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AMS’te verilen kursların iş 
arayanlara hiçbir fayda 
sağlamadığı, insanlara 

farklı alanlara yönelik kursların 
sunulması şikayetlerinin artma-
sının ardından, İşçi Kurumu uy-
gulamayı değiştirme kararı aldı. 

Emekli olmak üzere olan vatan-
daşa kariyer planlama kursu, 
IT uzmanına bilgisayar kursu 
ve birçok benzeri olayın yaşan-
ması, Sosyal İşler Bakanı Rudolf 
Hundstorfer tarafından “istisnai 
olaylar” olarak yorumlansa da, 
AMS’in kurslarda değişiklik ka-
rarı bunun ne kadar haklı bir ta-
lep sonucunda yapıldığını gös-
termiş oldu.

“Eğitim sistemini yeni bir 
 düzene oturtuyoruz”

Bu güne kadar olan uygulama-
da genellikle AMS danışman-
ları tarafından kurslar alan iş 
arayan vatandaşlar, gelecekte 
kendi kurslarını kendileri seçe-
bilecekler. 

Bu eğitimlerde ağırlıklı olarak 
iş başvuruları ve iş görüşmele-
ri, maaş konusunda pazarlık ve 
sunum teknikleri gibi konular 
ele alınacak. 

AMS Viyana Yöneticisi Petra 
Draxl, “Öyle görünüyor ki, geç-
m i şte sunduğ umuz kursla r  

ihtiyaçlara tam olarak yanıt ve-
remiyordu. Bu yüzden şimdi 
eğitim sistemini tamemen ye-
ni bir düzene oturtuyoruz” di-
ye konuştu.

AMS Viyana’ya 300 şikayet

Geçtiğimiz sene içinde AMS 
Viyana’ya verilen kurslar hak-
kında yaklaşık 300 şikayet ge-
lirken, derse gelmeyen eğitmen-
ler ve yapılamayanlar dersler 
gibi organizasyonel çarpıklık-
lar dikkat çekiyor. 

AMS bunun için yerinde yapı-
lan kontrolleri arttırmak ister-
ken, sorumlular da daha büyük 

maddi cezalarla karşı karşı ka-
lacaklar.

AMS 2013’te 100.000 işsiz  
vatandaşa hizmet verdi

Bu değişiklikle birlikte oluştu-
rulacak yeni kurs programının 
toplam maliyeti yılda 16 mil-
yon euro olarak hesaplandı. 
AMS kurumunun toplam bütçe-
sinin geçtiğimiz yıl 372 milyon 
euro olduğu açıklanırken, ku-
rum 2013 yılında 100.000 kişi-
ye hizmet verdi. 

Av ustur ya’dak i i şsiz say ısı 
Ocak 2014 itibariyle 450.000 
civarında seyrediyor.

Değerli Yeni Vatan Gazetesi 
okuyucuları,Türkiye’de 
30 Mart 2014 tarihinde 

vuku bulacak seçimler, son elli 
yılda Avusturya’da görülmemiş 
bir kamplaşmanın oluşmasına 
ve düşmanlık ötesi bir atmos-
ferin doğmasına sebep oldu. 
Salzburg bölgesinde AK Parti 
taraftarı bir kişinin AK Parti’yi 
eleştiren bir diğer Türkiye göç-
menini bıçakla yaraladığı, 
Viyana’da polise intikal etme-
miş ağır küfürlu kavgaların ya-
şanmasından tutun, kaba kuv-
vete başvurulduğu Yeni Vatan 
Gazetesi istihbarat masasının 
topladıği bilgiler arasında. 

Yeni Vatan’dan herkesi  
sükunete davet

Yeni Vatan Gazetesi olarak tüm 
okuyucularımızı sakin olma-
ya davet ediyor, tartışmalarda 
tehdit ve kaba kuvvet başta ol-
mak üzere kendiniz için iste-
mediğiniz lafları, karşı fikir ve 
görüşteki kişi, kurum ve kuru-
luşlar için kullanmamanız ko-
nusunda özenle uyarmayı gö-
rev biliyoruz. Türkiye’de hangi 
partiden olursa olsun siyasile-
rin ortamı karşı fikir, mezhep, 
görüş ve ırk bazında nefret söy-
lemleri ve iftiralar ile gerdiğini 
bizler de görmekteyiz. Ama bu 
durumu ‘ya sabır’ diyerek, tar-
tışmayı alevlendirmek yerine o 
anda tartışmayı kesip “Selam” 
diyerek o ortamdan ayrılma-
yı hem kültürümüz, hem gele-
neğimiz, hem de - okuyucuları-
mızın çoğu Müslüman olduğu 
için - İslam dininin kutsal kita-
bı Kur’an’ı Ker’im ısrarla öğütle-
mektedir. 

Kimse kaba kuvvetle başkası-
nın fikrini değiştiremez

Avusturya’da iki Türkiye göçme-
ninin farklı siyasi düşüncelerde 
olmalarına rağmen, medeni bir 
şekilde tartışmayı başarması ve 

kaba sözler kullanmaktan sakı-
narak konuşması önünde hiç bir 
engel yoktur. Sinirlenmeye, ka-
ba el kol hareketleri yaparak kü-
fürlü  konuşmaya, karşı tarafa 
“ben deliyim ha alırım sopayı, 
demiri, silahı vururum ha” gi-
bi tehditlere herkesin karnı tok. 
Böyle ruh hastalarının yeri ya 
hapishanedir ya da buranın 
Bakırköy’ü olan Baumgarten 
olan tımarhanedir. Kimse kaba 
kuvvetle başkasının fikrini de-
ğiştiremez. Gerçeklerin üstünü 
örtemez. Herkes farklı fikir, gö-
rüş, mezhep, ırk ve inanca men-
sup olabilir. Temiz siyaset dü-
rüst siyasetçiler ile olur. 

Fatiha Suresinin anlamını  
biliyor muyuz?

Aklını kullanan dürüst insan-
ları doğru yoldan Hakk ayır-
maz. Acaba Müslüma nla r 
her gün anlamadan boşu bo-
şuna Fatiha Suresindeki şu 
Kelamullah olan son ayetleri 
niye okur: “Dosdoğru yoldan 
ayırma bizi. Kendilerine nimet 
verdiklerinin, üzerine gazap 
dökülmemişlerin, karanlık ve 
şaşkınlığa sapmamışların yo-
lundan”. Fatiha Suresinin bu 
ayetlerine göre dosdoğru ve 
yamuk yol vardır. Kendilerine 
nimet verilen ve verilmeyen-
ler vardır. Üzerine gazap dö-
külmüş karanlık ve şaşkınlığa 
sapmışların yolu vardır. 

Bizim dileğimiz, işte bu anlam-
da okuyucularımızın akıllarını 
başlarına alarak bu karanlık ve 
şaşkınlık yoluna girmiş, üzer-
lerine adeta gazap dökülmüş-
lerin yoluna girmemeleridir. 

Davet im iz açık ve net t i r: 
Seçimden önce ve sonra karan-
lık ve şaşkınlık yoluna girme-
mek için nefsimizi kontrol edip 
aklımızı kullanalım. Sakin ve 
hoşgörülü olalım ve sabır yolu-
nu seçelim.

Başyazı
SeÇİmlerde
kaBa kuvveT

Kısa adı AMS olan Avusturya  
iş bulma kurumu, iş arayanlara ve  
kuruma başvuranlara sunduğu birçok 
kursun tartışılır hale gelmesinin ardından,  
meslek eğitimi altında verilen bu kursları  
gözden geçirme kararı aldı.

amS anlamsız kursları kaldırıyor

Ticaret Odası seçimlerinde 
50 yaşındaki Walter Ruck, 
100 oy alarak, 83 oy alan 

rakibi Robert Bodenstein’ı geri-
de bırakarak başkanlığa seçil-
di. Bir müteahhit olarak faaliyet 
gösteren Ruck, aynı zamanda 
Viyana Ticaret Odası’nın da ye-
ni başkanı oldu.

Wirtschaftsbund’un 8 kişi-
lik yönetim kurulu, iki ada-
yın ekiplerindeki üyelerden 
oluşuyor. Seçimde 2. olan 
Bodenstein, Başkan yardım-
cısı olurken, Ruck yönetim 
kurulundaki işbirliğine dik-
kat çekerek “Bodenstein be-
n i m ek ibi mde.  Bu nu n ko -
lay olmad ığ ı n ı  bi l iyor u m. 
Ancak birlikte uyum içinde 

çalışacağımıza eminim” diye 
konuştu. Eski Başkan Brigitte 
Jank, kısa bir süre önce Viyana 
Ticaret Odası’nda 10 yıldır bu-
lunduğu görevini bırakacağını 
ilan etmişti ve seçimlerde resmi 
olarak Robert Bodenstein’ı des-
teklemişti. 

Walter Ruck kimdir:

6  A ğ u s t o s  1963  V i y a n a 
d o ğ u m l u  R u c k ,  Te k n i k 
Üniversitesi’ndeki eğit imi-
nin ardından 1989 yılında in-
şaat alanında ustalık sınavı-
nı verdi (Baumeisterprüfung). 
İşadamı olan Ruck, aynı za-
manda “Normungsinstitut” 
Başkan Yardımcılığı görevinde 
bulunuyor. 

Yeni başkan 
Walter ruck

ÖVP’li “Wirtschaftsbund”un yeni  
başkanı Walter Ruck oldu.
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Kısa adı AK olan Viyana 
İşçi Odası Başkanı Rudi 
Kaske, Viyana eyaleti ko-

nut yasasında katı reformla-
rın yapılmasını talep ederken, 
“Viyana Konut Yasasının, ge-
lecek yıllarda ucuz kiralı daha 
fazla evin hizmete sunulabilme-
si için değişmesi gerekiyor” diye 
konuştu.

“Lüks konutlar yerine,  
vatandaşların bütçelerine  
uygun konutlar yapılsın”

Ancak yeni kanunda “Förder- 

barer Wohnbau” (teşvik edilen 
konut) olarak geçen bu kate-
gorinin şartları, ısı izolasyonu 
ve daire büyüklüğü gibi tek-
nik kriterlere göre belirleniyor. 
Kaske bu konuda, “‘Förderbarer 
Wohnung’ etiketi altında, lüks 
konutlar yerine orta düzeyli 
maaşla çalışan vatandaşların 
bütçelerine uygun evlerin inşa 
edilmesini destekliyoruz” dedi.

Viyana’nın nüfusu artıyor,  
ev sayısı yeterli değil

Viyana İşçi Odası’nın OTS basın 

duy urusu kanal ı i le yapt ığ ı 
açıklamada, konunun Viyana 
dışındaki diğer eyaletlerde de 
g ündemde olduğ una dik kat 
çekildi. 

Gelecek 10 yıl içinde beklen-
t i lere göre yaklaşık 140.000 
k i ş i n i n Viya na’ya göç ede -
ceğ i ne v urg u yapa n K aske, 
“Hem burada yaşayanlar ın, 
hem de buraya göç edecek va-
tandaşların ihtiyaçlarını kar-
şılamak için daha fazla uygun 
fiyatlı konuta ihtiyaç var” di-
ye konuştu.

Kaske ev sorunlarının  
peşini bırakmıyor

Viyana İşçi Odası (AK) Başkanı Rudi Kaske, Viyana’da vatandaşların düşük kiralı evlerde  
oturabilmeleri için, inşaat ve konut yasasının değişmesi gerektiğini söyledi.

Avusturya, Lüksemburg ile birlikte bankalardaki yabancılara ait hesapların üzerindeki gizliliği  
kaldırdı. AB içinde, yabancı hesapları otomatik bilgi alışverişine açmayan son iki ülke de gizliliği  

kaldırma kararı aldı. Bu uygulama vergi dolandırıcılığına önlem niteliği taşıyor.

rudi Kaske:
 

 “Hem burada 
yaşayanların, 

hem de buraya 
göç edeceklerin 

ihtiyaçlarını 
karşılamak için 

daha fazla uygun 
fiyatlı konuta  
ihtiyaç var.”

dikkat: Hesabınız eksiye düşerse 
kredi çekmekten  
beter oluyorsunuz
Banka hesabınız kısa süre 

için de olsa eksiye düştüğü 
takdirde, kredi çekmiş gibi 

yüksek faizler işlemeye başlıyor. 

Birçok kişinin başına gelen ek-
siye düşme durumu, büyük faiz 
oranlarını beraberinde getiriyor. 
Bankadan bankaya değişmekle 
beraber genelde % 13 civarında 
uygulanan yıllık faiz oranı, pa-
ranın büyüklüğüne bağlı ola-
rak artış gösterebiliyor. Bu oran 
müşterinin özelliklerine göre 
(kaç yıldır müşteri olduğu, öğ-
renci hesapları) değişiyor olup, 
faiz miktarının bankayla önce-
den görüşmek suretiyle belirle-
mekte yarar bulunuyor.

Ceza faiziyle birlikte  
toplamda % 18 faiz

Kişi belirlenen çerçevinin üstün-
de bir eksi değere düştüğü zaman, 
% 13’ün yanına bir de ceza faizi 
ekleniyor ve bu oran % 18’e kadar 
çıkabiliyor. Bunun yanı sıra müş-
terisinin ekside olduğunu baha-
ne eden bazı bankalar, gönderi-
lemeyen havalelerden dahi işlem 
parası adı altında ekstra bir icret 
alıyorlar. Viyana İşçi Odası’ndan 
Gabriele Zgubic, eksiye düşme fa-
izlerinin çok yüksek olduğunu ve 
düşürülmelerinin şart olduğunu 
belirtirken, bankaların bu çağrı-
ya olumlu yanıt vermesi hiç müm-
kün görünmüyor. 

Uzun yıllardır ülkede ya-
bancılara ait banka hesap-
ları ile ilgili bilgileri gizli 

tutan Avusturya ve Lüksemburg, 
4 Mart tarihinde gerçekleşen AB 

Maliye Bakanları toplantısında al-
dığı kararla diğer ülkeler gibi oto-
matik bilgi paylaşımını onayladı. 
Bundan sonra Avusturya’da ban-
kalar artık, ülke dışında yaşayan  

yabancıların Avusturya’daki hesap-
ları hakkında bilgi gizliliği uygula-
mayacak ve hesaplarla ilgili bilgile-
ri otomatik paylaşıma açacak. 

Bu güne kadar olan uygulamada 
bankalar, bir yabancının banka 
hesabı hakkında bilgi talebinde 
bulunan yabancı devlet kurum-
larına otomatik göndermeyip, 
mahkeme kararı talep ediyordu.

Avusturyalıların gizlilikleri 
korunuyor

Uygulamayla ilgili açıklamada 
bulunan Maliye Bakanı Michael 
Spindelegger, “Avusturyalıların 
banka gizliliklerini garanti al-
tında tuttuk. Yerli bankalarla, 
yabancıların hesaplarının oto-
matik bilgi paylaşımına dahil 
edilmesi konusunda görüş birli-
ğine vardık” diye konuştu.

“AB içinde 2
 paralel sistem 

olmamalı”

Spindelegger, bu konuda dün-
ya standartına uymanın önemi-
ne vurgu yaparken, bazı temel 
şartların  gerçekleşmesi ge-
rektiğini söyledi ve “Gelecekte 
Avrupa Birliği içinde 2 paralel 
sistem olmamalı. 

Bizim için önemli olan global 
ölçekte bir standarda uyulma-
sı, vergi dolandırıcılığına ön-
lem olarak uluslararası kural-
ların belirlenmesi ve finansal 
yapılarda tam saydamlık sağ-
lanmasıdır” diye konuştu.

Uyg ulamanın 2017’e kadar 
uzanan bir geçiş süreci kapsa-
mında hayata tam anlamıyla 
geçirilmesi öngörülüyor.

avusturya’da yabancıların banka gizliliği kalkıyor
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Viyana merkezli elektronik şirketi DiTech, iflas bayrağını çekti. Avusturya’da bilgisayar ve elektronik 
gereç denilince akla gelen ilk markalardan olan ve büyük bir ekonomik çıkmazın altına girdikten 

sonra 3 yıldan beri SOS veren firma, en sonunda çöküşünü ilan etti.

diTech iflas etti
DiTech patronu: “İşadamı  
olarak birçok hata yaptım”

DiTech, uzun süredir beklenen açık-
lamayı 24 Mart Pazartesi günü yaptı 
ve iflasını açıkladı. Şirketin sahi-
bi Izdebski ailesi şirket hissele-
rinin büyük bir bölümünü ismi 
açıklanmayan Avusturyalı bir ya-
tırımcıya devretti. 

Şi rket in kur ucusu Da m ia n 
Izdebski, “İşadamı olarak birçok 
hata yaptım” derken, kötü duru-
mun sorumluluğunu üstüne almış 
oldu. Şirketin resmi sayfasından 
açıklama yapan Izdebski, “Hızlı 
ekonomik büyümeye ve kısa vade-
li başarılara kapılarak, mali işleri 
uzun vadede garanti altına alma-
yı ihmal ettim” diyerek öz eleşti-

ride bulundu. Hızlı büyümenin 
yanı sıra, akıllı telefonlar ve tab-
letlerin popüler hale gelmesi de, 
DiTech’in iflasındaki önemli se-
beplerden biri olarak gösterili-
yor. Daha çok bilgisayar üzerine 
yoğunlaşan firma, karını ağır-
lıklı olarak masaüstü ve laptop 
bilgisayarlardan elde ediyordu.

10 şube kapandı

İflastan sonra şirket, çalışanla-
rını azaltma ve şubelerini kapat-
ma gibi hamleler yapmaya başla-
dı. 1999 yılında kurulan şirketin 
22 şubesinden 10’u kapanırken 
ve 300’e yakın çalışandan sadece 
160’ı işe devam edecek. Viyana’da 
sadece bir şubenin kapatılması-
na karar verilirken (Lugner City),  

diğer şubeler faaliyetlerine aynen 
devam edecekler.

Toplam 30 milyon Euro borç

Şirket hisselerini kimin aldığı bir sır 
gibi gizli tutulurken, ne kadar hisse 
satıldığına ilişkin soruyaysa Izdebski 
“Bu konu daha kesinliğe kavuşmadı. 
Bankalarla olan görürşmelerimize ve 
varacağımız ortak karara bağlı” diye 
yanıt verdi. Önümüzdeki hafta içinde 
bu konunun kesinleşmesi bekleniyor.

Borcun yüzde 20’si 2 yıl içinde 
ödenmek zorunda

Firmanın toplam borcunun 30 mil-
yon euro civarında olduğu kre-
di koruma kurumu KSV 1970 
(Kreditschutzverband) tarafından 

açıklanırken, büyük bir kısmı 
bankalara ve bayilere olan bu bor-
cun % 20’si iki yıl içinde ödenmek 
zorunda.

Ekonomik sıkıntı geçtiğimiz yıl 
kendini gösterdi

Birkaç yıldır süre gelen kötü gidiş 
geçtiğimiz yılın Ekim ayında, şir-
ketin bir ödemede sıkıntı yaşama-
sının ardından kredi sigortasının 
anlaşmayı iptal etmesi sonucu iyi-
ce su yüzüne çıkmıştı. 

KSV1870 iflastan sonra finan-
sal yenileme çalışmalarını olum-
lu karşılarken, sürecin şirketin 
hisselerinin çoğunluğunu alan 
şirketin desteğiyle işleyeceğini  
duyurdu.
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Avrupa Türk Avukatlar Birliği’nden Avrupa’daki Türklere çağrı:

“Geri Kabul anlaşmasının 
onaylanmasını durduralım!”

Avrupa Türk Avukatlar 
Birliği (European Associ- 
ation of Turkish Lawyers), 

bir bildiri yayınlayarak AB ülkele-
rindeki Türk toplumuna açık çağ-
rıda bulundu. Bildiride Türkiye 
ile AB arasında müzakereleri ya-
pılan ve imzalar atılan Geri Kabul 
Anlaşması’nın yol açabileceği sı-
kıntılara değinilirken, bu anlaş-
manın durdurulması gerektiğine 
vurgu yapılıyor.

Bildiride öne çıkan bazı nokta-
lar şöyle:

• “Geri Kabul Anlaşması (GKA) 
16 Aralık 2013 tarihinde imza-
lanmıştır. GKA ile birlikte ay-
nı tarihte Türkiye ile AB “Vize 
Muafiyeti için Yol Haritası” 
belgesini de imzalamıştır.”

• “Türkiye Hükümeti bu süreci 
vatandaşlara kazanılmış bir 
zafer gibi duyurmuştur.”

• “GKA’nın, Türkiye AB Ortaklık 
Hukukunda herhangi bir ze-
mini yoktur. GKA işçilerin ser-
best dolaşımı ile ilgili kazanım-
ları tamamen yok etmektedir.” 

• “GKA ile vize muafiyeti kavra-
mının hiçbir hukuki bağlantısı 

yoktur. Birbirlerine koşut ola-
rak gösterilmesi kabul edile-
mez.”

• “Vize muafiyeti kavramı bir 
aldatmacadır. Vize muafiye-
ti Türkiye’nin Schengen bölge-
sine kabul edildiği anlamına 
gelmez. Herhangi bir AB ülke-
sine giriş yetkisi sınır polisine/
memuruna devredilmiş ola-
caktır. Koşullar daha da ağır  
olacaktır.”

• “Ne GKA ne de yol haritası, bı-
rakın Türk vatandaşlarının vi-
zesiz AB ülkelerine girişini, 
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 
hizmet sunucularının serbest 
dolaşımı ile ilgili kararının uy-
gulanacağı hakkında tek bir 
cümle içermemektedir.”

• “Vize Muafiyeti Yol Haritasında, 
Türkiye Hükümetinin iddia et-
tiğinin aksine tek bir olumlu 
cümle yoktur.”

• “Türkiye’nin, AB ülkelerin-
de belgesiz durumda bulunan 
üçüncü dünya ülkesi vatan-
daşlarını kabul etmesinin insa-
ni ve maddi külfetini nasıl kar-
şılayacağı ayrı bir tartışmanın 
konusudur.”

Yüksek Seçim Kurulu, 
Cumhurbaşkanlığı se-
çimleri ile ilgili detay-

ları netleştirdi. Buna göre 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk 
turu#

Halk tarafından seçilen ilk 
Cumhurbaşkanı

2007 seçimlerinden sonra ilk 
defa halk tarafından seçilecek 
olan Cumhurbaşkanı, 5 yıl sü-
reyle göreve gelip, ikinci dönem 
için de aday olabilecek. Daha 
önce Cumhurbaşkanı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından 
seçiliyor olup, sadece bir dönem 
görev yapabiliyordu.

Yurtdışındaki vatandaşlar oy 
kullanabilecek

Diğer yandan bu seçim gur-
betçi vatandaşlar için de bir 

ilk olacak. Yurtdışında yaşa-
yan Türk vatandaşları ilk kez 
Ağustos’taki seçimde bulun-
dukları ülkelerde oy kullana-
bilecekler. 

Yurtdışında 500’den fazla seç-
meni olan ülkelerde yaşayan 
vatandaşların, 31 Temmuz, 
01-02-03 Ağustos tarihlerinde 
sandığa gidip oy kullanabile-
ceği gelen bilgiler arasında.  
Yurtdışı seçmen sayılarına ba-
kıldığında, oy kullanılabilecek 
ülke sayısının 60 civarında ol-
duğu tahmin ediliyor.

Seçimlerle  i lg i l i  b i lgi lere 
YSK’nın internet sitesinde ula-
şılabilirken, önümüzdeki sü-
reçte konsolosluk ve dış tem-
silciliklerden de oy kullanma 
konusuna dair bilgi alınabilir.

Cumhurbaşkanı  
seçim tarihi  

kesinleşti

Polis misiniz yoksa haydut mu? 
Gencimize karakolda dayak

Mitat Ünal’ı darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Viyanalı polislerden sadece birisi ceza alırken,  
mahkeme 2012 Aralık ayında gerçekleşen olayda polisin kişiyi darp etmek suretiyle kanuna aykırı 

davrandığına kanaat getirdi ve polis şiddeti tescillenmiş oldu.

2012 yılının Kasım ayında 
Viyana’da yaşanan olay-
da, Türk kökenli Mitat Ünal 

trafik kontrolünde durduruldu. 
Ehliyetsiz olan ve alkol kontrolü-
ne direnen Ünal, polis tarafından 
karakola götürüldü.

“Polis taciz edici hareketlerde 
bulundu ve hakaretler etti”

Karakolda bir dizi kötü muame-
leye maruz bırakıldığını iddia 
eden Ünal şunları söylemişti: 
“Karakolda polis bana şiddet uy-
guladı. En az 4-5 polis elim kolu-
mu bağladı ve kelepçeli haldey-
ken beni yüz üstü yatırıp şiddet 
uyguladılar. Polis bir ara kendini 
kaybedip beni yere yatırdı, ken-
di atkımla boğazımı sıktı ve be-
ni boğmaya çalıştı. Yüz üstü yere 
baktığım için kimin vurduğunu 
anlayamadım. Vücudumda bir-
çok kırık ve yara oluştu. 

Hastaneye gitmeyi beklerken 
kendimi yaralı halde başka bir 
karakolun önünde buldum ken-
dimi. Yine kelepçeli bir halde 
içeri girdiğimde adli doktor, her 
tarafım şişmiş ve morarmış oldu-
ğu halde ‘sizde alerji var, ayağı-
nızı fazla kaşımışsınız, birşeyi-
niz yok’ diyerek sağlam raporu 
verdi.”

Vücutta 8 kırık tespit edildi

O geceyi Brigittenau karakolun-
daki nezarette geçiren 36 ya-
şındaki Ünal, ertesi gün serbest 
kaldı ve kendi imkanlarıyla am-
bulans çağırarak doğrudan has-
tanenin yolunu tuttu. Hastanede 
yapılan kontroller sonucu bede-
ninde 8 farklı kırık tespit edi-
len Mitat Ünal, derhal ameliyata 
alındı. Hastanede yapılan işlem-
lerin ardında 4 polis hakkında 
suç duyurusunda bulunuldu. 

Polis mahkemede 
 iddiaları yalanladı

Mayıs 2013’te gerçekleşen ilk 
duruşmada yaralarının hala iyi-
leşmediği görülen Ünal’ın mah-
keme tarihinden kısa bir süre 
önce yeni bir ameliyat olduğu 
açıklandı. Sanık koltuğundaki 

polis memurları ise suçlamaları 
tamamen reddederken, şikayet-
çi Mitat Ünal’ın yaralandığının 
fark edilmediğini ve suçlamala-
rın iftira olduğunu ifade ettiler. 
Hakim, sağlık raporu gibi bazı 
belgelerin eksik olması sebebiy-
le duruşmayı ileri bir tarihe erte-
ledi.

Mahkeme kararı:  
Polislerden biri şiddet uyguladı,  

doktor müdahalesi eksik

M a h ke me k a ra r ı ,  20 M a r t 
2014 tarihinde Viyana İdari 
M a h k e m e s i ’ n d e  ( W i e n e r 
Verwaltungsgericht) gerçekle-
şen duruşmanın ikinci celsesin-
de verildi. 7 saat süren mahke-
mede sadece bir polis memuru 

Mitat Ünal’ın darp edilmesinden 
ve omzunda meydana gelen ha-
sarlardan dolayı suçlu bulunur-
ken, vücudun diğer yerlerinde-
ki (kaburga ve ayak) kırıkların 
polis şiddeti dolayısıyla oluştu-
ğu yönünde yeterli delil buluna-
madığı gerekçesiyle diğer 3 polis 
suçlu bulunmadı.

Öte yandan mahkeme, olaydan 
sonra yapılan doktor müdahale-
sini de değerlendirirken, doktor 
kontrolünün eksik yapıldığını 
karara bağladı. Mahkemeye göre 
bu durumda ek bir muayene da-
ha yapılması gerekiyordu.

Ünal:  
“Hayatım mahvoldu.  

Tazminat davası açacağım”

Mitat Ünal, yaptığı açıklamada, 
saldırı sonrası hayatının mah-
volduğunu, geçen sürede de-
falarca ameliyat olduğunu ve 
hastanede yattığını söylerken, 
buna rağmen sol kolunu kaldı-
ramadığını ve otomekanik işini 
yapamadığını ifade etti. 

Avukat Gregor Rathkolb ise mü-
vekkilinin mahkeme kararı son-
rası hasarın telafisi için tazmi-
nat talebinde bulunacağ ını 
açıkladı. 
İdari Mahkemenin verdiği ka-
rardan sonra Viyana Savcılığı 
da polisler hakkında görevi kö-
tüye kullanma, yardım ihmali, 
darp ve taciz ihtimali dolayısıy-
la soruşturma başlattı.

“Misshandlungs- 
vorwürfe gegen  

Polizisten: 
Teilschuld.“

Zitat KURIER Online 20. 03. 2014

“Nach  
Polizei-Kontrolle 

ins Spital.“
Zitat HEUTE Online 02. 03. 2014



10 HABER SaYi 154  -  MART 2014 11MART 2014  -  SaYi 154 ADVERTORIAL

Dışişleri Bakanı Sebastian 
Kurz, Sırbistan açılımına o 
kadar yoğunlaşmış olsa ge-

rek, Viyana’daki “Opernball”e ka-
tılmak yerine soluğu Belgrad’da al-
dı. Sırbistan ve Kosova’yı kapsayan 
çalışma ziyaretinde önemli temas-
larda bulunan Kurz, önemli açıkla-
malarda bulundu.

Sırbistan’ın AB üyeliğine  
tam destek

Sırbistan Cumhurbaşkanıyla yap-
tığı görüşmede bu ülkenin AB 
üyeliğine sıcak baktıklarını ve 
desteklediklerini belirten Kurz, 
Sırbistan’daki hukuk devleti ve 
yolsuzluk başta olmak üzere so-
runlarla ilgili gereken reformla-
rın yapılması için bütün katkıyı 

sağlayacaklarını söyledi. Kurz, 
“Biz Sırbistan’ın AB üyeliğine bu 
ülkenin iyiliği için değil, kendi 
çıkarımız gerektirdiği için destek 
veriyoruz. Biz çevremizdeki dev-
letlerde istikrarı savunuyoruz” 
diye konuştu.

“Sırbistan’ın durumu 
Türkiye’den farklı.  

Referanduma gerek yok.”

Sırbistan’ın olası AB üyeliği için 
referandumun gerekli olup ol-
madığı ile ilgili bir soruya ise 
Dışişleri Bakanı Kurz şöyle ya-
nıt verdi: “Referandumlar an-
cak halktan bu yönde yoğun bir 
talep geldiğinde anlam kaza-
nır. Her siyasi karar için referan-
dum yapılmaz. Sırbistan için ben 

referandumu gerekli görmüyo-
rum. Bu durum Türkiye için fark-
lı çünkü bu ülke için referandum 
hükümet programında yer alıyor. 
Çünkü Türkiye büyük bir ülke ve 
AB içindeki dengeleri değiştirebi-
lecek durumda.”

“Sırbistan 2018’e kadar AB  
üyesi olabilir”

Sırbistan’ın üyelik tarihine de de-
ğinen Kurz, “Üyeliğe dair kesin 
bir tarih vermek mümkün değil. 
Ancak kişisel olarak Sırbistan’ın 
en kısa sürede Birliğe girmesi-
ni diliyorum. Belki 2018’e belki 
de 2020’ye kadar gerçekleşebi-
lir” diyerek bu konudaki istekli 
tutumunu ortaya koymuş oldu.
Sırbistan Başbakan Yardımcısı 

Vucic de Avusturyalı politikacıla-
ra övgüler yağdırırken, “İki ülke 
arasındaki ilişkiler hiç bu kadar 
iyi olmamıştı. Avusturya bizim 
için iyi bir model ve AB yolunda-
ki en önemli ortaklarımızdan bi-
ri” diye konuştu.Avusturya’da 
300 bine yakın Sırp köken-
li göçmen yaşarken, Sırbistan’a 
en çok yatırım yapan ülke olan 
Avusturya’dan 450 şirket bu ül-
kede aktif durumda. 

Hatırlanacağı gibi Kurz, kısa bir 
süre önce Türkiye’nin AB üye-
liğine karşı sert açıklamalarda 
bulunmuş, Türkiye’nin AB üye-
liği önünde büyük engeller oldu-
ğunu ifade etmiş, bu da Kurz’tan 
Türkiye’ye gösterilen bir “kırmızı 
kart” olarak yorumlanmıştı.

Strache’den sonra şimdi de 
Kurz’tan Sırp açılımı

Avusturya’daki göçmen  
grupları içinde en çok  
kayrılan ve oy potansiyeli 
olarak görülen Sırplara 
uygulanan yardakçı  
politikalar hız kesmiyor. 
Yıllardır bu konu üzerinden 
oy devşiren ve Sırpları  
başka göçmen gruplarına 
karşı kışkırtma görevini 
üstlenen FPÖ’den sonra, 
Sırplara şimdi de genç 
Dışişleri Bakanı Sebastian 
Kurz ilgi gösteriyor.  
Göreve geldiği an itibariyle 
Türkiye’nin AB üyeliğine 
soğuk bakan ve referandum 
şartı koşan genç bakanın, 
“Sırbistan’ın AB üyeliği için 
referanduma gerek yoktur” 
demesi çifte standart  
tartışmalarını doruk  
noktaya çıkardı.
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Hitler’in evi hizmete açılacak mı?

Endişe veren ırkçılık raporu
Zara adlı sivil toplum örgütünün raporuna göre, geçtiğimiz yıl emniyet ve yargı kurumlarında rapor 

edilen 731 ırkçılık olayı yaşandı. Birçok olayda polislerin yabancılara ve esmer tenlilere kötü  
davrandığı ortaya çıkarken, İçişleri Bakanlığı iddiaları reddetti.

Kısa adı Zara olan “Zivil-
c o u r a g e  u n d  A n t i -
Rassismus-Arbeit” (si-

vil cesaret ve ırkçılığa karşı çalış-
ma grubu) sivil toplum örgütü, 
2013 ırkçılık raporunu yayınladı. 
Raporda emniyet kurumlarında 
ve yargı gibi toplum hizmeti veren 
makamlarda ırkçılık konusun-
da yaşanan olaylar konu alını-
yor. Zara Genel Sekreteri Claudia 
Schäfer, ırkçılık iddiasında bu-
lunduğu hadiselerde polis me-
murlarının esmer tenli insanlara 
saygısız bir biçimde davrandığı-
nı veya yargıda ırkçılık dava-
larının veya şikayetlerin ciddi-
ye alınmadığını söyledi. Dernek 
2013 yılında bu şekilde 731 olayı 
belgeledi.

“Irkçılık yapanlar yeterli  
şekilde cezalandırılmıyor”

21 Mart Cuma günü bir basın 
toplantısı ile tanıtılan rapor, ırk-
çılık yaşanan ve kuruma ileti-
len olayları içeriyor. Bunların 
arasında internet, açık alan,  

hizmet kurumları g ibi fark-
lı yerlerde gerçekleşen hadise-
ler yer alırken, Genel Sekreter 
Schäfer, suçluların yeterli ceza 
almamalarından ve yargı ma-
kamları tarafından ciddi bir şe-
kilde değerlendirilmediğinden 
şikayet etti.

İnternet suçlarının takibi  
daha zor

Zara’dan yapılan açıklamada, 
internet ve sosyal medyada iş-
lenen ırkçılık ve tahrik suçları-
nın giderek arttığına dikkat çe-
kilirken, sanal ortamdaki bu tür 

suçların takibinin hukuksal ola-
rak daha zor olduğu belirtildi. 
Kurum, ayrımcı ve ırkçı içerik-
lerin kontrolünün geliştirilmesi 
için harekete geçilmesini istedi.

İçişleri Bakanlığı:  
“Viyana’daki göçmen polis  

sayısı her gün artıyor,  
ırkçılık azalıyor”

Geçtiğimiz yıl meydana gelen 
ve bir siyahi Afrikalı kadının 
bir kavgadan sonra metro ray-
larına atılması da raporda yer 
alan olaylar arasında yer alır-
ken, İçişleri Bakanlığı iddialara 
karşı kendini savundu. Bakanlık 
Sözcüsü Karl-Heinz Grundböck, 
polis eğitimindeki en temel bö-
lümün ırkçılığa karşı mücade-
leye adandığını ve bu konuda-
ki eğitim kurslarına katılmanın 
zorunlu olduğunu vurguladı. 
Grundböck ayrıca, Viyana emni-
yetinde her gün daha fazla göç-
men kökenli polisin çalıştığını, 
ve bunun da ırkçılığı doğal ola-
rak azalttığını belirtti. 

Yukarı Avusturya eyaleti-
nin Almanya sınırına ya-
kın bölümünde bulunan 

Braunau am Inn kasabasında 
yer alan Alman diktatörü Adolf 
Hitler’in doğduğu ev, kasaba-
nın negatif anlamda simgesi 
haline gelmiş. Adolf Hitler’in 
20 Nisan 1889 tarihinde doğ-
duğu bu sarı bina, Braunau’ya 
giden hemen herkesin gördüğü 
ancak sessiz bakışların hedefi 
olmuş durumda.

Nazi dönem iyle i l i şk i lend i-
rilen evin önüne tarihi unut-
mamak için bir taş yerleşt i-
r ilmiş: “Für Frieden Freiheit 
und Demokratie – Nie Wieder 
Faschismus – Millionen Tote 
Mahnen” (Barış için özgürlük 
ve demokrasi – bir daha faşiz-
me hayır – milyonlarca ölü ha-
tırlatıyor). 

Tarihten acı bir dönemi hatır-
latan bu ev, son dönemde tar-
t ışmaların odağı oldu. Daha 
önce Lebenshilfe’nin merke-
z i  konumunda k i 2 kat l ı  bi-
na, 2011 Sonbaharından beri 

ise bomboş duruyor. Braunau 
Belediye Başkanı bu konuda, 
“Zor bir mesele. Tartışmalarda 
bazen ileri bazen de geri yol 
kat ediliyor” diye yorum yaptı.

Tarihten ders çıkaralım

İddialara göre ev ile ilgili olarak 
yapılması düşünülen iki temel 

konsept bulunuyor. Birincisi, 
evin tarihi bir sorumluluğa uy-
gun şekilde kullanılması. 

Buna göre burada kişi ve ku-
rumların tarih projeleri için ça-
lışmaları öngörülürken, ev bu 
vesileyle tarihten ders çıkar-
maya ve barışçıl bir gelecek 
sağlamaya katkı sunacak. Sivil  

toplum kuruluşları ve öğrenci-
ler çalışmalarında burayı kul-
lanabilecek.

İkinci düşünce ise, binanın 
Volkshochschule (yetişkin eği-
tim okulu) ve Volkshilfe mer-
kezi olarak kullanılması. Buna 
göre ev, sosyal hizmetler için 
kullanılmış olacak. Süryani Patrik 

yaşamını yitirdi
Süryani Ortodoks Kilisesi 

Patriği  Ignatius Zakka 
Iwas,  hayatını  kaybet-

ti. Suriye resmi haber ajansı 
Sana’dan alınan bilgilere göre, 
Patrik Iwas Almanya’da tedavi 
altında bulunduğu hastanede 21 
Mart’ta hayata gözlerini yumdu. 

Iwas 20 Şubat’ta rahatsızlık ge-
çirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Patrik Iwas, Irak Musul doğum-
lu olup, 1980 yılında Şam’da 
Aziz George Katedrali Patriği 

ilan edilmişti. Musul Piskoposu 
olarak da görev yapmış olan 
Iwas, Bağdat ve Basra’da da 
ba şpi skop os ola ra k bu lu n-
muştu. 

Dünyanın en eski kiliselerin-
den biri olan Süryani Ortodoks 
Kilisesi 452 yılında kuruldu ve 
Ortadoğu başta olmak üzere 
dünyada toplam 4 milyonu aş-
kın üyeye sahip.

Braunau’da bulunan Hitler’in doğum evi terk edilmiş bir durumda duruyor.  
İki katlı evin ne yapılacağı konusunda kesin karar verilemezken, evin akıbeti belirsizliğini koruyor.

20 nisan 1889 tarihinde hitler΄in doğ-
duğu bu ev, Braunau am inn kasabasın-
da yer alıyor. 
salzburger vorstadt 15 adresinde bulu-
nan sarı bina, yıllarca lebenshilfe΄nin 
merkezi olarak kullanıldıktan son-
ra, 2011 yılından beri boş olarak duru-
yor. evin tapusu bir bayana ait olmak-
la beraber, İçişleri Bakanlığı ana kiracı 
(hauptmieter) durumunda.
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uyumda dolandırıcılık

AB  va tandaşı olmayan
göçmenler,  vizelerini 
 uzatmak için “Integra- 

tionsvereinbarungs-test” (en-
tegrasyon anlaşma s ı  te s t i ) 
adlı  s ınavı  geçmek zorun-
da.  Avusturya Entegrasyon 
Fonu’nun (Österre ichische 
Integrationsfonds) açıkladığı ve-
rilere göre geçtiğimiz yıl 8686 ki-
şinin katıldığı bu sınavdaki başa-
rı oranı % 82 olarak belirtildi. 

Skandal: “Sınav sırasında  
doğru cevaplar veriliyor”

Birçok göçmen, hem dil öğ-
renmek hem de sınava ha-
zırlanmak için dil kurslarına 
kayıt olurken, bu kurslardan bi-
rinde skandal denilecek bir olay  

yaşandı. Viyana’da faaliyet gös-
teren bir dil merkezine, göçmen-
lerin girdiği Almanca sınavını ko-
lay yaptığı, gözetmenlerinin sınav  
sırasında sınıfı terk ettiği ve doğ-
ru cevapların öğrencilere gösteril-

diği iddiasıyla Viyana Savcılığı 
tarafından dava açıldı. Dil kur-
sunun bu uygulamaları çevre-
ye hızlıca yayılınca, şehir dışın-
dan da dahil olmak üzere birçok  
kişi sınavı rahatça geçmek için bu 

kursa kaydoldu. Arnavut kökenli 
bir öğrenci, “Linz’te sınavı geçe-
medim. Burada daha kolay oldu-
ğunu duydum. Bunun için birkaç 
tanıdıkla beraber Viyana’ya gel-
dik” diye konuştu.

Kontrolden sonra hiç 
 kimse sınavı geçemedi

Haberin duyulmasından sonra, 
Entegrasyon Fonu yetkililerinin 
dil kursundaki bir sınava kont-
role gitmesinin ardından, birçok 
katılımcı sınavdan kaydını sildi-
rirken, girenlerin hiçbiri de tes-
ti başarıyla geçemedi.Duyanları 
hayrete düşüren bu olay, insanla-
rın aklına “Uyum adı altında rant 
elde etmek için dolandırıcılık mı 
yapılıyor” sorusunu getirdi.

Viyana Savcılığı’nın mercek altına aldığı ve soruşturma açtığı dil kursunda hile yapıldığı ortaya çıktı. 
Bütün göçmenlerin geçmek zorunda olduğu Almanca sınavında kendi öğrencilerine kolaylık  

sağlandığı, öğrencilerin sınav sırasında yalnız bırakıldığı ve hatta doğru cevapların bile  
gösterildiği iddia edildi.

“aB seçimleri ve alevilerin avrupa’daki konumları” 
başlıklı konferans düzenlendi

Avusturya Alevi Birlikleri 
Federasyonu (AABF) ve 
Karl-Renner-Inst i tut ’ 

u n  o r t a k l a ş a  dü z e n l e d iğ i 
Alevi Konferansı gerçekleşti. 
 8 Şubat 2014 günü 12. bölge-
deki Karl-Renner-Institut’te  

gerçekleşen konferansta, yakla-
şan Avrupa Parlamentosu seçim-
leri, Avusturya Alevi Birlikleri 
Federasyonu’nun faaliyetleri, 
Alevilerin Avrupa’daki örgütsel 
yapıları ve inanç toplumu ola-
rak konumları gibi konular ele 

alındı. Konferansın moderatör-
lüğünü Avusturya Alevi Gençlik 
Topluluğu (AAGT) Genel Başkanı 
Ümit Sarı üstlenirken, Viyana 
Belediye Başkanı Michael Häupl, 
Karl-Renner-Institut Başkanı Dr. 
Gerhard Marchl ve AABF Başkanı 

Mehmet Ali Çankaya birer ko-
nuşma yaptılar. Konferansa katı-
lımın yoğun olduğu gözlenirken, 
birçok farklı çevreden uzman ve 
konuk panelde hazır bulundu ve 
birçok konunun tartışılmasına 
yorumlarla katkı sundu.

Türk aşçıyı öldürmekle suçlanan 
sanık 7 yıl sonra ortaya çıkarıldı

2007 yılında öldürülen Türk aşçının faili bulundu. Bir kola şişesinden elde edilen verileri inceleyen 
kurumlar, DNA’nın Romanya’daki bir mahkûmun değerleriyle uyuştuğunu tespit etti.  

Kişi mahkemeye çıkarılırken, hakkında 2 yıl ceza kararı çıktı.

2007 yılının Nisan ayın-
da Viyana’daki evinde ölü 
bulunan Türk aşçı dava-

sında yeni gelişmeler yaşandı. 
Vücudunda 31 bıçak izi bulu-
nan mağduru öldüren kişi 7 yıl-
dır bulunamazken, Eylül 2013’te 
Rumen bir kişi, bir kola kutusun-
daki DNA izinden yola çıkılarak 
Bükreş’te yakalandı ve yargılan-
mak üzere Avusturya’ya gönde-
rilip mahkemeye sevk edildi. 

Neler yaşanmıştı?

18 Nisan 2007’de yaşanan olay-
da, 58 yaşındaki Türk aşçı ve sa-
nık kişi Westbahnhof’ta tanıştı 
ve daha sonra aşçının evine git-
tiler. Sanık kişi mahkemede ola-
yı şöyle anlattı: “Kendisi bana 
istersem duş alabileceğimi söy-
ledi. Ancak bir anda duş perdesi-
ni aralayarak bana içki vermeye 
çalıştı. Kıyafetlerim de banyo-
da çıkardığım yerde değildi. Bir 
şey içmedim, çünkü garip bir du-
rumdaydım.”

 

Rumen sanık ifadesine şöyle de-
vam etti: “Eğer benimle bir şey 
yapma düşüncesindeysen olmaz 
dedim. Aşçı bunun üzerine çok 
sinirlendi, bir bıçak aldı ve ba-
na saldırdı, vücudumda küçük 
yaralar meydana geldi. Böyle bir 
şey yapamam dememe rağmen 
beni öpmeye kalktı ve ondan 
sonra kontrolü kaybettim.”

Sanık, Türk aşçının evinden de-
ğerli mücevherlerin çalınmasıy-
la ilgili kendini şu şekilde savun-
du: “Olaydan sonra tekrar tren  

istasyonuna gittim ve bir arka-
daşıma olanları anlattım. Bana 
inanmadı, bunun üzerine aşçı-
nın evine geri gittik. Ben ken-
di izlerimi silmeye çalışırken, 
mücevherleri arkadaşım almış  

olmalı. O sırada tam ne yaptığını 
görmedim.”

Mahkeme kararı: 2 yıl hapis

Bugün 26 yaşında olan sanık, 
mahkemede cinayeti itiraf eder-
ken, Türk aşçının üzerinden alı-
nan mücevheratın nereye gittiği 
konusu aydınlanmadı. Savcılık 
meşru müdafaa sebebini ger-
çekçi bulmazken, Rumen genç 
cinayetten 2 yıl hapse mahkûm 
edilirken, karar henüz kesinlik 
kazanmış değil.

Burgenland eyalet inin 
Neusiedl am See böl-
gesinde polis ağına ta-

k ı l a n  s ü r ü c ü ,  t a r i h i  ge ç-
miş “Pickerl” taşıdığı  için 
du rdu r u l du .  7 3  ya ş ı n d a k i 
emeklinin ehliyetsiz olduğu ve  

hayatında hiç ehliyet almadı-
ğı kontrolde ortaya çıkınca po-
lis memurları büyük hayrete 
düştü. İkinci şok ise ehliyetsiz  
sürücünün daha önce 19 kez ya-
kalandığının ortaya çıkmasıyla 
yaşandı. Kişinin 2000 yılından 

beri araba kullandığı, birçok 
kez cezaya çarptırıldığı ve tra-
fikten men edildiği öğrenildi. 
Ancak yüksek cezalardan ders 
almayan 73 yaşındaki sürücü, 
araba sürmeye bırakmayarak 
duyanları şaşkına uğrattı.

73 yaşındaki 
ehliyetsiz  
sürücü,  
20. kez  
yakalandı

Sanık kendini  
savundu:

 “Beni öpmeye 
kalktı ve ondan 
sonra kontrolü 

kaybettim”

Neşet Ertaş Anadolu’nun 
özünü yansıtır. 2012 yı-
lında kaybettiğimiz üstad, 

eserlerinin yanı sıra mütevazılı-
ğıyla da gönüllere taht kurmuştu. 
Onun ahlak anlayışı ve temizliği, 
günümüzde özlemini sık sık duy-
duğumuz o yiğit Anadolu insanını 
bize yaşatır ve hatırlatır. 90’lı yıllar-
da ustaya “Senin türkülerin herke-
sin ağzında, eserlerinin telif hakkı-
nı alalım ve ticaret yapalım” teklifi 
sunulduğunda kendisi şu cevabı 
vererek bu teklifi reddediyor: “Ben 
türkülerimi söylenmesi için yaz-
dım, para için yazmadım”. Aynı şe-
kilde kendisine Cumhurbaşkanlığı 
devlet nişanı ile devlet sanatçısı 
olma teklif edildiğinde, üstad bu 
kez de “Ben devlet sanatçısı de-
ğil, halkın sanatçısı olmak isti-
yorum” diyerek bunu kabul et-
miyor: “Şimdiye kadar devletten 
bir kuruş almadım, bir tek TBMM 
tarafından üstün hizmet ödülü-
nü kabul ettim. Onu da bu kültü-
re hizmet eden ecdadımız adına 
aldım“. Gerçek halk ozanı Neşet 
Ertaş, huzur içinde yat..

“Ben 
türkülerimi 
para için  
yazmadım”
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 GlaSereı

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

CamCı TayFuN 

Vİyana Ve nİederösterreİch çeVresİ Ve köylerİ

telefon: 01/ 943 69 15
Gudrunstr. 136 A-1100 Wien - www.glasereitayfun.at
glaserei-tayfun@chello.at  - Fax: 01 / 943 69 16

Viyana’da yaşanan ve Melisa adlı Türk kızın ölü-
müyle sonuçlanan olay dudak uçuklatacak cins-
ten. Mayıs 2013’te yaşanan olayda, 15 yaşındaki 
Şirin, kıskançlık sebebiyle uzun süredir tanıdığı 
en iyi arkadaşı Melisa’yı bıçakladı. Genç Melisa 
can verirken, Şirin “En iyi arkadaşımı öldürdüm, 
onu çok seviyordum, çok üzgünüm. Keşke zamanı 

geriye döndürebilsem” diye konuştu.

15 yaşında en 
iyi arkadaşını  

öldürdü,  
katil oldu

Favoriten bölgesinde yaşa-
nan trajediye kıskançlı-
ğın sebep olduğu öğrenil-

di. Geçtiğimiz sene Mayıs ayında 
meydana gelen ölümün ardın-
dan mahkeme gerçekleşti ve sa-
nık Şirin’in yargılanmasına baş-
landı. Oldukça üzgün ve pişman 
olduğu görülen ve utancından ka-
meralara yüzünü kapadığı gözle-
nen Şirin’in yaşadığı şok gözlerin-
den okunuyordu.

Bir önceki gece uyuşturucu  
aldılar

İki arkadaş Viyana 10. bölgede 
bir tanıdıklarının evinde kalır-
ken kısa süre yalnız kaldılar. Bir 
önceki akşam uyuşturucu almış 
kızlar, hararetli bir tartışma-
nın içine girdikten sonra Şirin 
16 santimetrelik bir mutfak bı-
çağını alıp Melisa’yı bıçakla-
dı. Tanıdık olay yerine döndü-
ğünde Şirin’i arkadaşını tekrar 
hayata döndürmeye çalışırken 
buldu.

“Kendimden nefret ettim. Keşke 
zamanı geri döndürebilsem”

Mahkemede “Ben yaptım” diye-
rek suçu kabul eden genç Şirin’in 
olay sırasında uyuşturucu aldığı 
belirtildi. “Kendimden o an nef-
ret ettim. Keşke tekrar yaşasa” 
diye konuşan 15 yaşındaki genç  

kızın avukatı Lennart Binder, 
“Olay sırasında müvekkilim yük-
sek düzeyde uyuşturucu almış-
tı ve algı gücüne sahip değildi”  
diye konuştu.

“En iyi arkadaşım eski 
sevgilimle beraber. 

Yaşam mı ölüm mü?”

13 yaşından beri kenevir kullan-
dığı açıklanan sanığın, arkada-
şı Melisa’yı kıskançlık sebebiyle 
öldürdüğü ortaya çıktı. Olaydan 
yaklaşık 2 hafta önce Şirin’in 
Facebook’ta şu paylaşımı yapma-
sı dikkat çekti: “En yakın arka-
daşım eski sevgililerimden biriy-
le beraber. Ne diyorsunuz, yaşam 
mı ölüm mü?” Mahkemede bu ola-
yı hatırlamadığını söyleyen Şirin, 
“Hatırlamıyorum, çok uyuşturucu 
almış olmalıyım” dedi.

Mahkeme ilerki bir tarihe erte-
lenirken, Şirin’in mahkemede 
verdiği ifadelerden diğer dikkat  
kısımlar şöyle: 

“Beni incitti. Kendisinin benden 
daha güzel ve daha iyi olduğunu 
söyledi.”
“Onu çok seviyordum, bu yüz-
den iletişimimi kesmedim ve onu  
hayatımdan çıkarmadım.”
“Çok üzgünüm, en iyi arkadaşımı 
bıçakladım. Keşke zamanı geriye 
döndürebilsem.”

1971 devrimci hareketinin önderlerinden ve Deniz Gezmiş’in 
yakın arkadaşlarından Oktay Etiman, Avusturya’ya geliyor. 
29 Mart’ta Innsbruck’ta ve 30 Mart’ta Viyana’da olmak üzere 

iki panele katılacak olan Etiman, “1971’den günümüze darbeler 
ve Kızıldere Direnişi” konularında konuşacak.

Etkinliklerle ilgili detaylar:

1. Panel 
Tarih: 29 Mart 2014, Toplantı yeri: Schöpstrasse 9, kat 2, 

Arbeitsam’ın yanı. 6020 Innsbruck, Saat: 17:00
Düzenleyen: Kufstein Dostluk Derneği

2. Panel
Tarih: 30 Mart 2014, Yer: ATİGF Gösteri Salonu, 

Wielandgasse 2-4, 1100 Wien, Saat: 14:00
Düzenleyen: Viyana 78’liler Derneği

OKTaY ETİman 
Viyana ve 
innsbruck’ta 
konferans  
verecek

dolandırıcılara dikkat!
Viyana’da çekilen bu fotoğraf, bir dolandırıcı çetesinin oyununu 

gözler önüne seriyor. Arabaların camlarına yapıştırılan ilanlar-
da, arabasını satmak isteyenler için bir numara bırakılmış. Polis 

tarafından bir şebeke olduğu belirlenen bu dolandırıcıları arayan bir-
çok kişi, binbir türlü üçkağıtçı numaralarla paralarını bu çeteye kaptır-
dı. Aman dikkat, sakın bu numaraları aramayın!

Etkinlik: Türk STK temsilcileri 
bilgilendirme toplantısı

Türkiye Cumhuriyeti Viyana Başkonsolosluğu, 
 Viyana ve Aşağı Avusturya’daki Türk STK tem-
silcileri için bir bilgilendirme toplantısı düzen-

liyor. Toplantı, Başkonsolosluğun  
ikametgahında düzenlenecek olup,  

değişik konularda sunumlar gerçekleşecek.

 Tarih: 11 Nisan 2014
 Saat: 18:00
 adres: Wohllebengasse 7/9, 1040 Wien

 Sunumlar:
• Aşağı Avusturya İşçi Odası Meslek Seçimi ve Eğitimi DVD’si 

Tanıtımı (Hanife Onay / Aşağı Avusturya İşçi Odası Eğitim, 
Mesleki Eğitim ve Kültür Politikaları Bölümü) 

• Viyana Ticaret Odası Meslek Eğitim Danışma Hizmetleri  
(Ali İster / Viyana Ticaret Odası Meslek Danışmanı) 

• BFI Viyana Tarafından Verilen Ücretli ve Ücretsiz Meslek 
Kurslarının Tanıtımı (Hasan Kılıç / Sendika Gazetesi Sahibi) 

• Bireysel Gelişim / Aile Danışmanlığı (Ercüment Aytaç / 
Viyana İşçi Odası Delegesi)
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Viyana Kumar Bağımlılarına 
Yardım Merkezi’nin rapo-
runa göre son 20 yıl içinde 

merkeze yardım almak için baş-
vuranların sayısı fark edilir bir 
biçimde arttı. Özellikle göçmen-
ler arasında yayılan kumar ba-
ğımlılarının sayısı Avusturya'da 
nüfusun yüzde 1,1'ini oluşturu-
yor. Bu rakam elbette sadece yar-
dım merkezlerine başvuranları 
gösteriyor. Uzmanların endişeyle 
dikkat çektiği bir başka konu ise 
kadınlar arasında da kumar ba-
ğımlılığının giderek artması. Bu 
yüzden anonim kumar bağımlı-
larının sayısı uzmanları bilhas-
sa korkutuyor.  Korkunç tablonun 

bir başka nedeni de gençlerin ku-
mara olan ilgileri. Hamburglu bir 
şirketin Avusturya'da yürüttü-
ğü araştırmanın sonuçlarına göre 
Avusturya'da gençler 14 yaş itiba-
riyle kumar oynamaya başlıyorlar, 
64 bin kişinin ise kumar bağımlı-
lığı problemi var.  Avusturya'da 
kumar oynayanlar en çok kumar 
makinelerinin de bulunduğu ga-
zinolara para bırakıyor. Bu kumar-
haneler pastadan yüzde 42 pay 
götürürken, yüzde 26'lık pay ile 

otomatlar ikinci sırada yer alıyor. 
İnternet üzerinden oynan kumar 
oyunları ise yüzde 16 ile üçüncü 
sırada. Avusturya’da işlenen cina-
yetlerin, aile şiddetinin en önem-
li sebeplerinden biri de yine ku-
mar illeti. 

Düşmanınızı iyi tanıyın: 
Tek kollu canavarlar 

“Tek kollu canavar” olarak da 
adlandırılabilecek olan slot ma-

kineleri, gazi-
nolarda en çok 
oynanan oyun-
lar arasında yer 
alıyor. Oynayan 
kişi için canavar, 
oynatan kişi için 
ise dost olan bu 
makineler için 
işletmeler hiçbir 
masraf yapmaz-
lar. Bu oyunlar 

için işletmelerin eleman çalış-
tırmaları gerekmez. Oynayanlar 
hile yapamazlar ve oynayanla-
rın kazanma olasılıkları hep çok 
düşüktür. Çok küçük paralarla 
bile oynanabildiğinden ve hiç-
bir ön bilgi gerektirmediğinden 
kumar oynayanları adeta ken-
dine çeken bir mıknatıs gibidir. 
Sizi oyuna 1 Cent ile dâhil edip, 
cebinizdeki tüm paranızı ala-
na kadar sizi oyalayabilir. Ku-
mar bağımlılarının yüzde 47'si 
slot makinelerinin kurbanı. Bu 
veriler üzerine konuşan Anton 
Proksch Psikoloji Enstitüsü uz-
man doktoru Michael Musalek'e 
göre kumar bağımlılığına en çok 
sebep olan da yine bu makineler. 
Musalek, bu makinelerin sahip 
olduğu düğmelerle kumar oyna-
yanlara kontrolün kendilerin-
de olduğu hissi verdiğine ve bu 
makinelerde para ödeme sıklığı-
nın çok kısa olmasından dolayı  

büyük bir tehlike ihtiva ettikleri-
ne dikkat çekiyor. 

Çöküşe götüren buluşma 
noktası: Kumarhane

Resmi rakamlar kumar bağım-
lılarının gün geçtikçe arttığına 
işaret ediyor ancak işin daha va-
him olan tarafı kumar bağımlılığı 
olduğu halde bu gerçeği kabul et-
meyerek, tedavi olmayı aklından 
bile geçirmeyenlerin sayısının 
azımsanmayacak fazla olması. 
Özellikle Viyana’da bahis oyun-
larının oynandığı lokaller başta 
olmak üzere, kumarhaneler saba-
hın ilk ışıklarıyla kapılarını açı-
yor. Bu lokallere girmek için pa-
halı gazinoların aksine cebinizde 
çok paranız olması gerekmiyor. 

Sabahın ilk ışıklarıyla temizlik 
görevlileri tarafından “misafir-
ler” için hazırlanan lokallerin 
kapısında vardiyası başlayacak 
işçiler gibi dizilmiş kumar ba-
ğımlılarını görmek mümkün. 
Uzmanlara göre bu lokallerdeki 
ışıklı makineler, beyni uyaran 
sesler, temiz ortam, insanı her 
an “zengin” olabileceğine inan-
dıran atmosfer kumar oynanan 
mekanları, sanki bir kahve gibi 
buluşma noktası haline geti-
riyor. Sayılan bu unsurlar, o 
mekanda aslında kötü bir şey 
yapıldığı izlenimini siliyor. 
Toplumun daha alt kesimlerine 
mensup veya işsiz insanlarda 
sığınacak, umut aranacak bir 
mekân izlenimi yaratılıyor. 

Kumarhanelere giderken 
“utanmıyor musunuz”? 

Kumarhanenin özellikle göçmen-
ler arasında bir buluşma noktası 
halini aldığını belirten uzmanlar, 
kumarhane önünde başkaları 
tarafından görülmenin utanı-
lacak bir şey olduğunun unu-
tulmaması gerektiğine dikkat 
çekiyor. Uzmanlara göre ahlaki 
çöküşün simgesi olan kumar-
hanelere giderken utanç duy-
mamak hastalığın başladığını 
gösteriyor. Kumar oynamanın 
İslam’a göre en büyük günah-
lardan biri olduğu da unutulma-
malı. 

Kumar bağımlısı mısınız? 

Aşağıdaki soruların çoğuna 
“Evet” cevabını veriyorsanız, ku-
mar bağımlılığınız var demektir. 
Aileniz, kendiniz ve çevrenizin 
iyiliği için psikolojik destek al-
manızda fayda olabilir: 

• Kumar oynama üzerine aşırı 
kafa yoruyor musunuz?

• İstediğiniz heyecanı duymak 
için giderek artan miktarlarda 
parayla kumar oynama gereksi-
nimi mi duyuyorsunuz?

• Kumar oynamayı kontrol altına 
almak için, birçok kez başarısız 
girişimleriniz oldu mu?

• Kumar oynamayı azaltmak ve 
bırakma girişimlerinizde sinirli-
lik ve aşırı huzursuzluk, saldır-
gan davranışlarınız oldu mu?

• Kaybettiklerinizi kazanmak 
için yeniden kumar oynama gi-
rişiminde bulunuyor musunuz?  

• Kayıplarınızı kovalıyor musu-
nuz? 

• Ne denli kumar oynadığınızı 
saklamak için yalana başvuru-
yor musunuz?

Avusturya'da öldüren hastalık 2013 bilançosu: 
 Kumar yüzünden 17 intihar 

Aile içi şiddeti başla-
tan, çoluk çocuk rızkı 

yediren, yuva yıkan, 
cinayet işleten, intihar 

ettiren, psikolog ve 
psikiyatrlara göre te-

davi edilmesi gereken 
bir hastalık, Kuran-ı 

Kerim’e göre büyük 
bir günah olan kuma-
ra bağımlılık Türkiye 
göçmenleri arasında 

Avusturya'da hızla artı-
yor. Yeni Vatan Gazete-
si uyarıyor 2013 kumar 

intiharların sayısı 17.  
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avrupa Birliği’nde 62 milyon kadın şiddete uğradı 

1.) Niye radyo yolu ile kamuo-
yuna ulaşmak istiyorsunuz ?

Radyomuz yeni olduğundan 
ve Türkleri tek tek bilgilendir-
mek mümkün olmadığından 
böyle duyrulmasını istedik. 
İnsanların boş zamanını de-
ğerlendirebileceği bir platform 
oluşturmak istedik.

2.) Radyonun ismi niye “Radyo 
İlahi”? İlahi kelimesi ile vermek 
istediğiniz genel mesaj nedir ? 

Dünyada yaşayan Türkler di-
ninden uzaklaşmaya başladı-
ğından ve dinimizin emrini 
en iyi anlatabilecek olan keli-
menin “ilahi” olduğundan bu-
nu seçmiş bulunuyoruz. İlahi, 
Allaha yazılıp okunan bir na-
zımdır. İlahi kelimesini du-
yan çoğu kişinin aklına zaten 
dini müzik geliyor. Bu yüzden  

insanların iki kelimeyi, yani 
radyo ve ilahi kelimesini bir 
arada düşünmesi oldukça ko-
lay olduğundan böyle bir isim-
de karar kıldık.

3.) Projeye maddi ve manevi 
destek veren kişi, kurum ve  

kuruluşlar kimlerdir?

P r oj e m i z i  m a n e v i  y ö n d e n 
destek leyen en başta cami-
m i z  F E T İ H C A M İ İ  T U L L N, 
sosyal medya üzerinden biz-
leri destekleyen değerli arka-
daşlarımız. Maddi yönden ise 
projeyi kendim haftasonları 
çalışt ığ ım işten kazandığım 
para i le karşı lamaya çal ışı-
yorum. Tabi ki maddi ve ma-
nev i destek ler i  bek l iyor uz. 
Bu projede bizi her türlü des-
tek lemek isteyen k işi ler ve 
kurumlar var ise bizlere lüt-
fen ulaşsınlar.

4.) Hedefiniz nedir? Kendinizi 
kısaca tanıtır mısınız ?

Hedefimiz insanların bilinç-
li olması, nereden geldikleri-
ni unutmaması, ilerisi için ye-
rel yönetimlere girmeleri ve 
yaşadığımız bölgelerde bir-
lik beraberliğimizi korumala-
rıdır. Tanıtmaya gelince de is-
mim Ömer Faruk Yavuz, ailem 
ile Viyana dışında (Absdorf) 
oturuyorum. Viyana’da 10. 
bölgede Makine Mühendislik 
son sınıf öğrencisiyim. Ve az 
çok internet ortamını bildi-
ğim için, insanları ve daha çok 
gençleri dini konularda na-
sıl bilgilendirebiliriz diye dü-
şünürken aklıma geldi radyo 
projesi. Çeşitli sebeplerden ca-
milere gidemeyen onca insan 
var, ee bari biz onlara gide-
lim dedik. Ama kendimizi par-
çalara bölemediğimizden, en  

iyisi radyo yayını ile insan-
ların yanında olalım dedik. 
Canlı yayınlarla ve canlı istek-
lerle güzel bir proje olduğunu 
düşünüyoruz. Allahın izniyle 
ve sizlerin desteğiyle inşallah 
güzel yerlere geliriz.

5.) Size ulaşmak isteyenler  
nasıl ulaşacaklar ?

Bizi bu hayırlı projede destek-
lemek isteyen herkesi bekle-
riz. Bizlere websitemiz üzerin-
den (w w w.radyo-i lahi.com) 
ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda 
bizleri sosyal medyada takip 
edebilirsiniz. Olur da yayın 
yapmak isteyen kişiler olur-
sa, onlar da bizlere katılabilir-
ler ve günün belli saatlerinde  
yayın alabilirler.

Site dışı ulaşım için bizleri ara-
yabilirsiniz: 0660 50 77 485.

İstatistiklere göre Avrupa 
Birliği çapında 62 milyon 
kadın, ya cinsel ya da fi-

ziksel şiddete hayatında en 
az 1 kez maruz kaldı. Avrupa 
Parlamentosunun inisiyatifiy-
le AB Temel Haklar Ajansı (FRA)
tarafından yapılan ve toplamda 
her yaştan 42.000 kişiye soru 
sorulan araştırmada, her üç ka-
dının hayatında en az 1 kez şid-
det gördüğü ortaya çıktı. Anket 

sonuçlarını değerlendiren FRA 
Müdürü Morten Kjaerum, “Bu 
konunun çözümü için sorumlu-
luk alınması gerekiyor” diyerek 
yetkililere çağrı yaptı.

Her 20 kadından biri  
tecavüze uğruyor

Birçok şiddet olayı evlerde ya-
şanırken, kadınlar çoğunlukla 
şikayetçi bile olmuyor. Ankete 

katılanlar, yüz yüze sorulan so-
rulara 2 saat gibi bir süre içinde 
detaylı yanıtlar verirken, vur-
ma, dövme, saç çekme, cisim 
fırlatma gibi şekillerde şidde-
te uğrayanların oranı azımsa-
namayacak kadar çok. Yine an-
kette çıkan sonuca göre, her 20 
kadından biri 15 yaşından iti-
baren eşi veya yabancı biri ta-
rafından düzenli olarak tecavü-
ze uğruyor.

doğum-ölüm oranları 
arttı, evlilikler azaldı

2013 yılına dair nüfus verileri 
açıklandı. Buna göre geçen 
yıl 78.103 bebek doğarken, 

77.490 kişi öldü. Bir önceki yıl 
olan 2012’ye oranla (2012 doğum 
oranı 77.700) daha fazla doğum 
yaşanırken, istatistikler yetkili-
lerin yüzünü güldürdü. 

Statistik Austria tarafından 
açıklanan verilere göre 2013 
yılındaki doğum-ölüm bilanço-
su pozitif çıktı (doğan sayısı – 
ölen sayısı = +613). İstatistikler 
ayrıca Avusturya’da doğumdan 
sonra yaşanan bebek ölümleri-
nin % 0,31 seviyesinde oldu-
ğunu ortaya koydu. Başkent 

Viyana’da da 2013 doğum oran-
larında bir önceki yıla oranla % 
2,41’lik bir artış görülürken, ha-
yata göz yumanların sayısında 
% 0,42’lık bir azalma yaşandı.

Evliliklerde % 6,3’lük  
düşüş yaşandı

Diğer yandan ülkede evlilik ya-
panların oranının % 6,3 düştü-
ğü gözlemlendi. 2013 yılında 
ülke çapında 38.557 evlilik ya-
pılırken, bu sayı 2009’dan beri 
en düşük değer niteliği taşıyor. 
Eyaletlere bakıldığında da hiç-
bir eyalette evliliklerde artış ya-
şanmaması da dikkat çekti.

Teknolojinin gelişmesiyle 
internetten alışveriş yap-
mak ve ödeme yapmak 

da bir hayli yaygınlaştı. Birçok 
site kredi kartlarının yanı sıra, 
güvenli ödeme adı altında sa-
nal kartlar ve hesaplarla ödeme 
yapmayı mümkün kılıyor. Diğer 
bir değişle, kredi kartınızı ver-
mek istemiyorsanız, sanal bir 
hesap açıyorsunuz ve oraya ya-
tırdığınız parayla alışveriş ya-
pabiliyorsunuz.

Bu şekilde çalışan bir kart 
olan Paysafe’i kullanan bir-
çok k işi ,  doland ır ıcı lar ın 
mağduru olmuş durumda. 
Dolandırıcıların en sık başvur-
duğu yöntem şöyle çalışıyor: 
Bir dolandırıcı Paysafe kart sa-
hibini arıyor ve kendini bilgi-
sayar uzmanı olarak tanıtıyor. 

Telefon ve üyelik bilgilerini 
kontrol etme bahanesiyle kur-
banı ikna eden kişi, gerekli iş-
lemleri tamamlayabilmek için 
kurbandan pin kodunu söyle-
mesini istiyor. İşte bunu söyle-
diğiniz an dolandırıcı başarıya 
ulaşıyor ve sizin hesabınızdan 
istediği alışverişi yapabiliyor.

Kısa bir süre önce meyda-
na gelen olay i se duya n-
ları şaşkına uğratt ı. Aşağı 
Avusturya eyaletinde bir ka-
dını arayan sözde güvenlik 
uzmanı, kendisinden pin ko-
dunu söylemesini istedi ve 
bu işlemi 50 kez tekrar etti. 
Dolandırıldığından hiç şüp-
helenmeyen bayan ise tam 50 
kez şifresini söyleyerek, top-
lamda 2500 euro parayı dolan-
dırıcıya teslim etmiş oldu.

İnternet 
dolandırıcılarına dikkat

Araştırmalar, kadınlara yönelik fiziksel ve cinsel şiddetin artışta olduğunu 
ortaya koyarken, AB çapında her üç kadından birinin şiddet  

gördüğü ortaya çıktı.

Toplum hizmeti sınır  
tanımıyor.. Yaratıcı bir 

fikirle toplumun karşısına 
geçen Ömer Faruk  

Yavuz adlı vatandaş,  
“Radyo İlahi” kanalıyla  

insanlara radyodan  
ulaşıyor. Tek başına  

çabalayan ve dini konu-
larda yayın yapan 

Türkiye göçmeni 
genç, birlik ve 

beraberlik  
mesajı verdi.

Cesaretli genç radyo açtı: radyo İlahi
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Üstadlar, bu konuda şun-
ları dile getirmiş haksız 
mı? : "İslam'da, olmaz-

sa olmazların esasını ve çerçe-
vesini, Kur'an belirler. Ana kay-
nak, zamanüstü kaynak odur. 
Kaynakların kaynağı odur. 
Gazalî,  el-Müstasfa’sında bu 
noktaya değinirken, “Bağlayıcı 
olan Kuran’dır. Öteki kaynak-
lar sadece muzahir yani açıkla-
yıcıdır” diyor. ‘Müslüman’ adı-
nı almanın biricik şartı Kur'an'a 
inanmak yani onun, ölümsüz il-
kelerin kaynağı olduğunu kabul-
lenmektir. Ancak Kur'an'a iman, 
küllî olacaktır. Kısmen benimse-
me yetmez. İkincisi, Kur'an'da 
yer alan ilke, kavram ve hüküm-
lere yorum getirmek iman gerçe-
ğini zedelemez. Bu yorumlama 
faaliyeti Kur'an'ın sadece izni 
değil, emridir. O halde, bir konu-
nun İslamîliğini vurgulayabil-
mek, ona Kur'an bünyesinde bir 
yer bulmayı gerekli kılar. Falan 
mezhebe, filan bilgine göre de-
mek yetmez. Hadis de -uydur-
ma olmamak şartıyla- Kur'an'ın 
Hz. Peygamber eliyle yorumu 
olarak değer kazanmaktadır.
Kur'an, muhtevası içinde iki ala-
nı birbirinden ayırır: Muhkemât, 
müteşâbihât. Birinci kategori-
ye giren Kur'ansal ilkeler ‘kita-

bın anaları’ yani, temelleridir. 
Bunlar, Kur'an düşüncesinin 
aksiyomları, postulatlarıdır. 
Allah'ın birliği, ahiret, peygam-
berlik vs. gibi. Bunlar, bu çıp-
lak ve kategorik halleriyle, tar-
tışma dışıdır. Örneğin, Allah bir 
mi, iki mi, ahiret var mı yok mu? 
vs. soruları sorulamaz. Allah 
birdir; ahiret vardır. Müteşâbih 
alan -ki Kur'an ayetlerinin ço-
ğunluğu buraya girer- yorum 
ve tartışmaya açıktır. Bir baş-
ka deyimle, bu ayetler, değişen 
zaman ve mekân şartlarına, in-
sanlığın ulaştığı yeni tekâmül 
ve bilgi aşamalarına göre yeni 
anlamlar ve hikmetler kazanır-
lar. Bunlar ayrıca, her bilim dalı-
na ve düşünce çizgisine göre de 
değişik hikmetler taşırlar. Bu ba-
kımdan, şunu, Kur'an adına söy-
lemek borcundayız:

Kur'an'ı, tek başına bir kişinin 
veya sadece bir bilim ve dü-
şünce disiplininin gereğince 
anlaması ve anlatması müm-
kün olmaz. Değişik disiplinler-
den, değişik perspektifte kişile-
rin, çalışmalarını birleştirerek, 
içinde bulunulan zaman dilimi-
ne göre Kur'an'ı insanlığın is-
tifadesine sunmaları, en doğ-
ru yoldur. Çünkü Kur'an'ın en 

büyük ve en güçlü yorumcu-
su zaman olmuştur ve olacak-
tır.  Bu da bizi şu sonuca gö-
türür: Zaman her şeyi eskitip 
ihtiyarlattığı halde Kur'an'ı ye-
ni tazeliklere büründürmekte ve 
gençleştirmektedir. Müteşâbih 
alanına giren sırların çözümü, 
yine Kur'an'ın ifadesine gö-
re "Allah'ın ve ilimde derinleş-
miş kişilerin işidir" (Âli İmran, 
7) Şunu da unutmamak gerekir 
ki, muhkemât kategorisinde-
ki tespitlerin de bir müteşâbih 
yanları vardır. Mesela, Allah'ın 
birliği ve yaratıcılığı muh-
kem, bu birlik ve yaratıcılı-
ğın zaman ve mekân katego-
rileri ile ilişkilerini açıklamak 
müteşâbihtir. Ölüm sonrasında 
dirilme, hesap verme muhkem, 
bunun nasıllığı müteşâbihtir. 
İsra olayı muhkem, nasıllığı 
müteşâbihtir. Muhkemât kate-
gorisine giren hükümlere har-
fi harfine, müteşâbihlere ise, 
yoruma açık olarak iman edip 
Kur'an'ı böylece benimseyen 
her insan mümin-Müslüman sı-
fatını alır ve İslam'ın getirdiği 
tüm imkân ve nimetlerden ya-
rarlanır. Böyle birinin ibadet et-
memesi, günahkâr olması, mü-
min niteliğini tartışmaya sebep 
teşkil etmez. Kur'an'ın bu yak-

laşımı, onun tebliğcisi Hz. 
Muhammed tarafından ısrar-
la savunulmuş ve Kur'an, onun 
diliyle, ‘Allah'ın göklerden ye-
re uzanan ipi’  olarak gösteril-
miştir. "Bu emanete sarılırsa-
nız, asla sapmazsınız" buyuran 
da odur.

Mezhep, din değil dine 
yorum getiren ekolüdür

O halde, Kur'an'ın "Bugün dini-
nizi tamamladım" (Mâide, 3) di-
yen ayeti indiği gün, din adına 
inanılacak ve tartışma dışı tutu-
lacak hususlar noktalanmıştır. 
Bundan sonra ortaya çıkan her 
fikir ve söz konusu edilen her ki-
şinin durumu, tartışmaya açık-
tır. Hiç birinin teklik ve tartışıl-
mazlık niteliği yoktur. Ne var ki, 
tarih içinde birer yorum ve dü-
şünce ekolü olan ve bir kısmı 
politik kamplaşmalardan kay-
naklanan mezheplerin birçoğu 
kendisinin tek gerçek olduğunu 
iddia edebilmiş ve çerçevesinin 
dışında kalanları ‘İslam dışı’ (he-
terodoks) olmakla suçlayabilmiş-
tir. Oysaki bu mezheplerin hepsi, 
Kur'an'ı kaynak almakta birleşir-
ler ve Kur'an, bu birliğe girenle-
rin kardeş olduklarını açıkça be-
lirtir. (bk. Hucurât, 10)

     mezhepler  Kur’an-ı Kerim’e ters olursa  ?         

Benim mezhebim, benim Şeyhim, 
benim Dedem, benim Pirim, benim  

Kutbum her şeyi bilir, yanlış yoldur.  
Kendi mezhebi dışında kalanı ‘sa-

pıklık ve fitne çıkarmak’la suçlamak, 
Emevîlerle başlayan ve sonra Emevîliğe 
tepki olarak doğan anlayışlarla derinle-

şen bir illettir. Bu illet, İslam dünyasını 
tarih boyunca kemirmiştir ve kemirmeye 

devam etmektedir. Çıkarlarını halkın 
parçalanmasına bağlayan saltanat  

dinciliği, birer yorum ve yaklaşım şekli 
olan mezhepleri, bağımsız birer din gibi 

dayatmakta ve Müslüman kitlelerin 
Kur’an tarafından kurulan kardeşliğini 
işlemez hale getirmektedir.  Birol  Kılıç

avusturya’nın  
teröristleri iş başında
Avusturya’dan Suriye’ye 

giden Hasan B. örneği 
durumu gözler önüne se-

riyor. Halep Havaalanı yakınla-
rında süren çatışmalarda öldüğü 
öne sürülen ve öldüğü haberi ar-
kadaşları tarafından aileye ileti-
len Hasan B.’nin ailesi, Hietzing 
ilçe mahkemesinden çocukla-
rının ölümüne dair resmi belge 
talep etti. Mahkeme kesin ola-
rak resmi verilere ulaşamazken, 
şu yazılı açıklamada bulunuldu: 

“Hasan B. ölmediyse  
mahkemeye haber versin,  

yoksa resmi olarak 
 ölü sayacağız”

“ H a s a n  B .  m u h t e m e l e n 
5.5.2013 ya da 4.5.2013 tari-
hinde y a ş a na n çat ı şma la r-
da öldürüldü. İddialara gö-
re Hasan B. o sı rada Halep 
Havaalanı yakınlarında bulu-
nuyordu. 

Çat ı şma la r s ı ra sı nda k a r n ı 
hedef al ınan ve kolu kopan 
Hasan’a hiçbir doktor müda-
ha le si  y apı l mad ığ ı  ta h m i n 
edilirken, büyük ihtimalle öl-
düğü düşünülüyor. 

E ğ e r  b u  k i ş i  ö l m e m i ş s e , 
6.5.2014’e kadar mahkemeye 
ulaşması gerekiyor. Yoksa resmi 

olarak ölü sayılacaktır.”

Avusturya’dan 80 cihatçı

Suriye’de aktif olarak sava-
şan Avusturyalı cihatçıların 
sayısına kesin olarak ulaşıla-
mazken, Esad rejimine karşı 
savaşan grubun içinde yakla-
şık 80 Avusturya pasaportlu  
kişinin olduğu tahmin ediliyor. 
Anayasayı Koruma Kurumunun 
verilerine göre bu yıl geçtiğimiz 
yıla oranla sayıda önemli bir ar-
tış var (geçtiğimiz yıl 60, şimdi 
80 civarı). Avusturyalı mücahit-
lerin çoğunlukla göçmen kökenli 
ailelerin çocuklarından oluştuğu 

göze çarparken, Afgan, Türk 
ve Fas kökenliler ön planda. 
Sözde Esad rejimini devirmek 
ve demokratik bir mücadele 
gerçekleştirmek için Suriye’ye 
giden bu kişilerin radikal ör-
gütlerle birlikte oldukları da 
kamuoyuna yansıyan bilgiler 
arasında.

B u  k i ş i le r i n  b i r  k ı s m ı n ı n 
Avusturya’ya geri dönüş yaptı-
ğı öne sürülürken, savaş son-
rası dönemde Avrupa’ya döne-
cek olan bu eli kanlı radikal 
militanların Avusturya için bir 
tehdit oluşturup oluşturmaya-
cağı ise merak konusu.

Suriye’deki iç savaşta terörist saflarında çatışan Avrupalılara her yeni gün 
yeni insanlar eklenirken, mücahit olma arzusuyla Avusturya’dan savaşa  
giden sayısının son yılda üçte bir oranında arttığı açıklandı. Yaklaşık 3 
yıldır süren ve ülkeyi kan gölüne çeviren Suriye iç savaşına, Avrupa’daki 
radikal gruplardan büyük katılım gözlemleniyor.
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OkuyuCu
mekTuBu

15 yıl önce başladığınız yayın 
hayatınızda nice 15 yıllar di-
lerim. Hatırlıyorum da, ilk 

sayılarınızın manşetleri “Çocuk 
Eğitiminde Kırmızı Alarm” ve 
“Avusturya’ya Sahip Çıkalım”, 
dile kolay acısıyla tatlısıyla tam 
15 yıl. Türkiye’de 30 yıl önce ma-
halli basın olarak aynı işi muha-
birlik ve basımda çalışarak yap-
tım, onun için Avusturya gibi 
bir yerde, hem de 50.000 tirajla 
gazete çıkarmanın, ücretsiz da-
ğıtım yaparak hatta benim gibi 
binlerce kişinin evine ücretsiz 
postalayarak, bizlere yaptığınız 
bu fedakarlık için ne kadar te-
şekkür etsem azdır. Çünkü bili-
yorum ki bu işler kolay değil. 15-
20 yıl içinde ne kadar çok gazete 
ve dergi geldi geçti, şu an için ise 
maalesef sadece siz ve birkaç ga-
zete var. 

Allah yar ve yardımcınız ol-
sun. Avusturya’da olan biteni 
takip etmemizi sağlıyorsunuz. 
Gazetenizi beğeni ile takip edi-
yorum, yayınlarınızı din, dil, 
ırk, yerli-yabancı ayrımı gö-
zetmeksizin yapıyorsunuz. Bir 
okuyucunuz olarak sizlere tek-
rar teşekkür eder, daha nice 15. 
seneler dilerim. Durmak yok de-
vam. Selam ve saygılarımla,

  
Yilmaz K.

Sevgili  
Birol Bey! 

Sevgili Yeni 
Vatan yayın 

ekibi! 

Hemen her süpermarke-
tin önünde bir gazete sa-
tıcısı.. 

Satıcı dediğime bakmayın, res-
men dilenci. 
Sabahtan akşama kadar alış-
verişe gelenleri taciz ediyorlar. 
Birçoğu organize çete elemanı. 
Sabah göreve bırakılıyor, ak-
şam iş bitiminde arabayla top-
lanıyorlar. 
Her önünden geçene psikolojik 
baskı uygulayıp, herkesten ha-
raç alma peşindeler.. 
Müşterilerin alışveriş yapmaya 
gitmekten çekindiği bu satıcı-
lardan, market çalışanları bile 
bıkmış durumda. Özellikle yaş-
lılar, medyada çıkan hırsız ve 
kapkaç haberlerinin de etkisiy-
le, bankadan para çekip süper-
markete gitmeye korkuyor, takip 
edilir de soyuluruz endişesiyle. 
Yetkililer bu konuya niye el at-
mıyor?
Siyasetçiler, polis ve ilçe yöne-
timleri ne iş yapıyor? Bu dilen-
ciliğe dur diyecek yok mu?

Hiç Türk kökenli bir dilenci  
gördünüz mü?

Soru: Göçmen kökenli olduğu 
her halinden belli olan bu dilen-
ciler arasında hiç Türk gördü-
nüz mü? Bırakın süpermarketle-
ri, Türklerin yaşadığı bölgelerde 
böyle bir olaya rastladınız mı? 
Ben kişisel olarak böyle bir şe-
ye tanık olmadım. Rumen, 
Bulgar, Sırp var, ama Türk di-
lenci yok..

Göçmen g r upla r ı  a rası nda 
Türkler de diğerleriyle aşağı yu-
karı aynı nüfusta, sosyal gelir 
durumu olarak benzer seviye-
de, 40 yıldır Avusturya’dalar, 
aynı mahallelerde yaşıyorlar, 
ama dilenmiyorlar..

Sebebine gelince; Anadolu insa-
nı çalışkandır, emeğin değerini 
bilir, çalışarak dinç kalır, hak-
kıyla kazanır, alın terini savu-
nur. Bu da her Türk kökenli göç-
menin gurur kaynağı olmalıdır.
Bu durum Avrupa’ya örnek ol-
sun. Hatayı çok uzaklarda, yani 
Türkiye’de aramaya gerek yok, 
burnunun dibine bak da gör ger-
çekleri Avrupa Birliği..
 

Şevket Hatimoğlu

market önündeki  
dilencilere dur diyecek  

yok mu?
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Haksız bir davada “zirve” olmaktansa  
haklı bir davada “zerre” olmayı tercih ederim.

Muhsin Yazıcıoğlu

25 mart 2009`da vefat eden  
muhsın Yazıcıoğlu´nu  
ölüm yıldönümünde  

avusturya´dan  rahmetle anıyoruz.

Millet “katillerini 
bulun” diyor

Yüksel Yılmaz için adalet metni
Avusturya demiryolları şirketi ÖBB’de yıllarca çalıştıktan sonra yapılan ırkçılıklara ve usulsüzlüklere 
karşı susmayıp sesini çıkardığı için haksız bir şekilde işten çıkarılan Yüksel Yılmaz’a destek sürüyor. 

Mahkeme sürecinde kamuoyunu daha fazla bilgilendirmek isteyen ve yaşadıklarını insanlarla  
paylaşan Yüksel’e birçok kişi ve kurum da destek veriyor. Yüksek Yılmaz son olarak Almanca  

ve Türkçe olarak hazırladığı adalet metniyle hakkını arıyor.

“adalet ve 
adaletsizlik 
binlerce yıllar 
karşı karşıya 
gelmişlerdir!”

“Haksızlık 
karşısında  
susan, dilsiz 
şeytandır!”

“Bizler Yüksel  
YILMAZ’ı 
anlıyoruz ve 
destekliyoruz!“

hepimiz yüksel 
yIlMaZ’ız!

“Asıl dava, 
adaletin
hakkını 
verebilmektir!
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Çiçeği burnunda genç Bakan 
Kurz, benim gibi birçok 
Türk kökenli insanı ha-

yal kırıklığına uğratmış-
tır. Doğrusunu söylemek gere-
kirse bu kadar kısa sürede ve 
papağan gibi eski Avusturya po-
litikasını tekrarlamasını bek-
lemiyordum. Politikalar bir ya-
na, en azından kendisine başka 
bir literatür ve üslup seçebilirdi.  
Bu tutumu, daha ilk günlerinden 
beri kendisine destek olmuş bizle-
ri derinden üzmüştür. Kendisine 
“Acaba neden” sorusunu sormak 
en doğal hakkımızdır diye düşü-
nüyorum. “Türkiye Sırbistan’dan 
büyüktür” diyor! Allah Allah, 
söylemese bilmeyecektik sanki! 
Sayın Kurz; lütfen not ediniz ki, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin müra-
caatından çok sonra bağımsız-
lığına kavuşan eski Sovyet ül-
kelerinin toplam nüfusları 95 
milyonu bulur, toplamda 8 ayrı 
ülke ve 8 ayrı dil ve kültürden olu-
şurlar. Hepsi de en kısa zamanda 
üye olmuşlardır! Şimdi de, Rusya 
ile yaşadığı sorunlara rağmen 45 
milyonluk Ukrayna’yı zorla üye 
yapmaya çalışıyorsunuz! Sayın 
Kurz, Türkiye’ye ve insanlarına 
yalan söylemekten ne zaman vaz-
geçeceksiniz? Doğrusunu söy-
leyin, cesaret ve yüreğiniz var-
sa! Bu AB denen şey, 12 yıldızlı 
bayrağı olan bir Hıristiyan devle-
ti olmak yolunda kurulan bir olu-
şumdur deyin! Bunu söyleyin, 
gözünüzü seveyim.. 

Herhalde 12 yıldızın ne manaya 
geldiğini iyi bilirsiniz! Yazıklar 
olsun size Sayın Kurz, başta sizi 
dürüst bir insan sanmıştım, ya-
nılmışım maalesef! Sizin de böy-
le bir Hollywood adamı olduğu-
nuzu hiç düşünememişim.

Selam ve saygılarla,
Dipl.-Ing. Küfi Seydali

Önyargılar için acilen bir şeyler 
yapmanın zamanı geldi!

Değerli	insanlar,	lütfen	bu	yazıyı	okuduktan	sonra		
insanlık	namına	paylaşın..

Uzun senelerden beri önyar-
gıları azaltmak için kendi 
çapımda bir insan olarak 

Avusturya ve Türkiye’de çalış-
maktayım. Beni bu çalışmanın 
içine sürükleyen duygular nasıl 
oluştu? Bunu burada gündeme 
getirmek gereğini bile duyma-
maktayım, çünkü bu anlamsız 
ve tehlikeli önyargılara karşı 
mücadele etmek her insanın 
görevidir. 20 seneden fazla bir 
süreden beri bu konu üzerin-
de yaptığım araştırmalar so-
nucunda vardığım kanıyı an-
latmak istiyorum.

Avrupa’da çok sinsi bir şekil-
de tezgahlanan Müslümanlara 
karşı çirkin planlar beni gün be 
gün etkilemekte, bir taşla iki 
kuş vurmak isteyen bu şerefsiz 
hayvanlaşmış örgütler, Hitler 
döneminin tam tersi bir plan 
y apma k ta la r.  H ı r i st iy a n-
Müslüman çatışmasını kö-
rüklemekteler ve bunun için 
çalışmaktalar. Hem radikal 
Müslümanlara hem de radi-
kal ırkçı Avrupalılara yar-
dım etmekteler. Günümüzde 
Müslümanlar arasında bir 
mesafe oluşması için çalış-
maktalar. Bundan dolayı si-
zinle bire bir menfaati ol-
madan konuşmak isteyen, 
sohbet edip gülmek isteyen 
Avrupalı sayısı yüzde 10’u 
geçmemekte. Çünkü yukarı-
da belirtiğim planın bir par-
çasından dolayı bu önyar-
gıları, bu mesafeyi bilinçli 

olarak yaratmaktalar. Bu ön-
yargılarıı zaman içinde kine 
dönüştüreceklerini unutma-
mak lazım, önyargılar kine 
dönüştükten sonra örneğin 
iki tane sevilen Avrupalı ta-
nınmış insanın öldürülmesi-
ni Müslümanların yaptığını 
söyleyerek fitili ateşleyebi-
lirler.

Burada insan olarak yapaca-
ğımız şu olmalı; Müslüman 
veya Hıristiyan, Sünni-Alevi, 
Türk-Kür t,  Kosoval ı-Sı r p, 
Arap veya Afrikalı, dini di-
li ırkı ne olursa olsun ne iş 
yaparsak yapalım, kariyeri-
miz ne olursa olsun, kişisel 
hırs ve ihtiraslarımızı bir ta-
rafa bırakıp bu tehlikeli pla-
nı bertaraf etmek için ça-
lışmalıyız. Çünkü inanın ki 
yukarıda vurgu yaptığım fi-
til ateşlendiği zaman hiçbiri-
mizin gözyaşına bakmazlar. 
Bundan dolay ı bu zal im-
liklerin olmaması için çalı-
şan, fikir yürüten insanlara 
ve projelere yardımcı olma-
mız gerekmektedir.Son dö-
nemlerde demokrasi çerçeve-
si altında haksızlığa uğrayan 
birçok yabancı kökten gelen 
insan ile karşılaşmaktayım, 
okullarda haksızlığa uğra-
yan talebelerin inanın ki bir-
çoğunun psikolojik sorunla-
rı olduğunu görmekteyim, bu 
haksızlıklara karşı biraraya 
gelip tepki vermezsek inanın 
ki yarınlar çok geç olacaktır. 

Burada hepinizden rica edi-
yorum, gelin bu haksızlık-
lara karşı Viyana’da insani 
bir gösteri yapalım, haksız-
lığa uğrayan insanlarımızın 
sesine orada kulak verelim. 
Sınıfta öğretmeni tarafından 
aşağılanan gençleri dinleye-
lim.İnsani tepkimiz inanın 
ki Avusturyalı birçok insanı 
da memnun edecektir, çün-
kü ırkçı düşüncede olan şe-
refsizlerden onlar da rahat-
sız, ilerde yapılmak istenen 
canavarlıkları onlar da gör-
mekte. 

Değerli insanlar, inanın kısa 
süre sonra önyargıları hort-
latmak isteyenler bizlere ma-
halle baskısı yapacaklardır, 
belki de yaşadığınız bölge-
lerde bu baskıyı hissetmek-
tesiniz. 

Önyargılar ı azaltmak için 
lütfen biraz çaba harcayın, 
Avrupalı insanlarla iletişim 
kurun, onlarla konuşun arka-
daşlıklar kurun, evinize ye-
meğe davet edin, iş yerlerin-
de olsun günlük hayatınızda 
olsun, önyargıları ve bilinç-
li olarak yapılmak istenen bu 
çirkin oyunu bozmak için bi-
raz çalışın.

Bu yazımı gazetelerinde ya-
yınlayacak tüm medya tem-
silcilerine teşekkür ederim.

Memet Zeki Metin, Viyana.

memeT  
zekİ meTİN
Konuk	Yazar	 KOnuK YaZar

“Olmadı Sayın Kurz”

kÜFİ  
Seydalİ

bezahlte anzeige
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Bol bol balık tercih edin

Uzmanlar, haftada en az 2-3 
kez balık yemenin çok faydalı 
olduğu konusunda birleşiyor. 
Omega-3 yağ asitleri DHA ve 
EPA içeren balık, kalp ve pe-
nis sağlığı için çok faydalı.

Uyku düzeninizi  
sağlayın

Erkeklerde testosteron seviye-
si sabah saatlerinde tavan ya-
par. Bu yüzden düzensiz ve 7 
saatten az uyumak, uyku ka-
litenizle beraber cinsel sağ-
lığınızı da olumsuz etkiler. 
Yetersiz uyku, aynı zamanda 
cinsel problemleri de berabe-
rinde getirir.

Besin değeri yüksek  
yiyecekler yiyin

Ispanak,  içinde bulunan 
magnezyum sayesinde kan 
yapımını arttırır. Penisinize 
daha fazla kan gitmesi de da-
ha etkili ve uzun süreli bir 
ereksiyon anlamına geliyor. 
Şeftali ve portakal da C vi-
tamini artışına yol açarken, 
bu tür meyveler sperm sayı-
sı ve kalitesine olumlu etki  
yapıyor.

düzenli ereksiyon 
için bu noktalara 

dikkat!
Sigarayı derhal bırakın!

Sigaranın dumanı vücuttaki da-
marları sıkıştırarak aktif kan do-
laşımını engelliyor. Bu yüzden 
ereksiyon zayıf ve kısa süreli ha-
le geliyor. Bu durum da sigara tir-
yakilerinin sertleşme sorunu ya-
şamasına sebep oluyor.

Fazla alkol zararlı!

Bir kadeh şarabın vücuda iyi 
geldiği bilinse de, alkol abar-
tıldığı takdirde seks haya-
tına olumsuz etki yapıyor. 
Araştırmalar, alkolün seks ha-
yatında çekingenliği ve gergin-
liği aldığını söylese de, alkolün 
fazlası tam tersi bir etki yara-
tıyor. Zaman içinde sık alkol 
kullanımı beyin ve hormonlar-
da kimyasal değişikliklere yol 
açıyor ve cinsel işlevlere zarar 
veriyor. 

Fazla kilolar cinsel yaşamı 
olumsuz etkiliyor

Karın bölgesindeki yağlar, tes-
tosteron üretimini engelliyor ve 
cinsel yaşama olumsuz etki ya-
pıyor. Ayrıca penise kan taşıyan 
damarların, normal damarlar-
dan daha dar olması sebebiyle, 
damarları tıkayan plaklar ve da-
mar sertleşmesi yaşanması ha-
linde, ereksiyon da olumsuz ola-
rak etkileniyor.

Her gün yürüyüş 
yapmak gerekli

Düzenli  yürüyüş ve spor, 
kan dolaşımını hızlandırır. 
Damarlardaki kan endotel hüc-
relere hücum ederek, daha faz-
la azot oksit üretmeleri için uya-
rıyor. Azot oksit ise erkeklerin 
ereksiyon olurken ihtiyaç duy-
duğu önemli bir kimyasal. 

İsviçreli bilim insanları tara-
fından ortaya atılan bu tez, 
özellikle “Teenager” olarak 

bilinen dönemdeki çocuklar için 
geçerli. Okulda sınıf arkadaşla-
rıyla kavga, Facebook’ta yazılan 
hakaretler ve ebeveynlere say-
gısız tavırlar birçok çocukta gö-
rülen sorunlar olarak göze çar-
parken, bilim adamları suçluyu 
buldu: Cep telefonu.

Cep telefonu hem agresifleştiri-
yor, hem de asosyal yapıyor

Ortaya atılan bilimsel iddiaya 
göre cep telefonundan yayılan 

elektronik dalgalar, fiziksel ge-
lişimini tam tamamlayamayan 
gençlerin beynine daha derin bir 
etki yapıyor. 

Basel’deki Public-Health-Institut 
adına konuşan Martin Röösli, 
cep telefonu dalgalarının çocuk-
ları sadece agresif bir hale getir-
mediğini, aynı zamanda asosyal 
yaptığını ifade etti. 

Bilim adamları, çocukların “te-
enager” dönemlerinde girdikleri 
depresyonlarda da cep telefonu-
nun sık kullanımının payı oldu-
ğunu düşünüyor.

Cep telefonları 
çocukları 

saldırganlaştırıyor mu?

Vücutta bulunan ve zarar-
sızmış gibi görünen benle-
rin kansere yol açabildiği 

ortaya çıktı. Yuvarlak, kahveren-
gi ya da oval şekilde olan benler, 
erken müdahale edilmediği tak-
dirde cilt kanserine yol açabili-
yor. Cilde renk veren melanosit 
hücrelerinden kaynaklanan kan-
ser tehlikesinin önüne geçmek 
için uzmanlar erken kontrol tav-
siye ediyor. 

Koyu renklerden oluşan kanser 
türlerinin son dönemde arttığına 
dikkat çeken uzmanlar, “Çoğu za-
rarsız olan benlerin, cilt kanserine 
dönüşmesinin en önemli nedeni 
olarak cildin güneşe fazla maruz 
kalması görülüyor. Güneşin  

zararlı UVA ve UVB ışınları sonu-
cu cilt benleri değişime uğrayıp 
kanserli hücre üretebiliyor” diye 
konuştu.

Ben kansere yol açabilir

Bu zararlı  
besinlere dikkat
Uzmanlar uyarıyor.. Yemeklerde kullandığımız 

birçok lezzetli besinin aslında sağlığımıza  
büyük zararları olabiliyor. Bu yüzden sağlıklı  

ve dengeli beslenmeye özen göstermek,  
zararlı maddelerden uzak durmakta yarar var. 

Tadı güzel olan ancak ilerki yıllarda sağlığı  
ciddi bir şekilde tehdit edebilecek ve  

hastalıklara yol açması muhtemel yemekleri  
azaltmak, bunun yerine öğünlerimizde besin  

değeri yüksek yiyecekleri tercih etmek gerekiyor.

İşte “En tehlikeli besinler neler-
dir” sorusuna yanıt olacak be-
sinler:

Şeker: 
Şeker en zararlı besinler liste-
sinde daima ilk sırayı alıyor. 
İster beyaz ister esmer olsun, is-
ter meyve sularından ister ta-
ze meyvelerden olsun şekerden 
uzak durmak gerekiyor. Glukoz 
ve fruktozun bulunduğu her be-
sin vücudumuzda derin zararla-
ra yol açıyor. 

Un ve nişasta: 
Beyaz un ve bundan üretilen tüm 
yemekler zararlı (ekmek, pasta, 
makarna, börek, kurabiye gibi). 
Aynı şekilde kraker, bisküvi, gof-
ret gibi karbonhidrat içeren yiye-
cekler de bu gruba dahil.

Trans yağ: 
Her türlü yiyeceğin yağda kızar-
tılması, trans yağ haline geliyor. 
Özellikle çocukların çok sevdiği 
patates kızartmaları ve cipsler, 
ya da birçok kişinin sofrasından 
eksik olmayan sebze kızartma-
ları tam bir yağ bombası. Trans 
yağlar kanser, kilo sorunu ve  

damar sertliği gibi birçok ciddi 
soruna yol açıyor.

Tuz: 
Vücutta su tutma, tansiyonu 
yükseltme ve iştah açıcı yönüyle 
kilo alma gibi etkileri olan tuzu 
sofralardan uzak tutmak iyi bir 
tercih. Rafine tuzun yerine kaya 
tuzu tercih edilmelidir. 

Fast food: 
Bir fast-food restoranına gittiği-
niz zaman, yukarıdaki 4 besini 
içeren yemekleri fazlasıyla bulu-
yorsunuz. Yağlı burgerler, kızart-
malar, tuzlu besinler yukarıda 
sayılan zararların yanı sıra, hem 
bağımlılık yapıyor hem de obezi-
teye yol açabiliyor. Aman dikkat!
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Okullardan ve 
kitapçılardan 
sipariş 
edilebilir! 

Yeni Vatan Gazetesi,  
Neue Welt Verlag adlı 
yayınevi ile birlikte Avusturya'da yine bir 
ilki gerçekleştirerek hazırladığı büyük 
resimli Avusturya Almancası-Türkçe söz-
lüğün yeni ve geliştirilmiş ikinci baskısını 
30 bin baskı ile piyasaya sürdü. Avusturya 
Eğitim Bakanlığı'nın onay verip tavsiye etti-
ği kitaplar listesine giren sözlük için sipa-
rişler gelmeye başladı. Kitap, hem okullar-
dan hem de kitapçılardan sipariş edilebilir. 

"Das große Bildwörterbuch Österreichisches Deutsch-Türkisch",  46 Sayfa, 16 Euro, ISBN 3-783707-405170, Neue Welt Verlag


