
2 önemli mesaj: “Yurtta sulh, cihanda sulh”

“Cennet annelerin 
ayakları altındadır” 

■ Mabet nedir?
Cem evi ve cami adlı 
yerlerin hepsi gerçek 
mabet midir? Mabet 
nedir? Mabetin 
Kur`an`i Kerim`deki 
anlamı. Sayfa 6-7

■ Cami
Avusturya’nınAşağı 
Avusturya eyaletinde, 
Diyanet İşleri Başkan-
lığı’na bağlı Avusturya 
Türk İslam Birliği (ATİB) 
bünyesinde faaliyet 
gösteren Mödling Sulta-
nahmet Camisi, törenle 
ibadete açıldı. Sayfa 5

■ Cemevi
Avusturya Alevi İslam 
Toplumu Viyana’da 
görkemli bir törenle 
cemevi açılışını 
gerçekleştirdi. Alevil-
iğin resmen kabul 
edildiği Avusturya’da 
Alevi İslam İslam 
Toplumu cemevine 
kavuştu. Sayfa 4

11 Ekim  Viyana seçimleri 
Viyana tarihinde görülmemiş 
bir heyecan ile sonuçlandı. SPÖ 
% 5 oy kaybına rağmen seçim-
leri kazanmışçasına  sevindi. 
FPÖ karşısında beklenen  % 10 
kayıp yerine, sırf % 5 oy kaybın-
dan dolayı, dünyada görülme-
miş bir mutluluk içinde sabah-
lara kadar kutlamalar yapıldı. 

Son yıllardaki tüm seçimler-
de düzenli olarak oy kaybeden 
SPÖ partisi, Türkiye göçmen-
lerinden ve Yugoslavya köken-
li (Sırplar başta olmak üzere) 
Avusturya vatandaşlarından 
istediği oyu alamadı. Bu kesi-
min oylarının önemli bir kıs-
mının gerek protesto amacıyla, 
gerekse ideolojik sebeplerden 

FPÖ’ye gittiği biliniyor. Yeşiller 
ve ÖVP partileri ise bu kesim-
den neredeyse hiç oy alamaya-
rak dibe vurdular. SPÖ göçmen 
siyasetinde büyük değişikliğe 
gitmediği takdirde, FPÖ parti-
sine kayış kaçınılmaz.  FPÖ es-
kisi gibi  açık bir şekilde Türk, 
İslam ve Müslüman düşmanlı-
ğı yapmıyor. Dikkat!

Güldüklerine bakmayın 
Viyana’da taşlar yerinden oynadı
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Kısa adı SPÖ olan Avusturya 
Sosyaldemokrat Partisi, ka-
lesi olan Viyana’da yüzde 

4,5 oy kaybına uğrayarak yüzde 
39,5 (Parlamentoda 44 sandalye, 
%-5) oy aldı. Kısa adı FPÖ olan sağ-
cı Avusturya Özgürlük Partisi yüz-
de 31 oy (34 sandalye, %+5) alarak 
oylarını yüzde 5,3 artırdı. Kısa adı 
ÖVP olan Avusturya Halk Partisi de 
geçen seçime oranla oy kaybederek 
yüzde 9,3’te kaldı (7 sandalye, %-6). 
Yeşiller Partisi ise yüzde 11,6 aldığı 
seçimde (10 sandalye, %-1) oy kay-
betmesine rağmen tekrar SPÖ ile 
koalisyon yapma olanağını elde et-
ti. Türk Partisi olarak basında adı 
çıkan GFW adlı “Viyana için hep 
birlikte” adlı liste ise sadece yüzde 
1 oy alabildi. Bu şekilde yüzde 4’lük 
seçim barajına takılan ve parti kur-
madan bir isim ile seçime giren 
GFW hareketi, Viyana Belediyesi 
Eyalet Meclisi’ne de girmeye hak 
kazanamadı SPÖ Partisinin Irak 
asıllı milletvekili Omar Al-Rawi 
Facebook sayfasında seçim akşa-
mı GFW Turgay Taşkırab listesinin 
son bilgilere göre 6922 oy aldığı-
nı ve son milletvekili seçimlerin-
de sadece Resul Ekrem Gönültaş’ın 
Viyana’dan 7.000 tercihli oy aldığı-
nın altını çizerek dolaylı olarak aşa-
ğıladığı gözlerden kaçmadı . 

Viyana’da taşlar
yerinden oynadı!
Tarih 11 Ekim Pazar. Viyana’da görülmemiş SPÖ-FPÖ düellosu 
sonuçlandı. Korkulan olmadı. SPÖ, % 5 oy kaybı ile yine birin-
ci parti olarak sandıktan çıktı. FPÖ, geçen seçime kıyasla % 5 
oy artırarak Viyana’da ikinci parti oldu ve iktidarı bundan sonra 
sarsacak güce ulaştı. Strache’nin liderliğini yaptığı parti, Viyana 
Belediye Başkan Yardımcılığına Johann Gudenus’u atadı. FPÖ, 
Eyalet Meclisi’ndeki 100 koltuktan 30’una sahip olduğu için ana-
yasal hakkı olan Viyana Parlamentosu kararlarını veto etme hakkı 
kazandı. SPÖ Milletvekili Omar Al-Rawi eskisi kadar tercihli oy ala-
madı. Al-Rawi’nin, devamlı birçok Türkiye göçmenin desteklediği 
Turgay Taşkıran’ın GFW adlı listesini küçük görmesi, bu harekete 
gönül verenler başta olmak üzere seçmenlerden tepki topladı.

Wien Wahl
11.10.2015

Viyana – 11 Ekim Viyana 
E y a l e t  v e  B e l e d i y e 
Meclisleri seçimleri sonuç-

landı. FPÖ, medyadaki istatistik-
lerde öne sürüldüğü kadar oy al-
masa da, özellikle 11. Viyana’da 
% 8,7 oranında oy kazanarak 
Simmering’in Belediye Meclisi 
Başkanlığını almaya hak kazan-
dı. SPÖ ise özellikle Simmering’de 
% 9,3 oy kaybederek büyük seç-
men kaybına uğradığını gösterdi. 
FPÖ aynı zamanda Viyana’nın 21. 
ve 22. bölgelerinde % 8,7 ve % 8,3 
oranlarında oy kazandı. SPÖ ise 
bu iki bölgede de FPÖ’nün kazan-
dığı miktarda oy kaybetti.

Seçimlerde SPÖ’ye verilen 
oylarda artış gösteren sırf beş 
Viyana bölgesi vardı: Innere Stadt 
(1.), Josefstadt (8.), Wieden (4.), 
Waehring (18.) ve Alsergrund 
(9.). SPÖ’nün en fazla oy kazan-
dığı bölge ise % 2,9 oran artışıyla 
Viyana’nın 1. bölgesi oldu.

ÖVP ise en çok oy kaybına 
Viyana’nın 1. bölgesinde uğra-
dı. Merkezde % 14 oranlı oy kay-
bı ile birincilikten, % 22,5 oy alan 

FPÖ’den sonra % 18,8 ile üçün-
cü oldu. Wieden (% -10,3) ve 
Josefstadt (% -10,2) bölgelerin-
de de büyük miktarda oy kaybe-
den ÖVP, en az seçmenini % -2,7 
ile Favoriten bölgesinde kaybetti. 
Yeşiller Partisi ise sırf Brigittenau 
bölgesinde sadece % 0,3 oranlı oy 
artışıyla başarılı oldu. Bunun dı-
şında Viyana’nın tüm bölgelerin-
de geçen seçimlere kıyasla oy kay-
betti. Yeşiller özellikle 1. Viyana’da 
% 4,1 oranla büyük oy kaybına uğ-
radı ve dördüncü oldu. Yeşiller 
Wieden ve Alsergrund bölgelerin-
de de % 3’ten fazla oy kaybetti.

Viyana Eyalet ve Belediye 
Meclisleri seçimlerine ilk defa ka-
tılan NEOS Partisi’nin en başarı-
lı olduğu bölge ise %11,0 oy ora-
nı ile 1. Viyana oldu. 18. Viyana’da 
da %10’dan fazla oy alan NEOS’un 
en başarısız olduğu bölge ise sırf 
%3,4 oyla Favoriten bölgesi oldu. 
FPÖ’nün, bu seçimlerde açıkça 
Türk, Türkiye ve İslam düşmanlığı 
yapmadığı görüldü. FPÖ’ye oy ve-
renler arasında birçok Türkün ol-
duğu iddia edildi.

FPÖ 23 bölgede 
oy artırdı

FPÖ Viyana’nın 23 bölgesinde de
oy kazanırken, SPÖ ve ÖVP partilerinin 

genel olarak oy kaybettikleri görül-
dü. SPÖ, en güçlü olduğu kalelerde oy 
kaybetti ve hatta Simmering gibi işçi 

sınıfının yoğunlukta yaşadığı bir ilçeyi 
FPÖ’ye kaptırdı.

Kırarsanız
kırılırsınız

Türkiye’de 1 Kasım 2015 ta-
rihinde yapılacak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Milletvekili Seçimlerinde de-
mokratik tüm partilere Yeni 
Vatan Gazetesi olarak başa-
rılar dileriz. Bu partilerin hiç-
biri, Avusturya’da ne işsizlik, 
ne ev, ne de eğitim sorunları-
mızı çözebilecek partilerdir. 
Milletvekilleri Ankara’da, biz ise 
Avus-turya’dayız. Hayatımızın 
merkezi, ekmek paramızı ka-
zandığımız ve her gün yaşa-
dığımız ayrımcılığın merkezi 
Avusturya. Türkiye’deki siyaset-
çiler Avusturya’ya ‘bizim parti 
en büyük parti, en iyi parti’ di-
yerek çevrelerine topladıkları 
sempatizanları ne yazık ki dost-
luk yerine düşmanlık tohumla-
rını attıklarının farkındalar mı?

Viyana’dan Ankara’ya 
yollanacak bir milletvekili, 
Avusturya’daki konut, iş ve-
ya çocuklarımızın eğitim soru-
nunu Viyana’da çözebilir mi? 
Hayır. Ama son zamanlarda ba-
zı parti adları kullanılarak ga-
zeteciler, dernekçiler, siyasiler 
Viyana ve Avusturya’nın çeşitli 
yerlerinde tehdit edilmeye baş-
ladılar. Tehdit edenlerin çoğu 
mafya bozuntusu, dolandırıcı-
lıktan veya adam yaralamadan 
hapis yatmış, Türkiye göçmenle-
ri. Bu mafya ağzıyla tehdit eden 
ve hatta Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçilik ve Konsolosluk is-
mini mahkemelerde tehdit aracı 
olarak kullanan şahıslara des-
tek verenler kim? Buradan biz 
kamuoyunu bu mafya bozun-
tusu, korkak, saldırgan, kahve 
ve restoran köşelerinde buluş-

tukları kişilerle ihale alan ah-
laksız, parsadanvari dolandı-
rıcılar konusunda uyarıyoruz. 
Kimse bu aşağılık insan kılıklı 
iblislerden çekinmesin. Gerekli 
gördüğünde en sert demokra-
tik tepkiyi, gerek polis, gerek 
savcılık gerekse ilgili kurumla-
ra çekinmeden bildirin. Bu kış-
kırtanlar, Avusturya’da özellikle 
Alevi-Sünni kışkırtması çıkar-
mak için Türkiye’deki partilerin 
isimlerini kullanarak ‘onları sa-
vunuyorum’ iddiasıyla sözlü ve 
fiili olarak saldırıda bulunuyor-
lar. Avusturya polisi, savcılıkla-
rı, Anayasayı Koruma Teşkilatı 
ve Avusturya’nın gizli servisi, 
Avusturya’da iç karışıklık iste-
yen terör eylemleri ve insanla-
rı öldürmeye kadar götürebile-
cek katil ruhlu kişileri takipte 
olduğunu, Avusturya basının-
dan takip edilebilir. Bu vesileyle 
hangi partiden, hangi mezhep-
ten, hangi milletten olurlarsa 
olsunlar tum okuyucularımızı, 
karşı görüşteki insanları aşağı-
lamayı ve onlara saldırmayı bir 
kenara bırakarak, sakinleşme-
ye davet ediyoruz. Kışkırtmaya 
gelmeyelim ve kışkırtmaya vesi-
le de olmayalım. İç ve dış mih-
rakların aziz vatanımız Türkiye 
üzerinde oynadığı oyunların 
üzerine sevgili Yeni Vatan’ımız 
Avusturya’da ateşle gitmeye-
lim. Aklımızı başımıza alalım. 
Facebook başta olmak üzere, 
kahve, pazar, cami ve diğer or-
tamlarda bağırarak, çağırarak, 
küfür ederek karşı görüşteki in-
sanları, başka  mezhepten in-
sanları kırmayalım. Kırarsanız 
kırılırsınız. Kırmayalım...

BAŞYAZI
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Avusturya Alevi İslam 
Toplumu’na başından 
itibaren büyük emekleri 

geçmiş ve geniş bir tabanı olan 
eski Başkan Kazım Gülfırat şun-
ları ifade etti : “Herkesi birlik ve 
beraberliğe tekrar davet ediyo-
rum. Birbirine ayak oyunları ya-
parak  kısa vadede bir yere ulaş-
tığınızı sanabilirsiniz ama uzun 
vadenin sonunda kaybederse-
niz. Alevlikte arkadan karalama 
ve kalleşlik yoktur. Alevilikte en 
başta ayrım yoktur. Birbirinizi 
kırmayın. Nefs yapmayın. Hacı 
Bektaşı Veli’nin ifade ettiği gibi,  
“72 millete tek gözle bakın. bir 
olun, diri olun iri olun” . Bu ve-
sile ile bu cemevine yıllar önce 
benimle gelip karar aşamasında 
emeği geçen Avusturya Alevi 
Federasyonu Başkanı Mehmet 
Ali Çankaya ve burada olmayan 
maddi ve manevi destek veren 
herkese ayrım yapmadan ben iç-
tenlikle teşekkür ediyorum. Ha-
tamız olmuş ise affola. Avustur-
ya Devletine bu demokratik hak 
ve hukuk olanaklarını verdiği 
için minnettar olduğumuzun bir 
kere defa daha altını çiziyorum.”

Yapımı yedi yıldır devam eden 
cemevinin açılışı görkemli bir 
törenle gerçekleşti. Avusturya 
Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, 
Kültür Bakanı Dr. Josef Osterma-
yer, Viyana Belediye Başkanı Dr. 
Michael Haupl, Avusturya İslam 
Cemiyeti Başkanı Fuat Sanaç, Vi-
yana Entegrasyon Bakanı Sandra 
Frauenberger, Avusturya Alevi 
Toplumu Onursal Başkanı Ka-
zım Gulfırat ve Avusturya’daki 
Katolik, Ortodoks, Yahudi inanç 
gruplarının temsilcilerinin katıl-
dığı programa medya da yoğun 
bir ilgi gösterdi. Türkiye’den ve 
Avrupa’dan çok sayıda davetli-
nin iştirak ettiği açılış törenine 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Sezgin Tan-

rıkulu da özel olarak iştirak etti.
Avusturya Alevi İslam 

Cemiyeti’ne mensup gençlerin 
deyiş ve nefesler icra ettiği tören 
protokol konuşmalarıyla başla-
dı. Viyana 21. Bölge’deki “Seche-
rerstrasse 4“ adresinde gerçekle-
şen açılışta bir konuşma yapan 
Avusturya Dışışleri Bakanı Se-
bastian Kurz, açılış için buluşan 
protokolü kastederek Avusturya 
Alevi İslam Cemiyeti’nin her ke-
simden ve her dinden insanları 

kardeşçe bir araya getirdiğini 
ifade ederek “işte entegrasyon 
budur“ dedi.

Ankara’daki bombalı terör 
eyleminden hayatlarını kaybe-
denler için saygı duruşunun da 
yapıldığı törende söz alan Avus-
turya Kültür Bakanı Josef Oster-
mayer ise açılan bu cemevinin 
Avusturya’da kabul edilen İslam 
Yasası’nın bir güzelliği olarak 
okunması gerektiğini ifade etti. 
Açılış konuşmalarında kürsüye 

gelen Viyana Belediye Başkanı 
Sosyal Demoktrat Partili (SPÖ) 
Dr, Michael Haupl ise Viyana’nın 
çok kültürlü, sosyal demokrat 
şehir olarak dünya markası oldu-
ğunu ve salondaki zenginliğin 
de esasında Viyana’yı resmetti-
ğini dile getirdi. Açılışta söz alan 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrı-
kulu da böyle kutsal bir mekanın 
açılışının Ankara’daki terör eyle-
minin gölgesinde kaldığını ifa-
de ederek çok üzgün olduğunu 
ve tüm bu elim tablolara sebep 
olanları lanetlediğini söyledi.

Protokol konuşmalarından 
sonra kurdele kesimine geçilen 
törende, cemevi dualarla ibade-
te açıldı. Protokol heyetinin hep 
birlikte kurdeleyi kestiği törende 
uzun bir dua yapan Avusturya İs-
lam Cemaati Dedesi Mitat Güler, 
bu ibadethanenin sadece Alevi-
ler için değil bütün Müslümanlar 
ve bütün insanlık için hizmete 
açıldığını söyledi. Geleneksel 
yapıya uygun olarak, modern 
bir aşevinin de yapıya eklendiği 
cemevini ziyaret eden protokol 
heyeti, burada cem ibadetinin 
önemli bir rüknü olan sema tö-
renini izledi. Kurdele kesimi ve 
protokol ziyaretlerinden sonra, 
geceye katılan inançlı insanlarar 
için geç saatlere kadar deyiş, ne-
fes, dua ve ağıtlar okundu.

Avusturya Alevi İslam Toplumu Viyana’da görkemli bir törenle cemevi açılı-
şını gerçekleştirdi. Aleviliğin resmen kabul edildiği Avusturya’da Alevi İslam 
İslam Toplumu cemevine kavuştu. Açılışta bir konuşma yapan Avusturya İslam 
Toplumu Onursal Başkanı olarak takdim edilen ve bir dönem öncesine kadar 
cemiyete yıllarca başkanlık etmiş olan Kazım Gülfırat’ın ifadeleri dikkat çekti.

Hayırlı olsun

Kazım Gülfırat

Türk ve Avusturya mil-
li marşlarının okunması-
nı ardından başlayan tö-

rene, Viyana Başkonsolosluğu 
Muavin Konsolosu Şevki Tosun, 
Maria  Enzersdorf  B elediye 
Başkan Yardımcısı Andreas Stöhr, 

Sultanahmet Cami Dernek Başkanı 
İhsan Polat ile çok sayıda davet-
li katıldı. Tosun, törende yaptı-
ğı konuşmada, camilerin sadece 
Müslümanların topluca ibadet et-
tikleri yerler değil, aynı zaman-
da toplumsal birlik ve beraberli-

ğin mekanları olduğunu söyledi. 
Tosun, “Kendi örf ve adetlerini, ge-
leneklerini sürdürülebilmesi, de-
ğerlerini kaybetmemesi için içinde 
yaşadığımız bu ülkenin değerle-
riyle de çatışmayacak şekilde Türk 
toplumunun böyle mekanlara çok 
ihtiyacı vardır. Geçmişten günü-
müze kadar bireysel ve toplum-
sal hayatımızın zenginleşip mane-
vi derinlik kazanmasında, birlik 
ve beraberliğimizin pekişmesin-
de önemli görevler ifa eden ca-
milerimizin en temel hayri faali-
yetleri arasında yer almıştır. Bu 
cami, şüphesiz ölçülemeyecek, fe-

dakarlıkların, yorgunlukların 
ve çabanın sonucunda bu ha-
le gelmiştir” dedi. Sutanahmet 
Camisi Dernek Başkanı Polat da 
Mödling’deki diğer caminin ye-
tersiz kalması üzerine 3 ay önce 
buraya taşındıklarını ve ibade-
te hazır hale getirildiğini belirt-
ti. Caminin herkese hayırlı olma-
sını dileyen Polat, “Cemaatimiz 
ve gençlerimizle gece gündüz 
demeden çalışarak camimizi bu 
hale getirdik. Herkese hayırlı ol-
sun” dedi. Konuşmaların ardın-
dan ibadete açılan cami davetli-
lere gezdirildi. (AA)

Mödling Sultanahmet Camii hayırlı olsun
Avusturya’nın Aşağı Avusturya eyaletinde, Diyanet 

İşleri Başkanlığı’na bağlı Avusturya Türk İslam 
Birliği (ATİB) bünyesinde faaliyet gösteren Mödling 

Sultanahmet Camisi, törenle ibadete açıldı.
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Bu kavram Latincede "temp-
lum"  kelimesinin karşılığı 
olup, kâhinlerin kuşların 

uçuşunu gözetlemek için kullan-
dıkları yüksekçe mekan, herhan-
gi bir mekan, gökyüzü, mabet ve-
ya tanrılara tahsis edilmiş yer, 
kapalı ve çevrili her yer, sığınak, 
mezar, bir mabetteki heykel ve-
ya mabette heykelin bulunduğu 
yer, bir çatının kalınlığı veya eni, 
gibi anlamlara gelip Fransızca ve 
İngilizcede mabet anlamına ge-
len "temple" kelimesine de kay-
nak oluşturmuştur. İslâm'da genel 

mabetler için mescit ve cami; Kâbe 
için hem "Beyt" hem de mescit ke-
limeleri kullanılır. Ancak, Kur’an-ı 
Kerim'de de zikredildiği gibi, beyt 
ve mescit kelimeleri yalın halde 
değil daha çok Beytü'l-Haram, 
Beytü'l-Muharrem, el-Kâbe el-
Beytü'l-Haram, Beytül-Atîk, 
Beytü'l-Ma'mur, Mescit, Mescit-i 
Haram şeklinde tamlamalı olarak 
kullanılır (Beyt'in ve diğerlerinin 
geçtiği yerler için bk. el-Bakara, 
2/125,127, 158; Âl-i İmrân, 3/96, 97; 
el-Mâide, 5/2, 97; et-Tevbe, 9/108; 
el-Enfâl, 8/34; Yunus, 10/87; 
İbrâhîm, 14/37; el-A'raf, 7/29-31; 
el-Kehf, 18/21; el-Hacc, 22/25, 29, 

33, 40; et-Tûr, 52/4; el-Cin, 72/18). 
Ayet ve hadislerde İslâm mabetle-
rinin yanı sıra, diğer dinlerin ma-
betlerinden de söz edildiğini gör-
mekteyiz. 

Nitekim Sion Dağı'ndaki 
Süleyman Mabedi için Mescit ve 
Mescid-i Aksâ; Sinagog karşılı-
ğında Salavat (Havra), Kenîsetü'l-
Yehûd; Kilise karşılığında da Bîa 
ve Kenîse kelimeleri kullanılır 
(el-İsrâ,17/1-17; el-Kehf,18/21; el-
Hacc, 22/40; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, I, 416; II, 222; VI, 25). 
Kur’an-ı Kerim'de münafıklar ta-
rafından sözde ibadet ama ger-
çekte İslâm toplumunu bölmek 

için bir toplanma yeri olarak yapı-
lan mekâna da ‘mescit’ denilme-
si dikkate değer. "Zarar vermek, 
inkâr etmek, müminlerin arasını 
ayırmak, Allah ve Peygamber’ine 
karşı savaşanlara daha önceden 
gözcülük yapmak üzere bir mes-
cit kurup; “Biz sadece iyilik yap-
mak istedik diye yemin edenle-
rin yalancı olduklarına şüphesiz 
ki Allah şahittir. Ey Muhammed! 
O mescide hiç girme!.." (et-Tevbe, 
9/107 Bakiniz Tevbe 107-110).
Görüldüğü gibi Kâbe için hem 
‘beyt’ hem de ‘mescit’ kelimeleri 
kullanılmıştır. Beyt; "Allah'a iba-
det için tahsis edilmiş şanı yüce 

Mabet nedir? 
Cem evi ve cami adlı yerlerin 

hepsi gerçek mabet midir?
 Mabet nedir? Mabetin Kur`an`i Kerim`deki anlamı ibadet mahalli, 
ibadete mahsus bina, cami, cem evi, mescit, Cem evi bir dine bağlı olan-
ların belirli zamanlarda toplu olarak veya tek başlarına ibadet etmeleri 
için yapılmış özel bina, ibadethane, ibadetgâh. Türkçede yeni bir terim 
olarak kullanılmakta olan “tapınak“ sözü ise, İslâm dışındaki dinlerin 
mabetlerini ifade eder. Bu yazının hedefi kendisine Müslüman diyen ister 
Sunni ister Alevi diyen tüm okuyucularımız yanından din ile pek alakası 
olmayan ama bu alanda genel kültürünü ve karşılıklı anlayışı anlamak 
isteyen okuyucularımızin dikkatine sunulmuştur. 

ev" demektir. Mescit ise adını, na-
mazın önemli rükünlerinden olan 
ve kulun Allah'a en yakın olduğu 
anı belirleyen Arapça ‘da dik dur-
mak, eğilmek, baş eğmek, alnı-
nı yere koymak manalarına gelen 
"se.ce.de" kökünden bir mekân is-
midir (Johns Pedersen, "Mescit" 
İA İstanbul 1979, VIII, 1).Şu hal-
de secdenin, namazın önemli bir 
rüknü ve namazın da İslâm'da en 
önemli ibadetlerden oluşu, bu 
ibadetin ifa edildiği yere secde-
ye itibarla mescit; ibadete itibar-
la da mabet denildiğini gösterir. 
İslâm örfünde de öteden beri beş 
vakit namaz için tahsis edilen ye-
re mescit denile gelmiştir. ‘Beyt’ 
ve ‘mescit’ kelimeleri aynı fonksi-
yonu ifa ettikleri halde beyt, daha 
ziyade ibadet için ayrılan kapalı, 
sınırlı ve belli bir mekânı göste-
rir. Mescit ise, sınırsız, açık veya 
kapalı her yeri, diğer deyişle yer-
yüzünün her tarafını gösterir. Hz. 

Peygamber zamanında ve onu ta-
kip eden dönemlerde vakit namaz-
larının yanında özellikle cuma na-
mazı kılınan yerler için "insanları 
bir araya toplayan yer" anlamın-
da cami veya el-Mescidü'l-Cami gi-
bi ifadeler kullanılmıştır. Asr-ı sa-
adet ve halifeler döneminde cami 
denince, akla beş vakit namaz ve 
cuma namazı kılınan yerler geli-
yordu. Sadece vakit namazları kı-
lınan yerlere ise; mescit, mahalle 
mescidi veya kabile mescidi deni-
liyordu. Daha sonraki dönemlerde 
cuma namazının -cami, mescit ayı-
rımı yapmaksızın- her ikisinde de 
kılınmasıyla kelimeler arasında-
ki anlam farkı belli ölçüde ortadan 
kalktı. Buna rağmen günümüz-
de -her iki yerde de cuma namazı 
kılındığı halde- kenar semtlerde, 
mahalle aralarında, okul ve bazı 
iş yerlerinde ibadet için tahsis edi-
len yerlere genelde mescit; şehir 
merkezlerindeki ibadet yerlerine 

de cami denilmektedir (İbn Mâce, 
İkâmetü's-Salât, 198).

MABET DENEN HER MEKÂN NIYE 
GERÇEK MABET DEĞILDIR?

 Tevbe Süresi 107-110 ayetleri-
ni çok ciddi bir şekilde ananız-
dan emdiğiniz ak süt kadar helal 
olan ana dilinizde okuyup, anla-
maya ve inceden inceye düşün-
meye (Tedebbür) başladığınızda 
bu ilgili ayetlerin mabet ve mes-
citlerde olmanın gözü kandıran 
bir duvar ve görüntü olayı değil, 
bir niyet, samimiyet ve hizmet fa-
aliyeti olması gerektiğini anlattı-
ğını kolayca anlarsınız. Peki, bu 
ayetlerden özellikle yasadığımız 
Avusturya`da veya dünyanın her-
hangi bir yerinde hangi hayati so-
nuçları çıkarabilirsiniz?

1)  İnananların zararına yol aça-
cak, onlar arasında bölünme ve 
parçalanmalara vücut verecek su-
nun-bunun gözetlenmesi için kul-
lanılacak binalar, adlarına iste-
nildiği kadar mescit densin, Allah 
katında Kur’an’ı Kerim`in Tevbe 
Süresi 107-110 ayetlerine göre de-
ğildir. Mesaj bu ayetlerde çok açık-
tır. Avusturya’da bakin bakalım 
çevrenize mescit adli onun-bunun 
veya o görüsün bu görüsün dendi-
ği yerlerin kaçı gerçek anlamda 
Allah katında mabettir.

2)    Tevbe 107-110 ne diyor? Mabet, 
daha ilk gününde, Allah rızasını 

gözetmek dışında hiçbir kaygıya 
yer vermeden yapılmalıdır. Biricik 
niyet ve amaç, insanların Allah 
huzurunda arınmalarını ve yücel-
melerini aracısız sağlamak olma-
lıdır. Avusturya`da bakin bakalım 
kaç mescit bu anlamda gerçek ma-
bettir.

3)   Tevbe 107-110 ayetleri yukarıda 
saydığımız biricik niyetin yanına 
başka hesapların eklenmesi gö-
rünüşte mabet olan binayı, insan-
ların cehenneme yuvarlayan bir 
uçurum haline getirir. Böyle mes-
cit adındaki binayı yapanlar, iddi-
aları ne olursa olsun, Allah katın-
da zalimdirler.

4) Bu tip Mescit adli riya ve tefri-
ka (bölücülük, bölümce) binala-
rını yapanlar, iyilik ve güzellikten 
başka hiçbir şey amaçlamadıkları-
na bir de yemin de edebilecekler-
dir. Bunu bu satirin yazarı demiyor. 
Kur’an’ı Kerim`in Tevbe Süresinin 
107-110 Ayetlerinde bizzat Cenab-i 
Allah (cc) tüm insanlar bazen 
Allah’ın evi adı ile anılan bina-
lar (Mescit, Cami) konusunda dik-
katli olun diye uyarıyor. Hiç uza-
ğa gitmeyelim Lokman Süresi 36. 
ayette yine çok büyük bir uyarı 
var: “Aman o yaman aldatıcı seni 
Allah diye aldatmasın“. Simdi ko-
yalım Tevbe Süresi 107-110 ayetleri-
ni Lokman Süresi 36. ayeti ile bir-
likte yan yana ve inceden inceye 
düşünelim (Tedebbür) ve nasıl bir 
Allah ismini ağzına alarak Şeytan-i 
Evliya kılıklı iblis ruhlu ama insan 
tipindeki insanlar ve gruplar tara-
fından aldatıldığımızı ve aldatıla-
bileceğimizi teşhis edip aklimizi 
çalıştıralım. Aklimizi çalıştırmaz 
isek Kur’an’ı Kerim merak etme-
yin onunda cevabini Yunus Süresi 
100. ayette vermiş: “Aklını çalıştır-
mayanlar üzerinde pislik yağdıra-
cağım“...Bakin Müslüman dünya-
sının başından pislik niye eksik 
olmuyor. Düşünelim. Sonuç: İşte 
yukarıdaki Tevbe Süresi 107-110 
Ayetine dikkate alarak ele aldığı-
mız böyle bir mabet yaftalı (Mescit, 
Cami) binada asla ibadet edilme-
meli, Allah’ın huzurunda durulma-
malıdır. Biz sade vatanda olarak 
tebliğ görevimizi yerine getirdik. 
Gerisi sizin hür akıl ve vicdanını-
za kalmıştır.  

Kaynak: Basta Kur’an’ı Kerim 
v e  d e ğ i ş i k  k ay n a k l a r d a n   
toparlayan.  Birol Kılıç

Tevbe 107. Bir de zararlı fa-
aliyetlerde bulunmak, küf-
re yardım etmek, mü'minler 
arasına ayrılık sokmak 
için ve öteden beri Allah ve 
Resûlüne karşı savaşan-
lara üs olsun diye bir mes-
cit yapanlar vardır. Bunlar, 
"Bizim iyilikten başka hiç-
bir kasdımız yok" diye de 
mutlaka yemin ederler. Ama 
Allah şâhitlik eder ki bunlar 
mutlaka yalancıdırlar. 

Tevbe 108. Onun içinde as-
la namaz kılma. İlk günden 
temeli takva (Allah'a karşı 
gelmekten sakınmak) üze-
rine kurulan mescit (Kuba 
mescidi), içinde namaz kıl-
mana elbette daha layıktır. 
Orada temizlenmeyi seven 
adamlar vardır. Allah da 
tertemiz onları sever.

Tevbe 109. Binâsını tak-
va (Allah'a karşı gelmekten 
sakınmak) ve onun rızası-
nı kazanmak temeli üze-
rine kuran kimse mi daha 
hayırlıdır, yoksa binasını 
çökmeye yüz tutmuş bir ya-
rın kenarına kurup, onun-
la birlikte kendisi de cehen-
nem ateşine yuvarlanan 
kimse mi? Allah zalimler 
topluluğunu doğru yola er-
dirmez.

Tevbe 110. Kurmuş oldukları 
binaları, (ölüp de) kalpleri 
paramparça olmadıkça yü-
reklerinde sürekli bir kuşku 
olarak kalmaya devam ede-
cektir. Allah hakkıyla bilen-
dir, hüküm ve hikmet sahi-
bidir.
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Makalenin Türkçe 
tercümesi şöyle :

Viyana Yeşillerinin liste ba-
şı adayı Maria Vassilakou 
Viyana Belediye ve Eyalet 

seçimlerinden evvel Yeşiller oy 
kaybederse istifa edeceğini sık-
ça vurgulamıştı. Yeşiller 11 Ekim 
tarihinde gerçekleşen seçimlerde 
neredeyse %10 oranında oy kay-
betti. Buna rağmen liste başı ada-
yı ve Belediye Başkan Yardımcısı 
Vassilakou geri çekileceğine dair 
bir hamle yapmadı. 

Yeşiller’in uzun zamandır 
parti başkanlığını üstlenen ve 

son seçimlerde liste başı adayı 
olan Vassilakou Ağustos ayın-
da Avusturya Basın Ajansı 
(APA)’ya, eğer Yeşiller oy kaybe-
derse istifa edeceğini söylemiş-
ti: “Seçimlerde seçmenler bize 
oyları ile karne verir. Karnemde 
iyi not alırsam, yani oy kazanır-
sam, işimi iyi yaptım demektir.” 
Vassilakou, oy kazanırlarsa ay-
nı pozisyonda devam edeceği-
ni söyleyerek, kaybederlerse ge-
ri çekileceğini ifade etti.

Vassilakou’nun izlediği stra-
teji, eğer bize oy vermezseniz 
geri çekilirim diyerek, seçim 
kampanyasını kendi kişisel oy 

kampanyasına döndürmekti. Bu 
ifadesiyle ünlü ‘güven sorusu’nu 
sordu ve seçmenleri manipule et-
ti. Dikkatleri kendi kişiliğine çe-
kerek Yeşilleri ilgilendiren asıl 
sorun ve konuların ihmal edil-
mesine sebep oldu. 11 Ekim ak-
şamında Vassilkaou Belediye 
Meclisi’ne girmekten bahseder-
ken, istifasına yönelik sorular so-
rulara ise cevap vermedi. Sonra 
da istifa etme ifadesinde, san-
dalye kaybından değil seçmen 
kaybından bahsettiğini belirtti. 
Sandalye kaybına uğramadıkları 
için bulunduğu ifadenin geçersiz 
olduğunu söyleyen Vassilakou, 
kendisinin bu sebepten dola-
yı koltuğu bırakmayacağını ifa-
de etti. Vassilakou istifa yerine 
parti içinde bir oylama yaparak, 
Yeşiller partisi adaylarına ken-
disinin o pozisyonda kalıp kal-
mamasını sordu. Vassilakou bu 
oylamada kazandı ve Yeşillerde 
Viyana liderliğini sürdüreceği 
belli oldu. Bu yöntem bu kişile-
rin yanlış demokrasi anlayışının 
bir kanıtıdır. Seçmenlerin istek-
lerini umursamayarak böyle bir 
kararı parti içinde yaptıkları oy-
lamayla verdiler. Buna benzer 
bir olay 2010 yılında Alexander 
Van der Bellen’le yaşanmıştı. O 
zamanlar Belediye Meclisi’ne 
seçilen Van der Bellen, parla-
mentoda kalmak istediği için 
ona parlamentoda ayrı bir po-
zisyon hazırlanmıştı: ‘Viyana 
Üniversite Yetkilisi’. Van der 
Bellen de Vassilakou’yu ifade-
sini geri çekerken destekledi ve 
Vassilakou’nun istifa etmesini 
istemedi. Bunu Van der Bellen 
Cumhurbaşkanlığı adayı olursa 
unutmayalım. (Kaynak: Krone 
Bund, 18.10.2015)

Vassilakou’ya eleştiri: 
“Seçmenleri 

manipüle etti”

Yazar Tassilo Wallentin, Krone Gazetesinin 
Bund adlı ekinde Viyana Yeşiller Partisi 

Teşkilat Başkanı Maria Vassilakou’nun adeta 
yerden yere vurdu. Wallentin, Vassilakou’nun 
koltuğa yapıştığını söylerken, bir siyasetçi için 

bunun tam bir güven kaybı örneği olduğu-
nu ifade etti ve durumu “Demokrasi anlayışı 

böyle mi olur” başlıkları ile sorguladı. Günlük 
net satışı 1 milyona ulaşmış Krone Gazetesi, 8 
milyonluk Avusturya nüfusu düşünüldüğünde, 
Pazar günü okuyucu sayısını 2, 8 milyona ulaş-

tırmış etkili bir günlük gazete.

SPÖ’nün yeni koalisyon part-
nerinin kim olacağı ve kimle-
rin hangi makamlara geçece-

ği tartışılıyor. Viyana – 20 Ekim Salı 
akşamı SPÖ Eyalet Yönetim kurulu 
eski koalisyon partnerleri Yeşiller 
ile devam mı edeceklerine yoksa 
ÖVP ile yeni bir koalisyon mu ya-
pılacağına karar verecek. FPÖ ile 
ise asla koalisyon yapmayacakları-
nı seçimlerden önce sıkça özellik-
le Belediye Başkanı Haeupl vurgu-
lamıştı. SPÖ’nün çeşitli makamları 
farklı dağıtıp dağıtmayacağı tartı-
şılırken, özellikle Belediye Başkanı 
Haeupl’un bu konu üzerinde dur-
duğu söyleniyor. 

Viyana Eyaleti Konut Bakanı 
(Wohnbau) Michael Ludwig’in 
de makam değiştirebileceği tar-
tışılıyor. Daha kısa bir süre ev-
vel Ludwig’in Haeupl’un yerine 
geçebileceği tartışılırken, şimdi 
Ludwig parti içi tartışmaların or-
ta noktasında bulunuyor. Bazıları 
Ludwig’in kesinlikle aynı ma-
kamda kalmayacağını öne sürü-
yor. Ludwig bu makamda kalmak 
için hiç emek sarfetmemiş ve se-
çim kampanyasında yardımcı ol-
mamış.

Ludwig’in genel olarak hükü-
metten ayrılacağı ise tahmin edil-
miyor. SPÖ Partisi 10., 11., 21. ve 
22. Belediye’lerde az oy alması-
na rağmen, Ludwig’in bu oylar-
da büyük payı olduğu iddia edili-
yor. Floridsdorf’ta SPÖ Belediye 
Başkanı olan Ludwig, SPÖ’yü 
Viyana’nın en büyük belediyeleri-
nin birinde temsil ediyor.

Michael Ludwig büyük ih-
timalle makam değiştirecek. 
Ludwig’e eğitim ve öğretimle ilgi-
li bir yetki alanı verilip verilmeye-
ceği ise belli değil, ama şu ana ka-
dar yaptığı gö

SPÖ’de 
makamlar 
değişecek

Silah ve mermi satan mağaza 
sahipleri kendilerini güven-
de hissetmeyen ve savunma 

amaçlı olarak halkın silahlandı-
ğını belirtiyorlar. Ateşli silah sa-
tışlarının son günlerde yaşanan 

göçmen akınından sonra daha da 
arttığı vurgulanıyor. Geçtiğimiz yıl 
14 bin 310 kişinin silah satın aldığı-
nı, 1 Eylül 2015 tarihi itibariyle 255 
bin 99 kişinin silahlandığını açık-
layan İstatistik Dairesi ülke gene-
linde 898 bin 385 kişinin silah ruh-
satı aldığını duyurdu.

BİBERGAZI SATIŞINDA 
DA PATLAMA YAŞANDI

Son aylarda 61 bin 432 kişinin ev-
lerine ateşli silah bulundurma 
ruhsatı ve hemen ardından de-
ğişik çaplarda tabanca ve uzun 
namlulu silahlar edindiği duyu-
ruldu. Yapılan istatistiklerde ka-
dınların kendilerini savunmak 
için biber gazını tercih ettikleri 
vurgulanarak biber gazı satışla-
rında da patlama yaşandığı belir-
tildi. (DHA)

Avusturya’da 
halk silahlanıyor

Avusturya İstatistik Dairesi ve İçişleri 
Bakanlığı verilerine göre bu yıl özel kişilerdeki 
ateşli silah sayısında büyük artış kaydedildi. 
Silah sahibi sayısı 1 milyon sınırına dayandı.

Papazın su bardağı için 
Hıristiyanlığın yedin-
ci buyruğunu (Hırsızlık 

yapma) suistimal ederek, pa-
pazın konuşması bittikten 
sonra podyumu terk etmesi-
ni bekleyen ve sonra su barda-
ğını çalan Amerikalı politika-
cı tüm dünya basınında haber 

oldu. Cumhuriyetçi siyasetçi 
Bob Brady papazın kullandı-
ğı bardağı bürosuna götürüp, 
bardaktan bir yudum su içti. 
Daha sonra bardaktan eşine 
de su içiren siyasetçi, torun-
larını da kutsamak için kalan 
suyu bir şişeye boşaltıp evine 
götürdü. 

Amerikalı politikacı 
papazın bardağını çaldı
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SPÖ’lü milletvekili Nurten 
Yılmaz’ın parlamento -
ya sunduğu soru öner-

gesi cevaplandırıldı. Dışişleri 
Bakanlığı’nın verdiği cevapla-
ra göre ‘Ayrımcılığa ve hoşgörü-
süzlüğe karşı yardım hattı’na 30 
Temmuz’dan beri sırf 149 defa baş-
vurulduğu öğrenildi. 

Bu sonuç, günde yaklaşık bir 
telefon görüşmesi yapıldığını ka-
nıtlıyor. Oysa ki bu yardım hattı 

hafta içi her gün sabah saat 8’den 
akşam 5’e kadar telefonda danış-
manlık yapıyor. Yardım hattı için 
yapılan ve toplam tutarı 215.000 
Avro olan yoğun reklamlar ise du-
rumun düzelmesini ve talebin art-
masını sağlayamadı. Yardım hattı 
reklamları özellikle günlük gaze-
telerde, çeşitli dergilerde (mese-
la ‘profil’) ve Almgau katolik öğ-
renci organizasyonunda yapıldı. 
Dışişleri Bakanlığı’nın internet 
sayfasında bu hattın temel ama-
cının, ‘ayrımcılığa karşı çalışma-
lar yapan diğer makamların’ daha 
fazla insan tarafından bilinmesi-
ni sağlamak olduğu yazıyor. Bu 
amaca ulaşılamadığı ve hattın ba-
şarısızlığı ise parlamentoda tartı-
şılmakta. Avusturya’da bağımsız 
Türkçe yayın yapan kamu iletişim 
araçları 300 binden fazla Türkçe 
konuşan insana hizmet etmekte-
dir. Bu bağımsız gazete, dergi ve 
TV’lerin niye özellikle belediye, 
bakanlık ve devlet ilanlarından 
göz göre göre ayrımcılığa uğratıl-
masinın nedeni merak edilmekte-
dir. Bu ayrımcılığın oluşmasında 
Türkçe konuşan danışmanların 
entrika, hırs ve ahlaksızların payı 
ne kadardır?

Bilinçli ayrımcı 
ilan politikası

2015 yılının Şubat ayında Dışişleri ve 
Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz (ÖVP) 
tarafından kurulan ‘Ayrımcılığa ve hoşgörü-
süzlüğe karşı yardım hattı’nın (050 11 50 – 
4242) başarısızlıkla sonuçlanan bir girişim 
olduğunu PROFIL dergisi yazdı. En başta 
Türkiye göçmenleri ve Müslümanlara yapı-
lan ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük için hiç-
bir Türkçe veya göçmen gazetesine ilan 
verdirmeyen Dışişleri Bakanı Kurz, ayrı-
ca Entegrasyon Bakanı olarak bu Almanca 
ilanları Avusturyalı gazete ve dergilere vere-
rek, yanlış hedef grubuna hitap etmeye ça-
lıştı. Vergi paraları ile kendi şovunu yaptı-
ğını yazan Profil dergisi, 215 bin Avro ilan 
parası için 149 kişinin aradığını ve bunun 
resmen sıfır başarı olduğunu yazdı. Bu ilan-
ların muhatabı genelde Avusturya’da ya-
şayan göçmenler ve özelde en çok ayrım-
cılığa uğrayan Türkiye göçmenleri iken, bu 
göçmen grubunun en çok okuduğu gazete-
lere ve Türk televizyonlarına küçük de olsa 
Avusturya Entegrasyon Bakanlığı ve bizzat 
Bakan olan Sebastian Kurz tarafından ilan 
verilmeyerek ayrımcılık yapılması, uzun sü-
redir dikkatlerden kaçmıyor. Sırpça yayımla-
nan Kosmo gibi aylık gazetelere ilan veren 
Sebastian Kurz’un başında olduğu Dışişleri 
ve Entegrasyon Bakanlığı tarafından, 
Türkçe çıkan gazete ve dergilere uzun za-
mandır ve sistematik olarak ilan vermemek 
suretiyle ayrımcılık yapıldığı iddia edildi.
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“2008 yıl ında Yukarı 
Avusturya’dan Yeşiller 
Partisi adına yedi yıllı-

ğına Avusturya Parlementosuna 
Bundesrat/Senatör olarak par-
ti içindeki oylamada en yüksek 
oyu alarak seçilmiştim. Yeşiller 
Partisi, bir ay önce yapılan Yukarı 
Avusturya Eyalet seçimlerinin ya-
nı sıra, ondan önce Steiermark ve 
şimdi de Viyana seçimlerinde de 
oy kaybına uğramıştır. Şimdi ben 
de parti içindeki seçimde en yük-
sek oyu alamamış oldum. Karara 
saygı duyuyorum. Partim başka 
bir arkadaşı seçimle benim yeri-
me başkente yollamaya karar ver-
miştir. Seçilen arkadaşımıza başa-
rılar dilerim. Geride kalan süreçte 
Avusturya Parlementosunda bü-
yük bir tecrübe kazandım. Dostlar 
kazandım, ufkumu geliştirdim ve 
her alanda hakikatın yanından ay-
rılmayarak, özellikle mazlumla-
rın yanında kalarak siyaset yap-
tım. Bu olanağı bana veren Yeşiller 
Partisi’ne - içindeki entrikacıla-
rı bir kenara bırakarak - kurumsal 
olarak teşekkür ederim. Avusturya 
Devleti ve Parlementosuna bana 
tanıdıkları bu demokratik ortam-
da siyaset yapma fırsatını ve şahsı-
ma olan dostça yaklaşımlarından 
dolayı bir Türk asıllı Avusturya va-
tandaşı olarak içtenlikle teşekkür 
ederim. Bana bugüne kadar destek 
veren seçmenlerime ve beni dostça 
takip ederek yanımda olan binler-
ce vatandaşıma ayrım yapmaksızın 
şükran ve minnetlerimi sunarım. 
Benim siyasi alandaki faaliyetlerim 
tüm hızıyla aynen devam edecektir. 
Çünkü temsil ettiğim yüksek değer-

ler, partiler üstü bir siyaset 
anlayışı olarak demokra-
siye hizmettir. Gerek ba-
na gönderilen yüzlerce 
destek mektubu, gerek 
ise Avusturya basınında 
ve sosyal medyada ta-
rafıma gösterilen destek 
ortada. Seküler, çokses-
li, demokrasiye inanan, 
inançlı bir Müslüman 
olarak, gerek en başta 
temel insan hak ve öz-
gürlükleri olmak üze-
re tüm demokratik 
değerler için çalışma-
ya devam edeceğim.  
Bunun yanında gerek 
siyasi ve sivil toplum ku-
ruluşları ortamında aktif 
rol oynamaya, gerek ise ya-
yıncılık alanında kitaplarımla, 
makalelerimle etrafımı aydınlat-
maya çalışarak üretmeye devam 
edeceğim. Herkesi, karanlık içinde 
etrafını bir mum kadar aydınlatma-
ya ve zalimlerin karşısında demok-
ratik değerler için mücadele etme-
ye davet ediyorum.” “İnançlı bir 
Müslüman olarak demokra-
tik değerler için mücadele 
etmeye devam edece-
ğim”

Efgani Dönmez : 
 “Herkese teşekkür ederim,  
siyasete devam ediyorum” 
Yeşiller Partisi Yukarı Avusturya Eyaleti adına Avusturya Parlementosuna ilk seçilen Milletvekili  

statüsünde Senatör (Bundesrat) olan Efgani Dönmez son seçimlerde Yeşiller Partisi’nin az oy almasına 
istinaden yapılan parti içi seçimlerde görevini parti içinden tercih edilen arkadaşına teslim ederken bir 
basın bildirisi yayınladı. 2010-2015 tarihleri arasında görev yapan Dönmez’in yazılı açıklaması şöyle:
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Doğan Haber Ajansı 
(DHA) 

Yayınevi sahibi ve iş adamı 
Birol Kılıç son 20 yıl için-
de sosyal sorumluluk pro-

jelerinde, yayıncılık ve ticaret ala-
nında Avusturya’da gösterdiği 
üstün hizmetler ve Avusturya bi-
lim dünyasına katkılarından dola-
yı Cumhurbaşkanı Heinz Fischer 
tarafından Üstün Hizmet Liyakat 
Nişanı’na layık görüldü. Kılıç’ın 
Liyakat Nişanı, Cumhurbaşkanı 
Fischer adına Başbakanlık 
Müsteşarı Mag. Hildegard Siess 

2 önemli mesaj: “Yurtta sulh, cihanda sulh”

“Cennet annelerin 
ayakları altındadır” 

DHA Dış Haber - Yayınevi sahibi, yatırımcı ve Yeni Vatan Gazetesi İmtiyaz Sahibi Birol Kılıç son 20 yıl 
içinde sosyal sorumluluk projelerinde, yayıncılık ve ticaret alanında Avusturya’da gösterdiği üstün 

hizmetler ve Avusturya bilim dünyasına katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Heinz Fischer tarafından 
“Üstün Hizmet Liyakat Nişanı”na layık görüldü. Kılıç konuşmasında İslam dininin barış dini olduğu-
nun altını çizerek, herkesi barış ve esenlik için çalışmaya davet etti. Kılıç, kendi rahmetli annesi ve 

tüm anneleri anarak Peygamber (s.a.v) sahih bir hadisinden şu alıntıyı yaptı: “Cennet annelerin ayak-
ları altındadır!” Hem kendi iç barışımız için, hem de toplumsal barış açısından da Kurtuluş Savaşı’nın 

lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün ünlü özlü sözünü alıntıladı: “Yurtta sulh, cihanda sulh!”

tarafından Dışişleri Bakanlığı 
içerisindeki Niederösterreich 
Heerensaal sarayında düzenlenen 
geleneksel törenle takıldı. Bilim in-
sanları, politikacılar, sanatçı ve bü-
rokratların hazır bulunduğu tören-
de Prof. Dr. Wolfgang J. Bandion 
ve Müsteşar Mag. Hildegard Siess, 
Kılıç’ın Avusturya devletine yaptığı 
üstün hizmetlerden özgüyle bahse-
den birer konuşma yaptılar.

Nişanı takılan Birol Kılıç yaptı-
ğı konuşmasına Büyük onur ödü-
lünü kendilerine adadığım ve rah-
metle andığım annem Hüsniye ve 
babam Hüseyin Kılıç’a sonsuz te-
şekkürlerimi sunuyorum. Bunun 
yanı sıra, bana daha çocukluk 
günlerimden itibaren her zaman 
örnek olan, ablalık yapan, adalet 
ve insan sevgisi gibi değerleri, cö-
mertliği ve yardımseverliği aşıla-
yan, hayatta yere sağlam basmayı 
ve emin adımlarla ilerlemeyi öğre-
ten anne, babam ve değerli ablam 
Perihan Kılıç’a çok teşekkür ediyo-
rum diyerek başlayan Kılıç, “Bana 
verilen bu ödülün, iki dost ülke 
olan Avusturya ve Türkiye insanla-
rı için yaptıklarımızın yanında, ya-
pacaklarımız için bir talimat nite-
liği taşıdığının farkındayım” dedi.

KÖPRÜLERİ 
İNŞA ETMEK İÇİN 
VAR GÜCÜMLE 
ÇALIŞACAĞIM

Ekibi ve çevresindeki arkadaşlarıy-
la birlikte hedeflerinin, ekonomik 

ve siyasi açıdan içinden geçtiğimiz 
bu zorlu dönemde halklar ve kül-
türler arasındaki iletişimi teşvik 
etmek ve artırmak, aynı zaman-
da insanlar arasındaki önyargıları 
yok etmek olduğunun altını çizen 
Kılıç; “Bunu da ancak kültürle-
rimiz ve değerlerimiz arasındaki 
bağları güçlendirerek, entegras-
yon ve birlikte yaşamı destekle-
yerek başarabiliriz. Hem gazete, 
dergi ve yayınevi sahibi sıfatım-
la, hem de işadamı ve yatırımcı sı-
fatımla bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da bu köprüleri in-
şa etmek için var gücümle çalışa-
cağımdan hiç şüpheniz olmasın. 
Türkiye’den Avusturya’ya göç et-
miş laik ve tam demokrat bir ana-
yasal milliyetçisi olan şahsımın 
öncelikli hedeflerinden biri de, 
göçmenlerin Avusturya yaşam 
kültürü ve tarihi gibi değerlerine 
entegre olmasına, aynı zamanda 
Türkiye’den buraya göç etmiş de-
ğerli hemşerilerimin Avusturya’da 
daha demokratik bir ortamda ve 
toplumda yaşamalarına katkı sağ-
lamaktır. Kıta çapında aydınlık ve 
seküler bir devlet ve yaşam anlayı-
şının egemen olduğu, kadın hakla-
rı dahil insan onurunun ve insan 
haklarının korunduğu Avrupa, bu 
günkü haline kavuşması için yüz-
yıllara ve birçok devrime ihtiyaç 
duydu. Basın ve fikir özelliği, ka-
dın erkek eşitliği benim için ama-
sız savunulması gereken temel in-
san haklarıdır. Özellikle kadına 
verilen değeri anlamak için İslam 

Peygamberinin şu sözlerini tekrar-
lamakta yarar var: Cennet, annele-
rin ayakları altındadır” dedi.

Kılıç konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Bir Türk atasözü ‘Bir fincan 
kahvenin, 40 yıl hatırı vardır’ der. 
Almancası ise; ‘Eine Tasse Kaffee 
gewinnt das Herz für vierzig Jahre’. 
Bir insanı anlamanın yolu ilk önce 
o insanı dinlemekten geçer. Bir in-
sanla iletişim kurabilmek ve konuş-
mak için o kişiyle bir fincan kahve 
içmekten daha ideal ne olabilir ki? 
Arkadaşını kahve içmeye çağıran 
kişi, başkalarına zaman ayırır, on-
ları dinliyor, empati kurmaya çalışır 
ve dertlerine ortak oluyor demektir. 
Bu durum, Avusturya kahve kültürü 
için de önemli ve özel bir noktadır. 
Türklerin Avusturya mentalitesini 
kendilerine yakın hissetmelerinin 
tek sebebi bu değildir. Çalışkanlık, 
dürüstlük, dostluk, insanı değerle-
rinin öne çıkarılması ve kibarlık, iki 
tarafından da ortak erdemleridir. 
Avusturyalıların sabırlı, esnek, duy-
gusal, geleneklerine bağlı ve kültür 
bilinci yüksek bir imajı vardır.

İşte bu sözler ile başlayan 
yaklaşık 20 yıl önce Avusturya 
Başbakanlığına bağlı haber ajan-
sı için yazdığım ‘Türkiye’deki 
Avusturya imajı’ adlı makale 
Almanca, Türkçe ve İngilizce ola-
rak yayınlanırken, dünya çapın-
da Avusturya büyükelçiliklerinin 
kültür ataşeliklerine de gönderil-
di. 2015 yılında yaşadığımız bu-
gün, insanlığın karşılaştığı bütün 
zorluklara ve sıkıntılara rağmen, 

o günkü pozitif Avusturya ima-
jının değişmediğini görmekten 
mutluluk duyuyorum. Tabii ki si-
yasetçilerden beklentilerimiz, si-
yasi platformlarda kendini itfaiye 
gibi tanıtmasına rağmen yangına 
körükle giden kişilerle hiçbir şe-
kilde dış politikada işbirliği için-
de olmamalarıdır. Çünkü dış po-
litika ve iç politika birbirine sıkı 
bir şekilde bağlıdır. İç politikada 
yapılan her hamle de sanat, kül-
tür, ekonomi ve entegrasyon gibi 
alanlar dahil olmak üzere ülkemi-
zin huzuruna doğrudan etki eder. 
Bu noktada, modern ve seküler 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta 
sulh, cihanda sulh’ sözlerini ha-
tırlamakta yarar var (Almanca 
Friede in der Heimat, Friede in 
der ganzen Welt!)’. Bunun yanın-
da, laik bir Müslüman olarak, son 
Papa’nın Hz. İsa’dan yaptığı şu 
alıntı ışığında herkesi düşünme-
ye davet ediyorum ‘Yolsuzluk ya-
panların konuştuğu dilin özelliği 
ikiyüzlülüktür, bu beladan derhal 
kurtulmamız gerekiyor! Gerçek 
sevginin olmadığı yerde hakikat 
yoktur. Hakikatın olmadığı yerde 
hak yoktur ve hastalık haline gel-
miş iki yüzlülük vardır.

Gelecekte yapacağımız hizmet-
lerin ve zorlukların bilincinde ol-
duğumu bir kez daha ifade eder-
ken, şahsıma verilen bu büyük 
ödülü şerefle kabul ediyorum ve 
benimle bugün burada olduğunuz 
için sizlere teşekkür ediyorum. 
Teşekkürler Avusturya.” (DHA)

Cumhurbaşkanlığı Üstün 
Hizmet Liyakat Nişanı

Birol 
Kılıç

Hildegard 
Siess 
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“Örnek ol” rumuzlu 
Almanya’da yaşa-
yan bir kişi, eşinin 

dayısıyla “çok yakın” olduğunu 
söyleyerek Güzin Abla’ya şunla-
rı yazdı:  

“Öz dayım bence karıma çok 
fazla ilgi gösteriyor. Kıskanç bir 
erkek değilim ama muhafaza-

karım, ama dayımın ve karımın 
birbirine gösterdiği aşırı yakın-
lık beni oldukça rahatsız etmeye 
başladı. Sayın Güzin abla, ben 
Almanya’dan bir okurunuzum. 
Öz dayım bence karıma çok faz-
la ilgi gösteriyor. Mesela ne za-
man bir araya gelsek, karımı her 
iki yanağından üç kez öper. Eşim 
de ona karşılık verir. Dayım bize 
asla eli boş gelmez. Eşime, ‘Sana 
çikolata getirdim, sana sevdi-
ğin çöreklerden getirdim’ diye-
rek hediyeler verir.  Ya da ne za-
man dayıma yalnız gitsem, bana 
eşimi neden getirmediğimi so-
rar. Güzin abla, ben kıskanç bir 
erkek değilim ama muhafaza-
karım, ama dayımın ve karımın 
birbirine gösterdiği aşırı yakın-
lık beni oldukça rahatsız etme-
ye başladı. Karımla bu konuda 
konuşmak istedim, bana verdi-

ği cevap; ‘Utanmıyor musun ba-
na ve dayına böyle çirkin bir if-
tirada bulunuyorsun’ oldu. Siz 
bu konuda ne düşünüyorsunuz? 
Rumuz: Örnek ol”

“BÖYLE GİDERSE, 
EŞİNİN SAYGI 
VE SEVGİSİNİ 

KAYBEDERSEN…”

Güzin Abla ise okuyu-
cunun mektubuna şöy-

le yanıt verdi:

“İyi ki kıskanç değilmişsin sev-
gili okurum! Almanya gibi uy-
gar bir ülkede yaşamak bile seni 
değiştirmemiş anlaşılan. Biri ka-
rın, diğeri ise öz dayın. Bu nasıl 
bir düşünce, nasıl bir yaklaşım? 
Kıskançlık bir insanın özgüveni 
olmadığının belirtisidir. Karın ve 

dayın hakkında nasıl böyle dü-
şünürsün? Bu anlattıkların o ka-
dar doğal, o kadar seviyeli ve say-
gı sınırları içinde şeyler ki... 

Dayının eşini düşünüyor, ona 
değer veriyor olması, onu bir kız 
çocuğu gibi çikolatayla, kekle şı-
martması o kadar güzel şeyler ki. 
Zaten eminim, bütün bunları da 
yine sana olan sevgisinden yapı-
yordur. Eşin de belli ki ona saygı 
ve sevgi duyuyor.  Bu iki insanın, 
üstelik senin yanındayken bu şe-
kilde davranmalarında nasıl bir 
yanlışlık, anormallik gördün, ak-
lım almıyor. Allah eşine sabır ve 
kolaylık versin. Belli ki onu aşırı 
bir şekilde sıkıyor, nefes aldırmı-
yorsun. Kaç yıllık evlisin bilmem 
ama böyle giderse, eşinin say-
gı ve sevgisini kaybedersen, asıl 
o zaman kara kara düşünmeye 
başlayabilirsin.”

Hürriyet gazetesi yazarı Güzin Abla’nın bugünkü 
“Dayımla karım birbirine karşı aşırı yakın davranı-
yor” başlıklı köşesinde ilginç bir hikaye yer aldı.

Viyana - Koca bir sepetteki 
tek bir çürük elma, tüm di-
ğer elmaların çürümeleri-

ne sebep olabilir. Özellikle ekip ve 
takım çalışmaları gerektiren sek-
törlerde, çalışanlarınızdan biri-
nin bozuk morali, tüm ekibin ve-
rimliliğini indirgeyebilir. Yetenek 
menajerliği ve danışmanlık yapan 
Cornerstone’a göre böyle bir duru-
mun neticesinde üç tane temel so-
run çıkacaktır. İlk olarak verimlilik 
azalacak, sonra müşteriler mem-
nun kalmadığı için toplam talep 
azalacak ve sonuç olarak verimli 
çalışanlar başka bir iş arayacaktır. 

Ekip içindeki çalışanlardan sırf bi-
ri can sıkıntısı, hoşnutsuzluk ya da 
bilerek yavaş çalışma gibi bir tutum 
sergilerse, bu üç temel sorunun çık-
ma oranı Cornerstone’a göre %54 
artar. Verimliliği azaltan ve ekibin 
motivasyonunu düşüren çalışanla-
rın nasıl daha iş görüşmesi sırasın-
da bulup çıkarılabileceğini, 250.000 
kayıttan oluşan “Big-Data-Analyse” 

istatistiği açıkladı. Bu istatistik yapı-
lırken aynı firmada çalışan tezgah-
tar veya telefon şirketindeki ekipler 
gibi homojen iş ekiplerinden yola çı-
kıldı. İş görüşmesi sırasında çalışan 
eğer aşağıdaki ifadelerden birinde 
bulunursa, kuşkulanmanızı öneri-
riz: “Kurallar çiğnenmemeli, her-
kes tarafından dikkate alınmalıdır.” 
Eğer iş görüşmesinde çalışan bu şe-

kilde düşünüyorsa,  esnek değildir 
ve işlerin hızlı yapılması gerektiği 
zaman işini aksatabilir. Bu çalışan 
%33 oranla ekibin geri kalanını da 
etkiler. “Teknik konularda benden 
iyisini bulamazsınız.” Çalışan iş gö-
rüşmesi sırasında böyle bir iddiada 
bulunursa, teknik yeteneğinden bu 
kadar emin çalışan, %43 ihtimalle 
meslektaşlarının verimliliğini azal-
tacaktır.

Eğer Assessment-Merkezinde ça-
lışanın bu işe uygun olmadığı tespit 
edildiyse, bu çalışan %19 oran ihti-
malle işe uygun bulunan çalışanlar-
dan daha verimsizdir. 

Körle yatan şaşı kalkar
Çalışanlarınızın 

arasında çürük var!
1 Ocak 2016 itibariyle işletme-

ler, nakit olarak yaptıkları 
tahsilatları kendileri beyan 

etmek zorundalar. Bunun için ya 
yazarkasa gibi elektronik bir kayıt 
sistemi, ya da bilgisayarda kulla-
nabilecekleri bir yazılım edinme-
leri gerekiyor. Bir işletmenin bu 
zorunluluğa tabi olması için, yıl-
lık cirosunun 15 bin €’dan fazla 
olması ve nakit olarak elde ettiği 

paranın yıllık 7.500 €’yu geçmesi 
gerekiyor. Bir şirket bu para limit-
lerini ilk kez aşıyorsa, bu süreden 
sonra geçen dördüncü ayla birlik-
te uygun bir yazarkasa bulundur-
mak zorunda.

Nakit kazancı belirtilen sını-
rın (7500 €) altında olan şirketle-
rin yazarkasa zorunluluğu bulun-
muyor. Yazarkasa zorunluluğu 
1 Ocak 2016’tan itibaren geçerli 

olacakken, bunun için 2015 yılı-
nın son 4 ayında yapılan ciro bü-
yük önem taşıyor. Bir şirketin ha-
lihazırdaki kazancı 15 bin €’nun 
üzerindeyse ve bunun 7.500 €’su 
peşin kazançlardan oluşuyorsa, 
1 Ocak 2016 itibariyle uygun bir 
yazarkasa sistemine sahip olma-
sı şarttır. Yasada belirtilen peşin 
kazanca (Barumsatz) banka- ve-
ya kredi kartıyla yapılan ödeme-

ler, nakit çekler veya hediye ku-
ponları vb. dahildir.

Makbuz herkese
zorunlu

Müşterilere makbuz kesme zorun-
luluğu her şirket için geçerliliğini 
sürdürürken, 1 Ocak 2016 itibariy-
le, yazarkasa zorunluluğu olsun 
olmasın her işletme de makbuz 
kesmeye devam etmek zorunda. 

Yazarkasa 
zorunlu..

Avusturya’da eski yazarkasalar değişiyor. Yeni kanun kapsamın-
da birçok şirket yeni yazarkasa bulundurmak zorunda. Bu her 

şirket için geçerli değilken, bir şirketin bu kanuna tabi olup olma-
dığını ise, 2015 yılında yaptığı ciro belirleyecek.

Dayımla karım aşırı yakın, 

Güzin Abla!Okuyucu 
mektubu
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Ünlü televizyon kanalı 
ARD’nin Avusturya da-
hil birçok ülke temsilci-

liğinden sorumlu Viyana Haber 
Bürosu Şefi Dr. Susanne Glass, 
ekibiyle birlikte Yeni Vatan 
Gazetesi’ni ziyaret etti. Dostluk 
içinde geçen röportajda, Glass 
Kılıç’a sorularını yöneltti. Bir 
Türk kahvesi eşliğinde geçen 
sohbette, Kılıç Almanya, İsviç-
re, Türkiye ve Avusturya’da ya-
şadığı tecrübeleri paylaşırken, 

Avusturya’ya uzak olup Alman-
Türk kültüründe yer alan ortak 
noktalar, gülüşmelere neden 
oldu. Bir Alman vatandaşının 
Avusturya’da yaşadığı gün-
lük sorunlar ile, bir Türkün 
Avusturya’da yaşadığı günlük 
sorunlar, bir an karşılıklı “vay 
be” dedirtti. Sohbetin sonunda 
Kılıç, ARD Viyana Haber Bürosu 
Şefi Glass’a “Bir fincan kahve-
nin 40 yıl hatırı var” diyerek, 
özel el yapımı bir Kütahya finca-
nı hediye etti. Hediyeye çok se-
vinen ve beğenerek kabul eden 
Dr. Glass, tüm Yeni Vatan Gaze-
tesi okurlarına sevgi ve saygıla-
rını iletti.

ARD Güneydoğu Avrupa’dan 
Sorumlu Viyana Haber Bürosu 
insiyatifiyle gerçekleşen röpor-
taj, önümüzdeki günlerde Viya-
na Yabancı Muhabirler Derneği 
(Verband der Auslandspresse) 
üyelerinin katılımıyla yayınla-

Almanya’nın ünlü televizyon kanalı ARD’nin Güneydoğu 
Avrupa Viyana Masası Müdürü Dr. Susanne Glass, Yeni Vatan 
Gazetesi’ni ziyaret ederek, gazetenin İmtiyaz Sahibi Birol Kılıç 

ile uzun bir röportaj gerçekleştirdi. Avusturya’daki Türkiye 
göçmenleri, başarıları, güncel sorunların ele alındığı röportaj-

da, ayrıca Yeni Vatan Gazetesi’nin son 16 yılda yaptığı çalış-
malar konuşuldu. 

ARD’den Yeni Vatan’a ziyaret

Viyana - Avusturya’da arka-
daşlık kurduğu bir ailenin 
iki küçük oğluna taciz eden 

bir rahip mahkeme karşısına çıktı. 
Kendi ailesine zor durumda yardım-
cı olamadığından dolayı alkol ve 
uyuşturucu bağımlılığına düştüğü-
nü anlatan rahip, iki gençle ilişkiye 
girdiğini mahkeme karşısında itiraf 
etti.   45 yaşındaki rahip 2007 yılın-
dan 2009’a kadar, yani iki yıl boyun-

ca, arkadaşlık kurduğu bir ailenin o 
zaman 13, 14 yaşında olan çocukla-
rına tacizde bulundu. İlk önce bü-
yük oğullarına taciz eden rahip, bü-
yük çocuk istemediğini söyledikten 
sonra küçük kardeşine yöneldiği-
ni anlattı. “Oğlanların anlattıkla-
rı doğrudur, ben suçluyum.” diyen 
rahip, kurbanlarıyla bu konu hak-
kında konuştuktan sonra kendisi-
ne karşı suç duyurusunda bulun-
muştu. Viyanalı rahip bu konuda, 
“Herşey açığa kavuştuğunda rahat-
ladım.”, dedi. Pedofil veya eşcinsel 
olmadığını söyleyen rahip, yaptık-
larının uyuşturucu ve alkol kullanı-
mından kaynaklandığını ifade etti. 
Rahip o zamanlar çocukların ebe-
veynleri ile sıkı bir arkadaşlıkları ol-
duğundan, bu durumdan bu şekil-
de istifade etmişti. 13-14 yaşındaki 
çocuklara taciz eden rahibin mah-
kemesi yakında sonuçlanacak. 

Çocukları taciz 
eden rahip

KADIN HAKİM “3 
ÇOCUĞUNU DÜŞÜN” 

Avusturya’dan 10 Çeçen gen-
cini arabasıyla Suriye’ye 
gö t ü r m e ye  ç a l ı ş t ığ ı , 

Gaziantep emniyeti tarafından ge-
ri çevrilerek bu girişiminde başa-
rılı olamadığı, terör örgütü IŞİD’e 

katılımlar için çalışmalarda bu-
lunduğu ve sempatizanlarına pa-
ra, cep telefonu, giyecek ve araç 
temin ettiği iddiasıyla yargılanan 
Ankaralı 3 çocuk babası Caner Y. 
mahkemede karar verilmeden ön-
ce ayağa kalkarak savunması is-
tenince “ İnancım gereği ayağa 
kalkmayacağım” diyerek kendi-

ne yöneltilen suçlamaları kabul 
etmedi. Mahkeme Başkanı kadın 
hakim Minou Aigner “Bak 3 ço-
cuğunu düşün. En az 10 yıl hapse 
mahküm edileceksin. 

Yasalar gereği mahkemeye 
saygılı olmalısın. Git avukatın-
la konuş. Suçunu itiraf et ve bu 
örgütle bir daha irtibata geçme” 

diyerek duruşmaya 20 dakika 
ara verdi. Aradan sonra mahke-
me karşısına çıkan Caner Y. su-
çunu itiraf etti. “Pişmanım. Bir 
daha bu tür suçlarla karşınıza 
çıkmayacağıma söz veriyorum” 
şeklinde ifade değiştirince ke-
sin 4 yıl hapis cezasına çarptı-
rıldı.

IŞİD üyesi Türk’e Viyana´da 4 yıl hapis

82 yaşındaki Fatma 
nine, Fethiye gi-
bi popüler bir tu-

rizm kentinde yaşamaya çalı-
şıyor. Ailesi de sahipsiz bıraktı 
devleti de. Aç kalmamak için 
her gün çöpten ekmek toplu-
yor. Yanına kimseyi yaklaştır-
mıyor “gidin buradan” diyor. 
Ailesinin ve devletin sahipsiz 

bıraktığı bu yaşlı kadın, derme 
çatma bir yerde de yaşam sa-
vaşı veriyor. Yaşlı bakım mer-
kezleri sokakta yaşam savaşı 
veren yaşlısına el uzatmıyor. 
Şimdi kış geliyor. Fatma nine 
yağışlı soğuk kış günlerinde 
çöpten ekmek de toplayama-
yacak. Şimdi soruyoruz. Peki 
ya sonrası…?

82 yaşında çöplere 
muhtaç edildi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da geçen hafta 
görülen IŞİD davasında 33 yaşındaki Caner Yıldırım, 

4 yıl kesin hapse mahkum edildi.
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İşte Omar Al-Rawi bu açıklamala-
rı hatırlatarak adeta “alın size 6922 
oy aldınız ve seçilemediniz, hem de 
Resul Ekrem Gönültaş’ın tek başı-
na Viyana’dan aldığı 7000 oya bi-
le ulaşamadınız” mesajını ver-
di. Kısaca Omar Al-Rawi, “Turgay 
Taşkıran’la birlikte tüm GFW liste-
si, SPÖ’de bir Resul Ekrem Gönültaş 
etmiyor”  yorumlarının yapılma-
sına kapı araladı. 10 yılı aşkın sü-
redir Viyana Belediyesi milletve-
kili olan Omar Al-Rawi’nin, seçim 
kampanyası sürecinde çeşitli plat-
formlarda Turgay Taşkıran başkan-
lığındaki Türk listesini eleştirmesi 
dikkat çekmişti. Omar Al-Rawi’nin 
Avusturya basınında (News gibi) 
ve sosyal medyada yer alan ba-
zı ifadeleri mealen şu yöndeydi: 
“Göçmenler kendini önemli gibi 
gösterip fiyaka yapanlar (“wich-
tig machen” kullanılan Almanca 
kelime) ile kendileri için hizmet 
veren ve mücadele edenler ara-
sındaki farkı çok iyi görüyorlar.“ 
Turgay Taşkıran Facebook sayfa-
sında kendisine destek verenlere 
teşekkür ederken, “Bu sefer olmadı 
bir dahaki sefere” ifadesini kullan-
dı. Taşkıran Yeni Vatan Gazetesi’ne 
seçimin ertesi günü şunları ifade 
etti :” Mektuplu oylar ile 7.000 oy 
aldık. Bize güvenen herkese teşek-
kür ederiz.  İşimiz başından bu ya-
na kolay değildi. Bu seçim ile tec-
rübe elde ettik. SPÖ 11. ve 10. ilçe 

Belediye başkanlığını kaybetmesi-
nin suçunu bizde aramasın. Kendi 
hataları yüzünden bu seçimde yüz-
de beş gibi bir oy kaybettiler. Biz 
onlardan yani SPÖ’den memnun 
olmadığımız ve birçok konuda ra-
hatsız olduğumuz için yeni bir liste 
kurarak demokratik bir şekilde se-
çime girdik. Bizi aşağılayarak, söz-
de dost gibi akıl vererek veya laf 
sokarak kendilerini ve zihniyetle-
rini gösteriyorlar. Biz 7.000 oy al-
mış demokratik bir hareket ola-
rak şu anda yola devam diyoruz”. 
Taşkıran, “Omar Al-Rawi size kar-
şı niye böyle, aldığınız oy sayısını 
beğenmemiş” diye sorumuz üzeri-
ne Yeni Vatan Gazetesi’ne şu iddia-
larda bulundu : “İnsanlar samimi 
değiller. Biz seçimlere Al-Rawi 
bizim oylarımızi beğensin di-
ye girmedik. Hizmet için girdik. 
Omar Al-Rawi Viyana Belediye 
Başkanı Sayın Häupl’un verdiği 
Ramazan iftarında yanıma gele-
rek resmen “Niye böyle bir ayrı 
liste yaparak seçime giriyorsu-
nuz? Siz Türkler hep böylesiniz” 
diye haddini aşarak beni azarla-
maya kalktı. Detayına girmiyo-
rum. SPÖ hem iftara davet edi-
yor hem de benim demokratik 
hakkımı kısıtlamaya kalkıyor. 
Omar Al-Rawi’ye SPÖ’nün ve 
kendisinin siyasetinden mem-
nun olmadığımızı o zaman da 
ifade ettim.”

SP Ö ’d e n  R e s u l  E k r e m 
Gönültaş  iki  yı l  önce 
Avusturya milletvekili se-

çimlerinde partisi içindeki Milli 
Görüş’e yakın aday olarak seçime 
girmiş ve 12 binden fazla tercih-
li oy alarak günlerce Avusturya 
medyasının gündeminden düş-
memişti. SPÖ bu kadar rekor oy 
alan Gönültaş’ı buna rağmen par-
lamentoda milletvekili yapmamış-
tı. Daha sonra basında günlerce 

Resul Ekrem Gönültaş’ın oyları-
nı cami üzerinden hileli yöntem-
ler ile aldığı iddia edilmişti. SPÖ 
Viyana Eyalet Milletvekili Omar 
Al-Rawi, aslında seçim akşamı 
Facebook sayfasında daha kim-
seyi kutlamadan, sonuçları say-
fasında yorumlamadan bu açıkla-
ması ile GFW ve Turgay Taşkıran’ı 
çok hassas bir noktadan vurmuş 
oldu. Turgay Taşkıran basın top-
lantılarında SPÖ’yü eleştirirken, 

özellikle Resul Ekrem Gönültaş’in 
12 bin oyu SPÖ partisine kazandır-
masına rağmen milletvekili seçil-
mediğini devamlı dile getirmiş ve 
Türkiye göçmeni Avusturya va-
tandaşlarına “gelin yeni bir alter-
natif olan GWF’yi, yani bizim lis-
temizi seçin. SPÖ’de bakın 12 bin 
oy alan Türk asıllı bize yakın bir 
Avusturya bile Parlementoya alın-
mıyor” mesajını devamlı gündem-
de tutmuştu.

Al-Rawi, GFW 
Taşkıran listesinin 

oylarıyla  
dalga mı geçti?

HABER-ANALİZ - SPÖ Partisinin Irak asıllı 
milletvekili Omar Al-Rawi Facebook sayfasında 
seçimleri değerlendirdi. Seçim sonuçlandıktan 
sonra Omar Al-Rawi’nin, ilk mesajında GFW 
Turgay Taşkıran listesi ilgili binlerce Facebook 
paylaşımcısı önünde manidar bir mesaj yolla-
ması dikkat çekti. Al-Rawi Facebook mesajın-
da, Turgay Taşkıran’ın başında olduğu GFW 
listesinin son bilgilere göre 6922 oy aldığını 
ve son Avusturya Parlamentosu milletveki-
li seçimlerinde Resul Ekrem Gönültaş’ın tek 
başına Viyana’dan 7.000 tercihli oya ulaştığı-
nın altını çizerek, GFW Taşkıran listesinin bir 
Resul Ekrem Gönültaş kadar bile olamadığını 
ima etti. Omar Al-Rawi’nin bu tepkisinin nede-
ni, tüm SPÖ partisinin alt yapısını, gücünü 
ve özellikle maddi varlıklarını kullanmasına 
rağmen bu seçimde geçen seçimlere nazaran 
daha az tercihli oy alması (2.496), biraz da 
rakibi olarak gördüğü GFW Türkiz listesinin 
7.000´den fazla kişiden oy alması olsa gerek 
diye yorumlandı. 

Viyana Eyalet seçimlerine katılan partilerin ara-
sında yaşanan kıyasıya yarışın yanı sıra, adaylar 
da il ve ilçelerde sıkı bir rekabet içine girdiler. 
Partiye verilen oyların yanında, tercihli oylar da 
büyük önem taşırken, FPÖ dışındaki neredeyse her 
partide Türkiye göçmeni adaylar da Eyalet Meclisi-
ne girmek için mücadele etti. İşte Türkiye göçmeni 
adaylar ve aldıkları tercihli oylar şöyle:

1. Turgay Taşkıran  GFW  1218
2. Ramazan Aktaş  GFW  557
3. Şafak Akçay  SPÖ  374
4. Mustafa Kaymaz  GFW  274
5. Şenol Akkılıç  SPÖ  264
6. Hanife Anıl  SPÖ  254
7. Şirvan Ekici  ÖVP  206
8. Nurten Yılmaz  SPÖ  206
9. Aslıhan Bozatemur SPÖ  198
10. Mustafa Yenici  SPÖ  197
11. Kemal Soylu  SPÖ  187
12. Eylim Kılıç  SPÖ  182
13. Zerife Yatkın  Yeşiller  175
14. Mustafa İşcel  ÖVP  150
15. Mustafa Çetin  SPÖ  146
16. Mehmet Arslan  SPÖ  145
17. Alev Korun  Yeşiller  115
18. Begüm Uslu  GFW  96
19. Gökhan Keskin  SPÖ  94
20. Aziz Gülüm  SPÖ  74
21. Kemal Yaldız  SPÖ  58
22. Hüseyin Kılıç  SPÖ  54
23. Sevim Koç  GFW  46
24. Zeynep-İlkim Erdost SPÖ  40
25. Sibel Öksüz  Yeşiller  34
26. Engin Alkan  NEOS  32
27. Hatice Şahin-İlter  Yeşiller  28
28. Naime Kuşçu  Yeşiller  20
29. Hatay Ünal  ANDAS  19
30. Engin Sarı  NEOS  18
31. Bora Akçay  Yeşiller  17
32. Aysel Yıldız  ANDAS  16
33. Serkan Uzunyurt  NEOS  11
34. Yılmaz Kara  Yeşiller  10
35. Okan Ersoy  NEOS  8
36. Georg Akgül  ÖVP  6
37. Hikmet Arslan  Yeşiller  6
38. Gülay Sarıtaş-Alkan NEOS  6
39. Metin Kaplan  ÖVP  4
40. Münir Merdan  NEOS  4
41. Cevdet Kurt  ANDAS  3
42. Deniz Yaman  WWW  2
43. Onur Üstüner  ANDAS  1

Tercihli oylar 

Wien Wahl
11.10.2015

Wien Wahl 11.10.2015

News 
dergisi

Al-Rawi: “Göçmenler kendini önemli gibi gösterip fiyaka yapanlar 
(“wichtig machen” kullanılan Almanca kelime) ile kendileri için hizmet 
veren ve mücadele edenler arasındaki farkı çok iyi görüyorlar.“ (News)
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Yalçın bu nedenleri şöyle 
açıkladı :  Çünkü:Başkent’te 
patlayan bomba sadece 

Ankara’yla ilgili değil, bölgeyle ve 
uluslararası güç mücadelesiyle de 
ilgili. Evet, Ankara’da 102 yurttaşı-
mızı katleden bu patlama salt içeri-
deki politik gelişmelerle ilgili değil-
dir, dışarıdaki siyasal gelişmelere 
de bağlıdır. Öyle ya…Türkiye’deki 
inişli çıkışlı Açılım Süreci’ni; ne 
Suriye merkezli dış politikasından, 
ne de Erdoğanların, Barzanilerle 
sürdürdüğü petrol ilişkisinden ayı-
rabiliriz…Anlayacağınız…. Bölgede 
her mesele iç içe girmiştir: Örneğin; 
Mısır’da karşı karşıya gelenler, 
Suriye’de yan yana hareket eder.

Örneğin; Irak’ın Kürt bölgesiyle 
işbirliği yapılırken, Suriye’de kan-
tonlar kırmızı çizgidir. Örneğin; 
Gazze nedeniyle İsrail’le ters dü-
şülür ama Ceyhan Boru Hattı, Kürt 
petrolünün Tel Aviv’e ulaştırılma-
sında terminaldir.

Dahası…Bölgede dış politikanın 
en önemli uygulama aracı artık te-
rör örgütleridir! Bölgede emperya-
list kapışma/kavga örgütler üzerin-
den yapılıyor! Bizde hâlâ…Penguen 
tv’lere çıkan Cihangir solcusu, “o 
örgüt iyi”- “bu örgüt kötü” diye “pa-
patya falı” açıyor!Emperyalistlerin 
tekrar yürürlüğe koymak istedi-
ği Suriye’nin, Irak’ın, İran’ın ve 
Türkiye’nin Sevr Planı’nı aklına bi-
le getirmiyor! Ona göre, “emperya-
lizm çağı” bitti! Şaka gibi…

Enerji koridoru

İşte…Bu karışık süreçleri anlaya-
bilmek için kılavuza ihtiyacımız 
var. Bağımsız gazetelere ihtiyaç var. 
Mehmet Ali Güller gibi bağımsız 
gazetecilere ihtiyaç var. Ortadoğu 
konusundaki yazılarıyla tanınan 
meslektaşım Mehmet Ali Güller, 
Kaynak Yayınları’ndan “Suriye’nin 
Sevr’i: Amerikan Koridoru” adlı ki-
tabını tavsiye ederim. Güller yeni 
kitabında hem beş yıldır Suriye’de 
yaşananlara ışık tutuyor; hem de 
Rusya’nın müdahalesiyle artık 
doğrudan Atlantik ile Avrasya’nın 
çarpışmasına dönüşen süreci in-
celiyor. Güller’e göre, 100 yıl ön-
ce bölgeye Sevr’i dayatan emper-
yalizm aynı hedefi güncelleyerek 
sürdürüyor. Irak’a iki işgalle daya-
tılan Sevr’i, bu kez Suriye’ye daya-
tılan Sevr izliyor.Washington için 
Sevr, bölgede Amerikan Koridoru 
kurmak!Basra’dan Doğu Akdeniz’e 
uzanan bu koridor; esas olarak bir 
enerji koridoru. Güllerbu nedenle 
öncelikle bölgenin petrogaz-poli-
tik’ini masaya yatırıyor.

Kuşkusuz…Amerikan Koridoru 
aynı zamanda hem Kürtler üzerin-
den bölgedeki dört ülkenin bölün-
mesini sağlayacak, hem de İsrail’in 
güvenliğine hizmet edecek. Diğer 
yandan bu emperyal Koridor; 
Türk’ü, Fars’ı ve Arap’ı geriye doğ-
ru baskılayacak, ayrıca Arapları 
Sünni ve Şii şeklinde bloklaştıra-
rak yeni haritalara zemin sağlaya-
cak.Yani…. Gerçekte ABD binler-
ce kilometre öteden; ne Kürt’ün 
kara kaşı kara gözü için burala-
ra gelmektedir, ne de Suriye’deki 
Arap’ın insan hakkını gözetmek-
tedir. Kürt’e “devlet” yaratmak da, 
Arap’a “demokrasi” getirmek de 
emperyalist tekellerin çıkarları için 
sadece araçtır.

Mecbur etme hedefi

Ankara’daki bombanın parmak izi 
Okyanus Ötesi’ndedir! Dikkat et-
mişsinizdir. Suriye’deki çarpışma-
nın merkezinde kuzey kuşağı var.
Washington “tasarlanmış elveriş-
li düşman” olan IŞİD’e karşı müca-
dele üzerinden Suriye’nin kuzeyin-

de bir koridor inşa ediliyor. Evet, 
IŞİD bu nedenle organize edil-
di ve bu nedenle Kuzey Suriye’ye 
sürüldü. Amerikan stratejisinin 
tam hedefi bu: IŞİD’den arındırıl-
mış bölgelerde Kürt örgütlerinin 
egemenliğini sağlamak! İşte Eğit-
Donat programıyla başlayan ve 
İncirlik Mutabakatı ile gelişen sü-
reç de, Ankara’yı bu koridora mec-
bur etmenin sürecidir. Washington 
25 yıl önce tıpkı Irak’ta yaptığı gibi, 
aynı yöntemlerle Türkiye’yi Kürt 
bölgesine mecbur etmeye çalışıyor.
- Açılım Süreci… - Erdoğan ile 
Öcalan’ın 2013 tarihli başkan-
lık-özerklik eksenli anlaşması… 
Davutoğlu ile Hakan Fidan’ın PYD 
lideri Salih Müslim’le yaptığı görüş-
meler… Hepsi dış meselenin içerde-
ki parçaları. Ama… Bu kez ABD’nin 
işi zor. Ne ABD 1991 ve 2003’teki gi-

bi “tek süper” güç; ne de bölgenin 
eli kolu bağlı!. Nitekim Esat 5 yıl-
dır direnebilmektedir. Avrasya’nın 
büyük kuvvetleri de sahadadır. 
Rusya’nın 30 Eylül’de başlattığı ha-
va operasyonları, gerçekte Atlantik 
ile Avrasya’nın silahlı karşı karşıya 
gelmesinin tarihidir.

İncirlik’in karşısına Lazkiye üs-
sünü inşa eden Moskova, Suriye’yi 
savunmakta ama daha önem-
lisi, Baltıklardan başlayarak 
Afganistan’a uzanan yay boyunca 
kendisini kuşatan Washington’un 
hattının arkasına geçmektedir. Bu 
yeni durum; hem bölgede, hem 
de tek tek ülkelerde yeni gelişme-
leridoğuracaktır; ülke başkent-
lerinde siyasi iç basınçlar oluş-
turacaktır; küreselleşmeye karşı 
bölgesel yanıtlar ortaya çıkara-
caktır… Ve hepsinden önemlisi, 
Suriye’nin Sevr’ine de bir Lozan 
yanıtı üretecektir! Evet… Bölgedeki 
gelişmeleri derinlemesine anlamak 
için Mehmet Ali Güller’in kitabını 
tavsiye ederim. Suruç’u, Ankara’yı 
kana bulayanları deşifre ediyor; 
anlamak isteyenlere…

GLASEREI
Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve 
Pencere Camları, Hediyelik Eşya, 
Banyo Rafları, Mutfak Camları

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

24 saat acil arama hattı: 

0699 110 49 021
Viyana ve Niederösterreich 
çevresi ve köyleri

CAMCI TAYFUN 
VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH 
ÇEVRESİ VE KÖYLERİ

01 943 69 15

Avrupa’nın haftalardır de-
vam eden mülteci krizin-
de hergün yeni bir skan-

dal çıkıyor. Avusturya-Macaristan 
sınırında yaşanan yoğunlu-
ğa Avusturya Demiryolu şirke-
ti ÖBB’nin yetişememesi üzerine 
Viyana Ticaret Odası taksiciler-
den mültecileri Viyana’ya taşıma 
konusunda yardım istedi. Zaman 
gazetesinin verdiği habere göre, 

Viyana Ticaret Odası’nın belirle-
diği çerçevede mültecileri 80 Euro 
gibi bir ücret karşılığında Viyana 
tren garına getirmesi gereken tak-
sicilerden bazılarının 300 Euro’ya 
yakın yüksek meblağlarla mülte-
cileri mağdur ettiği ortaya çıktı. 
Viyana Ticaret Odası, Taksiciler 
Bölümünün Türkiye kökenli baş-
kanı Gökhan Keskin, yaptığı açık-
lamada tablodan dolayı üzüntü 

duyduğunu ifade etti. Kendi özel 
aracıyla sınırdaki mültecileri gö-
nüllü olarak taşıyan Keskin, sivil 
halkın ve çok sayıda taksici arka-
daşlarının mülteciler için gönüllü 
olarak çalıştığı Avusturya’da ba-
zı fırsatçı taksicilerin yaptıkları 
bu tavrın kendisini derinden üz-
düğünü dile getirdi. Konuyla ilgi-
li bir açıklama yapan Global Taksi 
Derneği Başkanı Yaşar Gözel ise 

“bu tabloyu sakın bütün Türklere 
mal etmeyelim. Gerek sivil hayat-
tan gerekse taksici esnafından 
bir çok arkadaşımız mülteci kar-
deşlerimizi gönüllü ve ücretsiz 
olarak taşıyorlar. Ama ne yazık 
ki Türkiye ve Yugoslavya köken-
li bazı taksiciler, adeta avcı gibi 
oralarda bekliyor ve arabalarına 
aldıkları o gariban insanlardan 
200 – 300 Euro civarlarından pa-
ra alıyorlar. Bu hiç insani ve ahla-
ki değil. Dediğim gibi mültecileri 
ücretsiz olarak taşıyan çok sayıda 
taksici arkadaşlarımız da var ama 
bazı taksicilerin bu zor durumda-
ki insanlara yaptıkları bu muame-
le bizi derinden üzüyor” şeklinde 
konuştu.

Viyana’daki Türkiye 
kökenli bazı taksiciler 

mültecileri 
dolandırıyor iddiası 

tartışma yarattı
Yeni bir hayat umuduyla Avrupa’ya gelen mültecilerin 
Macaristan’dan Almanya’ya ulaşmasında ciddi zorluklar yaşanı-
yor. Zaman Gazetesi´nin verdiği habere göre bu zorlukları fırsat 
bilen bazı Viyanalı Türk taksicilerin yüksek ücretler talep etmesi 
tepki uyandırdı. Avusturya basını konuya yer verdi.

Bombanın deşifresi Suriye’nin 
Sevr’i Amerikan Koridoru



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

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

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

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

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

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

"Das große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-

Türkisch", 
 46 Sayfa, 16 Euro

ISBN 3-783707-405170, 
Neue Welt Verlag 

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

Yeni Vatan Gazetesi 
Neue Welt Verlag yayınevi Avusturya'da yine bir ilki gerçekleştirerek hazırladığı büyük 
resimli Avusturya Almancası-Türkçe sözlüğün yeni ve geliştirilmiş  beşinci baskısını 
10 bin baskı ile ay başında piyasaya sürdü. Avusturya Eğitim Bakanlığı'nın onay verip 
tavsiye ettiği kitaplar listesine giren sözlük, satış rekorları kırmaya devam ediyor. Kitap 
hem okullardan, hem de kitapçılardan sipariş edilebilir. 
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Tıpkı Romeo ve 
Juliet gibi

Salzburg’ta iki gencin aşk 
hikayesi mahkemede so-
nuçlandı. Adeline isim-

li kızın ebeveynleri Kosovo-
Arnavut kökenli, tanıştığı ve 
aşık olduğu genç ise Sırp asıl-
lıydı. İki genç gittikleri mes-
lek okulunda tanışıp, birbir-
lerine aşık oldular. Özellikle 
Kosovolu Arnavut asıllı kızın 

ailesi, bu ilişkiyi engellemek 
istedi.

Bu sebepten dolayı genç kızın 
60 yaşındaki babası, 56 yaşında-
ki annesi, kız kardeşleri (26,27) 
ve kuzeni (24), Adeline’yi sev-
gilisiyle buluşmak üzere çıktı-
ğı evinden itibaren takip ettiler. 
Adeline sevgilisi Alexander’in 
arabasına bindiğinde ise kapı-
yı açıp, Alexander’i arabadan 
dışarı çıkarıp zorla kendi ara-
balarına bindirdiler. Rehineleri 

Alexander ile Salzburg’ta ara-
ba turu atan aile üyeleri, 
Alexander’in babasını arayıp, 
oğlunun, “kellesini kesecekle-
rini” öne sürdüler. Bununla kal-
mayıp pompalı tüfekle tehdit 
videosu hazırlayıp gencin aile-
sine gönderdiler. 6 Ekim Salı gü-
nü Adeline’nin ailesi Salzburg’ta 
mahkeme karşısına çıktı. Genç 
kızın babasına iki ay hapis ceza-
sı verildi. Olaya karışan diğer ai-
le üyeleri ise beraat ettiler. 

Salzburg’ta yasak aşk

Wiener Linien, Viyana 
otobüs, metro ve tren-
leri için satılan yıllık 

biletlerin bundan sonra elektro-
nik olarak, Wiener Linien Bilet 
Uygulaması (App) ile kullanı-
labileceğini bildirdi. Şimdiye 
dek bir çok Viyanalı yıllık bile-
tin elektronik olarak cep telefo-
nuna kaydedilememesini eleştir-
mişti. Elektronik biletin nasıl alıp 
kullanılabileceğine dair bilgiler 
Wiener-Linien’in internet sayfa-
sında ilgilenenlere sunulmakta.

Bu yeni imkandan faydalan-
mak isteyenlerin Online-Ticket-
Shop’ta kullanıcı hesabı açma-
ları ve kendi fotoğraflarını bu 
hesaba yüklemeleri gerekmek-
te. Bunun yanında akıllı cep te-
lefonlarına (smartphone) iOS ve 
Android’lerde kullanılabilen bilet 
uygulamasının (Ticket-App) yük-
lenmesi lazım. Bu elektronik bilet 
uygulaması Google Play-Store ve-
ya iTunes-Store üzerinden telefon-
lara yüklenebili

Elektronik bilet kullanıcıları-
nın yine de yanlarında kimlik bu-
lundurmaları ve bilet kontrol edil-
diğinde kimliklerini göstermeleri 
gerekiyor.

Yapılan diğer bir yenilik ise 1 
Ekim’den itibaren SMS ile alınabi-
len bilet sisteminin kaldırılması. 
SMS ile bilet almak Viyana, Graz, 
Linz ve Innsbruck şehirlerinde 
mümkün olmayacak. Bunun se-
bebi bu hizmetin şimdiye dek çok 
fazla kişi tarafından kullanılma-
ması. Talebin düşük olmasından 
dolayı bu hizmeti kaldıracakları-
nı açıklayan A1 yetkilisi, insanla-
rın biletlerini daha çok akıllı cep 
telefonlarındaki uygulamalar üze-
rinden aldıklarını açıkladı. 

Biletler cep 
telefonlarında

Avusturya’da on binlerce seve-
ni olan Neşet Ertaş’ı 3. ölüm 
yıl dönümünde anıyoruz. “Ah 

yalan dünyada, yalan dünyada, ya-
landan yüzüme gülen dünyada…” Bu 
unutulmaz sözlerin sahibi, Türk halk 
müziği bestecisi, söz yazarı, yorumcu, 
ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, 25 Eylül 
2012’de yaşama veda etti. Usta sanat-
çıyı ölümünün 3. yılında saygı ve sev-
giyle anıyoruz.

74 yaşında prostat kanseri nede-
niyle hayatını kaybeden Neşet Ertaş’ın 
ölüm haberi  hayranları, yakınları, sa-
nat dünyası ve siyasileri yasa boğmuş-
tu. Vasiyeti üzerine Kırşehir’deki ba-
basınınz mezarının yanına defnedildi.

Ertaş’ı özlemle 
anıyoruz

Gallup şirketinin yap-
tığı ve sonuçları 
Österreich gazetesin-

de yayımlanan ankete göre, 
Viyanalıları en çok ilgilendi-
ren konuların başında istih-
dam geliyor. Gallup şirketi, 
400 kişiyle telefon aracılı-
ğıyla yaptığı ankette, seçim-
den sonraki sosyal durumu 
analiz etti. Ankete katılanla-
rın % 79’unun iş ve çalışma 
imkânlarını en önemli so-
run olarak gördüğü ve yeni 
seçilen eyalet yönetiminin 
en çok bu soruna eğilmesini 
beklediği ortaya çıktı.

Bir diğer önemli nokta 
ise eğitim. Ankete katılanla-
rın % 75’i, eğitim reformunu 
en önemli sorun olarak gö-
rüyor. Birçok kişi, 17 Kasım 
tarihinde SPÖ’lü bakan 
Gabriele Heinisch-Hosek 
tarafından sunulması plan-
lanan Eğitim Reformu pake-
tine bel bağlamış durumda. 
Paket kapsamında, öğret-
menlerin de merkezi yöne-
tim yerine, artık eyalet ve 
yerel yönetimler tarafından 
atanması öngörülüyor.

Mülteci sorunu, seçim 
kampanya sürecinde sık sık 
gündeme gelse de, seçim-
den sonra güncelliğini yi-
tirmiş görünüyor. İş ve eği-
tim gibi konulardan arka 
planda kalan mülteci soru-
nunda göze çarpan bir nok-
ta ise, bu konuda SPÖ seç-
meninin FPÖ seçmeninden 
daha endişeli olması. Buna 
göre ankete katılanların % 
65’i, yabancıların topluma 
entegrasyonunu çok önem-
li buluyor.

Ekonomik kalkınma, 
ucuz sosyal konutlar, sos-
yal güvenlik ve toplu taşı-
ma ağının genişletilmesi, 
ankette göze çarpan diğer 
önemli konular olarak dik-
kat çekti.

Anket: 
Viyanalılar 
iş istiyor

Tehlikeli suni şeker

Avusturya’daki iş pi-
yasasının vahim duru-
mu, gün geçtikçe daha 
çok insanın uzun süre 
işsiz kalmasına sebep 
oluyor. Yapılan son 
istatistiklerde Ağustos 
sonu toplam 148.000 
insanın bir yıldan uzun 
süredir işsiz olduğu 
tespit edildi. Geçen se-
neye kıyasla uzun süre-

li işsizlik %22,5 oranın-
da bir artış gösterdi. 
Bu oranın artışında en 
büyük payın 13.000’den 
64.000’e çıkan işsiz sa-
yısıyla Viyana’da oldu-
ğu öğrenildi. İşsizlikten 
en fazla etkilenenler ise 
yine hastalar, göçmen-
ler ve 50 yaşın üzerin-
dekiler.

DSE (Wiener Dachverband 
sozial-ökonomischer Ein-
richtungen) Başkanı Wal-

ter Wojcik bu insanların hepsinin 
iş hayatına dönmelerinin müm-
kün olmayacağını açıkladı. Wojcik 
Avusturya’da ‘İkinci iş piyasası’ 
ismi ile bilinen projelerin bu ko-
nuda yaptığı çalışmaların önemi-
ni vurguladı. Viyana’da bulunan 
“Michl’s”, “Inigo”, “R.U.S.Z.”, 
“Job-Trans-Fair” ve “fix und fertig” 
gibi projeleri örnek veren Wojcik, 
bu iş yerlerinin amacının insanla-
rı yeniden iş hayatına alıştırmak 
olduğunu açıkladı. “Normal iş 
piyasasına uyum sağlayamayan 
insanlar var.” diyen Wojcik, bu 
insanlara da meşguliyet imkanları 

sunmak gerektiğini ifade etti. Woj-
cik günümüz iş piyasasına ayak 
uyduramayanlara “Uyum sağlaya-
mayanlar” diyerek hitap etti.

Wojcik bu bağlamda psikolo-
jik hastalık ve burn-out yaşayan 
insanların sayısının da artış gös-
terdiğine değindi. Özellikle yaş 
itibariyle emekliliğine az kalan 
insanların iş piyasasına ayak uy-
duramamasından dolayı, Wojcik 
emekliliğe geçişin daha farklı 
düzenlenmesi gerektiğini ifade 
etti. Wojcik’in sunduğu alternatif 
model, insanların emekli olma-
dan önce daha az çalışmalarını 
ve bu süreçte emekli maaşının 
bir bölümünü almalarını öngö-
rüyor. Birinci ve ikinci iş piyasası 

arasındaki dayanışmanın artması 
gerektiğine değinen Wojcik, iş pi-
yasasının vahim durumunun sos-
yal-ekonomik projeleri olumsuz 
etkilememesi gerektiğini söyledi. 
AMS bütçesinde yapılan değişik-
lik sebebiyle, AMS tarafından teş-
vik edilen insanların sayısı (-%32) 
17.000’e düştü. DSE iş fuarı ise bu 
yıl 29 Eylül’de Viyana Belediye 
Binası’nda açılacak. 

Dondurma, çikolata veya 
meşrubattan tutun, ha-
mur işi ve tatlılardan, 

konserve kutularından, sporcu-
ların tükettikleri fitnes içecek-
lerine kadar neredeyse tüm gıda 
maddeleri, ismi “sanayi şekeri” 
olan isoglukoz içermekte.

Normalde kullandığımız şe-
kerin sağlığa zararlı olduğunu 
biliyoruz, fakat bilim adamları 
isoglukozun sağlığa çok daha 
fazla zarar verdiğini açıkladılar. 
İsoglukoz denen suni şeker, mı-
sır nişastasından elde edilmekte 
ve çok miktarda fruktoz içermek-
te. Bu sebepten dolayı beslenme 

bilimcileri yağlı karaciğer has-
talığına veya tip 2 şeker hasta-
lığına (diyabet) sebep olan suni 
şekeri bol miktarda tüketmeme-
mizi öneriyorlar. İsoglukoz şim-
diye dek Avrupa’da sırf küçük 
miktarlarda üretilip kullanıldı. 
Ama Brüksel’de şeker piyasası 
ile ilgili alınan en yeni karara 
göre, 2017’den itibaren şeker 
hissesi indirgenecek. TTIP yani 
ABD ve AB arasında yapılan ti-
caret anlaşması, Amerika’dan 
ithalat edilen ve isoglukoz ile 
dolu ürünlerin Avrupa’da yay-
gınlaşmasına sebep olacak. Bu 
sebepten dolayı tüm okuyucu-

larımıza alışveriş yaparken dik-
katli olmalarını önermekteyiz. 

Uzun süreli 
işsizlik artıyor



Viyana
10.2015
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Kış sadece yağışı ve soğuğu 
değil, kimileri için kas ve 
eklem ağrılarını da berabe-

rinde getiriyor. Özellikle eklem ve 
kas romatizması hastaları için ka-
bus gibi dönem başlıyor. Peki, ağ-
rılar nasıl oluşuyor, azaltmak için 
ne yapmalı, nelere dikkat etmeli? 
Konya Medicana Hastanesi  Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı 
Gamze Yılmaz Yanartaş kış mev-
siminde artan yağışlar ve ha-
vanın soğuması sebebiyle artış 
gösteren eklem ve kas ağrıları-
na karşı neler yapılabileceği hak-
kında önerilerde bulundu.  Soğuk 
hava yüzünden kasların kasılma-
sı, kan damarlarını daraltıyor, bu 
sebepten kas sistemine ulaşan 
kan miktarı azalıyor. Ağrı kesici-
lerin de fayda etmediği bu ağrıla-
rı stres, kirli hava, elektrsmog da 
artırabiliyor. 

Ne yapmalı? 

Akut ağrılı durumlarda egzersiz 
yapmanın doğru olmadığını be-
lirten Yanartaş, egzersiz ve yürü-
yüş gibi aktiviteleri kas kökenli 
ağrıların oluşmaması için koru-
yucu amaçlı öneriyor. Gün içinde 

hareketsiz kalan kişilerin hafta-
da en az üç gün egzersiz yapma-
ları, ağrıların oluşmamasında 
etkili. Bu egzersizlerin kas grup-
larını germe-gevşeme ağırlıklı ol-
ması da önemli. Aslında kışın ha-
reketsiz kalınması, sadece kronik 
ağrısı olanların değil herkesin so-
runu. Özellikle kas kısalıkları ve 
kasılmaların önüne geçilebilmek 
için egzersiz şart. Gerekli tedbir-
ler alındıktan sonra açık havada 
yürüyüş, gevşeme ve nefes eg-
zersizleri, ağrılarla mücadele et-
mekte kullanılabilecek yöntem-
ler arasında sayılabilir. Yanartaş, 
D vitamini eksikliğinin de genel 
vücut ağrıları ile iskelet-kas sis-
temi kaynaklı ağrıların oluşma-
sında önemli bir neden olduğunu 
söylerken, kas kasılmasına bağlı 
ağrıların hemen tedavi edilmez 
ise kronikleşebileceğinin de altı-
nı çiziyor. 

Bağ dokusu hastalıklarının or-
ta-ileri yaş grubunda daha sık gö-
rüldüğünü ifade eden Yanartaş, 
kadınlarda sıklıkla görülen mi-
yofasyal ağrı sendromları ve fib-
romiyalji vakaları konusunda da 
uyarıda bulundu. İleri yaştaki 
kadınlarda, soğuk etkisi ile daha 

fazla ağrı oluştuğunu söylemek 
de mümkün. 

Baş ağrıları başa bela 

Gamze Yılmaz Yanartaş’a gelen 
en önemli kış şikayetlerinden bi-
ri de baş ağrıları. Yanartaş bu ağ-
rıların çoğu zaman fiziksel etki-
lerle ortaya çıkan, nadiren tedavi 
gerektiren, fonksiyonel baş ağrı-
ları grubunda yer aldığını belir-
tiyor. Soğuğun en çok tetiklediği 
baş ağrısı grubunun nevraljiler 
olduğunu belirten Yanartaş şun-
ları söylüyor: “Bu grupta ağrı; 
baş ve yüzde elektrik çarpması 
şeklinde kendini gösterir. Soğuk 
havalarda özellikle yüz sinirleri-
nin hassasiyetinin artması nede-
niyle; nevraljisi olan hastaların 
ağrıları çok artar. Hatta o kadar 
şiddetli bir hale gelir ki; hasta-
lar soğuk ve rüzgarlı havalarda 
dışarıya bile çıkamayabilirler. 
Soğuk havalarda en sık görülen 
baş ağrılarından birisi de gerilim 
tipi baş ağrıları. Kışın genel ola-
rak çalışma hayatı daha yoğun 
ve daha stresli geçmekte, trafikte  
geçirilen zaman artmakta ve ya-
za göre daha az hareketli bir ya-
şam sürülmektedir. Bu nedenle, 
soğuklarla da birlikte özellikle 
masa başında çalışan kişilerin 
baş ağrılarında artma gözlenir. 
Dolaylı olarak da kullanılan ağrı 
kesici miktarları da artar.”

Depresyona dikkat

Bugüne kadar yapılan pek çok 
araştırma soğuk ve ağrı ilişkisini 
doğruluyor. Bunlardan en ilginç 
olanları ise serotonin hormonu-
nun da rolüyle ilgili araştırmalar. 
Merkezi sinir sisteminden salgı-
lanan serotonin hormonu, ağrı 
mekanizmasında önemli bir rol 
oynadığı gibi, dengesizliği dep-
resyona da neden olabiliyor. Bu 
yüzden ağrı ve depresyon ilişki-
si araştırmaları tedavi edilmeyen 
ağrıların depresyona sürükledi-
ğini ortaya koyuyor.
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Diz eklemi ve kıkırdak ağrıları Soğuk havayla 
gelen ağrılarOrtopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ümit Yar, diz eklemleri ve kıkırdak 

sorunları ile tedavi yöntemleri ve hastalara öneriler hakkında bilgi verdi. 

Evdeki “antibak-
teriyel” tehlike

Anneler için adeta sihirli bir temizlik 
ürünü olan “antibakteriyel sabunlar” 

uzmanlara göre kanserojen madde içe-
rebiliyor, hormon bozukluklarına neden 

olabiliyor.

Ev temizlik ürünlerin-
de, parfümlerde, kırta-
siye malzemelerinde, 

hatta ilaçlarda, yiyeceklerde 
ve içeceklerimizde bulunan 
binlerce katkı maddesinin in-
san sağlığına zararları oldu-
ğunu  biliyoruz. Kanada Tıp 
Birliği’nin (Canadian Medical 
Association) antibakteriyel sı-
vı sabunlar hakkında yaptığı 
açıklama ise anneleri üzecek 
cinsten. Antibakteriyel sabun-
ların içeriğinde bulunabilen 
“triklosan” maddesinin kanse-
rojen madde içerdiğini ve hor-
mon bozukluğuna neden ol-
duğunu  belirten uzmanlar, bu 
maddeyi içeren deodorant, diş 
macunu ürünlerinden de uzak 
durumlası gerektiğini açıkladı. 
Açıklamaya göre triklosan anti-

biyotik direncine yol açıyor, su-
daki serbest klorla birleşerek 
diklorofenol oluşumuna ne-
den oluyor, çocuklarda alerjiye 
sebep olabildiği gibi, tiroit hor-
monlarını etkiliyor. Bu sebeple 
antibakteriyel sabun satın alır-
ken içeriğine dikkat etmek ge-
rekiyor.

Diz eklemleri çok fazla yüke 
maruz kalırlar ve yüksek 
bir hareket açıklığına sa-

hip olması, günlük ve sportif akti-
viteler esnasında etkin olarak kul-
lanılmasından dolayı yıpranmaya 
ve yaralanmaya daha yatkındır. 
Aşırı hareket, çok az kilo ve ağır-
lığın bir tarafa yüklenmesi gi-
bi nedenlerle ortaya çıkan eklem 
ağrıları yaşlılarda olduğu kadar 
gençlerde de sıkça görülebiliyor. 
Rahatsızlık başında fark edilir-
se spor ve egzersiz yapılarak dü-
zeltilebiliyor. Eklemleri etkileyen 
hastalıklar, artrit ve artroz olmak 
üzere iki tipte görülüyor. Artrit, il-
tihaplı eklem rahatsızlıkları için 

kullanılıyor ve en yaygın olarak 
‘romatoid artrit’ şeklinde ortaya 
çıkıyor. Artroz ise iltihabi bir has-
talık olmayıp,  kemiklerin aşınıp 
yıpranması sonucu oluşuyor. 60 
yaşın üzerindekilerde sıklıkla gö-
rülen, 45 yaş altında nadiren gö-
rülen artroz hastalığı Türkiye’de 
yaklaşık 5 milyon kişiyi etkiliyor. 

Ne yapmalı? 

Yaşam sevincini yok eden, spor-
tif hobilere imkan vermeyen, her 
adımda sıkıntı veren eklem ağrı-
larının seyri bilinçli egzersiz ile 
yavaşlatılabiliyor. Dr. Ümit Yar, 
hareket edilerek eklemin beslen-

mesini ve metabolizmanın des-
teklenmesini önerirken, “Fazla 
hareket fakat zorlama yok” mesa-
jı veriyor. Egzersizler eklem kıkır-
dağına olan hafif baskı damarla-
rı olmayan kıkırdak dokusunun 
besin almasını ve basıncı aynı ka-
lan hareketler eklemlere ve eklem 
metabolizmasına yarar sağlıyor. 
Sıçrama gerektiren ve mücadele 
biçimindeki sporlar ise eklemle-
re zarar veriyor.  

Eklem ağrıları olan kişiler için 
fazla güç gerektirmeyen, ritmik, 
akıcı ve yumuşak hareketler -ör-
neğin yokuş olmayan yolda bi-
siklet kullanma, yüzme, yürüme, 

dans etme- yapmalıdır. Su, vücut 
ağırlığını taşıdığı ve eklemlerin 
hareketini kolaylaştırdığı için, 
yüzme egzersizi özellikle ideal-
dir. Tenis, basketbol, voleybol, 
futbol gibi ani ve yön değiştirici 
hareketler gerektiren sporlar ek-
lem kıkırdağının aşınmasına yol 
açar. Yerel kan dolaşımını iyileş-
tiren masaj da tedavi sürecinde 
öneriliyor. Eklemlerin hareket ye-
teneğini azaltan kısılmaları gide-
rir, gevşeme sağlar. Sıcak uygula-
maları ya da aktif artrozda soğuk 
uygulamaları ağrıyı yatıştırı-
yor. Elektrik ve ultrasonik teda-
vileri, dolaşımı ve metabolizmayı  
iyileştiriyor.




