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 Güle güle Sayın
Büyükelçi Tezcan 

Sayfa 2`de

BZÖ Milletvekili ewald Stadtler ve milletvekili arkadaşlarının avusturya islam Cemiyeti (IGGÖ) ve t.C diyanet 
Başkanlığına  bağlı atiB derneği ve Milli Görüş  hakkında  avusturya Parlementosunda Parlemento başkanına 11.temmuz 
2011 tarihinde avusturya dışişleri Bakanına yönelttiği soru önergesini  dikkatlere  birebir tercüme ederek sunuyoruz  
Haberin devamı sayfa  10-11`de. 

ANFRAGE

AvusturyA PArlementosundA Bu soru 
Önergelerİne kİm BAnA ne dİyeBİlİr ?
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Avusturya’da Türkiye göç-
menlerini ilgilendiren gün-
demi takip etmek çok zor-

laştı. 2013 yılında Avusturya’da 
genel seçimler var. Geçtiğimiz 
yıl Viyana Belediyesi ve Viyana 
Ticaret Odası seçimlerinde aday 
olan veya seçilen ‘Türkiye göç-
meni siyasetçiler’ hiç kapınızı 
seçimden sonra çaldı mı? Veya 
ciddi anlamda bir ihtiyacınız ol-
duğunda onlara güvenip; “şun-
lara bir danışalım, belki yardım-
cı olabilirler” diye hiç aklınızdan 
bu Türkiye göçmeni siyasetçinin 
adı geçti mi? 

Biz boşu boşuna ‘Sözde siya-
setçi,  özde fırıldak’ manşetini 
seçimlerde atmadık. İçlerinde 
Türkiye göçmenlerinin sorun-

larını her zaman kendine dert 
edinen, Avusturya partilerin-
de kendi ve şahsi çevresi için iş 
takipleri  YAPMAYAN  Türkiye 
göçmeni siyasetçiler yok mu? 
Var. Onların başımızın üstünde 
yeri var ama onlardan bir bek-
lentimiz de  var, çünkü sap ile 
saman birbirine karışmış du-
rumda.  

İktidarlardaki partilerin ba-
kan veya milletvekillerinin ya-
nında Türk danışman adı altın-
da  “Türkiye göçmenleri ve sizin 
aranızda köprü olacağım”  di-
ye görev suistimali ile Şeytanlık 
yapan kişilere karşı mücadele 
bekleniyor. Geçtiğimiz gün bir 
Türkiye göçmeni beş çocuklu 
fakir  bir hanıma bir  Avusturya 

siyasetçisine danışmanı olan 
Türkiye göçmenin  aşağılama-
larını ve sorunu yokuşa sürem-
sini ailenin korkusundan do-
layı  izin vermemesi nedeni ile  
bu sayımızda  hem Türkçe hem 
Almanca dilinde (artı APA OTS ) 
yayınlıyamıyoruz. 

Bugün Türkiye göçmenlerinin 
en büyük düşmanı FPÖ veya di-
ğer partiler değildir. İktidardaki 
partilerin içinde kendi toplumu-
nu kapalı kapılar ardında aşağı-
layan Türkiye göçmenleri ne ya-
zık ki bulunuyor.  

Sırplar ve Hırvatlar arasın-
da böyle çirkin bir didişme bu 
kadar yok. “Bu Türkiye göç-
menleri birbirini yiyor” diyen 

Avusturyalılar da durumdan 
şikâyetçi ama kendilerinde hiç 
suç yok mu? İş olsun torba dol-
sun diye sorumsuzca ehli olma-
yan kişileri yanlarında taşımala-
rı Türkiye göçmenlerinin başına 
bela oluyor. 

Kısaca bir takım  bakanlar ve si-
yasiler yanında Türkiye göçmen-
lerine danışmanlık, tercümanlık 
ve arada sırada aracılık  yapsın 
adı altında Şeytanca oyunlara ve-
sile olmalarına neden oluyorlar. 
Bizim temiz ve dürüst siyasetçi 
Türkiye göçmenlerinin varlığın-
dan şüphemiz yok ama azlığın-
dan şikayetciyiz. Keser döner, sap 
döner, yanlış hesap Bağdat'tan 
döner. Durum vahimdir. Bizden 
dostca uyarması.

Büyükelçi Tezcan, Milli Görüş 
Avusturya’nın verdiği iftar-
da yaptığı konuşmada İki 

yıllık görevinin çok kısa olduğu-
nu ve sürenin hemen geçtiğini be-
lirterek, Avusturya’da iki yıl bo-
yunca bütün vatandaşlarla çok 
güzel zaman geçirdiğini belirt-
ti. Tezcan ayrıca; “Buralardan gi-

diyorum ama çok hüzünlüyüm o 
yüzden kalbim ve duygularımın 
büyük bölümünü burada bıra-
kıyorum" dedi. Kadri Ecvet Tezc-
an’ın Die Presse gazetesine geçti-
ğimiz yılın Kasım ayında verdiği 
uzun röportajda, Yeşiller Partisi 
dışındaki partiler, Büyükelçi’nin 
sert eleştirine maruz kalmıştı. 
Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu da Büyükelçi’nin kri-
ze sebep olan sözlerini “kendisi-
nin kişisel görüşü”  olarak nite-
lemişti. Cumhurbaşkanı Gül’ün, 
Mayıs ayındaki Viyana ziyare-
ti öncesi Avusturya basınına ver-
diği röportajlarda ve ziyareti sı-

rasında Tezcan ile ilgili sorulara 
cevap vermeyerek geçiştirmesi dik-
kat çekmişti. Gezi sırasında FPÖ 

Partisi yöneticilerinin ve birçok 
FPÖ milletvekilinin ve başka-
nı Strache`nin  bizzat imzaladığı 
‘Büyükelçi Tezcan’ı geri çekin’ yö-
nündeki taleplerini belirten mek-
tubu, adeta kovalarcasına diplo-
matların eline tutuşturmuşlardı. 

güle güle 
Viyana - Türkiye 

Cumhuriyeti Viyana 
Büyükelçisi Kadri Ecvet 

Tezcan’ın görev yeri 
iki yıl sonra değiştiril-

di.  Tezcan’ın yerine 
Viyana Büyükelçisi ola-

rak Ayşe Sezgin atan-
dı. Üsküdar Amerikan 

Kız Lisesi mezunu olan 
Ayşe Sezgin son ola-
rak AB’den Sorumlu 

Müsteşar Yardımcılığı 
görevindeydi. Ayşe 
Sezgin Dışişlerinde 

28 yıldır görev yapı-
yor. Normalde dört yıl 

sürmesi gereken Viyana 
Büyükelçiliği görevin-

den alınan Tezcan, 
Fransa’nın başkenti 

Paris’te OECD olarak 
bilinen Avrupa Güvenlik 

ve İşbirliği Teşkilatı 
(AGİT) nezdinde 

Türkiye’yi temsil edecek. 

 Yeni Büyükelçi 
   Ayşe Sezgin 

Türk danışman, siyasetçi 
adı altında şeytanlık
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Diğer yandan vatandaşlığa 
geçenlerin sayısında 2011 yı-
lının ilk altı ayında 2010 yı-

lına göre bir ar-
tış gözleniyor. 
Ancak 2003 yı-
lında toplam 
45 bin kiş i -
nin Avusturya 
vatandaşlığı-
na geçtiği dü-
şünülürse bu 
sayı çok dü-
şük. 2003 yılın-
da bu 45 bin ki-
şi arasında 13 
bin kişi ile Türk 
v a t a n d a ş l a -
rı başı çekiyor-
lardı. ‘Türk va-
tandaşlarının 
vatandaşlığa 
geçmesi engel-

lensin veya yavaşlatılsın’ eleşti-
rilerine karşı, yapılan açıklama-
da; “Önceden vatandaşlığa geçen 

Türkiye göçmenlerinin arasın-
da tek kelime Almanca bilmeden 
Avusturya vatandaşlığa geçen-
ler vardı. Şu anda uyum ve en-
tegrasyon politikası gereği, başta 
Almanca bilmeden ve ülke hak-
kında bilgi sahibi olmadan vatan-
daşlığa geçmek o kadar kolay de-
ğil” dendi. 

Vatandaşlığa geçenlerin azal-
masındaki başlıca etken şartla-
rın ağırlaştırılması. Vatandaşlığa 
geçmek isteyen kişinin son üç yıl-
daki gelirine bakılıyor ve belli bir 
gelir seviyesine ulaşamamış olan-
lar vatandaşlığa kabul edilmiyor. 
Ayrıca 1 Temmuz 2011’den sonra 
vatandaşlık başvurusunda bulu-
nan adaylardan istenen Almanca 
bilgisi seviyesi de artırıldı ve B1 se-
viyesinde Almanca bilme şartı ge-
tirildi.

Vatandaşlıkta düşüş devam ediyor: 
2011’in ilk yarısı 582 kişi

Viyana -Avusturya‘da 
2011 yılının ilk 6 ayında 
çeşitli ülke vatandaşla-
rından toplam 3420 kişi 

Avusturya vatandaşı 
oldu. Avusturya vatan-

daşlığına geçen Türk 
vatandaşlarının sayısı 

beş yıl önce düzenlenen 
vatandaşlık kanunları 

yüzünden her geçen yıl 
düşmeye devam ederek 

bu yılın ilk altı ayında 
582 kişiye düştü. 2003 

yılında bu sayı yılın ilk 
altı ayında 5600 kişi 

idi. Bu yıl vatandaşlığa 
geçen Bosnalılar 629 

kişiyle listede başı çek-
miş oldu.

Vi y a n a -V i y a n a ` d a 
Türk kuyumcularının 
başı azgın köpekler 

gibi dükkanları soyanla-
rı artık kameralara yakan-
lanarak film olmaya başla-
dılar. Ağustos ayında kısa 
adı DHA olan Doğan Haber 
Ajansının yayına soktuğu 
video Türk kuyumcuların-
dada ne kadar hatalı oldu-
ğunu gösterdi ve altınla-
rı  dükkanın içinde kasaya 
koymadan gittikleri gö-
rüldü. DHA haberi şöy-
le geçti: ‘‘Avusturya'nın 
başkentinde hırsızlık ve 
soygunlar özellikle Türk 
esnafı bıktırdı. Bu hafta 
sonu bir Türk kuyumcu-
su daha hırsızların hede-
fi oldu. 

Vi y a n a' n ı n  O n b i r i n c i 
b ö lge s i n d e k i  A n t a ly a 
kuyumcusu'nun camını, 
kanalizasyon kapağı ile 
kıran 3 soyguncu kısa sü-
rede içerideki altınları tor-
balara doldurarak kaçmak 
istediler. Ancak hırsızların 
şansı bu sefer yaver git-
medi. Mahalle karakoluna 
bağlı olan alarm sistemi 
polisi harekete geçirdi ve 
hırsızlar kuyumcudan çı-
kar çıkmaz polis ekipleriy-
le burun buruna geldiler. 
Polis ekiplerini ummadığı 
bir anda karşısında bulan 
hırsızlar ellerindeki poşe-
te doldurdukları yaklaşık 
1 kilo altını sokak ortasına 
saçarak kaçmaya başladı-
lar. Polis ile kovalamaca 
sırasında ellerindeki altın 
dolu torbayı cadde ortası-
na fırlatan soyguncuların 
ortaya saçtıkları yaklaşık 
1 kiloluk ziynet eşyalarını 
polis memurunun büyük 
bir dikkatle yerden topla-
dığı gözlendi. Soygunun 
her anı kuyumcu dükkanı-
na yerleştirilen güvenlik 
kamerasınca kaydedildi‘ 

kuyumcu 
hırsızları 
kamerada

Viyana - Avrupa’da AB’ye tam 
üyeliğine karşı çıkışın Dış 
İşleri Bakanı Plassnik ile 

adeta liderliğini yapan, 2000-2007 
yılları arasında başbakanlık ya-
pan Avusturya Halk Partisi (ÖVP) 
Milletvekili Wolfgang Schüssel, 
partisinden ve şu anda yerine ge-
tirdiği milletvekilliği görevinden 
istifa etmek zorunda kaldı.  2000 
yılında Schüssel Başbakan olabil-
mek için FPÖ lideri HAİDER ile  se-
çimlerde 3.Parti olmasına rağmen 
koalisyon hükümeti kurmuş ve 
başbakanlık koltuğuna dünyanın 
tepkisini çekmesine rağmen otur-
muştu. 

Koalisyon Hükümetinde şu anda 
vefat eden FPÖ lideri Haider ve 
seçtiği bakanlar bizzat inanılmaz 
yolsuzluklar içine girmesi batak-

lığın içine ayrıca bazı ÖVP’lilerin 
katılması şu günlerde Avusturya 
siyasi, medya  başta olmak üze-
re ekomisini sarsmaya başlı-
yor. Devletin or-
tak olduğu Banka, 
İletişim şirketleri 
ve devletin sahibi 
olduğu emlakların 
şeytanın aklınına 
gelmiyeceği me-
totlar ile Maliye 
Bakanı Grasser ve 
çevresi tarafından  
adeta soyguna uğ-
ratılması  vatan-
daşların siyasilere 
olan güvenini as-
kari düzeye çek-
miş  durumda. 
Schüssel’in, istifa-
sını açıkladığı ba-

sın toplantısını seçtiği yer olarak, 
eski basın sözcüsü, şimdi ise bü-
yük şirketlerın  “lobi-çıkar ‘ larını 
savunan ve işlerini rayına oturma-
sı için her alanda ilişkilerini para 
karşılığında satan bir şirketin sa-
hibi Heidi Glück’ün bürosunu 
seçmesi ise; “Giderayak hala bir 
umursamazlık, tutarsızlık içinde 
ve büyük şirketlerle arasına mesa-
fe koyamadı” yönündeki sert eleş-
tirilere neden oldu.  

Başbakanlığı dönemindeki seç-
tiği bakanlar ve siyasiler hak-
kında son dönemde patlak ve-
ren ‘Siyaset-Ticaret-Bürokrat‘ 
üçlüsünü ilgilendiren rüşvet iddi-
aları üzerine istifa ettiğini belirten 
Schüssel, adalete güvendiğini ifa-
de etti. 

Avusturya siyaseti 
yolsuzluk bataklığında 

Schüssel dönemi yolsuzluk 
dönemi olarak tarihe geçti
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AGİT Genel Sekreterliği için ÖVP 
Milletvekili ve eski Avusturya Dış 
İşleri Bakanı Ursula Plassnik’i 
Türkiye’nin veto etmesine yine 
sert çıkmış ve Türkiye’nin sözün-
de durmayan bir ülke olduğunu 
basın aracılığı ile tüm dünyaya 
duyurmaya çalışmıştı. (NZZ Neue 
Zürcher Gazetesi dâhil) . Kısaca 
ortada ÖVP Lideri Spindelegger 
ile Büyükelçi Tezcan arasında adı 
konamamış bir problemin olma-
sının, diplomatik kanallarda ko-
nuşulan konulardan bir tanesi ol-
duğu öğrenildi.Özellikle FPÖ ve 
BZÖ başta olmak aşırı sağcı parti-
ler Avusturya genelindeki açıkla-
malarıyla dikkat çeken Tezcan'ın 
üzerinden politika yapmış ÖVP 
ve SPÖ de sert çıkışlarda bulun-
muştu. Ancak Büyükelçi’nin bir 
anda gündeme oturan ve dikkat 
çeken açıklamaları, Türk toplu-
mundan yeterli desteği göreme-
di. Basında Büyükelçi Tezcan’ın 
yanında görülen, ağırladığı ve sa-
mimi görüntü çizdiği işadamları, 
dernek ve federasyonlar, bırakın 
bir araya gelip Büyükelçiyi savun-
mayı, hiçbiri ne tek nede birlikte 
Almanca bir yazılı  Basın bildiriy-
le Büyükelçi’ye sahip çıkmadılar. 

Kapalı kapılar arkasında vuku bu-
lan timsah gözyaşları ile samimi 
üzüntülerin cılız sesler ile dışa vu-
rumu ilerde Viyana Uluslararası 
İlişkiler Fakültesinde ders ile 
Viyana Operasında bir ‘Sende 
mi brütüs Baba’ arya şeklin-
de gösterime girecek türden cilt-
lere sığmaz.  Kısaca  Viyana’da 
bir Türk Büyükelçisi’nin ya-
kın çevresinde devamlı görü-
len İşadamı, Dernekçi veya 
Federasyonculardan yok bilmem 
bu kadar kişiyi sadece kaşımı-
zı kaldırırsak sokağa dökeriz af-
ra tafraları ancak bu satırları ya-
zanları arkadan gıybet, dedikodu 
ve ayağını çukura nasıl sokarız fit-
ne ve fesatı nasıl yapılır adlı  te-
levizyon dizisine senaryo için ya-
zılı malzeme olacak cinsten. Bu 
olay kültürümüzde ve Kur’an’ı 
Ker’im’de devamlı bir şekilde tek-
rarlanarak yer olan “Riya” ve “ah-
de vefa’’ sözlerini ( pacta sunt 
servanda )‘ Viyana’da vuku bu-
lan bu dram sonrası sanki Sezen 
Aksu’nun ‘Yol arkadaşım‘ isim-
li muhteşem şarkısında ‘Korkular 
başmış dünyaya. Şimdi bir sadece 
sem adı Vefa‘ dizileri getirmiş ol-
ması acaba sadece bir tesadüf mü? 

  BİROL KILIÇ

Avusturya’nın özellikle Die 
Presse Gazetesine ver-
diği uzun Reportajında 

Avusturya’nın yabancılar ve 
Türklere bakışını  bir Büyükelçiden 
beklenimiyecek şekilde eleştir-
dikten sınra soğuk baktığı Viyana 

Büyükelçisi Ecvet Tezcan’ın ye-
rine halen Bakanlık’ta AB’den 
Sorumlu Müsteşar Yardımcısı 
olarak görev yapan Ayşe Sezgin 
atandı. Davutoğlu’nun tebligat-
larının ardından Avusturya Dış 
İşleri Bakanlığından yeni atanan 
Büyükelçi Ayşe Sezgin için agre-
man istenecek. Agremanların gel-

mesinin ardından 
da kararname Resmi 
Gazete’de yayımla-
nacak ve atamalar 
tam  rayına oturmuş 
olarak icra edilecek. 
Ancak Ankara’daki 
diplomatik kaynak-
lardan alınan bilgi-
lere göre Büyükelçi 
Tezcan'ın Paris’teki 
AGİT temsilciliği 
olan yeni görevine ne 
zaman atanacağı he-
nüz netlik kazanmış 
değil. Türkiye’de son 
seçimlerde TBMM’ne 
milletvekilliği adaylı-
ğıyla ilgili de geçtiği-
miz dönemde basın-
da yer alan Tezcan'ın 
Paris'teki yeni göre-
vine ne zaman baş-
layacağı da merak 
konusu. Büyükelçi 
Tezcan halen izin-
de bulunduğu (19 
Eylül 2011 tarihine 
kadar) için kendisi-
ne şu anda Birinci 
Müsteşar  Bülent 
Karadeniz vekâlet 
ediyor.Bü-yükelçi 
Tezcan Die Presse’ye 

verdiği röportajda Avusturya Dış 
İşleri Bakanı Spindelegger’in ken-
disine bir randevu bile vermedi-
ğini söyleyerek; ‘Ne dostluğun-
dan bahsediyorsun? Avusturya 
Dış İşleri Bakanı bana geldi-
ğimden bu yana bir randevu bi-
le vermedi‘ demişti. Dış İşleri 
Bakanı Spindelegger daha sonra 

viyana Büyükelçisi 
olarak iki yıl önce 
viyana'ya ata-
nan kadri ecvet 
tezcan’ın, dışişleri 
Bakanlığı'nın bir 
yaz kararnamesiy-
le, normalde dört 
yıl sürmesi gereken 
görevine son veri-
lerek, türkiye'nin 
OeCd nezdindeki 
daimi temsilcisi 
olarak atandığı 22 
temmuz 2011 tarihin-
de bildirildi. dışişleri 
Bakanlığı’nda yaz 
kararnamesi ile yeni 
görev yerleri belli 
olan büyükelçilere 
tebligatlarını biz-
zat dışişleri Bakanı 
ahmet davutoğlu 22 
temmuz 2011 tarihin-
de gece yarısı yaptı.

 HABER YORUM

Yol arkadaşım - Şimdi bir 
sadece sem adı: VEfA

Yol arkadaşım
Yol arkadaşım gördün mü, duydun mu olup bitenleri?

Kıskanıyor insan bazen basıp gidenleri, 
Yalnızlaşmışız iyice, üstelik de alışmışız,
Hiç beklentimiz kalmamış dosttan bile...

Korkular basmış dünyayı, şimdi bir semt adı “vefa”...
Kutsal kavgalardan bile kaçan kaçana... 

Anlaşılır gibi değiliz, tek bedende kaç kişiyiz,
Hem yok eden, hem de tanık ne esaslı karmaşa...

Ben sana küsüm aslında, haberin yok, 
Koyup gittiğin yerde kötülük çok ,

Kime kızayım, nazım senden başka kime geçer? 
Benim sensiz kolum, bacağım, ocağım yok...

Sen esas alemi seçtiğinden beri, 
Ben o saniyede bittiğimden beri,

Dünya bildiğin dünya, dönüp duruyor işte, 
Uzun uzun konuşuruz birgün "Son İstanbul Beyi"...

Ben sana küsüm aslında, haberin yok, 
Koyup gittiğin yerde kötülük çok,

Kime kızayım, nazım senden başka kime geçer? 
Benim sensiz kolum, bacağım, ocağım yok...

Yol arkadaşım, nerdesin?..
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YENI VATAN GAZETESİ her yıl hatırlatmaya devam ediyor:

22 Ekim tarihinde anmayı unutmayalım: Danış Tunalıgil 
YenI VATAn YenI VATAn
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5.Yeni İGGÖ-Yasası an itibariy-
le yürürlükte midir? Evet ise, 

ne zamandan beri?

6.İGGÖ en son finans raporunu 
ne zaman yayımladı, bunun 

ne kadar sıklıkla yapılması gere-
kir? Eğer güncel bir rapor yoksa ka-
mu bütçesiyle yürüyen ve açık bir 
şekilde görünen bu kusurlu ilişki-
nin İGGÖ’ye ne gibi sonuçları ola-
caktır?

7.İGGÖ’nün kaç kayıtlı üyesi 
vardır?

8.Bir dini cemiyetin resmi ola-
rak “Tanınma Yasası’ndan” 

yararlanabilmesi için en az kaç 
üyeye sahip olması gerekmektedir?

9.İGGÖ’ye bağış yapan kaç ki-
şi vardır?

10.1847’de yapılan Tanınma 
Yasası’nda geçen asgari üye sayı-
sına İGGÖ sahip midir? Değilse, 
İGGÖ hala neden tanınan bir dini 
cemaat olarak kabul görüyor ve bu 
durum finansal olarak ne tür teş-
vik sonuçlarını ortaya koyuyor?

11.D i n  S e k re te r l iğ i ’n d e 
İGGÖ’nün üyelerinin liste-

si var mıdır? Yoksa neden? Üye sa-
yısı nasıl kontrol edilmektedir?

12.Bir din cemaati üyeleri, ver-
gi olarak yıllık bir miktar 

para ödemek zorundadırlar. Din 
Sekreterliği’ne İGGÖ tarafından 
ne zaman böyle bir ödeme sunul-
muştur?

13.Eğer böyle bir ödeme ya-
pılmamışsa, İGGÖ ne gi-

bi sonuçlarla karşı karşıya kalır? 
Eğer hiçbir sonuç yok ise, bunun 
sebebi nedir?

14.Şu anki anayasanın 6. 
maddesi İGGÖ’nün ya-

nında 4 İslam Cemaati’ne de tü-
zel kişilik tanımaktadır. Bunun 
i ç i n  h u ku k s a l  o l a r a k  D i n 
Sekreterliği’nden bir karar yazısı 
gerekli midir? Evet ise, böyle bir 
karar var mıdır?

15.ATİB, doğrudan Diyanet’in 
yönlendirdiği ve Diyanet’e 

bağlı bir dini kurum. İGGÖ’yü de 
dikkate aldığımızda, bir sürü cami-
nin, ibadethanenin ve kültür mer-
kezinin ATİB tarafından işletilme-
sini nasıl değerlendiriyorsunuz?

16.ATİB’in Türkiye’nin res-
mi kurumu olan Diyanet 

İşleri’ne bağlı olduğuna dair yasal 
dayanak var mıdır?

17.ATİB’in, Türkiye’nin res-
mi bir kurumu olarak 

Avusturya’da görev yapabilmesi 
yönünde yapılmış idari bir anlaş-
ma var mıdır?

18.Türkiye Cumhuriyeti’nin 
resmi bir kurumu, han-

gi uluslararası hukuka göre 
Avusturya topraklarında kendi ül-
kesindeki işleve ve yetkiye sahip 
olabilir?

19.Av u s t u r y a’d a  d a i m i 
ikametgâhı olan birçok 

büyükelçilik görevlisi, diplomat, 
uluslararası dernek ve şirket ça-
lışanları gibi yurtdışından birçok 
Müslümanın İGGÖ seçimlerinde 
aktif ve pasif oy hakkına sahip ol-
duğu doğru mudur?

20.Avusturya’da camilerden 
kaç tanesi İGGÖ tarafın-

dan işletilmektedir, kaç tanesi 
dernekler tarafından?

21.İGGÖ gibi özel dernekle-
rin merkezlerinin finans-

manının sağlanması tüzüğe aykı-
rı mıdır? Evet ise, hangi önlemler 
alacaksınız?

22.Bir dini cemaatin kendi iç 
finans yönetimini kont-

rol edebilmeye ne ölçüde yetkiniz 
vardır?

Soru önergeSi: 

Yakın zamanda gerçekleşen 
Avusturya İslam Cemiyeti 
seçimleri, beklendiği gibi 

Türklerin yönetime dominant ola-
rak girmesiyle sonuçlandı. Bu so-
nucun ortaya çıkmasında Türk 
toplumunu seçimlere çağıran 
ATİB ve Türk Milliyetçisi “Milli 
Görüş” organizasyonunun katkısı 
var. İlk defa seçimlere giren Türk-
Müslüman ATİB ve Milli Görüşün 
temsil ettiği “İslam Federasyonu” 
seçimlerde açık bir şekilde zafer 
kazandı. Ülke çapındaki 499 de-
legeden 162’si ATİB, 152’si de Milli 
Görüş’ten çıktı. 

Avusturya İslam Cemiyeti’ni ge-
lecekte Türklerin domine ede-
ceği de apaçık ortada ve bu da 
Avusturya’daki Müslümanlar ara-
sındaki çoğunluk dengeleriyle de 
doğru orantılı. Ülkedeki tahmi-
nen 500.000 Müslümandan yakla-
şık 250.000’i Türk Toplumu’ndan 

oluşuyor. Türk Toplumu’nda ise 
birçok dernek ve birçok gruplaş-
ma var. Bunlardan en büyük ola-
nı ülke çapında 75.000 üyesi bu-
lunan ve 63 ibadethaneyi yöneten 
“Avrupa Türk-İslam Birliği” adlı 
dernek. ATİB 1990 yılında kurul-
du ve Türkiye’nin Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na bağlı. 

Viyana Din Hizmetleri Müşaviri 
ve ATİB Başkanı Seyfi Bozkuş 4 
Haziran 2011 tarihinde Presse ga-
zetesine verdiği röportajda şu ifa-
delere başvurdu: “ATİB Başkanı 
“Biz bir entegrasyon derneği de-
ğiliz” dedi ama Avusturya siya-
setini entegrasyon konusunda 
daha aktif görmek istediğini söz-
lerine ekledi. Bozkuş aynı zaman-
da Almanca dilinin tek başına 
entegrasyon için yeterli olmaya-
cağını, camii vaazlarının Türkçe 
okunmaya devam edeceğini ve 
hatta ATİB’in internet sitesinin 
Almanca versiyonunun bile ol-
madığını belirtti. Din Hizmetleri 

Müşaviri olan Bozkuş, devletin di-
ni bir kuruluşu tarafından atan-
mış olarak Viyana’da çalışan bir 
dini memur olduğunu da hatır-
lattı.”

Bu bağlamda aşağıda imzası bu-
lunan milletvekilleri, Dışişleri 
Bakanı’na şu soruları yöneltmek-
tedir:

1.1912’de çıkmış ve yürürlükte 
olan İslam Yasası’nı nasıl de-

ğerlendiriyorsunuz, reform ihtiya-
cı görüyor musunuz? Evet ise, bu 
konuda ne tür önlemler aldınız ve-
ya alacaksınız?

2.Avusturya İslam Cemiyeti’nin 
(İGGÖ) özel derneklerden 

oluştuğunun söz konusu olmadı-
ğını kesin bir dille iddia edebilir 
misiniz?

3.Özel derneklerin İGGÖ’ye ka-
tılmasını İslam Yasası’na uy-

gun buluyor musunuz?

4.1999 yılında İGGÖ-Yasası 
değiştirildi, bu sırada Din 

Sekreterliği bu derneğe 1988 İslam 
Bildirgesi kapsamında izin verme-
yi unuttu. Bu sorundan ne zaman 
haberiniz oldu ve bunu hukuk-
sal olarak nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

IggÖ 
hakkında ki soru 
önergesine dikkat

BZÖ Milletvekili Ewald Stadtler ve milletve-
kili arkadaşlarının Avusturya İslam Cemiyeti 
(IGGÖ) ve T.C Diyanet Başkanlığına  bağlı 
ATİB Derneği ve Milli Görüş  hakkında  
Avusturya Parlementosunda Parlemento 
başkanına 11.Temmuz 2011 tarihinde 
Avusturya Dışişleri Bakanına yönelttiği soru 
önergesini aşağıda dikkatlere  birebir 
tercüme ederek sunuyoruz. 

Soru önergeSine cevAB: 

Milli Meclis milletvekilleri 
Sayın Ewald Stadler ve arka-
daşlarını, 11 Temmuz 2011 ta-
rihinde şahsıma “Avusturya 
İslam İnanç Cemiyeti (İGGÖ) ve 
ATİB derneği” konulu bir soru 
önergesi yöneltti.

Bu Soru önergeSinin YAnıtı 
AşAğıdA verilmiştir.

1-16 ve 19-21 ArASı SorulArın 
YAnıtı:

Bu soruları yanıtlama görevi, 
Dışişleri Bakanlığı’nın yetki 
alanı dâhilinde değildir.

17. ve 18. Sorunun YAnıtı:

Avusturya Anayasasının 9. mad-
desine göre, diğer devletlerin 
kurumlarının Avusturya’da fa-
aliyet gösterebilmeleri ancak 
bir yasayla veya meclis tarafın-
dan onaylanmış bir devlet an-
laşmasıyla sağlanabilir. Dışişleri 
Bakanlığı’na Avusturya’daki Türk 
kurumlarıyla ilgili bir anlaşmaya 
yönelik bir bilgi gelmemiştir.

22. Sorunun YAnıtı:

Dini bir cemiyetin kendi için-
deki mali yönetimini kontrol 
etmek, Dışişleri Bakanlığı’nın 
görevleri arasında değildir.

Soru önergesinin 
cevabı

Avusturza Diş İşleri Bakanının 11 
Temumuz tarihinde kendisine Avusturya 

Parlementosunda yönelttiği soruya 
cevabını 8 Eylül 2011 tarihinde aşağıda ki 

gibi çok zayıf ve kaçamak verdiği 
dikkat çekti.
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Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ;a  Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı hakkında brifing su-
nuldu. Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ, Başkanlığa gelişinde 

Başkan Kemal YURTNAÇ ve diğer 
yöneticiler tarafından karşılandı. 
Tanışma toplantısı şeklinde ge-
çen görüşmede Başkan, Başkan 
Yardımcıları ve Daire Başkanları 
da hazır bulundu. Toplantıda 

Bekir Bozdağ’a kurumu tanıtıcı ve 
bugüne kadar yapılan çalışmalar-
la ilgili, Başkan Kemal  Yurtnaç ta-
rafından brifing verildi.

Bekir BozdAğ kimdir? Yeni vAtAn 

gAzeteSi ArAştırdı:

1.Nisan 1965 Yozgat Akdağmadeni 
doğumlu Bekir Bozdağ Kürt 
Kırmanço asıllı Türk ilahiyat-
çı, avukat ve siyasetçidir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 22., 23. dö-
nem ve 24. dönem Yozgat mil-
letvekili olan Bozdağ, Adalet ve 
Kalkınma Partisi grup başkan ve-
killiği yapmıştır. 

06.07.2011 tarihinden itiba-
ren 61. Türkiye Cumhuriyeti 
H ü k û m e t i ' n d e  B a ş b a k a n 
Yardımcısı olarak görev al-
maktadır. Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi'ni bitiren 
Bekir Bozdağ, yüksek lisansı-
nı Uludağ Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi 
Anabilim Dalı'nda tamamla-
dı. Selçuk Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'nden mezun oldu ve da-
ha sonra serbest avukatlık yaptı. 
Bozdağ evli ve 3 çocuk babasıdır.

yurtdışı türkler’den sorumlu 
Başbakan yardımcısı 

Bekir Bozdağ ne yapacak?

Bezahlte anzeige-Ödemeli İlan

göreve seçilmesinden dolayı avusturya’dan içtenlikle 
kutlar, yeni görevinde can-ı gönülden üstün başarılar dileriz. 

avusturya Yozgatlılar Federasyonu 

   TBMM Başkanlığına seçilen

SAyıN CEMİl ÇİCEk’İ

kuTlAMA
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Almanya’da çıkan bir 
s öz lü k  gö ç m e n l e r i n 
Almanca’ya soktuğu söz-

cükleri bir araya getirdi Buna 
göre, artık Alman gençler de 
Türklerden öğrendikleri ‘lan’, 
‘çüş’, ‘haydi’, ‘moruk’ gibi ke-
limeleri kullanıyor.

15 milyonluk göçmen nüfusuy-
la bu alanda dünyada üçüncü 
sırada yer alan Almanya’da, 
son yıllarda yeni bir dil orta-
ya çıkıyor. Daha çok Berlin’in 
Neuköln ve Kreuzberg gi-
bi göçmenlerin yoğun yaşa-
dığı semtlerinde işitilen bu 
dil “Kiezdeutsch” (mahalle 
Almancası) olarak nitelendi-
riliyor. 

Bugün neredeyse ikinci bir 
dil haline gelen bu dil, sadece 
göçmenlerle sınırlı kalmıyor, 
Alman gençleri tarafından da 
kullanılıyor. Ülkede bu alanda 
yapılan çalışmaları bir araya 
getiren ve göçmenlerin Alman 
diline soktuğu kelimeleri de 
kapsayan bir sözlük yayınlan-
dı. ‘Mahalle Almancası’ isim-
li sözlüğe göre, farklı dillerin 
etkileşimiyle Almanca temelli 
yeni bir dil ortaya çıkıyor. Bu 
dilde Türkçe ve Arapça köken-
li sözcüklere rastlamak müm-
kün. Örneğin Türklerin argo 
anlamıyla kullandıkları “çüş” 
sözcüğü bugün Alman genç-

lerinin de ağzında. Bunun ya-
nısıra Alman gençler, Türkçe 
“ulan” ve “lan” ünlemlerini 
de kullanmaya başladı.

‘gidelim’ Yerine ‘YAllAh’ 

Türkçe kaynaklı ‘moruk’ ve 
‘haydi’ kelimeleri de Türk göç-
menlerin dilinden ‘mahal-
le Almancası’na girmiş du-
rumda. Bu kelimeler arasında 
Arapça kökenli ‘haydi gidelim’ 
anlamındaki ‘Yallah’ ve ‘ger-
çekten mi’ anlamındaki ‘valla’ 
sözleri de Alman gençleri tara-
fından kullanılıyor. 

dilBilimciler ikiYe Bölündü

Bu yeni kelimelerin Almanca 
u z m a n l a r ı n ı  d a  k a r -
şı karşıya getirdi. Potsdam 
Üniversitesi’nden Dr. Heike 
Wiese, gençlerin konuştuğu 
bu dilin Almanca için tehlike 
oluşturmadığını, aksine dili 
zenginleştirdiğini savunuyor. 
Wiese, “Bu bir kültür zengin-
liği göstergesi. Ancak benim 
yaşım mahalle Almancası 
için uygun değil”  diyor. 
Leipzig Üniversitesi’nden 
Uwe Hinrichs ise aksi görüşte. 
Hinrichs, “Göçmenlerin etki-
si büyük. Artık bu durum geri 
dönülemez bir noktaya gidi-
yor. Bu kelimeler zamanla kök-
leşecektir” dedi. 

Türkler Almanlara 
‘çüş’ demeyi öğretti

Norveç’deki saldırılar yü-
zünden bugünlerde “tah-
rik” konusu herkesin ağ-

zında. Aslında “Tahrik etme”, 
Ceza Yasası’nın 283. maddesine 
göre ceza gerektiren ve 2 yıla ka-
dar hapis kararıyla sonuçlana-
bilen bir durum. 2010 yılında bu 
yönde 10 hüküm kararı verildi. 
Geçtiğimiz yıl “Tahrik” sebebiyle 
173 kez ihbarda bulunulmuş, bu 
yıl da 6 Haziran 2011’e kadar ya-
pılan şikâyet sayısı ise 71. Bu ista-
tistikler, Adalet Bakanlığının SPÖ 
Milletvekili Johann Maier’in soru 
önergesine verdiği cevapta veril-
miş bulunuyor. 

Her kim “başka bir kişiyi, kamu 
düzenini açık bir şekilde tehlike-
ye sokacak düşmanca bir davranı-
şa” teşvik eder veya kışkırtırsa, bu 
kişi Ceza Hukuku’na göre suç işle-
miş olur. Bu tanım, kiliseler ve di-
ni cemaatler veya taraftarları aley-
hinde, belirli bir “ırk”, bir “halk”, 
bir “etnik köken” ya da bir devlet 

aleyhinde yapılan beyanları kap-
sar. Ceza, 2 yıla kadar tutukluluğa 
varabilir. 

Yukarıda sayılan grupları pro-
voke etmek veya “insanlık onu-
runu zedeleyecek şekilde” aşa-
ğı lamak ve onlara hakaret 
etmek de aynı şekilde ceza ge-

rektiren bir durumdur. Adalet 
Bakanlığı’nın Maier’in “İnternet 
ortamındaki nefret söylemleri 
ve şiddete teşvik” konulu mec-
listeki soru önergesine verdiği 
yanıta göre 2010 yılında yargı-
ya bu şekilde 173 şikâyet ulaştı. 
Bu sene içindeyse Haziran başı-
na kadar yapılan şikayet sayısı 

71. Geçtiğimiz sene görülen da-
valardan 10 tanesinde ceza ka-
rarı çıktı. 

Bunlardan altısında şartlı hapis 
cezası, birinde kısmi şartlı hapis 
cezası, birinde para ve hapis ce-
zası, birinde de sadece para ce-
zası uygulandı. 

terÖrİzm: geçtiğimiz yıl “tahrik” 
ile ilgili yargıdan 10 hüküm kararı

Yalçın Demirci adlı kişi-
nin kredi kartı bilgileri-
ni çalıp 3 bin TL’sini ken-

di hesabına geçiren hırsızın, 
bu paranın bir kısmıyla sefalet 
içindeki Somali’ye yardım etti-
ği ortaya çıktı.

İSTANBUL’DA kredi kartı bilgi-
lerinin çalındığını üç gün sonra 
fark eden satış yöneticisi Yalçın 
Demirci hesabından internet 
üzerinden 3 bin TL’lik alışve-
riş yapıldığını gördü. Hesap 
hareketlerini kontrol eden 
Demirci’yi şaşırtan bir durum-
sa kart bilgilerini çalan hırsızın 
yaptığı 3 bin TL’lik alışverişin 
500 TL’sini Somali’ye yardımda 
bulunması oldu. 

Demirci, “Hesap hareketlerime 
baktığımda gözlerime inanama-
dım. Son 3 günde 15 işlem yapıl-

mış ve 3 bin TL’ye yakın para har-
canmıştı. Harcamalar internet 
üzerinden teknoloji sitelerinden 
yapılan yapılmıştı. Ancak işin il-
ginci bilgilerimi çalan ve paramı 
harcayan hırsız bir insan hakla-
rı derneği hesabına bağışta bu-

lunmuş. Bağış tutarı 500 TL olup 
kişi kendini Erdi Y. olarak tanıt-
mış ve cep telefonu numarası-
nı bırakmış. Başkasından çaldı-
ğı parayla yardım yapmış. Adam 
resmen Ramazan zekatını benim 
paramla vermiş. Sen başkasının 
alın teriyle kazandığı parayla 
hem alışveriş yap hem yardım-
da bulun. Olmaz öyle sevap” di-
ye konuştu. 

Hırsız çaldığı parayla Somali’ye yardım etti

Yeni Vatan Gazetesi’ne 
reklam vermek 

istiyorsanız lütfen 
bu numarayı arayınız: 

tel: 01 513 76 15 0

12
2010 yılında 173 
şikâyet, 2011 
Haziran başı-
na kadar 71 
dava – 25 dava 
ise henüz açık 
(çözümlenme-
miş durumda)
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 izmir uluslarası Fuarı’ında 
2011 yılının baş misafir 
ülkesi Avusturya oldu

İz m i r  –  Av u s t u r y a  E k o -
n o m i  B a k a n ı  R e i n h o l d 
Mitterlehner, 8 Eylül 2011 

tarihinde İzmir Uluslararası 
F u a r ı ’ n a  k a t ı l m a k  i ç i n 
Tü r k iye ’d e yd i .  G e ç t i ğ i m i z 
Perşembe günü, Türkiye Sanayi 
Bakanı Nihat Ergün ile be -
raber fuarın açılışını yapan 
Mitterlehner, yaptığı konuş-
masında Türkiye ve Avusturya 
arasındaki ticari ilişkilere vur-
gu yaptı ve şunları söyledi: 
“Geçtiğimiz senelerde Türkiye 
ve Avusturya arasındaki ekono-

Viyana Belediyesi Konuttan Sorumlu Bakan Michael Ludwig, Ekonomi Bakanı 
Reinhold Mitterlehner, Büyükelçi Heidemaria Gürer, Avusturya Ticaret Delegesi 

Konstantin Bekos Avusturya fuar standının açılışında. 08.09.2011 tarihinde 
Ekonomi Bakanı Reinhold Mitterlehner iş ziyareti kapsamında İzmir’e gitti. 

Akşama doğru, İzmir Uluslararası Fuarı’nın açılışı kapsamında, Avusturya fuar 
standının da açılışı ve TINA sergisi de gerçekleşti.  
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mik ilişkiler çok gelişti. Geçen 
sene Avusturya, Türkiye’de en 
fazla yatırımı yapan ülkeydi. Bu 
yüzden, bu fuarda 80 yıldan be-
ri ilk defa konuk ülke olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.”

Avusturya’nın, Türkiye’nin ba-
tısında bulunan İzmir’de bu se-
ne ve gelecek seneki yatırımları, 
Avusturya Ekonomi Bakanlığı 
tarafından verilen 35 milyon 
Euro’yla finanse edilecek. 10 
gün sürecek fuar için Avusturya 
şirketlerini temsilen 43 delegas-
yon İzmir’e geldi. Bu heyetler 
fuarda, bir yandan kendi şirket-
lerini temsil etme şansı yakalar-

ken, diğer yandan da yeni yatı-
rım imkânları için temaslarda 
bulundular. 

Bakan Mitterlehner; “Avus-
turyalı şirketler, hem sermaye 
mallarında, hem de enerji ve çev-
re sanayinde, mükemmel kalite 
ve profesyonellik sunuyorlar” de-
di. İstatistikler de bu açıklamayı 
doğrular nitelikte. Geçtiğimiz yıl 
ihracatta 1,06 milyar Euro’ya ula-
şılmasıyla (% 39,6’lık bir artış) 
yeni bir rekor kırılmıştı. İthalat 
da aynı şekilde %11,2’lik bir ar-
tışla 884 milyon Euro’ya yük-
seldi. Bu yılın ilk 6 ayında ih-
racat %38,2’lik bir artışla 522 

milyon Euro’ya çıkarken, ithalat-
ta da %27,9’luk bir artış gözlem-
lenirken, ithalat hacmi 424,6 mil-
yon Euro olmuş oldu.  Uzmanlar 
Avusturya Türkiye’ye İhracatta 
başı çekmeye devam ediyor ve 
Türkiye’nin Dış Ticaret açığı  beş 
yılda gittikçe yükselerek cari acı-
ğın artmasına neden oluyor dedi-
ler. Türkiye 1.1.1996 yılından iti-
baren AB’ye tam üye olmadan AB 
ile Gümrük Birliğine giden ilk ve 
tek ülke olarak Gümrük Birliğinin 
AB ülkelerine daha fazla getiri-
si olması dikkatlerden kaçmadı-
ğı gibi  bu derin konunun tekrar 
masaya yatırılması gerektiği tar-
tışıyor. 

   ekonomi Bakanı Reinhold mitterlehner konuşma yaparken
  ekonomi Bakanı Reinhold mitterlehner ve sanayi Bakanı nihat ergün konuşmadan sonra birbirlerine hediye verirken. Öğleden önce 

türk Bakan ile birlikte swiss otel’de avusturya bölümüne bir ziyarette bulundu. 
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Viy a n a  –  E n t e g r a -
syo n d a n  S o r u m lu 
D e v l e t  S e k r e t e r i 

Sebastian Kurz, Österreich 
gazetesinde Pazar  gü-
nü yayımlanan röportaj-
da, imamların eğitimleri-
ni Avusturya’da almaları 
ve camilerde Almanca ko-
nuşmaları  konusunda-
ki fikirlerini dile getirdi: 
“Avusturya’daki birçok 
imam tahsilini Türkiye’de 
y a p ı y o r  v e  g e n e l l i k-
le Almancayı kötü konu-
şuyor. Bu iyi bir durum 
değil .  B en,  imamların 
Avusturya’da eğitilmele-
rini ve daha çok camide 
Almanca konuşulmasını 
istiyorum.”

Bu eğitimin somut olarak 
nasıl olabileceği konu-
sunda ise Avusturya İslam 
İnanç Cemaati (İGGÖ) ile 
temaslar sürüyor. 

“İmamlar, 
eğitimlerini 

Avusturya’da 
almalı”

Ankara-Anadolu Ajansının 
verdiği habere göre Dünya 
Bankası, bağışçı ülkeler 

taahhüt ettiği yardımı yapma-
dığı için Filistin'de bu yıl ekono-

mik büyümenin beklenenden 
düşük olacağını bildirdi.

Dünya Bankası'nın raporun-
da, Filistin'de gerçek ekonomik 

büyümeyi İsrail'in uyguladı-
ğı kısıtlamaların da engellediği 
belirtildi. Filistin ekonomisinin 
büyük oranda bağışçı ülkeler-
den alacağı yardımlarla ayakta 
kalmayı sürdüreceği ifade edi-
len raporda, yardım paraları-
nın gelmemesinin ekonomiye 
''doğrudan etkisi'' olduğu vur-
gulandı. Filistin Yönetimi, ABD 
ve Avrupa ülkelerinin taahhüt-
lerini yerine getirdiğini, ancak 
Arap ülkelerinin sözünü tutma-
dığını bildiriyor. 

Raporda, Arap ülkelerinin bu 
yılın ilk yarısında 80 milyon 
dolardan az yardım sağladı-
ğı, bu rakamın geçen yıl 231, 
önceki yılsa 462 milyon do-
lar olduğu kaydedildi. Dünya 
Bankası, Filistin Yönetiminin 
bağımsız devlet kurulması pla-
nı çerçevesinde Batı Şeria'da 
kurumların oluşturulması ko-
nusunda önemli ilerlemeler 
kaydettiğini, ancak Filistin'in 
şu anda ''akut mali kriz''le 
karşı karşıya olduğunu, bu-
nun kurumsallaşma adımla-
rına balta vurabileceğini bil-
dirdi. Raporda,  Filistin'de 
2011 yılı için öngörülen eko-
nomik büyüme beklentisi-
nin yüzde 9'dan 7'ye indi-
rildiği de belirtildi. Sonuç 
olarak, Filistin Yönetiminin re-
form ivmesini sürdürebilmesi 
ve kurumsallaşmadaki başarısı 
için mevcut İsrail kısıtlamaları-
nın kaldırılması gerektiği vur-
gulandı.

Araplar Filistin'e 
sırtını dönmüş

Filistin'deki ekonomik büyümenin beklenenden 
düşük olmasının nedeni, ABD ve Avrupa ülkeleri-
nin taahhütlerini yerine getirirken, Arap ülkeleri-
nin sözünü tutmaması olarak vurgulandı. 

Kuzey Birliği Partisi (KBP) 
milletvekili ve aynı zamanda 
Cittadella kentinin Belediye 

Başkanı Massimo Bitonci, bele-
diye meclisinde aldıkları kararla 
kentte, kebap satışına yasak getir-
diklerini açıkladı. 

Yasakla kendi bölgelerinde bir 
düzenleme yaptıklarını kaydeden 

Bitonci, “yetersiz sağlık koşulla-
rında” hazırlandığını ileri sürdüğü 
kebabı yemek isteyenlerin 30 kilo-
metre uzaklıktaki Padova kenti-
ne gitmeleri gerektiğini ifade etti.
Belediye Başkanı Bitonci, iki sene 
önce de Cittadella'da belirli sağlık 
koşullarına uymayan ve sokakta 
kebap satışı yapan satıcılara, ya-
sak getiren karara imza atmıştı.

İtalya'da kısa bir süre önce 
Floransa belediyesi, tarihi şehir 
merkezinde kebapçıların da da-
hil edildiği ayaküstü yemek ye-
nen yerlerin açılmasını yasakla-
yacağını duyurmuştu

İtalya'dan kebaba yasak
İtalya'nın kuzey doğusundaki Veneto bölgesine 

bağlı Cittadella kentinde, kebap ve benzeri ürünle-
rin satışına yasak getirildi. 
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Der Standard gazetesin-
de yayımlanan röportaj-
da, Rus asıllı yazar Julya 

Rabinowich ve Sosyal ve Çalışma 
Bakanı Rudolf Hundstorfer, 
Avusturya toplumu ve ülkedeki 
entegrasyon tartışmaları hakkın-
daki sorulara yanıt verdi. Yazarlık 
ve sanatçı olmanın zorlukla-
rına da değinen Rabinowich, 
Avusturya’ya geliş hikayesini ve 
bir yabancı olarak yaşadıklarını 

da kendi hayatından örnekler ve-
rerek gazete okurlarıyla paylaştı. 
Rus sanatçı, ilkokul yıllarından 
bir anısı ile inanılmaz bir itirafta 
bulunmuş oldu. İşte röportajdaki 
o kısım: “Zamanında Ruslar ola-
rak garip bir azınlığa ait olduk - ve 
kendimizi hoşgörü gösterilen bir 
grup olarak gördük. 

Benim ailem eğitimli bir aile ve 
burada da mutlaka aynı seviyeye 

ait olmak istiyordu. Ancak kötü 
düzeyde Almancaya sahip olan 
ben, Türk işçi çocuklarının top-
lumda sosyal olarak alt tabaka 
olarak görüldüklerini öğrendim 
– bu durumdan da küçük bir pis-
lik olarak mutlu oldum, çünkü 
onlardan daha üstündüm. Ama 
okulda 8 yaşındaki birinin; “Oh 
be, şanslıyım, iyi ki Türk değilim” 
diye düşünmesi olmaması gere-
ken bir durum.”

rus sanatçı’dan türklük hakkında inanılmaz itiraf

AB’nin 2011 yılında 141 
milyar Euro’luk bütçe-
sinin %30’unu   ödeyen 

Almanya, Yunanistan’ın olası bir 
iflası durumunda kendi banka-
larının konumu ile yakından il-
gileniyor.  Yunanistan’ın iflasın-
dan sonra yatırımcıların İspanya 
ya da İtalya’ya kredi vermeyi 
kesmeleri halinde bu ülkelerin 
de zor durumunun ortaya çıka-
cağından hareket eden Almanya 
,Yunanistan’ın IMF ve AB’den ey-
lül ayı sonuna kadar alması ge-
reken  8 milyar Euroluk 6. kredi 
dilimini alabilmek için 2,1 milya 
Euro’luk kemer sıkma projesini 
ilgiyle takip ediyor.   

YunAniStAn drAhmi’Ye döner mi?

Almanya’daki yaklaşımlar ar-
tık Yunanistan’ın Euro’dan çı-
kıp Drahmi’ye yönelmesi yö-
nünde.  Bu şekilde daha rahat 
bir şekilde para basacak olan 
Yunanistan’ın hem kendi halkı-
nı belirli ölçüde mutlu edeceği-
ni buna karşılık büyük bir enf-
lasyonla karşılaşsa bile bunun 
iç politika için çok büyük bir so-
run yaratmayacağından hareket 
ediyor.  Yunanistan, aldığı tüm 
desteğe rağmen toparlanama-
yan bir konuma  gelmiş bulunu-

yor.  Maliyesi çökme noktasına 
gelen Yunanistan’ın iflasını pi-
yasalar yavaş yavaş satın alma-
ya başlıyor.  

100 tl’lik milli gelir için Borç 
orAnı

Avrupa’daki borç krizinin bü-
yük ölçüde derinleşecek olma-
sı Almanya’nın olaya çok daha 
ciddi bakmasını beraberinde 
getiriyor.  Bugün 100 Liralık mil-
li gelir için Yunanistan  10 Lira 
50 kuruş, Portekiz 9 lira 10 ku-
ruş, İspanya 9 Lira 20 kuruş ve 
İrlanda 32 lira 40 kuruş açık 
vermekte.   Avrupa’nın bu de-
rinleşen borç krizinin yanında 
ABD’nin de sorunlarının artma-
sı ve ekonomik krizden çıkacak 
durumda olmaması Almanya’yı 
büyük ölçüde olumsuz etkile-
mektedir.

AB’de SorunlAr ArtıYor

Eskilerin güçlü Avrupası yerini 
borsaları çöken, Londra’da so-
kakları yanan, Almanya’da hal-
kın %22’sinin fakirlik sınırının 
altında yaşadığı bir kıtaya bırakı-
yor.  Bu gelişmeler daha kötü bir 
şekilde ABD’de de yaşanıyor.  Her 
geçen gün yeni ülkelerin bu kriz-
den etkilendiğini görmekteyiz.

Bu gelişmeler ışığında AB pa-
zarı önümüzdeki günlerde 
daha da daralacak, ithalatı 
azalacak ve ihracatta da bü-
yük zorluklar içine girecek-
tir.  Ekonomik krizin büyüme-
si AB’de başta Almanya olmak 
üzere 500 milyonluk bir paza-
rı büyük ölçüde etkileyecek, 
bireyler bu krizde ekonomik 
açıdan kaybedenler bölümü-
ne geçecektir.   Bu özellikle 

Almanya’da ciddi bir şekilde 
hissedilmektedir.  

türkiYe negAtiF etkileniYor

AB’deki bu olumsuz gelişme-
lerin TR üzerindeki etkileri 
de büyük ölçüde büyüyecek ; 
Almanya’dan gelen turist sayı-
sını 2012’de azalacağından hare-
ket edebiliriz.  

Almanya’ya olan ihracatımız da 
yavaş yavaş küçülme noktasına 
gelecek.   Alman halkı son yıl-
larda özellikle gastronomi, ta-
til, tekstil ve otomobil alımında 
büyük ölçüde giderlerini kısmış 
bir kitle konumundadır.  Bu açı-
dan Almanya’nın AB’ye yönelik 
bu olumsuz gelişmelerden etki-
lenmesi Türkiye’yi de ciddi bir 
şekilde olumsuz olarak etkile-
yecektir.

yunAnİstAn AvruPA’nIn 
BeAşInA AdetA BelA mI oldu?

yunanistan’ın finansal çöküşü 
özellikle AB’nin motoru 

konumundaki Almanya’yı büyük 
ölçüde niye endişelendiriyor?
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Al m a n  b a s ı n ı ,  B a k a n 
Öney’in, Welt am Sonntag 
gazetesine verdiği röpor-

taj ve ardından  gelen tepkile-
re geniş yer verdi. Deutsche 
Welle Türkçe'nin haberine gö-
re, Almanya Türk Toplumu ve 
Berlin Türk Cemaati gibi ku-
ruluşlar,  Öney’in, "Türkler, 
A l m a n l a r a  o r a n l a  b e ş  ka t 
fazla televizyon izliyor" ve 

"Almanya’da ne kadar çok Türk 
olursa, huzursuzluk o kadar ar-
tar" gibi ifadeler kullandığını 
belirterek, Bakan’ı sert bir dille 
eleştirdi. Bakan Öney ise sözleri 
aktarılırken anlam bütünlüğün-
den koptuğu görüşünü dile ge-
tirerek, eleştirileri geri çevirdi.

AlmAn gAzetelerinden eleştiri 
BomBArdımAnı

Die Tageszeitung 
konuyu şöyle yo-
rumladı:  “Sosyal 
D e m o k r a t  P a r t i 
G e n e l  B a ş k a n ı 
Sigmar Gabriel’in 
dile getirdiği, par-
ti içinde göçmen-
ler lehine kota ge-
tirilmesi önerisini 
Bi lkay Öney,  ge -
reksiz buluyor, ay-
nı  zamanda baş-
lı başına bir Uyum 

Bakanlığı’nı da. Peki Bilkay 
Öney, siyasi programında açık 
seçik eksiklikler bulunduğu 
halde, neden bu göreve geldi? 
Baden Württemberg’de öğret-
menlere başörtüsü yasağı uygu-
lanması konusuna dokunmak 
istemiyor, AB üyesi olmayan ül-
kelerden gelen yabancıların, 
yerel seçimlerde oy kullanma-
sı yönünde haklarının genişle-
tilmesine de. Bunun yerine var 
olan önyargılara hizmet edi-
yor: Bu ülkedeki Türklerin sayı-
sının artmasının huzursuzluğa 
neden olabileceğini, bu neden-

le de Türkiye’den gelenlere vize 
uygulanmasının doğru olduğu-
nu savunuyor. Bilkay Öney’e yö-
nelik kızgınlık, uyum konusun-
da Sosyal Demokrat Parti'nin 
yaşadığı sıkıntıyı, belirsizliği de 
ortaya koyuyor.” 

SüddeutSche zeitung iSe AYnı 
konuYlA ilgili YorumundA şu 

SAtırlArA Yer verdi:

“Öney,  2009 yıl ında Berlin 
B e l e d i y e  B a ş k a n ı  K l a u s 
Wowereit ve onun parçalan-
maya müsait Sosyal Demokrat-
S o l  P a r t i  k o a l i s y o n u n u n 
sahip olduğu çoğunluğu gü-
vence altına alabilmesi için, 
Sosyal Demokrat Parti’ye geç-
ti. Eski partisi Yeşiller o dö-
nem Berlin’den Stuttgart’a gi-
den Öney’in arkasından gözyaşı 
dökmedi. Sosyal Demokrat Parti 
Berlin Teşkilatı’ndaki bazı parti-
liler de onun gidişine farklı tep-
ki göstermedi. Öney'in Baden 
Württemberg'den partili arka-
daşları da şimdi, onun sözleri-
nin gerçekten gürültüye neden 

ABD’nin Utah 
eyaletinde ya-
şayan üç ço-

cuk annesi Trudy 
Nycole Anderson 
(44), 2007’de Derek 
Wr i g h t ’ ı n  e l e k t-
rik şirketinde yö-
netici  olarak ça-
l ışmaya başladı .
Anderson’a işe baş-
larken patronun-
dan gelecek “cinsel 
bir yaklaşım” kar-
şısında, herhangi bir suç-
lamada bulunmayacağına 
dair bir sözleşme de imzala-
tıldı. Sözleşmenin ardından 
Anderson’a bir de hafta bo-
yunca giymesi gereken kı-
yafetlerin bir listesi verildi. 
Listeye göre Anderson işe pa-
zartesi mini etekle, salı strap-
lez bluzla, çarşamba ıslak 
t-shirtle, perşembe sütyen-

siz, cuma bikini üstüyle ge-
lecekti. Tüm yaşadıklarının 
ardından bu yıl cinsel tacize 
uğrayan Anderson daha faz-
la dayanamayerek patronunu 
dava etti.

Patronun kıyafet 
istekleri çıldırttı!

Çarşamba ıslak 
t-shirtle, cuma bikini 

üstüyle gel!

AlMAN TüRk BAkAN: 
ne kadar çok 

türk, o kadar çok 
huzursuzluk

Almanya'nın Baden 
Württemberg eyaleti-
nin Sosyal Demokrat 
Partili Uyum Bakanı 

Bilkay Öney’in, "Türkler, 
Almanlara oranla beş kat 

fazla televizyon izliyor" 
ve "Almanya’da ne kadar 

çok Türk olursa, huzur-
suzluk o kadar artar" 

sözleri tepki yarattı.

Geçtiğimiz cumartesi gü-
nü sezon açılış maçın-
da Sırbistan ekibi FK Rad 

Belgrad'ı ağırlayan Sivasspor'un, 
misafir takım oyuncularında de-
rin izler bıraktığı ortaya çıktı. Zira 
Yiğidolar birçok kulübümüzün 
yaptığı gibi yeni sezon öncesi sa-
hada kurban kesme geleneğini 
sürdürünce bu duruma pek alışık 
olmayan Sırp oyuncuları şaşırttı. 

Sırp medyasına konuyla ilgili 
konuşan Rad Belgrad'ın kapta-
nı Radomir Kokovic, Sivas'ta sı-
ra dışı bir olayla karşılaştıklarını 
ifade etti. Sırp futbolcu, maçtan 
önce yaşadıklarını şöyle anlat-
tı: "Isınmak için tünelden saha-
ya doğru gidiyorduk. Birden önü-

me koyunu sürükleyen iki adam 
çıktı. Aklıma ilk gelen şey bu ko-
yunun takım maskotu olabilece-
ği idi. Ancak kısa bir süre sonra 

elinde iki büyük bıçak olan biri 
daha geldi. Gerçekten çok kork-
tuk ve tekrar soyunma odasına 
döndük." Maçın başlama saati 
yaklaştığında hakemin çağrısıyla 
tekrar sahaya çıktıklarını dile ge-
tiren Kokovic, sözlerini şöyle ta-
mamladı: "O sırada tribünler coş-
muştu. Büyük bir uğultu vardı. 
Sivassporlu futbolcular ise üzer-
lerine yerdeki başı kesilmiş koyu-

nun kanını sürüyordu. Hatta ta-
kım kaptanları bana tokalaşmak 
için yaklaştığında elleri kan için-
deydi. Sahada da kan izleri vardı. 
Onlar için belki bu durum son de-
rece doğal bir manzara ama fut-
bol sahasında böyle bir şeyi bek-
lemezdim doğrusu. Bu olay bizi 
maç boyunca gerçekten olumsuz 
etkiledi ve sonuçta 4-1 yenildik. 
Türkiye'de yaşadıklarımızı uzun 
zaman asla unutamayacağım."

Sırp basını ise İslam dinin-
de kurban kesmenin ayrı bir 
önemi olduğunu belirterek 
Müslümanların bilhassa Kurban 
Bayramı süresince bu dinî görev-
lerini yerine getirdiklerini hatır-
lattı

Sivasspor sahada 
kurban kesti, Sırplar 

şoka girdi!

Ali zengin / trABzon (Aht)

Hz. Muhammed’in doğumun-
dan 1422 yıl sonra nüfus 
cüzdanını hazırladıklarını 

ve il müftülüklerine dağıttıklarını 
belirten Genç, şöyle konuştu: “Bu 
dünyada bir ilktir. Şimdiye kadar 
böyle bir çalışma düşünülmedi. 
Bu bir kimlik kartı değildir, bu bir 
nüfus cüzdanıdır. İstanbul’da ba-
sıldı. Ramazan ayına mahsus bir 
çalışmadır. Bana da 1000 adet gel-
di. Maliyeti 25 kuruştur, makbuz 
karşılığında 1 TL’ye satılmaktadır. 

İnşallah Resulullah efendimiz 
1422 yıl sonra gelen bu kimlik di-
zaynından ve bildiriminden ma-
nen memnun olmuştur. Yüce 
Rabbim hepimizi O’na hizmetkâr 
eylesin ve şefaatına nail eylesin. 
Resulullah için ne yaparsak az-

dır.” Önlü arkalı kimlik kartında 
TC kimlik numarası gibi ifadele-
rin yanı sıra, Hz.Muhammed ile il-
gili pek çok bilgi yer alıyor. Prof. 
Dr. Bayraktar Bayraklı: Hazreti 
Muhammed’in kimlik kartı 
Kuran-ı Kerim Hz. Muhammed’in 
kimlik kartı, yüce kitabımız 
Kur’an-ı Kerim’dir. 

Ayrıca bir kimlik kartı çıkarmanın 
bir anlamı yok. Hz. Muhammed’e 
kimlik kartı çıkarılmasına gelir-
sek, bunu ancak O’nun ailesi, ka-
bilesi yapabilir, Araplar yapabi-
lir. Bize düşmez o. Bizim Kuran-ı 
Kerim’imiz peygamberimizin kim-
lik kartıdır

dünyada bir ilk! Peygambere 
nüfus cüzdanı çıkarttılar!

Of Müftüsü Mehmet Genç ile Peygamberimizi Tanıtma ve Kültür Vakfı Üyesi 
Burhan Gültekin, Hz. Muhammed için nüfus cüzdanı hazırladı.

için harekete geçeceğiz." di-
yor. Alternatif bir isim bu-
lunması için birliğin in-
ternet sayfası aracılığıyla 
halktan yeni isim önerile-
ri alınacak. Bulunacak ye-
ni isim tüm Türkiye'de kul-
lanılması için teklif olarak 
konfederasyona sunulacak.

S a k a r y a  Ü n iv e r s i t e s i 
(SAÜ)  M e d i ko  S o s ya l 
Merkezi Müdürü ve Tütün 
Ko o r d i n a s yo n  Ku r u l u 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Pınar 
Pazarlı da çocuklar ve genç-
ler açısından sigara böre-
ğinin isminin değiştirilme-
sinin son derece önemli 
o lduğunu vurguluyor. 
Pazarlı, "Çocuklarımıza si-
gara böreği yaptığımızı söy-
lüyoruz. Onlar da bu böreği 
severek yiyorlar. Böreğin is-
minin de sürekli sigarayı ha-
tırlatması hoş bir şey değil.

Sigarayla mücadele kapsa-
mında ilginç bir adım da bö-
rekçilerden geldi Türkiye'de 

son yıllarda sigaraya karşı başla-
tılan mücadeleye bir katkı da bö-
rekçilerden gelecek. Çoluk çocuk, 
genç yaşlı herkesin beğenerek ye-

diği sigara böreğinin ismi sigara-
yı hatırlatması sebebiyle değiştiri-
lecek. Sakarya Lokantacılar Odası 
Başkanı Erdal Kurtuldu,  Cihan’a 
verdiği demeçte sigaraya karşı 
büyük bir savaş verilirken, bir gı-
danın isminin sigarayla zikredil-

mesinin kendilerini de rahatsız 
ettiğini söylüyor. Kurtuldu, "Biz de 
sevilerek tüketilen bir börek çeşi-
dimizin isminin sigarayla anılma-
sından rahatsızlık duyuyorduk. 
Bu ismin değiştirilmesinin zama-
nı geldi diye düşünüyoruz. Bunun 

sigara böreğinin ismi değişiyor!
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Yeni vatan`dan çocuklar için resimli 
Almanca-Türkçe sözlük

Viyana merkezli 
Neueweltverlag, 
Yeni Vatan Ga-

zetesi'nin de sponsor 
olduğu entegrasyon açı-
sından önemli bir projeye 
imza attı. Neueweltverlag 
insanlar arası iletişimi ve 
insanların bir araya gelme-
sini benimsemiş bir yayınevi-
dir. Geçtiğimiz ay yayınlanan 
ve „Das Große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-
Türkisch“ (toplamda 48 say-
fa, 24 x 32 cm ebatlarında) isimli 
son kitap da Neuweltverlag'ın ger-
çekleştirdiği projelerden bir tane-
si. İlk baskısı yaklaşık olarak 10 bin 
adet basılmış olan bu kitap, okulla-
ra dağıtıldığı gibi sponsorlara ve proje 
partnerlerinde de sunulmuştur ve ki-
tapçılarda da 16 Euro'ya satılmaktadır.

Bu yeni proje için Türkçe tercüme uzman-
ları, öğretmenler ve uzman pedagoglar birlik-
te yoğun bir şekilde ve işe ruhlarını katarak 
çalıştı. Kültürel çerçeveden bakıldığında bu 
proje kültürlerarası iletişimi destekleyen son 
derece önemli bir girişim olarak değerlendi-
rilebilir. Bu kitabın Avusturya ilkokullarının 
müfredatına dahil edilmesi konusundaki mev-

cut ça-
l ışmalar  da 

bu söylemi destekler ni-
telikte. Bu bağlamda Neuweltverlag 

bu kitabın örneğin ilkokul mezuniyetinde üc-
retsiz olarak hediye edilmesi gibi fikirlerin de 
önemli bir jest olduğunu düşünüyor. Özellikle 
de Türkiye'den göç etmiş ve Avusturya'da ya-
şayan miniklere bu kitap büyük bir destek un-
suru olarak öneriliyor. Kitap aynı zamanda sa-
dece yaşları 5 ila 12 arasında değişen nesil için 
oyun gibi tasarlanmış olan içeriği ve görselle-

riyle büyük bir kelime 
hazinesi sunmuyor, 
aynı zamanda özel-
likle de göçmenlik 
geçmişi olan ye-
tişkinler için de 
davetkar tasarı-

mı ve çevirilerin 
basitliği ve ko-
lay anlaşılabi-
lirliği ile gün-
delik hayatta 
büyük katkı-
lar sağlıyor. 
Böylelikle 
sadece ço-

cuklar değil dil ko-
nusunda yetersiz durumda 

olan yetişkinler de bu kitaptan son derece 
olumlu şekilde istifa edebilirler. 

Elbette ki bu kitap birkaç Türkçe kelime öğren-
mek isteyen Avusturyalılar için de son dere-
ce faydalı bir eser. Dolayısıyla Neuweltverlag 
bu projeyi sosyal bir birliktelik yaratması açı-
sından son derece önemli buluyor. Resimli 
Almanca Türkçe sözlük çocukların gündelik 
yaşamlarında sürekli kullandıkları 777'den 
fazla kelime içeriyor. Kitaptaki esprili ve hare-
ketli çizimler ve ilüstrasyonlar ise keşfedilebi-
lecek sayısız eğlenceli detay sunuyor.

Siz de bu kitabı sipariş 
etmek ve kitabın kültürel ve 

sosyal görevine katkıda 
bulunmak istiyorsanız 
offıce@yenivatan.at 

adresine açık adresiniz ile 
bir mail atarak  bizimle ileti-

şime geçmeniz  yeterli. 

Ayrın†ılı bilgi
www.neueweltverlag.at 

Dünyanın en saygın bi-
lim dergilerinden Nature 
Medicine'de son 1,5 yıl-

da 3'üncü makalesi yayımlanan 
Özcan, yaptığı açıklamada, obe-
zitenin dünyada çok hızlı bir şe-
kilde yükselmesiyle Tip 2 diya-
bet, hipertansiyon ve kalp damar 
hastalıklarında çok ciddi artışlar 
meydana geldiğini dile getirerek, 
obezite ve obeziteye bağlı olarak 
gelişen hastalıkların da insan sağ-
lığını tehdit eden hastalıkların ba-
şında yer aldığını vurguladı.

Özcan, “obezitede vücutta artan 
iltihabın insülin direnci ve Tip 2 
diyabete yol açtığı” yönündeki hi-
potezin, son 15 yıldır birçok diya-
bet bilim adamı tarafından savu-
nulduğunu ve diyabet alanında 
kabul gördüğünü ifade ederek, 
yaptıkları son çalışmayla 15 yıllık 
bu dogmayı yıkacak bir buluşa im-
za attıklarını söyledi.

Bu konudaki çalışmalarının 
Nature Medicine'de 4 Eylül 2011 
tarihinde yayımlandığını kay-
deden Özcan, şunları anlattı: 
“Yaptığımız çalışma; 'P38 MAPK' 
adı verilen, vücutta iltihabın hüc-
re içerisinde etkisini gösterme-
si için gerekli ve çok önemli olan 
bir proteinin, yüksek derecede 
obez ve Tip 2 diyabetli farelerin 
karaciğerinde genetik yöntemler-
le aktive edildiğinde, kan şekeri-
nin normale döndüğünü gösterdi. 
'P38 MAPK' adı verilen proteinin 
'X-Box binding protein 1 (XBP1)' 
denilen bir başka proteini kimya-
sal olarak modifiye ettiğini bul-
duk. Bu kimyasal modifikasyonun 
'XBP1'in etkisini çok ciddi bir şe-
kilde artırdığını ve 'XBP1'in de kan 
şekerini düşürdüğünü gördük.”

Özcan, iltihap ile tetiklenen sin-
yallerin “P38 MAPK” protein 
üzerinden “XBP1” proteinini ak-
tive ettiğini gösterdiklerini de 
vurgulayarak, şöyle devam etti: 
“Obezitede vücutta artan iltiha-
bın düşünüldüğünün aksine kan 

şekeri üzerine yararlı etkileri oldu-
ğunu kanıtladık. Şu anda var olan 
dogmanın aksine, vücuttaki ilti-
habın hücre üzerinde etkisini gös-
teren ve 'sitokin' diye adlandırılan 
proteinlere karşı obezitede direnç 
gelişiyor olabileceğini ve aslında 
gelişen bu 'sitokin' direncinin ve 
dolayısıyla iltihabın etkisini gös-
terememesi sonucunda insülin 
direnci ve Tip 2 diyabetin gelişiyor 
olabileceğini düşünüyoruz.”

umut özcAn kimdir?

Tunceli'de 1977 yılında doğan 
Umut Özcan, ilkokulu Tunceli 

Atatürk İlkokulunda ve orta eği-
timini Elazığ Anadolu Lisesinde 
tamamladı. Buradan Ankara Fen 
Lisesine geçen Özcan, araştırma-
larına ilk kez burada basladı.

Üniversite eğitimine  İstanb-
ul   Üniversitesi  Cerrahpaşa 
İngilizce Tıp Fakültesinde devam 
eden Özcan, üniversitenin ilk yı-
lından itibaren araştırma çalış-
malarına devam etti. Fakültenin 
3. sınıfında Harvard Tıp Fakültesi, 
Joslin Diyabet Merkezi'nde dün-
yanın en iyi tanınan diyabet pro-
fesörlerinden Prof. Dr. C. Ronald 
Kahn'ın laboratuvarına kabul edi-

len Özcan, tıp fakültesine ara ve-
rerek araştırma çalışmalarına de-
vam etti.

Harvard Üniversitesinde daha tıp 
fakültesi öğrencisiyken yaptığı ça-
lışmalarda diyabetin gelişimin-
de rol oynayan merkezi bir meka-
nizmayı bulan Umut Özcan, tıp 
fakültesinden mezun olduktan 
bir yıl geçmeden, 29 yaşındayken 
Harvard Tıp Fakültesinde en genç 
öğretim görevlisi olmayı başara-
rak kendi araştırma grubunu ve 
laboratuvarını kurdu.

Özcan, 2009 yılında Amerika 
Diyabet Birliğinin proje ya-
rışmasında, diyabetteki ge -
leceğin öncü ve lider araştır-
macısı olarak görünen genç 
hocalara verilen “Thomas R. 
Lee Kariyer Geliştirme Ödülü”nü 
aldı. Umut Özcan, halen Harvard 
Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi 
Endokrinoloji bölümünde 10 ki-
şilik bir araştırma ekibini yöne-
tiyor ve aynı zamanda Harvard 
Tıp Fakültesi öğrencilerine ders-
ler veriyor.

Harvard Üniversitesi tıp Fakültesi'ndeki 
laboratuvarında obezite (şişmanlık) ve tip 2 
diyabet üzerinde çalışan 34 yaşındaki asis-

tan Prof. dr. Umut Özcan, Nature Medicine'de 
yayımlanan son araştırmasında, diyabetin 

gelişimine yol açtığına inanılan mekanizmala-
rı alt üst edecek buluşla, obezitede artan ilti-

habın diyabete neden olmadığını gösterdi.

Tunceli’li Türk doktor 15 
yıllık görüşü yıktı
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  BİROL KILIÇ

Kısa adı IGGÖ olan Avusturya 
İslam Cemiyetinin başkanı se-
çilen Fuat Sanaç, Peygambere 

çirkin hakaretler ve iftiralar ya-
nında Türkiye göçmenlerine ve ge-

nelde Müslümanlara karşı inanılmaz 
aşağılama ve şeytanlaştırma propa-
gandaları ile oylarını artıran ve bu çir-
kin ideolojilerin hala savunucusu olan 
FPÖ Partisinin lideri Heinz Christian 
Strache hakkında, ‘Strache iyi bir in-
sandır’ sözünü etmişti. Fuat Sanaç’ın, 

IGGÖ başkanı Fuat Sanaç: " evet dedim ("Strache iyi bir insandır" ifadesi anm.), zira biz kişi-
lerin şahsını değil fikirlerini eleştiririz. Nitekim peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde özet-
le “Bir kavmin başkanına hiçbir şekilde hakaret etmeyin.” diye buyurmuştur. diğer bir hadisi 
şerifte de „eğer bir kavmin başkanın hakaret ederseniz, babanıza hakaret etmiş olursunuz, 

çünkü onlar da sizin babanıza hakaret ederler“ diye buyuruyor efendimiz. Burada da bir parti 
başkanı bir kavim başkanı gibidir". ( kaynak Yeni Hareket, ağustos 2011)

Yeni vatan Gazetesi  kur an ı ker`im`den iki ayeti kamunun dikkatine sunuyor: 

1. “insan, düşünmeden ya da inatla, çok işlere öncülük ettiğini sanırken, aslında çoğu kere, 
çok kötü şeyleri çağırdığını farkına varmaz. Çünkü insan çok acelecidir“.

 (esra Süresi 11.ayet)

2. " insanlardan öyle kimseler var ki, insanları allah’ın gerçek yolundan saptırmak için, 
hiçbir bilimsel dayanağı olmayan çelişkili hadisleri (sözleri), hikmet dolu kitabın ayetleriyle 

bir tutarlar ve sonra da alay konusu olurlar. Onlar için aşağılayıcı bir azab vardır’. 
(lokman Süresi, 6.ayet)

lâ havle velâ 
kuvvete illâ billâh 
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bu  demecini eleştirenlere kar-
şı bu sefer Peygamberin sözlerini  
(Hadis) kalkan olarak kullanma-
ya kalkması tepkilere neden ol-
du. Sanaç geri adım atmadığı gi-
bi “Evet Strache iyi bir insandır 
dedim; çünkü Peygamber hadis-
leri ‘Kavim liderlerine laf söylen-
mez, hakaret edilmez’ diye birde 
Peygamberin kesin olmayan, is-
patı zor, kaynak göstermediği ha-
dislerini, Türkçe yayın yapan bir 
yerel basın organında referans 
olarak vermesi dikkat çekti..  Bu 
konuda vatandaşlardan aldığımız 

tepki dolu notlardan bazıları şöy-
le:  ‘’IGGÖ Başkanı Fuat Sanaç ye-
diği naneyi temizlemek için niye 
Peygambere iftira ve hakaret etmiş 
kişilerden oluşan bir parti olan 
FPÖ’nün liderini iyi insan yapma-
ya çalışıyor? Ve yaptığı açıklamayı 
neden Peygamberin söylemeyece-
ği ve Kuran’ı Kerim’den onay ala-
mıyacak  iki hadisle temizleme-
ye kalkışıyor?  Strache bir kavim 
ve ırkın lideri değil bir parti baş-
kanı.  Biz aptal mıyız, bunu Fuat 
Sanaç “doğru yol budur” diye san-
ki bir fetva gibi önümüze koyuyor. 

Siyasette eleştiri olmazsa ne ola-
cak?  O zaman tüm parti liderleri 
kavim lideri oldukları için bize kü-
für etsinler. Biz Türkiye göçmenle-
ri Müslüman köleler olarak sırf 
“kavim liderine eleştiri olmaz” di-
ye onursuzca mı yaşayalım? Böyle 
bir sözü Peygamber eder mi? Bu 
sahih olmayan rivayetleri kendi 
yediğiniz nanelere kılıf olarak ni-
ye kullanıyorsunuz 

Sayın IGGÖ Başkanı Fuat Sanaç? 
FPÖ, Peygamberimize resmen 
hakaret eden milletvekillerin ol-

duğu (Susanne Wınter vs) ve bu 
kışkırtma ve hakaretten dola-
yı resmen mahkûm olmuş olun-
masına rağmen bir özür bile dile-
memiş bir parti, ve Strache de bu 
partinin genel başkanı. Bu ne ya-
man çelişki? Bu ne perhiz bu ne 
lahana turşusu. Müslümanları 
böyle aptal yerine koymak olur 
mu? Böyle Peygamber sözleri ile 
Peygambere iftira atanlar akla-
nır mı? Peygamber adına IGGÖ 
Başkanı Fuat Sanaç’tan hem bu 
dünyada hem de öteki dünyada 
davacıyız.  İslam dini sizin oyun-
cağınız mı? Böyle Müslümanların 
başkanlığı olur mu?‘ ...İşte bun-
lar sokakta ki sade vatandaşların 
olayı doğru dürüst kendilerine 
anlattıktan sonra çeşitli eleştirel 
fikirleri. Biz bu  sade vatandaşlar-
dan çok şeye öğrendik.  Teşekkür 
ederiz. 

“YAlAn hAdiS üretenlere AşAğı-
lAYıcı Bir AzAP vArdır”

Fuat Sanaç iki hadisle Strache’nin 
iyi insan olduğunu nasıl ispatladı? 
Kim diyor yalan hadis (söz) üre-
tenlere aşağılayıcı bir azap var-
dır diye? Kuran’ı Kerim’de biz-
zat Allah’ın (cc) kendisi.  Lokman 
Süresi 6. Ayet: ‘ İnsanlardan öyle 
kimseler var ki, insanları Allah’ın 
gerçek yolundan saptırmak için, 
hiçbir bilimsel dayanağı olmayan 
çelişkili hadisleri (sözleri), hikmet 
dolu kitabın ayetleriyle bir tutar-
lar ve sonra da alay konusu olur-
lar. Onlar için aşağılayıcı bir azab 
vardır’. Şimdi bu ayeti derin derin 
düşündüğümüzde (Tedebbür) ne 
anlıyorsunuz? 

geçmişe kıSA Bir göz AtAlım 

Yeni Vatan Gazetesi’nin Temmuz 
2011 sayısında, kısa adı IGGÖ 
olan Avusturya İslam İnanç 
Cemiyetinin başkanlığına seçilen 
Fuat Sanaç’ın Avusturya basının-
da   “Strache iyi bir insandır” ifa-
desini şaşkınlıkla okuyucularımı-
za duyurmuş ve diğer demeçleri 
de hiç bir şekilde eğip bükmeden 
okuyucularımızla paylaşmıştık. 
Hiçbir şekilde belden aşağı vur-
madan, kendi hür fikrimizle ken-
disine kamuoyu önünde bu sözü 
söyleyip söylemediğini sormuş ve 
analizlerde bulunmuştuk.  IGGÖ 
Başkanı Fuat Sanaç, Yeni Vatan 
Gazetesi’nin bu haberi ve analiz-
leri yayınladıktan sonra hiçbir şe-

kilde geri adım atmadı. “Strache 
için öyle bir söz söylemedim” ve-
ya “Sözlerim yanlış anlaşıldı” diye 
düzeltme yapma ihtiyacı dahi his-
setmeyen Sanaç, Türkçe yayım-
lanan bir yerel gazetede; “Evet 
Strache’yi iyi bir insan olarak ni-
teledim” dedikten sonra niye böy-
le bir açıklama yaptığının gerek-
çesini ise dünyada herhalde bir 
ilke imza atarak, “Bunu İslam di-
ninin peygamberi böyle tavsiye et-
miştir” mealinde bir demeçle ver-
di. Gelin geçen sayımızda ‘Strache 
iyi bir insandır’ diyen Avusturya 
İslam Cemiyeti Başkanı Fuat 
Sanaç’ın kendisini eleştirenlere 
karşı Strache’ye niye ‘iyi bir insan-
dır’ demesini, nasıl İslam dininin 
peygamberi Hz. Muhammed’in is-
patı imkânsız iki hadisi ile açık-

lamaya ve bu vesileyle bizi ve bi-
zim gibi düşünenleri  susturmaya 
çalıştığı sözlerine bir daha dik-
katlice bir göz atalım:  ‘ Evet de-
dim (Strache iyi bir insandır) , zira 
biz kişilerin şahsını değil fikirleri-
ni eleştiririz. Nitekim Peygamber 
Efendimiz bir hadisi şerifinde 
özetle “Bir kavmin başkanına hiç-
bir şekilde hakaret etmeyin.” diye 
buyurmuştur. Diğer bir hadisi şe-
rifte de “Eğer bir kavmin başkanın 
hakaret ederseniz, babanıza haka-
ret etmiş olursunuz, çünkü onlar 
da sizin babanıza hakaret ederler“ 
diye buyuruyor efendimiz. Burada 
da bir parti başkanı bir kavim baş-
kanı gibidir. FPÖ de Avusturya’da 
yüzde 20’nin üstünde bir kesime 
hitap ediyor. Demokratik olarak 
seçilmiş bir parti başkanına ve 

parlamentere hakaret etmek belki 
bazılarını tatmin edebilir fakat bu 
ne bizim ahlakımıza, ne temsil et-
tiğimiz makama ve ne de demok-
ratik etiğe yakışır.‘ (Fuat Sanaç, 
Yeni Hareket, 26.Ağustos.2011)

YAmAn AldAtıcı konuSundA kim 
uYArıYor? 

Burada sorulması gereken so-
ru; acaba Fuat Sanaç, bize akıl ve 
mantık dışı Kuran’dan onay alma-
sı imkânsız hatta Lokman Süresi 
6. ayetinde özellikle uyardığı ha-
dislerin kaynağını niye vermiyor? 
Kaynak verilmeyen hadisin, yani 
Peygamber sözünün, Peygambere 
iftira olma ihtimali büyük değil 
midir? Siz bile söylemediğiniz bir 
sözü sanki başka bir yerde ve za-

manda söylemiş gibi birileri söy-
lerse ve siz bunu duyarsanız ra-
hatsız olmaz mısınız? Hatta bu 
sözler suiistimale açık ise bu kişi-
yi ve bu kurumu mahkemede avu-
katınız kanalı ile ‘Söylemediğim 
sözleri sanki ben söylemiş gibi ba-
na iftira atılıyor’ diye dava açmaz 
mısınız? Peki, Peygamber (sav) 
ne yapsın. Söylemediği bir sözü 
(Hadisi) hele, hele Avusturya’da 
Müslümanların temsilcisi sıfatı 
kendisine hatta hakarette bulun-
muş (FPÖ Partisi  Susanne Winter 
adlı milletvekili) bir Partinin baş-
kanı Strache için kendi sözleri 
onun be kadar aslında iyi bir in-
san olduğu konusunda referans 
yapılıp temizleniyorsa. Dünyada 
bu durum acaba bir ilk değil mi? 
Peygambere en çirkin bir şekilde 
hakaret etmiş partinin lideri, yi-
ne hakarete uğramış peygambe-
rin güya söylediği 2 hadisle ak-
lanmaya çalışılıyor ve Dünyada 
böyle bir rezalete biz karşı çıktığı-
mız ve kamuoyunu aydınlatıp “bu 
insanlar bu kafa ile Müslümanları 
nasıl temsil ediyor?” diye sordu-
ğumuz için arka kapılardan oy-
nanan oyunlar ve hayatımıza ve 
ekmeğimize kast eden çirkinlik-
ler yüzünden korkacağımızı san-
mak cahilliktir. Demirden korkan 
trene biner mi? Lokman Suresinin 
33. ayetinde Allah’ın ‘Aman o ya-
man aldatıcı seni Allah diyerek 
aldatmasın’ diye insanlara tem-
bihte bulunduğu ‘O Yaman aldatı-
cı’ acaba kimdir, hiç düşündünüz 
mü? Üzüm yemek istiyorsanız işte 
o yaman alatıcı ile uğraşın bizim 
gibi fikirlerini medenice kaleme 
alıp tartışma kültürünü yükselte-
rek paylaşanlar ile değil. 

Geçmişte ve günümüzde birçok 
kişi, kurum ve kuruluş ister İslam 
dini kapsamı içinde ve ister dışın-
da Peygamberin etmediği, edeme-
yeceği ve Kur’an’ı Kerim’den kısa 
Allah’ın kelamları ile dolu kutsal 
kitaptan onay alamayacağı‚ lakır-
tıları (Kur’an’ı Ker’im’de geçen bir 
terim) kendi siyasetine, ticaretine 
alet ederek “yok efendim bir ha-
dis der ki” veya “Peygamber der 
ki” diyerek tabiri caiz ise en hafif 
tabiri ile ‘işkembeden’ atmaya ve-
ya ‘yumurtlamaya‘ başlıyor iddi-
ası var ise ve  bu konuda bilgisiz 
olan Müslümanların gözlerini bo-
yamaya çalışmaktadır deniyorsa 
biz bir ‘Dur’ demek zorunda değil-
miyiz.  Bizim Peygamberin gerçek 
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ve sahih olan hadislerini en başta 
Kuran’ı Kerim birinci derece kay-
nak olması ve Kuran’ı Kerim’den 
onay almaları şartı ile saygımızdan 
ve bağlılığımızdan kimsenin şüp-
hesi kesin olmasın. Öğrenmeye 
ve öğrendiklerimizi her daim ilim 
ve aklın ışığında paylaşmaya ha-
zırız.  Ama tüm Müslümanların 
dikkat etmesi gereken konu ha-
dis adı altında Peygambere atı-
lan iftiralar ve sonunda tüm 
Müslümanların bu yüzden ba-
şının belaya girmesi ve karalan-
ması değil midir? Batının İslam’ı 
ve Müslümanları karalarken kul-
landığı veya Müslümanların on-
lara işte İslam diye sundukla-
rı işte bu yalan rivayetler olan ve 
Peygamberin hiç bir zaman söyle-
yemeyeceği ve Kuran’ı Kerim’den 
onay almayacak “Hadis” adı altın-
da iftiralar değil midir?  Bu konu-
da tüm Müslümanlar hep dikkatli 
olmak zorunda değil miyiz? Bunu 
ifade ettiğimiz için niye bizi dokuz 
köyden kovmak istiyorlar?  Sana 
her şey için ayrıntılı bir açıklayı-
cı, doğruyu ileten, rahmet olan ve 
Müslümanlara müjde olan kitabı 
(Kuran’ı Kerim)  indirdik. (16-Nahl 
Süresi 89 Meal) 

FPö’lü milletvekilleri ne demiş-
ti? ne çABuk unuttuk? özür di-

lendi mi? hAYır!

FPÖ cephesinden, İslam dininin 
son peygamberi Hz. Muhammed 
Mustafa’ya  (s.a.v) çocuk tecavüz-
cüsü, sübyancı gibi aşağılık iftira-
larda, aşağılama ve hakaretlerde 
bulunulmuştu. FPÖ milletveki-
li Susanne Winter  ırkçı duygular 
ile Hz. Muhammed’in Hz. Ayşe’yi 
altı yaşında koynuna aldığını id-
dia etmiş ve bu açıklamalar bir-
çok kesimden sert tepki toplamış-
tı. FPÖ Başkanı Heinz Christian 
Strache ise, 1,5 Milyarlık İslam 
âleminin peygamberine çocuk is-
tismarcısı diyerek apaçık bir şe-
kilde iftira atan (dogrusu 19 ya-
şında eş olarak olmuştur)  ve bu 
açıklamaları yüzünden mahkûm 
olmuş bu milletvekiline sahip çı-
kıyor, Müslümanlara her türlü 
defalarca çirkin ithamlarda bu-
lunuyor ve İslam karşıtı bu söy-
lemler sayesinde oylarını artırı-
yor. İşte Türkiye göçmenleri ve 
Müslümanlar için etmediği çirkin 
ağır ırkçı ifade kalmayan FPÖ adlı 
partinin başkanı ve bu işlere olur 
diyen Heinz Christian Strache için 

durduk yerde Avusturya basının-
da  ‘Strache iyi bir insandır‘ ifa-
delerini kullandıktan sonra akıl 
mantık ve gönül sahibi insan-
lar adına IGGÖ Başkanı ve İGGÖ 
kurumu yönetimine sormuştuk: 
‘Ne hakla, Peygambere ağır ifti-
ralarda bulunan Susanne Winter 
adlı milletvekilinin bu sözlerin-
den sonra Avusturya’da resmen 
mahkûm olmasına rağmen ona 
sahip çıkan ve hatta Graz şehrinin 
parklarında “Türkiye göçmenleri, 
Müslümanlar ‚ hayvanlar ile seks 
yaparak cinsel ihtiyaçlarını kar-
şılasınlar” gibi Avusturya bası-
nı ve televizyonuna yansımış çir-
kin ifadeleri kullanarak Türkiye 
göçmenlerine resmen hayvan di-
yen partinin başkanı Strache’yi 
hoş görüyorsunuz?’ Strache bu 
terbiyesiz kadına hala sahip çı-
karken kalkıp bir de Fuat Sanaç, 
Avusturya İslam İnanç Cemiyeti 
Başkanı olarak, ‘Strache iyi bir 
insandır‘ dedikten sonra  “bunu 
Peygamber böyle demiş çünkü o 
bir kavmin lideri. Kavmin liderine 
söz söylenemez” gibi düşündürü-
cü bir metot kullanıyor ve söyle-
diklerine kılıf bulmaya çalışıyor. 
Kimse sizden böyle bir çıkış bek-
lemezken, bu kadar çirkin iftiralar 
hala her gün, evet her gün, hatta 
geçtiğimiz mübarek Ramazan 
ayında bile devam ederken (FPÖ 
basın bildirileri ortada)  siz tüm 
Müslümanların utanç abidesi ola-
rak tarihe geçen ‘Strache iyi insan-
dır‘ ifadesini kullanıyorsunuz. “Ey 
güya Müslümanların temsilcisi ol-
duğunu iddia eden IGGÖ Başkanı 
Fuat Sanaç” diyen okuyucularımı-
za hak vermemek elde mi?  

Yer ve zAmAnı mıdır? 

Başka bir soru gündemde: Peki, 
bu iki söz Avusturya’da son on 
yılda yaşanan FPÖ’nün İslam, 
Müslüman ve Türkiye göçmenleri 
siyasetini bizzat yaşayan insanla-
rın, İslam adını kullanan bir cemi-
yetin başkanı sıfatı ile söylenecek 
yeri, zamanı mıdır? FPÖ başkanı 
Strache şöyle demez mi: Bu kadar 
aşağıladığımız, ötekileştirdiğimiz, 
Peygamberlerine çocuk sübyancı-
sı dediğimiz ve mahkûm olduğu-
muz ama ona rağmen geri adım 
atmadığımız, her gün Türkiye 
göçmenlerini şeytanlaştırdığı-
mız halde‚ bayram değil seyran 
değil bu enişte bizi niye öpüyor? 
Bunlar çok basit sorular değil mi-

dir? Avusturya’da Müslümanlar 
ve Türkiye göçmenleri son 20 yıl-
da sanki FPÖ partisini kapısın-
da protesto mu ettiler? Hangi 
Türkiye göçmeni ve önünde İslam, 
Müslüman adı yazan dernek ya da 
federasyon, FPÖ partisine ve lide-
rine karşı bir basın bildirisi (APA-
OTS aracılığıyla)  yolladı? Bırak 
protesto etmeyi, sesini sert bir şe-
kilde akıl dolu mesajlar ile çıkaran 
yok. Kendi çaplarında kimsenin 
duymadığı yerel Türk basınında 
bile FPÖ liderine veya FPÖ parti-
sine karşı eleştirel sert bir yazı ve 
yorum çokca var mı? Arka kapılar-
da gıybet, dedikodu, iftira ve ka-
ralama bolca yapılıyor mu? Şimdi 
hep birlikte ‘Akıllı olun ve olalım’ 
diyerek kısaca sadede gelerek tek-

rar soruyoruz: Sanki FPÖ baş-
kanı IGGÖ başkanından geçmiş-
te veya şimdi Müslümanlardan 
özür mü diledi? Hayır. Tam tersi-
ne FPÖ geçen gün basın bildiri-
sinde bir Avusturya gazetesinde 
yayımlanan haberde bir Türk ba-
banın erkek evladı ile çekilmiş fo-
toğrafını konu alan, suç duyurusu 
olmasına rağmen hâkim tarafın-
dan “bu resim bir Türk baba ile 
oğlunun kendi kültürlerinde onay 
alan fotoğrafı” diyerek takipsizlik 
kararı verilen - yani sorun yoktur 
denmesine rağmen - nasıl provo-
katif bir basın açıklamasını APA 
OTS üzerinden yolladığını IGGÖ 
Başkanı Fuat Sanaç bilmiyor mu? 
‘Türkiye göçmenleri arasında ba-
balar oğulları ile seks yapıyor. Bu 

kültürü Avusturya’dan atacağız‘ 
(Kaynak: APA OTS 0097 31.08.2011 
saat 10:59 nolu basın açıklaması) . 
İşte bu mealde bir açıklamayı ya-
pan FPÖ başkanına IGGÖ başkanı 
Fuat Sanaç kalkıp ‘iyi insan’ diyor 
ve karşı çıkanları susturmak ve 
sanki ‘tükürdüğümü yalamam’ di-
yerek inadına birde Peygamberin 
ispatlanması çok zor, sahih olma-
sı güç sözleri (Hadisler) ile ispat-
lamaya çalışıyor ve aklı sıra duru-
şundan taviz vermemeye çalışıyor. 

İnsanın, ‘kuldan utanmıyorsa-
nız bari Allah’tan (c.c) korkun!’ 
demesi gelmiyor mu? Bu kadar 
Müslüman’ım diyen insanlar düş-
tü. Birlik, beraberlik böyle mi olur? 
Ayıptır, günahtır ve yazıktır. Kaldı 

ki IGGÖ başkanı Fuat Sanaç’ın iki 
hadise dayanarak Strache’yi ‘ka-
vim’, yani bir soyun ve ırkın başka-
nı yaparak kavram kargaşasına yol 
açtığı da su götürmez bir gerçek de-
ğil midir?. Bir siyasi parti başkanı-
nı Avusturya ırkının başkanı yerine 
koymak mümkün müdür? Bu yüz-
den doğal olarak, “Yediğin kabul 
edilmez nanenin kokusunu temiz-
lerken Müslümanları aptal yerine 
mi koyuyorsun?” sorusu günde-
me gelmez mi? İşte söylediği sözler 
yazımızın başında verdiğimiz Türk 
atasözlerini niye verdiğimizi anlat-
mıyor mu? Ne diyor atasözü: ”Söz 
var iş bitirir, söz var baş yitirir.” Bir 
de yukarıdaki Esra Süresi 11. aye-
ti ve Lokman Süresi 6. ayeti tekrar 
okumakta yarar var. IGGÖ Başkanı 

Avusturya’daki Türk göçmenleri-
ne resmen şu mesajı mealen veri-
yor mu? : ‘Koyun sürüsü olun, bir 
partinin liderini eleştirmeyin, çün-
kü bu parti lideri Avusturya kavmi-
nin yani Avusturya ırkının başka-
nıdır. Bakın Peygamber efendimiz 
ne demiş; “bir kavmin liderini eleş-
tirirsen o zaman da o kavmin lide-
ri (yani partinin lideri) kalkıp se-
nin kavminin yani ırkının liderini 
eleştirir.”’ Düz mantıkla elde edi-
len bu formülde, mantık hatala-
rına hiç girmediğimiz gibi İGGÖ 
Başkanı Fuat Sanaç’ın ‘Demokrasi’ 
adlı yönetim biçimini sözde mi 
yoksa özde mi anladığını veya 
özümsediğini merak etmekteyiz?  
Kesinlikle akıl ve mantıktan uzak 
bu ifadelere başvuran ve Kuran’ı 

Kerim’den biraz nasiplenmiş bir 
Müslüman’ın kabul edemeyeceği 
‘lakırtılarından‘hicap duyması ge-
rekmez mi? Hem de nasıl. 

Peki, İGGÖ başkanının çevresin-
de ‘Hak sillesinin sedası yoktur, 
bir vurdu mu devası yoktur‘ di-
yerek ‘kuldan utanmıyorsanız 
Hakk’tan korkun ve Peygamberin 
sözlerini böyle siyasete karıştı-
rıp, yediğiniz naneleri temizler-
ken kullanmayın’ diyecek hiç 
mi gerçek Kuran’ı Kerim’den na-
siplenmiş aklı başında bir in-
san yoktur? Fuat Sanaç’a Kuran’ı 
Kerim’in bu ayetini hatırlatacak 
kimse yok mudur: ‘İnsan, düşün-
meden ya da inatla, çok işlere ön-
cülük ettiğini sanırken, aslında 
çoğu kere, çok kötü şeyleri çağır-
dığını farkına varmaz. Çünkü in-
san çok acelecidir‘…. Peki, Maun 
(Yardımlaşma) Süresi’nde sar-
sıcı bir şekilde Cenab-ı Allah’ın 
4.5.6. ayetinde geçen ‘Yazıklar ol-
sun böyle namaz kılanlara/böyle 
kimselerin vahiy öğrenmelerine. 
Onlar salatlarından/ öğrendik-
leri vahyin Kuran’ı Kerim’in ne 
dediğinden habersizdir Zaten 
onlar, salatı/Vahyi öğrenme-
yi gösteriş için geliyorlar‘ ifade-
si kimler içindir?… Peki, Cenab-ı 
Allah’ın “Aman o yaman aldatıcı 
seni Allah için aldatmasın” diye 
insanları uyardığı Lokman Süresi 
33. ayetteki o yaman aldatıcı, 
‘Allah’ diyerek aldatacak kadar 
ileri gitmişse ‘Peygamber’ diyerek 
veya ‘Peygamber dedi ki’ (Hadis) 
diye aldatmaya hayli hayli kalk-
maz mı? Kısaca Peygambere aşa-
ğılık iftiralarda bulunan milletve-
killerin olduğu bir FPÖ Partisinin 
başkanı bunlara sahip çıkarken 
Peygamberi ‘Strache iyi insandır’ 
demecine karşı sorulan sorular 
karşısında ‘Evet dedim. 

Çünkü bakın Peygamberin iki ha-
disine göre ....’ diye Strache’ye 
karşı eleştiri oklarının önünü 
kendi yediği nane ile İslam di-
nin Peygamberini alet eden IGGÖ 
başkanı Fuat Sanaç’tan hem 
bu dünyada hem öteki dünya-
da ‘Peygambere iftira atmak ve 
Peygamberin etmediği sözleri yan-
lış yerlerde iftira atar gibi kullana-
rak suiistimal etmekten’ davacı ol-
mayacak mı? Bu dünyada ve öteki 
davada davacı olanlara ve aklını 
kullananlara selam olsun. La hav-
le vela kuvvete illa billâh....
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avusturya`nın hamileler için 
Besin Piramidi
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50m2 bodrum, sabit müşteri kitlesi, müşteri 
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Bi l i n ç s i z  k u l l a n ı l a n 
sırt çantalarının çocukla-
rın gelişimini olumsuz et-

kilediğini belirten Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. 
Rabia Cerrah Karanfil uyardı. 
Bel ve sırt ağrılarının okul ça-
ğındakı çocuklarda görülme 
sıklığının yüzde 70 civarında 
olduğunu ifade eden Karanfil, 
‘’Çantaların ağırlığına bağlı 
olarak omurgaya aşırı yük ge-
lir.  Çantanın uygun olmayan 
pozisyonda taşınması okulço-
cuklarının gelişmekte olan ek-

lem, kas ve eklemleri birbirine 
bağlayan bağlarda zorlanma, 
bozuk yürüyüş ve bozuk duruşa 
neden olarak belde kas gergin-
liğimekanizmasını başlatabilir, 
hatta ciddi kronik bel ağrısına 
sebep olabilir.

Bugün'ün haberine göre, ço-
cukların  çantayı tek omuzda 
taşıması omurga eğriliklerine 
neden olur. Normalden ağır çan-
taların kullanılması çocukların 
öne doğru eğilmesine sebep ola-
rak duruş bozukluğu oluşturur’’ 

dedi. Eve götürülmesi gerekme-
yen okul gereçlerinin, çantanın 
yükünü hafifletmesi içinokulda 
bırakılmasının iyi olacağını be-
lirten Karanfil, şu tavsiyelerde 
bulundu: ‘’Ağır olanmalzeme-
ler sırta en yakın bölgede en 
arkada taşınmalı. Yük sırta eşit 
dağıtılmalı, her iki omuz askısı 
takılmalı, dar askı omuz baskı-
sını artırıp dolaşımı bozduğu 
için omuz askısı geniş çantalar 
tercih edilmeli. Çantalarda bel 
kemeri kullanılmalı, kenar gö-
ğüs askıları kullanılmalı, yük 
vücuda yakın olmalı. Çantalar, 
çok sert malzemeden olmamalı, 
ortopedik sırt desteğine sahip 
olmalıdır. Sırt çantası uzun süre 
kullanılmamalı, uzun süreli kul-
lanımgerekiyorsa tekerlekli ola-
nı tercih edilmelidir.’’

vücut Ağırlığının Yüzde 15’ini 
geçmemeli

Çocukların taşıdığı çantaların 
omuz askısının, normalden 
daha fazla omuz bölgesine bas-
kı yapmasının dolaşım bozuklu-
ğuna sebep olduğunu ve ağrıya 
yol açtığını ifade eden Karanfil, 
“Çocuklarda okul çantasının 
ağırlığı vücut ağırlığının yüzde 
15’ini geçmemelidir’’ diye ko-
nuştu.

okul çantasının 
ağırlığı ne kadar 

olmalı?
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