet-
miyormuş gibi tekrardan Ferhat 
Kart’ın ifadesine dayanarak müş-
teriyği benim parçaladığımı id-
dia ediyor. Bunu da iddia eder-
ken benim müslüman oluşuma 
dayanıyor.  Dinimize göre Kurban 
Bayramı’nda kurban kestiğimizi 
ve evimizde bu kurbanı yemeklik 
testere ile doğradığımızı söyleye-
rek benim bu iş için yeteri kadar el 
becerimin olduğunu iddia ediyor. 
Hayatımda hiç bu kadar aşağılan-
madım ve hiç bu kadar iğrenç bir 
suçlama görmedim. Bir hayvan ile 
bir insan aynı kaba kondu mahke-
mede.  Mahkemeye tıpçı gelerek 
parçalama işinin bir uzmanın bı-
çak ile yapmış olması lazım diyor. 
Üçüncü suçlanan kişi Thomas 
Herzog 6 sene tıp okumuş.

Tahmin ediyorum ki yaptıkla-
rı yanlışı, Thomas Herzog’u tu-
tuklamayıp kaçmasına izin ver-
melerini, beni cezalandırarak 
telafi ediyorlar. Tutuklu kaldığım 
süreçte, tutukluluk mahkeme-
sinde hakim Mag. Andreas Lenz 
bana Ferhat Kart’ın yalan söyle-
diğinin bilincinde olduklarını ve 
Ferhat Kart’ın ifadesinin ve olay 
yeri canlandırmasının uyuşma-
dığını, ama yine de ona inanıp 
bu davada ikinci kişinin benim 
olduğumu iddia etti.  Sizden ri-
cam bu dava üzerine haber ya-
yınlamanız. Sizden benim ifade-
me dayanarak değil, tarafsız bir 
şekilde haber yayınlamanızı ri-
ca ediyorum. Gerekli tüm ifade-
leri, delil belgesini, ithamname-
yi ve diğer evrakları size okuyup 
inceleme olarak vermeye hazı-
rım. Yemin ediyorum ki cinayet 
ile hiçbir alakam yok ve nefesi-
min sonuna kadar suçsuzluğum 
için savaşacağım.

Teşekkür ederim. 
Saygılarımla, Halil Işık

Cezaevinden mektup var!

Haberini yaptığımız ve ömür boyu hapis cezası alan Halil Işık Yeni Vatan 
Gazetesi’ne cezaevinden mektup yazdı. Mektubunu, cevap hakkına duydu-
ğumuz saygıdan dolayı olduğu gibi birebir yayınlıyoruz. 
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Mina’daki 20 kilometre ka-
relik alanda 100.000 tane 
çadır bulunmakta. Bu ça-

dırların kalitesi yüksek ve insan-
ları aşırı sıcaktan da, soğuktan da 
koruyabilecek niteklikteler. Her 
bir çadır elektrik ve klimaya sa-
hip. Avrupa’daki mülteci kampla-
rının yanında Mina’daki bu çadır-
lar, köşkleri andırıyor. 

Suudi Arabistan’daki çadır 
kampı aslında hacca gelen müslü-
man misafirler için kurulmuş. Yılın 
360 gününde bu çadırlar boş olsa 
da, şeyhler çadırları mülteciler 
için açmayı reddediyor. Amnesty 
International’ın raporuna göre 
toplam 6 körfez devletinin hiç-

biri Suriyeli mültecilere sığınma 
olanağı sağlamadı. Körfez dev-
letleri bu bağlamda 900 Milyon 
Avro katkıda bulunurken, Büyük 
Britanya 1.2 Milyar Avro, ABD ise 
5 Milyar verdi. Türkiye ise bugüne 
kadar 2 Milyon Irak ve Suriye mül-
teciye kapısını açmış ve 10 Milyar 

Avro’dan fazla yardım etmiş du-
rumda.  Türkiye’de ve dünyada,  
Amerika ve AB’nin kadim dost-
ları ve İSİS Teröristlerinin mez-
hebini taşıyan Vahabi Selefi Sudi 
Arabistan, Katar, Kuveyt başta ol-
mak üzere müslüman krallıklara 
tepki çığ gibi büyüyor.

Müslüman krallıklar neden 
yardımda bulunmuyor?

Suudi Arabistan’da üç milyon insana konak ola-
bilecek bir kamp boş duruyor. Koskoca kamp yıl 
boyunca kullanılmamasına rağmen, krallıktaki 
şeyhler kampı mültecilere açmak istemiyorlar. 



Viyana
09.2015

“Evde hayvan besleyenlere 
sesleniyoruz. Bu 

Hayvanları lütfen ne olur 
sokağa salmayın...”
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1. Öncelikle, yoğun ko-
şuşturmaya çabuk 
adapte olabilmemiz 
için maça çıkmadan 

önce ısınma turları atan sporcu 
gibi bizim de erken uyanmaya 
başlamamız gerekiyor.
Erken güne başlamak, günlük iş-
lerimizin daha kolay ve çabuk bi-
tirilmesini sağlar ve bunun ya-
nında gün içerisinde daha dinç 
hissetmemize de yardımcı olur.

2. Mevsim değişikliği olan 
bu günlerde yavaş yavaş 

yazlık elbiselerin kaldırılıp kışlık 
veya mevsimlik giyeceklerin orta-
ya çıktığı günlerdir. Henüz, okul-
ların ve iş hayatının yoğunlaşma-
dığını da göz önüne aldığımızda, 
zamanımız varken bu işleri de 
aradan çıkarmak iyi olacaktır.

3. Aşırı sıcak havaların azal-
dığı ve yağmurlu günlerin 

henüz başlamadığı bu günlerde 
akşam üzerileri ailecek yürüyüş-
ler yapmak bizi yoğun kış ayla-
rına hazırlayacaktır. Üstelik öğ-
renciler için bu günler bulunmaz 
fırsattır. Okulların açılışı da bay-

Sonbahar için 
önlemlerinizi alın

Dr. Fevzi Özgönül, toprağın yeniden hasada hazırlan-
masında olduğu gibi yazın yaşanılan tembellik ve reha-
vetin sonrası başlayacak okul ve iş hayatına hazırlık 
için bazı önlemler almanın zamanının geldiğini belirtti.

ramdan sonraya kaldığına göre 
bu kısa dönemi evde değil de dı-
şarıda geçirmek çok hoş olacak-
tır. Üstelik bu akşamüzeri yürü-
yüşler hem dolaşım sistemi ve 

kalbimiz için önemlidir. Hem de 
sindirim sisteminin daha verimli 
çalışmasına yardımcı olan bu yü-
rüyüşler, kışın daha sağlıklı ol-
mamızı sağlayacaktır.

4.Sonbaharın bize sun-
duğu yiyeceklerden, ba-

ğışıklık sistemimiz güçlendiren 
Turunçgiller, havuç, brokoli, ka-
bak, Brüksel lahanası, yeşilbiber, 
karnabahar, mandalina, mayda-
noz, roka, tere gibi sebzeler, vita-
min açısından zengin besinlerdir. 
Kış ayları ve hastalıkların yaklaş-
tığı bu aylarda beslenme de bir o 
kadar önem kazanmaktadır.

5. Soğuk havaların etkisinin 
başladığı bu aylarda den-

geli beslenmenin bir diğer şartı 
da yeterli protein alımıdır. Doku 
yapımı ve onarımındaki güç-
lü etkileri nedeniyle proteinler, 
günlük beslenmeden eksik edil-
memelidir. Enfeksiyon hastalık-
larının yoğun olarak yaşandığı bu 
dönemlerde, protein kaynakları-
nın yeterli tüketilmesi, çok önem-
lidir. Özellikle süt, yoğurt, peynir, 
yumurta, et, tavuk ve balık gibi 
gıdalar proteinin en iyi kaynağı-
dır.” Avlanma yasağının kalktığı 
bu günlerde düşen balık fiyatları 
ile protein alımını deniz ürünle-
rinden almamız da mümkündür.

6. Yemeklerde kullandığı-
mız yağlar da enfeksiyon 

hastalıklarının önlenmesinde 
önem taşır. Ayçiçeği, mısır özü, 
bitkisel sıvı yağlar, omega-6 yağ 
asitleri, deniz ürünleri, omega-3 
yağ asitleri, zeytin ve fındık yağı 

ise omega-9 yağ asitleri açısından 
zengin besinlerdir. Saydığımız bu 
yağ asitlerinin immün sistem( 
Bağışıklık sistemi ) üzerinde iyi-
leştirici ve güçlendirici etkileri 
bulunmaktadır.

7. Tabii ki tüm bu önerile-
ri uygularken sağlıklı ve 

güçlü bir sindirim sistemimiz ol-
ması gerekir. Sindirim sistemi-
mizin de tembellikten kurtu-
labilmesi için öncelikle yazın 
tükettiğimiz dondurma ve süt-
lü tatlı gibi yiyeceklerde özellik-
le mevsim değişikliğinin yaşan-
dığı bu aylarda uzak durmamız 
gerekir.

8. Sindirim sisteminin güç-
lenmesi ve yediğimiz 

proteinleri, yağları ve vitamin mi-
neral kaynaklarını sindirebilmesi 
için yazın aralıklarla yaptığımız 
atıştırmaları da kaldırmamız ve 
ara öğünlere elveda dememiz ge-
rekiyor. Ramazan ayında olduğu 
gibi daha sağlıklı bir vücuda sa-
hip olmak istiyorsak mutlaka ara 
öğünlerden uzak durmamız gere-
kiyor. Yapılan birçok araştırmada 
özellikle akşamları yaşanacak 12 
saatlik bir açlığın, hem sindirim 
sistemini güçlendirdiği ve hem 
de yaşamı uzattığı sonucuna va-
rılmıştır.

9. Su tüketimi de en azın-
dan sağlıklı beslenmek 

kadar önemlidir. Eğer yazın su 
yerine tükettiğimiz gazı içecek 
alışkanlığımız varsa bundan bir 
ana önce kurtulmamız gereki-
yor. Gazlı içecek alışkanlığından 
kurtulmak kışın aldığımız fazla-
dan kiloların da önlenmesi için 
önemlidir. Tabii ki sadece gazlı 
içecekler değil,çok fazla tükettiği-
miz çay ve kahve gibi içecekler de 
sağlığımızı iyi yönde etkilemez. O 
nedenle havaların tam olarak so-
ğumadığı ve halen susadığımız 
bu günlerde su içme alışkanlığını 
devam ettirmek iyi olacaktır.

10.Sağlıklı olmanın en 
önemli şartlarından 

birisi de iyi bir uykudur. Bu yüz-
den eğer sabah erken kalkıyor-
sak erken uyuyup yeterince din-
lenmemiz de gerekiyor. Herkesin 
yaklaşık 7-8 saatlik bir uykuya 
ihtiyacı vardır. Henüz iş yaşamı-
nın ve okul yaşamının yoğunluk-
la başlamadığı bu günlerde er-
ken yatıp yeterince dinlenmek 
bize çok şey kazandıracak ve kı-
şa daha sağlıklı başlamamıza ola-
nak verecektir.




