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ra bende” diyerek adeta paraya ve ma-
la tapmışların duasını hiç tekrarladınız?  
Ne kadar din bezirganlığı,  Allah ve 
Peygamber veya Atatürk sömürüsü yapa 
yaparken tertemiz insan rolünü oynazarak 
Maun süresinin lanetlediği kişi oldunuz? 
Komşum açken başınızı yastığa koyunca 
rahatça uyudunuz mu? Maddi ve mane-
vi gücü başkalarıyla ne kadar paylaştınız ( 
İnfak) ? 72 millete ırk, din, mezhep ayrımı 
yapmadan tek gözle bakabildiniz mi? Koca 
Yunus Emre’nin utanmadan  “ İnsani seve-
rim Yaradan dan ötür”  hiç iblisin askeri hiç 
oldunuz oldunuz?   Niye 300 bine yaklaşan 
Türkiye göçmenleri cahili ve aydını  bu ka-
dar kimsesiz, düşmüş, kokuşmuş, fırkala-
ra, mezheplere bölünmüş  diye hiç düşü-
nüp kendinize dert edindiniz mi?  Türkiye 
göçmeni etraftaki üretim kabızı ben merkez-
li düşünen, siyasetçileri, fazla saat yazarak 

dolandırıcı avukatları, medya, dernek, fe-
derasyon, camii, cemevi adı altında sözde 
kamu ve toplum için çalışan ama kendi ne-
fislerini, makamlarını ve ceplerini düşünen 
arızalı kişi, kurum ve kuruluşları siz hiç sor-
guladınız mı ?  Partilerin içinde fikir ve hiz-
met üretip kamu hizmeti yapacağına  kendi 
şahsi işlerinizi takip edib nitelikli dolandı-
rıcılık yaparak ceb doldurarak, onun bu-
nun kokuşmuş “şeyini öperek”  yaltakcılık 
yaparak, hak yiyerek Viyana pazarlarında, 
Viyana reklam masalarında, uyum masala-
rında, toptancı masalarında  kötüye kulla-
narak, arkadan vatandaşını oyarak sözde 
İdris rölünde ve özünde namussuz  İblis  ol-
dunuz mu veya olanlara karşı çıktınız mı? 
 Tüm okuyucularımızı bu sorular ile bir 
muhsasebeye dotca davet ediyoruz. 

Değerli Yeni Vatan Gazetesi okuyucularımız, 
Hayırlı, uğurlu, başarılı ve mutlu bir yeni yıl 

dileklerimizle tüm okuyucularımızı yapılan 
yanlış ve kötülüklerden tövbe etmeye, af di-
lemeye ve af etmeye  davet ediyoruz.  Dinin 
sahibi Yüce Kudret’e tüm değerli okuyucu-
larımız adına Yusuf Peygamberin Furkan’da 
geçen duası 2016 yılı için niyazımızdır:  

“Yüce Rabbimiz! Göğsümüzü nurunla 
genişlet, ilmimizi artır, bakış ve anlayışımı-
zı güçlendir, sevdiklerine sevdir.” 

“ Yüce Rabbimiz !  Kitabındaki  bü-
tün güzelliklere bizi erdir, hayır, be-
reket, başarı ve mutluluk sendedir.” 

“Ey gökleri ve yeri var eden! Sen bizim dün-
ya ve ahirette tek dostumuz ve tek koruyu-
cumuzsun.” 

Hürmetlerimizle, Yeni Vatan Gazetesi 

2015y ı l ı n d a  i n s a n 
olarak en baş-
ta kendime, ai-

leme, arkadaşlarıma, dostlarıma, içinde 
bulunduğum topluma ne tür hayırlı işler-
de katkım oldu?  Barış ve kardeşlik için en 
başta dar çevreme ve topluma ne tür bir ya-
rarım oldu?  Toplumsal sorunlara ne kadar 
duyarlı oldum?  Cevablar hep çok ve evet 
ise harikasınız.  Sorulara devam; Zamanımı 
olumlu işlere mi yoksa "sözde hayır özde 
şer işlere" mi  harcadım? Arkama baktığım-
da “işte benim üretimim” diyebildiğim de-
ğerler var mı? Etrafa pislik mi  saçtık yok-
sa esenlik mi ? Hiç fitne, fesat, dedikodu 
ve gıybet işleriyle alakamız oldu mu? Dost 
gibi gözüküp kimlerin arkasını riya içinde 
utanmadan oydunuz?   Başka mezheb ve 
ırkklara karşı düşmanlık  hiç yaptınız mı 
veya çanak tuttunuz mu  ? Esnaf veya işa-
damı iseniz “ Lümpenproleterya çıkmış 
hak, hukuk tanımayan bir ayıyım ama pa-

2015
Sevgili Yeni Vatan Gazetesi 
okuyucularımız, 2015 yılını 

geride bırakırken her yıl oldu-
ğu gibi hepimizin kendisine 

sorması gereken sorular oldu-
ğuna inanıyoruz.  Vicdani bir 

muhasebe her yıl sonunda 
en azından yapalım. İzninizle 

isterseniz gelin tatı ve acı 
sorular ile gelin dobra dobra 

o kapıyı sorarak açıp  
 düşünelim mi?  

Yılınının tatlı veya acı bir  
muhasebesine davet:
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ni açıkladı.  Bu kreşlerin lisans al-
masında parti politikasının büyük 
etkisi olduğu araştırmada ortaya 
çıktı. Camilerde de parti propagan-
dasının yaygın olduğu öğrenildi. 
 
Yaklaşık 10.000 çocuk Viyana’da 
bu tür kreşleri ziyaret etmekte. 
İslami kreşlerin çoğunda konu-
şulan dil Arapça. Arapça konuşu-
lan kreşler, çocukların Almanca 
öğrenmesi için getirilen zorunlu 
kreş yılı yasasının bu durumlar-
da bir faydası olmadığını gösteri-
yor. Bu kreşlerde çalışan anaoku-
lu öğretmenlerinin Almanca diline 
hakim olmadığı da ortaya çıkan 
diğer bir gerçek. Bunların yanın-
da bu kreşlerin uyum sağlama-
nın tersine, kendilerini çoğun-
luktan izole ettikleri açıklandı. 
Medyalarda geniş yer kaplayan di-
ğer bir araştırma sonucu ise, bu 
kreşlerde çocuklara ezbere anlaşıl-
mayan Kuran Sureleri öğretilmesi 
ve doğru olmayan Hadisler ile ço-
cuklara nefret körüklendiği ifade 
edildi. Parti politikalarının kreş li-
sansları konusunda büyük bir rol 
oynadığı gerçeğinin yanında, kreş 
yöneticilerinin aşırı radikal akım-
lardan oldukları da Avusturya ba-
sınında yer aldı. Örneğin bu kreş-
lerden birinin yöneticisi olan 
Mohamed Jamel M.’nin Müslüman 
Kardeşlerin Avrupa’daki en 
önemli isimlerinden biri oldu-
ğu ve aşırı radikal olduğu basın-
da dile getiren sadece bir nokta.  
Kreşlerin verdiği din eğitiminde 
muhafazakar bir aile ve toplum 
modeli yaygın. Mesela Allah’ın 
insanları cezalandırdığından 
ve cehenneme gönderdiğinden 
bahsediliyor. Çocuklara serbest dü-

şünme ve eleştiri yeteneğinin tersi-
ne, dinin sorgulanmadan uygu-
lanması gerektiği öğretiliyor. Dini 
eğitimin yeterli olmadığını düşü-
nen muhafazakar dindar ebeveyn-
ler çocuklarını kreşten aldığından, 
İslami kreşlerin arasında ‘en din-
dar olmak’ gibi bir rekabet ortamı 
oluştuğu bildirildi. Bunun yanın-
da İslam dininin tüm diğer dinler-
den daha iyi olduğu ve diğer din-
lerin aşağılık olduğu çocuklara 
öğretiliyor.Aslan, bu kreşlerin uy-
guladıkları yöntemlerin çocuk-
ların ebeveynlerini memnun et-
mekten ve kreşlerin arkasındaki  
camii odaklı derneklerin baskı-
sından kaynaklandığını açıkladı. 
Avusturya siyasetinin tüm bunla-

ra yıllarca neden göz yumduğu bu 
araştırma ile sorgunlamaya başla-
dı. Dışişleri Bakanı Kurz bu konu-
da, “Bu böyle devam edemez.”, ifa-
desinde bulundu. Kreşte Almanca 
dilinin konuşulması, kreşlerin da-
ha sıkı denetlenmesi ve lisans ko-
nusunda dikkatli olunması gerek-
tiğini açıklayan Kurz Kurier, Krone , 
Die Presse Gazetelerine  verdiği rö-
portajda, “Tüm bunlara göz yuman 
siyasetin sonu geldi. Kesinlikle bi-
zim değerlerimizin ve yaşam tarzı-
mızın desteklenmesini şart koşu-
yoruz.”, dedi. Avusturya Dışişleri 
ve Entegrasyon Bakanı Sebastian 
Kurz, ülkede bu tür sakat eğitim 
veren kreşlerin acil kapatılması ge-
rektiğini savundu. 

Viyana – Viyana’da bulunan 
150 İslami anaokulunun, 
yeni nesilin uyum sağla-

masına yönelik çaba sarfetmedi-
ği, tersine çocukları demokrasi 
düşmanı, farklı mezheb ve dinlere 
düşman bir düşünceye sevk ederek 
manipüle ettiği sonuçları  Viyana 
Üniversitesi Islam Fakültesi ta-
rafından yeni açıklanan bir araş-
tırma ile kamuoyunun dikkatine 
sunuldu. Avusturya basını ve siya-
setinde geniş tepki yaratan araştır-
ma sonucunda Avusturya Dış İşleri 
Bakanı Kurz yaptığı diğer bir açık-
lamada bu kreşlerin bir kısmının 
kesinlikle kapatılacağını bildirdik-
ten şunları ifade etti: “Paralel bir 
topluma ve ev sahibi topluma düş-

manca bakan bir zihniye-
tin yetişmesine sebep olan 
bu eğitimi alan çocuklar, 
gelecekte burada yaşayan 
çoğunluğa hangi gözle ba-
kacaklar? Çocuklarını din-
dar yetiştirmek isteyen ebe-
veynler çocuklarını normal 
kreşlere kayıt edip, ayrı-
ca Kuran kursuna da gön-
derebilirler. Hepimizin 
ç o c u k l a r ı m ı z ı  S u d i 
Arabistan veya Müslüman 
Kardeşlerin izledikleri ide-
olojilerden korumamız gerekiyor” 
Sorunun görmezden gelinme-
sinden vazgeçilmesi gerekti-
ğini belirten Kurz, “Problem 
yokmuş gibi davranmanın kim-

seye yardımı olmayacak.”, dedi.  
Viyana’da devlet destekli yak-
laşık 150 İslami kreş bulun-
duğunu belirten Kurz, “Bu 
tesislerin çoğunu hemen kapat-

mamız gerektiği konusunda ik-
na oldum.” ifadelerini kullandı. 
Kurz, kreşlere yönelik sıkı kont-
rollerin artırılacağını ve gerekirse 
kreşlerin yönetimlerini belirlemek 
için yasal düzenlemeye gidilece-
ğini kaydetti. Bu bilimsel araştır-
mayı yöneten Üniversite Profesörü 
İslami Teoloji uzmanı Ednan 
Aslan, “O kreşlere giden çocukla-
rı bizim Avrupai değerlerimizden 
korumak isteyen eğitim metotla-
rı İslami kreşlerde yaygın. Çünkü 
Avusturya’nın değerlerini, burada-
ki yaşam tarzını ve mesela kadın er-
kek eşitliğini reddediyorlar.”, dedi. 
Profesör Aslan bu kreşlerde İslam 
dininin diğer dinlerden daha iyi 
olduğunun çocuklara öğretildiği-

SPÖ Viyana Eyaleti‘nde Genç Nesil‘den sorumlu SPÖ‘den Sonja Wehsely ve Entegrasyon ile Eğitimden 
sorumlu SPÖ‘den Sandra Frauenberger  ÖVP’den Sebastian Kurz ile „İslami Anaokulları, Kreşler“  konu-
sunda yeni bir araştırma yapmayı kararlaştırdılar.  SPÖ temsilcileri bu görüşmeye, hazırladıkları ve yeni 
araştırmada gözönünde bulundurulması gereken altı noktayı  Kurz’a önerdiler.  İslam cemaatinin sözcüsü 
Carla Baghajati planlanan bu geniş kapsamlı araştırmayı olumlu karşıladığını açıkladı. Wechsely basın 
konferasında çocuk yuvaları sorunları konuşurken kameralar karşısında Uyumdan ve sorumlu Dış İşleri 
Bakanı  Kurz‘u  adeta çocuk gibi azarlayarak,   „Yeteri kadar kendi şovunuzu yaptınız“ demesi tüm Avustu-
rya basınında yer aldı.  Kurz ise, „ Viyana´da bu tür toplumu kamplaştıran anaokullar göz yumuluyor“ 
diyerek sorunun temelinde SPÖ Viyana Partisini göstermesi şok yarattı.  Avusturya basınına yansıyan 
haberler yenilir yutukur gibi değil. Kamuoyu çocuk yuvalarında yapılan dolandırıcıkları merak ediyor.

Viyana – Viyana’da bu-
lunan özellikle birta-
kım islami kreşlerde 

çok büyük eksiklerin olduğu 
daha önce  haberini yaptığımız 
ön araştırmada ortaya çıkmış-
tı. Viyana savcılığı bu kreş yö-
netimlerine sahtekarlık, devlet 
yardım paralarını suistimal ve 
sahte finans dokümanları ge-
rekçelerinden dolayı soruştur-
ma başlattı.

Bu soruşturmaların odak 
noktasında ise Abdullah P. ve 
onun yönetiminde olan kreş 
dernekleri. Devlet yardım para-
larının bu dernekler tarafından 
başka amaçlar için kullanıldığı-
nı iddia eden ise “Format” isim-
li ekonomi dergisiydi. Abdullah 
P. daha evvel de eğitim ve en-
tegrasyon kurumlarından dola-
yı sık sık eleştirilmişti. Abdullah 
P.’nin yalan gerekçeler ve sahte 
belgelerle devletten kreş perso-
nelini eğitme amacını öne süre-
rek yardım paraları aldığı ve bu 
paraları kendi cebine attığı id-
dia ediliyor. Sahte belgeler iddia-
sı ise Viyana Savcılığı tarafından 
onaylandı. Abdullah P.’nin dev-
leti bir milyon Avro civarında bir 
miktar para için dolandırdığı öne 

sürüldü. Belediye Meclisi’nin 10. 
Dairesi (Magistratsabteilung 10 
– MA 10) bu dolandırıcılığı Mayıs 
ayında ortaya çıkardıktan sonra 
ihbar etmişti. Dolandırıcılıkların 
tam olarak ne kadar mal olaca-
ğı ise, MA 10 ‘un iddiasına göre, 
derneklerin belirsiz ve karmaşık 
yapılarından dolayı tam belli de-
ğil. Savcılığın Sözcüsü Thomas 

Vecsey iddialara ilişkin, “Bu ko-
nu ceza soruşturma bölümü tara-
fından inceleniyor.”, dedi.

İslami kreşlerle ilgili ön araş-
tırmayı yöneten Ednan Aslan, 
“Birçok kreş gizli saklı işler ya-
pıyor.”, dedi. Kreşlerin birçoğu 
kontrollerde aslında uygulama-
dıkları eğitim planları gösteri-
yormuş. Bu kreşlerde çocuklara 
diğer dinlere karşı hoşgörülü ol-
mamaya ve Avusturya çoğunlu-
ğundan izole edilmeye yönelik 
eğitim veriliyormuş. Kreşlerin 
kontrollerinden sorumlu olan 
İçişleri Bakanlığının ise tartış-
malara yönelik kapsamlı açıkla-
malar yapmaması dikkat çekti.

Wehsely, Kurz, Frauenberger 
ve Aslan’nın yaptıkları görüş-
mede, daha geniş kapsamlı bir 
araştırma yapılacağı kararlaştı-
rıldı. Bunun yanında daha sıkı 
kontroller, kontrol edecek per-
sonelin artırılması, kreş perso-
nelinin daha iyi eğitim alması 
ve eğitim el kitapçığı gibi ye-
niliklerin yapılacağı açıklan-
dı. Viyana Üniversitesi İslami 
Teoloji Profesörü Aslan gö-
rüşmeden sonra, “Bu durumu 
düzeltebileceğimize inanıyo-
rum.”, dedi.

Viyana savcılığı iş başında
Viyana savcılığı Abdullah P.’nin( Masumiyet karinesi saklı tutulmak 
kaydı ile )  yönetimi altındaki derneklere ilişkin soruşturmaları baş-

lattı. Devlet yardım paralarının suistimal edildiği öne sürüldü.

Anaokullarında skandal 
Kim şov yapıyor, kim göz yumuyor ?

“Bu araştrırmayı 
ciddi bulmuyoruz. 

Bizimle irtbata 
geçilmedi. Biz 

Viyana Belediyesi 
kontrolünde çalı-

şıyoruz.”
Milli Görüş Avusturya 

Gençlik  Eğitim ve Danışma 
Derneği JUWA BBZ (Bildungs- 

und Beratungszentrum) 
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Anadolu Ajansı haberi şöy-
le verdi : Gazetenin bugün-
kü sayısında “okur mektu-

bu” olarak yayımlanan yazısında 
Göğüş, “Karikatür, eğer komik ol-
mak için çizildiyse mizah anlayı-
şınız hakkında beni şüpheye sevk 
ediyor. Eğer bu karikatür bir al-
gıyı yansıtıyorsa, o takdirde bu-
nun mülteci krizi konusunda de-
rin bir cehaletin resmi olduğunu 
görüyorum” ifadelerini kullandı. 
Türkiye’nin mülteci akınını yakla-
şık beş yıldır tek başına üstlendi-
ğini vurgulayan Göğüş, “Türkiye, 
bugün ağırladığı 2.5 milyon mi-

safirle dünyada en fazla sayıda 
mülteciye ev sahipliği yapan ül-
ke konumundadır” değerlendir-
mesinde bulundu. Sığınmacı so-
runuyla yeni tanışan Avrupa’nın, 
çözümün adil bir külfet paylaşımı-
na dayalı, içerikli ve uzun soluk-
lu bir işbirliğinden geçtiğini ancak 
anlamaya başladığını kaydeden 
Göğüş, şunları kaydetti:

“Türkiye, kimsenin ‘bek-
çi köpeği’ değildir, para karşılı-
ğı Avrupa’nın sınırlarını korumak 
gibi bir yükümlülüğü de yoktur. 
Türkiye, mülteciler için bugü-
ne kadar 8 milyar dolar harcama 

yapmış, AB dahil uluslararası top-
lumdan ise sadece 417 milyon do-
lar yardım almıştır. Karikatürde 
bahsettiğiniz 3 milyar avro, kül-
fet paylaşımının gereğidir ve Türk 
halkı için değil, mülteciler için 
kullanılacaktır. Gazetenizdeki ka-
rikatürün yansıttığı algı gerçekten 
üzücüdür. Hem Türkiye’ye, hem 
de şiddetten kaçıp bize sığınan 
insanlara haksızlık etmektedir. 
Türkiye, hayatlarını kurtarmak 
için yurtlarını terk etmek zorun-
da kalan insanlara, diğer bazı AB 
üyesi ülkelerin aksine, kucak aç-
maya devam edecektir.” (Cihan)

Viyana Büyükelçisi Göğüş bu karikatüre kızdı: 

“Türkiye, kimsenin ‘
bekçi köpeği’ değildir”

VİYANA- Anadolu Ajansı’nın verdiğı habere göre Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Hasan Göğüş, Avusturya’daki 
Salzburger Nachrichten adlı günlük bir gazetede çirkin karikatüre tepki gösterdi. Resimde insan şeklinde 

karikatürüze edilen Bekçi köpeğinin kimi temsil ettiği anlaşılmaya çalışılıyor. Kafasında bir ayyıldızlı kırmızı 
fes, önünde 3 Milyar Avropa yazılı kemik olan hırlayan bir köpek, köpek külübübsinde Avrupa Birliğinin (AB) 
Villasının önünde güvenliğini para karşılığında, “ Mülteciler durdurulur” levhası olacak şekilde karikaritüze 
edilmiş. Bu karikatüre tepki gösteren Büyükelçi Göğüş, AB yardımının Türkiye’ye değil Suriyeli mültecilere 

yapılacağını bildirdi.

Rund um den Förderbetrug in 
Wiener Kindergärten ermit-
telt die Staatsanwaltschaft 

jetzt auch in Richtung Bildung 
einer kriminellen Vereinigung. 
Von Mai 2013 bis Mai 2015 soll der 
Hauptverdächtige, Abdullah P., 
Förderungen von 1,8 Millionen 
Euro für acht Gruppen mit je 
20 bis 25 Kindern erhalten ha-
ben. Doch die islamischen, 
großteils tschetschenischen 
Kindergruppen, eine Volksschule, 
eine Familienberatung , ei-
ne  Pr ivatschule  sowie  e i -
ne Bildungseinrichtung für 
Erwachsene befanden sich al-
le an der selben Adresse in der 
Romanogasse in Wien-Brigittenau. 
“Im Jänner 2015 schloss der 
Stadtschulrat die umstrittene 
Einrichtung, denn das Vertrauen in 
den Schulerhalter war nicht mehr 
gegeben”, erklärte Sprecher Matias 
Meissner.

Anzeige durch MA 10

Doch damit kam der Kriminalfall 
erst so richtig ins Rollen. Denn 
der  mutmaßliche B etrüger 
Abdullah P. soll eine regelrech-
te “Befehlsstruktur” gebildet ha-
ben. Das zeigte die MA 10 bei der 
Staatsanwaltschaft jetzt an. Die 
Führungsebene blieb dabei P. 
selbst vorbehalten. Eine Stufe da-
runter agierten acht Personen, da-
runter die Ehefrau des 31-Jährigen. 
Sie soll auch eine Rolle bei der 
Fälschung von Unterlagen für 
Bewilligungsverfahren für die 
Betreuungseinrichtungen beim 
Finanzministerium gespielt ha-
ben. Eine 31-jährige Mitarbeiterin 
des Verdächtigen soll diesen 

Verdacht bereits bestätigt ha-
ben, heißt es in einem Akt der 
Wiener Landespolizeidirektion. 
Gegen die Frau von Abdullah P. 
wird bereits wegen Betruges und 
Nötigung ermittelt. Zusätzlich 
dazu schob P. Strohmänner 
bei  den Abwicklungen der 
B ew i l l igu ngsve r f a h re n  f ü r 
Kinderbetreuungseinrichtungen 
vor. Von ihnen kassierte er dann 

Honorare aus den Fördermitteln 
– und zwar in gewaltiger Höhe. 
Für sieben Vereine, bei denen 
er formal nicht aufschien, aber 
tatsächlich das Heft in der Hand 
hielt, soll P. zumindest 520.000 
Euro an Subventionen bezogen ha-
ben. In einem weiteren Fall wurde 
vom Verdächtigen die Unterschrift 
eines Strohmannes gefälscht. Auf 
dieses Konto überwies die MA 

10 schließlich 260.000 Euro. Die 
Staatsanwaltschaft Wien ermittelt 
wegen schweren erwerbsmäßigen 
B e t r u g e s ,  F ö r d e r m i t t e l -
Missbrauchs, Fälschung von 
Finanzdokumenten, Erpressung, 
schwerer Nötigung und der 
Bi ldung e iner  kr iminel len 
Organisation.

Quelle: Kurier, Michael Berger

“Islamische Kindergärten: 
Förderbetrug in Mafia-Manier” 

1,8 Millionen 
Euro ergaunert: 

Staatsanwaltschaft 
Wien ermittelt 

wegen der Bildung 
einer kriminellen 

Organisation.
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Kampanya Avrupa Komis-
yonu tarafından finanse 
edilmektedir. Kofinansör 

olan Avusturya Eğitim ve Kadın 
Bakanlığnın koordine ettiği bu 
kampanya, Avusturya Bağımsız 
Kadın Sığınma Evleri Derneği 
(Verein Autonome Österreichische 
Frauenhäuser - AÖF) ile Viyana 
Şiddete  Müdahale Merkezi 
(Wiener Interventionsstelle ge-
gen Gewalt) ve Federal Gençlik 
Temsilciliği (Bundesjugend- vert-
retung - BJV) işbirliğiyle yürültül-
mektedir. Evlerinde psikolojik, 
fiziksel ve/veya cinsel şiddet ya-
şayan kadınlara yardım ve destek 
bir gerekliliktir. Şiddetten koruma 
kurumlarının danışmanları gerek-
li yardım ve desteği verir.

Avrupa Polis İmdat 133 112
Şiddete Karşı Kadın Acil 
Yardım Hattı /
Frauenhelpline gegen Gewalt
0800 222 555

Kampanyanın hedefi, 2014 ve 2015 
süresince çesitli toplumsal alan-
larda (saglık, medya, çocuk ve 
gençlik alanı gibi) şiddeti önleme 
çalısmaları yürütmek ve bu yolla 
kadın ve çocuklara yönelik şiddeti 
engellemeye katkıda bulunmaktır. 

Bu süreçte, şiddete karşı kadın 
acil yardım hattı (Frauen- helpli-
ne) 0800 / 222 555 Avusturya ça-
pında tanıtılacaktır. Bu hat, şidde-
te maruz kalan kadın ve çocuklara 
ve onların yakınlarına, 7 gün 24 
saat hizmet verir. Danışmanlar 
anonim ve ücretsiz olup, çesitli 

dillerde danışma olanağı vardır.  
Yuvamız dedigimiz evimizde, ma-
lesef yalnızca sevgi, güven ve uyu-
mu yaşamıyoruz. Evlerinde psiko-
lojik, fiziksel ve/veya cinsel şiddet 
yaşayan kadınlara yardım ve des-
tek bir gerekliliktir. Şiddetten ko-
ruma kurumlarının danışmanları 
gerekli yardım ve desteği verir.

Kadın kurumlarının 
oluşturdugu 
ağ sizi tutar

Avusturya’da, ücretsiz, anonim 
ve guvenilir hizmet veren güç-
lü bir kadın kurumları ağı vardır. 
Hukuki danışma, kriz anında mu-
dahale ve psikososyal destege ka-
dar uzanan bir çok destek hizme-
ti verilir. Kadınlar telefonda veya 

şahsen gelip danışabilirler. ço-
cuklarınızla birlikte, guvende ola-
cagınız bir yere ihtiyacınız varsa, 
kadın sığınma evlerine gidebilirsi-
niz. Yardım ve danışma hizmetle-
rinin çok çeşitli olması, kadına o 
anda ihtiyacı olan destegi sağlar. 
Kadın kurumlarının ağı kadınla-
rı korur. Yolun başı - ilk adım şid-
det goren bir çok kadına, şiddetten 
kurtulmak icin atılması gereken 
ilk adım zor gelir. 

Maruz kaldıkları şiddetten son-
ra başkalarına güvenmek, yaşa-
dıklarını birisine anlatmak daha 
da zordur. Yalnız kendilerinin bu-
nu yaşadığını sanıp, anlatmaya 
utanırlar. Şiddetten koruma ku-
rumlarının destegi ve diger mağ-
dur kadınlarla konuşmak, onla-
ra yalnız olmadıklarını gosterir. 

Kendileri gibi şiddet görmuş an-
cak şiddetten kurtulmuş olan ka-
dınların var olduğunu görürler. 
Yardım ve destek almak güçlülük 
gostergesidir. Kendinizi veya cocu-
ğunuzu tehlikede hissediyorsanız 
derhal  polisi çağırın.

Polis İmdat 133
Avrupa Polis İmdat 112

7 gun 24 saat hizmet verir, 
anonim ve ücretsizdir
Almanca dışında hizmet 
verilen diller: Salı, 14 - 19 arası: 
Boşnakca-Hırvatca-Sırpca
Carsamba, 8 - 14 arası: 
Romence Cuma, 8 - 14 ara-
sı: Türkçe Cuma, 14 - 19 arası: 
Arapca Danışmanların tümü 
İngilizce danısma verir.
Kadın SıĞınma Evleri / 
Frauenhäuser

Kendiniz ve çocuklarınız icin sığ-
nacak bir yere ihtiyacınız varsa, en 
yakınınızdaki kadın sığınma evini 
arayın. Kadın sığınma evleri, şid-
dete maruz kalan ve şiddetle teh-
dit edilen kadın ve cocuklarına, 
milliyet, din, ırk, oturum hakkı ve 
gelir ayrımı yapmadan korunma, 
destek ve geçici olarak barınma 
olanağı sağlar. Avusturya’daki ka-
dın sığınma evlerinin iletişim bil-
gilerine internet sayfasından ula-
şabilirsiniz - www.aoef.at

Şiddetten Korunma Merkezleri 
(Gewaltschutzzentren) /
Müdahale Merkezleri 
(Interventionsstellen)

Şiddetten Korunma Merkezleri/ 
Müdahale Merkezleri, danışma, 
polis, mahkeme ve diger resmi da-
irelere refakat hizmetleriyle bir-
likte, yasal hak ve taleplerinizi 
elde ede- bilmeniz icin destek ve-
rir.  Mahkemelerde dava vekilli-
ğive takibi yapar, size eşlik eder. 
Hizmetler ücretsizdir ve gizlilik 
esastır.

Polis Imdat
Avrupa Polis İmdat 133 112
Şiddete Karşı Kadın Acil 
Yardım Hattı /
Frauenhelpline gegen Gewalt
0800 222 555

Şiddetsiz yaşam-Gewaltfreie Leben
Şiddetsiz Yaşam
(“Gewaltfreie 
Leben”)  kampan-
yası kadına ve 
çocuğa uygulanan 
şiiddetin önlenme-
si için Avusturya 
çapında yapılan iki 
yıllık bir kampan-
yadır.
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İster başbakan, ister bakan, is-
ter milletvekili, ister bürokrat, 
ister medya mensubu olsun, 

kamu malı çalanların veya hakkı-
na tecavüz edenlerin; akrabaları-
nın veya işadamlarının cenaze na-
mazları kılınır mı? Avusturya’da 
kamu malını yani vergisini çalan-
ların veya vatandaşların parala-
rını Allah rızası için toplayıp söz 
verilmeyen alanlarda kullananla-
rın, yani kamunun parasını Allah, 
Peygamber ve Kur’an’ı Ker’im gi-
bi kutsal değerlerinin adını vere-
rek bir kuruş bile çalanların cena-
ze namazı kılınır mı?

Kamu malını talan 
edenlerin  

cenaze namazı kılınır mı?

İslam dininin Peygamberi Hazreti 
Muhammed’in (s.a.v.), kamu hak-
larına ve mallarını bırakın çalma-
yı, el uzatanların da cenaze nama-
zını kılmadığının, Sahih Hadisler 
tarafından belgelendiği iddia edil-
miştir. Buna göre, “Hz. Peygamber, 
kamunun haklarına, mallarına 
musallat olanların Kuransal de-
yimle, Gulûl (kamu malı talanı) su-
çu işleyenlerin cenaze namazları-
nı kılmaz. Bu Muhammedî tavır, 
Türkiye’yi yönetenlere, siyasetçile-
rimize, kamu mevkilerinin başla-
rında bulunanlara, ibadetleri şov 
aracı yapanlara ithaf olunur” diyen 
bir ulema haksız olabilir mi?

“Onun şehitliği sayılmaz, 
çünkü ganimetlerden 

gizlice almıştı”

Ün lü Mu h add i s  Fa k i h  İ bn 
Hem ma m, el-Musa n nef ad-
lı eserinde bildiriyor ki; Hz. 
Peygamber, kamu malından 
iki dirhemlik bir miktarı ça-
lan Eşça’lı sahabesinin cena-
ze namazını kılmamış. Başka 
bi r  r ivayete göre bi r  ada m 
Hayber’de ok atarken ölmüş. O 
zaman ashap, “Ne mutlu, şe-
hit oldu!” diye sevinirken Hz. 
Peygamber şöyle demiş: “Hayır. 
Muhammed’in canı elinde olan 
(A l la h’a)  yem i n eder i m k i , 
onun taksim edilmeden ön-

ce ganimetlerden (gizlice) al-
mış olduğu o kadife, üzerinde 
bir ateş gibi yanacaktır.” Yine 
eserdeki şu bölüm dikkat çe-
kici: “Hayber seferi sırasında 
ölen birinden söz ettiklerinde 
Hz. Peygamber şöyle buyurdu: 
Arkadaşınızın cenaze namazını 
siz kılın. Bu sözü duyan saha-
belerin yüzü renkten renge gir-
di. Bunu gören Hz. Peygamber 
dedi ki: “O arkadaşınız kamu 
mallarından bir miktar aşır-
mıştı.” Sebep işte budur. Bunun 
üzerine sahabiler ölen adamın 
eşyasını karıştırıp baktılar; bir 
de ne görsünler, Yahudilerden 
ganimet olarak ele geçmiş, bir 
deri pabucu aşırmış.”

Milli Gazete yazarından 
Hükümet’e beddua

Milli görüşçü yazar Mehmet 
Şevket Eygi Milli Gazete’de “Allah 
Cezanızı Versin!..” başlığı altında 
yazdığı yazıda bu konuda şunla-
rı dile getirdi: “İSLAMCILIĞIN cı-
cığını çıkarttınız, Allah belânızı 
versin!..  Ben çoğunuzun o eski 
mücahitlik günlerini bilirim, ne 
nutuklar atıyor, mangallarda kül 
bırakmıyordunuz. Sonra müca-
hitlik postunu çıkardınız müteah-
hit oldunuz. Müslümansan, hangi 
meşrep ve mezhepten olursan ol, 
mutlaka doğru ve dürüst olmak zo-
rundasın. Siz yıllar var ki, doğru-
luk şişesini taşa vurup parampar-
ça ettiniz. Allah bin kere belânızı 
versin! Namaz kılıyor, günde on-
larca defa Allah’tan sirat-ı müsta-
qime (doğru yola) kılavuzlamasını 
lisan ile niyaz ediyorsunuz ve ha-
yatta tam tersini yapıyorsunuz. Bre 
uğursuzlar!.. İslam’da devlet ve be-
lediye bütçelerini hortumlamak 
var mıdır. Rüşvet almak var mı-
dır? Haram yemek var mıdır? Her 
türlü emanete hıyanet etmek var 
mıdır? Yalan söylemek, halkı al-
datmak var mıdır? Arsa ve arazi-
leri yapılaşmaya açarak, binala-
ra fazla kat çıkma izni sağlayarak 
haram komisyonlar almak var mı-
dır? İhalelere fesat karıştırmak var 
mıdır? Haram yollarla süper zen-
gin olmak var mıdır? Size beddua 
ediyorum. Allah belanızı versin!.. 
İki yakanız bir araya gelmesin!.. 
Haram servetlerinizi huzur içinde 
yiyemeyin emi!.. Müslümanların 
yüzünü kara çıkarttınız... Başınız 
belâdan kurtulmasın.”

Peki ya talana ses 
çıkarmayanlar ve göz  

yumanlar?

Peki, sadece yiyenler mi sorum-
lu? Ya onlara destek verenler? 
İslam’ın muazzez Peygamberi, 
diğer bazı Peygamberler gibi ka-
vimlerine genel bir bedduada 
bulunmamış, ama muayyen gü-
nahları işleyenleri lanetlemiştir. 
Mesela; “Paraya tapana lanet ol-
sun!” demiştir. Mesela; “Bid’at 
çıkarana (dine sonradan ekle-
nen şeyler) lanet olsun!” demiş-
tir. Mesela; “Doğruyu bildiği hal-
de susana lanet olsun!” demiştir. 
Kaynak: Başta Kur’an-ı Ker’im ol-
mak üzere çeşitli kaynaklardan 
toparlayan.  Birol Kılıç

‘Gulûl’ kelimesinin anlamı kamu malı talanı, suiistimali, çalınması ve kamu 
hakkının tecavüz edilmesi demektir. Peygamber (s.a.v.), ‘Beyt-ül mal’dan, yani 

devlet malından yiyenlerin, kamu hakkında tasallutta bulunmuş olanların, 
aşıranların cenaze namazını kılmamıştır. İslam’da da bu suça “Gulûl suçu“ 

adı verilmektedir.

“Çalıyor(Gulul) ama çalışıyor” 
diyenlere Peygamberin cevabı 

ne olmuş?  

Maun Süresi özellikle 
namazlarında ne yap-
tıklarını ne dediklerini 

bilmeden gaflet içinde namaz kı-
lanları adeta tokatlıyor ve itiraz 
ediyor. Allah Maun Suresi’nde 
adeta yakınımızda ve uzağı-
mızdaki tüm Müslümanları ’içi’ 
ve ‘dışı’ bir olmayan münafık 
Müslümanlar konusunda uya-
rıyor. Ayetler apaçık ortadadır. 
İşte uyaran adeta tokatlayan 
Maun Suresi’nin ayetleri şöyle: 
Esirgeyen, Bağışlayan Allah’ın 
Adıyla... 

1. Ey Muhammed! Dini/hesap 
gününü yalanlayan ortak koşu-
cu dikkat ettin  mi? 2. İşte öksüzü 
kötü davranan odur. 3.Yoksulları 
doyurmaya da yanaşmaz.4.Vay 
haline o namaz kılanların, 5.On-
lar namazlarında ne yaptıkla-
rını, ne dediklerini bilmeden, 
gaflet ,içinde namaz kılarlar. 
6.Onlar gösteriş için namaz kı-
larlar. (Maun Süresi, 107.Süre)

Maun Suresi’nde “Dini yalan-
layan kimdir?” in cevabı vardır. 
Kur’an’la ilgili sorulabilecek en 
ürpertici bu soru değil midir? 
Çünkü bu sorunun cevabın-
da karşımıza dini açıkça inkar 
edenler değil, dini tüm pratikleri 
ile yaşadığı halde bizaat Cenab-ı 
Hak tarafından dini yalanya-
layıcı olarak kişiler çıkmakta 
değil midir Maun Suresi’nde? 
Bu insanı titreten bir manzara 
değil midir? Maun Suresi’nde 
“Dini yalanyan kimdir?” soru-
sunu Kur’an, bahsimiz olan su-
renin ilk ayetinde soruyor ve şu 
cevabı veriyor: “O dur ki, yetimi 
iter kakar, yoksulu doyurmaya 
özendirmez, vay haline o namaz 
kılanların ki, namazlarında gaf-
let içindedirler. Onlar, işte onlar, 
gösterişe taparlar ve onlar iyilik 
ve yardıma engel olurlar.”  

Demek oluyor ki, dini yalan 
saymanın bir sosyo ekonomik, 
bir de bireysel-psikolojik olmak 
üzere iki göstergesi vardır. Bun-

lar 1-Riyarkarlık, özellikle namaz 
aktörlüğü. 2-Nimetleri başkaları 
ile paylaşmamak, özellikle zayıf 
insanları nimetten mahrum bı-
rakmak.  Maun Suresi’ni iyi oku-
yalım ve düşünelim...

İşte böyle diyor Maun Suresi. 
Bu sureyi tekrar okuyup düşü-
nelim.  Namaz ve diğer ibadetler 
İbrahim Peygamber’den itibaren 
uygulanmakta olup ortak koşu-
cu yani şirk yapan Araplar tara-
fından da biliniyordu. Kur’an’ın 
indirildiği dönemde tüm dini gö-
revlerin, Hz. İbrahim’den geldiği 
biliniyordu ve bozulmuş şekliyle 
de olsa uygulanıyordu. Mekkeli 
ortak koşucular, şirkciler,oruç, 
namaz, zekat ve hacdan insan-
lar değildi. Bak.2:128; 16:123;-
22:78;21:73)

Kur’an’ı Kerim, “Anla beni ak-
lını ve gönlünü çalıştır, Allah’ın 
tekliğine yani aracısız yüzde yüz 
İslam dininin sahibine sözle de-
ğil özde iman et hayır ve barış 
için çalış, sabırlı ol ve çevrene 
sabır telkin et” diyor. Ama ken-
dine Müslüman diyen insan-
lardan oluşan veya nüfusunun 
çoğu Müslüman olan ülkerler 
ne Kur’an’ı Kerim’i anlamıştır ne 
demokrasiyi ne de cumhuriyeti.
Dünyada ne kadar despotluk, 
zulüm, geri kalmışlık var ise 
hepsine bu ülkeler sahne du-
rumdadır. 

Çoğu gösteriş uğruna kendi-
ni Müslüman göstermiyor mu? 
Çünkü ortada hadisler, gelenek-
leri ecdatperestlerin ortaya çı-
kardıkları bir ‘’Uydurma Din’’ ve 
bir de halis dinin kaynağı olan 
‘’Kur’an’ı Kerim’deki Din’’ var-
dır. Ortada bir de geleneklerden 
uzak, ecdatperest olmayan ve 
sadece Kur’an’ı Kerim’in ayetle-
ri ile anlaşılabilecek gerçek din 
vardır. Bir de Maun Suresi’nin 
tokatladığı ve tüm insanları 
“bu Müslümanlara dikkat” diye 
uyardığı görünüşte Müslüman 
ve çevresinde öyle puan topla-

yan hatta Kabe’yi, Kur’an’ı Kerim 
her tarafına gösteriş için takan 
hatta şirketlerinde, derneklerin-
de, partilerinde logo olarak kul-
lanan sünnet diye Paygamber 
sakalı bırakan ama Aziz Kur’an’ı 
Kerim’in gerçek manasını ana 
dili Türkçe veya Arapça ile an-
lamayan gaflet içindeki Müslü-
manlar vardır. 

Yunus Süresinin 100. ayetini 
devamlı tekrarlıyoruz: “Allah 
pisliği, uğursuzluğu akıllarını 
kullanmayanlar üzerine yağdı-
rır’’  

Bunu Kur’an’ı Kerim Al-
lah devamlı öğütlüyor. İşte bir 
ayet daha. Enfail Süresi Ayet 
22:  “Şüphesiz, yeryüzündeki, 
hareket eden canlıların Allah 
katında en kötüsü aklını işlet-
meyen sağırlar ve dilsizlerdir’’ 
Gördüğünüz gibi ayetlerle Allah 
“Sürü olmayın, Kur’an’ı Kerim’i 
gerçekten anlayın ve ona buna 
bağlı olmayan onurlu, akıllı 
ve şerefli Müslümanlar olun”  
diyor. Geri kalmışlığı, despot-
lukları Kuran’ı Kerim’in yarat-
tığını iddia etmek çok yanlıştır. 
Burada ‘’Müslümanların çağın 
gerisinde Kur’an’ı Kerim’in ise 
çağın çok ilerisinde’’ olduğu-
nu ifade etmiştik. Peygamber 
Kur’an’ı Kerim’de şu ayette ‘’Pey-
gamber diyecek ki: “Ey Rabbim! 
Benim kavmim bu Kur’an’ı dev-
re dışı tuttular.’’ Bu bir hadis, 
Peygamber’in sözü değildir. Bu 
ayet bizzat Kur’an’ı Kerim’de 
vardır. Kur’an’ı Kerim’in ayetleri 
dışında kaynaklar ile işimiz ol-
maz. Niye çünkü: İbrahim Suresi 
1. Ayet bakın ne diyor: “Bu kitap-
tır ki, Rabb’inin izniyle insanları 
karanlıklardan nura (aydınlığa), 
O övgüye layık, Aziz olanın yolu-
na çıkarmak için sana indirdik.’’ 

Kaynak: Başta Kur’anı Ker’im 
olmak üzere çeşitli kaynaklar-
dan toparlayan

Birol Kılıç

Namaz kıldığı halde Maun 
süresinde Allah kimlerin 
alnını sürteceğim diyor ?
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Der Verband der Auslands-
presse in Wien hat einen 
neuen Präsidenten. Hans-

Peter Siebenhaar von der deuts-
chen Zeitung “Handelsblatt” 
(Düsseldorf )löst Dr. Susanne 
Glass ab, die dem 70 Jahre al-
ten Verband rund 10 Jahre vors-
tand. Die Studioleiterin des ARD-
Fernsehens für Österreich und 
Südosteuropa verlässt nach 
15-jähriger Tätigkeit Wien und 
übernimmt die Leitung des ARD-
Studios in Tel Aviv.

Hans-Peter Siebenhaar erklärte, 
ein wichtiges Ziel des Verbands 
sei  es,  die  B edeutung des 
Q u a l i t ä t s j o u r n a l i s m u s  z u 
stärken. Gerade in Zeiten, in 
denen dieser unter Druck ge-
rate.  Susanne Glass beton-
te  außerdem,  wie  wicht ig 
es für die Mitglieder sei, als 
Ausländerinnen und Ausländer 
in Österreich ein Zeichen ge-
gen europaweit zunehmenden 
Fremdenhass und Hetze zu set-
zen. 

B ei  der  außerordentl ichen 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g  d e r 
Verband der Auslandpresse 
in Wien wurden außerdem 
gewählt bzw. im Amt bestätigt 
(Vorstand) : Vizepräsident Georg 
Jahn, “Associated Press”, New 
York. Generalsekretärin: Mag. 
Tzvetana Delibaltova-Tomova, 
“BTA”, Sofia. Vorstandsbeisitzer: 
Dr. Mungunchimeg Bathmunkh, 
“Mongolisches Fernsehen”, Ulan 
Bator; Meret Baumann “Neue 
Züricher Zeitung” Zürich; Igor 

Belov, “Radio Voice of Russia”, 
Moskau; Ahmed Hamed, “WAFA 
Presseagentur ”,  Ramallah; 
Mag. Claudia Hauboldt, “MDR-
Radio”, Dresden; Dipl. Ing. Birol 
Kilic, “Yeni Vatan Gazetesi”, 
Wien-Ankara; Klaus Prömpers, 
“Deutsche Welle-Fernsehen”, 
Berlin. Rechungsprüfer:
Alex Goldgraber, “ARD-TV”, 
München; Mag. Sendra Posa-
Gjurin,  “HINA,  Kroatische 
Nacchrichtenagentur”, Zagreb. 
Bilgi: www.ausladspresse.at 

Son günlerde Avusturya ge-
nelinde Zielpunkt’un tüm 
çalışanları işletme toplan-

tıları ve bireysel görüşmeler ara-

cılığıyla durumları ve gelecekle-
riyle ilgili bilgilendirildiler. İflas 
nedeniyle işini kaybeden tüm 
çalışanlar AK (Arbeiterkammer) 

ve ÖGB’nin (Österreichischer 
Gewerkschaftsbund) ‚Çalışanlar 
için iflas koruma birliğine‘ baş-
vurup, bu kurumu tazminat ko-

nusunda temsilcileri olarak gö-
revlendirme hakkına sahipler.

Avusturya genelinde işi-
ni iflastan dolayı kaybeden tüm 
Zielpunktçalışanlarını, diğer 
eyaletler de dahil olmak üze-
re, AK Viyana temsil edecek. 
Vekâletnamelerini henüz im-
zalamamış olan herkesin bu iş-
lemleri halletmesi için olanak 
var. ISA’nın iflas uzmanı Klaus 
Schmidt vekâletnamesini imza-
lamamış olan herkese yönelik şu 
çağrıda bulundu: „Zielpunkt’un 
hiçbir çalışanı yalnız bırakılma-
yacak. Vekâletnamesini hasta 
olduğundan veya başka sebep-
lerden daha imzalayamayan her-
kes bu işlemleri olabildiğince ça-
buk kendi eyaletinde bulunan 
Arbeiterkammer’da (AK) yapsın. 
Yasal olarak öngörülen işlem-
leri nekadar hızlı halledersek, 
çalışanlar o kadar çabuk İflas-
bedel-fonlarından paralarını ala-
bilecekler. Bu süreci aşmak için 
hepimizin birlikte hareket etme-
si gerekiyor.”

Bu etaptan sonra tüm çalışan-
lar için hakkıyla onlara ait olan 
miktar para (Kasım için maaşla-
rı, Noel maaşı) hesaplanacak, ev-
velki maaşları ile dengelenecek 
ve sonrasında iflas mahkemesin-
de işlemlere kabul talep edilecek. 
İflas mahkemesinden kabul gel-
diğinde İflas-bedel-fonları Servisi 
GmbH (IEF-Service GmbH)’ne 
müracaat edilecek. İflas yönet-
menliğinden onay geldiğinde 
ödeme işlemleri başlayacak.

Zielpunkt çalışanlarının bu 
konu hakkında soruları olabile-
ceğinden, AK Viyana bu durum-
dan etkilenenler için özel bir te-
lefon hattı tesis etti : 01 – 50165 
– 360, Pazartesi ve Perşembe 
günleri arası sabah 08:00’den, 
14:00’e kadar bu numara üze-
rinden konu hakkında bilgi alı-
nabilir.

AK d́an Zielpunkt yardımı
AK yardım ediyor.  AK’ya şimdiden 2.400’den fazla vekâletname başvurusunda bulunul-

du. Zielpunkt çalışanlarının bu konu hakkında soruları olabileceğinden, AK Viyana bu 
durumdan etkilenenler için özel bir telefon hattı tesis etti : 01 – 50165 – 360, Pazartesi ve 

Perşembe günleri arası sabah 08:00’den, 14:00’e kadar bu numara üzerinden konu  
hakkında bilgi alınabilir.

2015 yılında geçtiğimiz ay 70 yaşını Viyana Belediye sarayında Bakan ve önemli konuklar ile 
kutlayan ünlü Avusturya Yabancı Basın Cemiyeti  Genel Kurula giderek  yeni yönetim kuru-
lunu seçti. Almanya’nın dünyaca ünlü ekonomi gazetesi Handelsblatt temsilcisi Hans Peter 

Siebenhaar başkanlığa seçilirken Yeni Vatan Gazetesi adına Birol Kılıç tekrar yönetime iki yıllı-
ğına seçildi.  Yönetimde Associated Press, Neue Zürcher Zeitung, ARD TV gibi ünlü medya tem-

silcileri seçildi. 

Auslandspresse in Wien wählte 
neuen Präsidenten und Vorstand
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Viyana - Avrupa’da gü-
venlik konusu bugü-
ne kadar hiç bu kadar 

ciddi bir şekilde tartışılma-
dı. AB’nin dış sınırları kont-
rolü, gelen mültecilerin bol-
luğu, radikal islamcılar ve 
teröristlerin kendi vatandaş-
larımızın arasından çıkması 
hepimizi düşündürüyor. Bu 
konularda hemfikir olan iki 
isim ise Avusturya İstihbarat 
başkanı Peter Gridling ve 
Almanya Anayasayı Koruma 
Dairesi Başkanı Hans-Georg 
Maaszen. Beraber yaptık-
ları basın açıklamasında 
Maaszen, IŞİD’in aslında güç 
kaybetmek yerine güçlendi-
ğini açıklayarak herkesi şa-
şırttı: “Tam tersi, artık daha 
sağlamlar.”

Uzmanlar selefilerin de 
bir tehlike oluşturduğu-
nu açıkladı: “Bazı radikal-
lerin mültecilere yardım id-
diasıyla mülteci evlerine 
gidip oradaki insanları IŞİD 
için savaşmaya ikna etme-
ye çalıştıklarını biliyoruz.” 
Mültecilerin gelmesi ile çı-
kan diğer bir sorun ise aşırı 
sağcı akımların da güçlen-
mesi. Gridling bu konuda, 
“Bu sene yabancı düşman-
lığından kaynaklanan suç-
ların oranı şimdiden, son 
üç yılın toplam suç oranı-
na ulaştı.”, ifadesinde bu-
lundu. 

Viyana’da 
istihbarat 
zirvesi

Göçle birlikte Avusturya nüfusu 
2022’de 9 Milyon’u bulacak 

Diyanet İşleri Başkanlığı “Allah’ı kastetmek üzere Türkçe olarak O’nu ‘Tan-
rı’ diye anmak” İslam inancına aykırı değil dedi. “Allah ismi yerine ‘Tanrı’ 
kelimesini kullanmak doğru mudur?” sorusu din üzerine yapılan sohbet-
lerde sık sık dillendirilir. Genellikle “Allah” ifadesinden çok Türkçe kökenli 
“Tanrı” kelimesi bu tartışmalardan olumsuz etkilenir. Çünkü çoğu dindar 
kesim “Tanrı” demeyi günah hatta kâfirlik sayar.

Vatandaşları bilgilendir-
meyi sürdüren Diyanet İş-
leri Başkanlığı, Din İşleri 

Yüksek Kurulu, Dini Bilgilendir-
me Platformu “Allah ismi yerine 
‘Tanrı’ kelimesini kullanmak caiz 
midir?” sorusuna da yanıt verdi.

“İSLAM İNANCINA 
AYKIRI OLMAZ”

“Tanrı” kelimesinin Arapça “ilah” 
kelimesinin karşılığı olduğunu 
belirten Diyanet, “İlah daha çok, 
Allah’tan başka ibadete layık gö-

rülen varlıklar için kullanılır” ifa-
delerini kullandı. Diyanet, şunları 
kaydetti: “Allah kelimesi ise Arap 
dilinde, her harfinin özelliği olan 
ve her biri ayrı ayrı harfler halinde 
o yüce varlığa delalet eden özel 
bir isimdir. Bu bakımdan, kelam 
alimlerine göre ‘Allah’ kelimesi, 
Cenab-ı Hakk’ın yüce zatına ve bü-
tün kemal sıfatlarına delalet eden 
‘ism-i a’zam’ ve ‘lafza-i celal’ yani 
özel ve en yüce bir isimdir. Hiçbir 
dilde bu kelimenin ifade ettiği özel 
manayı kapsayacak bir kelime bu-
lunmamaktadır. Öte yandan ‘Al-

lah’ kelimesi bütün Müslümanlar 
için tevhid inancını temsil eden 
ortak bir bağ niteliğindedir. Bu 
sebeple Müslümanların, ibadet et-
tikleri tek yaratıcılarını ‘Allah’ diye 
anmaları daha doğru olur. Dolayı-
sıyla ‘Allah’ bu adla veya ‘esma-i 
hüsna’ adı verilen 99 isminden bi-
riyle anılmalıdır. Bununla birlikte, 
dinimizin bildirdiği mutlak kemal 
sahibi, noksanlardan münezzeh 
olan yüce Allah’ı kastetmek üze-
re Türkçe olarak O’nu ‘Tanrı’ diye 
anmak da İslam inancına aykırı 
olmaz.”

Vusturya’yı göçmen nüfu-
sunun daha da fazla ola-
cağı bir gelecek bekliyor. 

Doğum ve nüfus artış hızının ya-
vaş olduğu Avrupa’da Avusturya 
nüfus yoğunluğu itibariyle peri-
yodik bir yükseliş yaşıyor. Avus-
turya İstatistik Kurumu’nun (Sta-
tistik Austria) açıkladığı verilere 
göre Avusturya her yıl, 60 binlik 
bir büyüme yaşayacak. 2060 yı-
lına kadarki büyümenin tahmini 
olarak hesaplandığı istatistikte, 
nüfus artma oranı yıllık 45 bin 
şeklinde tahmin edilirken göçler-
le birlikte bu rakamın 60 bini bu-
lacağı ifade edildi. İstatistikçiler, 
göç hızının artması durumunda 
bu artış oranının yıllık 98 bini de 
bulacağını aktarıyor.

İstatistik birimlerinin açıkla-
malarına göre bugün itibariyle 

Avusturya’da yaşayan kişilerin 1 
Milyon 45 bini Avusturya doğum-
lu değil. Bu rakamın 2030’da 2,07 
Milyon, 2060’da da 2051 Milyon 
olacağı tahmin ediliyor. İstatistik 
birimlerinin açıkladığı bilgilere 
göre nüfus artışının en çok yaşa-
nacağı eyaletler ise Viyana, Aşağı 
Avusturya, Tirol ve Voralberg… 
Karnten ve Steiermark eyaletle-
rinde de ise durgun bir seyrin 
devam edeceği bildirildi. En yok 

yükselişin yaşandığı Viyana’da 
ise nüfusun 2023 itibariyle 2 Mil-
yonu geçmesi beklenirken özel-
likle büyük şehirlerde Avusturya 
doğumlu olmayanların sayıları-
nın artacağı bildirildi.
Avusturya İstatistik Biriminin 
açıkladığı bir başka bilgi ise ço-
cuk ve genç sayısındaki artışın 
göçmenlere bağlı olduğu. Yetki-
liler, göç olmaması halinde 2035 
yılına gelene dek genç nüfus ora-
nının yüzde on üç gerileyeceğini 
dile getirdi. Ayrıca bugün 30,4 
olan ilk kez doğum yapma yaş 
ortalaması 2060’da 33 yaşına çı-
kacak. Öte yandan istatistikçilere 
göre Avusturya’da yaşam süresi 
de uzayacak. 2060’ya gelene dek 
erkeklerin ortalama yaş oranı 
87,3 kadınların ise 90,6 ortala-
masını bulacak. 

Tanrı demek 
günah değil

IŞİD Orta Avrupa’ya 
odaklanıyor. Almanya 
ve Avusturya’nın istih-

barat ve Anayasayı 
Koruma Dairesi baş-

kanları Viyana’da 
buluştu. Uzmanların 
uyarısı: “Avrupa’daki 
güvenlik durumu çok 
ciddi, güvenliği sağla-

mak da çok zor 
olacak.”
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sahip herhangi birinin de ger-
çekleştirmesi beklenmeyen 
düzeyde bir başarı), veya bir 
Avusturya vatandaşıyla beş 
sene evli kalmışsanız, bu süre 
altı seneye düşer. 

Soru: Evlilik sonrasında bir 
ülkenin vatandaşlığından çık-
mak veya başka bir ülkenin 
vatandaşlığına geçmek süreci 
temelde nasıl işler?

Cevap: Eğer Avusturya içinde-
ki bir yabancı kendi ülkesinin 
vatandaşlığını kaybetmişse 
bu gerçekleşebiliir. Bu da me-
sela ilgili yabancı kişinin bir 
yabancıyla evlenmesi, eşiyle 
birlikte aynı yabancı ülkenin 
vatandaşlığına geçmesi, veya 
bir yabancıyla evli kaldığı 
süre zarfında o ülkenin vatan-
daşlığını alması durumunda 
gerçekleşebilir. 

Soru: Bir yabancıya evlilik yo-
luyla Avusturya vatandaşlığı-
nın tahsis edilmesi için başka 
ne gibi şartlar aranır?

Cevap: Bir yabancıya evlilik 
yoluyla Avusturya vatandaş-
lığı verilmesi  için aranan 
birinci koşul evlenmiş olan 
çiftin aynı evi paylaşması ve 
bu evde beraber yaşamasıdır. 
Ayrıca Avusturya vatandaşı 
bir şahısla evlenmiş yabancı-
nın en az altı sene kanunlara 
uygun bir şekilde Avusturya 
topraklarında yaşamış olma-
sı gerekir. Ayrıca Avusturya 
oturum izni kanunlarına göre 
başvuru sahibinin başvuruyu 
yaptığı tarihte Avusturya’daki 
ikametinin kanunlara uygun 
olması gerekir. Evlilik sonu-
cunda birlikte yaşamaya baş-
lamış çiftin evli hallerinin de 
sürmesi gerekmektedir. 

Soru: Bir şahıs evlilik yoluyla 
Avusturya vatandaşlığna geç-
tikten sonra kazandığı bu va-
tandaşlık kendisinden başka 
kimleri kapsamaktadır?

Cevap: Avusturya vatandaşlı-

ğına geçmiş yabancının evlilik 
dışı çocuklarını, eğer Avustur-
ya vatandaşlığına geçmiş şahıs 
bir kadınsa ve eğer öyle bir du-
rum söz konusu ise bu kadının 
evlilik dışında sahip olduğu 
çocuklarını, eğer vatandaşlı-
ğa geçmiş kişi bir erkekse ve 
çocukların vesayeti kanunen 
kendisine verilmişse bu erke-
ğin evlilik dışında da sahip 
olduğu çocuklarını da kapsar. 
Elbette ki bu çocukların reşit 
olmaması, yani Avusturya için 
16 yaşından küçük bir yaşta 
olmaları ve bekar olmaları da 
koşulan şartlardandır. Eğer 
söz konusu çocuk ciddi sayıla-
bilecek bir özüre sahipse veya 
ileri derecede engelliyse, işbu 
çocukta Avusturya vatandaşlı-
ğına geçme konusunda yaş ve 
medeni hal kriterleri aranmaz. 

Soru: Evlilik yoluyla Avustur-
ya vatandaşlığına geçtiğimde, 
evleneceğim şahısta da bazı 
özellikler veya karşılaması ge-
reken bazı şartlar aranmakta 
mıdır?

Cevap: Evlilik için medeni ka-
nunun ön gördüğü genelgeçer 
şartların yanısıra, bir yaban-
cının bir Avusturya vatanda-
şıyla evlenmesi durumunda, 
vatandaşlığa geçiş için ara-
nan bu şartlara bazı ekleme-
ler de yapılmıştır. Bu ekleme-
lerin yapılmasının ana sebebi 
Avusturya devletinin sadece 
vatandaşlığa geçiş amaçlı ve 
karşılığında para teklif edilen 
evlilikler yoluyla sosyal dev-
letin suistimal edilmesinin 
önüne geçme ihtiyacıdır. Ya-
pılan bu eklemelere göre de 
evlenceğiniz Avusturya vatan-
daşı kendini geçindirmek için 
gerekli olan asgari bir gelire 
sahip olmak durumundadır. 
Bu miktar kişiden kişiye de-
ğişmekte olup, bu miktarın 
altındaki bir gelire sahip ki-
şilerle olan evlilikler, para 
karşılığı olma riski taşıdıkları 
gerekçesiyle vatandaşlığa ge-
çişte sorgusuz sualsiz kabul 
edilmezler. 

Soru: Avusturya vatandaşlı-
ğına geçmek için aranan te-
mel ön koşullar nelerdir? 

Cevap: Eğer Avusturya va-
tandaşlığı başvuru sahibine 
kazanılmış bir hak olarak ve-
rilecekse, başvuru sahibinin 
belli başlı ön koşulları kar-
şılamış olması gerekmekte-
dir. Bu koşullardan birincisi 
Avusturya’da en az 10 sene 
aralıksız olarak oturmuş ol-
mak, ve geçirilen bu 10 se-
nenin 5 senesinin yerleşme 
iznine sahip olarak geçirilme-
sidir. İkinci bir koşul olarak 
da aynı zamanda sicilinizin 
de temiz olması gerekmek-
tedir. Yani yargı tarafından 
herhangi bir davadan suçlu 
bulunmamış, ve hakkınızda 
yürürlükte olan cezai bir da-
vanın olmamış olması gerek-
mektedir. 

Soru: Yetişkinler için belirli bir 
oranda gelir sahibi olmak da 
aranan şartlardan biri midir?

Cevap: Bir yetişkin olarak 
Avusturya vatandaşlığına 
başvurduğunuzda, kendinize 
ait sabit ve düzenli bir gelire  
ya da son üç seneye ait diğer 
gelir ve sigorta kaynaklarına 
sahip olduğunuzu belgeleriy-
le ispatlamanız gerekmekte-
dir.

Soru: Almanca ve Avusturya 
hakkında sahip olunması ge-
reken bilgi ve nitelikler neler-
dir?

Cevap: Vatandaşlığa başvu-
rurken yetkililere Almanca 
bildiğinizi göstermeniz gere-
kir. İlgili bir kurumdan alın-
mış Almanca dili yeterlilik 
sertifikası bu konuda yeterli 
olacaktır. Ayrıca demokratik 
toplum düzenine, Avusturya 
ve yaşadığınız eyaletin tari-
hine dair temel  bilgilere de 
sahip olmanız gerekmektedir. 
İstisnai bir durum olmadığı 
takdirde buna yazılı bir sınav 
sonucu karar verilir. İstisnai 

durumlar Almanca’nın ana 
diliniz olması, reşit yaşta ol-
mamanız, Almanca’nın ders 
olarak okutulduğu bir okul-
dan Almanca dersinde pozitif 
not alarak mezun olmuş ol-
manız durumunda söz konu-
su olacaktır.

Soru: Bunun haricinde ara-
nan başka özellikler nelerdir?

Cevap: Avusturya kanunları 
Almanca dili, gelir seviyesi, 
entegrasyon seviyesi vb. gibi 
sebeplerin yanısıra, Avustur-
ya Cumhuriyeti’nin belli baş-
lı çıkarlarıyla çatışmayacak 
nitelikte bir birey olmanızın 
da üzerinde durmaktadır. Ve 
bu prensibe göre vatandaşlı-
ğa geçmek isteyen bir şahsın 
kendisinde büyük bir kamu-
ya zarar ve halkın huzuru-
nu bozma riski taşımaması, 
aynı zamanda Avusturya’da 
mevcut bir oturma yasağına 

çarptırılmış veya oturma ya-
sağıyla ilgili mevcut bir dava-
sının yürürlükte olmaması da 
gerekmektedir. Son yıllarda 
buna ek olarak eklenen kri-
terlerden bir tanesi de aşırıcı 
ve radikal siyasi ve terörist 
organizasyonlarla bağlantı-
nızın olmamasıdır. Avusturya 
vatandaşlığına geçerek aynı 
zamanda şu anda vatandaşı 
bulunduğunuz ülkenin va-
tandaşlığından da imtina et-
tiğinizi kabul etmiş bulunur-
sunuz. 

Soru: Entegrasyon, mesleki 
nitelikler ve istisnai başarılar 
gibi durumlar vatandaşlığa 
başvururken Avusturya’da 
geçirilmiş olması gereken 
sene miktarında bir değişik-
lik yaratır mı?

Cevap: Eğer yukarıda be-
lirtilen genel ön koşulları 
karşılıyorsanız,  ana ikameti 

Avusturya’da olacak şekilde 
geçirilen 30 sene vatandaşlı-
ğa geçmeniz için yeterli ola-
caktır. Eğer buna ek olarak 
ilgili bireysel ve mesleki ni-
telikleri de ispatladığınız tak-
dirde bu süre 15 seneye düşer. 
Bazı istisnai durumlarda bu 
süre 6 seneye de düşebilir. 
Eğer Avusturya’da sığınmacı 
(Asyl) statüsünde iseniz, Av-
rupa Ekonomik Alanı’ndaki 
bir ülkenin vatandaşıysanız 
(Avrupa Ekonomik Alanı’na 
AB ülkelerinin yanısıra Nor-
veç, İzlanda ve Liechtenstein 
dahildir), Avusturya doğum-
luysanız, veya bilim, sanat, 
spor, ekonomi gibi alanlarda 
Avusturya Cumhuriyeti’nin 
yararına olmuş olan, veya 
olması yüksek bir ihtimal 
olarak görülen alışıldıkdışı 
bir başarıya imza atmışsanız 
(alışıldıkdışı tabirinden ka-
sıt: ortalamanın üzerinde ve 
sizinle aynı eğitim seviyesine 

HUKUK / FORUM      Barış Aras 

AVUSTURYA 
VATANDAŞLIĞI 
HAKKINDA BİLMENİZ 
GEREKENLER

Avusturya 
vatandaşlığına 
geçiş hakkında 
merak edilenler.

Sorularınız için: redaktion@yenivatan.at
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Vatandaşlardan geçmişte ne demişti. Ne değisti?: 

‘FPÖ’den endişemiz yok’
10 Ekim tarihinde yapılan Viyana Belediye 

ve Eyalet Meclisi seçimlerden oylarını ikiye 
katlayarak çıkan FPÖ’nün seçimlerden 

sonra ne konuma geleceğine  son seçimler-
den önce endişelerin olup olmadığını  halka 

sormuştuk. Ne demişlerdi ?  2015 yılında 
değişen ne oldu?

Muzaffer Özyörük, 69, , Ne demişti?
İnşaat Ustası 30 yıldır Viyana’da

Yeni Vatan : Viyana seçimlerinde 
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çık-
tı. FPÖ’nün bu başarısındaki ne-
den nedir? 

Özyörük: FPÖ buranın genç-
leriyle oylarını yükseltti. Türk 
seçmenleri oy kullanmaya git-
miyorlar. .

Yeni Vatan : FPÖ’nün oylarının 
artmasındaki nedenler arasında 
seçmenin diğer partilere bir tep-
kisi olabilir mi? Bir de FPÖ’ye oy 
vermiş olan Türkler var mıdır?

Özyörük : Bazı şeylere tepki olabi-
leceğini düşünüyorum. Sonuçta 
diğer partiler de bizim kaşımı-
za gözümüze bizi içlerine almı-
yorlar. Hepsinin bir oy düşüncesi 
var. Bu seçimlerde FPÖ’ye oy ver-
miş Türklerin de olduğunu düşü-
nüyorum. Bizleri istemeyen belli 
bir kesim FPÖ’ye oy vermiş olabi-
lir diye düşünüyorum. 

Yeni Vatan : FPÖ’nün bu yükse-

lişi sizde bir endişe uyandırıyor 
mu? Strache’nin ‘Ya şimdi baş-
kan yardımcısı olurum ya da 5 yıl 
sonra Belediye Başkanı olurum’ 
söylemini nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Özyörük: Açıkcası hiçbir endişe 
duymuyorum. Türkler alıştı ar-
tık böyle durumlara. Strache’nin 
seçim çalışmalarında kullandığı 
sözleri oy kazanmak için söyledi-
ğini düşünüyorum. Bize karşı de-
ğişen bir şey olmaz. Strache’nin 
de 5 yıl sonra başkan olacağı-
nı da tahmin etmiyorum. Ayrıca 
Häupl‘ın Strache’den daha tehli-
keli olduğunu düşünüyorum. O, 
Türkleri kullanıyor. Seçimlerde 
hep bizi kullandılar. 

Yeni Vatan: Türk kökenli siyaset-
çilerin seçimlerdeki durumlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Özyörük: Seçimler öncesi çok 
çalıştılar ancak başaramadılar. 
Zaten hemen hemen hepsi seçile-
meyecek yerlerde aday olarak ya-
zılmışlardı. Seçilememeleri bence 
de çok normal. 

Yusuf Çoban, 69, , Ne demişti?
Emekli 37 yıldır Viyana’da

Yeni Vatan : Viyana seçimlerinde 
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çık-
tı. FPÖ’nün bu başarısındaki ne-
den nedir? 

Çoban: Daha çok Avusturya’nın 
gençleri oy verdi. Onlara daha 
fazla olanaklar sağlayacağını söy-
lediği için FPÖ’ye oyları verdiler. 

Yeni Vatan: FPÖ’nün oylarının 
artmasındaki nedenler arasında 
seçmenin diğer partilere bir tep-
kisi olabilir mi? Bir de FPÖ’ye oy 
vermiş olan Türkler var mıdır?

Çoban: Avusturya’nın gençleri 
iktidar partisine karşı olsun di-
ye vermişlerdir diye düşünüyo-
rum. Buraya gelen bazı Türkler 
uyum sağlayamıyor. Diğer par-
tiler oy kaybetmesinler diye 
uyum sağlayamayanı da kabul 
ediyor. Gençler de buna kar-
şı FPÖ’ye oy vermişlerdir.Bazı 
Türklerin oy vermiş olabile-

ceklerini ben de düşünüyorum. 
Türklere düşman olan Türkler 
vermiştir. 

Yeni Vatan: FPÖ’nün bu yükse-
lişi sizde bir endişe uyandırıyor 
mu? Strache’nin ‘Ya şimdi baş-
kan yardımcısı olurum ya da 5 yıl 
sonra Belediye Başkanı olurum’ 
söylemini nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Çoban: Bizlerin hiçbir endişe-
si yok. Aşırı sağ partileri dünya-
nın her yerinde böyle bir yükse-
lir ama başarılı olamazlar. Bende 
Strache’nin ne şimdi ne de 5 yıl 
sonra Başkan olabileceğini zan-
netmiyorum. 

Yeni Vatan: Türk kökenli siyaset-
çilerin seçimlerdeki durumlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çoban: Zaten seçilemeyecekleri 
belliydi. Hepsi son sıralardaydı. 
Seçilen Türk siyasetçilerinden de 
bizim haklarımızı savunmalarını 
bekliyoruz. 

Sibel Alan, 35, , Ne demişti?
Kasiyer, Viyana doğumlu 

Yeni Vatan: Viyana seçimlerinde 
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çık-
tı. FPÖ’nün bu başarısındaki ne-
den nedir? 

Alan: Türklere karşı uyguladıkla-
rı seçim propagandası başarılı ol-
muş gibi gözüküyor. Ancak sade-
ce seçimleri Türk düşmanlığından 
kazandığını söylersek yanlış ko-
nuşmuş oluruz. 

Yeni Vatan: FPÖ’nün oylarının 
artmasındaki nedenler arasında 
seçmenin diğer partilere bir tep-
kisi olabilir mi? Bir de FPÖ’ye oy 
vermiş olan Türkler var mıdır?

Alan: Seçimlerden çıkan sonuç 
diğer partilere karşı Avusturya 
halkının ‘yeter artık’ demesiydi.  
Avusturya halkının bazı konu-
larda sıkıntılı olduğunu gösteren 
bir sonuç oldu. FPÖ’ye oy vermiş 
Türklerin olabileceğini tahmin 

ediyorum. Ama kesin vermişlerdir 
diyemem. Sonuçta herkesin bir 
hür düşüncesi var. 

Yeni Vatan: FPÖ’nün bu yükse-
lişi sizde bir endişe uyandırıyor 
mu? Strache’nin ‘Ya şimdi baş-
kan yardımcısı olurum ya da 5 
yıl sonra Belediye Başkanı olu-
rum’ söylemini nasıl değerlendi-
riyorsunuz?

Alan: Hiçbir endişem veya kor-
kum yok. Strache’nin yaptığı sade-
ce bir seçim propagandası. Başkan 
olacağını da düşünmüyorum. 
Ancak daha da güçlenirse belki 
Türkiye’den gelmek biraz zorlaşır. 

Yeni Vatan: Türk kökenli siyaset-
çilerin seçimlerdeki durumlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Alan: Seçimlere dahi gitmedim. 
Türk siyasetçileri birşeyler yap-
maya çalışıyorlar ama ne için 
ve nasıl yapıyorlar bilmiyorum. 
Kendilerine başarı diliyorum. 



Aralık 2015 – SAYI 173         20 21         Aralık 2015 – SAYI 173 16 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 16 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Mehmet Güneş, 67, , Ne demişti?
Emekli, 30 yıldır Viyana’da 

Yeni Vatan: Viyana seçimlerinde 
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çık-
tı. FPÖ’nün bu başarısındaki ne-
den nedir? 

Güneş: Türk düşmanlığı yaptı ve 
oylarını ikiye katladı. Başka bir 
açıklaması olmaz. Avusturyalı’lar 
da bunun için oy verdi. 

Yeni Vatan: FPÖ’nün oyları-
nın artmasındaki nedenler ara-
sında seçmenin diğer partile-
re bir tepkisi olabilir mi? Bir de 
FPÖ’ye oy vermiş olan Türkler 
var mıdır?

Güneş: SPÖ’nün hataları var. Bu 
hatalardan sıkılmış da olabilir in-
sanlar. FPÖ’ye oy veren Türklerin 
olduğunu biliyorum. İnsanlar ko-
nuşurken duydum FPÖ’ye oy ver-
diklerini. 

Yeni Vatan: FPÖ’nün bu yükselişi 
sizde bir endişe uyandırıyor mu? 
Strache’nin ‘Ya şimdi başkan yar-
dımcısı olurum ya da 5 yıl sonra 
Belediye Başkanı olurum’ söyle-
mini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Güneş: Benim bir endişem yok 
ama çocuklarım için bir endişem 
var. Yeni gelecek olan Türkler için 
bir endişem var. Burada bizim ır-
kımıza ve dinimize saygısızlık yap-
malarını istemiyorum. Strache’nin 
başkan olabileceğine pek inanmı-
yorum. Ama böyle devam ederse 
neden olmasın diyorum. 

Yeni Vatan: Türk kökenli siyaset-
çilerin seçimlerdeki durumlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Güneş: Hepsi çok çalıştı. Tebrik 
ediyorum kendilerini. En azından 
sesimizi duyuruyorlar. Bir sonra-
ki seçimlerde inşallah daha fazla 
Türk asıllı milletvekili olur. 

Zeynel Sarı, 65, Ne demişti?
İnşaat ustası, 24 yıldır Viyana’da 

Yeni Vatan: Viyana seçimlerinde 
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çık-
tı. FPÖ’nün bu başarısındaki ne-
den nedir? 

Sarı:Seçimlerde camileri ve 
Türkleri protesto etti.  Halk da bu-
nu destekledi. Gençler oylarını 
hep FPÖ’ye verdi. 

Yeni Vatan: FPÖ’nün oylarının 
artmasındaki nedenler arasında 
seçmenin diğer partilere bir tep-
kisi olabilir mi? Bir de FPÖ’ye oy 
vermiş olan Türkler var mıdır?

Sarı: Kesinlikle vardır. SPÖ’nün 
yaptığı bazı yanlışlıklara kar-
şı verildi bu oylar. Ama bu tep-
ki fazla büyümez. Yine bir şekil-
de FPÖ’nün oy yüzdesi düşer. 
Türklerin verdiklerini biliyorum. 
Hatta bazı Türkler seçimlerden ön-
ce FPÖ’ye çalıştılar. Gelip insanla-

ra FPÖ’ye oy verin dediler. Ama 
kim olduklarını ben bilmiyorum. 
Sadece duyduklarımız bunlar. 
 
Yeni Vatan : FPÖ’nün bu yükselişi 
sizde bir endişe uyandırıyor mu? 
Strache’nin ‘Ya şimdi başkan yar-
dımcısı olurum ya da 5 yıl sonra 
Belediye Başkanı olurum’ söyle-
mini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sarı: Endişelerimiz tabii ki var. 
Ancak Strache’nin daha fazla güç-
leneceğini tahmin etmiyorum. 
Eskiden de bazen FPÖ böyle oy alı-
yordu, sonra hep aynı şeyler olu-
yor. Strache’nin başkan olacağını 
pek düşünmüyorum. 

Yeni Vatan: Türk kökenli siyaset-
çilerin seçimlerdeki durumlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sarı: Seçilenler inşallah Türk hal-
kının sorunlarını çözmek için ça-
lışırlar. Öyle yapmayacaklarsa hiç 
seçilmesinler daha iyi. 

Haydar Şimşek, 64, Ne demişti?
Usta, 18 yıldır Viyana’da 

Yeni Vatan: Viyana seçimlerinde 
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çık-
tı. FPÖ’nün bu başarısındaki ne-
den nedir? 

Şimşek:Avusturya’nın genç nufü-
su oylarını arttırdı. Türklere karşı 
uyguladığı seçim çalışmaları mey-
vesini verdi. Hem dinimize karşı 
geldi hem de ırkımıza. Oylarını bu 
şekilde ikiye katladı. 

Yeni Vatan: FPÖ’nün oylarının art-
masındaki nedenler arasında seç-
menin diğer partilere bir tepkisi 
olabilir mi? Bir de FPÖ’ye oy ver-
miş olan Türkler var mıdır?

Şimşek: Bir tepki olsun diye veril-
miş de olabilir. Ama en büyük oyu 
Türk düşmanlığı yaparak aldı. 
Ama üzülerek gördük ki seçimler 

öncesi FPÖ’ye çalışan Türkler var. 
Ne amaç uğruna FPÖ’yü destekle-
diler bir anlam veremedim. 

Yeni Vatan : FPÖ’nün bu yükseli-
şi sizde bir endişe uyandırıyor mu? 
Strache’nin ‘Ya şimdi başkan yar-
dımcısı olurum ya da 5 yıl sonra 
Belediye Başkanı olurum’ söyle-
mini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şimşek: Endişelerimiz olmaz mı? 
Tabiki de var. Ama bizim için geç-
ti artık. Yeni nesil için büyük endi-
şelerim var. 

Yeni Vatan: Türk kökenli siyasetçi-
lerin seçimlerdeki durumlarını na-
sıl değerlendiriyorsunuz?

Şimşek: Hepsi çok çalıştı. Tebrik 
ediyorum kendilerini. En azından 
sesimizi duyuruyorlar. Bir sonra-
ki seçimlerde inşallah daha fazla 
Türk asıllı milletvekili olur. 

Fatma Velioğlu, 69, Ne demişti?
Emekli, 6 yıldır Viyana’da 

Yeni Vatan: Viyana seçimlerinde 
FPÖ oylarnı ikiye katlayarak çık-
tı. FPÖ’nün bu başarısındaki ne-
den nedir? 

Velioğlu: Bizlere karşı olduğunu 
söyledi. İslam’a karşı olduğunu 
söyledi ve oyları topladı.  

Yeni Vatan: FPÖ’nün oylarının 
artmasındaki nedenler arasında 
seçmenin diğer partilere bir tep-
kisi olabilir mi? Bir de FPÖ’ye oy 
vermiş olan Türkler var mıdır?

Velioğlu: Diğer partilerin bazı yan-
lışları var ki FPÖ bu kadar oyları-
nı arttırdı. Bundan sonra Türkleri 
destekleyen siyasilerin daha fazla 
çalışması lazım. Bunun bir uyarı 
olduğunu düşünüyorum. Türkler 
de seçmiş olabilirler. Ama hiç duy-

madım öyle bir şey.  
Yeni Vatan: FPÖ’nün bu yükselişi 
sizde bir endişe uyandırıyor mu? 
Strache’nin ‘Ya şimdi başkan yar-
dımcısı olurum ya da 5 yıl sonra 
Belediye Başkanı olurum’ söyle-
mini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Velioğlu: Endişelenmemize gerek 
yok. FPÖ’ye kimse izin vermez si-
yasette ırkçılık yapmasını. Aşırı 
sağ partiler hiçbir yerlere gele-
mezler. Strache başkan olsa da şu 
andaki durumdan bir farkı olmaz. 
Öyle bir korkumuz yok. 

Yeni Vatan: Türk kökenli siyaset-
çilerin seçimlerdeki durumlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Velioğlu: Biz destekledik bazıları-
nı ama seçilemediler. Bir dahaki 
seçimde inşallah seçilirler ve Türk 
düşmanlığına burada bir çözüm 
bulabilirler. 



Aralık 2015 – SAYI 173         22 23         Aralık 2015 – SAYI 173 16 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 16 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

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

Yurtdışında çalışan Türk 
vatandaşlar  iç in  en 
önemli konuların ba-

şında yurtdışı borçlanma yo-
lu ile emeklilik imkanı geliyor. 
Yurtdışındaayaşayan gurbetci-
lerin Türkiye’de de emekli olma-
larına imkan sağlayan şartlar-
da önemli değişiklere gidileceği 
ifede ediliyor. Daha önce olduğu 
gibi yurtdışında yaşadıkları za-
manı borçlanabilme ve böylece 
emekli olabilme imkanı 2016 yı-
lında daha maliyetli olması bek-
leniyor. Türkiye’de askari ücre-
tin 1300 liraya çıkarılacak olması 
yurtdışı borçlanma yapacak gur-
betcilerin daha fazla prim bor-
cu ödeyeceği anlamına geliyor. 
Pirim borçlarının askari ücrete 
göre tebit edildiğine dikkat çe-
ken uzmanlar, yurtdışında yaşa-
yan ve yurtdışı brçlanma yaparak 
emekli olmak isteyen gurbetçile-
rin 1 Ocak 2016’dan önce hareke-
te geçmeleri noktasında uyarıyor.

Yeni yılda 1300 liraya çıkacak 
asgari ücretten önce harekete ge-
çen gurbetçilerin kayda değer bir 
kar elde edeceğini dile getiren 
uzmanlar, gurbetçilerin 1 Ocak 
2016 tarihten sonra borçlanma 

başvurusu yapmaları halinde 
yeni asgari ücret artışı nedeniy-
le yüzde 29 daha fazla para öde-
mek durumunda kalacaklarına 
dikkat çekti. 20 bin lira fazladan 
ödemek istemeyen 1 Ocak’tan 

önce başvurması gerekiyor. 
Asgari ücretin artmasıyla yurt-
dışı borçlanmanın maliyetinin 
de artacağını söyleyen Sosyal 
Güvenlik Kurumu Uzmanları, 
bir gurbetçinin 7 yıllık bir borç-
lanmayı 31 Aralık 2015 tarihinde 
yapmasıyla, 1 Ocak 2016 tarihin-
de yapması arasında toplamda 9 
bin liraya yaklaşan bir fark çıka-
cağını belirtiyor. Yeni yılda olu-
şacak bu farkın, yurtdışında ya-
şayan bir vatandaşın ortalama 
20 bin liraya yakın fazladan öde-
me yapması anlamına geldiği-
ni ifade eden uzmanlar yurtdışı 
emeklilik için başvuracak gur-
betçileri 1 Ocaktan önce başvur-
maları konusunda uyardı. Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) verileri-
ne göre yurtdışı borçlanma yön-
temi ile emekli olan gurbetçi 
sayısının 470 bini aştığı ve gur-
betçilerin Türkiye’ye de yaptığı 
yıllık ödemenin ise 6 milyar lira 
düzeyinde olduğu belirtiliyor

Gurbetçilere emeklilik uyarısı: 
Daha fazla prim borcu ödememek 

için son tarih 1 Ocak

Türkiye’de askari ücretin 1300 liraya çıkarılması, 
yurtdışında yaşayan gurbetcileri de emeklilik 
noktasında etkileyecek. Yurtdışı borçlanması 
yapmak isteyen gurbetcilerin 1 Ocak 2016 

tarihinden önce başvurmaları halinde yüzde 29 
daha az pirim ödeyeceği açıklandı.

Yurtdışında yaşayan gur-
betcileri yakından ilgi-
lendiren bir gelişme de 

eski pasaportlar konusunda ya-
şandı. 1 Haziran 2010 tarihin-
de tağıtıma giren yeni biyomet-

rik pasaportların yanısıra eski 
(Lacivert) pasaportların da kul-
lanımına imkan verilmişti.

Dışişleri Bakanmlığından ya-
pılan açıklama ile 24 Kasım 2015 
tarihinden itibaren eski tip pa-

saportların kullanılamayacağı 
açıklandı. Artık uluslararası do-
laşıma kapalı ve geçersiz olan 
(Laciver) pasaportlar ile seyehat 
etmenin mümkün olmadığı ifa-
de ediliyor. Yetkililer (Lacivert) 
pasaport sahiplerini biran önce 
eski tip pasaportlarını yeni biyo-
metrik pasaportlar ile değiştiril-
mesi noktasında uyardı.

Konu hakkında yurtdışında 
yaşayan gurbetçileri bilgilendi-
ren elçilik ve konsolosluklar ya-
yınladıkları mesajda şu ifadele-
re yer verdi:

“Değerli
vatandaşlarımız,

Bilindiği üzere, 1 Haziran 2010 
tarihinden itibaren vatandaşla-
rımıza yeni tip biyometrik pa-
saportlar verilmektedir. Eski 
tip pasaportlar (lacivert) ise 24 
Kasım 2015 tarihi itibariyle ulus-
lararası kullanıma kapatılmıştır.

ATİB’in basın açıklamasının 
tamamı ise şöyle: “Yüzlerce 
İslami dernek ve ibadetha-

ne İçişleri Bakanlığı tarafından ka-
patılmak üzere. Bunun sebebi yeni 
İslam yasasının bir tüzüğü. Bu tü-
zükte, amacı İslam dinini yaymak 
olan dernekler 1 Mart 2016 gününe 
kadar kapatılacak. Derneklerin bu-
na karşı yapabileceği tek şey, ken-
dilerini bir yardımcı dernek ola-
rak mesela “Cami inşa derneği“ 
ya da “Personel kiralama derneği“ 
olarak ayakta tutmaları. Devletin 
bu tüzük yoluyla amaçladığı, tüm 
İslam dinine ait toplululukları ken-
di tekelinin altına almak.ATİB ve 
60 dernek bu tüzüğün anayasa hu-
kukuna aykırı olabileceğini düşün-
düğü için Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurdu. Anayasa Mahkemesi’nin 
kararı bu dernekler kapatılmadan 
bildirilir mi, bildirilmez mi belli 
değil.“  Avusturya İslam Cemiyeti 
Başkanı Fuat Sanaç ise Avusturya 
basınnıa hiç bir Camii kapatılmıya-
cak dedi. 

ATİB‘ten
dramatik 

uyarı

Viyana – Avusturya ge-
nelinde en yüksek ki-
ra fiyatları Innsbruck’la 

beraber 1. ve 7. Viyana’da. Bu 
bölgelerde 40 ve 60 metrekare-
lik evlerin fiyatı 847 Euro’dan 
başlayıp 942 Euro’ya kadar yük-
selebiliyor. Graz ve Linz’te ise 
aynı büyüklükteki evlerin kira-

sı 600 Euro iken, Klagenfurt ve 
Eisenstadt’ta 500 Euro civarın-
da. Viyana’da 40 ve 60 metreka-
relik evlerin kira fiyatlarının en 
ucuz olduğu bölge 551 Euro ile 
Simmering. Küçük evler şu sıra-
lar çok arandığından, metreka-
re fiyatları son zamanlarda yük-
seldi. 

Lacivert pasaport 
dönemi sona erdi

Eski tip (Lacivert) passport dönemi artık tarih oldu. Daha önce kul-
lanımına izin verilen eski lacivert pasaportların 24 Kasım 2015 tari-
hinden itibaren uluslararası dolaşıma kapatıldığı açıklandı. Artık 

geçersiz olan lacivert pasaportların yeni tip biyometrik pasaportlar 
ile değiştirilmesi gerekiyor.

Kısa adı ATİB olan 
Türkiye Cumhuriyeti 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
ile yakın ilişkili 

Avusturya Türk Din ve 
Kültür Birliği adlı ve 

Avusturya’da en fazla 
camiye sahip olan der-

neğin yaptığı basın 
açıklamasının başlığı 
şöyle: „Yüzlerce isla-
mi dernek ve mescit 
Avusturya‘da devlet 

tarafından kapatılmak 
üzere.“

Avusturya’da kira fiyatları
Özellikle Viyana’da kira fiyatları yüksek. 
Ama hangi fiyatlar normal, hangileri aşırı?
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„Das Zusammen-leben von Deut-
schen und Türken ist wie ei-
ne arrangierte Ehe. Wir wurden 

verkuppelt, weil es wirtschaftlich notwen-
dig war, und jetzt leben wir irgendwie nebe-
neinander her. Schade eigentlich“, findet 
Nazan Eckes. Nein, eine Beitrag zur aktuel-
len Integrationsdebatte soll es nicht werden. 
Denn die langweile sie „zu Tode“. 

Vielmehr will  die 34-jährige eine 
Familiengeschichte erzählen. „Von ei-
ner Familie, die seit zwei Generationen in 
Deutschland lebt, hier Fuß gefasst hat und 
glücklich ist.“ Es soll bei allem Negativen, 
das die Schlagzeilen dominiert, ein positives 
Beispiel für gelungene Integration sein. Die 
türkischstämmige Kölnerin schreibt 235 Seiten 
lang über Kindheitserlebnisse, die geprägt wa-
ren von der Kultur ihrer Eltern, aber auch von 
deren gewählten neuen Heimat Deutschland. 
Wie sie in der Schule schwindelte und beha-
uptete „ich mag kein Schweinefleisch“, um 
nicht zugeben zu müssen, dass Muslime ke-
in Schweinefleisch essen. Wie der Vater ihr 
verbot mit auf Klassenfahrt zu gehen, weil er 
sich Sorgen machte, was alles passieren kann, 
wenn Jungs und Mädchen gemeinsam unter-
wegs sind.

Stolz ist sie auf ihren Vater, der als einzi-
ger von 120 Migranten in den 60er Jahren 
einen Deutschkurs belegte. Obwohl die 
Eltern darauf bestanden hatten, dass die 
Töchter die türkische Sprache lernten, gab 
der Vater ihnen mit auf den Weg: „Wenn ihr 
nicht am Fließband enden wollt, seid gut in 
der Schule“. Den Rat nahm sich Nazan zu 
Herzen, machte Abitur und ging zunächst 
zum Musiksender Viva und drei Jahre später 
zu RTL, wo sie heute noch eine der beliebtes-
ten und populärsten Moderatorinnen ist.

Seit 2005 moderiert Nazan Eckes sam-
stags Explosiv- Weekend und seit 2007 ist 
sie Moderatorin beim RTL- Mittagsmagazin 
Punkt 12. 2008 moderierte sie sogar die Echo- 
Verleihung gemeinsam mit Talk-Master Oliver 
Geissen. Sie ist also nicht nur eine erfolg-
reiche Moderatorin im deutschen Fernsehen, 
sondern sie hat auch türkische Wurzeln und 
ist eine äußerst interessante Persönlichkeit. 
Wir staunten also nicht schlecht, als sie zu 
unserem Interview Platz nahm und über ihre 
Kindheit, ihren beruflichen Werdegang und 
ein paar private Anekdoten erzählte.

Yeni Vatan: Wie fühlen Sie sich in ihrer 
Heimat Deutschland?

Nazan Eckes: Ich bin ja eine waschechte 
Kölnerin, trotz meiner türkischen Wurzeln. 
Köln ist eine sehr lebendige Stadt. Durch 
die vielen Touristen, die mit den günstigen 
Angeboten der Billigfluglinien immer öfter 
zu Besuch kommen, entsteht selbst in Köln 
im Laufe der Zeit ein südländisches Flair. 

Zum Beispiel das typische „Küsschen links-
rechts“ haben die Kölner von den Touristen 
übernommen (lacht). Eigentlich ist Köln ab-
er trotzdem nur meine zweite Heimat, denn 
mein Herz ist natürlich an erster Stelle in der 
Türkei, obwohl ich seit fast 10 Jahren nicht 
mehr dort war. Meine Eltern kamen vor rund 
40 Jahren nach Deutschland. Wien ist nun, 
durch meine derzeitige Beziehung, meine 
dritte Heimat geworden (lächelt).

Yeni Vatan:  Darf man an dieser Stelle nach-
haken? Schließlich ist Ihr Lebenspartner, 
wenn man ihn so nennen darf, und seine 
Familie kein Unbekannter in Wien!

Nazan Eckes: (lacht) Ja das stimmt. Er heißt 
Julian Khol, sein Vater ist ÖVP-Politiker und 
Ex- Nationalratspräsident Andreas Khol. Ich 
habe ihn auf einem Ball in Wien kennenge-
lernt. Es war so was wie Liebe auf den ersten 
Blick, wenn es das gibt. Julian ist Künstler und 
hat daher einen ganz anderen Hintergrund. Er 
kannte mich nicht aus dem Fernsehen, das ist 
ein spannender Kontrast finde ich.

Einspruch: Sind Sie zu Weihnachten also 
bei Familie Khol zu Gast?

Yeni Vatan:  Ganz genau. Seine Familie ist 
sehr herzlich. Ich finde, dass es sehr wichtig 
ist, die Beziehung zu seiner Familie zu pfle-
gen, da es sich auf den eigenen Charakter 
auswirkt. Julian ist zum Beispiel ein Mensch 
mit großen Visionen. Er verwirklicht seine 
Träume, auch wenn der Weg dahin schwer 
ist. Als Künstler schafft er jeden Tag etwas 
Neues und muss sich quasi immer wieder in 
den Hintern treten (lacht). Diese Eigenschaft 

mag ich sehr an ihm. 
Der einzige Unterschied 
zwischen uns besteht 
darin, dass ich meistens 
für das Fernsehen sehr 
früh aufstehen muss 
und Julian, typisch für 
einen Künstler, abends 
und sogar bis spät in 
die Nacht arbeitet. Aber 
auch das stellt kein 
großes Problem in un-
serer Beziehung dar.

Yeni Vatan:  Sie sagen Sie feiern 
Weihnachten, ist das mit Ihrem türkisch-
en Hintergrund gut zu vereinbaren? Und 
wie fühlen Sie sich allgemein als typische 
„Deutsch-Türkin“?

Nazan Eckes:  Also ich finde, dass diese 
Bezeichnung eine Art Unwort ist. Es gibt ei-
nem ein komisches Gefühl mit zwei Kulturen 
aufzuwachsen und sich dauernd entscheiden 
zu müssen, wo man sich eher zugehörig 
fühlt. Ich kann nur sagen, dass Deutschland 

Nazan Eckes schreibt über ihre Familie:

Guten Morgen Abendland
Nein, einen Beitrag zur 
Integrationsdebatte will 
RTL-Moderatorin Nazan 
Eckes nicht schreiben und 
hat ein Buch veröffentli-
cht. Bei der hübschen RTL 
Moderatorin geht es nicht 
darum, einen Beitrag zur 
Integrationsdebatte zu 
leisten. Trotzdem hat sie 
ein Buch über ihre türkis-
che Familie in Deutschland 
geschrieben: 
„Guten Morgen, 
Abendland!“

“Ich bin ja eine 
waschechte 

Kölnerin, trotz 
meiner türkischen 

Wurzeln.” 

Nazan 
Eckes

Birol 
Kilic
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Nazan Eckes: (lacht) Das ist eine sehr 
gute Frage. Ich würde sagen, der größte 
Unterschied ist die Mentalität. Die Wiener 
sind so unglaublich höflich, oft habe ich das 
Gefühl, dass es ihnen gar nicht bewusst ist. In 
Deutschland ist manchmal alles sehr laut und 
schnell ist jeder mit dir per Du. Das könnte 
einem in Wien nicht passieren. Jeder hält dir 
die Tür auf und grüßt freundlich, außerdem 
sind die Wiener viel entspannter und ruhiger 
als zum Beispiel die Kölner. Natürlich ist auch 
die Sprache ganz anders. Ich habe zwar erst 
ein paar Wörter aufgeschnappt, aber ich finde 
es sehr lustig. Zum Beispiel wurde mir für 
den heutigen Termin mit Ihnen am Telefon 
beschrieben, ich solle die linke „Stiege“ ne-
hmen. Später wurde mir klar, dass damit 
„Treppe“ gemeint war (lacht).

Yeni Vatan:  Zum Abschluss dieses Interviews 
würden wir Ihnen gerne noch eine persönli-
che Frage stellen. Und zwar: Wie stehen die 
Chancen für Ihre Eltern bald Großeltern zu 
werden?

Nazan Eckes: Dazu kann ich nur sagen, dass 
meine Eltern, was das betrifft, wohl noch ein 
bisschen Geduld haben müssen. Noch sind ke-
ine Enkelkinder für sie in Aussicht. Erst wenn 
die Zeit reif ist. (lächelt)

Yeni Vatan:  Vielen herzlichen Dank 
Frau Eckes für dieses interessante und 
charmante Interview und eine schöne 
Weihnachtszeit mit ihrem Liebsten und 
der Familie Khol!

Nazan Eckes: Dankeschön, bis zum nächsten 
Mal in Wien!

mein Zuhause ist, aber in der Türkei fühle 
ich mich daheim. Ich bekomme noch im-
mer eine Gänsehaut sobald ich mit dem 
Flugzeug in der Türkei lande. Als Teenager 
war das allerdings nicht so. Ich bin in einem 
sehr deutschen Umfeld groß geworden und 
hatte kaum türkische Freunde. Ein bisschen 
Sehnsucht hatte ich ab und zu schon, aber 
dafür habe ich perfekt Deutsch sprechen gel-
ernt und es hat auch zu meiner Denkweise 
beigetragen. Meine Eltern haben, als sie 
nach Deutschland kamen, ganz bewusst eine 
Wohnung in einem Viertel gesucht, in dem 
nicht gar so viele Ausländer leben. Das hatte 
aber auf keinen Fall damit zu tun, dass sie 
ihre Heimat leugnen wollten. 

Sie fragen wie und ob ich Weihnachten fei-
ere? (schmunzelt) Also früher haben meine 
Eltern nicht mit uns gefeiert, aber sie haben 
im Laufe der Zeit die Wichtigkeit dieses Festes 
erkannt, da meine Geschwister und ich in der 
Schule und im Kindergarten natürlich auch 
dazu gehören wollten und über Geschenke 
und den ganzen Festtagskram reden wollten. 
Ich erinnere mich an eine Situation als Kind, 
in der ich meine Mutter vollgeheult habe, nur 
um am Nikolaustag meine Stiefel rausstel-
len zu dürfen. Meine Eltern haben dann 
eine Mittellösung gefunden, ohne dabei die 
türkische Religion  zu verlieren. Wir haben 
also begonnen Weihnachten nicht wirklich 
zu feiern, aber es gab für jeden von uns 
Kindern ein Geschenk, damit wir uns unter 

unseren Freunden nicht ausgeschlossen füh-
len mussten. 

Yeni Vatan :  Als  deutsch-türkische 
Moderatorin haben Sie ja auch so etwas 
wie eine Vorbildwirkung. Wie sehen Sie 
die Unterschiede zwischen den Türken in 
Deutschland, Österreich und zum Beispiel 
Istanbul?

Nazan Eckes: Ich hatte nach dem Abitur 
wirklich großes Glück. Ich musste mich 
entscheiden zwischen der einmaligen 
Möglichkeit ein Praktikum bei RTL oder 
mein Studium der Politik, Geschichte und 
Sozialwissenschaften zu beginnen. Ich habe 
den riskanten Weg gewählt und habe nach 
dem Praktikum erst beim Wetter begonnen, 
dann wechselte ich zu den Nachrichten bei 
RTL 2. Nun bin ich wieder bei RTL und moderi-
ere neben Frauke Ludowig 
„Explosiv Weekend“ und 
das Mittagmagazin mit 
Katja Burkhart. Ich bin auf 
meine Entwicklung sehr 
stolz und habe es nie bereut. 
Zu meiner Vorbildwirkung 
kann ich nur sagen, dass 
ich oft gefragt werde, wie 
ich das alles geschafft habe. 
All den jungen Türken, 
sowohl in Deutschland, 
als  auch in Österreich 
möchte ich zeigen, dass 
sie alle Möglichkeiten und 
Türen, die sich ihnen öffnen, erkennen und 
sich etwas zutrauen sollen. Sie sind keine 
Menschen zweiter Klasse, sie müssen ihre 
Träume verwirklichen und dürfen sie nie aus 
den Augen verlieren.

Yeni Vatan:  Haben Sie für die Zukunft 
schon neue Projekte geplant?

Nazan Eckes: Ja es gibt seit März 2010 ein 
neues Reportageformat geben namens 
„Nazan echt persönlich!“. Um dieses 
Format noch besser zu etablieren, werde 
ich mich mit Promis wie Eva Padberg, 
Vladimir Klitschko oder auch Rainer 
Calmund treffen, um für die Zuschauer 
ganz private Fragen zu stellen und eine an-
genehme Atmosphäre zu schaffen. Später 
wird es die Rubrik wahrscheinlich auch 
mit zwar unbekannten aber nicht weniger 
interessanten Leuten geben. Zum Beispiel 
mit Missbrauchsopfern oder Menschen 
mit einer Behinderung, die trotz ihres 
schweren Schicksals Erfolge feiern und 
sich über das Leben freuen.

Yeni Vatan: Was würden Sie sagen, ist die 
Voraussetzung für Ihren Beruf?

Nazan Eckes: An erster Stelle steht das 
Feingefühl im Umgang mit den Menschen. 
Wenn man die Möglichkeit bekommt 

Menschen ganz privat zu interviewen und 
einen direkten Bezug zu ihnen zu bekom-

men, muss man seinen 
Gegenüber respektieren 
können und best im-
mte Grenzen einhalten. 
Es ist eine ganz andere 
Erfahrung als nur im 
Studio vor einer Kamera 
zu stehen und seinen 
Moderationstext auf-
z u s age n .  Vo r  e i n e m 
Interview hilft es zum 
Beispiel sich zu einem 
Essen zu treffen, das 
n i m m t  d e n  m e i s te n 
Menschen die Angst und 

schafft eine gute und lockere Ebene, ohne 
dabei das Gefühl zu haben ausgequetscht 
zu werden.

Yeni Vatan: Da Sie jetzt regelmäßig in 
Wien sind, was würden Sie sagen sind 
die Unterschiede zu der deutschen 
Bevölkerung?

“Ich habe den 
riskanten Weg 
gewählt und 

habe nach dem 
Praktikum erst 

beim RTL
Wetter begonnen”

 NAZAN ECKES diskutierte über Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede von Österreich und Deutschland mit 
dem Herausgeber der Zeitschrift Yeni Vatan  Birol Kilic
und Redakteurin Alina Witte
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Aç ı l ı ş  k o n u ş m a l a r ı n ı 
Zazaca Dil Akademisi 
Eşbaşkanı Ali  Dikme, 

Viyana UNESCO Temsilciliği 
Genel Sekreteri Gabriele Eschig 
ve Viyana Üniversitesi Dil Bilim 
Enstitüsü Başkanı Florian Menz 
yapacak. Zazaca Dil Akademisi 
Eşbaşkanı Dr. Zeynep Arslan’ın 
yöneteceği etkinlikte, sunum ya-
pacak akademisyenler arasın-
da ise şu isimler yer alıyor: Prof. 
Dr. Heiner Eichner (Avusturya), 
Mesut Keskin (Almanya), Jaffer 
Sheyholislami (Irak Kürdistanı), 

Ursula Hemetek (Avusturya), 
Prof .  Dr.  Dieter  Halwachs 

(Avusturya), Prof. Dr. Katharina 
Brizic (Almanya), Prof. Dr. İnci 

Dirim (Avusturya). Etkinlik’te 
Viyanalı  fotograf  sanatçısı 
Mehmet Emir, multimedya gös-
terisi eşliğinde „Eve yolculuk“ 
(Meine Reise nach Hause) başlık-
lı bir sunum yapacak.

Zazaca Dil Akademisi-Avustur-
ya’nın daha önceki önemli çalış-
ması, bir yıl boyunca “Raa Ma” ad-
lı aylık bir Zazaca gazete çıkarması 
olmuştu. Gazete 10 sayı çıktıktan 
sonra, yayına ara vermişti. Kurum, 
gazete çalışmasını internet orta-
mına taşıma hazırlıklarını sürdü-
rüyor (Kaynak: Hallac Medien)

Viyana’da kapsamlı bir 
Zazaca sempozyumu

Viyana’da faaliyette olan “Zazakische Sprach Akademie” (Zazaca Dil Akademisi), 18 Aralık 2015 Cuma 
günü, uluslararası çapta akademisyenlerin konuk olacağı bir sempozyum organize ediyor. Saat 17:30’da 

başlayacak olan “Zazaca: Dünü, Bugünü ve Yarını” adlı bu sempozyum, AK-Bildungszentrum Großer 
Saal’de gerçekleşecek.

Aslında tek başlarına bun-
ların kokusu o kadar kötü 
değil. Problem derideki 

bakterilerle olan temastan kay-
naklanıyor. Bu bakteriler ter ve 
deriden sıza yağlarla beslenip 
proteinleri kokulu yan ürünlere 
indirgiyorlar.

Örneğin Staphylococcus epi-
dermidis adlı bakteri terdeki ami-
no asitleri pis kokulu izovalerik 
aside indirgiyor. Aynı asit yoğun 
kaşar peyniri ve kötü yapılmış 
birada da ortaya çıkıyor. Bunun 
yanından gerçekten kötü kok-
mamıza neden olan şey, genital 
bölgelerde, memelerde, koltuk 
altlarında ve göz kapaklarında 
bulunan apokrin bezler. Bakte-
riler bu bölgelerdeki terlerden 
beslenince burnunuzun direğini 
zorlayan pis bir koku oluşuyor. 
Peki hem giysilerdeki zararlı bak-

terilerden hem de bakterilerin 
çıkarttığı yan ürünlerden kurtul-
mak için giysilerimizi ne kadar 
sıklıkta yıkamalıyız

HANGİ ÇAMAŞIR NE 
KADAR SIKLIKTA YI-

KANMALI?

Apokrin bezlerin bulunduğu böl-
gelerle temasta olan iç çamaşırı, 
atlet vb. düzenli olarak yıkanma-
lı. İçleri karanlık ve nemli olan 
ayakkabılar bakterilerin üremesi 
için ideal bir ortam sunmakta-
dır. Bu yüzden çorapların da iç 
çamaşırları düzenli ve sık sık yı-
kanması gerekmektedir.

HAVLULARA DİKKAT!

Kurulandığınızda havlular çok 
sayıda deri hücresi ve bakteri 

toplar. Ayrıca nemli kumaşlar 
mikropların üremesi için ideal 
bir ortamdır. Uzmanlar havlula-
rı sadece 3 kullanımdan sonra 

yıkanması gerektiğini belirtiyor. 
Ayrıca kirli çamaşır sepetinin 
yakınına, üstüne vb. konulma-
sına karşı da uyarıyorlar. Londra 
Hijyen ve Tropikal Tıp okulun-
dan bir profesör, dökülen deri-
deki bakterilerden oluşabilecek 
enfeksiyona karşı pijamaların 
da 1 hafta kullanıldıktan sonra 
yıkanması gerektiğini belirtiyor.

 
PEKİ YA DİĞER 
KIYAFETLER?

Terden uzak kıyafetleriniz daha 
uzun dayanır. Örneğin kot pan-
talonlarınızı ne kadar sıklıkta 
yıkıyorsunuz ve ne kadar sıklık-
ta yıkmalısınız. Pek çok üretici 
işlenmemiş (sanforlanmamış) 
kot kumaşından yapılan panta-
lonları yıkamadan önce bekle-
yebildiğiniz kadar beklemenizi 
öneriyor. Hatta Levi’s CEO su 
bir pantalonu yıkamadan 1 yıl 
giymiş. Ancak tabii bu bol yani 
deriyle teması az olan kotlar için 
geçerli. Deriye yapışan dar ke-
sim kotları sık sık yıkamanızda 
fayda var. 

 Youtube’daki Britlab kanalında bir video yayım-
layan İngiliz bilim insanı ve televizyon sunucusu 
Greg Foot, hijyen için çamaşırların ne kadar sık 
yıkanması gerektiğini sorguladı. Greg yakından 
bakıldığından insanların “iğrenç” olduğunu 
ifade etti. İnsan her gün sürekli deri hücreleri 
döküyor, derisinden yağlar sızıyor ve giydiği 
her şeye de bulaştırıyor. Bir insan her gün 500 
milyon deri hücresi döküyor ve 1 litre terliyor. 
Çamaşır yıkamak aslında bir sanat. 

Çamaşırları 
hangi sıklıkta 

yıkamak 
gerekir?
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1.  Kuru üzüm + leblebi karışımı: 
Birer çay bardağı karıştırıp çanta-
mıza koyabileceğimiz bu karışım 
bir şeyler atıştırmak istediğimiz-
de keyifli ve besin değeri yüksek 
tatminkâr bir abur cubur. 

2.  Fındık + kuru üzüm karışımı: 
Fındığın kilo vermeye katkısı za-
ten biliniyor, kuru üzüm ile bera-
ber yersek, demir ve flavonoidler-
den zengin bir karışım elde ederek 
metabolizmamızın hızına katkıda 
bulunmuş oluruz.

3.  Ceviz: Omega- 3 zengini ceviz, 
tok tutmasının yanında metabo-
lizmamızı hızlandırıp yağ yak-
mayı kolaylaştırır. Ve ayrıca zin-
de, enerjik olmamızı sağlar, algı 
düzeyimizi arttırır. Aralarda bir 
avuç cevizi bir adet elma veya ta-
ze her hangi bir meyve ile beraber 
tüketmek daha hızlı kilo vermemi-
zi sağlar.
 
4.   Peynir+ ekmek + maydanoz ile 
sandviç: Peynir ve ekmek ikilisi 
bir de yeşillik ve çiğ sebzeyle ka-
rıştırılırsa metabolizmamızı hız-
landırmak da ve kilo vermemizi 
kolaylaştırmakta rakip tanımaz. 

5.  Yoğurt + maydanoz karışımı: 
Yoğurttaki kalsiyum yağ yakmayı 
tetiklediği gibi aynı zamanda öde-
mi azaltıp,  dolaşımımızı açarak 
kilo vermemizi kolaylaştırır. Gece 
yatmadan yoğurda maydanoz ka-
rıştırarak yersek, yavaşlayan me-
tabolizmamızı hızlandırır ve kilo 

vermeye ivme kazandırmış oluruz. 

6.  Yoğurt + yulaf ezmesi + ceviz: 
Yulaf ezmesinin içerdiği lifin ya-
pısı sindirim sistemini farklı dü-
zeyde çalıştırır. Böylece sindirim 
sisteminde olan problemleri aş-
mamızı kolaylaştırır. Ceviz ve yo-
ğurt ile yulaf ezmesi metaboliz-
mamızın maksimum düzeyde 
çalışması için en iyi anahtardır.

7. Meyveli probiyotik yoğurt: 
Pratik ve eğlenceli bir abur cubur 
olan meyveli yoğurtların probiyo-
tik lif içerenlerini tercih edersek, 
bağışıklık sistemimizi de güçlen-
dirmiş oluruz.

8. Ayran: En sağlıklı içecek. 
Serinletecek soğuk bir içecek iç-
mek istediğimizde gazlı ve şeker-

li içeceklerle kıyaslanamayacak 
değerde bir içecek. Soda ve ayra-
nı birlikte tüketmek çok yoğun ter-
lediğiniz çok su kaybettiğiniz dö-
nemlerin tamamlayıcısı. 
 
9. Süt: Sade su gibi içmek ye-
rine imkan olduğunda sıcak iç-
mek daha kalıcı bir tokluk sağ-
lar. Neskafe, Türk kahvesi veya 
kakaoyla karıştırmak da lezzeti-
ni çeşitlendirdiği gibi yapısında 
bulunan kafeinden dolayı me-
tabolizmamızı bir miktar hız-
landırır.

10. Süt ve bitter çikolata: Çikolata 
mutlu eden ve metabolizmamızı 
hızlandırabilen keyifli bir abur cu-
bur. Sütle birlikte ölçülü miktarda 
çikolata tüketmek kilo verme hızı-
nı oldukça yükseltiyor. 

Diyetisyenlerden 
abur cubur yüzünden 

kilo problemi 
yaşayanlara 

10 kilo aldırmayan 
abur cubur önerisi 

şöyle: 

Kilo aldırmayan abur 
cubur mu arıyorsunuz? 

Fizyoloji uzmanları uyarı-
yor. Kilo problemlerine 
karşı vücudun ihtiyacına 

göre uykunun karşılanması ge-
rekiyor. Uyku süresi ve şişman-
lık arasında net bir bağ bu-
lunduğunu belirten uzmanlar 
gereğinden az uyuyan kişilerin 
şişmanlığa daha fazla meyilli 
olduğunun altını çizdi. Trakya 
Ün ive r s i te s i  Tı p  Fa kü lte s i 
Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Levent Öztürk, “Bir ki-
şinin günlük uyku ihtiyacı or-
talama 7 ila 8 saat arasındadır 
ancak bu uyku süresi kişiye gö-
re değişebilir. Bazı insanlar için 
5,6 saat yeterli olabilir. Kişi sa-

bah kalktığında zinde uyanı-
yorsa, gün içerisinde uykusu 
gelmiyorsa bu uyku yeterlidir” 
şeklinde konuştu. 

Diyet yapanlar uykuya 
dikkat etmeli 

Az uyumanın şişmanlığa eğilimi 
artırdığını anlatan Öztürk, “Bu 
durumu basitçe şöyle aktarabili-
riz. Kişi ne kadar az uyursa, ye-
mek yemek için o kadar fazla vak-
ti olur. Burada normal koşullarda 
gece 23:00-23:30 civarında yatan 
bir insan akşam yemeğinden son-
ra uykuya geçebilecekken, 1:00, 
1:30’a kadar oturup, yiyorsa bu ki-
şi elbette kilo alacaktır. Düzensiz 
ve az uyku salgılanan  hormanla-
rın düzenini bozuyor. Bu da şiş-
manlığa karşı eğilim oluşturuyor. 
İhtiyaç duyulandan az uyku da 
zarar, ihtiyaç duyulandan fazla 
uyku da zarardır. Diyet ve egzer-
siz yapan kişilerin uykularına da 
bu anlamda dikkat etmeleri gere-
kiyor” dedi. 

Az uyku kilo aldırıyor 
Düzensiz ve az uyku vücudumuzda salgılanan bir takım hormonların 
düzenini bozuyor. Az veya düzensiz uyku uyuyanlarda şişmanlığa ve 

yağlanmaya eğilim başlıyor. 




