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Avusturya´da çifte vatandaşlık 
kanunen yasak!

Seçimler ve seçim propagandaları nedeniyle 
kontroller artacak. Avusturya basını ve siyas-
eti her gün bu konuya dikkat çekiyor. Hatta 16 
Nisan referandumunda Avusturya‘ da oy kul-

lanacak Türk vatandaşlarının kapılarda kontrol 
edilmesi gerektiği yazılıp çiziliyor. 

Yazılanları bilgilendirmek ve uyarmak
 için toparladık.
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Düzenlemenin arkasın-
daki düşünce ise; başa-
rısız olan girişimcilere 

hızlıca yeni bir başlangıç im-
kanı sunmak. Açıklanan tüm 
iflasların üçte ikisini, bireysel 
iflaslar oluşturuyor. Bugüne 
kadar, iflasını açıklayanların, 
bir ödeme planı ya da harç 
prosedürü (asgari %10) ile 
borçlarından muaf olabilmele-
ri için 7 yıllık bir sürenin geç-
mesi gerekiyordu. Kredi hami-
leri, sadece bireysel iflaslarda, 
yıllık 150 milyon Euro’nun geri 

ödenmesini sağlıyordu.

K ı s a  a d ı  A K V  o l a n 
Alpenländischer  Kreditor-
enverband adlı  kreditörler 
birliğinden Daniela Fradin-
ger-Gobec bu yeni düzenle-
meyi, alacaklıların ve bugü-
ne kadar  geri  ödemelerini 
yapmış olanların “yüzlerine 
vurulan bir tokat” olarak be-
timledi ve dahası gelecekte-
ki kayıpların, kredi ve sevk 
ürünlerini pahalılaştırabile-
ceğini ifade etti.

Bireysel 
iflas edenler 

için altın 
çağ geliyor

Avusturya Hükümeti, bireysel iflasa ilişkin yeni 
bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Yaz aylarında 
yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye göre, 
bireysel iflas verenler 3 yıl içinde borçlarından 

muaf olacak. Üstelik alacaklılara tek kuruş 
ödememiş olsalar dahi!

Kısa adı SPÖ olan Avusturya Sosyal 
Demokrat Partisi’nin 29 Nisan’da 
gerçekleştirilecek olan parti genel 
kongresinde her şey belli olacak. 
Viyana’nın dokuz büyük ilçesin-
de, son ana kadar, Häupl’ın ken-
di iradesiyle adaylıktan vazgeçme-
si umuluyor. SPÖ Viyana için yeni 
bir aday talebi devam ediyor. İskân 
ve Şehircilikten Sorumlu Belediye 
Meclis Üyesi Michael Ludwig’in, 
Häupl’ın halefi olması konusunda-
ki ısrarlar sürüyor.

 
Meydan okuma

 
SPÖ Yöneticisi Georg Nieder-
mühlbichler Türkiye göçmenleri 
tarafından sevilen Häupl’ı eleşti-
renleri uyardı ve şunları söyledi: 
“Häupl’ın yıpranabilmesi için, 
köprünün altından çok sular ak-
ması gerek. Onunla uğraşılması-
nı kimseye tavsiye etmem. Tren 

kaçtı artık, herkes buna hazır ol-
sa iyi olur.” Parti merkezinde-
ki değişiklikten önce SPÖ Viyana 
Genel Sekreteri olarak görev ya-
pan Niedermühlbichler için baş-
kanlık sorunu zaten açıklığa ka-
vuştu: Häupl’ın adaylığı kesin. 
Niedermühlbichler: “Häupl aday 
olduğu takdirde, hiçbir sorun ol-
madan zaten çoğunluğu sağlaya-
caktır.” şeklinde konuştu.

 
Listelerde düzenleme
 

Häupl’ı eleştirenlerin, 29 Nisan’da 
kendi lehlerine olacak şekilde, lis-
telerde düzenlemeye gidebileceği-
ne inanmadığını ifade eden ve “Bu 
taktiği sinsice buluyorum.” diyen 
Niedermühlbichler, bunun, sanı-
lanın aksine, Häupl’ın mücade-
le ruhunu besleyeceğini ve kendi 
performansının üzerine çıkmasını 
sağlayacağını belirtti. 

SPÖ - Niedermühlbichler: 

“Häupl’ı eleştiren 
  hazırlıklı olsun”

SPÖ Viyana Teşkilatı Başkanı ve Viyana 
Belediye Başkanı Michael Häupl’ı destekle-
yen eski SPÖ Viyana Genel Sekreteri ve yeni 

SPÖ Parti Yöneticisi Georg Niedermühlbichler, 
Häupl’ı eleştirenleri uyardı.

Fotocredit: Ludwig Schedl
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Fotocredit: Ludwig Schedl

Türkiye’deki seçimler için, 
yurt dışında yaşayan Türk 
vatandaşlarının, konsolos-

luklarda oy kullanabiliyor olması 
demokratik bir haktır. Ama maa-
lesef tüfek icat oldu ve mertlik bo-
zuldu. Bu ünlü Türk atasözünün de 
ifade ettiği gibi Türkiye’deki seçim-
ler, Avusturya’daki Türk toplumu-
nun başına bela açmışa benziyor. 
Hayır, eleştirimiz yalnızca iktidar 
partisi AK Partisi’ne değil! İster 
CHP, MHP, ister HDP, BDP osun 
tüm partilere!

Avusturya’nın kesinlikle çifte va-
tandaşlığa müsaade etmeyen bir 
ülke olması nedeniyle, her tür-
lü kışkırtma, ispiyonlama ve al-
çaklığa açık bir alan oluşmuş ve 
Avusturya’daki Türkiye göçmen-
leri çeşitli saldırıların hedefi ha-
line gelmiştir. Avusturya’dan ge-
lecek üç-beş bin oy için hem 
Türkiye hem Türk milleti hem de 
Avusturya’da yaşayan tüm Türkiye 
göçmenlerinin başı belaya sokul-
muştur. Cahillik ve aşağılık komp-
leksinden doğan lümpen tutum-
larla, sorunun vatanseverlik veya 
vatan hainliği şeklinde yorumla-
narak partizanlık ve saldırganlık 
yapılması açıkça ahlaksızlığın zir-
vesidir. 

Avusturya’daki Türkiye göçmenle-
ri, her gün, iş, eğitim ve/veya ba-
rınma alanlarında çok çeşitli ay-
rımcılıklara maruz kalmaktadır. 
Bu durum, şu an on katına çıkmış-
tır. Bunun suçlusu; Türkiye’deki 
partilerin, çıkarcı, lümpen, yala-
ka, terbiyesiz, kumpasçı, ispiyon-
cu, paragöz ve makam peşinde ko-
şan kişi ve kuruluşlardan oluşan 
Avusturya’daki kollarıdır. 
Türk siyasiler, Avusturya’daki 

sorunlarımızı ne Ankara’dan 
ne de İstanbul’dan çözebilirler. 
Avusturya’daki sorunlarımızı çö-
zecek olanlar; Avusturya siyase-
tindeki partiler, milletvekilleri, 
bürokratlar, siyasiler, basın, sivil 
toplum örgütleri ve genel kamuo-
yudur. Bunun için ilk başta, Türk 
siyasilerinin Türk toplumuna, par-
tizanca yaklaşarak ‘senin – benim 
adamım’ gözüyle bakmamaları ge-
rekmektedir. Sözde sivil toplum ör-
gütü gibi davranıp, aslında kendi 
partilerinin Avusturya teşkilatlan-
ması şeklinde faaliyet göstererek 
Türk toplumunun içine ayrılık gay-
rılık sokmamalıdırlar. 

Türkiye’deki seçimlerin, sanki bu-
radaki vatandaşlar Türkiye’de ya-

şıyormuş gibi, Avusturya’ya ge-
tirilmesi ve heyecan yaratılması, 
Avusturya kamuoyunda, basınında 
ve siyasetinde korkunç tepkilere ne-
den olmuştur. Bu işin sonunda da, 
tüm Türklere karşı önyargılar art-
mış, çifte vatandaşlığa sahip olan 
kişilerin bir cadı avı başlatılarak is-
piyonlanmasının yolu açılmıştır. 
Okullarda, iş yerlerinde ve kamu-
sal alanlarda, Türk partileri ve tem-
silcileri yüzünden gereksiz tartış-
malar ve sorunlar ortaya çıkmıştır. 
Bunlara gerçekten gerek var mıdır? 

Avusturya Türkleri, demokratik 
ve güçlü bir Türkiye istemektedir-
ler. Ne iktidarın ne de muhalefe-
tin, Avusturya’da partizanlık yap-
masını ve aralarına ayrılık gayrılık 

sokulmasını istemektedirler. 

Türkiye’deki seçim propaganda-
sının Avusturya’ya getirilmesi ile 
mertlik bozulmuştur. Budan son-
ra dikkat edilmezse, bu işin sonu 
kötü olacaktır. 

Yeni Vatan Gazetesi, tüm Türk top-
lumunun çıkarına olan bu uyarı-
yı korkusuzca geçmişte defalar-
ca yapmış ve şu anda da yapmak 
zorundadır. Hem Türkiye’ye yazık 
hem de Avusturya’da yaşan tüm 
Türkiye göçmenlerine. Allah’tan 
Hak’tan korkun, kuldan utanın,ey 
sözde idrisler, özlerinde iblisler. 
Yazıktır, günahtır, ayıptır. Sizi sev-
diğimiz için bizi bu kadar suisti-
mal etmeyin. 

Hak‘tan kork, 
kuldan utan!

BAŞYAZI

Tüfek icat edildi,mertlik niye bozuldu?



 Mart 2017 – SAYI 187        418 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Viyana- Medyaya yansıyan 
haberlere göre geçen Pazar, 
görev başında olması gere-

ken sekiz sağlık personelinden sa-
dece ikisi görev başında olabildi. 

Viyana acil tıbbı hizmet-
ler biriminin başhekimi Herbert 
Heissenberger şu andaki perso-
nellerinin yetersiz olduğunu ve iş-
leyişte sıkıntı yaşadıklarını söyle-
di. Herkesin ilk yardım eğitimi ve 
cankurtaranlık eğitimi alması ge-
rektiğini ifade eden Heissenberger, 
herkesin yaşanan eksikliğin far-

kında olarak tedbirli olması ge-
rektiğini söyledi. Heissenberger, 
uzun zamandır acil sağlıkçı ek-
siği bulunduğunu ve genç sağlık 
çalışanı bulmakta da zorlandık-
larını dile getirdi. Acil sağlık ça-
lışanlarının düşük ücretle ve yo-
ğun bir şekilde çalıştıklarını ifade 
eden Heissenberger; “yeni perso-
nele ulaşmak için bilgilendirme 
etkinlikleri ve kampanyalar baş-
lattık ama ne yazık ki hala yeterli 
sayıda sağlıkçıya ulaşabilmiş deği-
liz” dedi.

Öte yandan toplamda seksen kişi-
nin çalıştığı Viyana’daki acil sağ-
lık hizmetleri sahasında eksik-
likleri kapatmak için ambulans 
sürücülerinin ve hastanelerdeki 
anastezi uzmanlarının da bu alan-
da destekçi olarak istihdam etti-
rilmesi gündeme geliyor. Viyana 

Eyaleti’nin Sağlık Bakanı Sandra 
Frauenberger de yaptığı açıkla-
mada eyaletteki sağlıkçı eksikliği-
nin farkında olduklarını ifade etti. 
Frauenberger, bu alandaki eksik-
likleri gidermek için yeni bir dü-
zenleme üzerine çalıştıklarını ak-
tardı.(ÖDA)

Başkent Viyana’da 
acil sağlık personeli 
eksikliği yaşanıyor
Geçtiğimiz yıl doktorların protesto gösterileri düzenlediği 

Viyana’da acil sağlık sahasında uzman eksikliği yaşanıyor.

Viy a n a - G e ç t i ğ i m i z  ay 
Viyana’yı ayağa kaldıran 
terör sanığı L.K’nın so-

ruşturması devam ediyor. Ailesi 
20 yıl  önce Arnavutluk’tan 
Avusturya’ya göç eden zanlının 
terör örgütü IŞİD vb. radikal ör-
gütlere yakınlık duyduğu ifade 
ediliyor. 

Geçtiğimiz Ocak ayının 20’sinde 
bir patlama girişiminde bulu-
nurken yakalanan zanlı L.K ile 
ilgili derin sorgulama yapılıyor. 
Tutuklu olarak yargılanan sanı-
ğın bütün telefon konuşmaları 
mercek altına alınmış durumda. 

Araştırmayı devam ettiren yetki-
liler bu süreçte tehlike arz eden 
bir kişiye daha ulaştı. Güvenlik 
kaynakları, yine IŞİD gibi terör 
örgütlerine yakınlık duyan ve 

daha önce Almanya’da da tu-
tuklanan 21 yaşındaki bir kişi-
yi daha yakaladı. Güvenlik kay-

naklarının aktardığı bilgilere 
göre yakalanan bu ikinci sanık 
da daha önce bir patlama girişi-

minde bulunmuştu.(ÖDA)

Viyana`daki zanlının 
IŞİD ile ilişkisi nedir?

Viyana’da patlama gerçekleştirmeyi düşünen kişinin telefon kayıtlarından 

© L. Specht
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Faizsiz banka hesap hizmeti, 
şimdiye kadar Avusturya’da 
g ö r ü l m e m i ş  b i r  h i z m e t . 
Buradaki hile nedir?

Ali Kaya: Herhangi bir hile yok. 
Çünkü BUDGET Konto hesapla-
rında, gerçekten de kredi ve mev-
duat faizi yok. Yani aylık sabit 
bir hesap işletim ücreti ödeniyor. 
Düşük fiyatlı bir hesaptan, yük-
sek miktarda terse düşme yetkisi 
olan lüks bir paketi de kapsayan 
üç farklı BUDGET Konto hesap 
modeli bulunuyor.

Bizzat sizin ve çalışma arka-
daşlarınızın cemiyette aktif ol-
duğunuzu duyuyoruz.

Ali Kaya: Müslümanlar, Hris-
tiyanlardan sonra Avustur-
ya’daki en büyük ikinci dini top-
luluk. İslam, 1912 yılından beri 
Avusturya’da resmi olarak tanı-
nan bir din. Biz, bireylerin ken-

di değerlerine hoşgörüyle yak-
laşılmasına büyük önem verilen 
bir toplumda yaşıyoruz. Bu bağ-
lamda, toplulukların inançlarına 
saygıyla yaklaşmak ve toplumun 
farklı ihtiyaçlarına cevap vermek, 
BAWAG P.S.K. için önemlidir. 

BAWAG P.S.K,  BUDGET  Konto 
hesapları ile yeni bir yola mı 
girmek istiyor?

Ali  Kaya:  Faizsiz  BUDGET 
KONTO hesapları, diğer mevcut 
faizli KontoBox hesaplarına ilave 
olarak sunulan ideal bir tamam-
layıcıdır. Her BUDGET Konto 
müşterisi, hali hazırda bulunan 
hesap kilitleme servisi, acil na-
kit servisi, kayıp anahtar servi-
si, ücretsiz hesap değiştirme ve 
DANKESCHÖN (Teşekkür) sada-
kat programı gibi geniş bir yelpa-
zeye sahip olan hesap hizmetle-
rinden de faydalanır. 

BUDGET Konto  hesapları, müş-
teriler tarafından nasıl karşıla-
nıyor?
 
Ali Kaya: Önceden aylık ödeyeceği 
miktarı bilmek isteyen herkes için, 
faizsiz sabit ücretli BUDGET Konto 
hesapları ideal bir tercih. Kişinin üç 
farklı hesap modelinden seçimi ise, 
o kişinin ihtiyaçları belirliyor. Kısa 
vadeli mali sıkıntılarımı aşabilmem 
için bana finansal hareket serbestli-
ği sağlayan bir kredi kartı veya he-
sap bakiyemin dışına çıkabilme 
yetkisi olan banka kartı mı lazim-
yoksa basit ve uygun ücretli bir he-
sap ve banka kartı mı? Dolayısıyla 
BUDGET Konto hesap modellerine 
ilişkin yaklaşımlar da kişiden kişiye 
farklılık gösteriyor. 

DANKESCHÖN (Teşekkür) sada-
kat programı nedir?

Ali Kaya: DANKESCHÖN (Teşekkür) 
sadakat programı ile tüm KontoBox 
Small, Medium, Large, XLarge ve 
BUDGET Konto hesabı müşterile-
ri, birçok avantajdan faydalanıyor. 
BAWAG P.S.K. kredi kartı ya da ban-
ka kartı ile yapılan her ödemede, ya-
pılan ödemenin %1’i otomatikman 
“DANKE“ puanı olarak birikiyor.  
Yani yapılan 100 avro tutarındaki 
bir alışveriş için 1 avro değerinde bir 
DANKE (Teşekkür) puanı sahibi olu-
nuyor.  „DANKESCHÖN havuzuna 
aktarılan DANKE puanları, her yı-

lın sonunda, ya indirimli alışveriş 
kuponu veya belirlenmiş bir proje-
ye bağış yada örneğin bir yıl içersin-
de ödenmiş hesap işletim ücretinin 
– en fazla %30’u olmak üzere – ia-
desi için kullanilabiliyor.
 

DANKESCHÖN (Teşekkür) hiz-
meti ile birlikte bir BUDGET 
Konto hesabı açtırabilmek için 
nereye başvurmak gerekir?

Ali Kaya: Diğer tüm hesap model-
leri gibi BUDGET Konto hesapları 
için de, Avusturya çapındaki her-
hangi bir BAWAG P.S.K. danışmanı-
na başvurulabilir.  

Daha fazla bilgi için: 
budgetkonto.bawagpsk.com
dankeschoen.bawagpsk.com

Sıfır faiz ile BAWAG P.S.K. 
BUDGET (Bütçe) hesapları

Bankada hesabı bulunan müşteriler, artık 
banka hesap ücretleri konusunda kaygılanmak 
istemiyorlar. Müşterilerinin bu isteğini dikkate 
alan BAWAG P.S.K, bir yıldır hizmette olan 
BUDGET Konto hesaplarıyla, müşterilerine 
sıfır faizli banka hesabı sunuyor. BAWAG P.S.K. 
Pazarlama Müdürü Ali Kaya, faizsiz hesaplar 
hakkındaki sorularımızı şöyle cevapladı. 

ADVERTORIAL / İLAN

Ali Kaya
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CHP Genel Başkanı Kemal 
K ı l ı ç d a r o ğ l u ,  B e k i r 
Bozdağ’ın Almanya’daki 

toplantısının iptal  edilme -
si için, “Asla ve asla doğru de-
ğildir. Hem dünyaya demokrasi 
dersi verirsiniz hem bir parti-
nin iki bakanı konuşmak ister, 
siz bu konuşmayı şu veya bu 
gerekçeyle yasaklarsınız. Asla 
doğru bulmuyoruz” dedi.

BAKAN BOZDAĞ’DAN 
AÇIKLAMA

Almanya’da yapacağı toplan-
tı yasaklanan Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ, konu ilgili açıkla-
mada bulundu. Bakan Bozdağ 
şunları söyledi: “İfade hürriyeti 
engellendi, hani siz demorkattı-
nız? PKK, FETÖ, DKKP-C üyeleri, 
Türkiye’nin aleyhine suç işleyen 

kim varsa Almanya bugün on-
ların sığınağı olmuştur. Darbeyi 
yapanlar, Türkiye’nin aleyhine 
suç işleyen herkes oraya kaçıyor. 
Almanya’daki skandal uygulama 
tam anlamıyla faşist bir uygula-
madır. Teröristlerin ifade hürri-
yeti var da Adalet Bakanı’nın ifa-
de hürriyeti yok mu? Türk yargısı 
Alman yargısından daha tarafsız, 
daha bağımsızdır” dedi.

Kılıçdaroğlu, Bekir Bozdağ’a 
yasak koyan Almanya’ya 

tepki gösterdi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya‘nın, Adalet Bakanı Bekir 

Bozdağ‘ın toplantısını iptal etmesini eleştirdi

Yeni Flaman İttifakı (N - 
VA) Parti Meclisi, Elke 
Sleur’ün istifası ile bo-

şalan devlet bakanlığı görevine 
Zühal Demir’in getirilmesini oy 
birliği ile kabul etti.

Cuma sabahı yemin ederek göre-
vine başlayan Zühal Demir, yok-
sullukla mücadele ve eşit haklar 
konularının öncelikleri arasında 
yer aldığını söyledi.

Başarısını  anne ve babası-
na borçlu olduğunu söyleyen 
Demir, 1970’li yıllarda misafir iş-
çi olarak Belçika’ya gelen baba-
sının sık sık, “Burada şansınız 
var değerlendirin” dediğini ak-
tardı.

N - VA lideri Bart De Wever ise 
atama ile ilgili yaptığı açıkla-
mada, fırsat eşitliği konusunu 
topluma en iyi anlatacak ismin 
Zühal Demir olduğunu vurgu-
ladı. Demir’in bu şansı çok iyi 

değerlendireceğini söyleyen De 
Wever, “Zühal medyanın yolunu 
biliyor. Bu onun için bir artı ola-
cak” dedi.

BBC Türkçe`nin verdiği ha-
ber göre Zühal Demir’in bakan-
lık görevine atanması, Belçika 
medyasında da geniş yer buldu. 
Demir için, “PKK yanlısı” tanım-
laması yapan medya kuruluşla-
rı Flaman medyası tarafından 
eleştirildi.

Het Belang van Limburg gaze-
tesi, “Babasının ülkesi, Demir’i 
anlamıyor” başlığı ile verdiği 
haber - yorumda, Türk medyası-
nı “ön yargılı olmakla” eleştirdi.

Gazete, Belçika Meclis Başkanı 
S i e g f r i e d  B r a c ke’n i n ,  ge -
çen Aralık ayında Türkiye’nin 
Brüksel Büyükelçisi’ne Demir’e 
yönelik asılsız suçlamalardan 
duyulan rahatsızlığı ilettiğini 
anımsattı. (BBC)

Türkiye kökenli Zühal Demir, 
Belçika’da devlet bakanı oldu
Belçika Federal Hükümeti‘nde yoksullukla mücadele, fırsat eşitliği, engelliler ve bilimsel 

politikalardan sorumlu devlet bakanlığına Türkiye kökenli Kürt politikacı Zühal Demir atandı.
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Kurz son olarak da dün ak-
şam devlet televizyonu 
ORF’de yaptığı açıklama-

da, Türkiye’deki siyasetçilerin 
miting yapmak için Avusturya’ya 
gelemeyeceğini tekrarladı. Bakan 
Kurz, bu konuda İçişleri Bakanlığı 
tarafından bir düzenlemenin de 
getirileceğini ifade etti.

Avusturya İslam Topluluğu’nun 
çocukluk dönemini geride bırak-
mış Müslüman kadınların örtün-
melerine ilişkin fetva metnini 
gündemine alan Kurz, “Uyum ba-
kanı olarak açıkça söylüyorum ki, 
başörtüsü yükümlülüğünü kabul 
etmiyoruz” ifadelerini kullandı. 
Avusturya’da Türk yetkililerinin 
referandum etkinliği düzenleme 
konusu tartışılmaya devam eder-
ken, beri tarafta başörtü konusu 
da yoğun bir şekilde tartışılıyor. 
Avusturya İslam Topluluğu’nun 
(İGGÖ) internet sitesinde yer 
alan, ‘yetişkin Müslüman kadın-
ların başörtüsü takmasına’ yö-
nelik fetva metni, ÖVP ve SPÖ’lü  
siyasiler tarafından tepki ile de-
ğerlendirildi.

 Avusturya Dışişleri ve Uyum 
Bakanı Sebastian Kurz, konuya 
ilişkin yaptığı bir açıklamada, 
“Uyum bakanı olarak açıkça söy-
lüyorum ki, başörtüsü yükümlü-
lüğünü kabul etmiyoruz. İGGÖ’ye 
açıkça sormak istiyorum, böy-
le bir tavsiye nasıl web sitenizde 
durur ve bunun arkasında mısı-
nız?” şeklinde bir ifade kullandı. 
SPÖ’nün Sözcüsü Maria Duzdar 
ise, kadınların özgürlüklerinin 
kısıtlanmasının kabul edilemez 
olduğu şeklinde bir görüş beyan 
etti. Duzdar, “Böyle bir tutum 
kadınların özgürlüğüne ve seç-
me hakkına yapılmış bir saldırı, 
bunu kesinlikle reddediyorum. 
Kadın ve kızların özgürlüklerinin 
kısıtlanması ve erkekler tarafın-

dan nasıl yaşayıp ne giyecekle-
rine karar verilmesi kabul edile-
mez” şeklinde konuştu.

 İGGİÖ BAŞKANI 
OLGUN: “BİZ SİYASİ 

ALANA KARIŞMIYORUZ 
SİYASİLER DE 

İNANÇ ALANIMIZA 
KARIŞMASIN”

İGGÖ Başkanı İbrahim Olgun ise 
konuya ilişkin Avusturya basını-
na  yaptığı açıklamada açıklama 
dikkat çekti. Olgun  Avusturya 
basının konuyu çarptırdığını be-
lirterek, İslam Topluluğu Fetva 
Kurulunun, başörtüsünün İslam 
dininde yerinin olup olmadığına 
yönelik bir soruya cevaben yap-
tığı açıklamanın tamamen farklı 

bir yöne çekildiğini bildirdi. 

Olgun, kendilerine verilen tep-
kileri anlamakta zorluk çektik-
lerine işaret ederek, şu ifadelere 
yer verdi: “Biz burada İslam top-
lumunu resmen temsil eden ku-
rumuz ve iç işleyişimiz Anayasa 
Mahkemesi tarafından güven-
ce altına alınmıştır. Burada 
Müslümanları dini konular hak-
kında bilgilendirmek ve fetva ver-
mek ile mükellefiz. Doğal olarak 
bu mesele bizim iç işimizdir. Dini 
konulara ilişkin sorulari bizim 
kurumumuz cevaplar ve içeriğine 
dair bilgi verir. Bu konuda başka-
larının müdahale etme hakkı yok-
tur. Aksi takdirde Avusturya’da 
bir din özgürlüğünden bahsedile-
mez.” Bütün medya ve parti yet-

kililerine çağrıda bulunan Olgun, 
“Biz nasıl siyasi alana karışmıyor 
ve müdahil olmuyorsak, aynı şe-
kilde siyasi partilerin veya medya 
organlarının  dini inançlarımızın 
içeriğine karışmalarını, müdahil 
olmalarını istemiyoruz.” şeklin-
de konuştu.

IGGÖ tepkiler dinmiyor

Yeşiller Partis Uyum sözcüsü 
IGGÖ`ün açıklamalarına tepki vere-
rek böyle bir Fetva ile Avusturya`da 
birlikte yaşamın önüne geçiliyor ve 
kadın hakları çiğneniyor dedi.  Başta 
FPÖ lideri Heinz Christian Strache 
olmak üzere birçok milletvekili ve 
Viyana İslam Enstitüsü’nün konu 
ile ilgili eleştirel açıklamalarda bu-
lunmaları dikkat çekti. 

Avusturya’da gündem: 

Kurz’un başörtüsü yasağı talebi 
ve İslam Cemaati’nin fetvası

Aylardır gündemdeki yerini koruyan başörtüsü tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Avusturya İslam Cemaati (İGGİÖ) 
başörtüsünün İslam’ın bir parçası olduğu şeklinde fetva açıklarken, konuyu gündeminden düşürmeyen Dışişleri ve 

Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, açık bir ifadeyle bu yükümlülüğün Avusturya için geçerli olmayacağını ifade etti.
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Kötü haber: 

Avrupa Adalet Divanı, 
işverene başörtüsü 
yasağı hakkı tanıdı

Avrupa Adalet Divanı (ECJ), Müslüman kadınların başörtüsü nedeniyle işten çıkarılmalarına 
ilişkin verdiği ilk kararda, işverenin çalışanları için getirdiği başörtüsü yasağının yasa dışı olma-
dığına hükmetti. Böylece Avrupa Birliği ülkelerindeki işyerleri, çalışanlarının ‘dini sembol’ niteli-

ğindeki kıyafetleri giymelerine yasak getirebilir.

Fransa ve Belçika’da başör-
tüsüyle çalışmalarına izin 
verilmeyen iki kadının 

başvurusu üzerine alınan karara 
göre, başörtülü kadınların bu se-
beple işten çıkarılmaları ‘ayrım-
cılık’ olarak kabul edilmeyecek.

Avrupa Adalet Divanı’nın aldı-
ğı türban kararına da tepki gös-
teren Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, “Yapılanlar 
İ s l a m’a  s a l d ı r ı d ı r ”  d e d i . 
Mahkeme tarafından yapılan 
açıklamada, “Görünür dini, fel-
sefi, politik sembollerin yasak-
lanmasına dair iç yürütmelikler, 

direkt olarak ayrımcılık oluştur-
maz” denildi. Açıklamada ayrı-
ca, “Konuya ilişkin herhangi bir 
iç yürütmeliğin bulunmadığı du-
rumlarda da, işverenin müşteri-
lerinin beklentilerini göz önünde 
bulundurarak İslami başörtüsü 
giyen bir çalışanın hizmetlerine 
son vermesi de ayrımcılık kapsa-
mında değerlendirilemez” ifade-
lerine yer verildi.

Müslüman göçmen ve mülteci 
nüfusu başlıklarının tartışıldı-
ğı Hollanda parlamento seçim-
lerinden bir gün önce alınan bu 
karar, büyük önem taşıyor.
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ALMAN gazetesi Welt am 
Sonntag’a konuşan Kern, 
“Bu tarz seçim kampanyası 

etkinliklerini engellemek için ortak 
hareket etmeliyiz” dedi. Türkiye’deki 
anayasa değişikliğini ve gazeteci 
Deniz Yücel’in tutuklanmasını eleş-
tiren Kern, şöyle konuştu:

“Türkiye çoktan sınırı aştı. Kaldı ki, 
Erdoğan başlangıçta çok umut veri-
ciydi. Ben Erdoğan dönemindeki li-
beral safhayı çok iyi hatırlıyorum. 
O zaman bir enerji şirketinin yöne-
tim kurulu başkanıydım. Viyana’da 
kaş çatmasına yol açabilecek femi-
nist bir sanat sergisini İstanbul’da 
hiç sorunsuz açtık. Bir yenilik he-
yecanı vardı o zaman. Ama şimdi 
Türkiye birkaç yıldır Avrupa’dan gi-
derek uzaklaşıyor.”

YARDIMI KESMELİYİZ

“Biz, müzakereler sürerken adım 
adım demokrasi ve hukuk dev-
leti kurallarından uzaklaşan bir 
ülkeyle üyelik müzakereleri ya-
pamayız. 2020 yılına kadar öngö-
rülen ve Türkiye’yi üyeliğe hazır-
layan 4.5 milyar euro yardımı da 
derhal kesmeliyiz veya siyasi re-
formlara gidilmesi şartıyla baskı 
yapmalıyız. Ama şu sıralar Avrupa 
Konseyi’nde bunun için çoğunluk 
olmadığını da biliyorum.”

Türkiye’nin AB’yle mülteci sözleş-
mesine harfiyen uyduğunu da iti-
raf eden Başbakan Kern, Türkiye 
ile ilişkilerin AB üyeliği hayali ol-
madan, yeniden düzene konul-
masını istedi. Kern, “Türkiye gü-

venlik, göç ve ekonomik ilişkiler 
konusunda önemli bir müttefik. 
Türkiye mülteci sözleşmesinde-
ki yükümlülüklerini yerine geti-
riyor. Bunun üzerine inşa etmeli-
yiz” dedi.

ORTAK HAREKET 
ETMELİYİZ

Avusturya Başbakanı, “Türk siya-
setçilerin Avrupa ülkelerinde re-
ferandum kampanyası yapması 
doğru mu?” sorusuna şu cevabı 
verdi: “Başkanlık sistemine ge-
çilmesi Türkiye’de hukuk devle-
tini daha çok zayıflatacak, kuv-
vetler ayrımını kısıtlayacak ve AB 
değerlerinden uzaklaştıracak. Bu 
tarz seçim kampanyası etkinlik-
lerini engellemek için AB’nin or-

tak hareket etmesi akıllıca olur. 
Böylece Almanya gibi bu tür et-
kinlikleri yasaklayan tek tek ülke-
ler, Türkiye’nin baskısından kur-
tulur.”

SEÇİM İÇİN DEĞİL, 
GÖRÜŞMEYE 
GELSİNLER

Avusturya Dışişleri  Bakanı 
Sebastian Kurz da, Alman gazetesi 
Bild am Sonntag’a verdiği demeç-
te, Türk siyasetçilerin Avrupa’da 
seçim etkinlikleri yapmasına kar-
şı çıktı. Kurz, “Türkiye’deki gergin-
likler Avusturya’ya taşınamaz. Biz 
Türk hükümetine seçim kampan-
yaları için değil, ikili görüşmeler 
için Avusturya’ya gelmelerine se-
vineceğimizi bildirdik” dedi.

Başbakan Kern 
bir ileri 

bir geri gitti!

Avusturya’nın Sosyal 
Demokrat Partili (SPÖ) 

Başbakanı Christian Kern, 
Türk siyasetçilerinin seçim 
kampanyası etkinliklerinin 
tüm Avrupa’da yasaklan-
ması çağrısında bulundu. 

Bugün ise geri adım atarak 
‘ortak bir çözüm bulmalıyız’ 

dedi.

“Ich glaube, bei der ganzen Diskussion muss man auf 
folgendes aufpassen. Der größte Fehler wäre, wenn wir 
in einen Anti Türkei-Reflex verfallen würden.  Gegen die 
Türken gegen die Türkei. Mein Problem, das ich sehe 
ist, ich habe ein Problem mit einem Regime, dass hier 
die Menschenrechte  nicht respektiert, dass demok-
ratische Standards aushöhlt, dass Pressefreiheit und 
Versammlungsfreiheit mit den Füßen tritt. 

Tausende Menschen sind inhaftiert worden, Richter, 
Staatsanwälte, Journalisten, Zeitungen sind geschlos-
sen worden. Das ist das Problem. Und was jetzt -glaube 
ich- ein großer Fehler wäre, wenn man den Türken in 
Österreich, nämlich den Österreichern mit türkischen 
Wurzeln,- es ist wichtig das so zu betonen- 300.000 
Menschen die …der  Begriff umfasst, das Gefühl gibt,  
ihr seid Staatsbürger zweiter Klasse. Ich glaube, das ist 
ganz wichtig, dass wir ganz klar hier sagen: Nein, ihr seid 
geschätzt. Es gibt großartige Karrieren. Ihr leistet euren 
Beitrag in Österreich.”      ZIP 2 Inteview Montag 13.03.2017
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Viyana-Eyalet yönetimi geçen yıl 
kısa süreli parklardan, otopark-
lardan ve sürücülere kesilen ce-
zalardan toplamda şehir bütçe-
sine 110.8 milyon € gelir sağladı. 
Bu rakamla birlikte şehir yöneti-
mi 2006’dan bu yana park ücretle-
rinde % 149’luk bir artış yakalamış 
oldu. Ceza yiyen vatandaşlarının 
cezaların abartı ve memurların ba-
zılarının keyfi davranmasından şi-
kayetci olduğu öğrenildi. 

Yeni semtlerin de park ücretleri-
ne dahil edilmesinin sözkonusu 
artışa katkı sağladığı ifade edildi. 
Bunun yanında trafik hataları ve 
yanlış yere park etmeden kaynak-
lanan cezalar da sözkonusu rekora 
büyük bir katkıda bulundu. Eyalet 
yönetiminden alınan bilgilere gö-
re önceki yıl sürücülerden alınan 
para cezası toplamda 78.2 Milyon 
Euroyu buldu. (ÖDA)

Viyana Belediye Evleri 
(Wiener Wohnen), bugü-
ne kadar bu kartelin kur-

banı olarak görülüyordu. Şimdi 
ise, Viyana Belediye Evleri’nin 
32 çalışanının savcılık tarafın-
dan soruşturulduğu öğrenildi. 
Usulsüzlüklerin listesi hayli uzun: 
Vergi kaçırma, hileli fiyat, kartel-
leşme, dolandırıcılık, yolsuzluk.

Krone Gazetesi, Die Presse, Der 
Standard Gazetesi tarafından ak-
tarılan haberde, bir müteahhitin 
annesiyle birlikte küçük firmalar-
dan oluşan bir ağ kurarak Viyana 
Belediyesi’ne ait birçok büyük 
projeden menfaat sağlamış oldu-
ğu belirtildi. Kasım 2016 tarihine 
kadar süren bu sınırsız kazancın 
sonu ise maliye teftiş ve polis teş-

kilatından 150 görevlinin, Viyana 
ve çevresindeki konut ve işyerleri-
ne eş zamanlı olarak yaptığı yak-
laşık 40 arama ile geldi.

 “Yolsuzluk ve rüşvete 
yer yok.”

Viyana İskân ve Şehircilik Bakanı 
Michael Ludwig, her zaman iş-
birliği sözünde bulunan Viyana 
Belediye Evleri’nin 32 çalışanına 
karşı başlatılan soruşturma ile 
büyük bir darbe aldı. Sözleşmeli 
personelin kurum içinde görev 
yerleri değiştirildi, memurlar 
ise açığa alındı. Viyana Belediye 
Evleri Müdürü Josef Neumayer’in 
“Kurumumuzda yolsuzluk ve rüş-
vete yer yoktur.” şeklindeki ifade-
sinin karşısında şu an 32 argüman 

bulunuyor. 

Aramalarda bulunan listeler, bele-
diye çalışanlarının yakayı ele ver-

mesine sebep oldu. Adli çevreler-
den gelen duyumlara göre, küçük 
hediyelere kadar listelerdeki her 
ayrıntı dikkate alındı. 

Viyana Belediyesi park 
ücretlerinden rekor 

gelir elde etti!

Wiener Wohnen`de büyük yolsuzluk! 
32 memur görevden alındı

Viyana‘da 2016 yılında park gelirleri tarihi bir 
rekor kırdı.

Viyana Belediye Evleri’nin (Wiener Wohnen) 32 çalışanına Avusturya Rüşvet ve Dolandırıcılık 
masası tarafından soruşturma açıldı. Memurlarının çoğu derhal görevden alındı veya başka alan-
lara kaydırıldı. Hiçbir zaman sunulmamış hizmetler karşılığında kazanılan milyonlarca Euro`nun 

mevzu bahis olduğu esnaf ve zanaatkarlardan oluşan yolsuzluk karteli hakkındaki skandal, böylece 
yeni bir boyuta ulaştı. Sorumlu Viyana Eyaleti Bakanı Ludwig ‚kontroll sorunu yok‘ dedi.
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Askeri harcamaların artırıl-
ması konusunda kamuo-
yundaki tartışmalar devam 

ederken Alman ordusundaki as-
ker ve sivil personel sayısının artı-
rılacağı açıklandı. Yıllardır Avrupa 
Birliği ve Avrupa eksenli vakıflar-
dan TSK’ya karşı “küçülme” çağrı-
ları yapılıyordu.

Deutsche Welle Türkçe’nin ha-
berine göre; Alman Savunma 
Bakanlığı yeni bazı tehditler ve 
artan görevler nedeniyle orduda-
ki asker ve sivil personel sayısı-
nın hissedilir ölçüde artırılacağını 
açıkladı. 2024 yılına kadar ordu-
daki asker sayısının 198 bine, si-
vil personel sayısının ise 61 binin 
üzerine çıkarılması hedefleniyor. 
Alman ordusunda şu an yaklaşık 
178 bin asker görev yapıyor.

KÜÇÜLME SÜRECİNİN 
SONA ERDİĞİ 
BİLDİRİLMİŞTİ

 
Hristiyan Demokrat Birlik 

Partili (CDU) Savunma Bakanı 
Ursula von der Leyen ordudan 
beklentilerin son dönemde arttı-
ğını belirterek, IŞİD terörü ile mü-
cadele, Mali ve Afganistan’daki 
askeri misyonlar ve Baltık ülkele-

rindeki NATO çatısı altındaki as-
keri misyonları örnek gösterdi. 
Bakan, görev ve sorumlulukların 
artmasıyla birlikte Alman ordusu-
nun da güçlenmek zorunda oldu-
ğunu vurguladı.

Soğuk Savaş’ın sona ermesin-
den bu yana Alman ordusu ka-
demeli olarak personel azaltma 
yoluna gitmişti. İki Almanya’nın 
yeniden birleştiği 1990 yılında as-
ker sayısı 585 bin dolayındaydı. 
Alman Savunma Bakanlığı 2016 
yılından itibaren orduda küçülme 
sürecinin sona erdiğini bildirmiş, 
geçen mayıs ayında ek 7 bin aske-
ri görev birimi ve sivil personel için 
de ek 4 bin 400 görev alanı belir-
lenmişti.

Personel ihtiyacının karşılan-
ması için özellikle görevdeki per-
sonelin görev süresinin uzatılması 
öngörülüyor. Askerlerin daha geç 
emekliye ayrılması ve daha fazla 
sayıda profesyonel askerin görev-
lendirilmesi de planlanıyor.

 Alman Ordusu`nun rek-
lam filminde belliki Irak veya 
Afganisdan`da çekilen reklam fil-
minde Anavatanımız için çarpışı-
yoruz sözleri ile askere insan top-
lanması dikkat çekti.

Reforma göre kişinin ala-
cağı çocuk parasında 
kazancının da etkisi ola-

cak. Yeni düzenlemeye göre da-
ha önce ödemelerde kullanılan 
dört sabit modelin yerini artık 
sadece bir model alacak. 

Bu çerçevede herbir çocuk ba-
şına toplamda 15.449 Euro öde-
necek. Bu parayı tek bir eve-
beyn alacaksa bunu 12 ile 28 ay 
aralığına yayabilecek. 

Söz konusu miktar iki ebeveyn 
tarafından paylaşılıyorsa bu 
rakam 15 ile 35 ay arasında bö-
lünebilecek. Ayrıca ebeveynler 
çocuk bakım görevini % 60 ile 
% 40 şeklinde bölüşmeleri du-
rumunda 1000 Euroluk bir ik-
ramiye daha alabilecek. Anne 
babalar bekar olarak çocukla-
rına bakıyorlarsa özel durum-
larda bu ebeveynler için çocuk 
parası üç ay daha uzatılabile-
cek.

“Türk ordusu 
küçülsün” diyen 

Almanya’nın ordu-
su niye büyüyor?

Çocuk 
parasına 
zam geldi

Askeri harcamaların artırılması konusunda kamuoyunda 
tartışma devam ederken Alman ordusundaki asker ve sivil 

personel sayısının artırılacağı açıklandı

Hükümet tarafından geçtiğimiz aylar-
da açıklanan reform kapsamında yeni 

doğan çocuklar için ödenen paraya 
(Kinderbetreuungsgeld) artış getirildi. Söz 

konusu artış 1 Mart itibariyle yürürlüğe
 girmiş durumda.
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Kuruluşunun 652. yılını ge-
ride bırakan, dünyanın en 
köklü üniversitelerinden 

birisi olan Viyana Üniversitesi 
bünyesinde kuruluşu devam 
eden Alevilik Anabilim Dalı’na, 
ilk Alevi profesör atanması ama-
cıyla uluslararası ilan vererek 
tarihi bir adım attı. Avusturya 
Alevilerinin tanınması için 23 
Mart 2008 yılında yapılan başvu-
ru ve Alevilerin din toplumu sta-
tüsünde 22 Mayıs 2013 tarihinde 
tanınmalarının ardından çalış-
malar hız kazandı.

OKULLARDA 2014 
YILINDAN İTİBAREN 

ALEVİLİK DERSİ 
VERİLİYOR

Okullarda Alevilik Derslerinin 
2014 yılından itibaren verilmeye 
başlanmasıyla birlikte, 2016 yı-
lında resmi olarak Viyana-Krems 
İnançlar Eğitim Bilimleri Yüksek 
Okulunda Alevilik İnanç Öğretisi 
Enstitüsü kuruldu. Alevilik 
Enstitüsü’nde, Alevilik dersleri 
öğretmenleri yetiştirilmeye baş-
landı.

B u  s ü r e c e  A v r u p a  v e 
Av u s t u r y a’ n ı n  e n  k ö k l ü 
Üniversitesi de dâhil olarak, 
Alevi Teolojisinin (İnanç Öğretisi) 
okutulacağı, Alevilik Anabilim 
Dalı‘nın kuruluşunu gerçekleş-
tirdi. Viyana Üniversitesi bu geliş-
meyle Alevilik Teolojisi öğrenimi-
ni sunan dünyadaki ilk üniversite 
unvanına sahip oldu.

2015 YILINDA 
YASALAŞAN İSLAM 

YASASI

2015 yılında yasallaşan İslam ya-
sası; birbirinden bağımsız, eşit 
haklara sahip iki inanç toplu-
munu resmen tanıdı. Aleviler ve 
Sünniler bu yasada birbirlerin-
den bağımsız, kendilerine öz-
gü inanç grupları olarak yer al-
dılar. Yasada tanınan bu her bir 
inanç grubu için üniversite bün-
yesinde bir anabilim dalı açılma-
sı öngörüldü. Bu görev inanç top-
lumlarının istemi doğrultusunda 
(bir kaç üniversite daha talip ol-
muştu) Viyana Üniversitesi’ne 
verildi. Yasayla Alevilik Anabilim 
Dalının kuruluşu yasal bir zorun-
luluk oldu. Bu yasal zorunlulu-
ğun ilk adımı olan Alevilik İnanç 
Öğretisi Anabilim Dalını kurula-
rak, kurucu bir profesörlük kad-
rosu için alım ilanı verildi.

ALEVİ EĞİTİM 
DAİRESİ’NDEN 

AÇIKLAMA

Avusturya Alevi Eğitim Dairesi 
de konuya ilişkin açıklama yaptı. 
Alevi Eğitim Dairesi açıklamasın-
da Avusturya’ya teşekkür ederek 
şöyle dedi:

“Bu başarı, bu onur 1400 yıldır, 
Hak-Muhammed-Ali inancına 
olan ikrarından taviz vermeyen, 
horlanan, dışlanan, ötekileştiri-
len, yok sayılan, katledilen, asi-
mile edilmeye çalışılan ya da 

inancından koparılarak folklorik 
bir grup, siyasal bir grup haline 
getirmeye çalışanlar ve de Ali’siz 
Alevilik yaratmak isteyenlere yö-
nelik biz Alevilerin, bilim yoluy-
la verdiğimiz açık ve net yanıttır. 
Her inanç gibi, Alevi inancımızın 
öğretisi de, bilim yuvasında, öğ-
retilmeli, araştırılmalıdır. Çünkü 
biz “İlimden gidilmeyen yolun 
sonu karanlıktır” diyen Hünkârın 
takipçileriyiz.

Bizlere kadar yasal noktada so-
runlarla dolu gelen inancımız 
Aleviliği, sorunlarını bir bir çöz-
müş ya da çözümü için önem-
li bir mesafe kat etmiş olarak ço-
cuklarımıza bırakmaya ahdımız 
var. Bilimi rehber olarak öğütle-

yen inancımızın bilim dünyasın-
da hak ettiği yere ulaştırmaya ah-
dımız var.

Alevilik Öğretisi 
Anabilim Dalı, insanlığa 

bir umut ışığı olsun.

Bu tarihsel sürece katkıda bulu-
nan, başta inanç önderlerimiz, 
dedelerimiz, babalarımız olmak 
üzere, ALEVI kurumunun tüm 
yönetim kadrosuna, Alevi inan-
cından ödün vermeyen Canlara 
ve Alevi dostlarına aşk ola.

T e ş e k k ü r l e r  A v u s t u r y a ! 
Teşekkürler Viyana Üniversitesi!

ALEVI Eğitim Dairesi”

Dünyaca ünlü Viyana Üniversitesi, dünyada bir ilk olarak Alevi İslam Fakültesine ilk Alevi pro-
fesör atanması amacıyla uluslararası ilan vererek tarihi bir adım daha attı.

Alevi profesör aranıyor
Universitätsprofessur 

für Alevitisch-
theologische Studien
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Wiener Neustadt mer-
ke z i n d e  ye r  a l a n 
Hauptplatz’daki Marien-

markt adlı yeni pazar inşası, böl-
gedeki köklü pazarcılar için deği-
şim anlamına geliyor. Bu değişim, 
şehir merkezinde 11 yıldır müş-
terilerine hizmet veren Türkiye 
göçmeni Alihan Turgut’un sa-
hip olduğu ‘Kebap-Ali’ adlı stant 
için çok daha farklı bir boyutta. 
Kurier Gazetesi’nin haberine gö-
re, Wiener Neustadt Belediyesi 
‘Kebap-Ali’nin kent merkezindeki 
standının iznini uzatmama kara-
rı aldı. Wiener Neustadt Belediye 
Başkanı ÖVP’li (Avusturya Halk 
Partisi) Klaus Schneeberger, il-
gili belediye meclis üyesi FPÖ’lü 
(Avusturya Özgürlük Partisi) Udo 
Landbauer’in bu kararının açık-
ça arkasında durduğunu ifade etti.

1990’lı yıllarda Avusturya’ya 
gelen Türkiye göçmeni Alihan 
Turgut, Wiener Neustadt merke-
zinde yer alan Hauptplatz pazar 
alanındaki  ‘Kebap-Ali’ adlı stan-

dında, müşterilerine kebap, dü-
rüm, sandviç, vejetaryen burger ve 
daha birçok ürün satıyor. Ancak 
Hauptplatz pazar alanını yeni bir 
yüze kavuşturacak olan ve bahar 
aylarında hizmete açılması bekle-
nen Marienmarkt adlı pazar inşa-
sı, ‘Kebap-Ali’ için 11 yılın ardın-
dan gelen bir son. Zira ‘Kebap-Ali’ 
adlı standın sahibi Alihan Turgut, 
çok kısa bir süre önce, Wiener 
Neustadt Belediyesi’nin pazar yer-
lerinden sorumlu bölümünden, 
2016 yılında süresi dolan izninin 
uzatılmayacağı kararını içeren bir 
posta aldı.

‘Kebap-Ali’  adlı standın 
Hauptplatz’daki varlığını sürdü-
rebilmesi adına bir imza kampan-
yası çağrısında bulunan Yeşiller 
Partisi Wiener Neustadt teşkila-
tı, kararın arkasındaki motivasyo-
nun politik olduğunu ifade eder-
ken, ilgili belediye meclis üyesi 
FPÖ’lü Udo Landbauer ise şunları 
söyledi: “Böyle bir stant, şehrimi-
zin en güzel alanlarından biri olan 

Hauptplatz’a yakışmıyor. Daha 
fazla kebap standı taraftarı olma-
dığım gerçeği de kimse için sürpriz 
olmayacaktır.”

 Wiener Neustadt Belediye 
Başkanı Schneeberger ise kara-
ra ilişkin görüşlerini şu sözler-
le ifade etti: “Standın görünümü, 
şehrimizin merkezinde aradığı-
mız görüntüye uymadığı için Udo 
Landbauer’in kararının arkasın-
dayım. Bir diğer kritik faktör de; 
şehrin merkezindeki kamusal 
bir alanda mekan işletmek iste-
yen birinin, 20 yılı aşkın bir süre-
dir Avusturya’da yaşıyor olması-
na rağmen, tercüman olmadan 
belediye başkanı ile konuşabile-
cek düzeyde Almanca dilbilgisi-
ne sahip olmaması ve eşinin de 
en temel Almancayı dahi konuşa-
mıyor olmasıdır. İşte bu, Wiener 
Neustadt’ta ve özellikle de kamu-
sal alanda hiç de istemediğimiz 
bir paralel toplum yapısıdır. Eğer 

Sayın Turgut bize şehir merkezi dı-
şında alternatif bir stant yeri öne-
risiyle gelirse, biz de bunu dikka-
te alırız.” 

‘Kebap – Ali’ye yetersiz 
Almanca gerekçesiyle 

belediyeden izin yok
Wiener Neustadt Belediyesi, şehir merkezinde 11 yıldır 

müşterilerine hizmet veren ‘Kebap – Ali’ adlı kebap stan-
dının iznini, standın görünümü ve stant sahibinin Almanca 

dilbilgisi yetersizliği nedeniyle uzatmama kararı aldı.
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Vi y a n a -Av u s t u r y a  i l e 
Türkiye arasındaki re-
ferandum siyaseti kri-

zi derinleşiyor. Başbakan Kern, 
Dışişleri Bakanı Kurz ve farklı 
siyasilerin üst üste yaptığı açık-
lamalardan sonra Avusturya 
Türkiye’deki isimlerin gelip bu-
rada siyaset yapmalarına izin 
vermeyecek.  Koalisyon hü-
kümeti kararı resmi hale ge-
tirmek istiyor ancak kararın 
Türkiye’deki 16 Nisan referan-
dumundan öncesine yetişmesi 
zor görünüyor.

Avusturya basınında yer alan 
haberlere göre; İçişleri Bakanı 
Wolfgang Sobotka, bu amaç-
la toplantı yasasında değişik-
lik yapılması için taslak hazır-
ladı. Kanun, İçişleri Bakanı’na 
yabancı devlet adamları, politi-
kacılar ve kurum ve kuruluşla-
rın temsilcilerinin Avusturya’da 
yapacakları siyasi toplantıları 
Dışişleri Bakanı ile de görüşerek 
engelleme yetkisi veriyor.

İptal kararının demokratik değer-
ler, insan hakları veya Avusturya 
Cumhuriyeti halkının barış için-
de bir arada yaşaması üzerinde 
olumsuz bir etki bırakma ihtimali 
olan toplantılar için verilebilme-
si öngörülüyor. Tasarıyla bundan 
böyle yapılacak toplantılarda, 
başvuruyu yapan mercilere top-
lantıya katılacak yabancı devlet-
lerin politikacılarını bildirme zo-
runluluğu da getiriyor.

İçişleri Bakanı ÖVP’li Wolfgang 
Sobotka, getirilmek istenilen 
değişikliğin sadece Türk politi-
kacıları hedef almadığını, genel 
olarak yabancı hükümet temsil-
cileri ve üst düzey politikacıla-
rı kapsadığını söyledi. Yasanın 
Türkiye’de 16 Nisan’da yapıla-
cak referandum öncesi çıkması 
beklenmiyor. Parlamento tatil 
edilmeden geçirilmesi düşü-
nülen değişikliğin gelecek se-
çimlerde benzer sıkıntıların 
önüne geçmeyi amaçladığı be-
lirtiliyor.

Avusturya yabancı siyasetçileri yasaklıyor ancak 
kanun Türkiye referandumuna yetişemiyor.

Rahatsızlık 
büyüyor: 

Yasaklanmak 
isteniyor

Ülkeye giren 
her sığınmacı 

gözaltına 
alınacak

Avusturya  gündemin-
de yer edinen karara göre 
Macaristan Parlamentosu, 

ülkeye giren sığınmacıların doğ-
rudan gözaltına alacak. Birleşmiş 
Milletler konuya tepki göstererek 
“Bu yasa Macaristan’ın AB mük-
tesebatı ve uluslararası hukuktan 
doğan yükümlülüklerine aykırıdır. 
Zaten büyük acılar çekmiş olan ka-
dınlar, çocuklar ve erkekler üzerin-
de korkunç psikolojik ve fiziksel et-
kiler bırakacaktır” açıklamasında 
bulundu.

Parlamentodan büyük bir ço-
ğunluğun oyuyla alınan yasaya 
göre, sığınmacılar Macaristan’ın 
güneyindeki sınır bölgelerinde ku-
rulacak konteyner kamplarda tutu-
lacak. 22 red oyuna karşın 138 oyla 
kabul edilen yasa çerçevesinde yal-
nızca ülkeye yeni giren sığınmacılar 
değil, ülkede bulunan ve sığınma 
başvurularının sonuçlarını bek-
leyenler de gözaltına alınarak bu 
kamplara yerleştirilecek. Yasayla 
birlikte sığınmacılar, başvuruları 
sonuçlanana kadar bu kamplarda 
beklemek zorunda kalacak ve ülke-
yi terk edemeyecek. Mecliste büyük 
çoğunlukla kabul edilen bu yasaya 
insan hakları örgütleri tepki göste-

riyor. Uluslararası Af Örgütü, yasa-
nın geçen ay tartışılmaya başlaması 
üzerine “bir kişinin yalnızca sığın-
ma başvurusu yaptığı için gözaltına 
alınmasını yasaklayan AB yönerge-
lerine aykırı” olduğunu söylemişti.

ORBAN: SAVUNMA 
HATTIMIZI 

GÜÇLENDİRECEK 
ZAMAN KAZANDIK

Macaristan daha önce de sığınma-
cıları gözaltına alma politikası uy-
guluyordu. Fakat Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi, Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği ve Avrupa Birliği’nden 
gelen baskılar sonucu 2013’te bu 
uygulamasını değiştirmek zorun-
da kalmıştı. Ülkedeki olağanüs-
tü hâlin (OHAL) uzatılmasını eleş-
tiren yedi insan hakları örgütü ise 
“OHAL’in uzatılması yalnızca ya-
bancı düşmanlığı ve korku tellal-
lığına hizmet etmektedir” diyor. 
Daha önce çoğu Müslüman olan 
göçmenlerin Hristiyan Avrupa kim-
liği ve kültürüne tehdit oluşturdu-
ğunu ifade eden Orban, Sırbistan 
ve Hırvatistan ile olan sınırına di-
kenli teller ördürmüştü.

Macaristan Parlamentosu dünyayı şokta bırakan 
bir karar aldı.
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Avusturya Eğitim, Sanat 
ve Kültür Bakanlığı tara-
fından ilkokulların 2, 3 ve 

4. sınıflarında okutulması tavsi-
ye edilen resimli büyük sözlük, 
şimdiden 2016/17 eğitim dönemi 
için ikinci dili Almanca ve anadili 
Türkçe olan çocukların iki dilde de 
yetkinliklerinin arttırılması ama-
cıyla okullardan 5. 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 gün-
lük hayatlarına egemen olan bu 

iki dili sadece okullarda değil, ev-
de de aileleriyle birlikte oyun at-
mosferi içinde öğrenme, geliştirme 
fırsatı bulacaklar. Sözlüğümüzün,  
ilk baskılarının ardından, geliştiri-
miş ve iyileştirilmiş haliyle beşin-
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 ede-
bilir, 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 pro-
jesi olarak bu sözlük, Türkiye göç-
meni 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
adlı yayınevi ile birlikte Avusturya'da 

yine bir ilki gerçekleştirerek hazırladığı 
büyük resimli Avusturya Almancası-
Türkçe sözlüğün yeni ve geliştirilmiş 

ikinci baskısını 30 bin baskı ile ay 
başında piyasaya sürdü. Avusturya 

Eğitim Bakanlığı'nın onay verip tavsi-
ye ettiği kitaplar listesine giren sözlük 

için siparişler gelmeye başladı. Kitap, hem 
okullardan hem de kitapçılardan sipariş edi-

5.
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Avusturya polisi cuma 
vaktinde 11 camiyi kontrol etti
Anadolu Ajansı`nin verdiği habere göre Avusturya’nın Vorarlberg eyaletinde bulunan 
11 camide polis tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen araştırmalarda, cuma namazı 

vaktinde toplantı yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

Türkiye’de anayasa değişik-
liği için yapılacak halk oy-
laması çerçevesinde Türk 

siyasilerin Avusturya’da seçim ko-
nuşması yapmaması yönünde-
ki açıklamaların yansımaları ca-
mi derneklerinde de hissedilmeye 
başlandı.

Avusturya’nın Vorarlberg eyale-
tinde bulunan Avusturya Türk 
İslam Birliğine (ATİB) bağlı 11 ca-
mide eş zamanlı araştırma yapan 
eyalet polislerinin, cami yönetici-
leri ve cemaatine herhangi bir ge-
rekçe göstermeden “Bugün bura-
sı neden kalabalık?”, “Konferans 
mı yapıyorsunuz?” gibi sorular yö-
nelttiği öğrenildi.

ATİB Vorarlberg Koordinatörü 
Abdullah Horoz, AA muhabirine 
açıklamalarda bulundu.
 
“Cuma günleri neden toplanıldığı-
nı polis iyi biliyor”
ATİB Vorarlberg Koordinatörü 
Abdullah Horoz, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, bölgede ya-

şayan Türk toplumuna başta din 
hizmeti olmak üzere birçok alan-
da yararlı faaliyetler yürütmeye 
çalışan cami derneklerine yönelik 
polisin ilk kez böyle bir tutum ser-
gilediğini söyledi.

Horoz, şöyle konuştu:

“Müslümanların cuma günleri ne-
den toplandığı polisler tarafından 
gayet iyi biliniyor. Bizleri koruma-
sı gereken polislerimiz tarafından 
‘Neden toplandınız?’ gibi imalı 
sorular sorulması zihinlerde fark-
lı anlamlara neden olmuştur. Bu 
vesile ile yöneticiler ve polisleri-
mize her zaman olduğu gibi toplu-
mun huzuru için yardımcı olmaya 
devam edeceğimiz. Müslüman ce-
maatin hassasiyetlerinin göz ardı 
edilmemesini bir kez daha hatır-
latmak isteriz.’’

V o r a r l b e r g  E m n i y e t 
Müdürlüğünden Ute Bachmann 
ise polislerin bir konuya yönelik 
bilgi toplama amaçlı görevlendi-
rildiğini ifade etti.
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Sözcü gazetesi  Ankar a 
Temsilcisi Saygı Öztürk,  
Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 
ve heyetinin Hollanda’ya alınma-
masıyla ilgili olarak, Hollanda 
hükümetinin YSK’nın 17 Şubat 
2017 tarihinde 2017 tarihli se-
çimlerle ilgili yasakları da be-
lirleyen 109 sayılı kararının 94. 
maddesindeki “Halk oylaması 
süresince yurtdışında ve gümrük 
kapılarında her türlü propagan-
da yasaktır” maddesini hatırlat-
tığını belirterek “Evet’, ‘Hayır’ 
öyle gerilim yaratmış ki, siyaset-
çilerimiz kendi getirdikleri yasa-
larla koydukları yasakları unut-
muşlar” dedi.

Saygı Öztürk’ün Hollanda-Türkiye 
arasındaki krize ilişkin Sözcü ga-
zetesindeki yazısı şöyle:

Ortalık toz duman… Almanya, 
Hollanda, Avusturya başta olmak 
üzere Türk vatandaşlarının yo-
ğun olduğu ülkelerde, AKP’li ba-
kanlar halk oylamasında “evet” 
oyu verilmesi için mitingler yap-
mak istiyor. Öyle bir zıtlaşma ya-
şanıyor ki, bakanların “yaparım” 
onlar “yaptırmayız” demesi ül-
keler arasında önemli bir geri-
lim kaynağı oldu. Öyle bir nokta-
ya gelindi ki, Dışişleri Bakanımızı 
Hollanda’ya götürecek uçağın se-
feri iptal edildi. Yurtdışında bu-
lunan vatandaşlarımızın seçim-

lerde oy kullanmalarını iktidar 
partisi de, muhalefet partileri de 
destekliyordu. Böyle bir destekle 
Seçim Kanunu’nda 2008 yılında 
buna göre düzenlemeler yapıldı. 
Ama şu anda yapılmak istenenin 
de kanunsuz olduğunu hemen 
hatırlatalım.

Değişiklik yasa tasarısı şimdiki 
Cumhurbaşkanının başkanı oldu-
ğu o dönemin AK Parti hükümetin-
ce hazırlandı ve yapılan değişiklik 
o hükümet döneminde yürürlüğe 
girdi. Bu düzenlemenin 94/A-son 
maddesi, “Yurt dışında ve yurt dı-
şı temsilciliklerde seçim propagan-
dası yapılamaz.” şeklindedir.

16 Nisandaki halkoylaması konu-
sundaki YSK kararı YSK, 15.2.2017 
tarihinde aldığı ve aynı günkü 2. 
mükerrer resmi gazetede yayım-
lanan 109 sayılı kararında “16 
Şubat-15 Nisan 2017 tarihleri ara-
sında, çok net ifadelerle; 
 
-Yurt dışında açık yerlerde 
ve gümrük kapılarında söz-
lü propaganda yapılamayacağı 
(298/94/A-son, 94/E-6)

-Yurt dışında ve gümrük kapıla-
rında kapalı yerlerde propaganda 
yapılamayacağı (298/94/A-son, 
94/E-6)

 -Yurt dışında yayımlanan yazı-
lı basında ilân ve reklam yoluyla 

yazılı veya görüntülü propaganda 
yapılamayacağı (298/94/A-son, 
94/E-6)

-Yurt dışında ve gümrük kapı-
larında hiçbir şekilde kamuo-
yu araştırmaları, anketler, tah-
minler ve mini referandum 
gibi yayınların yapılamayacağı 
(298/94/A-son, 94/E-6)
-Yurt dışında ve gümrük kapıların-
da hoparlörle propaganda yapıla-

mayacağı (298/94/A-son, 94/E-6)

-Yurt dışında ve gümrük kapıla-
rında propaganda amaçlı yayın 
ve malzeme dağıtılamayacağı 
(298/94/A-son, 94/E-6)
-Yurt dışında ve gümrük kapıla-
rında her türlü propagandanın 
yasak olduğu (298/94/A-son, 94/
E-6) konularını ortaya koymak-
tadır.

Kanun 298 /94: 

“Yurtdışında, yurtdışı  
temsilciliklerinde ve güm-

rük kapılarında her türlü  
propaganda yasaktır.“

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 22 Ocak 2008 tarihinde TBMM 
Başkanlığı’na, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 

Kanun’da değişiklik öngören tasarı gönderildi. Kanunlaşan değişikliğin 94. maddesinin 
ilgili fıkrası şöyle:“Yurtdışında, yurtdışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında her türlü 

propaganda yasaktır.” Peki bu yasak niçin getirildi?
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YURTDIŞINDA SANDIK 
KURULABİLMESİ İÇİN…

Yurtdışındaki vatandaşlarımız, 
bulundukları ülkelerde kuru-
lan sandıkta üç kez oy kullana-
bildi. Bunlardan ilki 2014 yılında 
Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğerle-
ri 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 millet-
vekilliği seçimleri… Her seçim ön-
cesi Yüksek Seçim Kurulu’nun bazı 
üyeleri değişik ülkelere gidip, se-
çimlerin sağlıklı bir şekilde yapıla-
bilmesini sağlamak için o ülkenin 
yetkilileriyle de görüştü. Bu görüş-
meler sırasında, Seçim Kanunu’nda 
2008 yılında yapılan değişiklikler 
de anlatıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üye-
leri ve parti temsilcileri 2013 yı-
lında Almanya, Avusturya, 
Hollanda, Belçika’ya gitti. Özellikle 
Almanya’da “kamu düzeni” di-
ye bir kavram var. Onlar, 20 kişi-
nin bile bir araya gelmesini istemi-
yor. Yurtdışında bulunan yaklaşık 3 
milyon seçmenin yarısı Almanya’da 
yaşıyor. YSK üyeleri ve parti temsil-
cileri gidişlerinde 33 başkonsoloslu-
ğumuzu da dolaştı. Bazı konsolos-
luklarımız apartmanlarda olduğu 
için orada sandık kurulmasının da 
hayli zor olduğu dikkate alındı. Bu 
durumda, dışarıda kiralanacak bir 
yerde sandık kurulabilmesi, seçim 
yapılabilmesi için ilgili ülkenin ma-
kamlarından izin alınması gereki-
yor. Ancak onların izin vermesi ha-
linde sandık kurulabiliyor.

Öyle ki, 2014 yılında, yapılan 
cumhurbaşkanlığı seçiminde 
Almanların, seçim sandığı kurma-
ya izin verip vermeyeceği merak 
ediliyordu. Çünkü bina dışında ka-
labalık olmaması isteniyordu. Eğer, 
bina dışına önemli bir taşma olursa 
kalabalığın polis tarafından dağı-
tabileceği de konuşulmuştu. Başta 
Almanya ve Avusturya olmak üzere 
Batı ülkelerinde, bizdeki gibi seçim-
lerin sorumluluğu seçim kurulunda 
değil yerel yönetimlerde…
 

BU YASAK NİÇİN 
GETİRİLDİ?

 
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan imzasıyla 22 Ocak 2008 ta-
rihinde TBMM Başkanlığı’na, 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun’da değişiklik öngören tasarı 
gönderildi. Kanunlaşan değişikliğin 

94. maddesinin ilgili fıkrası şöyle:
“Yurtdışında, yurtdışı temsilcilikler-
de ve gümrük kapılarında her türlü 
propaganda yasaktır.”

Konuyu biraz açalım. Yasal dü-
zenlemenin alt yapısını hazırla-
yan dönemin Yurtdışı Türkler’den 
de Sorumlu Başbakan Yardımcısı 
Cemil  Çiçek,  “propaganda 
yasağı”nın getirilişinin gerekçesi-
ni “Bizim 155 ülkede vatandaşımız 
vardı. 154 ülke bir yana Almanya 
bir yana. Çünkü en çok orada va-
tandaşımız var. Almanya, bizim 
vatandaşlarımızın oy kullanmala-
rına uzun bir süre olumlu bakma-
dı. Türkiye’deki siyasi tartışmaların 
kendi ülkelerine yansımasını iste-
miyorlardı. Biz de gurbetçilerimi-
zin oy kullanmalarının önündeki 
engelleri kaldırma, bu işi kolaylaş-
tırma, rahatlatma adına ‘propagan-
da yapılamaz’ fıkrasını ekledik” di-
ye açıkladı.

Yabancılar kanunumuzu 
hatırlatıyor

Yurtdışında ve temsilciliklerimiz-
de, gümrük kapılarında siyasi par-
tilerin propaganda yasaklarıyla il-
gili kanuna dayanarak YSK’nın 17 
Şubat 2017 tarihinde 2017 tarihli se-
çimlerle ilgili yasakları da belirle-
yen 109 sayılı kararında, yasanın 
94. maddesi hatırlatıldı. O kararda 
da şöyle denildi:
“Halk oylaması süresince yurtdışın-
da ve gümrük kapılarında her türlü 
propaganda yasaktır.”

Yasak ama uyulmak istenme-
yen bir yasak… YSK’nın CHP 
Temsilcisi Avukat Mehmet Hadimi 
Yakupoğlu’na yasakların yaptırı-
mının olup olmadığını sordum. 
Şunları söyledi:

“Yurtdışı propaganda seçim yasa-
ğı, 2008 yılından beri yürürlüktedir 
ve yurtdışında yapılan son 3 seçim-
de uygulandı. Ancak kanunda bu 
yasağa uyulmadığı takdirde ne ya-
pılacağı ve kimin denetleyeceği dü-
zenlenmemiş. Bu sebeple kanunen 
var olan yasak ve uyulması zorun-
lu olan YSK kararları, yok hükmün-
de. Oysa, başta Almanya olmak üze-
re diğer Avrupa ülkeleri, Türkiye’nin 
bu yasağı neden uygulamadığını 
her zaman soruyor.”
 
“Evet”, “Hayır” öyle bir gerilim ya-
ratmış ki, siyasetçilerimiz ken-

di getirdikleri yasaları, o yasayla 
getirilen yasakları bile unutmuş. 
Başkalarını suçlamadan önce ya-
salarımızı bir kez daha okuyalım…
-----
 

Not:

AK Parti hükümeti dönemin-
de çıkan yasa, 298 sayılı Seçim 
Yasasında 2008 yılında yapılan 
değişiklikle, yurt dışında oy ver-
me konusu düzenlendi. 
 
Değişiklik yasa tasarısı şimdiki 
Cumhurbaşkanının başkanı ol-
duğu o dönemin AK Parti hükü-
metince hazırlandı ve yapılan de-
ğişiklik o hükümet döneminde 
yürürlüğe girdi. Bu düzenleme-
nin 94/A-son maddesi, “Yurt dı-
şında ve yurt dışı temsilciliklerde 
seçim propagandası yapılamaz.” 
şeklindedir.

16 Nisandaki halkoylaması konu-
sundaki YSK kararı YSK, 15.2.2017 
tarihinde aldığı ve aynı günkü 2. 
mükerrer resmi gazetede yayım-
lanan 109 sayılı kararında “16 
Şubat-15 Nisan 2017 tarihleri ara-
sında, çok net ifadelerle; 
 
-Yurt dışında açık yerlerde 
ve gümrük kapılarında söz-
lü propaganda yapılamayacağı 
(298/94/A-son, 94/E-6)
 -Yurt dışında ve gümrük kapıla-
rında kapalı yerlerde propaganda 
yapılamayacağı (298/94/A-son, 
94/E-6)
-Yurt dışında yayımlanan yazı-
lı basında ilân ve reklam yoluyla 
yazılı veya görüntülü propaganda 
yapılamayacağı (298/94/A-son, 
94/E-6)
-Yurt dışında ve gümrük kapı-
larında hiçbir şekilde kamuo-
yu araştırmaları, anketler, tah-
minler ve mini referandum 
gibi yayınların yapılamayacağı 
(298/94/A-son, 94/E-6)
-Yurt dışında ve gümrük kapıla-
rında hoparlörle propaganda ya-
pılamayacağı (298/94/A-son, 94/
E-6)
-Yurt dışında ve gümrük kapıla-
rında propaganda amaçlı yayın 
ve malzeme dağıtılamayacağı 
(298/94/A-son, 94/E-6)
-Yurt dışında ve gümrük kapıla-
rında her türlü propagandanın 
yasak olduğu (298/94/A-son, 94/
E-6) konularını ortaya koymak-
tadır.



 Mart 2017 – SAYI 187        2218 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Çifte vatandaşlığı olan 
Türkler dikkat!

Avusturya vatandaşlığına kabul edilen Türklerin, çifte vatandaşlığa 
izin verilmediği halde Avusturya vatandaşlıklarının yanı sıra Türk 
vatandaşlığına da sahip olup olmadıklarının, Avusturya basını ve 

siyasilerinin gündemlerine aldıkları referandum ve Türk siyasilerinin 
Avusturya`daki evet veya hayır propagandaları konusu nedeni ile 
kontrol edileceği haberleri gündemde. Yeni Vatan Gazetesi olarak 

Avusturya basınında yayınlanan haberleri okuyucularımızı bilgilen-
dirmek amacı ile yorumsuz bir şekilde toparladık.

Türkiye ve Avrupa Birliği ül-
keleri arasında ipler iyi-
ce gerildi. Zira Türkiye’de 

Nisan ayında gerçekleştirilecek 
olan anayasa değişikliği referan-
dumu için Türk bakanların yurt 
dışında yaşayan Türklere yönelik 
olarak yürütmek istedikleri seçim 
kampanyalarına ilişkin girişimle-
ri önce Almanya’da daha sonra ise 
Hollanda’da engellendi.
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yönetim erkinin 
kapsamının genişlemesi anlamına 
gelen anayasa değişikliği paketine 
yönelik olarak yapılacak halk oyla-
ması, Türkiye’nin bundan sonraki 
yönünü belirleyecek olması açısın-
dan büyük öneme sahip. Her oy de-
ğerli ve bu nedenle de yurt dışında 
yaşayan tüm vatandaşlar, anaya-
sa değişikliği paketini destekleyen 
Erdoğan ve partisi AKP’nin hedef 
kitlesi arasında yer alıyor.
 
Geçtiğimiz günlerde Kurier 
Gazetesi, yurtdışında yaşayan Türk 
seçmenlerin önemi bağlamında, 
yasal olmadığı halde Avusturya’da 
yaşayan çok sayıda kişinin hem 
Avusturya hem de Türk vatandaş-
lığına sahip olduğuna dikkat çe-
ken bir haber hazırladı. Kurier 
Gazetesi’nin manşetten verdiği ha-
ber şöyle:
 
Avusturya sınırları içerisinde yak-
laşık 116.000 Türk yaşıyor. Çifte va-
tandaşlığa izin verilmediği halde 
hem Türkiye hem de Avusturya va-
tandaşlığına sahip olan kişilerin 
sayısı ise bilinmiyor.
 
Çifte vatandaşlığa sahip bu kişi-
ler, geçtiğimiz yıllarda Tirol Eyaleti 
yetkililerinin dikkatini çekmişti. 
Tirol Eyaleti Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Sorumlusu Martin Plunger 
tarafından, “2012 yılında emsal 
teşkil eden bir işlem gerçekleştir-
dik.” şeklinde aktarılan bir vaka-
da; 1997 yılında Avusturya vatan-
daşlığına kabul edilen ve yasalar 
doğrultusunda Türk vatandaşlı-
ğından çıkan bir kadının, bir se-

ne sonra yeniden Türk vatandaşlı-
ğı aldığı tespit edilmişti. Avusturya 
kanunlarına göre bu, ilgili kişinin 
otomatikman Avusturya vatan-
daşlığından çıkarılması anlamı-
na geliyor. Kendisine Avusturya 
vatandaşlığından çıkarıldığı bil-
gisi aktarılan kadının şikâyeti ise 
İdare Mahkemesi tarafından red-
dedilmişti.
 
Plunger: “Bu vakanın ardından ba-
zı başka vakaları da gün yüzüne çı-
karttık. Bir personel, özellikle sa-
dece bu konu için görevlendirildi.” 

dedi. Tirol’de, 2015 ve 2016 yılların-
da, Türk kökenli 24 kişinin, çifte 
vatandaşlık nedeniyle Avusturya 
vatandaşlığından çıkarıldığı, bu 
konuyla ilgili olarak 10 işlemin ise 
halen sürdüğü öğrenildi.
 
Avusturya makamlarının aile bir-
leşimi için medeni hal kayıt örne-
ği istemesi nedeniyle tesadüfen 
ortaya çıktığı belirtilen çoğu va-
kanın, 1996 – 2000 yılları arası-
na yani AKP’nin Türkiye’deki ikti-
darının öncesine dayandığı tespit 
edildi.

Yetkili makamlar, Avusturya’da 
yaşayan ve yasalara aykırı bir şe-
kilde çifte vatandaşlığa sahip ki-
şilerin sayısını bilmiyor. 2015 yılı-
nın Kasım ayında gerçekleştirilen 
Türkiye genel seçimleri vesilesiy-
le orta çıkan rakamlar, kuşkuları 
arttırıyor. Zira söz konusu seçim 
akşamı AKP’nin Avusturya teşki-
latlanması, Facebook sayfasında, 
Avusturya’da Türkiye genel se-
çimlerine katılımın %45 oranın-
da olduğunu ve bu rakamın da 
48.020 kişiye tekabül ettiğini du-
yurmuştu.
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 Olması gerekenin 
üzerinde seçmen sayısı

 
Kasım 2015 Türkiye genel seçim-
leri sonrasında verilen rakamlar, 
Avusturya’da yaşayan 106.000 seç-
men olduğunu söylüyordu. Ancak 
Avusturya İstatistik Kurumu’nun 
1.1.2016’ya yani seçimden kı-
sa bir süre sonrasına ait verileri, 
Avusturya’da yaşayan 18 yaşından 
büyük 93.000 Türk vatandaşının ol-
duğunu gösteriyordu. Bu da 13.000 
seçmenin yasalara aykırı bir şekil-
de çifte vatandaşlığa sahip olduğu-
na işaret ediyordu.
 
Bu konudaki tartışmaların sonuç-
ları da olmadı değil. “Türk köken-
li vatandaşlar arasında ciddi bir 
panik var.” diyen Yeşiller Partisi 
Milletvekilli Telfsli (Tirol’de bir şe-
hir) Berivan Aslan, konuya ilişkin 
şunları söyledi: “Birçok kişi, ka-
nuni düzenlemelere ilişkin tam bir 
bilgiye sahip değil ve Avusturya 
vatandaşlıklarının yanı sıra Türk 
vatandaşlığına sahip olduklarını 
da kendi soruşturmaları sonrasın-
da öğrendi.” Bu, ilgili kişilerin yet-
kili makamlara karşı kendilerini 
savunmak adına mütemadiyen kul-
landıkları bir argüman.
 
“Kimliğinizden sıyrılmak, 
bir giysiyi çıkarıp atmak 

kadar kolay değil.”
 
Tirol İdare Mahkemesi tarafından 
karara bağlanan son vaka, geçtiği-

miz iki yılda görülen bir dizi prose-
düre emsal teşkil etti. Yukarıda bah-
sedildiği üzere yetkili makamlar 
tesadüfen, Avusturya vatandaşlığı-
na kabul edilen ve yasalar doğrultu-
sunda Türk vatandaşlığından çıkan 
bir kadının, bir sene sonra yeniden 
Türk vatandaşlığı aldığını tespit et-
mişti. Söz konusu kadının -benzer 
vakalarda mütemadiyen kullanı-
lan- bilgisi dışında Türk vatandaşlı-
ğına alındığı yönündeki savunma-
sı ise mahkeme tarafından gerçekçi 
bulunmamıştı.
 
Viyanalı Siyaset Bilimcisi Cengiz 
Günay, çifte vatandaşlık yasağının 
zamanının geçmiş olduğu kanısın-
da. Avusturya vatandaşlığına kabul 
edilmiş Türklerin, bu haklarını kay-
betme riskini neden göze aldıkla-
rı konusunda ise yalnızca tahmin-
de bulunabiliyor: “Zannediyorum 
ki birçok kişi, anavatanlarıyla olan 
bağlarından bu kadar kolay bir şe-
kilde vazgeçmek istemiyor ve belki 
de Avusturya vatandaşlıklarının ip-
tal edilecek olması riskinden de ta-
mamen habersizler.”  
 
“Avusturya’nın çifte vatandaşlık ya-
sağını aptalca buluyorum. Birçok 
ülke buna izin veriyor. Bir giysiyi çı-
karıp atar gibi kimlikten de kolay-
ca sıyrılınabileceği düşüncesi bir 
yanılsamadır. Türk vatandaşlığın-
dan vazgeçmek zorunda olduğu 
için Avusturya vatandaşlığı almak 
istemeyen çok sayıda kişi tanıyo-
rum.” diyen Avusturya Uluslararası 

Siyaset Enstitüsü araştırmacıla-
rından biri olan Türkiye Uzmanı 
Cengiz Günay, bunun bir yandan 
da duygusal bir konu olduğunu 
ifade etti.
 

Oy hakkı faktörü
 
Türkiye, daha önce Türk vatandaşı 
olup da izin alarak Türk vatandaş-
lığından ayrılmış olan kişilere, oy 
kullanma hakkı hariç Türk vatan-
daşlığının tüm haklarından fayda-
lanabilmelerini sağlayan ve “Mavi 
Kart” olarak adlandırılan resmi bir 
belge veriyor.
 
“Birçok kişinin, vatanlarıyla olan 
yakın bağlarını korumak adına 
Türkiye siyasetinde söz hakkına sa-

hip olmak istediklerini düşünüyo-
rum. Türkiye’de mütemadiyen dra-
matik gelişmeler vuku buluyor.” 
diyen Cengiz Günay, çifte vatan-
daşlığın oynadığı rolü de değerlen-
dirmelerinin dışına itmiyor.
 
Çifte vatandaşlığın entegrasyona 
engel olduğuna inanmadığını ifade 
eden Günay: “Türkiye’deki kutup-
laşmanın buraya sirayet etmesinin 
istenmemesini anlayabiliyorum. 
Ama bunun entegrasyona engel bir 
argüman olarak sunulmasını anla-
mıyorum. Bana, çocuk yetiştirmek-
ten bahsediyormuşuz gibi geliyor. 
Muhtemelen birçok Avusturyalının 
da, başka bir ülkeye gitmeleri ha-
linde, vatandaşlığından vazgeçme-
si kolay olmazdı.” dedi. 
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Kazım Balabaǹ nın E -Posta ile 
geniş bir çevreye yayılan anali-
zi şöyle : 
 
KAZIM BALABAN: KILIÇ 
ARTIĞI ANLAMI NERDEN 

GELİYOR?
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli, iktidar yanlısı gazeteci Ab-
dülkadir Selvi’ye dönük hakaret 
dolu sözleri arasında ‘’...Bu KI-
LIÇ ARTIĞI şahsın...’’ açıklama-
sında bulundu. Özellikle son 
dönemlerde yaptığı politik çı-
kışları ile kendisini ve MHP üst 
yönetimi ciddi anlamda sorgu-
latan Bahçeli’nin ‘’Kılıç artığı’’ 
sözleri ile Selvi’nin Alevi köken-
li oluşuna yönelik bu açıklama-
sı Alevilik hakkında ne kadar 
yanlış kanaat ve bilgiye sahip 
olduğunu da gösterdi.

Ancak bu yanlış tanım sadece 

Bahçeli’nin değil, 2. Mart (2017) 
Sözcü Gazetesindeki köşesinde 
onu eleştirme adına yazı ka-
leme alan Emin Çölaşan’ın da 
yanlış bilgilere sahip olduğunu 
gösterdi.
 
Çölaşan, yazısında bu tanım 
için şöyle diyor ‘’Müslüman-
lar tarafından ele geçirilen bir 
ülkede yaşamları bağışlanmış 
olan kimseler’’.
 
Yani müslümanlar kendi din-
lerinden olmayan bir bölgeyi 
ele geçirip halkı kılıçtan geçiri-
yorlar ve bir kısmı kesilmekten 
kurtuluyor. Ve bunlara da Alevi 
deniyor. Bunun için bunlara Kı-
lıç artığı deniyormuş.
 
Yani Aleviler İslamın özü, İsla-
mın kendi değil, sonradan, kılıç 
artıkları oluyorlar.
 

Bu yanlış bilgiye sahip olan sa-
dece Devlet Bahçeli ve Emin Çö-
laşan değil şüphesiz. Çölaşan’ın 
arama yaptığı google de verilen 
bilgilere göre Kılıç artıkları Ale-
vi olanlara deniyormuş.
 
Bir ülke düşünün ki bu ülkede 
8 Bakanlığın bütçesinden daha 
büyük bir bütçeye sahip olan 
Diyanet İşleri Başkanlığı var 
ama maaliyeti çok küçük bir 
harcama ile bu yanlış söylemi 
düzeltmiyor.
 
Bu ülkede Üniversiteler var, 
İlahiyat Fakülteleri, İmam Ha-
tipler var, Hocalar ve Müftüler 
ordusu var ama yanlış tanım 
devam ediyor.
 
Bu ülkede aydınlar, yazar ve 
çizerler, sanatçılar, sinemacılar 
var ama bu yanlış tanım devam 
ediyor.

Bu ülkede sivil toplum örgüt-
leri, sendikalar, vakıflar, der-
nekler, spor klüpleri var, ve en 
önemlisi de bu ülkede basın var, 
siyasal partiler var, iktidar var 
ama yanlış tanım devam ediyor. 
Üstelik bu yanlışı bir siyasi par-
tinin Genel Başkanı yapıyor ve 
ona cevap verme sorumluluğu 
hissedenler de gene yanlış de-
yim ile cevap veriyorlar.
 

Acınacak bir durum
 
Peki bu Kılıç artığı deyimi nere-
den geliyor?
 
Bu deyim Emevilere söylenen 
‘’Kılıç zoru ile müslüman ol-
dular’’ sözünün intikam hırsı 
ile onların kendi karşıtları için 
söylediği sözden türemiştir. İçe-
riği, İslam dinine geçen Türk 
kavimlerinin katliam öyküleri 
ile doludur.

Viyana`da yaşayan araştırmacı kitap yazarı Kazım Balaban, “ Kılıç artığı anlamı nereden geliyor” başlıklı analizi ile dik-
kat çekti. MHP Başkanı Devlet Bahçeli’nin AK Partisi sözcüsü olarak kabul edilen Hürriyet köşe yazarı Sunni Selvi`ye, Alevi 

bir aileden gelmesine gönderme yaparak ve kabaca aşağılayarak “ Kılıç artığı” demesi Alevi toplumunda ve aklı başında 
Türk vatandaşlarının tümünde üzüntü ile karşılandı.

Kazım Balaban: Kılıç atığı 
anlamı nereden geliyor?
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 Kısaca izah edelim:
 
Mekke’li Hz. Muhammed, Pey-
gamberliğini ilan ettikten sonra 
başta akrabaları Ümeyyeoğul-
ları olmak üzere Mekke’lilerden 
büyük zulüm görür ve 622 yı-
lında Mekke’den Medine’ye göç 
(hicret) eder.
 
Başlarında Ebu Süfyan denen 
bir melunun bulunduğu Mek-
ke’liler, müslümanları kendi-
leri için gelecekte tehdit olarak 
algıladıkları için Medine üze-
rine 3 defa savaş açarlar ama 
bir başarı elde edemezler. Buna 
rağmen Hz. Muhammed taraf-
tarı olan Medine’liler giderek 
güçlenirler ve 630 başlarında 
Mekke’yi kuşatırlar. Bu durum-
da Mekke’liler ya teslim olacak, 
ya da savaşacaklardır.
 
Hz. Muhammed, Mekke’lilerin 
İslam dinine geçmeleri halinde 
onların hayatını bağışlayaca-
ğını beyan edince Mekke’liler 
topluca İslam dinine geçer ve 
hayatlarını kurtarırlar.
 
Tarihte insanların zaman za-
man dinlerini değiştirdikleri, 
başka dine geçtikleri çok ol-
muştur. Ama bu değişkenlikler 
genellikle dinini değiştiren in-
sanların özgür iradeleri ile yap-
tıkları tercih sonucu olmuştur.
 
Başka bir deyimle insanlar bir 
dini inceler ve benimser, sonra 
da o dinin mensubu olurlar.
 
Ama Mekke’lilerin durumu böy-
le değildir. Onlar kılıç korkusu 
ile müslüman olmuşlardır. Ya 
savaşacak, ya da İslamı kabul 

etmiş görüneceklerdi.
 
İslamı kabul etmiş gibi görün-
düler ve ilk fırsatta Hilafet ma-
kamını ele geçirip İslam dini 
mensuplarına olmadık zulüm-
ler yapmaya başladılar. İslamı 
ilk kabul eden Hz. Ali ve onun 
soyuna savaşlar açıp oluk oluk 
kan döktüler.
 
Ebu Süfyan’ın oğlu Muaviye, 
Sıffeyn savaşı ile Hz. Ali’ye kar-
şı savaştı. Oğlu Hz. Hasan’ı ze-
hirletti.
 
Muaviye oğlu Yezid, Hz. Ali’nin 
oğlu Hz. Hüseyin’i Kerbelâ’da 
akrabaları ile beraber topluca 
katletti.
 
Emevilerin müslümanlara ne-
den bu zulmü reva gördüğü 
tartışmaları başladı. Halk ara-
sında onların gönüllü olarak İs-
lam dinine geçmedikleri, ‘’Kılıç 
zoru ile oldukları’’ gerçeği dile 
getirilmeye başlandı.
Emeviler, Müslümanlara karşı 
akla hayale gelmeyen zulüm-
ler yapmaya başlayınca Hz. Ali 
taraftarları yeniden hicret edip 
çeşitli coğrafyalara dağıldılar. 
Türk kavimlerinin yaşadığı 
bölgelere hicret edenler bura-
da Türkleri etkiledi ve onların 
İslam dinine geçmelerini sağ-
ladılar. Bu durum Emevileri çok 
rahatsız etti ve Türkler üzerine 
sefer düzenlemeye başladılar.
  
Bu savaşlarda Türklere dönük 
öyle katliamlar yaptılar ki tarih 
böyle katliamlar görmedi, tanık 
olmadı.
 
İçlerinde öyle bir kin vardı ki 

Emevi komutanlardan zalim 
Kutaybe işgal ettiği Türk böl-
gesine girerken kilometrelerce 
uzunlukta olan tören yolunun 
sağına ve soluna her 5- 10 met-
rede bir darağaçları kurup yol-
ları cesetlerle süsledi.
 
İçlerinde öyle bir kin vardı ki 
bir değirmenin su kanalında 
aynı anda kesilen onbinlerce 
Türkün kanları ile değirmen 
taşını dönderip öğüttüğü buğ-
daydan ekmek yaptı ve bununla 
övündüler.
 
DİN’dar ve KİN’dar sözü size bir 
şeyler anımsatıyor mu?
 
Emeviler bu zulümden kaçıp 
kurtulan Türkler için de ‘’Bun-
lar Kılıç artığı’’ dediler.
 
‘’Neden kılıç artığı diyorsunuz’’ 
sözlerine de ‘’Onlar da bizim 
için – Onlar Kılıç zoru ile İslam 
oldu - diyorlardı’’ diye beyan-
larda bulundular.
 
Daha sonraki süreçlerde Sel-
çuklu veya Osmanlı dönem-
lerinde bu deyim şu anlamda 
kullanılır oldu. Selçuklu veya 
Osmanlılar bir coğrafyayı işgal 
ettiklerinde onların içinden 
kendilerine vergi ve asker ve-
recek bir Vali bulup kendileri-
ne bağlıyorlardı. Halkın büyük 
çoğunluğu da buna uymak zo-
runda kalıyordu. Bazı kabileler 
ise vergi ve asker yükünü ağır 
buluyor ve isyan ediyorlardı. 
İsyan edenlerin üzerine asker 
yollanıp sindiriliyor ve mev-
cut düzene itaati sağlanıyordu. 
Buna rağmen isyanı devam etti-
renler de kılıçtan geçiriliyordu. 

Bunların içinden kurtulanlara 
da ‘’Kılıç artığı’’ deniyordu.
 
Emevilerden kalan ve müslü-
man Türkler için söylenen bu 
deyimi, ‘’Kılıç artığı Aleviler 
için kullanılan bir söz’’ demek 
için bir insanın hem dini, hem 
de tarih bilgisinden mahrum ol-
ması demektir.
 
Ancak bunu bir siyasetçi söylü-
yorsa bilinç altında İslam değil 
bunun karşıtı Emevi tercihi ya-
tıyor demektir. Zaten ülkemizde 
siyasete ve dini kurumlara yön 
verenler de genelde Emevilerin 
uyduruk İslamını kendilerine 
rehber edinerek güzelim İs-
lam dinine en büyük kötülüğü 
yapmaktadırlar. Din üzerinden 
siyaset yapanların icraatlarına 
baktığımızda bilinç altında İs-
lam değil İslama düşman olan 
Emevi tercihlerini rahatlıkla 
görebiliyoruz.
 
Alevilere ‘’Kılıç artığı’’ denil-
mesinin altında İslam değil 
Emevi hayranlığı yatmaktadır.
 
Ebu Süfyan, Yezid, Kutaybe, 
Haccac ve benzerleri olan İslam 
düşmanlarının icraatları yat-
maktadır.
 
‘’Din’inizi ve Kin’inizi akıldan 
çıkarmayın’’ sözü ile ‘’Kılıç ar-
tığı’’ sözü aynı anlamda söyle-
nen, aynı amaca hizmet eden 
sözlerdir. Zaten bu sözleri sarf 
eden siyasetçilerin aynı anla-
yışta buluşmalarının anlamı da 
budur.
 
Muhabbetlerimle
Konuk yazar: Kazım Balaban
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Ukrayna Devlet Gümrük 
Servis i ’nden yapılan 
açıklamaya göre,  is-

mi açıklanmayan Türk yol-
cu,  Z aporojye Uluslararası 
Havaalanı’nda gözaltına alındı.

Açıklamada, gümrük yetkili-
lerinin Türk vatandaşının baga-
jını kontrol ederken bazuka ve 

askeri radyo istasyon cihazı bul-
dukları kaydedildi.

Görevliler, silah ve cihazla il-
gili Türk yolcunun üzerinde her-
hangi bir belgenin bulunmadığı-
na da işaret etti.

Olayla ilgili inceleme başla-
tıldı.              Kaynak: Sputnik

Ukrayna’da havaalanındaki Türk 
yolcunun bagajından bazuka çıktı

Ukrayna’dan İstanbul’a uçmaya hazırlanan bir Türk yolcunun bagajından bazuka ve askeri radyo 
istasyon cihazı çıktı.

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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Kapari (spinoza ya da ova-
ta) aslında dünyanın en 
önde gelen flavonoid içe-

ren gıdasıdır. İçinde kuersetin ve 
kaemperefol miktarı sarımsaktan 
çok daha fazladır. Flavonoidler 
antioksidan özellikleri olan, ya-
ni vücuda zarar veren öğeleri et-
kisiz hale getiren bitkisel madde-
lerdir. Antioksidan aktiviteleri ile 
“serbest radikal” olarak adlan-
dırılan ve hücrelere zarar veren 
maddeleri zararsız hale getirirler. 
Güçlü antioksidan etkisiyle kalp 

hastalıklarına karşı koruyucu et-
ki gösterirler. Kanserli hücrelerin 
çoğalmasını engellerler. Yapılan 
çalışmalarda flavonoidlerin akci-
ğer kanseri oranını %50 azalttık-
ları, tümör hücrelerinin çoğalma-
sını engelledikleri gösterilmiştir. 
Özellikle kanser hastalarında 
trombosit sayısını yükselttiğin-
den faydalıdır. Yani anti tümör 
etkilidir. Kan bozukluklarına fay-
dalıdır. Kan yapıcıdır. Kanla il-
gili problemleri olan hastala-
rın mutlaka kullanması gerekir. 

Karaciğerin en büyük dostudur 
ve özellikle karaciğer yağlanma-
sı başta olmak üzere karaciğer 
hastalarının mutlaka kullanması 
önerilir. Karaciğer fonksiyonları-
nı düzenleyicidir ve dalak büyü-
mesinde faydalıdır. 

Multipl Skleroz (MS) hastalığın-
da inanılmaz derecede faydalıdır. 
Mide ülserini iyi eder. Cinsel gü-
cü ciddi miktarda arttır. Sindirim 
sistemini düzenler. İdrar söktü-
rücüdür. Solucan ve parazit dü-

şürücüdür. Romatizma rahatsız-
lıklarına iyi gelir. Felçten korur, 
iskorbit hastalığında kullanılır. 
Gut ve hemoroid hastalarına fay-
da sağlar. Defne gibi kapari de 
adet düzenleyicidir.

Pek çok süpermarkette kaparinin 
tomurcuktan yapılmış turşusu 
satılır. Ama insanlar onun mey-
vesinin turşusunu hiç bilmezler. 
Meyvesinden yapılan turşusu as-
lında tomurcuk turşusuna göre 
çok daha değerlidir.

Kapari bitkisinin 
mucizevi yararları

Kapari bitkisi çok şifalı bir bitkidir. Gebre otu olarak da bilinen kapari bitkisinin 
özellikle bazı hastalıklarda mucizevi yanları vardır.
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BALIK: Omega-3 yağ asidinin 
en önemli kaynağıdır. Hastalık 
yapan bileşiklerin vücuttan 
uzaklaştırılmasını sağlar.

C VİTAMİNİ: Yüksek oranda C 
vitamini içeren portakal ve kivi 
soğuk algınlığı, grip gibi hasta-
lıklardan koruyor. Aşırı miktar-
da tüketmemek gerekiyor.

YUMURTA: Yeterli protein al-
mak bağışıklık sisteminin güç-
lenmesi için önemli. Yumurta 
da en kaliteli protein kaynağı. 
Sağlık sorununuz yoksa hafta-
da en az 3-4 kez günde 1 yumur-
ta tüketebilirsiniz.

SARIMSAK: İçerdiği vitamin ve 
mineraller kanser, kalp-damar 
hastalıklarını önlüyor. Soğuk 
algınlığı, nezle ile giripten ko-
ruyor. Ezerek ve çiğ olarak ye-
meye özen gösterin.

KARALAHANA:  Anti kanser 
ve anti viral etkilere sahiptir. 
Mevsiminde haftada 1-2 kez tü-
ketebilirsiniz.

BAKLAGİLLER: Bağışıklık sis-
temini güçlendirmek için mer-
cimek ve nohut gibi baklagiller 
tüketin. Ancak yanında mutla-
ka limonlu bir yeşil salata eş-
lik etsin.

YEŞİL ÇAY: Serbest radikaller-
le savaşan antioksidanlardan 
zengindir, bağışıklık sistemini 
güçlendirir. Ancak kaynar suy-
la değil, sıcak suyla demleyin. 
3 NAR: Güçlü bir bağışıklık için 
olmazsa olmaz besinlerden bi-
ridir. Yarım nar bir porsiyon 
meyveye eşittir.

ZENCEFİL: Kolesterolü düşü-
rür, karaciğeri korur, bağışıklı-
ğı güçlendirir.

ZERDECAL: Kalp-damar has-
talıklarının önlenmesinde, ko-
lesterolün düşürülmesinde rol 
oynayan, iltihap önleyici gibi 

özelliklere sahip olan zerdeçal, 
güçlü bir bağışıklık sistemi için 
de sofranızda yer almalı.

KETEN TOHUMU: Fosfor, mag-
nezyum, bakır ve B grubu vi-
taminler, Omega 3 ile Omega 6 
yağ asitleri için iyi bir kaynak 
ve bağışıklık sistemini güçlen-
diriyor.

KEFİR: Probiyotik içeriğiyle vü-
cuda direnç verip, hastalıklar-
dan korur.

Kaynak: Takvim

Herkesi yorgan
döşek yatıran…

Mevsim değişikliği ile birlikte nezle ve grip gibi hastalıklar yine yakamıza yapıştı. Uzmanlar, 
korunmak için bağışıklığı güçlendiren besinleri önerdi... Soğuk algınlığı, grip, bronşit, farenjit... 

Herkesi yorgan döşek yatıran bu hastalıklardan korunmanın yolu vücutta enfeksiyona neden 
olan virüs ve bakterilere karşı adeta kalkan görevi üstlenen bağışıklık sistemini güçlendirmekten 

geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, bağışıklığı güçlendiren besinleri şöyle 
sıralıyor...



18. März – 5. November 2017

schaIIaburg.at
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Depresyonun beyin kimyası 
ile değil, vücudun ikinci 
beyni olarak nitelendirilen 

bağırsaklarla alakalı bir durum 
olduğunu söyleyen Bahçeşehir 
Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Ko-
ordinatörü Dr. Ümit Aktaş’a göre, 
depresyondan korunmanın yolu, 
bağırsaklara yatırım yapmaktan, 
dolayısıyla bağırsaklardaki probi-

yotikleri artıracak beslenme şek-
linden geçiyor. 

Toplumda büyük bir mutsuzluk ve 
depresyon hali olduğunu belirten 
Fitoterapist Dr. Aktaş, depresyon, 
stres, hâlsizlik, uykusuzluk, faz-
la kilo gibi modern zamanlarla 
özdeşleşen sorunları “Mutluluk 
Kürleri” adlı kitabında irdeledi. 

Çok satanlar listesinde yer alan 
kitabında Aktaş özetle; mutlu, 
zinde ve dolu dolu yaşamın doğru 
bir beslenme modeli ile mümkün 
olabildiğini söylüyor, “Mutluluk 
sağlıkla, sağlık mutlulukla müm-
kündür” diyor. Yani Aktaş, bazı 
gıdaları “yiyerek”, bazılarını ise 
“yemeyerek” hem fiziksel sağlığın 
hem de mutluluğun yakalanacağı 
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  Depresyon beyin      
 değil, bağırsak

  hastalığıdır
“Mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin %95’i bağırsaklar-

da, %5’i beyinde yapılıyor” diyen Fitoterapist Aktaş, “Psikiyatristler 
neden hastaya antidepresan veriyor da ‘ev turşusu ye’ demiyor?” dedi. 

Depresyonda tek sorunun serotoninden kaynaklanmadığını aktaran 
Psikiyatrist Hatıloğlu ise probiyotiklerin tedaviyi destekleyici rolleri 

dışındaki yardımları tıbben kanıtlanmamıştır”diye konuştu.
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görüşünde.

“Mutlu bir yaşam için sadece bes-
lenme yeterli değil ama her şeyin 
başı, beslenme” diyen Aktaş, bu 
tezini şöyle açıklıyor: 

“Mutsuzluk veya depresyon de-
nilince akla gelen ilk şey mut-
luluk hormonu olarak bilinen 
serotonin. Serotonin maddesinin 
%95’ini bağırsaklardaki probiyo-
tikler, %5’ini ise beyin yapıyor. 
Bağırsaklar aynı zamanda bağı-
şıklık sisteminin en önemli orga-
nı. Bağışıklık hücrelerinin % 70’i 
bağırsaklarda bulunuyor. Yani 
gerek bağışıklık sisteminde, ge-
rekse depresyonda düzeltmemiz 
gereken ilk ve en temel şey beslen-
medir. 

“BESLENMEYİ 
DÜZELTMEDEN 

HİÇBİR ŞEYİ 
DÜZELTEMİYORSUNUZ”

Beslenme deyip geçmemek lazım; 
genetiğine müdahale edilmiş gı-
dalar, tarım ilaçları, hibrit tohum-
lar, fazla miktarda karbonhidrat, 
az miktarda yağ tüketmek gibi 
durumlar ruh halimizi fazlasıyla 
etkiliyor. Çünkü genetiğine müda-
hale edilmiş organizmalar, bizim 
de genetiğimize müdahale ediyor. 

“ANTİDEPRESAN 
YAZMAK MODERNLİK 

DE, ‘TURŞU YE’ DEMEK 
ÇAĞ DIŞILIK MI?”

Örneğin; 2015’de yapılan bir ça-
lışmayla, insan gen yapısında tam 
143 tane yabancı gen bulundu, 
yani bize ait olmayan gen. Bakte-
rilere ait bu genler besinlerle vü-
cudumuza giriyor. O yüzden her 
şey beslenme ile düzelmez ama 
beslenmeyi düzeltmeden hiçbir 
şeyi düzeltemiyorsunuz. Nitekim 
bugün modern tıbbın düştüğü en 
büyük hata budur. Örneğin; se-
rotoninin % 95’ini probiyotikler 
yapıyor dedik. O halde neden psi-
kiyatristler hastalarına antidep-
resan veriyor da ‘ev turşusu ye’ 
demiyor. Antidepresan yazmak 
modernlik de, ‘turşu ye’ demek 
çağ dışılık mı? Asıl dikkat edilme-
si gereken konu beslenme. İlaçlar-
la depresyon düzelseydi, son 50 
yıl içinde Amerika’da depresyon 6 
kat artmazdı.”

“DEPRESYONA 
NEDEN OLAN DİĞER 

FAKTÖRLER GÖZ ARDI 
EDİLMEMELİ”

Psikiyatrist Dr. Uğur Hatıloğlu ise 
Aktaş’ın antidepresanlar ve dep-
resyon tedavisine yönelik tespit-
lerine karşı çıkıyor. “Türkiye’de 
ne yazık ki antidepresan kulla-
nımı giderek artmaktadır” diyen 
ve depresyona yol açan diğer 
etkenlerin gözden kaçırılmama-
sı gerektiğine vurgu yapan Dr. 
Hatıloğlu’nun görüşleri şöyle: 

“Serotonin gibi nörotransmitterle-
rin (sinir hücreleri arasında iletişi-
mi sağlayan kimyasal) 1960’lı ve 
70’li yıllarda olduğu gibi beyinde 
azalması nedeniyle depresyona 
yol açtığına artık eskisi kadar 
inanılmamaktadır. Gerçek bir ek-
siklik olduğuna dair net kanıtlar 
yoktur. Yani sorun serotonin ek-
sikliğinden değil, serotonin gibi 
nörotransmitterlerin reseptörlerle 
(hücre içine sinyal taşıyan pro-
tein) etkileşiminde bir bozukluk 
olduğu fikri günümüz çalışmala-
rınca ağır basmaktadır.

“SİNİR HÜCRELERİNİN 
İŞLEVLERİNDE 

BOZULMA GÖRÜLÜYOR”

Şimdilerde ise depresyon gelişi-

minde; normal miktarda nörot-
ransmitter ve reseptör varlığında 
sinyal iletiminde bir yetersizlik 
olabileceği ve bu nedenle sinir 
hücrelerinin yaşamasını ve işlevi-
ni sağlıklı yapabilmesi için gerekli 
olan faktörlerin sekteye uğradığı 
düşünülmektedir. Tekrarlayıcı 
depresyonlarda ise beynin bazı 
bölgelerindeki sinir hücrelerinin 
boyutunda azalma veya işlevle-
rinde bozulma ile beyin hacminin 
azaldığı görüntüleme çalışmaları 
ile gösterilmektedir. Bu bilgilerin 
yanı sıra; serotonin, noradrena-
lin, dopamin dışında asetilkolin, 
GABA, glutamat, glisin gibi diğer 
nörotransmitterlerin de depresyo-
na yol açtığı konusunda çalışma-
lar sürmektedir.” 

“ANTİDEPRESANLARIN 
ETKİSİ BİLİMSEL 
ÇALIŞMALARDA 

DEFALARCA 
KANITLANDI”

Sağlıklı beslenmenin, sadece 
depresyon açısından değil, be-
densel ve ruhsal olarak sağlığın 
devamlılığı açısından ele alın-
ması gerektiğini dile getiren Ha-
tıloğlu, “Probiotik, prebiotik ya 
da antimikrobiyal tedavilerin 
psikiyatrik rahatsızlıklarda ana 
tedavi olmaktan ziyade tedaviyi 
destekleyici rolleri dışında yar-
dımları tıbben kanıtlanamamış-
tır. Antidepresanların ise doğru 
tanı ve doğru kullanım ışığında 
psikiyatrik rahatsızlıklarda teda-
vi edici olduğu bilimsel çalışma-
larca defalarca kanıtlanmıştır” 
dedi.

“BAĞIRSAKLARINIZA 
YATIRIM YAPIN”

2012 rakamlarına göre Türkiye’de 
antidepresan satışının giderek 
arttığını belirten ve “Son 9 yılda 
antidepresan satışında 2.5 kat 
artış var. Demek ki mutsuzluk ve 
depresyon azalmıyor, artıyor” 
ifadesini kullanan Dr. Aktaş, dep-
resyondan uzak kalmak ve mutlu 
olmak için bağırsaklara yatırım 
yapmanın önemli olduğunun al-
tını çiziyor. Bu yatırımın temeli 
insanın dünyaya gözlerini açtığı 
doğum esnasında atılıyor. Aktaş’a 
göre, doğum şekli ve çocukluk 
dönemindeki beslenme, kişinin 
sağlık karnesinde çok önemli bir 
faktör:

SEZARYENLE DEĞİL, 
NORMAL DOĞUMLA 
DÜNYAYA GELENLER 

DAHA ŞANSLI

“Çünkü insan, ilk probiyotikleri 
normal doğumla dünyaya ge-
lirken doğum kanalında alıyor, 
sezaryenle doğanlar bu şansı ka-
çırıyor. Yine anne sütü vereceksi-
niz ki çocuğunuz prebiyotik alsın 
ve vücudunda geliştirsin. Sonra-
sında paça çorbası, kemik suyu 
içireceksiniz, doğal gıdalarla bes-
leyeceksiniz ki hem vücudundaki 
probiyotikler artsın hem de bağı-
şıklık sistemi gelişsin. Bu dönem-
de çocuğu doğru beslemezsen, 
bağışıklığı gelişmez. O zaman bu 
çocuk erişinlikte bin türlü hasta-
lıkla boğuşur, bunların başında 
da depresyon gelir. 

“ÇOCUKLAR LEBLEBİ 
GİBİ ANTİDEPRESAN 

KULLANIYOR”

Bugün çocukların çok önemli bir 
kısmına antidepresan veriliyor. 
Çocuklar öğrenme güçlüğü, dik-
kat dağınıklığı gibi sorunlar ne-
deniyle leblebi gibi antidepresan 
kullanıyor ve zombi gibi oluyor. 
Derslerini çalışıyor, okulda başa-
rılı ama uyumak veya dikkatini 
toplamak için ilaca ihtiyaç duyan, 
kimyasallarla yaşayan çocuklar 
var ve bunların oranı hiç de azım-
sanacak gibi değil.”

PROBİYLOTİKLERİ EN 
ÇOK BU BESİNLER 

ARTIRIYOR

Depresyondan uzak durmak için 
glutensiz beslenmeyi, karbonhid-
rattan, şekerden uzak durmayı, 
işlenmiş gıdalar değil, doğal gı-
dalar tüketmeyi öneren Dr. Aktaş, 
bağırsaklardaki probiyotikleri 
artıran, serotonin salgılatan, do-
layısıyla depresyondan koruyan 
besinlerden öne çıkanları şöyle 
sıralıyor:

1- Ev turşusu, ev sirkesi,
2- Paça çorbası ve kemik suyu.
3- Omega 3 zengini besinler, yani 
keten tohumu, ceviz, semiz otu ve 
mevsim balığı.
4- Brokoli, lahana, karnabahar. 
5- Avokado.
6- Yumurta ve tereyağı.
7- Zeytinyağı.
8- Yeşil çay ve tarçın.




