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“Biz kimseye kin tutmayız” diyen Yunus Emre'nin çeşmesi ile Avusturya'da bir kesimin 
kin tutan Ukrayna asıllı Kozak askerinin savaşcı yüzü Türkenschanzpark'ta bir arada 
duruyor. Vatandaş soruyor: “ Bu ne biçim entegrasyon veya uyum anlayışı ?”. Sayfa 15´de 

GARABET, Yunus karşısında düşmanlık yayıyor!

Barış (Friede)

Savaş (Krieg)



32 HABER SAYI 160  - EKIM 2014 HABERSAYI 160  - EKIM 2014

Bugün seçim yapılsaydı SPÖ 
oyların %35’ini alırdı.(2010 
da bu oran % 44,3).Yani 

SPÖ %9,3 oranında oy kaybedi-
yor. Araştırmayı yürüten anke-
tör Peter Hajek,  “ Ekim 2014 ayı-
nın son Pazar günü seçim olsaydı, 
pek çok çağdaş Viyanalı daldıkları 
derin hayal âleminden koparılmış 
olacaktı.” dedi. SPÖ’nün büyük 
oranda oy kaybına rağmen FPÖ’ 
nün Strache’si yerinde sabit duru-
yor. Yapılan araştırma  FPÖ´nün 
oylarını %27 gösteriyor.(2010’da 
oy oranı % 25,8’di). Hajek’e göre, 
FPÖ oylarını en üst seviyede sa-
bitleyebilir. Yeşiller oylarını yüzde 
2,4 oranında artırıyorlar.( katmak 
ÖVP’yi  geride bırakarak %15’de 
yerini alıyor.) ÖVP sonuçları (mat 
olmadan önce) durduramıyor, ko-
layca kaybediyor ve %12’de ka-
lıyor.(2011’da bu oran %14’dü.) 
NEOS´ların oyları %8 oranında. 
Net olan bir şey var: SPÖ için bu-
günden itibaren seçim çalışmaları 
başlıyor. Araştırmacı Hajek, “SPÖ’ 
nün en büyük avantajı şehrin dört 
bir yanında hâlâ görevde olmala-
rı.” diyor. Ama başarılı olabilme-
leri için başlattıkları bütün işleri 
tamamlamaları gerekir. Yani daha 
kat etmeleri gereken çok yol var.      

Analiz
Viyanalılar, Kırmızı- Yeşiller 

için karamsarlar.

Anketi değerlendirdiğimizde, 
kırmızı yeşil Şehir yönetimin-
den memnun olunması için da-
ha yapmaları gereken çok şey ol-
duğunu görüyoruz. Başladıktan 
dört yıl sonra Viyanalılar, koalis-

yonu “Heute” de yapılan Ankette 
uyardılar.Ankete katılan her iki 
kişiden fazlası (%56) amaçlı bir-
likteliklerden mutlu değil, dört ki-
şiden biri hiç memnun değil hat-
ta. Sadece % 12 kendilerini fanatik 
taraftar olarak tanımlıyor. Bu du-
rum seçimden sonra yapılacak 
müzakereleri heyecanlı kılacak.                                                                                                     
2015 haziran veya eylül ayında 
gerçekleşecek Viyana Eyaleti  se-
çimden sonra  SPÖ-ÖVP  koalisyan 
ortaklığına dönüp dönülmayece-

ği herkes tarafından büyük merak 
konusu. Viyana Eyaleti kulislerin-
den Yeni Vatan Gazetesi’nin aldığı 
bilgilere göre SPÖ aslında Yeşiller 
Partisi ile Viyana koalisyon ortak-
lığı istemiyor. 

SPÖ gönlünde yatan icraatçı bir 
parti olan ÖVP. Yeşiller ise bu iki 
partiyi oportünist yanı çıkar ilişki-
leri üzerine siyaset yapan partiler 
olarak görerek al birini vur öteki-
sine ama ne yapaksın birisi ile ev-

lenip Viyana Eyaleti hükümeti ni 
kurmak zorundayız diye  siyaseti-
ne kara, denizde ve havada devam 
ediyor. Zurnanın son delikleri ola-
rak ortaya çıkan NEOS ise aldıkları 
ve alacakları yüzde 8’lik oyun ço-
ğunun protesto oyları olduğunu 
hala kabul etmiş değiller. Bol laf 
sıfır göçmen siyaseti ile yollarına 
devam ederken hala ciddi bu işe 
yılları vermiş icraatçı göçmenler 
ile buluşacağına Netweorking ya-
ni iş takibçileri günü avutuyorlar. 

SPÖ’nün oy oranı geriliyor! 
 ÖVP’yi Viyaná da kabus bekliyor

2015 Haziran ya da Eylül aylarında Viyana’da seçim yapılacak. Seçimlerden dokuz ay önce 
kesin olan nokta şu: Seçim sonuçları kesin bir dönüm noktası  olacak. SPÖ’nün Viyana 

Belediye ve Eyalet başkanı  Michael Häupls’i Meclis seçimlerinde eski oy oranını yakalaya-
mazsa, kendilerini dramatik bir yenilgi ve sonuç bekliyor olacak. ÖVP Viyana´yı ise bir kabu 

es bekliyor. “Uniqe- Research” ajansının “Heute” için yaptığı en son araştırmaya göre (29 Eylül 
6 Ekim tarihleri arasında yapılan bu ankete 500 kişi katılmı.) çıkan sonuçlar şöyle.

Sevgili Arkadaşlar! Yetki-
lileri yıllardır, gelişigüzel, 
ayrım yapılmadan  yapılan 

kitlesel göç, uyum sağlamamakta 
direnen ve kendi iç problemleri-
ni Avusturya’ya taşıyan göçmen-
ler konusunda uyarıyoruz.

Buraya gelen insanların çoğu, 
buraya geldikleri için minnet-
tarlar, uyum sağlıyorlar ve çok 
iyi çalışıyorlar, dilimizi öğrendi-
ler, Avusturya’nın gelenek ve gö-
reneklerine saygı gösteriyor ve 
takdir ediyorlar, yasalara uyu-
yorlar ve Avusturya’yı kendi ye-
ni vatanları olarak kabul ediyor 

ve iyi bir vatandaşlar. Aklı başın-
da hiçbir Avusturyalının bu kişi-
lerle problemi olamaz. Maalesef 
göçmen olarak gelen insanların 
farklı olanları da var. Bu grupta 
olanlar, uyum sağlamaktan ka-
çınıyorlar, Almanca dilini öğren-
miyorlar, hatta geldikleri ülkeyi 
hor görüyorlar, çalışmak istemi-
yorlar (Sosyal devletin olanakla-
rıyla geçiniyorlar.) ya da suç iş-
liyorlar, kendi iç problemlerini 
kendi ülkelerinden Avusturya’ya 
taşıyorlar ya da “radikal İslam’ı”  
Avusturya’ya ya da Avrupa’ya ta-
şımak istiyorlar.  Dine karşui de-
ğiliz her türlü radikal ve siyasal-

laşmış dine karşıyız. İkinci grupta 
bulunanları hiç anlayamıyorum. 
İstenmeyen grupta bunlar. İşte 
bu noktada diyorum ki, insanlar 
hangi kültür ve kökeni aşarak ül-
kemize gelmiş olursa olsun, aklı 
başında olan tüm insanlarla, ana-
vatanımız Avusturya’nın güvenli 
geleceği ve barışı için beraber ol-

mak istiyorum. Karakter, medeni-
yet, görgü köken ve kültür soru-
nu değildir. Toplumsal kurallara 
uymayan davranışlar gösteren, 
uyum sağlamak istemeyen, radi-
kal İslamcıları ve olay çıkaranları  
Avusturya´da istemiyoruz.

HC Strache, FPÖ Başkanı 

FPÖ nereye koşuyor ? 

Kanlı terör örgütü IŞİD’e 
karşı koalisyon hüküme-
ti ciddi önlemler alıyor. 

IŞİD sembollerinin taşınmasını 
yasaklayan bir yasa hazırlandı. 

Bu yasaya göre IŞİD sembollerini 
taşımanın cezası: 4000Euro pa-
ra cezası ya da bir ay hapis ceza-
sı.Hükümet, İslam Devleti (İS), 
El- Kaide ve onların yan ve de-
vamı olan tüm kuruluşları mer-
cek altına aldı. Kim gelecekte 
bu örgütlerin sembollerini ser-
giler, taşır ya da dağıtırsa ida-
ri ceza alacağını hesaba katma-
lı. Bugün karar aşamasında olan 

“Terör sembolleri yasasının” içe-
riği bu yasakları içeriyor.Yasaya 

göre, ilk kez bu suçu işleyenle-
re verilmesi gereken ceza 4.000 

Euro para cezası ya da bir ay ha-
pis cezası, olayın tekrar etmesi 
durumunda kişi, 10.000 Euro ya 
da altı hafta tutukluluk cezasına 
çarptırılacak.Yasa 1.Ocak.2015 
tarihinde yürürlüğe konulacak. 
Hükümet, hazırlanan bir yö-
netmelikle yasak olan sembol 
ve bayrakların listesini hazırla-
dı.İçişleri Bakanı Johanna Mikl- 
Leitner, mesajımız çok açık. 

Biz, büyük bir kararlılık ve sı-
fır toleransla Cihatçıların üze-
rine gidiyoruz. Her taşın altına 
bakacağız, diye açıklamada bu-
lundu.

Hükümet, IŞİD Terör örgütü simgelerini yasaklıyor

FPÖ´nün yabancıların hepsi düşman poltikasından 
tamamen geri adım attığının göstergesi olan Kasım 
2014 ayında arka arkaya yabancılara yönelik olumlu 
mesajları acaba neyin habercisi? FPÖ lideri kendi 
Facebook sayfasından yayınladığı mesajında direk 
yabanacılara ve özellikle Türkiye göçmenlerine direk 
saldırmayı bıraktığı görülürken müslümanlar ile geri-
ci radıkal İslamcılar arasında ayrım yapması dikkat 
çekti. Peki FPÖ bu mesajında kimleri eleştiriyor? Yeni 
Vatan Gazetesi 1999 yılından bu yana FPÖ partisini 
en sert eleştiren ve eleştirecek  yerel gazete olarak 
okuyucularına saydamlık gereği bu mesajı duyurmayı 
bir habercilik görevi olarak görmektedir.  İşte FPÖ 
liderinin Facebook sayfasında 221 binden fazla arka-
daşı ile paylaştığı mesajın Türkçe tercümesi.
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Avusturya Bilim Akade-
misinde İslam karşıtlı-
ğı araştırmak için yapılan 

bir projede görev alan Viyanalı 
Siyaset Bilimcisi  Benjamin 
Opratko (30) yapılan araştırma 
sonuçları hakkında şu açıklama-
yı yaptı:” Ortadoğu’da İŞİD İslam 
militanlarınca yapılan zulümler, 
insanların İslam’ı düşman olarak 
görmelerine neden oluyor.1990 
lu yıllarının sonlarından ıtıba-
ren insanlarda hâkim olan dü-
şünce buydu. Ama bugünkü bo-
yutta değildi. 45 Ülkede yapılan 
“Avrupa Değerler Araştırmasında”  
Avusturyalıların %15’i Müslüman 
komşu istemediklerini belirt-
mişlerdi. 2009 tarihinde bu oran 

%31 olmuştu. Irak’ta yaşanan 
son dehşet olaylarından sonra 
Müslümanlara karşı mesafeli dur-
mak isteği daha da artmıştır.”  

9/11 ‘in sonuçları

Opratka açıklamalarına şöyle de-
vam etti:”Avrupa’da İslam karşıtlı-
ğı ilk önce İngiltere de 1980’li yıl-
larda İran devriminden ve Yazar 
Salman Rüştü olayından sonra 
patlak verdi. 11.Eylül.200l tarihin-
de New-York’da bulunan Dünya 
Ticaret Merkezine yapılan saldı-
rılarından sonra,  Politikacıların 
ve Medya’nın olayları bizlere su-
nuş biçimlerinden sonra İslam 
imajı daha da kötüleşti. “O tarih-

ten beri halk arasında, İslam ile 
köktendinciler ve Terör olayla-
rıyla bağlantı kuruldu. Hâlbuki 
Müslümanların %95’i tüm diğer 
Avusturyalılar gibi yaşıyorlar. Yani 
hayatlarını devam ettirmeye çalı-
şıyorlar; onlar için Eğitim, okul, iş 
güç hayatlarının merkezinde bu-
lunuyor aynı Avusturyalılar gibi.

Onların dini Fanatizmle ve 
Avusturya’nın büyük şehirle-
rinde gelişen alt kültürle hiç-
bir bağlantıları yok, özellikle de 
Avusturya’nın büyük şehirlerin-
de şiddet ve nefret yüklü dünya 
görüşüyle ortaya çıkan etrafın-
da sempati uyandıran cihatçılar-
la hiçbir ilgileri yok. Camilerde ve 

Müslüman Kültür Merkezlerinde 
aşırılık taraftarlarına karşı ta-
vır alındığını özellikle belirten 
Opratko.    Bu aşırı uçların yap-
tığı propagandanın camilerde-
ki dindar gençler arasında değil, 
sokaktaki inancın kendileri için 
pek bir anlamı olmayan ve İslam 
bilgisi de az olan, Avusturya da 
kendine bir gelecek bulamayan 
gençler arasında taraftar buldu-
ğunu belirtti. Bu gençlerin dün-
ya tarihinin bir parçası olma va-
adiyle gözlerinin kamaştığının ve 
kutsal savaşta hangi ayakkabı-
nın moda olduğu sorusuna kadar 
tüm ayrıntılarla ilgilenerek tüm 
sosyal olanaklarıyla taraftar ol-
duklarını belirtti.

Araştırma: Avusturya’da 
müslümanlara karşı antipati artıyor

Viyana – Her üç Avusturyalıdan biri Müslüman komşu istemiyor –  İŞİD dehşeti, 
vatandaşların Müslümanlara karşı daha da mesafeli durmalarına neden oldu. 

Di e  E U- Ko m m i s s i o n 
hatte Österreich zu-
letzt im April in die-

ser Angelegenheit verwarnt. 
Österreich sei bei seiner Position 
geblieben, wegen der die EU-
Kommission nunmehr den 
Europäischen Gerichtshof an-
rufe, teilte die EU-Behörde mit. 
Im April hatte die Kommission 
Österreich bereits aufgefor-
dert, einige Bestimmungen 
seines Niederlassungs- und 
Aufenthaltsrechts zu ändern, 
um sie mit Rechten für tür-
kische Staatsbürger und ih-
re  Fa m i l i e n a nge h ö r ige n 
in Einklang zu bringen. 
Grundlage dafür sei das 
As s oz i i e r u ngs ab ko m m e n 
zwischen der EU und der 
Türkei, das ein umfassen-
des Verschlechterungsverbot 
(Stillhalteklausel) für diese 
Bestimmungen enthält.

Österreich sieht keinen 

Handlungsbedarf

Österreich hatte damals der 
Kommission in seiner Antwort 
mitgeteilt , dass es keine 
Notwendigkeit sehe, seine na-
tionalen Rechtsvorschriften zu 
ändern. Das Innenministerium 
habe demnach den zuständigen 
Behörden in erster Instanz be-
reits ein Rundschreiben gesc-
hickt mit der Anweisung, dieje-
nigen Bestimmungen, die eine 
rechtliche Schlechterstellung 
im Vergleich zum Zeitpunkt 
des EU-Beitritts Österreichs be-
wirken, nicht auf türkische 
Staatsangehörige anzuwenden.
Die Kommission betrachtete di-
ese Maßnahme jedoch als nicht 
ausreichend, da die betreffenden 
türkischen Staatsangehörigen 
sich nicht auf unveröffentlichte 
Rundschreiben verlassen kön-
nen, die von der Verwaltung je-
derzeit geändert werden können, 
erklärte die EU-Kommission.

Rechte von Türkischer Staatsbürger: 

EU-Kommission 
klagt Österreich

Die EU-Kommission verklagt Österreich 
vor dem Europäischen Gerichtshof im 

Zusammenhang mit den Rechten türkischer 
Arbeitnehmer und ihrer Familien. Konkret 

wirft die Kommission Österreich vor, im 
Niederlassungs- und Aufenthaltsrecht gegen das 
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und 

der Türkei zu verstoßen.

Türklerin Hakları: 
Avrupa Komisyonu, 
Avusturya’yı dava 

ediyor
Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Mahkemes

inde, Avusturya’yı Türk işçilerinin ve ailelerinin 
haklarını ihlal ediyor gerekçesiyle dava ediyor. 

Komisyon, Avusturya’yı Avrupa Birliği ve Türkiye 
arasında imzalanan yerleşme ve oturum hakları-
na aykırı davrandığı konusunda suçluyor. Avrupa 
Birliği Komisyonu, Avusturya’yı bu konuda en son 

Nisan ayında uyarmıştı. Avrupa Birliği Yetkilisi, 
Avusturya’nın uyarıya rağmen uygulamalarına 

devam ettirdiğini bu nedenle de durumun Avrupa 
Adalet Mahkemesine sevk edildiğini bildirdi. 

Komisyon, Nisan ayında 
Avusturya’dan Türk va-
tandaşları ve ailelerinin 

Yerleşim ve Oturum Hakları ko-

nusunda, taraflar arasında an-
laşma sağlanabilmesi için bazı 
hükümler koymuştu. Bu kararın, 
Avrupa Birliği ve Türkiye ara-

sında  “Mevcut haklarda le-
he olan durumun kötüleştiril-
mesini engellemek için yapılan 
(Stillhalteklausel)”   Ortaklık 
Antlaşması kararlarına göre alın-
dığını bildirdi.

Avusturya görüşülmesi 
gereken bir konu olmadığını 

savunuyor..

Avusturya, Avrupa Komisyonuna 
ulusal yasalarında değişiklik yap-
masını gerektiren bir durum ol-
madığını, daha önce bildirmişti. 

İçişleri Bakanlığı, yetkili makam-
lara önlem olarak, Avusturya’nın 
Avrupa Birliğine katıldığı tarihten 
itibaren uygulanan daha az elve-
rişli yasa hükümlerini Türk vatan-
daşlarına uygulanmamasını bir 
genelge ile iletmişti.

Avrupa Komisyonu, yasalaşma-
dan genelgelerle yapılan her an 
değiştirilebilir olan değişikliklere, 
olayın mağduru olan Türk vatan-
daşlarının güvenemeyeceklerini, 
bu nedenle de bu önlemin yeter-
li olmadığını açıkladı.
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Voralberger:  I l lstrasse 
Feldkirch’de oturan çevre 
sakinleri yapılan Türk dü-

ğününün gürültüsünden rahatsız 
oldular. Atılan havai fişekler ve ara-
ba gürültüsü çevre sakinlerini çok 
rahatsız etmişti. Saat 17:30 ‘a doğru 
altı görevli memur olayı incelemek 
amacıyla olay yerine geldiler. Olay 
yerinde 80 arabanın yanlış park 
edildiğini ve insanların sokağın or-
tasında durduklarını tespit ettiler. 
Müfettiş Herald MAYER, tespit et-
tikleri bu durumdan sonra, düğün 
sahiplerine arabaların uygun şe-
kilde park edilmesini ve kalabalı-
ğın kendi güvenlikleri için cadde-
den ayrılmalarını istedi.

Ortam kızıştı – 20 Misafir 
şiddet kullandı.

Kısa süren sözlü tartışmadan sonra 
ilk yumruklaşma başladı. 20 düğün 
davetlisi polisleri yumruklamaya 
başladı. Bir polisin yere düştüğünü 
belirten MAYER, olayın bununla 

bitmediğini, adamlardan altısının 
yerde yatan memura saldırmaya 
başladıklarını belirtti. Memur ka-
fasından ve vücudunun üst bölge-
sinden yaralanmış. Bunun üzerine 
olayı sakinleştirmek için ölçülü bir 
etkisi olan biber gazı kullanılmış. 
Polisler takviye yardım istemişler, 
yardıma cobra- memurları bile gel-
mişler. “Şiddet kullanan 20 kişiden 
sadece 3 kişinin yakalandı, diğerle-
ri olay yerinden kaçtılar” diye bilgi 
veren MAYER sözlerine şunları ek-
ledi “ Daha sonra bazı kişiler kara-
kola gelerek arkadaşlarını sordular 
ve bizleri tehdit ettiler.” Düğün sa-
hipleri de saldırganları tanımadık-

Düğünde Cobra 
fırtınasıTürk 
düğününde büyük
 kavga

Neşeyle geçen kutla-
ma, çevre sakinleri-
nin gürültüden rahat-
sız olmasından sonra 
olaylı bitti.

Yeni hükümeti açıklamak 
üzere parlamentoda dü-
zenlenen programda, yak-

laşık bir saat hükümetin prog-
ramını okuyan Löfven, daha 
sonra kabine üyelerini açıkla-
dı. 21 üyeli kabinede Yeşiller ve 
Çevre Partisi’ne 5 bakanlık verilir-

ken Türk kökenli Mehmet Kaplan, 
Şehircilik ve İskan Bakanı oldu. 
Ardından parlamentonun baş-
ka bir salonuna geçen Başbakan 
Löfven, yeni kabine üyeleriy-
le basın toplantısı düzenledi. 
1971 Gaziantep doğumlu olan 
Mehmet Kaplan, 2010 yılında 

Gazze’ye yardım filosuna katıl-
mış ve İsrail’de tutuklanarak ser-
best bırakılmıştı. Yeşiller ve Çevre 
Partisi’nden iki dönem milletve-
killiği yapan Kaplan, bu dönem 
partisinin Stockholm Belediye 
Başkanlığı için yarışmış ancak 
kazanamamıştı.

İsveç bu Türk’ü 
konuşuyor

Türkiye vatandaşı Süryani kökenli 
Mehmet Kaplan, İsveç’in yeni 
kabinesinde Şehircilik ve İskan 
Bakanlığı görevine getirildi

28 y a ş ı n d a k i 
Tijan’ın kan-
dırdığı kadın-

ların evlerinde ko-
nakladığı ve “daha 

sonra ödeyece-
ğini” söyleye-
rek onlardan 
o n  b i n l e rce 
euro borç al-
dığı da açık-
landı.En gen-
ci 22 en yaşlısı 
44 yaşındaki 
eş ve sevgilile-

rinden 4 çocuk yaptığı belirtilen 
Tijan’ın iki kızarkadaşının da ha-
li hazırda hamile olduğu açıklan-
dı. Sabit bir işi ya da adresi olma-
yan adamın anavatanı Gambia’da 
da bir eşi ve çocukları olduğu be-
lirtildi. Tijan iki karısının şans 
eseri Facebook’ta tanışıp yaşa-
nanları polise bildirmesi sonucu 
yakalandı.

“Avusturya’nın çok eşlilik şam-
piyonu” olarak anılan Tijan’ın 
bir çok başka kurbanı daha ol-
duğuna inandıklarını söyleyen 

Avusturya polisi, geçmişte zan-
lı ile ilişki kuran tüm kadınların 
kendileri ile iletişime geçmesini 
talep etti. Konu ile ilgili bir basın 
açıklaması yapan Dedektif Patrick 
Maierhofer, ‘O kadınları tavlamak 
için hep aynı taktikleri kullan-
mış. Barlarda tanıştığı kadınlara 
ilgi göstermiş, onlara Afrika’daki 
memleketi ile ilgili etkileyici hi-
kayeler anlatmış. Daha sonra da 
Gambia’daki savaşlardan kaçtı-
ğını ve ailesini geride bıraktığını 
söyleyerek onlardan maddi yar-
dım talep etmiş” dedi

Avusturya’da yaşayan Gambia vatandaşı Sonko Tijan’ın 
tam 4 karısı 7 nişanlısı ve 5 kız arkadaşı olduğu ortaya 

çıktı. Avusturya ayaklandı. Dolandırıcı tutuklandı. 

4 karısı, 7 nişanlısı, 5 kı z 
arkadaşı olur mu?
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Bize has, bize özgü, bir yan-
dan da bizi temsil eden, 
Avusturya’da satışları ton-

larla ölçülen bir ürünün bu den-
li yaygın olması mutluluk yara-
tırken, bu kadar çok yenen bir 
yiyeceğin önümüze gelene kadar 
nasıl bir yoldan geçtiği de büyük 
önem taşıyor.  Vatandaş şikayet-
ci. Vergi kaçakcısı, organize suç  
ve mafya bozuntusu dolandırıcı-
lar ile haram zıkkım paraları aca-
ba ne  kadar daha mesut olacak-
lar vw hava cıva atacaklar. Devker 
olayın farkına yeni vardı. Dikkat! 

DÜRÜST DÖNERCİLER 
ALINMASIN

Yeni Vatan Gazetesi döner ve et 
alanında çalışan adını vermek is-
temeyen birçok kişi, kurum ve ku-
ruluş ile oldukça zaman alan zah-
metli görüşmelerde bulunarak 
hazırladığı aşağıdaki yazıyı, dö-
ner hakkındaki bilgiler ile kamu-
oyunun dikkatine sunmayı görev 
biliyor. İşini temiz yaptığını iddia 
edenlerin bu analizi kendi üzeri-
ne alınmamalarını tavsiye ederiz. 

Kamunun çıkarı onların kazandı-
ğı para ve ünden daha önemlidir. 
Onların ortağı değiliz, insan gibi 
çok fazla uçmadan ve vergilerini 
dürüstçe vererek işlerine devam 
etsinler. Hatta döner ismini kirle-
tenlere karşı eğer bu kadar rahat-
sız iseler en büyük mücadeleyi on-
ların vermeleri gerekir.

NİYE SORGULAMIYORUZ?

Tavuk veya dana eti nerelerde, han-
gi şartlarda üretiliyor? Örneğin, bir 
tavuğun sadece 40–50 gün içinde 
yumurtadan piliç haline geliyor ol-
ması artık bir sır değil. Bu kadar ça-
buk bir şekilde büyütülen, seri üre-
tim mamulü her tavuk için İslami 
kesim şartlarının yerine getirileme-

yeceği de aşikâr. Birçoğumuz yedi-
ğimiz döner etinin Helal olduğunu 
düşünüyoruz. Ancak fabrikalar-
da hazır dönerler için kesilen etle-
rin nereden geldiğini, hangi şartlar 
altında kesildiğini, içine ne karıştı-
rıldığını bilmiyoruz. Hiçbirimiz de 
bunu sorgulamıyoruz.  

DÖNERİN HAZIRLANIŞI 
NASIL OLMALI? 

Bilmeyenler için işin ustalarının ağ-
zından anlatalım. Esasen döner eti 
aşçı tarafından hazırlandığında, 
tavuk ise tavuk budunun kemik-
lerinden ayrılması, et ise filetolar 
halinde kesilip açılması ile başla-
nıyor işe. Bazen tavuğun derisi et 
kuru olmasın diye aralara konabi-

liyor ancak bu oranın çok az tutul-
ması gerekiyor. Et dönerde ise sığır, 
dana, koyun veya kuzu etinin but 
kısmından kullanılması gerekiyor. 
Lezzet vermek için kıyma kullanı-
labilir ancak dönerin tamamı kıy-
madan yapıldığında daha az mali-
yetli olduğundan genellikle kıyma 
döner yemekteyiz. Fileto haline ge-
tirilmiş etler, yoğurt veya süt ile so-
ğan suyunda ve aşçısına göre deği-
şen baharatlarla terbiye edilip en az 
5–6 saat dinlendiriliyor, ardında da 
tek tek döner şişine diziliyor. 

NE KADAR SAĞLIKLI? 
BUYRUN KARAR VERİN! 

Çoğu zaman bu şekilde hazırlanan 
dönerler folyolara sarılarak derin 

donduruculara atılıyor. Ancak et 
eğer döner olmadan önce dondu-
rulmuş bir şekilde geliyorsa, önce 
çözülüyor ve terbiyenin ardından 
tekrar donduruluyorsa, biz o döne-
ri yiyene kadar et iki kere donmuş, 
iki kere çözülmüş oluyor. Bu durum 
ne kadar sağlıklı, sormak gerekiyor. 

DÖNERE NE HAKLA SU 
BASIYORSUN 

DOLANDIRICI?

Dönercilerin kendi şikâyetlerinden 
biri de, kendilerine gelen hazır dö-
nerin kilogramağırlığının hiç-
bir zaman gerçeği yansıtmaması. 
Dönerin sarılı olduğu folyo açıl-
dığında içinden akan su, dönerin 
toplam kilogramağırlığının yüz-
de 10 ila 15’ini oluşturuyor. Terbiye 
sosu, dondurulmuş etin çözülme-
siyle akan sular, kilogramağırlığı-
na dâhil olmuş oluyor. Döneri şi-
şe takıp, ızgara önünde pişirmeye 
başlandığında ise, etin içerisindeki 
suyun tepeden buharlaşıp uçtuğu 
görülebiliyor. Bu konudaki en bü-
yük tartışma ise döner etinin içeri-
sine, gramajı arttırabilmek adına 
su basılıp basılmadığı yönünde ya-
şanıyor. Öyle ki, bazı dönerciler kar 
etmek amacıyla döner etine sadece 
(!) yüzde 10 oranında su basmaları 
veya enjekte etmeleri ile övünüyor-
lar. Çünkü başkaları bu oranı daha 
fazla tutuyor. 

ÇÖPE ATILMASI GEREKEN 
DÖNERİ TEKRAR DONDURUCU-

YA NİYE ATIYORSUN?
 
İnsan sağlığı için büyük bir teh-
like teşkil eden bir başka durum 
ise, gün sonunda arta kalan dö-
ner. Pek çok dönerci, gün so-
nunda kalan döneri çöpe attığı-
nı söylüyor, ancak bu ne kadar 
doğru? Kalan döneri derin don-
durucuya atıp, yeri geldiğinde 
geri taktığını itiraf eden dönerci-
leri nereye koyacağız? Bir takım 
dönerciler kendi ceplerini insan 
sağlığından üstün tutarak çeşitli 
metotlar geliştiriyor. Örneğin 20 
kilogram dönerden gün sonunda 
3–4 kilogram arta kalıyor. Kalan 
döneri çöpe atmak yerine, derin 
dondurucuya atıyor. Ertesi gün 
10–15 kilogramlık döner takılı-
yor ve bu döner erken bitince, 
derin dondurucudan gizlice, ya-
ni müşteri görmeden eski döner 
takılıyor. Bir iki tur ateş karşısın-
da dönen döner, buzlu görüntü-

sünü kaybedince müşteriye ta-
zeymiş gibi satılıyor. 

SÖZDE DÖNERCİ, ÖZDE 
DOLANDIRICILIK DİYE BUNA 

DENMEZ Mİ? 

Kalan dönerle ilgili bir başka yön-
tem de, yine derin dondurucu-
ya atılmış dönerin küçük parça-
lar halinde tiftiklenip fırınlarda 
pişirilmesi, ardından da biraz ta-
ze dönerden, biraz da eski döner-
den katılarak müşteriye verilme-
si. Kurnaz dönerciler, müşterinin 
bu dönerden başka her şeye ben-
zeyen şeyi nasıl yiyebileceklerinin 
de yolunu bulmuş. Sos, soğan ve 
acıyı sandviçin veya dürümün içi-
ne daha fazla basarak, kötü tadı 
bir nebze olsun indirgiyorlar. Bu 
yöntemler insanın adeta midesi-
ni kaldırıyor. 

HELAL Mİ, HARAM MI? 
BÜYÜK SAHTEKARLIK!

Dönerciye sorulan klasik soru: 
Etiniz Helal mi? Dediğimiz gibi bu 
seri üretim hayvanlarının her bi-
rinin kesimini denetlemek müm-
kün değil. Üstelik hazır döner üre-
ten Avusturya firmaları da var. 
Küreselleşen bir dünyada yaşı-
yoruz. Et kim bilir nerelerden ge-
liyor? Dönerciler üretici firmala-
rına ısrarla sizin sorduğunuz bu 
“Helal mi?” sorusunu soruyor 
mu? Dönerciler, çalıştıkları firma-
ların üretim mekânlarını ziyaret 
ediyor mu? Kendi gözleriyle kont-
rol ediyor mu? “Etimi senden ala-
cağım ama bir bakalım nasıl üre-
tiyorsun?” diye soruluyor mu? 
Birçok toptancının, üretici firma-
nın tarihi geçmiş veya geçmek 
üzere olan etleri elden çıkarmak 
için çok düşük fiyatlara birdenbi-
re piyasaya sürdüğünü, bunun da 
en çok dönercilere satıldığı devlet 
sırrı değil. Herkesin bildiği bir ger-
çek. Avusturya’da genellikle kıy-
ma döneri yiyoruz. Bu kıymanın 
içine neler karıştırılıyor? Et ve ta-
vuk döneri aynı fiyata satan dö-
nerciler var. Et ve tavuk nasıl aynı 
fiyat olabiliyor? Etin içinde ne var 
ki, bu kadar ucuza satılabiliyor? 

HIRSIZ ELEMAN, HIRSIZ
 ORTAK SORUNU

Dönercilerin, bizzat kendilerinin 
rahatsız oldukları bir başka konu 
da güvenilir eleman bulma zorlu-

ğu. Daha önce bir başka yerde ça-
lışmış döner ustasını, kasa ele-
manını veya garsonu güvenip işe 
almakta zorluk çektiğini, kendile-
ri dile getiren dönerciler bu sektör-
de çalışan kişiler hakkında bir ve-
ri bankası oluşturulmasını istiyor. 
Böylece bir elemanın daha önce 
ne sebeple eski işinden ayrıldığı 
bilinebilecek çünkü kimse daha 
önce hırsızlık yapmış bir personel 
ile çalışmak istemez. İşverenlerin 
işe alacakları kişiler hakkında 
böyle bir talepleri var, ancak ta-
bii ki işe bir de diğer taraftan bak-
mak gerekiyor. Hızlı yiyecek sek-
törü ucuz işçinin çalıştırıldığı en 
büyük sektörlerin başında geli-
yor. Sadece dönercilerde değil, et 
ve piliç üretimi yapılan fabrikalar-
da da çoğu zaman kendi anayur-
dunda mağdur olup Avusturya’ya 
gelen ve sonunda daha çok mağ-
dur olan işçiler çalışıyor. 

TEMİZLİK! AĞIR, PİS, YAĞLI 
BİR HAVA VE ORTAM

Değinilmesi gereken bir başka 
nokta ise elbette temizlik. Döner 
gibi yağlı, sosları etrafa sıçrayan 
bir yiyeceğin yapıldığı ortam ister 
istemez kirlenir. Bir süre sonra ha-
valandırmaların ortamdaki yağ-
dan tıkanması da normal. Ancak 
vatandaş üstü başı döner kok-
madan bir dönerciden çıkamaya-
cak mı? İşletme için oldukça mas-
raflı olabilir, ancak bu da işin bir 
parçası. Birçok kişi dönercilerin 
mekânlarına hâkim olan o yağlı 
ağır havanın içerisine girmek iste-
miyor. Zahmetli olduğu için hafta-
da bir temizlenmesi gereken ha-
valandırma filtreleri, keyfe keder 
temizleniyor. Peki, dönerciler do-
ğayı ne kadar düşünüyor? Gün so-
nunda döner tepsisinde biriken en 

az 1–2 kilogramlık yağ nereye dö-
külüyor? Magistrat’ın işletmele-
re atık yağlarını dökmesi ve son-
ra Magistrat’a teslim etmesi için 
özel bidonlar verildiği biliniyor. 
Kaç kişi lavaboya veya çöpe değil 
de, bu bidonlara döküyor yağını? 
Bilmeyenler için söyleyelim, dün-
yadaki su kirliliğine yüzde 25’ini 
evlerden çıkan atık yağlar sebep 
oluyor. Artık siz işletmelerin ya-
rattığı kirliliği düşünün. 

DÖNER ÇOK UCUZ İSE DİKKAT

Dönerciliği, uzmanlık alanı döner 
olmayan birçok kişinin de meslek 
edindiğini görüyoruz. Semmel’in 
içine döner koymalar, markette dö-
ner satmalar, kısacası her gün yeni 
bir icat çıkıyor. Bazı yerde döner 1,5 
Euro’dan, bazı yerde 4 Euro’dan sa-
tılıyor. Biz size söyleyelim, döner-
cinin cebini yakmadan, vatandaşı 
da etten mahrum etmeden döner 
sandviç yapmak için 1 kilogram dö-
ner etinden 5 sandviç çıkarmak ge-
rekiyor. Bir kilogram etten ne kadar 
fazla sandviç çıkarsa, dönerin fiya-
tı o kadar düşebiliyor. Vatandaş 1,5 
Euro’ya döner yediğinde, neredey-
se sadece sos ve salata yemiş olu-
yor. Bunun standardı ne olacak? 
Üstelik bu tip uygulamalar kalite-
yi düşürürken dönercilerin kendi-
lerini de haksız rekabet yüzünden 
rahatsız ediyor.  Bunca olumsuzlu-
ğa rağmen, işini hakkıyla yapan, 
çok güzel işletmeler var. Doyurucu 
olması, fiyatının uygunluğu, anın-
da taze bir şekilde hazırlanması ile 
7’den 70’e herkesin beğenisini ka-
zanmış bir yiyecek döner. Bu yiye-
ceğin, bu kadar başarı kazanmış-
ken daha dikkatli, özenli, kurallara 
uyarak, vatandaşı kandırmayarak, 
insan sağlığını düşünerek hazır-
lanması gerekmez mi? 

DÖNER İŞİNDE SAHTEKARLIĞA
DERHAL SON VERİLSİN!

 HABER ANALIZ

Dönere neden su basılıyor? Taze olmayan döner neden vatandaşa sunuluyor, 
kalan döner neden çöpe değil de dondurucuya atılıyor? Kötü dönerin içine sos 

basınca yenecek hale mi geliyor? Temizliğe neden gereken önem verilmiyor?

Döner, Avrupa'da Mc Donalds'ı en fazla zorlayan fast food yani hızlı yiyecek ürünü. Fast food devlerini 
sıkıntıya sokan dönerin Viyana'da bulunmadığı yer yok. Avusturya'nın artık köylerine kadar girmiş 
durumda. Hem bütçeye uygun, hem de hamburgerden çok daha sağlıklı ve lezzetli bir ürün olması 

bakımından her kesimden insan tarafından tercih ediliyor. 
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Almanya Türk Toplumu 
TGD, Türkiye’den gele-
cek eşlere dil testi uy-

gulamaya devam eden Federal 
Almanya Hükümeti’ni Avrupa 
Komisyonu’na şikayet etti. TGD 
Başkanı Safter Çınar konuyla il-
gili açıklamasında şu ifadele-
re yer verdi: “Almanya ‘Doğan 
Kararı’na rağmen dil testi uygu-
lamasını devam ettiriyor. ‘Sadece 
kişinin okuma yazması yoksa, 
birtakım özel şartları nedeniyle 
sınava hazırlanamayacaksa ya 
da birkaç kez sınava girip başa-
rılı olamamışsa bu şartlarda vize 
verebilirim’ diyor. Mahkeme ka-
rarı böyle değil. Mahkeme kararı 
işin detayına girmiyor.” Kararda 
‘Ankara Anlaşması’ndan hare-
ketle Türkiye vatandaşlarına ay-
kırı uygulama getirilemez’ denil-
diğini hatırlatan Çınar, “Kurslar 
pahalı, uzak filan gibi gerek-
çelere girmeye hiç gerek yok. 
Komisyon şimdiye kadarki yak-
laşımını değiştirmezse, eminim, 
bizim şikayetimizi haklı bulacak-
tır.” ifadelerini kullandı.

“UYGULAMA KEPAZELİK”

Avusturya ile Hollanda’nın 
dil testi uygulamalarını kal-
dırdığına dikkat çeken TGD 

Başkanı, Almanya’nın Avrupa 
Birliği Yüksek Adalet Divanı’nın 
(ABAD) kararını hiçe sayması-
nı “Almanya hukuk devleti de-
ğildir, demiyorum ama bu ko-
nudaki uygulama tam anlamıyla 
kepazeliktir.” şeklinde değerlen-
dirdi. ABAD kararını memnuni-
yetle karşılayan federal ve yerel 
düzeydeki politikacıları da her-
hangi bir girişimde bulunma-
makla suçlayan Çınar şöyle ko-
nuştu: “Federal Uyum Bakanı 
Aydan Özoğuz, ‘Biz mahkeme-
nin bu kararını memnuniyetle 
karşılıyoruz. Artık en azından 
Türk vatandaşları için dil testi 
olmayacak. 

Ayrıca bu karar şaşırtıcı de-
ğil. Daha önce Avusturya ile 
Hollanda’nın uygulamaları da ip-
tal edildi’ demişti. Aynı şekilde 

Rheinland Pfalz Hükümeti Uyum 
Bakanı Irene Alt,B ‘Şimdiye dek 
bu karar aile birleşimini zorlaş-
tırıyordu. Bu kararı aile hukuku 
bakımından memnuniyetle kar-
şılıyoruz’ demişti. Berlin’de SPD 
Fraksiyonunun başkan yardımcısı 
Ülker Radziwill, ‘Nihayet mahke-
menin bu olayı ortadan kaldırma-
sına çok sevindim’ demişti. Ama 
sonra ne federal düzeyde ne de 
başka düzeyde bu kararı memnu-

niyetle karşılayan 
insanlardan hiçbi-
ri çıkıp da federal 
hükümete ‘bu ne 
iştir?’ diye sorma-
dı.” Komisyonun 
şikayet konusun-
da kendilerine hak 
vereceğini düşü-
nen TGD Başkanı, 
“Komisyon bize 

hak verirse Alman hükümetine 
yazacak ve süre tanıyacaktır. ‘Şu 
süreye kadar bunu değiştirin’ di-
yecektir. Alman hükümeti bu uy-
gulamayı değiştirmezse o zaman 
iki yaptırım var. Ya Almanya’ya 
para cezası verilir ya da komis-
yon Almanya’yı doğrudan tekrar 
ABAD’a verebilir. Onu bekleyece-
ğiz.” dedi. Çınar, kararın çıkma-
sının altı ay kadar süreceğini tah-
min ediyor.

Almanya, AB’ye şikayet edildi 
Türkiye’den Almanya’ya gelecek eşlerin Almanca testine sokulmasına başın-
dan beri karşı çıkan Almanya Türk Toplumu (TGD), dil testi uygulamasının 
kaldırılması için gösterdiği çabayı sürdürüyor. TGD, Avrupa Birliği Yüksek 

Adalet Divanı’nın geçen 10 Temmuz’da eşlerin lehine aldığı kararı uygulama-
yan Federal Alman Hükümeti’ni Avrupa Komisyonu’na şikayet etti.
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Fransa, Türkiye’de yaşa-
yan veya Türkiye’yi ziya-
ret edecek vatandaşlarına 

Irak ve Suriye’deki askeri ope-
rasyonlar nedeniyle güvenlik 
uyarısında bulundu. Benzer 
uyarılar diğer Avrupa ülkelerin-
den de geliyor. Fransız Dışişleri 
Bakanlığı, IŞİD’le mücadelenin 
yarattığı güvenlik riski nede-
niyle, çoğu Ortadoğu coğrafya-
sındaki 30 ülkede ikamet eden 
veya bu ülkeleri ziyaret edecek 
olan vatandaşlarına “terör riski-
ne karşı dikkatli davranmaları” 
uyarısında bulundu. Bu ülkele-
rin arasında Türkiye de yer alı-
yor. Bakanlığın uyarı mesajın-
da, Türkiye’de yaşayan Fransız 
vatandaşlarının, bugüne kadar 
yapmadılarsa kendilerini Fran-
sız konsolosluklarına kaydettir-

meleri, Türkiye’yi ziyaret edecek 
Fransızların ise Fransa Dışişleri 
Bakanlığı’nın internet sitesinde-
ki özel bölümde Türkiye’ye git-
tiklerine dair kendilerini kaydet-
tirmeleri tavsiye ediliyor. Fransa 
ayrıca Türkiye’de yaşayan veya 
Türkiye’yi ziyaret edecek vatan-
daşlarından ülkenin Suriye ve 
Irak sınırlarından “kaçınmaları-
nı” istedi. 

Başta Hatay olmak üzere, Kilis, 
Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve 
Şırnak kentlerine gidilmemesi 
tavsiyesinde bulundu. Terör riski 
nedeniyle “kamuya açık yerler-
de” olağanüstü dikkatli olunma-
sının not edildiği uyarı mesajın-
da, başta İstanbul’da Taksim ile 
Ankara’da Kızılay olmak üzere 
gösteri düzenlenen yerlerden 

kaçınılması da tavsiye ediliyor. 
Fransa gibi İngiltere de Tür-
kiye’de yaşayan veya Türkiye’yi 
ziyaret eden vatandaşlarını Su-
riye sınırına gitmemeleri konu-
sunda uyardı. İngiliz Dışişleri 
Bakanlığı, başta Şanlıurfa’nın 
Akçakale ve Ceylanpınar ilçeleri 
olmak üzere, Suriye sınırından 
Türkiye’nin içine doğru 10 kilo-
metrelik alandan “kaçınılması” 
uyarısında bulundu. 

İngiltere, mecbur kalınmadık-
ça Hakkari, Şırnak, Siirt ve 
Tunceli’ye de gidilmemesi tavsi-
yesinde bulunuyor. Polonya da 
Türkiye’ye gidecek vatandaşla-
rına Suriye ve Irak sınırı uyarı-
sında bulundu. Polonya Dışişleri 
Bakanlığı, Polonyalılardan, ge-
nel olarak Türkiye’nin güneydo-

ğu illerine gitmemelerini istedi. 
Belçika Dışişleri Bakanlığı ise 
internet sitesinden yayımladığı 
mesajda, Türkiye’ye seyahatle-
rin genelde sorunsuz geçtiğini 
belirtmekle birlikte, vatandaş-
larına eylem ve yürüyüşlerin 
gerçekleştiği mekanlardan uzak 
durulması çağrısında bulundu. 
Suriye ve Irak’ta yaşananların, 
Türkiye ile bu ülkeler arasında-
ki sınırda hissedildiğine vurgu 
yapan Belçika hükümeti, zo-
runlu olmadıkça bu bölgelere 
gidilmemesi konusunda Belçi-
kalıları uyardı. Benzer bir uyarı 
da İsviçre hükümetinden geldi. 
Bern; Türkiye’nin Suriye ve Irak 
sınırlarının “riskli” olduğunu 
belirterek, vatandaşlarına “bu 
bölgelerden kaçınmaları” uyarı-
sında bulunuyor.

Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri, Türkiye’de 
yaşayan veya Türkiye’yi ziyaret edecek vatan-

daşlarına güvenlik uyarısında bulundu!

Avrupa’da 
Türkiye uyarısı

Okul veya 
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 sözlü-
ğün yeni ve geliştirilmiş 
ikinci baskısını 30 bin 
baskı ile piyasaya sürdü. 
Sözlük, Avusturya Eğitim 
Bakanlığı'nın onay verip 
tavsiye ettiği kitaplar liste-
sine girmiştir. Kitap, hem 
okullardan hem de tüm 
kitapçılardan 
sipariş edilebilir. 

Başsağlığı
Avusturya İslam Cemaati Başkanı sayın Fuat SANAÇ beyin 

çok kıymetli annesinin ahirete intikal ettiğini  büyük üzüntü ile 
öğrenmiş bulunmaktayız.

Yeni Vatan Gazetesi  ve  tüm okuyucularımız adına merhume 
Allah’dan rahmet kendisine, aile, akraba ve tüm sevenlerine 

başsağlığı dileriz. Mekanı Cennet ruhu Şad olsun. 

Yeni Vatan Gazetesi adına
Birol Kılıç 
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“Acaba hızlı yiyerek, hız 
limitini mi aştım.” diye 
espri yaparak, ödemek 

zorunda olduğu cezaya bir gerekçe 

arayan Lukas için bu yüklü cezayı 
kabul etmek biraz zor. Steiermark 
doğumlu genç, gece 02.45’de kü-
çük bir Türk lokalinden kendine 
döner almış. “Aldığım döneri kal-
dırımda yemeğe başladım.” di-
yen genç bankacı ifadesine şöyle 
devam etti “İki sert ifadeli polis 
yanıma gelerek, kaldırımı işgal 
ettiğimi belirttiler ve bilgilerimi 
yazmaya başladılar. Ama sokağın 
o saatte bomboş olduğunu belirt-
mek isterim.Üç hafta sonra eve 
gelen ceza kâğıdında 100 Euro 
üzerinde ceza yazılıydı.”

Lukas’a gelen resmi evrakta şu 
ifadeler yer alıyordu: “ … kaldı-
rımda kebap dürüm yiyerek yaya 

geçidini işgal ettiniz.” Kalori 
günahkârı genç cezaya itiraz etti.                                                  
Sonuç: Polis cezayı 60 Euro’ya 

düşürdü. Yaşadıklarına öfkelenen 
Lukas “Çok öfkelenmeme rağmen 
kesilen cezayı ödedim.” dedi.

Viyana-Bir yanda Yunus 
Emre Çeşmesi, bir yanda 
da II. Viyana Kuşatması 

sırasında Türklerin başarısızlı-
ğa uğramasına katkılarıyla bili-
nen Ukrayna Kozakları'ndan bir 
askerin heykeli ve heykelin yanı 
başında askerin atı bulunuyor. II. 
Viyana Kuşatması esnasında Kara 
Mustafa Paşa’nın Avusturya asker-
lerine karşı koyduğu meydan bu-
gün Türkenschanzpark adını taşı-

yor. Türkenschanzpark, 
Avusturyalıların ve 
Viyanalıların 1683 ta-
rihini  unutamama-
s ı n ı n  b i r  s e m b o -
lü gibi.  Geçtiğimiz 
günlerde verdiği de-
meç ile dikkat çeken 
İsveç Dışişleri Bakanı 
Carl Bildt’in de dedi-
ği gibi “Avusturya artık bu ku-
şatma travmasını atlatmalı.” Bir 
yanda Müslüman Alevi Bektaşi 
ozanlarından Yunus Emre'nin 
çeşmesi Türkenschanzpark'ta 
barış, kardeşlik ve insanlık me-
sajı verirken, Avusturya Ukrayna 
Dostluk Derneği gelip adeta kar-

şısına savaş, gözyaşı, kıskançlık, 
düşmanlık mesajını veren Kozak 
Askeri'ni koydu. Vatandaşlar, “  
ÖVP'nin yönetimindeki 18. Viyana 
Belediyesi'nin de bunu destekle-
mesi entegrasyona ne kadar önem 
verdiklerinin bir göstergesi olsa 
gerek.” dedi.  (Yeni Vatan) 

“Biz kimseye kin tut-
mayız” diyen Yunus 
Emre'nin çeşmesi ile 
Avusturya'da bir kesi-
min kin tutan kozak 
askerinin savaşcı yüzü 
Türkenschanzpark'ta 
bir arada duruyor. Bu 
ne biçim entegrasyon 
veya uyum anlayışı?

GARABET DÜŞMANLIK saçıyor ?Yaya kaldırımında Kebap 
yemenin cezası 100 Euro

Wr. Neustadt‘da 
yaşayan Lukas S’ye 

(19) gece yarısı kebap 
paket servisine gidip 

atıştırmalık döner 
dürüm almak, paha-
lıya mal oldu. Lukas 
S, gece 03.00’de kal-
dırımı işgal etti diye 

100Euro para cezası-
na çarptırıldı.

Almanya’da organize suç-
lar had safhaya ulaş-
tı. Asayiş Şubesi Başkanı 

Jörg Ziercke, “organize suçlar evi-
mizin kapısına dayandı” dedi. 
Federal İçişleri Bakanı Thomas de 
Maiziere ile Asayiş Şubesi Başkanı 
Jörg Ziercke 2013 yılı organize suç 
olaylarını kamuoyuna açıkladı. 
Buna göre Türk şebekelerin işle-

diği organize suç olayları son beş 
yıldır dörtte bir azalırken, Sırp, 
Polonya ve Arnavut şebekelerin 
işlediği suç olayları artış gösterdi. 

Polonyalılar oto hırsızlığında, 
Arnavutlar ise uyuşturucu tica-
retinde önde gidiyor. Alman ce-
zaevlerinde 5 bin Rus yatıyor. 
Organize suçlarda geçen yılki za-

rar 720 milyon Euro. Ev hırsızlı-
ğında sigorta zararı 480 milyon 
Euro. Türkiye’den ise telefon çete-
leri Almanları dolandırıyor. Yaşlı 
Almanları ve Avusturya´lıları 
özellikle Alman aksanı ile ara-
yan telefon şebekesi, çekilişten 
bir araba kazandınız, gümrük 
masrafı olarak 3 bin Euro hava-
le ederseniz arabanız size gön-

derilecek diyor. Avusturya’da  
Türkiye’den organize şebeki di-
ye defalarca haber yapıldı. BKA 
Başkanı Ziercke özellikle yaşlı 
Almanların bu şebekenin tuza-
ğına düştüğünü söyledi. Ziercke 
geçen yıl Türkiye’den telefonla 
Almanya’da bir milyon insanın 
120 milyon Eurosu’nun dolandı-
rıldığını açıkladı.

Türkiye’den telefonla Almanya’da  ve 
Avusturya´da 1 milyon kişiyi dolandırdılar

Almanya İçişleri Bakanlığı ve Asayiş Şubesi (BKA) organize suçlara karşı alarm çanları çalı-
yor. Türkiye’den telefonla geçen yıl Almanya’da 1 milyon insan, 120 milyon Euro dolandırıldı.
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Ezidilik, Ortadoğu’nun kadim 
dini geleneklerinden birisi-
dir. Anavatanı Kürdistan 

coğrafyasıdır.  Günümüzde, 
Irak Federal Kürdistan Bölgesi, 
Türkiye, Suriye, Ermenistan, 
Gürcistan, çeşitli Avrupa ülke-
leri ve Rusya federasyonu sınır-
ları içinde yaşıyorlar. Eskiye na-
zaran nüfusları çok azalmış. 
Ezidi kaynaklarına göre, şu an-
da bütün dünyada, Irak Federe 
Kürdistan Bölgesi’nde 400-450 
bin, Suriye’de 15-20 bin, Türkiye’de 
binlerle ifade edilecek küçük bir 
nüfus, Rusya Federasyonu’nda 
150-180 bin, Avrupa’da 60-75 bin 
olmak üzere toplam 750 bin Ezidi 
yaşamaktadır.

Avrupa’daki nüfusun büyük ço-
ğunluğu Türkiye’den gidenlerdir, 
dolayısıyla buradaki Ezidilerin he-
men tümü Türkiyelidir. Dünyadaki 
toplam Ezidi nüfusun yarısın-
dan fazlası Irak Kürdistanı’ndadır. 
Musul’a bağlı Ninova ve Duhok’a 
bağlı Şengal bölgeleri barındırı-
yor bu nüfusu. Ezidiler Kürt’tür. 
Hemen hemen tümü Kürtçe’nin 
Kurmanci lehçesinin Botan şive-
sini kullanıyor. Bunun yanında 
Ninova’da bulunanların bir kıs-
mı şu anda Arapça da konuşu-
yor. Ezidi inanç sisteminin kuru-
cusu ve peygamberi olarak kabul 

edilen Şeyh Adi bin Musafir, as-
len Hakkârili olup Lübnan’a göç-
müş bir ailenin çocuğudur. 1072 
yılında Baalbek’te doğmuştur. 
Musul’un kuzeyinde yer alan Laleş 
Vadisi’ndeki eski bir manastırı bir 
dergâha çevirdi, bu dergâhta bir-
çok mürit yetiştirdi, kimin yazdığı 
hâlâ kesinlik kazanmamış, dünya-
nın en kısa kutsal kitabı olarak ka-
bul edilen ve tamamı Kürtçe olan 

Mishefa Reş’i (Kara Kitap) kutsal 
kitap belledi ve 1162 yılında ve-
fat etti. Şeyh vefat ettikten sonra-
Laleş’teki tapınakta gömüldü, bu 
tarihten itibaren Laleş tapınağı, 
Musul, Hakkâri, Botan Çayı, Cizre, 
Nusaybin, Mardin, Van, Kafkaslar 
ve Urmiye’de bulunan Kürt aşi-
retleri içinde yaygınlaşmış olan 
Ezidiinancına sahip herkes için bir 
hac mekânına dönüştü.

KUTSAL VADİNİN GİZEMİ

HER yıl 6-13 Ekim günleri arasın-
da Laleş’te büyük Ezidi buluş-
ması yaşanır. Bunun adı “Cema 
(Toplanma) Bayramı”dır. Şeyh 
Adi’nin türbesine yapılan hac zi-
yareti, onlar için hem dini, hem 
de milli bir vazifedir. Bu tören sı-
rasında, şeyhin sandukasına yüz 
sürüp üç kez tavaf eden her Ezidi 
hacı olmuş sayılır. Şeyhin türbesi-
ne, Sırat Köprüsü denilen bir köp-
rüden geçerek ulaşılır.

Türbenin içinde bir pınar var. 
Pınarın adı “Akpınar”dır (Kahniya 
Sipî). Bu pınarın suyuna zemzem 
suyu adı verilir. Çocuklarını bu pı-
narın suyuyla vaftiz ederler. Hac 
vazifesi, bir tören şeklinde yeri-
ne getirilir. Vadi boydan boya, ko-
caman dut ağaçlarıyla çevrilidir 
ve her dut ağacına bir büyük di-
ni şahsiyetin adı verilmiştir. Bu 
ağaçlar teker teker ziyaret edilir. 
Vadide bulunan ağaçların tek da-
lını bile kesmek, günahların en 
büyüğüdür. Kutsal vadinin hiç-
bir yerinde ayakkabı ile dolaşıl-
maz. Burada zinhar cinsel ilişki 
kurulmaz. İçki içilip sarhoş dola-
şılmaz. Kem gözle kimseye bakıl-
maz. Ziyaret boyunca her türlü kö-
tülükten arınır insan, pür iyilikle 
dolar.

Şeytana mı tapıyorlar? 

Ezidiler kimdir?
Ezidiler, tarih boyunca aldıkla-
rı yaraların acısını dindirmek is-
tercesine seher vakti, güneşin ilk 
ışıkları vadiye vurur vurmaz, yüz-
lerini güneşe çevirip dua etme-
ye başlarlar. Sonra Şeyh Adi’nin 
türbesinin kapısında sıraya ge-
çerler. Türbenin kapısında dizil-
miş olan din adamları şeyh, pir, 
kaval (qewal) ve fakirlerin (feqîr) 
ellerini öpüp durmadan kaville-
ri okurlar. Kaval ve fakirlerin çal-
dıkları bendirler ve okudukla-
rı kaviller eşliğinde dans ederler. 
Güneş batarken de, tekrar hep bir-
likte yüzlerini güneşe çevirip içle-
rinden geçenleri kavil ve dualarla 
güneşe anlatırlar. Sabah ve akşam 
günde 2 kez kılınır namaz. Sabah 
namazında, güneş belirli bir sarı-
lığa ulaştıktan sonra, güneşe karşı 
durup 3 defa eğilmek (rükua var-
mak) suretiyle kaviller okunur. 
Akşam güneş batmaya yüz tuttu-
ğunda da aynı hareket tekrarlanır.

Ezidilik hiçbir dinin, felsefe-
nin kolu ya da devamı değildir. 
İçinde Mezopotamya’da bulu-
nan bütün dinlerden, felsefeler-
den, inançlardan birer parça ba-
rındırır. Hıristiyanlıktan vaftiz ve 
İsa’nın yeniden doğacağı inancı-
nı, Zerdüştlük’ten düalizm ve ate-
şin kutsallığını, İslamiyet’ten hac, 
oruç, namaz, sünnet ve kurba-
nı, Alevilik’ten ahret kardeşliği-
ni (birayê axretê), Şamanizm’den 
dans ve zikir törenlerini aldığını 
söylerler konunun uzmanları.

EZİDİ KELİMESI NEREDEN 
GELİYOR?

Son IŞİD saldırısına kadar 
Türkiye’deki yazılı ve görsel ba-
sında isimleri hep “Yezidi” olarak 
geçti. Kürtçe kavramların doğru 
yazılmasına özen göstermeyen 
basın, ne olduysa son günlerde 
dil değiştirerek isimlerini gerçek 
biçimiyle “Ezıdi” olarak yazmaya 
başladı. Aslında isimleri konu-
sunda, Batılı misyonerler tarafın-
dan keşfedildikleri günden bugü-
ne bu karışıklık hep sürdü. Kimin 
onlara ne dediği önemli değil, 
önemli olan onların kendileri-
ne ne dediği.Kürtçe bilen hiçbir 
Kürt’ün ağzından, onları tanım-
larken “Yezıdi” kelimesi çıkmaz. 
Onlar ve Müslüman Kürtler on-
lara “Êzıdi” veya “Ezıdi” diyor. 
“Ezıd” kök isimdir, “i” eki aitlik 
bildirir Kürtçe’de. Yani “Ezıdi” 

derken, “Ezıd’e ait olan, Ezıd kav-
mine, dinine mensup” demek is-
tiyoruz. Kelimenin kökeni hak-
kında birçok fikir ortaya atılmış. 
İran’ın “Yezd” şehrinden geldik-
leri için bu isim aldıklarını söy-
leyenlerden, Farsça’daki “Tanrı” 
anlamına gelen “Yezdan”a, 
Kürtçe’deki “beni yaratan” anla-
mındaki “Ezda” kelimesinden, 
Farsça’daki “Îzed” kelimesine 
kadar bir yığın değişik fikir bugü-
ne kadar hep tartışıldı. Ama gü-
nümüz Ezıdi aydınların en çok 
rağbet ettikleri isim “Ezıdi” keli-
mesi. Bu aydınlardan Xelil Cındi 
Reşo’ya göre bu kelime ilk defa 
“temiz ruhlar”, “dosdoğru yol-
da yürüyenler” anlamına gelen 
“E-zı-di” şeklinde Sümer yazıtla-
rında kullanılmış.

Gazetemiz yazarlarından Murat 
Bardakçı ise Yezıdi kelimesinin 
Kerbela’da Hazreti Hüseyin’i şehit 
eden Muaviye’nin oğlu Yezid ile 
hiçbir alakası olmadığını, bura-
daki Yezid’in kökeninin Farsça’da 
“Allah’a ibadet eden” anlamına 
gelen “Îzed” kelimesinden geldi-
ğini, “Îzed” veya “Îzid”in İran’ın 
eski dini olan Zerdüştlük’te iyilik 
tanrısı olduğunu, bu tanrının bir 
başka adının “Hürmüz” olduğu-
nu ve kötülük tanrısı “Ehriman”la 
mücadele halinde olduğunu, keli-
menin Farça’dan Kürtçe’ye “Ezid” 
şeklinde geçtiğini” söyler ki, bu 
yorum günümüz Ezıdi aydınla-
rının da yorumuna çok yakındır. 
Ben de aynı fikirdeyim.

ŞEYTANA TAPMAZ ONU 
YOK SAYARLAR

Ezidi inanışında Tanrı, dünyanın 
koruyucusu değil sadece yaratıcı-
sıdır. O faal değildir ve dünya ile il-
gilenmez. O yüzden dünya iktida-
rını 7 meleğe devretmiştir. Her bin 
yılda bir melekler insan kılığına 
girip yeryüzüne iner, yeni bir ka-
nun getirir, giderlerken de geride 
bir çocuk bırakırlar. İşte o çocuk 
bir şeyhtir. Tanrı adına yeryüzü 
nizamını sürdüren bu melekle-
rin başında Azazil, bir diğer adıy-
la “Tavus Meleği” (melekê tawûs) 
vardır. Tavus Meleği, meleklerin 
en güçlüsü, en iyisidir. Tanrı adı-
na düzeni yürüten yani Tanrı’nın 
ikinci kişiliğidir. Ezidi inanışı-
na göre, Tanrı Adem’i yarattıktan 
sonra, bütün meleklerine Adem’e 
secde etmesini emreder. Ancak 
Tavus Meleği, Tanrı’dan başkasına 

secde etmeyeceğini, çünkü kendi-
sinin ateşten, Adem’in topraktan 
yaratıldığını söyleyerek secde et-
meyi reddeder. Bunun üzerine 
Tanrı, onu cennetinden kovar, o 
da 7 bin sene ağlayıp gözyaşı dö-
ker, öyle ki döktüğü gözyaşlarıy-
la cehennemin ateşini söndürür. 
Tanrı ödül olarak, onu tekrar cen-
netine kabul eder.

Bu inanıştan, Ezidiler şöyle bir 
sonuç çıkarmışlar. Tavus Meleği, 
Tanrı’nın buyruğuna karşı gelerek 
“kötü” bir şey yaptı. Yaptığı “kötü-
lükle” Tanrı bile baş edemediğine 
göre, kötülüğü “uyandırmamak” 
lâzım. Onun için en iyisi, Tanrı’yı 
bile dize getirebilen kötülük tim-
salini yok saymaktır. İnsanın kar-
şılaştığı her şey Tanrı’nın isteğine 
göre olur ve iyidir. Bir şeyi kötü di-

ye nitelendirmek, insanın bakış 
açısına bağlıdır. Kötülük ve ce-
hennemin olmaması, kendisiy-
le birlikte cehennemin kapılarını 
açan varlığı da yok sayar Ezidiler, 
şeytana tapınmayı değil, onun 
varlığını yadsımayı temel alıyor-
lar. Tanrıdan sonra en büyük var-
lık olan Azazil, yani Tavus Meleği, 
Ezidilerin çevresinde yaşayan 
Sünni çoğunluk ve Hıristiyan azın-
lık tarafından kötülüğün simgesi 
“Şeytan” olarak görüldüğünden, 
Ezidiler bu yüzden “şeytan” keli-
mesini hakaret olarak algılamış, 
bu kelimeyi hayatlarından çekip 
almışlar. Bundan dolayı “şeytan” 
kelimesini kullanmaz, bu kelime-
yi çağrıştıracak “şat”, “kaytan”, 
“na’let”, “şin” vb. kelimelerin kul-
lanılmasını yasaklamışlar.

MARUL YASAK, KURU 
FASULYE HARAM

Ezidi inanışına göre, insan ölür 
ancak ruhu ölmez, ruh başka göv-
delere geçerek varlığını sürdürür. 
Güneş, ay ve yıldızlar ışık kaynak-
larıdır, onun için hepsi kutsaldır. 

Ateş, nur saçan bir kaynak oldu-
ğu için kutsanır ve ona asla tü-
kürülmez. Kutsal kitapları olan 
“Kara Kitap”ta (Mishefa Reş) 
bazı yasaklar şöyle sıralanır: 
“Peygamberin adını çağrıştırdığı 
için marul yemek yasaktır. Kuru 
fasulye haramdır. Koyu mavi bo-
ya kullanmak, mavi elbise giy-
mek yasaktır. Onu karnında sak-
ladığı için Yunus Peygamber’e 
saygısızlık olmasın diye, balık 
yenmez.
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Omar’ın anlattıkları, IŞİD’in 
gençleri kandırmak için 
hangi yöntemleri kullan-

dıklarını gösterdiği gibi Türkiye’de 
özgürce hareket ettiğini ve pek 
çok cihatçının Türkiye üzerinden 
Suriye ve Kürdistan’a geçtiklerini 
de gösteriyor. Omar, Esad rejimi-
ne karşı savaşmak için iki arkada-
şıyla birlikte 2013 yılı sonbaha-
rında ‘Komal’ adlı İslami grupla 
Halepçe’de ilişki kurduklarını ve 
Özgür Suriye Ordusu elemanlarıy-
la buluşmak amacıyla Türkiye’ye 
geçtiklerini söylüyor. 

Türkiye’de kendilerini karşılayan 
kişinin onları lüks bir otele yerleş-
tirdiğini ve pahalı yemekler ısmar-
ladığını, otelde bir kaç gün kaldık-
tan sonra militanlar tarafından 
Türkiye-Suriye sınırında bulunan 
bir eğitim kampına götürüldükle-
rini  anlatıyor.  Ancak kampa gel-
diklerinde kampın Özgür Suriye 
Ordusu kampı değil bir IŞİD kam-
pı olduklarını fark ettiklerini ise 
şu cümlelerle dile getiriyor: “Onlar 
normal Arapça konuşuyorlar-
dı. Ama kampa gelene kadar bize 
IŞİD’dan söz etmediler. Bizim da-
ha önce ÖSO ve TV’den duyduğu-
muz şeyleri, rejimin bir ölüm maki-
nesi gibi kendi Müslüman halkını 

öldürdüğünü anlattılar. Ayrıca bizi 
Kilis’e bir otele götürdüklerinde de 
sakalları yoktu ve modern giysile-
ri vardı. Bundan dolayı Türkiye’ye 
Suriye Muhalefeti’ne katılmak için 
gelen diğer insanlar gibi biz de on-
ların IŞİD’den değil ÖSO’dan ol-
duklarını sandık.”

KAFA KESMEYİ HAYVANLAR 
ÜZERİNDE DENİYORLAR

Fiziki olarak hayatta kalmayı ba-
şardığını ancak Rakka’da ta-
nıklık ettiği korkunç olayların 
etkisinden yaşamı boyunca kur-
tulamayacağını söyleyen Omar, 
gazetecinin IŞİD’in boyun kesme-
leri ölüler üzerinde denediği iddi-
alarının doğru olup olmadığı so-
rusunu “Hayır, benim kaldığım 
kampta boyun kesmeler tavuk-
lar ve hayvanlar üzerinde dene-
niyordu. Ben denemedim. Teknik 
eğitimim olduğu için kampa gel-
diğimde bana teknik aletler ver-
diler. Tabanca ve hafif silahlarla 
atış talimleri yaptım. Benim ana 
görevim iletişim aletlerini kullan-
mak, düşmanın telefon ve telsizle-
rini dinlemek,  dijital alet ve arşivi 
saldırılardan korumaktı. Asla ça-
tışmalara katılmadım ve bundan 
ötürü YPG, aylar sonucu süren 

araştırmaların ardından benim ai-
leme dönmemi kabul etti” diyerek 
yanıtlıyor.Omar, IŞİD komutanları-
nın saflarına katılan gençleri ikna 
edebilmek için kullandığı yöntem-
lerle ilgili açıklamalarda da bulu-
nuyor. Kendilerine en iyi yiyecek 
ve giysilerin verildiğini, dostça ve 
kardeşce muamele yapıldığını, öl-
düklerinde cennete gideceklerinin 
söylediğini  belirten Omar, “Bizler 
için para harcayan, yemek, giysi ve 
arabalar veren, saygı gösteren ör-
gütte kalmanın  ahlaki bir sorum-
luluk olduğu, bizlere iyi davranan 
insanları terk etmenin ihanet ola-
cağı hissine kapıldık” diyor.

IŞİD’ÇİLERİ CENNETTE 72 
BAKİRE KARŞILAYACAK!

Kendilerine, öldükleri takdirde şe-
hit olacakları ve 72 bakirenin ken-
dilerini cennette karşılayacağının, 
ayrıca yakın akrabalarının cehen-
neme gitmekten kurtulacağının 
söylendiğini aktaran Omar, Bize 
Müslüman olmayan tutsak ka-
dınların karılarımız olacağını ve 
Allah’ın bunu istediğini söylediler. 
Kutsal İslami savaşta düşmanın ka-
dınları ve çocuklarını öldüremezsi-
niz, onları tutsak alırsınız. Evli olan 
cihatçılarının kadınlarla cinsel iliş-

kide bulunmaları serbest. Ama ço-
cuklara ev işleri ya da cihatçı olma-
yı öğretmeliyiz. Fakat ben iletişim 
teknisyeni olduğum ve savaşa ka-
tılmadığım için bunlardan hiç biri-
ni yapmadım” şeklinde konuşuyor. 
IŞİD’in bunları gururla ve İslami 
Şeriat yasalarının gereği olarak ya-
pılması gereken şeyler olarak pro-
paganda ettiğini söyleyen Omar, 
IŞİD saflarına katılan kadın mili-
tanların vücutlarını IŞİD’li cihatçı-
lara sunduklarını söylüyor. Bunun 
‘Cihat için seks’ olarak adlandırıl-
dığını ve bu kadınlara hizmetleri-
nin karşılığı olarak öldüklerinde 
cennete gideceklerinin vadedildi-
ğini belirttikten sonra, “Ama bu 
kadınlar daha çok komutanlarla 
birlikteydi. Sıradan cihatçı savaş-
cıların bu kadınlarla birlikte olduk-
larını görmedim” diyor.

İNTİHAR EYLEMCİLERİNE 
TECAVÜZ SERBEST

Omar, IŞİD komutanlarının  baş-
ka ülkelerden gelen cihatçılara 
Arapça konuşan Müslümanlara 
kıyasla daha az saygı gösterd-
klerini, bu kişilerin meslek bilgi-
si olmayan değersiz kişiler ola-
rak kabul edildiklerini ve daha 
çok intihar eylemcileri ekiplerine 
yerleştirildiklerini ifade ederek, 
“Beyinleri cennetteki kadınlarla 
yıkanıyor, intihar eyleminden ön-
ce tecavüz edebilecekleri söyleni-
yordu” şeklinde konuşuyor.

YPG SAVAŞCISININ CESARETİ 
BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Tutsak düşen bir YPG üyesinin, 
herkesin önünde kafasının kesil-
mesinden sonra IŞİD’den kaçma-
ya karar verdiğini belirten Omar, 
YPG savaşcısının ölene kadar 
IŞİD’çileri aşağılamayı sürdürdü-
ğünü belirterek “Yaşamımda böy-
lesi cesur bir insan görmedim. 
Parmaklarını kestiler ama o ci-
hatçıları aşağılamayı sürdürdü. 
Boynunu arkadan yarıya kadar 
kestiler ve acı çekmesi için yara-
sına tuz döktüler ama ölene ka-
dar teslim olmayı reddetti” diyor. 
YPG’li savaşcının vahşice katle-
dilmesinin kendisini çok etkiledi-
ğini, kaçmaya veya intihar etmeye 
karar verdiğini söyleyen Omar, bir 
kaç hafta sonra Rojava’da bir IŞİD 
üssüne gönderildiğini ve üsse bas-
kın yapan YPG güçlerine teslim ol-
duğunu anlatıyor. 

Eski IŞİD’çiden kan 
donduran itiraflar

İsveç’in en yüksek tirajlı gazetelerinden Dagens Nyheter’de  IŞİD 
saflarında savaşırken bir çatışma sırasında YPG’ye teslim olan 

‘Sherko Omar’ adlı bir Kürt gencinin tanıklık ettiği vahşeti anlattığı 
bir makale yayımlandı.

Geçtiğimiz nisan ayında 
Avusturya’nın başkenti 
Viyana’da ansızın kaybo-

lan Samra ve Sabina Suriye’ye 
gitmekten bin pişman. Boşnak 
kökenli 17 ve 15 yaşındaki lise 
öğrencisi iki kız geri dönmek is-
tiyor. Ama kaçamıyor. “Zeitung 
Österreich” gazetesine konu-
şan kızların yakınları, Samra ve 
Sabina’nın aileleriyle yeniden 
ilişkiye geçtiklerini anlattı.

Gazeteye konuşan yakınları 17 
yaşındaki Samra’nın bir Çeçenle 
evlendiğini, IŞİD teröristlerinin 

baş kesme, işkence ve şidde-
ti karşısında şoka uğradığını ve 
Avusturya’ya dönmek istediğini 
söyledi. 

15 yaşındaki Sabina’nın ge-
ri dönmek istediğinin pek açık 
olmadığı kaydedildi. İki genç 
kızın Suriye’de IŞİD’in kont-
rolündeki Rakka kentinde bu-
lundukları sanılıyor. İki genç 
kız geçtiğimiz nisan ayında ai-
leleri için “Suriye’ye gidiyoruz. 
Cennette buluşuruz” diye bir ve-
da mektubu bırakarak, ortadan 
kaybolmuşlardı.

Sabina ve Samra dönmek istiyor

İŞID -  katilleri Avusturya 
silahlarıyla insanları öldürüyorlar!

10 yaşlarında olduğu-
na inanılan İŞID taraf-
tarı bir çocuk, elinde 

Avusturya yapımı neredeyse bo-
yu kadar silah ve üzerinde mili-
tan kıyafetiyle bir ölünün başın-
da poz veriyor.  Babasıyla birlikte 
savaşa katılan çocuk, yapılan bir 
hava saldırısında babasıyla öldü-
rüldü. En genç savaşçımız dedik-
leri Abu Ubadidah adındaki ço-
cuk, ölümünden sonra kahraman 
ve şehit ilan edildi. Teröristler 10 
yaşındaki çocuğun onlarca fotoğ-

rafını sosyal medyada paylaştılar. 
Fotoğraflarda çocuğun elindeki si-
lahın Avusturya ordusuna ait STG-
77 olduğu çok açık şekilde görülü-
yordu. 

Uzun zamandır İŞID Terörist-
lerinin Avusturya yapımı silah-
larla savaştıkları yönünde ortaya 
atılan iddialar böylece doğrulan-
mış oldu. Ellerinde bulunan si-
lahlar Steyr saldırı tüfekleri ve 
Glock tabancalar. Yeşiller Partisi 
politikacısı Peter Pilz, sosyal 

medyada paylaşılan fotoğraflar-
la ilgili düşüncelerini şöyle ifa-
de etti: Avusturya uzun yıllardır 
Ortadoğu’ya silah göndermekte-
dir. Gönderilen silahların bir gün 
teröristlerin eline geçebilir di-
ye, çok uyarıda bulundum, ama 
eleştirilerim dikkate alınmadı. 
Bugün eleştirilerim konusunda 
ne kadar haklı olduğumu görüyo-
ruz. Pilz, Savunma Bakanı Gerald 
Klug’a cevaplandırılması amacıy-
la “ Avusturya’nın, Suriye’de ki bu 
kanlı savaşa desteği sadece bu-

nunla sınırlımıdır?” , diye soru 
önergesinde bulundu. Savaş araç-
larının sevkiyatından yetkili olan 
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Karl – 
Heinz, Avusturya Kamuoyunu ay-
dınlatmak için şu açıklamayı yap-
tı: Bu fotoğraftan haberdarız. 

Silah Avusturya’dan mı gönderil-
miş, diye gereken araştırma tarafı-
mızca yapılmaktadır. Silah numa-
rası olmadan bunu tespit etmek 
oldukça zor olacak. Belki de tüfek 
taklit bir yapımdır, dedi. 
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nın kalitesine ve yüksek güve-
nirliliği ile paraleldir. Ne kadar 
kaliteli Hukuk Devleti ve az ay-
rımcılık o kadar o ülkeyi vatanı 
olarak sevme Kalite ne kadar dü-
şük ise o kadar kendilerini kötü 
hissederler. Tüm Bayraklar say-
gıya değerdir. Avusturya’nın son 
yüz yıllık tarihi incelendiğinde 
1938 yılindan itibaren Bayrak 
milliyetciliği kollektiv ortak anı-
larda kötü anılar olarak hala 
canlı olarak saplı kalmıştır. Bu 
tarihi Türkiye göçmenleri olarak 
çok iyi bilerek Bayraklar ile değil 
kamuya yararlı değerler üreterek 
fikir, sanat alanından , iş dünya-
sında hizmet ve ürünlerimizle 
hem kendimizi hemde geldiği-
miz ülkelerin en iyi tanıtımına 
katkıda bulunabiliriz. Kardeşlik 
köprüleri kurabiliriz. Avusturya 
bu konuda açık ve örnek bir ül-
kedir. Avusturya’lı Türklerin tü-
münü ayrım yapmadan uyum-
suzlar diye genelleme yapmak ve 
bunu devamlı tekrarlamak talih-
siz bir alışkanlık, ön yargılı bir 
teşhis ve gelecek için temelle-
ri bataklık üzerine atılmış bir ev 
misalidir. Dinlerimiz kutsaldır. 

Özeldir. Dinin siyasallaşması ise 
hangi din olursa olsun tehlikeli-
dir. Niyet önemlidir. Türkiye göç-
menlerin çogu Avusturya’yı elli 
yıl sonra hukuk devleti norm-
ları yükseldikçe ve ayrımcılık 
azaldıkça vatanları olarak da-
ha fazla sevmektedirler. 6 bin-
de fazla Avusturya’lı esnaf ve 
isadamı 25 bine yakın çalışanla-
rı ile milyarlarca Avro ciroları ile 
Avusturya’ya gece gündüz hiz-
met ederken on binlerce işcı, me-
mur, sanatçı bu ülkenin son elli 
yılına hizmet ederek bu ülkenin 
dünyada yaşanabilir en güzel ül-
kelerden biri olmasını sağlamış-
lardır. Eksikler vardır. Bunun en 
sert öz eleştiriler ile Almanca ve 
Türkçe dile getirmiş bir sade va-
tandaş olarak bu vesile bardağın 
dou tarafını söylemek istedim.”

“VATAN HUKUK DEVLETİNİN VE 
AYRIMCILIĞININ OLMADIĞI YERDİR” 

Wolf’un Avusturya uyum 
Bakanlığının en son 
göçmenler ile ilgili bu-

gün yayınlanan raporuna göre 
Türkler en fazla uyumsuz göç-
men grubu. Filmi, mitingi ve 
bayrakları izledik. Bu konuda ne 
diyorsunuz diye başladığı soru-
suna Birol Kılıç şöyle cevab ver-
di. “ 300 bin fazla nüfusa ulaşan 
Avusturya Türkleri hak, hukuk-
larının yenmediği, din, ırk ve 
mezheb ayrımcılığın olmadığı 
gerçek hukuk devletini vatanla-
rı gibi severler ve sayarlar. Hak 
ve hukukun olmadığı din, mez-
heb ve ırkçılığın olduğu ülkeler-
de ise kendilerini iyi hissetmez-
ler. Bu şartlar Avusturya için 
geçerli olduğu gibi Türkiye için-
de geçerlidir. Günümüzde mo-
dern devletlerin vatandaşlar ile 
ilişkileri Cumhuriyetçi Demokrat 
Anayasal Hukuk Devleti hakları-

Avusturya´nın en fazla izlenen haber programı ORF ZIB2 programına çıkan Avusturya Türk KÜLTÜR 
Cemiyeti sözcüsü Birol Kılıç sevilen sunucu Armin Wolf’un birçok sorusunu cevabladı. 
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 Avusturya ve Türkiye arasını gerecek korkunç iddia : 

“Türkiye İnterpol listesinde Avusturya 
Devleti tarafından aylardır iade 
edilmesi istenilen Avusturya 
pasaportunu yakmasının yanında, 
Avusturya’da ve Almanya’da terör 
estiren o IŞİD militanını da takas 
için serbest bıraktı”

Türkiye’nin rehineler karşı-
lığında elindeki IŞİD’cileri 
salıverdiği iddiası ilk kez 

dile getirilmiyor. Benzer iddia-
lar İngiliz ve Danimarkalı ma-
kamlar tarafından de dile ge-
tirilmişti. İki ülke hükümetleri 
de halen Ankara’dan açıklama 
bekliyor.

HATAY’DA YAKALANDI, 
KONYA’DA TUTULDU

2012’de radikal İslamcı faali-
yetlerinden ötürü Almanya’yı 
terk  e tmek zorunda kalan 
Mahmud’un, Mısır ve Libya’da 
bulunduktan sonra 2013 yılı 
Mart ayında sahte pasaportla 
Hatay’da yakalandığı ve gözal-
tına alındığı bildirildi. Bir yıl-
dan fazla sınırdışı edilmek üze-
re Konya’da tutulan Mahmud’un 
Avusturya makamlarının iade 
başvurusu yapmasına rağmen 
neden iade edilmediği de tartış-
ma konusu oldu.

19 AĞUSTOS’TA SALIVERİLDİ

Diken.com.tr sitesinden Elmas 
Topçu’nun aktardığı habere gö-
re Spiegel, Türk makamlarının 
Mahmud’u 19 Ağustos 2014’te ser-
best bıraktığını yazmış, bunun üze-

rine yapılan başvuruda Türk ma-
kamları bu bilgiyi doğrulamıştı. 
Türkiyeli rehineler bu tarihten yak-
laşık bir ay sonra, 20 Eylül’de salıve-
rilmişti. Haftada bir polise gitmesi 
gereken Mahmud’un bunu yapma-
ması üzerine Alman ve Avusturya 

basını Suriye’ye giderek IŞİD’e ka-
tıldığını ileri sürmüştü. Türkiye’de 
serbest bırakılan Mahmud’un da 
IŞİD‘e katıldığı ihtimali üzerin-
de durulmuştu. Öyle de oldu. ‘Ebu 
Usama El Garip’ kod adını kulla-
nan Mahmud’un Suriye’ye geçti-

Avusturya IŞİD ile özellikle teröre yönelik kanunları sertleştirerek yatıp kalkarken 
bu korkunç iddia güven bunalımını derinleştirdi. Avusturya ve Almanya’daki en 
tehlikeli, radikal İslamcı selefi figürlerden biri olarak tanınan Viyana doğumlu 

Muhammed Mahmud’un da Türkiye vatandaşı rehinelere karşılık IŞİD ile takas 
edilen kişilerden biri olduğu iddia edildi. Mahmud Avusturya´da Avusturya pasa-
portunu yakan ve Avusturya devletininin değişik kurumlarına açık bir şekilde şid-

det uygulamaya davet eden tehdit videoları nedeni ile tutuklanmış ve hapis cezası 
almış birisi. Müslümanların resminin devamlı bir şekilde Avusturya basınında 

kötüleşmesinin baş nedenlerinden bir tanesi olarak görülen IŞİD üyesi daha 
sonra Almanya’ya giderek ve orada aynı yöntemleri kullandığı için Almanya tara-

fından arananlar listesine girmesinden ülkeden kaçtı. Mahmud daha sonra Suriye 
sınırında (Hatay) yakalanmış ve Türkiye’de interpol tarafından arandığı içın hapi-

se atılmış ama Avusturya’nın defalarca geri iadesini istemesine rağmen teslim 
edilmemişti. Avusturya gazetesi Kurier’de yer alan haber, IŞİD militanlarından 
Muhammed El Zerkavi’nin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma dayandırıldı.

ği ve hafta sonunda da Rakka’da 
‘IŞİD’in şairi’ olarak bilinen Ahlam 
El Nasır ile hayatını birleştirdiği du-
yuruldu. Bu bilgi, merkezi ABD’de 
olan ve radikal İslamcı grupları iz-
leme kurumu SITE tarafından da 
doğrulandı. Bir başka IŞİD militanı 
Ebu Muhammed El Zerkavi de twit-
ter hesabından yaptığı paylaşımda, 
kod adıyla andığı Mahmud’un Türk 
rehinelere karşılık takas edildiği-
ni yazdı. Zerkavi’ye göre Türkiye re-
hinelere karşılık 200 IŞİD militanı 
serbest bıraktı. Zerkavi, tweet’in-
de şöyle dedi: “Sevindirici gelişme: 
Türk hapishanesinden serbest bıra-
kılan 200 IŞİD askeri arasında ‘Ebu 
Usama El Garip’ de var. Yüzde 100 
doğru.” 

İŞİN İLGİNÇ YANI İSE SÖZ 
KONUSU TWEET’İN ŞU AN 

SİLİNMİŞ OLMASI!

Krizin çözüldüğü ilk günler-
de ‘‘Velev ki takas yapıldı” diyen 
Erdoğan, konunun gündemden 
düşmemesi üzerine de “102 günün 
sonunda 49 kardeşimizi oradan 
kurtarmış olduk. Efendim nasıl kur-
tardınız? Ne verdiniz? Ne verdiysek 
verdik. İşi bitirdik mi, sen ona bak” 
ifadesini kullanmıştı.

MUHAMMED MAHMUD 
KİMDİR?

Mısırlı Müslüman Kardeşler 
üyesi Sami Mahmud’un oğlu 
Mohammed Mahmud, 1985 yı-
lında Viyana’da doğdu. 2003 yı-
lında Irak’taki El Kaide kam-

pında eğitim aldığını ileri süren 
Mahmud, 2007 yılında Almanya 
ve Avusturya’da terör saldırıla-
rı düzenlenmesi için yaptığı çağ-
rılar üzerine Avusturya’da gö-
zaltına alındı. Avusturya polis 
birimleri, saldırı çağrıları yapılan 
videoların Mahmud’un bilgisa-

yarından yüklendiğini tespit etti. 
Mahmud, terör örgütü kurmak ve 
desteklemek suçlarından yargı-
landı ve 4 yıl hapis cezasına çarp-
tırıldı. Cezasını tamamlamasının 
ardından 2011 yılında serbest ka-
lan Mahmoud, Berlin’e giderek, 
kendisi gibi radikal İslamcı, ta-

nınmış selefi Denis Cuspert ile 
birlikte propaganda faaliyetine 
başladı.

Her ikisi daha sonra faaliyetle-
rini Solingen ve Bonn’a kaydır-
dı. Mahmud Solingen’de ‘Milleti 
İbrahim’ adlı cemaati kurdu. 

Mahmud’un aynı isimli derneği ve 
faaliyetleri, 2012 yılında Solingen 
ve Bonn’da düzenledikleri ve iki 
polisin de ağır yaralandığı göste-
rilerin ardından 2012’deki baskın 
ve sonrasında çıkan kararla tüm 
ülkede yasaklandı.

2012 yılında Hessen eyaletinin 
hakkında sınırdışı kararı çıkar-
masından hemen önce Mahmud, 
Almanya’yı terk edip önce Mısır’a, 
ardından da Libya‘ya gitti. İnternet 
üzerinden cihat propagandası ya-
pan Mahmud, Avusturya pasapor-
tunu yaktığı videosuyla yine teh-
ditler savurdu.

Mahmud’un Almanya’da bir-
likte faaliyet yürüttüğü Denis 
Cupert’in de 2012 sonu, 2013 yı-
lı başından beri Suriye’de önce El 
Nusra, sonrasında IŞİD safların-
da savaştığı ortaya çıkmıştı. 2013 
yılında Alman dışişleri bakanlığı, 
Cuspert’in Türkiye’deki Alman ku-
rum ve kuruluşlarına intihar aldı-
rısı düzenleyebileceği uyarısında 
bulunmuştu. Cuspert’in, son ay-
larda IŞİD içinde yükselerek üst 
düzey temsilcilerle yakın ilişkide 
bulunan komutanlardan biri hali-
ne geldiği kaydedilmişti.

Hürriyet’tin verdiği ha-
ber göre hükümetin, 
5411 Sayılı Bankacılık 

Kanunu başta olmak üzere ba-
zı kanunlarda değişiklik öngö-
ren yasa tasarısında Vakıfbank 
ile ilgili çok önemli bir değişik-
lik yer aldı. Tasarının 7.madde-
si ile 6219 Sayılı Türkiye Vakıflar 
Bankası Kanunu’nun 6.maddesi-
ne yeni fıkralar eklenmesi öngö-
rüldü Buna göre banka hisselerin-
den, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 
ait olan yüzde 58.5 oranındaki pa-
yın tamamı, Bakanlar Kurulunca 
belirlenecek beher hisse değe-

ri üzerinden Hazine’ye devredi-
lecek. Hazine’nin ödeyeceği ra-
kam; banka tarafından üç ayrı 
firmaya yaptırılan bedelin orta-
laması göz önünde bulundurula-
rak Bakanlar Kurulu tarafından 
belirlenecek.Yine ödemenin na-
sıl yapılacağına da hükümet ka-
rar verecek. Bankacılık yetkilileri, 
kamulaştırma adımının arkasın-
dan Vakıfbank’ın özelleştirilmesi-
nin gündeme geleceğine dikkat çe-
kiyorlar.

VAKIF MALI 
KAMULAŞTIRILAMAZ

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 
üst düzey bir bürokrat, Vakıflar 
B a n ka s ı’n ı n  b i z z a t  Ad n a n 
Menderes’in talimatıyla 1954 yı-
lında kurulduğunu ve Menderes’in 
kendi cebinden 50 lira verdiğini 
anımsattı. Bürokrat, “Türkiye yü-
zölçümünün neredeyse yüzde 25’i 
vakıf malı. Vakıfların banka ih-
tiyacı mı kalmadı da Vakıfbank 
özelleştirilecek. Vakıflar’ın han-
gi malı bu kadar süre içinde böy-
lesine değerlenmiş? Banka 1954’te 
50 milyon lira sermayeyle kurul-
muş. Bugün değeri 10 milyar do-
lar. Bunun yaklaşık yüzde 60’ının 

vakıflara ait olduğunu düşünür-
sek; 6 milyar dolar. Var mı böyle 
başka bir yatırım” diye sordu. Aynı 
bürokrat, bunun yasalaşması ha-
linde Anayasa Mahkemesi, ora-
sı olmaz ise Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nden döneceğini id-
dia etti. Hükümet gerekçesinde, 
BDDK’nin temettü izni vermeme-
sinin gösterildiğini vurgulayan 
bürokrat, “Ne olmuş daha önce de 
izin verilmiyordu. Vakıfların para-
ya ihtiyacı varsı, yüzde 5 hissesini 
halka arz etsin, kendisine düşen 
miktarı, 300 milyonu cebine koy-
sun” dedi. 

Hükümetten Vakıfbank 
ile ilgili bomba karar

Hükümetin, bugün Meclise gönderdiği tasarıdan Vakıfbank bombası çıktı. Tasarının 7. maddesi ile Vakıflara 
ait olan yüzde 58’lik hissenin tamamı, belli bir bedel karşılığı Hazine’ye devrediliyor. Menderes’in talimatıyla 

kurulan bankanın hisselerinin Hazine’ye devredilmesi ‘kamulaştırma’ olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, 
vakıf malının kamulaştırılamayacağını, bu düzenlemenin yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi veya 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden döneceği konusunda uyarıyor.
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Viyana Julius Meinl am 
Graben'da kilosu 399 av-
roya satılan, Japonya asıl-

lı sığırların Avustralya'da sürdük-
leri lüks hayat tanıtım broşüründe 
şöyle anlatılıyor: 4000 Wagyu sı-
ğırından her biri küçük çiftlik iş-
letmelerinde, kendi doğal alanla-
rına özgü koşullarda ve antibiotik 
almadan büyüyor. Bir çiftçi 5 ve-
ya en fazla 10 hayvanın bakımı-
nı üstleniyor, zaten zaman açısın-
dan daha fazlası mümkün değil. 
Dünyanın en pahalı sığırı olan 
Wagyurind'in bakımı özel bir il-
gi gerektiriyor ve kesilebilir ha-

le gelmesi diğer türlerden üç kat 
daha fazla zaman alıyor. Wagyu 
(Wa=Japon, Gyu=Sığır) kas içi yağ-
larının ve doymamış yağların ora-
nından dolayı diğer sığır türlerin-
den ayrılıyor. Japonya'nın Kobe 
şehrinde bu siyah sığırlar yaşam-
larını büyük bir lüks içinde geçiri-
yorlar. Bol bol taze arpa, yeşillik, 
havuç ve patates ile beslenen bu 
sığırlara, yemeğin ardından ödül 
olarak az miktarda bira veriliyor. 
Bu bira sayesinde sığırın stresi 
azalıyor ve iştahı artıyor. Sığırın 
kaslarındaki rahatlama duygusu-
nu arttırmak için pirinç şarabı ve 

özel masaj eldivenleriyle yakla-
şık iki saat boyunca masaj yapılı-
yor. Daha sonra klasik müzik eşli-
ğinde rahatlamaya bırakılıyorlar. 
Bu rahatlama programları, sığırın 
kaslarının yumuşamasını ve ula-
şılmak istenen kaliteli yağ mik-
tarının elde edilmesini sağlıyor.  
Sonuç ise kısa bir pişirimden son-
ra karşılaştırılamayacak bir de-
neyime dönüşen lezzet dolu, su-
lu ve yumuşak bir sığır eti. Afiyet 
olsun". 

Birinci ve ikinci Abdülkadir 
Savaşı,  Kırım Savaşı, 
Meksika’ya saldırı, Çin-

Fransız Savaşı, 1. Dünya Savaşı, 
H i n d i ç i n i  S ava ş ı ,  C e z ay i r 
Bağımsızlık Savaşı ve son ola-
rak Körfez savaşında çarpıştı-
lar.İçlerinde Cezayir’den Fas’a, 
Türkiye’den Letonya’ya kadar 
36 ülkeden paralı asker vardı. 
Fransa’nın (şimdilerde ABD yancı-
lığıyla idare ettiği) emperyalist dö-
neminin son araçları idi bu katiller 
sürüsü.

Fransız ordusuyla birlikte, 1954 
– 1962 yılları arasında Cezayir’in 
bağımsızlık savaşında resmi ra-
kamlara göre 250 bin, resmi ol-
mayan rakamlara göre ise 1 mil-
yondan fazla insanı öldürdüler. 
Yukarıdaki fotoğraflar işte o dö-
nemde yaptıkları vahşi katliam-
lardan. Kendileri hatıra fotoğrafı 
olarak çektirmişler. Cezayirli mü-
cahitlerin başlarını kesmişler, poz 
vermişler, kellelerin ağzına cin-
sel organları tıkmışlar. İşte IŞİD’in 
Batı emperyalizminin bir aracı ol-
duğuna en somut kanıt. 1959’da 
kelle kesen emperyalizm, 2014 yı-
lında yine kelle kesiyor. Pardon 

kestiriyor! Emperyalist dönemin-
de İngilizlerin Nepalli Gurka bir-
likleri de ellerindeki palalarla 
düşmanların kellesini keserdi.

ABD’nin Black Water denen kapi-
talist lejyonerleri de Irak’ta ben-
zeri vahşete imza attı. Bunlardan 
birini hiç unutmuyorum, araçta 
giderken etrafa ateş açıp eğleni-
yorlardı. Bir sürü sivili öldürüyor-
lar ve çığlıklar atıyorlardı. Irak ve 
Suriye’deki son çatışmalardan ge-
len görüntülerde ise IŞİD militan-
ları yine Black Water katilleri gibi 
araçlarından sokakta gezen sivil 
Şiilere ateş açıp masumları öldü-
rüyordu.

Şimdi ise kendi yarattıkları IŞİD ka-
tillerini tasfiye için yeniden bir hay-
dut ordusu kuruyorlar. Konya’da 
eğitilecek 2 bin kişiden söz ediliyor. 

Anayasa ve uluslararası hukuka 
kökten aykırı. Cezayir’deki katliam 
da aykırı idi. Ama Tayyip Erdoğan’ın 
en çok sevdiği lider olan Adnan 
Menderes yönetimi o zaman BM’de 
Fransız hükümetinden yana oy kul-
lanmıştı. Oysa Cezayirli mücahitler 
bağımsızlık savaşında Atatürk’ü ör-
nek alıyordu. Şimdi de farklı değil. 
Bölgede emperyalizme karşı sava-

şan Suriye’yi arkadan bıçaklamak-
ta ısrarcı Menderes’in çocukları. 
Kelle kesmek ise emperyalist terö-
rün alameti farikası. İster IŞİD, is-
ter PKK, ister ÖSO, ister Hamas, is-
ter Nusra… Katar’ı, Ürdün’ü, İsrail’i, 
Suudi Arabistan’ı ve diğerleri! Hepsi 
de emperyalizmin lejyonerleri.

Hüseyin Vodinalı

Yabancı Lejyon (Fransızca: 
La Légion étrangère), Fransız Kara 

Kuvvetlerine bağlı olup yabancı 
uyruklular ile oluşturulan düzenli 

birlikleri
Napolyon Savaşlarında Fransa’nın nüfusunun azalmış 
olması ve Cezayir Savaşında kayıpların çoğalmasından dolayı 
10 Mart 1831’de Louis-Philippe’in kararıyla kurulmuş.

Japon asıllı Wagyu, her gün yemekten sonra bira 
içiyor, masaj yaptırıyor, klasik müzik dinliyor!Bakımı 
duyanları şaşkına uğratan Wagyu fiyatıyla da ''yeme 

de yanında yat'' dedirtiyor.  

Viyana'da kilosu 399 
Euro'dan sığır eti
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Besteci, söz yazarı, yorumcu, 
halk ozanı Ertaş, 25 Eylül 
2012’de 74 yaşındayken 

İzmir’de, prostat kanseri nedeniyle 
hayata veda ettiğinde tüm hayran-
ları, yakınları, sanat dünyası, siya-
siler ve memleketi Kırşehir halkı ya-
sa boğulmuştu... Neşet Ertaş,1938 
yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçe-
sinde Abdallar (Kırtıllar) Köyünde 
doğmuştur. Kırtıllar nüfusunun 
tamamı abdallardan ibaret olan 
bir aşiret köyüdür. Köyün çev-
rede “abdallar” adıyla anılma-
sı da bundan olsa gerek. Babası 
saz ustası Muharrem Ertaş, anne-
si Döne hanımdır. 7 kardeşi olan 
Neşet Ertaş ailenin ikinci çocuğu-
dur. Çocukluğunda 8 yıl Kırşehir, 
Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Keskin, 
Yerköy, Kayseri, Yozgat ve köyle-
rini gezdiler. Bu yüzden okula gi-
demedi. Babası Muharrem Ertaş 
Orta Anadolu Abdal Müziği gele-
neğinin gelmiş geçmiş en büyük 
ustalarındandır. 14 yaşında çalış-
mak için gittiği İstanbul’da ekme-
ğini kazanmak için her işi yaptı. 
Her işi yaparken de sesini ve sa-
zını duyanların telkiniyle 1957 yı-
lında Şençalar Plak tarafından ilk 
plağı yapıldı. “Neden garip garip 
ötersin bülbül” türküsü plak olun-

ca Neşet Ertaş efsanesi başladı. 
Neşet Ertaş bu arada Beyoğlu’nda 
da bir gazinoda sahneye çıkmak-
tadır. Neşet Ertaş bozlak türküleri-
ni feryat olarak nitelerdi. Anadolu 
insanının acı ve kederini dile geti-
ren en unutulmaz feryat onun se-
siydi. 2 yıl İstanbul’da çalıştı. Sonra 
Ankara’ya geldi ve sahne hayatı-
na burada devam etti. Ankara’da 

çalıştığı gazinoda Leyla isminde 
bir kızla tanıştı ve hemen evlen-
di. İki kız bir erkek çocukları oldu. 
1962’de İzmir Narlıdere’de askerli-
ğini yaptı. Neşet Ertaş askerlik dö-
nüşünde Leyla Ertaş ile süren 7 yıl-
lık evliliğini bitirip ayrılır.

Plak üzerine plak yapan Neşet 
Ertaş konserleriyle de bir çok şehri 

6-7 defa gezdi. Beste ve plaklarıyla 
çok meşhur oldu. 1978 yılında par-
makları felç oldu. Müzisyenlikten 
başka mesleğide olmadığı için iş-
siz kaldı. Tedavi olacak parayı bu-
lamadı. Çareyi 1979’da Almanya’da 
bulunan kardeşinin yanına git-
mekte buldu. Tedavisini orada yap-
tırdı. 3 çocuğunu da yanına aldırdı. 
Mesleğine Almanya’da tekrar baş-
ladı. Türklerin bulunduğu yerlerde 
gazino ve düğün salonlarında çalıp 
söylemeye başladı.

Çocuklarının eğitimi ve sanat-
sal çalışmalarından dolayı uzun 
bir süre Almanya’da kalan sanat-
çı, 2000 yılında İstanbul’da verdi-
ği konserle sahne hayatına geri dö-
ner. Yoğun yöresel özellikleri ve 
baskın mahallilik unsurları ile do-
nanmış bu müziği yöresinin dışına 
çıkarmış, ülke genelinde ve hatta 
yurt dışında bilinmesini ve tanın-
masım sağlamıştır. Neşet Ertaş, 
kendisine ait türkülerin son kıtala-
rında “GARİP’’ mahlasını kullan-
maktadır. Sanatçı şimdiye kadar 
sazı ile hiç bir sanatçıya eşlik etme-
di, sadece tek olarak çalıp söyleme-
yi tercih etti. Süleyman Demirel za-
manında Devlet sanatçılığı teklif 
edildiğinde, “devlet sanatçısı ol-
mak ayrımcılığa yol açar, ben hal-
kın sanatçısı kalmayı tercih ede-
rim” diyerek bu ünvanı ve devletten 
para almayı reddeddi. Unesco tara-
fından yaşayan insan hazinesi ka-
bul edilen Ertaş, 25 Nisan 2011 ta-
rihinde İTÜ Devlet konservatuarı 
tarafından fahri doktora ödülüne 
layık görüldü. Neşet Ertaş, Seyhan 
hanım ile evli olup, Döne, Canan 
ve Hüseyin Ertaş adında çocukla-
rı vardır. Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012 
tarihinde İzmir’de tedavi gördü-
ğü hastanede ileri evrede prostat 
kanseri nedeniyle 74 yaşında yaşa-
mını yitirmiştir. Neşet Ertaş’ın adı 
Kırşehir’deki caddelerde, okullar-
da bulunmaktadır, ayrıca babası 
Muharrem Ertaş’la birlikte bir de 
anıtı bulunuyor. Anadolu ozanlığı, 
diğer adıyla abdallık geleneğinin 
günümüzdeki temsilcisi, türküle-
rin ustası Neşet Ertaş aramızdan 
ayrılalı iki yıl oldu. Besteci, söz ya-
zarı, yorumcu, halk ozanı Ertaş, 
25 Eylül 2012’de 74 yaşındayken 
İzmir’de, prostat kanseri nedeniy-
le hayata veda ettiğinde tüm hay-
ranları, yakınları, sanat dünya-
sı, siyasiler ve memleketi Kırşehir 
halkı yasa boğulmuştu... Babası 
saz ustası Muharrem Ertaş, anne-

Neşet Ertaş aramızdan 
ayrılalı 2 yıl oldu

Anadolu ozanlığı, diğer adıyla abdallık geleneğinin 
günümüzdeki temsilcisi, türkülerin ustası Neşet Ertaş 

aramızdan ayrılalı iki yıl oldu.

si Döne Hanım’ın ilk çocuğu olarak 
Orta Anadolu bozkırlarının tam gö-
beğinde 1938’de Kırtıllar’da dünya-
ya geldi. Annesinin erken ölümün-
den babası ve kardeşleriyle birlikte 
sonra köyüne yerleşmişlerdir ve 
çocukluğu bu köyde geçmiştir. 
Ertaş, ilkokula gittiği yıllarda ön-
ce keman, sonra da bağlama çal-
mayı öğrendi. Babası Muharrem 
Ertaş ile birlikte yörenin düğünle-
rinde sazı ile çalıp sesi ile türkü-

ler söylemeye başladı. Neşet Ertaş, 
1950’li yılların sonunda İstanbul’a 
gelerek ilk plağını “Neden Garip 
Garip Ötersin Bülbül” adı ile baba-
sı Muharrem Ertaş’a ait bir türküyle 
çıkardı. Halk tarafından çok beğe-
nilen bu plağı ardından diğer plak, 
kaset ve halk konserleri takip etti.
Ankara’ya yerleşen Neşet Ertaş, 
yaşadığı sağlık sorunları nede-
niyle kardeşinin daveti üzerine 
Almanya’ya gider. Çocuklarının 
eğitimi ve sanatsal çalışma-
larından dolayı uzun bir süre 
Almanya’da kalan sanatçı, 2000 
yılında İstanbul’da verdiği kon-
serle sahne hayatına geri döner. 
Süleyman Demirel zamanında ken-
disine sunulan ‘devlet sanatçılığı’ 
ünvanını “epimiz bu devletin sa-
natçısıyız, ayrıca bir devlet sanat-
çısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor” 
sözleriyle reddetti. Halkın da bü-
yük desteğini alan Neşet Ertaş ade-
ta yaşayan bir efsane oldu. Unesco 
tarafından yaşayan insan hazine-
si kabul edilen Ertaş, 25 Nisan 2011 
tarihinde İTÜ Devlet konservatua-
rı tarafından fahri doktora ödülü-
ne layık görüldü.

Onurair Avusturya Koor-
tinatörü Üçal Dalgıç tara-
fından yapılan açıklama-

da şu ifadeler yer aldı :  „Haftanın 
Salı - Perşembe - Cumartesi - 
Pazar günleri İstanbul kalkış sa-

at 10.35 olacak.  Viyana kalkış ise  
12.35  olarak tarife ilan edilmis-
tir. Gerçek anlamda “Ucuz” uy-
gun fiyat yapısı ile ilk uçuş 26 
Ekim´de Anadolu bağlantılar ile 
başlayacaktır “ dendi.

Onurair 
Viyana’da

Onurair Istanbul (Atatürk Havalimanı ) 
Viyana,   Istanbul-Viyana arası düzenli 

seferlerine 26 Ekim´den itibaren başladığını 
bir basın açıklaması ile duyurdu.
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OKUYUCU ÖMER GÜL

SAYIN YENİ VATAN GAZETESİ 
HABER  SORUMLULARI, 

Dostun düşmanın belli ol-
madığı bu kötü ortamda ör-
nek yerel gazeteciliği çizgi-

nizi bozmadan başarılı bir şekilde 
bağımsız, korkusuzca, halkın çı-
karına sürdürdüğünüz için sizle-
ri tebrik ediyorum. 41 yıldan beri 
Avusturya'da yaşayan bir Türkiye 
göçmeni olarak içimde yara olan, 
acıyla izlediğim bazı olayları siz-
lerle paylaşmak istedim. Bu yazımı 
yayınlayabilirseniz, belki başkaları 
da faydalanabilir. Yayınlamazsanız 
da canınız sağolsun. Sizi takip et-
meye devam edeceğim. Aşağıda 
yazdıklarım içimde bir acı oldu-
ğundan paylaşmak istiyorum. 
Hedefim çirkin hal, davranış, du-
ruş ve sözlerde bulunan insan 
ama "özde nefsi bozukların" yap-
tıkları zibidiliklerin, çirkinlikle-
rin hafife alınmaması gerektiğini 
ve herkesi rahatsız ettiğini günde-
me getirmektir. Beklentim ise bu, 
Hak`dan korkmaz kuldan utan-
maz Türkiye göçmenlerinin, is-
ter Türk,ister Kürt, ister Zaza, ister 

Çerkez, ister Laz, ister Arnavut, is-
ter Boşnak, ister Sunni, ister Alevi, 
ister Hırististiyan olsun toplumun 
yüzkarası olduklarını ve bunlara 
karşı derneklerin, federasyonla-
rın, basının, bürokratların ve tüm 
bu çirkinlikleri yapmayanların tep-
ki koyması, toplum dışına atılma-
sı, selam sabahın kesilmesi ve ola-
yın ciddiyetle toplumsal bir yara 
olduğunu kabul edip üzerine gidil-
mesidir.

ÇİRKİNLİK YAPILMASIN!

Sokaklarda Türkçe küfür eden, 
yerlere tüküren, bağıra bağıra 
sanki sokakta sadece o ve yanın-
dakiler varmış gibi, etrafta adeta 
Türkiye göçmenlerinden nefret et-
tirme feneri gibi dolaşan Türkiye 
göçmenleri. Bu tür Türkiye göç-
menleri Avusturya`da 300 bine 
yaklaşan toplam Türkiye göçmen-
leri içinde azınlıktır ama genel 
resmimizi bunlar çizmektedirler. 
Aileler çocuklarını evde bu ko-
nuda uyarmanın yanında park-
larda çete gibi bir araya gelerek 
Avusturyalıları ve hatta Türkiye 
göçmenlerini rahatsız etmeme-
leri gerektiğini öğretmek zorun-
dalar. Kimse bu sözde insan ama 
özünde hayvani duygulara sahip, 
nefsi bozulmuş zibidilerin kahrı-
nı kahvede, yolda ve kamuya açık 
alanlarda çekmek zorunda değil. 
Dedelerinin ve babalarının geldi-
ği köy, ev, şehirde bile bilmedikle-
ri, ağza alınmayacak çirkin küfür-
leri sadece parklarda değil birinci 
Viyana'da dolaşırken eden bu in-
san kılığında hayvanlar Türkiye 
göçmenlerinin imajını zedelemek-
te ve zaten var olan önyargıların 

artmasına neden olarak, iş piya-
sasında dürüst ve efendi gibi çalı-
şan Türkiye göçmenlerinin iş bul-
masına engel olmaktadırlar. 

Penisinle ve burnunla artık yol or-
tasında göstere göstere oynama! 
Yere tükürmesen olmaz mı ey söz-
de insan özünde nefsi bozuk hay-
van! Viyana`da garip bazı Türkiye 
göçmenleri hala sabahları duş al-
madıklarından ve temiz iç çamaşı-
rı giymediklerinden kaşınan penis 
ve testislerini Viyana`da el atarak 
bir sağa bir sola birde öne çekme-
leri o kadar dikkat çekmiş ki, artık 
Avusturya basını bunu karikatür 
olarak neredeyse basmaya baş-
ladı. Lütfen çevremizde bu dav-
ranışta olanları uyaralım. Sabah 
duş alıp, temiz bir iç çamaşırı ve 
çorap giyip, dişlerini fırçalasınlar. 
İnsanların hem asabını hem göz 
zevkini bozmasınlar, midesini bu-
landırmasınlar.  

Avusturya Devleti genelde, özelde 
Viyana Eyaleti kadınlara şiddet 
konusunda Avrupa Birliği'nde en 
sert kanunlara sahip. Bunun bile-
lim. Medeni, sosyal ve laik hukuk 
devleti de,  Kur`an`ı Ker`im de ka-
dına ve çocuklara şiddeti kesin-
likle yasaklıyor. Viyana'da kadın 
sığınma evleri Türkiye göçmeni 
eşlerinden dayak yemiş ve kendi-
lerine sığınmış kadınlar ile dolu. 
Viyana mahkemelerinde Türkiye 
göçmenlerini ilgilendiren dava-
lar içinde en fazla dava nedir bi-
liyor musunuz? Boşanma dava-
ları. Şiddetin hüküm sürdüğü 
Türkiye göçmeni ailelerin çocuk-
larının kimsesizler yurduna ve-
rildiğini biliyor musunuz? Kadına 

şiddet yanlış yoldur. Fitne ve fe-
sat ne kötü davranışlardır. Dikkat! 
Hakikatın yuvası aşk, yalanın yu-
vası şiddet ve zibidiliktir. Aile içi 
şiddete son verelim. Çevreye bu 
konuda çok büyük görevler dü-
şüyor. Bu ailelerin çevresindeki 
kimse “bana ne” demeden barı-
şı, sabır ve telkin ile sonuna kadar 
desteklemeli. Şiddet kesinlikle ha-
fife alınmamalı. Şiddeti uygulaya-
na toplumsal baskı yapılmalıdır. 
Anlaşılmıyorsa onurluca çocukla-
rın geleceği için medenice ayrılma 
yoluna giderken barış içinde yaşa-
ma tek hedef olmalıdır. 

BÖYLE SİYASETÇİ OLUR MU?

Partilerin içinde güya siyasetçi 
olarak topluma hizmet ettiğini 
iddia edenlerin çoğu sözde siya-
setçi özde fırıldak ve iş takipçileri 
olarak görev yapmaktadırlar.  Bu 
sözde siyasetçi özde fırıldak ata-
sözünü Yeni Vatan Gazetesi ilk 
defa kullanmıştı. Tebrik ederim. 
Bu fırıldaklar kendi şahsi çıkar-
ları için özelde, genelde ise bağ-
lı bulundukları dar çevrenin çı-
karı için hareket ederek bir tür 
ispiyonlama ve karalama maki-
nesi olarak diğer Türkiye göçmen 
gruplarını itibarsızlaştırma yap-
maktadırlar. Bir tür gayrı meşru 
nitelikli dolandırıcı olan bu söz-
de siyasetçi ve özde fırıldaklar ko-
nusu seçimler zamanında en üst 
düzeye çıkmaktadır ve bir vam-
pir bir sülük gibi hallerinden sıy-
rılıp, bir tür Malkoçoğlu rolleri-
ne girmektedirler. Hakikat bütün 
yanlışlar için kötüdür. Hakikatın 
yuvası aşk, yalanın yuvası şiddet 
ve zibidiliktir. 

Okuyucumuz Ömer Gül'den 2. mektup:  

"Yollardaki küfürlü 
konuşmalardan ve 
çirkinliklerden bıktım! 

 Yeni Vatan Gazetesi olarak Ömer Gül adlı kıymetli okuyucumuzun mektubunu 
çevredeki herkesi rahatsız eden, devamlı şikayetçi olduğumuz bir konuyu sert 
ama açık, içten, samimi ve dürüstçe kaleme aldığı için bu ayın baş yazısı ola-
rak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. 

OKUYUCU
MEKTUBU

Partneri  ve 8 yaşında-
ki çocuğu ile Suriye’den 
Almanya’ya dönmek üze-

re Avusturya’da tutuklanan ada-
mın Türk olduğu ortaya çıktı. 
İsmi Şamil A. olduğu belirtilen 
20 yaşındaki adamın Suriye’de 

terör eğitimi aldığı iddia edil-
di. Villach’ta tutuklanan çiftin 
Suriye’de çihatçı örgütlere katıl-
dığı ve Avrupa’da terörist eylem-
ler planladığı tahmin ediliyor. 
Tutuklanma sırasında çiftin ya-
nında bulunan 8 yaşındaki çocu-

ğun Münih doğumlu Farah H.’nın 
ilk evliliğinden olduğu ifade edil-
di. BİLD, uzun zamandır Alman 
İstihbaratı tarafından gözetlenen 
Şamil A.’nın anne evinde yaşadı-
ğını ve Harras tren garındaki bir 
markette çalıştığını ifade etti.

Ağustos ayında ortadan kaybolan 
Şamil A.’nın Facebook paylaşım 
sitesindeki hesabı üzerinden ken-
disini Suriye’de makineli tabanca 
ile gösteren bir fotoğraf paylaştığı 
ve böylece Alman İstihbaratın dik-
katini çektiği kaydedildi.

Çocuğu ile Suriye’den dönen 
baba Türk çıktı

Suriye’den Almanya’ya dönen ve terörist olduğu ileri sürülen çocuklu çiftin kimliği 
belli oldu. Avusturya’da tutuklanan ve çocuğun üvey babası olduğu 

anlaşılan 20 yaşındaki adamın Şamil A. isminde bir Türk olduğu belirtildi.

Cemevi’nin Dalston’da bu-
lunan binasında düzenle-
nen toplantıya; Almanya, 

Avusturya, Danimarka, Belçika, 
Hollanda ve İsviçre’den katılan 
genç Alevi kurum yöneticileri 
mevcut sorunları masaya yatırdı.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 
gençlik sorumlusu 20 gencin ka-
tıldığı toplantıda, Alevi toplu-
munun ülke ve siyasal taleple-
ri konuşuldu. Toplantı ile ilgili 
değerlendirme yapan Avusturya 
Alevi Gençlik Birliği Başkanı 
Gökhan Ayaş “Alevi gençliğinin 
yeni yapılanması ve Avrupa ça-
pında artık dahada organizeli ça-
lışma yürütmesi çok olumlu geçti 
ve ileriki projelerde bu artık da-
ha da profesyonelce yapılacağı-

nın göstergesi oldu. Dinamik ve 
istekli gençlerde Aleviliğin iyi 
yolda olduğunu görmüş olduk” 
dedi. Toplantıya ev sahipliği ya-
pan İngiltere Alevi Gençler Birliği 
Başkanı Ruhi Altun ise toplantı 
ile ilgili şu değerlendirmeyi yap-
tı: “Ailelerimiz baskılardan ve 
katliamlardan kaçmak üzere ya-
şadıkları topraklardan göç etmek 
zorunda kaldılar, ama biz genç-
ler ülkemizden binlerce kilomet-
re uzaklıkta davamıza, yolumu-
za, inancımıza sahip çıkıyoruz. 
Bugün Dersim, Maraş, Çorum ve 
Sivas katliamlarını hiç yaşama-
mış görmemiş gençlerimiz her 
yıl katledilen canlarımızı anma 

adına bütün baskılara rağmen 
Türkiye’ye gidip anmalara ka-
tılıyorlar, yaşadıkları ülkelerde 
Alevilik derslerini okullarda müf-
redata öğretiyorlar. Bugün bura-
da bu kadar genç kimlikleri adı-
na binlerce kilometre geldiyse bu 
geleceğimizin sağlam ellerde ol-
duğunun göstergesidir.”

Toplantının ana gündem madde-
sini ise Alevi Gençler Birliği’nin 
girişimiyle Türkiye’de kurulmak 
istenen tüm Alevi gençlik birimle-
rini tek çatı altında buluşturacak 
bir çatı örgütü kurmak oldu. Hacı 
Bektaş Dergahı Postnişi Veliyettin 
Ulusoy’unda desteklediği bu giri-

şim ilk toplantısı Ekim ayında 1500 
Alevi gencin katılımıyla İstanbul’da 
ki Türkan Saylan Salonu’nda ger-
çekleştirilecek. AAGB Hakkında 
Merkezi Almanya’nın Dortmund 
şehridir olan Avrupa Alevi Gençler 
Birliği 3 Aralık 2011 tarihinde kurul-
du. AAGB Avrupa’da yaşayan Alevi 
çocuk ve gençlerini temsil eder ve 
onların kültürel, sosyal, inanç-
sal, eğitim, ekonomik, toplum-
sal ve siyasal hakları için mücade-
le eder. AAGB çalışma alanı bütün 
Avrupa’yı kapsar. AAGB Avrupa 
́da kurulan ve faaliyet gösteren 
Alevi Gençlik kuruluşlarının ça-
tı örgütü olarak çalışmalarını yü-
rütür.

Avrupa Alevi Gençler Birliği (AAGB), 3 ayda bir düzenlediği yönetim kurulu 
toplantısının ikincisini İngiltere Alevi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Alevi gençler örgütleniyor
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Birçok kişi depresyonun te-
davi edilebilir veya edilme-
si gereken bir hastalık oldu-

ğunu düşünmüyor, üstelik sanki 
normal bir yaşam biçimi gibi gö-
rülüyor. Depresyon herşeyden ön-
ce yaşam kalitesini düşürdüğü gi-
bi önüne geçilmeyen ve ilerleyen 
vakalarda intiharlara sebep ola-
biliyor.

Depresyonun belirtileri 
nelerdir? 

Depresyonun pek çok nedeni 
olabilir. Özellikle kadınlarda ge-
belikte, doğum sonrası ve me-
napoz öncesi dönemde hormon 
değişikliklerine bağlı depres-
yonlar sıkça görülürken, depres-
yon manevi ve maddi kayıplar, iş 
hayatındaki stres, kişinin fizik-
sel özellikleri ile sorunları, ev-
lilik içi problemler, yetiştirilme 
tarzından doğan özgüven prob-
lemleri gibi çevresel ve gündelik 
faktörlerden de kaynaklanabilir. 
Kaynağı ne olursa olsun, insanı 
üzgün, devamlı yorgun, içine ka-
palı, karamsar, verimsiz hale so-
kan ve beraberinde suçluluk his-
sini de getiren depresyon, hayat 
kalitesini düşürdüğü için mutla-
ka mücadale edilmesi gereken bir 
çağ hastalığı olarak karşımıza çı-
kıyor. Önceden keyif alınan akti-
vitelere karşı belirgin bir ilgisizlik 
göstermek, hemen her gün kendi-
ni üzgün hissetmek, uykuya dal-
makta zorlanmak veya aşırı uyku 
ihtiyacı, iştahta belirgin bir artış 
veya azalma, zamanın çoğunu 
yorgun, bitkin hissetmek, hare-
ketlerde yavaşlama, huzursuzluk 
hissi, konsantrasyon güçlüğü, 
karar vermede zorlanma, kendi-
ni değersiz ve suçlu hissetmek, 
ölüm veya ihtihar düşüncesi gibi 
belirtilerden en az 5 tanesini gös-
teriyorsanız bir uzmana danışma-
nızda fayda olabilir. 

Depresyonda tedavi yöntemleri 

Şikayetlerinizin yaşam kaliteni-
zi olumsuz etkilediğini farkettiği-
niz an bir uzmana başvurmakta 
fayda var. Her hastalıkta olduğu 
gibi depresyonda da erken teşhis 
önemli. Doktorunuzun önereceği 
antidepresanlar, terapi seansları 
kadar iyileşmeyi kendinizin de is-
temesi gerekiyor. Bunun haricinde 
birkaç küçük metot ile kendinize 
yardımcı olabilirsiniz. 

Doğru nefes teknikleri 

Doğru nefes almak, endişeyi azal-
tır, bedeni rahatlatır, zihni sakin-
leştirir. Zor anlarda sakinleşmek 
için şu nefes tekniğini uygulayabi-
lirsiniz: Burnunuzdan yavaş bir şe-
kilde ama alabildiğinizce çok nefes 
alın. Sonra yine yavaş bir şekilde 
ağzınızdan verin. Ardından bu iş-
lemi tekrar edin. Tekrar burnunuz-
dan nefes almaya başlarken ağır 
ağır dörde kadar sayın. Nefesi ve-
rirken altıya kadar sayın. Nefes ver-
meyi, nefes almaktan daha yavaş 
yaptığınızdan emin olun. Bu yön-
tem ile kaslarınızın rahatladığını 
ve gevşediğini hissedeceksiniz. 

Depresyona yürüyüşle 
savaş açın 

Yapılan araştırmalara göre fiziksel 
egzersizler depresyon semptomla-
rını kontrol ediyor ve hafif ile or-
ta dereceli depresyonları azaltma-
ya yardımcı oluyor. Hafif yürüyüş, 
yüzme, koşu gibi fiziksel egzersiz-
ler reçeteye yazılmıyor ancak bu 
egzersizler vücutta mutluluk hor-
monu olarak da bilinen endorfini 
açığa çıkardığı için en az reçeteye 
yazılanlar kadar iyileştirici etki bı-
rakıyor. Yürüyüş programınızı haf-
tada 3 günden başlatabilir, zaman-
la haftada 4-5 güne çıkararak ve 
her defasında 10'ar dakika arttıra-
rak oluşturabilirsiniz. 

Depresyona iyi gelen bitkiler 

Günün belirli saatlerinde kendi-
nizi daha gergin hissediyorsanız, 
uykuya dalmakta zorlanıyorsanız 
doğal bitkilerden yardım alabilir-
siniz. Adaçayı, lavanta, melissa ve 
sarı kantaron çayları demlenerek 
depresyon şikayetlerinde kullanı-
labilecek başlıca bitkilerdir. 

Dünya Sağlık Örgütü dünyada en az 100 milyon 
insanın depresyon ile mücadele ettiğini, 2020 yılında ise 
depresyonun kalp damar hastalıklarından sonra 
en yaygın ikinci hastalık olacağını açıkladı.

Çağın hastalığı depresyon




