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Was man hat, das hat man. Und was man nicht hat ... das kann 
man nachholen. Zum Beispiel den Pflichtschulabschluss. 
Mit der Initiative Erwachsenenbildung werden kostenlose 
Lehrgänge über die Wiener Volkshochschulen und vier weiteren 
Bildungseinrichtungen angeboten, um jungen Menschen bessere 
Zugangschancen zum Arbeitsmarkt zu eröffnen. Nachholen können 
Erwachsene aber auch ihren Lehrabschluss. Beschäftigte Wienerinnen 
und Wiener können das mit Unterstützung des Wiener Arbeitneh-
merInnen Förderungsfonds (waff). Er fördert bis zu 3.000 Euro an 
Kurskosten.

Also: die Tür ist offen. Jetzt liegt’s an Ihnen!

Infos unter: www.bildungjugend.wien.at 
oder: www.waff.at
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Değerli Yeni Vatan Gazetesi 
okuyucuları, 2107 yazının 
ortasında, Temmuz ayında, 

Avusturya’daki Türkiye göçmenleri 
olarak, hangi görüş, düşünce, men-
şei, mezhep veya dinden olursak ola-
lım bir karar vermeden önce, birkaç 
sorunun cevabını derinden derine, 
inceden inceye Kuran-ı tabir ile te-
debbür etmek zorundayız. 
1) Avusturya’da kendiniz, çocukları-
nız ve torunlarınız için bir gelecek gö-
rüyor musunuz?
2) Avusturya’da yaşam, iş piyasasın-
da iş ararken ya da komşuluk ilişkile-
rinde, elli yıldır bu topraklarda yaşa-
yan bizler için daha da güzelleşiyor, 
kolaylaşıyor mu? 
3) Avusturya’da kendinizi evinizde 
mi hissediyorsunuz? Yoksa yaşam, 
eskisinden daha fazla çekilmez bir 
hale mi geldi?
4) Eğer esnaf ya da iş adamı iseniz, 

Avusturyalılar ile ilişkileriniz gittikçe 
daha harika, saygıda kusur olmayan, 
ayrımın gayrımın yapılmadığı bir ha-
le mi geldi? Yeni moda bir terimle sü-
per mi gidiyor her şey? Yoksa her an 
kendinizi itin poposuna sokulmuş ya 
da sokulmaya aday gibi mi hissedi-
yorsunuz?
5) Ev arıyorsunuz. Gazete ilanları 
arasından size uygun evi buldunuz. 
Kira, semt, büyüklük, kat, her şey si-
ze uyuyor. Telefon ile arıyorsunuz. 
Randevu alıp eve bakmak istiyorsu-
nuz. Karşınızdaki 
Avusturyalı ya da 
Türkiye göçmeni 
olmayan kişi, sizin 
Türkiye göçmeni ol-
duğunuzu anladık-
tan sonra, size in-
san olarak, ayrım 
yapmadan ‘buyu-
run, gelin, bakın 
lütfen’ mi diyor yoksa ses tonunuz-
dan, şivenizden veya isminizden 
Türkiye göçmeni olduğunuzu anladı-
ğında, size antik, nadide bir taş par-
çası muamelesi mi yapıyor? Kısacası 
sizi, onurunuzu incitecek bir şekilde 

ret mi ediyor? Veya hadi başardınız. 
Eve baktınız. Ama siz beğenmiş olsa-
nız da nedense evi size vermiyor mu? 
Artık yirmi kerenin ardından, kendi-
nizi yavaş yavaş kötü hissetmeye 
başlamıyor musunuz? 
6) Okullarda çocuklarınıza, ‘Sen hiç-
bir zaman liseyi yani maturayı bitire-
mezsin, gel vazgeç, seni meslek oku-
luna yollayalım’ mı diyorlar? 

Peki buradaki sorunların, son 
on yıldır, özellikle de son iki yıl-
dır artmasının müsebbibi dernek-

ler, kişiler kim-
dir, Türkiye’deki 
hangi partiler-
dir? Avusturya’yı 
babalarının bos-
tanı zannedip, 
bir filin zücaciye 
dükkânına girmesi 
gibi, güya Türkiye 
göçmenlerinin, 

Müslümanların haklarını koruya-
cağım diyerek kaş yapayım der-
ken göz çıkaran, çokbilmiş, ağ-
zı bol laf yapan, kaba, saba ve fitne 
kişiler, kurumlar ve baş temsilci-
leri kim? Avusturya’da bir gelece-

ğimiz olsun istiyorsak eğer, sap ile 
samanı, Almanca ifadesiyle ‘die 
Spreu vom Weizen’i, ayırmamız ge-
rek. Türkleri, Türkiye göçmenlerini 
ve Müslümanları, Recep İvedik ruh 
halindeki kişiler temsil ettikçe, baş-
lar pislikten kurtulmayacak. Sadece 
Allah, Peygamber ve İslam diyen din 
bezirgânları ile ne bu dünyada ne de 
öteki dünyada mutluluk olmayacak. 
İlericiyiz, Atatürkçüyüz ve eğitimli-
yiz diyerek halkı küçük gören, ente-
lektüel ve aşağılık kompleksli kişiler-
den hayır gelmeyecek. 

Aklımızı başımıza alalım. İtin, kö-
peğin veya duygusal olarak bizi ga-
za getirmeye çalışanların yolundan 
gitmeyelim. Aklın yolu birdir. İyi dü-
şünelim. Burada kimse bizleri zorla 
tutmuyor. Çoluk çocuğumuzun rız-
kı ve geleceğimiz için aklımızı çalıştı-
ralım. Mevcut olanaklara göre karar 
verelim. Yoksa Avusturya’daki sonu-
muz, hiç de iç açıcı değil. Hakkın, 
hukukun ve insanlığın yolundan ay-
rılmayalım. Türkiye’deki sorunları, 
Avusturya’ya taşımayalım. Bu ülke-
de, demokrasi ve hukukun değerini 
bilelim. 

Die Spreu vom Weizen trennen

Hem Avusturya hem Türkiye pasaportu ile olası yasa dışı çifte vatandaşlığa sahip kişiler hak-
kında yapılan ön incelemeler tamamlandı. İlk etapta 18.500 olarak tespit edilen şüpheli vaka 

sayısının daha da azalması bekleniyor.

Viya n a  Eya l e t  B a ka n ı 
Jürgen Czernohorszky 
(SPÖ), hem Avusturya 

hem Türkiye pasaportu ile olası 
yasa dışı çifte vatandaşlığa sa-
hip kişiler hakkında yapılan ön 
incelemelerin tamamlandığını 
ve Viyana’da 18.500 şüpheli va-
kanın tespit edildiğini açıkla-
dı. Aralarında çok sayıda yasal 
olarak çifte vatandaşlığa sahip 
kişilerin de bulunduğu varsayı-
lırsa, şüpheli sayısının azalma-
sı muhtemel.

M a y ı s  a y ı n d a n  b u  y a n a , 
Viyana Nüfus ve Vatandaşlık 
İ ş l e r i  D a i r e s i ’n e  ( M A 3 5 ) , 
Avusturya’daki olası Türk seç-
menler ine  i l i şk in  yaklaş ık 
100.000 kayıttan oluşan üç 

liste sunuldu. Nereden temin 
edildiği bilinmeyen bu fark-
lı listeler, Viyana Anayasayı 
Koruma ve Terörle Mücadelesi 
Dairesi (LVT), kısa adı FPÖ olan 
Avusturya Özgürlük Partisi ve 
takiben İçişleri Bakanlığı’nın 
yanı sıra anonim bir kaynak ta-
rafından paylaşıldı.

İ l k  i n ce l e m e l e rd e ,  i ka m e -
ti Viyana olan kayıtlar tespit 
edildi ve sayı 44.000’e düşürül-
dü. MA35 Daire Başkanı Werner 
Sedlak: “İkamet kayıtları, nü-
fus kayıtları ve iç prosedür ve-
ri tabanı ile yapılan karşılaş-
tırmalar sonrasında elimizde, 
Avusturya vatandaşlığına sa-
hip ve listelerde adı bulunan 
18.500 kişi kaldı.” dedi.

Artan harcamalar ne-
deniyle MA35’e destek

Bu 18.500 kiş inin yaklaşık 
3500’ü hakkındaki kayıtların 
net olmaması nedeniyle, bu 
3500 kişiden Viyana eyaleti-
nin sorumlu olup olmadığı he-
nüz açıklığa kavuşmadığından 
ve 18.500 kişinin içerisinde çok 
sayıda yasal olarak çifte vatan-
daşlığa sahip kişilerin olduğu-
nun da düşünülmesi gerekti-
ğinden Sedlak, kaç vaka için 
işlem gerçekleştirileceğinin şu 
anda söylenemeyeceğini belirt-
ti. Sedlak, artan harcamalar ne-
deniyle MA35’in desteklenece-
ğini de sözlerine ekledi.

2017 yılının Haziran ayı so-

nuna bakıldığında, MA35’in 
hâlihazırda zaten çifte vatandaş-
lık bağlamında 702 vaka hakkın-
da işlem başlattığı görülüyor. Bu 
vakalar, yalnızca kaynağı belir-
siz listeler temel alınarak değil, 
diğer tüm şüpheli durumlar da 
gözetilerek işleme alındı.

“Avusturya vatandaşlığı önem-
li bir değerdir ve biz yasa dışı 
çifte vatandaşlığa ilişkin her 
şüpheli vakayı çok ciddiye alı-
yoruz. Benim için önemli olan, 
her şüpheli vakanın aynı katı-
lıkla, titizlikle ve yasal olarak 
incelenmesidir.” şeklinde ko-
nuşan Czernohorszky, özellikle 
listelerin kaynağının bilinme-
mesi nedeniyle özel ihtimam 
gerektiğinin altını çizdi.

Yasa dışı çifte vatandaşlık:

Viyana’da 18.500 şüpheli vaka
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Wechseln Sie zu der KontoBox, die Ihnen am besten passt.
Ob S, M, L oder XL: Bis 31.5.2017 zu einer neuen KontoBox wechseln,  gratis  probieren 
und auf Wunsch einfach umtauschen.

Mitten im Leben
www.bawagpsk.com

HER BOYUTTA HARİ KA. 
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Trafik yüzünden yaşa-
nan gecikme nedeniyle 

yolcular tarafından talep 
edilen indirimin faturası 

otobüs şoförüne kesil-
di. Aşağı Avusturya İşçi 
Odası (AK NÖ) Başkanı 

Markus Wieser: “İşveren, 
şoförü işten çıkarttı 

ve üstelik kendisinden 
gecikme için ödeme yap-
masını istedi.” Şoförün 
4500 Euro’luk alacağı 

için ise mahkemeye baş-
vuruldu.   

Baden’de bir otobüs firma-
sı, trafik yüzünden yaşa-
nan gecikme nedeniyle 

yolcular tarafından talep edi-
len indirimin faturasını, gecik-
mede hiçbir suçu olmayan oto-
büs şoförüne kesti. Firmaya 
göre aradaki fiyat farkı, otobüs 
şoförü tarafından ödenmeliy-
di. Üstelik firmanın işine son 
verdiği şoföre ödemesi gereken 
4500 Euro tutarında bir borç 
hâsıl oldu. Aşağı Avusturya 
İşçi Odası (AK NÖ) ve Aşağı 
Avusturya Sendikalar Birliği 
Başkanı (ÖGB NÖ) Markus 
Wieser: “Söz konusu tutar için 
mahkemeye başvurduk. Ayrıca 
otobüs şoförünün, gecikmeden 
sorumlu tutulması yasal ola-
rak savunulabilir değil.” dedi. 
Zira yasalara göre bir çalışanın 
böyle bir şeyden sorumlu tutu-
labilmesi, yalnızca kendi ka-
bahati söz konusuysa mümkün 
olabilir.

49 yaşındaki şoför tarafından 
kullanılan şehirlerarası yol-
cu otobüsü,  yoğun trafiğe ta-
kılmış ve bu nedenle yolcular 
Bratislava’ya geç varış yapmış-
lardı. Bunun üzerine yolcular, 
ücrette indirim yapılması tale-

binde bulunmuş, otobüs firma-
sı ise aradaki farkın işine son 
verilen şoför tarafından öden-
mesini istemişti. Daha sonra 
şoför, Baden İşçi Odası’na baş-
vurdu ve İşçi Odası da şoför ta-
rafından sunulan çalışma sa-
atleri kayıtlarını inceleyerek 
şoförün alacaklarını hesapla-
dı. Fazla mesailer, primler ve 
tatil mesaileri ile birlikte şofö-
rün yaklaşık 4500 Euro tutarın-
da alacağı olduğu tespit edildi. 
AK’nın müdahalesine rağmen 
firma, bu tutarı ödemeye ya-
naşmadı ve Aşağı Avusturya 
İşçi Odası, şoförün hakla-
rı için mahkemeye başvurdu. 
Mahkeme tarafından iletilen 
ödeme emrine firma tarafından 
karşılık verilmeyince, icra yo-
luyla tahsile gidilmesi gerekti. 
Wieser: “İşçi Odası’nın hukuki 
himayesi sayesinde, şoför hak-
kını alabildi.” dedi.

Sorularınız için: Aşağı 
Avusturya İşçi Odası Halkla 
İlişkiler Servisi Tel: 
057171-21900

Aşağı Avusturya İşçi Odası: 

Otobüs şoförü 
gecikmeden  

sorumlu değil

AK Niederösterreich:

Busfahrer 
haftet nicht für 

Verspätung

Zur Kasse bit ten woll-
te ein Busunternehmen 
aus dem Bezirk Baden 

e i n e n  C h a u f f e u r.  D i e s e r 
w a r  u nve r s c h u l d e t  i n  e i -
nen Stau geraten und hat-
t e  d e s h a l b  Ve r s p ä t u n g . 
Den Preisabschlag für  die 
Fahrgäste sollte nach Ansicht 
des Unternehmens der Fahrer 
selbst  bezahlen.  Doch da-
mit  nicht genug: Nach der 
Kündigung blieb die Firma 
dem Busfahrer  4.500 Euro 
s c h u l d ig.  E r  w a n dte  s i c h 
an die AK. „Wir haben die 
Summe vor Gericht eingek-
lagt . Auch die Haftung des 
Busfahrers für die Verspätung 
war juristisch nicht haltbar“, 
erklärt AK Niederösterreich-
P r ä s i d e n t  u n d  Ö G B  N Ö -
Vorsitzender Markus Wieser. 
Denn im Gesetz steht, dass 
ein Arbeitnehmer nur für et-
was haften kann, was er auch 
verschuldet hat.

D e r  49 - j ä h r ige  B u s f a h r e r 
war  mit  dem von ihm ge -

lenkten Fernbus  in  e inen 
Stau geraten. Daher kamen 
die Passagiere verspätet in 
Bratislava an und verlang-
t e n  e i n e n  P r e i s a b s c h l a g . 
Diesen wollte der Arbeitgeber 
n a c h  d e r  K ü n d i g u n g 
a u f  d e n  A r b e i t n e h m e r 
abwälzen.  Deshalb  wand-
t e  s i c h  d e r  B u s f a h r e r 
a n  d i e  A K- B e z i r k s s t e l l e 
B a d e n .  D a  e r  g e n a u e 
Arbeitszeitaufzeichnungen 
geführ t  hat te ,  konnte  die 
A K  N i e d e r ö s t e r r e i c h  s e i -
ne offenen Forderungen ge-
nau berechnen:  Inklusive 
Überstunden, Zulagen und 
Urlaubsersatzleistung wa-
ren das rund 4.500 Euro. Die 
AK intervenierte, doch das 
Un te r n e h m e n  wo l l te  we i -
terhin nicht zahlen. Die AK 
Niederösterreich klagte da-
raufhin die Ansprüche des 
Busfahrers vor Gericht ein. 
Gegen den vom Gericht über-
mittelten Zahlungsbefehl er-
hob das Unternehmen keinen 
Einspruch. Allerdings musste 
eine Exekution durchgeführt 
werden, damit der Busfahrer 
schließlich sein Geld erhielt. 
„Durch den Rechtsschutz der 
Arbeiterkammer konnten wir 
sicherstellen, dass der Mann 
seine berechtigten Ansprüche 
erhält“, so Wieser.

Cuma günü Viyana’nın 
12. Bölgesinde bulunan 
Kastanienallee yolun-

daki Gençlik Dairesi, bir po-
lis operasyonuna sahne oldu: 
Genç bir çiftin, Gençlik Dairesi 
tarafından çocuklarının alın-
mak istenmesi üzerine sergi-
ledikleri işbirliğinden uzak ve 
saldırgan tavırları  nedeniy-
le kurum çalışanları, güvenlik 
güçlerinden yardım talebinde 
bulundu. 26 yaşındaki anne iki 
çocuğuyla kaçmaya çalışırken, 
27 yaşındaki baba demir bir çu-
buk, yumruk ve tekmelerle po-
lisin üzerine yürüdü. İki memur 
yaralandı.

Krone Gazetesi tarafından 
aktarılan habere göre; genç 
ç i f t i n  ço c u k l a r ı n ı  G e n ç l i k 
Dairesi’ne bırakmayı reddet-
meleri üzerine, saat 9.30 civar-
larında polis çağırıldı. Genç 
baba, kurumun çocuklarını 
alacak olması karşısında yetki-

lilere bir yandan “Cesedimi çiğ-
nemeden olmaz!” şeklinde ba-
ğırırken, bir yandan da demir 
bir çubukla polisleri tehdit edi-
yordu.

Saldırganı sakinleştirme gi-
rişimleri başarısız oldu. Zanlı, 
yumruk ve tekmelerle polisin 
üzerine yürüdü. Polis öfkeli 
genci tutuklamak istediğinde 

ise arbede yaşandı. 27 yaşında-
ki baba, bir polisin güvenlik ke-
merindeki bazı ekipmanları çe-
kip söktü.

Anne, çocuklarla  
kaçmaya çalıştı

İki çocuğuyla kaçabilmek için 
bu kargaşadan faydalanmak is-

teyen 26 yaşındaki anne, destek 
için çağrılan ek memurlar tara-
fından engellendi.

İki polis memuru hafif ya-
r a l a n d ı .  G e n ç  b ab a ,  p o l i -
se mukavemetten tutuklandı 
ve hakkında işlem başlatıldı. 
Nihayetinde çocuklar aileden 
alınarak Gençlik Dairesi so-
rumluluğuna teslim edildi.

“Cesedimi 
çiğnemeden 

olmaz!”

Çocuklarının ellerinden 
alınmasına karşı koyan 
çifte polis müdahalesi

Kunden erhielten 
Preisreduktion wegen 
Stau – AK-Präsident 

Markus Wieser: 
„Arbeitgeber kündigte 
Chauffeur und wollte 

ihn für Verspätung auch 
noch zur Kasse bitten“ 

– Vor Gericht 4.500 Euro 
für Lenker eingeklagt.

Bild-Credit: VYHNALEK
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Bi r  z a m a n l a r  Ye ş i l l e r 
Partisi’nin saf dışı bıra-
kılmış milletvekili olan 

Dönmez, “yeni ÖVP“ye adım 
atıyor. Dönmez’in ÖVP’de en-
tegr asyon ve  i l t ica  uzmanı 
olarak görev yapacağı belir-
tildi.

K ı s a  a d ı  Ö V P  o l a n 
Avusturya Halk Partisi Lideri 
Sebastian Kurz, önümüzdeki 
genel seçim için, ülke çapında 
bugüne kadar ÖVP bünyesin-

de hiç yer almamış olan ancak 
deneyim ve özel uzmanlıkları-
nı ÖVP’ye taşımaya hazır top-
lam 100 aday gösterileceğini 
açıkladığı konuşmasında, si-
yasal İslam sorununa dikkat 
çeken ilk isimlerden biri olan 
Efgani Dönmez’e yönelik öv-
gülerini dile getridi.

Dönmez: Avusturya, 
“demokrasinin savu-

nucusu” olmaya  
devam etmeli

ÖVP’nin yeni silahı Dönmez, 
amacının, Avusturya’nın “de-
mokrasinin savunucusu” olma-
ya devam etmesini sağlamak 
olduğunu söyledi. Kendisini 
yurtsever olarak tanımlayan 
ve demokrasi ve hukukun üs-
tünlüğünün kendiliğinden var 
olan bir şey olmadığını belirten 
Dönmez, savaşılarak kazanıl-
mış bu değerler ve bu değerle-
ri yanlış bir tolerans anlayışına 

kurban vermemek adına çalış-
mak istediğini ifade etti.

ÖVP’nin çiçeği burnunda 
üyesi, birçok defa, İslam’a karşı 
olmadığını ancak İslam’ın siya-
sete alet edilmesine ve yurt dı-
şından bir otorite aracı olarak 
kullanılmasına karşı durdu-
ğunu vurguladı. Dönmez,  bir 
Müslüman’ın Hristiyan bir par-
tiye katılabiliyor olmasını, “ye-
ni ÖVP”nin açık fikirliliğinin ve 
ileri görüşlülüğünün bir ifadesi 
olarak betimledi.

Yeşiller’le nihai ayrılık 
Mayıs ayında gerçekleşti

Yeşiller Partisi’nin sağ kanadı 
olarak görülen Dönmez’in es-
ki siyasi evinden nihai ayrılığı, 
Mayıs ayı sonunda gerçekleşti. 
Dönmez, bu ayrılığın sebebini, 
“artık benim partim değil” di-
yerek açıklamıştı. 40 yaşında-
ki politikacı, entegrasyon ve 
kadın sorunları konusuna yö-

nelik bazı aşırı tutumları ne-
deniyle sürekli olay oluyordu.

FPÖ’nün “siyasi sığınma” 
teklifini reddetti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan destekçileri-
nin Türkiye’ye gönderilmesi 
yönündeki söylemi nedeniyle 
Dönmez, 2013 yılında, Yeşiller 
Partisi’nin üst kademelerin-
den gelen baskılarla özür di-
lemek zorunda kalmıştı. 2015 
sonbaharında ise Dönmez, bir 
daha parlamentoya seçileme-
di. O zamanlar FPÖ Linz teşki-
latı Dönmez’e “siyasi sığınma” 
tekli f inde bulunmuş ancak 
Dönmez bu teklifi reddetmişti.

Efgani Dönmez, uzun yıl-
lardan beridir zaten, enteg-
rasyon elçisi  olarak, temeli 
Sebastian Kurz’a dayanan bir 
girişimin aktif ismi.sup ima-
mın da bu eyleme iştirak etti-
ğini vurguladı.

 Kurz, ÖVP’nin ilk  
milletvekili adayını 

tanıttı: Efgani Dönmez
Kısa bir süre öncesine 
kadar, Volksgarten’da 
yapılacağı belirtilen 

basın konferansının içe-
riği tamamen bir sırdı. 

Bu büyük sır, bugün gün 
yüzüne çıktı: ÖVP Lideri 
Sebastian Kurz, Efgani 
Dönmez’i önümüzde-
ki seçimlerin yeni ağır 

topu olarak tanıttı.

Wi e n . D a s  W i e n e r 
P r o g r a m m  f ü r 
F r a u e n g e s u n d h e i t 

veranstaltet im Herbst eine 
interdisziplinäre Fachkonferenz, 
die sich mit vorherrschenden ne-
gativen Altersstereotypen und 
Rollenklischees sowie deren 
Auswirkungen auf die Gesundheit 
von Frauen auseinandersetzt.

Frauen werden schon in jungen 
Jahren von der Gesellschaft „alt ge-
macht“. Die Abwertung von Frauen 
hat historische Wurzeln. Vorurteile 
und Diskriminierung aufgrund des 
Alters, sogenannte Ageismen, ha-
ben eine lange „Tradition“.

Älterwerden gehört zum Leben 
und trifft beide Geschlechter 
gleichermaßen. Dennoch wer-
den Frauen viel stärker als Männer 
nach ihrem Äußeren beurteilt. Sie 
erleben das Älterwerden nicht gle-

ichberechtigt und werden folglich 
mit negativen Stereotypen stärker 
und früher konfrontiert. Es wer-
den andere Maßstäbe angelegt. 
Falten oder ergrautes Haar gilt bei 
Männern beispielsweise als attrak-
tiv, für Frauen bedeuten sie den 
Verlust der Jugendlichkeit.

Die weiblichen Aspekte des 
Alter(n)s stehen im Mittelpunkt 
der kommenden Fachkonferenz 

des Wiener Programms für 
Frauengesundheit: Internationale 
und nationale Expertinnen und 
Experten wie die Psychologin 
Jo a n  C h r i s l e r  (USA) ,  d e r 
Sozialwissenschafter Klaus Schröter 
(CH), die Alternswissenschafterin 
Roberta Maierhofer, der Psychiater 
und Neurologe Michael Musalek 
und die Sozialforscherin Beate 
Großegger versprechen einen span-

nenden Diskurs zu den verschie-
denen Facetten vom Älterwerden 
und vom Alter: Altersbilder, 
Diskriminierung im Alter, 
Stereotype, „Unsichtbarkeit“, die 
Vielfalt des Alters sowie deren 
Auswirkungen auf die Gesundheit 
von Frauen werden erörtert. Dabei 
werden gesellschaftliche und für 
das Gesundheitswesen relevante 
Blickwinkel aufgezeigt.

Frau trifft Alter
„Frau trifft Alter: Ge-

sundheit zwischen 
Rollenklischees, Alters-
bilder und Unsichtbar-
keit“ am Mittwoch, 27. 

September 2017.
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ÖVP’li Belediye Meclisi 
Üyesi Ingrid Korosec: 
“Üzerimizdeki yük za-

ten çok fazla.Sosyal yardımla-
rın getirisi, çalışarak sağlanan 
kazançtan daha fazla. Sosyal 
yardım alanlar çalışmıyor”  de-
di. Asgari geçim yardımından 
(Mindestsicherung) faydalanan 
kişi sayısının ve maliyetlerin art-
ması nedeniyle Avusturya Halk 
Partisi (ÖVP), bu konudaki eleş-
tirilerini bir kez daha yineleme 
ihtiyacı duydu.

Kısa adı ÖVP olan Avusturya 
Halk Partisi’nin tahmini şöyle: 
“2021 yılında, asgari geçim yar-
dımından faydalananların sayısı 
300.000’e yükselecek ve masraf-
lar da 1 milyar Euro’nun üzerine 
çıkacak.”

ÖVP Viyana Yöneticisi Gernot 
Blümel’e göre SPÖ-Yeşiller koa-
lisyonu, sistem çalışmaz hale ge-
lene kadar da bu gerçeği inkâr 
edecek. 2016 yılında asgari ge-
çim yardımının maliyeti, plan-
lanandan 130 milyon Euro da-
ha fazlaydı. 2017 yılı için yapılan 
tahminler ise yeniden düzenlen-

di ve 662 milyon Euro’ya yüksel-
tildi. Blümel, ÖVP’nin bu konuda 
önceden uyarıda bulunduğunu 
belirtti.

2017 Mayıs ayında Viyana’nın 
sosyal yardım desteğinde bu-
lunduğu yabancı uyruklu ki-
şi sayısı, %50,04’lük oranla, ilk 
kez yerli nüfusun üzerine çık-
tı. 2010 yılında bu oran %26,37 
idi. Çalışabilecek durumda olan 
ancak sosyal yardım desteği 
(Sozialhilfe) alan kişi sayısı ise 
%74 oranında arttı. ÖVP için şu 
örnek hiç de şaşırtıcı değil: Genç 
bir baba tam zamanlı çalışıyor. 
Eşi ise 2 çocuğu ile birlikte evde. 
Evin net geliri 1500 Euro. Buna 
aile yardımı (Familienbeihilfe) 
da eklendiğinde, hane geliri 2139 
Euro’ya çıkıyor. Öte yandan ça-
lışmayan ve sosyal yardım alan 
iki çocuk sahibi iki yetişkin 2100 
Euro alıyor. Hatta toplu ulaşım-
da indirim, GIS muafiyeti ya da 
havuz indirimi talep edildiğinde, 
ailenin elinde kalan para çok da-
ha fazla oluyor.

“Bu örnek içerik olarak doğ-
ru ancak suni bir kurgu.” di-

yen Viyana Eyalet Meclisi Üyesi 
SPÖ’lü Sandra Frauenberger: 
“Biz insanların istihdamını sağ-
layarak onları sosyal yardımdan 
ayırmak istiyoruz, sosyal yardı-

mı kısarak değil.” şeklinde ko-
nuştu. Blümel ise, 1500 Euro’nun 
tamamlanması ve diğer destekler 
için sosyal sisteme katkıda bulu-
nulması şartını koşuyor.

„Sosyal yardım alanlar çalışmıyor“

I rak B ölgesel  Kürt  yöne -
t i m i n e  ya k ı n l ığ ı  i l e  b i -
l i n e n  Ru d aw  te l ev i z yo -

n u ,  S u r i y e ’n i n  k u z e y i n d e 
ABD’nin 7 askeri üs kurduğu-
nu duyurdu.

Erbil  merkezli  uydudan ya-
yın yapan ve  Ir ak B ölgesel 
Kürt Yönetimi Başkanı Mesut 
Barzani’ye yakınlığı ile bili-
nen Rudaw televizyonunda 
yer alan habere göre, PKK’nın 
Suriye’deki kolu olarak bili-
nen YPG’nin genel komutanı 

Sipan Hemo, Suriye’de bulu-
nan ABD ve Rusya askeri üst-
leri ile ilgili  açıklama yaptı. 
Sipan Hemo’nun açıklaması-
na göre,  ABD’nin Heseki’de 
2 ,  Der ik’te  1 ,  Kamışl ı’da  1 , 
Kobani’de 1, Tel Abyat’ta 1 ve 
Minbiç’te 1 olmak üzere top-
lam 7 askeri üssü bulunuyor.

S ipan Hemo,  Rusya’nın  da 
Te r t u s ’t a  1 ,  Hu m e y m i m  1 , 
Şam’da 1 ve Afrin’de 1 olmak 
üzere toplam Suriye’de 4 üssü 
bulunduğunu söyledi

ABD Suriye’nin kuzeyine 
resmen yerleşti

Rudaw televizyonu, Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin 7 askeri üs kurduğunu duyurdu.
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Öğ r e n c i l e r i n  % 9 2 ’ s i -
ni göçmen kökenli ço-
cukların ve bunların da 

%30’unu Türkiye kökenli çocuk-
ların oluşturduğu Ottakring’deki 
Grubergasse İlköğretim Okulu’nun 
müdürü Martina Mollay Kurier 
Gazetesi’ne verdiği röportajda, 
İslami anaokullarından gelen bi-
rinci sınıf öğrencilerinin seviye-
lerinin ne kadar düşük olduğunu 
anlattı. Kurier Gazetesi`inde ya-
yınlanan mülakat şöyle :

İslami anaokulları ile işbirliği-
nin işleyişi nasıl?

Martina Mollay: Bölgemizdeki 
iki İslami anaokulu ile işbirliğimi-
zin işleyişi oldukça iyi. Her ne ka-
dar dil yetersizlikleri bulunsa da 
çocuklar, okul öncesinde edinil-
mesi gereken diğer becerilere en 
iyi şekilde hazırlanmış oluyorlar. 
Kalem tutabiliyor, bağımsız bir şe-
kilde giyinip soyunabiliyor ve 
uzun süre dikkatlerini toplayabi-
liyorlar.

Peki Ottakring’deki diğer 
İslami anaokulları nasıl görünü-
yor?

Martina Mollay: Maalesef 
iyi deneyimlere sahip değiliz. 
Bunlar sadece depolama tesisleri. 
Çocuklar tamamen vasıfsız olarak 
ilköğretime başlıyorlar. Dil yeter-
sizliği bir yana selam dahi veremi-
yor, ‘teşekkürler’ ya da ‘lütfen’ di-
yemiyorlar. Kalem tutamıyorlar ya 
da tuvalete gitmeleri gerektiğinde 
pantolonlarının düğmesini/fer-
muarını açamıyorlar. Ailelerine 
neden çocuklarını bu anaokulla-
rına verdikleri sorulduğunda ise 

bu okullarda her şeyin helal oldu-
ğu söyleniyor.

Peki bu problem yalnızca 
Türk kökenli çocuklarla mı ya-
şanıyor?

Martina Mollay: Ne yazık ki 
evet. Boşnak, Sırp ya da Hırvat 
kökenli çocuklarımız da var ve 
seviye çok daha yüksek. Arap 
coğrafyasından gelen yeni aile-
ler dahi eğitime daha çok önem 
veriyor. Birçok Türk kökenli ço-
cuk için maalesef durum böyle 
değil.

Türk kökenli çocuklar neden 
Almanca konuşamıyor?
Martina Mollay: Almanca’ya ih-
tiyaç duymuyorlar. Aileleriyle 
birlikte, alışverişten doktora ka-
dar her şeyi Türkçe konuşarak 
halledebilecekleri izole bir çev-
rede yaşıyorlar. Resmi işler için 
ise kendilerine çevirmen sağla-
nıyor. Dördüncü sınıftaki çocuk-
lara hangi mesleği icra etmek is-
tedikleri sorulduğunda alınan 
cevap şu oluyor: “Babam ne ya-
pıyorsa onu yapacağım. AMS’e 
(Arbeitsmarktservice – İş Bulma 
Kurumu) gideceğim.” Bazı çocuk-
lar başka bir şey bilmiyor.

İşbirliğinizin az olduğu İslami 
anaokulları ile yine de iletişim 
kurmayı denediniz mi?

Martina Mollay: Ottakring’de 
bir iletişim ara birimi bulunuyor. 
Anaokullarının eğitim misyonu ile 
bu anaokullarını yakınlaştırmak 
adına her daim davette bulunulu-
yor. Ama maalesef bu davetler her 
zaman dikkate alınmıyor.

Çocukları ilköğretim seviyesine 
nasıl getiriyorsunuz?

Martina Mollay: Öğretmenlerin 
özverileriyle. İlköğretime geçiş fa-
zında 20 çocuğumuz vardı ve sa-
dece üçünü bırakmak zorunda 

kaldık. Ancak tatillerden sonra 
ilerleme genellikle kaybediliyor 
ve çocukların eski dil seviyelerine 
geriledikleri görülüyor.

Viyana’nın Ottakring 
bölgesinde bulunan 
Grubergasse  İlköğ-
retim Okulu Müdürü 

Martina Mollay Kurier 
Gazetesi’ne verdiği 
röportajda, göçmen 
kökenli çocukların 

anaokulunda edinme-
leri gereken vasıflardan 
yoksun olarak ilköğreti-
me başlıyor olduklarını 

ifade etti.

İlköğretim okulu müdürü:

“Helal” ama “Almanca yok”

noe.arbeiterkammer.at
facebook.com/AK.Niederoesterreich

MIT DER 
AK NIEDERÖSTERREICH 
BESTENS BERATEN.

Markus Wieser  
AK Niederösterreich-Präsident
ÖGB NÖ-Vorsitzender
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V i y a n a - H o f b u r g 
s a r a y ı n d a  C u m h u r -
b a ş k a n ı  A l e x a n d e r 

Va n  d e r  B e l l e n  t a r a f ı n -
dan kabul  edi len Büyükelçi 
Mehmet Ferden Çarıkçı,  bu-
rada Cumhurbaşkanı’na gü-
ve n  m e k t u b u n u  s u n du .  B i r 
m ü d d e t  C u m h u r b a ş k a n ı 
Va n  d e r  B e l l e n  i l e  gö r ü ş e n 
Ç a r ı k ç ı ,  a s k e r i  m e r a s i m l e 
saraydan uğurlandı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz 
PKK ile mücadele çağrısı yaptı

Viyana Büyükelçisi görevine başladı

“Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz, PKK dahil bütün terör örgütlerine karşı mücadele edilmesi 
çağrısında bulundu”

Viyana(AA)-Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
Dönem Başkanı Avusturya 

Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, 
hiçbir ülkenin terör ve radikalleş-
me karşısında güvende olmadığını 
vurgulayarak PKK dahil bütün terör 
oluşumlarına karşı birlik içinde ke-
netlenerek mücadele edilmesi ge-
rektiğini söyledi.

Av u s t u r y a’n ı n  b a ş ke n t i 
Viyana’nın 10 kilometre dışında bu-
lunan Mauerbach kasabasında ya-
pılan AGİT gayriresmi dışişleri ba-
kanları toplantısı öncesi konuşan 
Kurz, AGİT bünyesindeki sorunları 
ele almak için bir araya geldiklerini 
belirterek askeri gerginliklerin yanı 
sıra terör ve radikalleşmenin bölge-
de öne çıkan tehditlerin başında bu-
lunduğunu ifade etti.

Kurz, hiçbir ülkenin radikal-
leşme, aşırıcılık ve terörizm konu-
larında güvende olmadığına dik-
kati çekerek “Rusya, Kazakistan, 

Almanya, Türkiye ve İngiltere’de 
saldırılar yaşadık. Bu saldırılar top-
lumlarımızda korkuya neden oldu. 
Bizler birlik içinde kenetlenerek bu 
akımlara karşı mücadele vermek 
durumundayız.” diye konuştu.

Terörün her türlüsüyle mücade-
le edilmesinin önemine işaret eden 
Kurz, “Bizler radikal İslamcı organi-
zasyonlara karşı birlikte mücadele 
etmeliyiz. Bizler aynı zamanda PKK 
gibi terör organizasyonlarına ve ta-
bii ki aşırı sağcı oluşumlara karşı da 
mücadele yürütmek durumunda-
yız.” dedi.

Kurz, AGİT Radikalleşme ile 
Mücadele Özel Temsilcisi Prof. Peter 
Neumann’ın aşırıcılık ve radikalleş-
me üzerine yaptığı çalışmanın ilk 
kısmının bugün katılımcılarla pay-
laşacağını belirterek bu tür çalış-
maların mevcut sorunların gideril-
mesine yardımcı olacağını kaydetti.

AGİT gayriresmi dışişleri ba-
kanları toplantısına 57 ülkeden 

yaklaşık 30 dışişleri bakanı katılı-
yor. Toplantıda Türkiye’yi Dışişleri 

Bakanı Yardımcısı Ahmet Yıldız 
temsil ediyor. (AA)
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VİYANA(AA)  – Avusturya’nın 
b a ş k e n t i  V i y a n a’d a 
T ü r k i y e ’ n i n  V i y a n a 

Büyükelçiliğince 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü dola-
yısıyla tören düzenlendi.

Törene, Türkiye’nin Birleşmiş 
Milletler (BM) Viyana Daimi 
Temsilcisi Büyükelçi Emine Birnur 
Fertekligil ve Türkiye’nin Avrupa 
Genişleme ve İşbirliği Teşkilatı 
(AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi 
Rauf Engin Soysal’ın yanı sıra çok 
sayıda sivil toplum kuruluşu temsil-
cisi katıldı.

Programda, terör örgütü 
FETÖ’nün kalkıştığı hain darbe gi-
rişimi sonucu hayatını kaybeden şe-
hitler anısına saygı duruşunda bu-
lunulmasının ardından 15 Temmuz 
gecesi yaşananları anlatan video 
gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Çarıkçı, 
Türkiye’nin bir yıl önce tarihinin en 
büyük badirelerinden birini atlat-
tığını belirterek, FETÖ mensupla-
rının ülkenin seçilmiş hükümetine 
ve anayasal düzenine karşı kanlı bir 
darbe girişimi başlattığını anımsattı.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi 
Mehmet Ferden Çarıkçı, Türkiye’nin 
haklı mücadelesini yılmadan dost-
larına anlatmaya devam edece-
ğini belirterek, „Bu gayretimiz-
de 15 Temmuz gecesi Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ) teröristleri-
nin bombalarına hedef olan Gazi 
Meclisimizin mimarı Clemens 
Ho l z m e i s te r ’ i n  m e m l e ke t i 
Avusturya’nın bizi eninde sonunda 
anlayacağını ve yanımızda yer ala-
cağını umuyoruz.” dedi.

Çarıkçı, „Kendi halkına, meclisi-
ne, polisine ateş açacak, tanklarla 
uçaklarla bombalayacak kadar gö-
zü dönmüş bu alçaklar, Türk mille-
tinin gücünü, cesaretini ve demok-
rasiye bağlılığını hesaba katmadı.“ 
diye konuştu.

Türk milletinin o gece hainlerin 
mermileri ve tanklarına vücutları-
nı siper ettiğini vurgulayan Çarıkçı, 
“O gece bizler için demokrasimizi, 
anayasal düzenimizi, hak ve özgür-
lüklerimizi FETÖ teröristlerine kar-
şı savunmak için sokaklara çıkan-
ların yaklaşık üçte biri daha Sayın 
Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip 

Erdoğan) çağrısını duymadan hare-
kete geçmiş, demokrasi destanını 
yazmaya başlamışlardı.“ ifadelerini 
kullandı.

Çarıkçı, FETÖ’ye karşı yürütülen 
mücadelenin adalet duygusuyla yü-
rütüldüğüne işaret etti.

15 Temmuz gecesi 
Almanca kitapçıklarda

Büyükelçi Çarıkçı, Türkiye’nin, 
Avrupa Konseyi, BM ve AGİT dahil 
ilgili uluslararası mekanizmalar-
la yapıcı diyalog ruhuyla iş birliğini 
sürdürmeye devam edeceğini kay-
dederek, “Bundan sonraki görevi-
miz, bir yandan FETÖ denen bu hı-
yanet şebekesiyle mücadele ederken 
diğer taraftan da bu mücadelemizin 
haklılığını tüm dünyaya daha iyi an-
latmaktır.” şeklinde konuştu.

FETÖ’nün yurt dışında oluştur-
duğu yapılarla bulundukları ülke-
leri Türkiye aleyhinde yanlış bilgi-
lendirmeye çalıştığına dikkati çeken 
Çarıkçı, bazı ülkelerin bilerek ya da 
bilmeyerek bu dezenformasyonlara 
alet olduğunu söyledi.

Çarıkçı, FETÖ terör örgütü tarafın-
dan bombalanan Gazi Meclis’e ait 
bir taş parçasını Avusturya’ya be-
raberinde getirdiği bilgisini payla-
şarak, Türkiye’nin FETÖ’ye karşı 
yürüttüğü haklı mücadeleyi dost-
larına yılmadan anlatmaya devam 
edeceğini bildirdi.

Çarıkçı, “Biz, bu gayretimiz-
de 15 Temmuz gecesi FETÖ te-
röristlerinin bombalarına hedef 
olan Gazi Meclisimizin mimarı 
Clemens Holzmeister’in memleke-
ti Avusturya’nın bizi eninde sonun-
da anlayacağını ve yanımızda yer 
alacağını umuyoruz.“ değerlendir-
mesinde bulundu.

Türkiye’nin Avusturya ile ay-
nı evrensel değerleri paylaştığı-
nı belirten Çarıkçı, bu ülkenin 
FETÖ’nün faaliyetlerine karşı 
teyakkuzda olması gerektiğini 
ifade etti.

Katılımcılara 15 Temmuz geçesi 
yaşananları anlatan Almanca ki-
tapçıklar dağıtıldı.

Program, şehitlerinin ruhlarına 
okunan Kur’an-ı Kerim ve duaların 
ardından sona erdi. AA

Viyana`da 15 Temmuz 
törenle anıldı

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Çarıkçı: “ Bu gayretimizde 15 Temmuz gecesi FETÖ teröristlerinin bombalarına 
hedef olan Gazi Meclisimizin mimarı Holzmeister’in memleketi Avusturya’nın bizi eninde sonunda anlayacağını 
ve yanımızda yer alacağını umuyoruz. Bundan sonraki görevimiz, bir yandan FETÖ denen bu hıyanet şebekesiy-

le mücadele ederken diğer taraftan da bu mücadelemizin haklılığını tüm dünyaya daha iyi anlatmaktır“ dedi.

42 yıllık kariyeriyle Dışişleri 
Bakanlığının şu anda fiili olarak 
görevde bulunan en kıdemli bü-
yükelçisi olan Göğüş, darbe gi-
rişiminin yaşandığı 15 Temmuz 
akşamı o dönem Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın danış-
manlığını yapan ve halihazır-
da da Dışişleri Bakan Yardımcısı 
olan Ahmet Yıldız’ı Viyana’da 
ağırladığını ve haberi aldıkların-
da yemekte olduğunu söyledi.

Başta Viyana’da olmak üzere 
Avusturya’da yaşayan bazı Türk 
vatandaşları ve STK temsilcileri-
nin sosyal medya aracılığıyla ör-
gütlenerek saat 23.00 sıralarında 
büyükelçilik binası önünde top-
lanmaya başladıklarını belirten 
Büyükelçi Göğüş, sözlerini şöy-
le sürdürdü:

„Avusturya güvenlik makamları-
na göre 3 bin civarında, bana gö-
re ise 4 bine yakın vatandaşımız, 
ellerinde Türk bayraklarıyla bü-
yükelçiliğimiz önünde toplandı. 
Tabiatıyla benim burada birin-
ci önceliğim, vatandaşlarımıza 
herhangi bir zarar gelmemesi, 

burunlarının bile kanamaması 
oldu. Almanya’dan sonra en yo-
ğun toplanma Viyana’da idi. O 
gece ilk Avusturya güvenlik ma-
kamlarıyla ardından STK temsil-
cileriyle ayrı ayrı büyükelçilikte-
ki odamda görüşmeler yaptım. 
Ve saat 02.30 civarlarında bal-
kondan vatandaşlarımıza hitap 
ettim. Türkiye’de durumun nor-
male dönmeye başladığını, dar-
be girişiminin püskürtüldüğünü 
anlatarak vatandaşlarımıza te-
şekkür ettim ve artık evlerine gi-
debileceklerini söyledim. Saat 4 
gibi vatandaşlarımız dağıldılar.“
Avusturya polisinin bu tip olay-
lara bazen müdahale ettiğini ve 
15 Temmuz gecesi de kalkanlı 
ve köpekli ekiplerle büyükelçi-
lik binası çevresinde çift sıra ha-
linde anormal güvenlik tedbir-
leri aldığını belirten Büyükelçi 
Göğüş, „Hemen polis şefini bü-
yükelçiliğe çağırarak kesinlik-
le gösteriye müdahale etmeme-
leri gerektiğini, bunun barışçıl 
bir tepki olduğunu ve makul bir 
saatten sonra vatandaşlarımızın 
barışçıl olarak dağılacaklarının 
teminatını verdiğimi söyledim. 

Polisin herhangi bir müdahale-
si olmadı.“ dedi.

İki gün sonrasında Türkiye’deki 
darbe girişiminin protesto edil-
mesi için yürüyüş düzenlendi-
ğini söyleyen Göğüş, „O yürüyüş 
sırasında, herhalde bir tahrik 
sonucu Kürt kökenli bir vatanda-
şımıza ait restoranda bir iki ma-
saya zarar verilmiş. Avusturya 

makamları onu da büyüttüler. 
Ancak daha sonrasında dernek-
ler ve STK’lar bir bildiri yayınla-
yıp hem Türkiye’deki hain dar-
be girişimini hem de restorana 
yapılan saldırıyı kınadı. İlk de-
fa o bildiride bütün farklı gö-
rüşler bir araya geldi. O yüzden 
Viyana için bu büyük bir başa-
rıydı.“ değerlendirmesinde bu-
lundu. (AA)

„Diplomatik kariyerimdeki 
en zorlu gecelerden biriydi“

15 Temmuz gecesi Viyana`da yaşananları Türkiye’nin eski Viyana Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş AA muha-
birine anlattı. Şu anda Lizbon Büyükelçisi olan Göğüş darbe girişimi sırasında Viyana Büyükelçisi olarak görev 

yaptığını anımsatarak „Diplomatik kariyerimdeki en zorlu gecelerden biriydi.“ dedi.
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Bo s n a  H e r s e k  Viy a n a 
Gençlik Derneği tarafın-
dan organize edilen yürü-

yüşe bine yakın kişi katıldı.

Bosna Hersek bayrakları ve 
“Srebrenitsa’yı unutma!: 8372” 
yazılı pankartlar taşıyan katı-
lımcılar, kentin önemli alışveriş 
caddesi Mariahilfer Strasse üze-
rinden Kahramanlar Meydanı’na 
kadar kurbanların anısına sessiz-
lik içerisinde yürüdü.

Burada topluluk adına konuşma 
yapan Kabir Sokullu, yaklaşık 
22 yıl önce Avrupa’nın ortasın-
da uluslararası kurumların gözü 
önünde 8 binin üzerinde Boşnak 
Müslüman’ın katledildiğini söy-
ledi.

Sokullu, katliamda öldürülen-
lerin sayısının sembolik oldu-
ğunu vurgulayarak, henüz ce-
nazesine  ulaş ı lmamış  çok 
sayıda Srebrenitsalı Boşnak 
Müslüman’ın bulunduğunu da 
hatırlattı.

Srebrenitsa’nın tarihde yaşan-
mış en acı trajedilerden biri oldu-
ğunu dile getiren Sokullu, “Evet 
Srebrenitsa’da büyük bir soykı-
rım yapıldı ancak halihazırda ör-
neğin Myanmar, Kamboçya ve 
Suriye’de de katliamlar yapılıyor. 
Srebrenitsa’yı anlamak bu katli-
amları önlemek ve bunlara dur di-
yebilmekten geçiyor.” dedi.

Sokullu, Srebrenitsa katliamın-
dan geriye kalan insanların nefre-
te ve savaşa, sevgi ve barışla karşı-
lık verdiklerini belirterek, şunları 
kaydetti:
“Bosna’da şu an barış hakim, 
bu barış korunarak, üzerine ek-
lenerek devam edecek. Bosna 
Hersek’de barışın hakim olması, 
Balkanlar’da barışın egemen olma-
sı anlamına gelir. Balkanlar’da ba-
rış aynı zamanda Avrupa’da barış 
anlamına gelir.” şeklinde konuştu.

Srebrenitsa ve Bosna savaşında ya-
şamını yitirenlerin anısına okunan 
duaların ardından anma programı 
sona erdi.

Srebrenitsa 
katliamı Viyana’da 

anıldıYı l l a r,  y ı l l a r  ö n ceyd i . 
1989’un Ocak Ayında 
A f g a n i s t a n ’ d a y d ı m . 

Sovyetler Birliği çekilmeye ha-
zırlanıyordu. Ülkenin bütününde 
herkesin ibret alması gereken bir 
fotoğraf vardı…

Amerika’nın Ruslara karşı 
mücahitlere ve özellikle Hizb-i 
İslami’ye verdiği silahlar pazara 
düşmüştü. Pakistansınırında bu-
lunan ve Pakistan Hükümeti’nin 
“gayri alaka” dediği Dara’da açık 
havada satılıyordu. Bizzat gör-
düm orayı. Gidiyordunuz, ser-
gilenen her türlü silahı bede-
li mukabilinde alabiliyordunuz. 
İsterseniz, o pazardan bir çuval 
esrarı da satın alıp, sırtınıza vu-
rabiliyordunuz.

Ruslar da perişan haldeydi ve 
onlar da Kızıl Ordu’nun silahla-
rını satıyorlardı. Rus generaller-
le bizzat pazarlık yapıp, Sovyet 
Ordusu’na ait tankları satın alan 
mücahit komutanları vardı. O dö-
nemde Tercüman Gazetesi’nde 
bir dizi yazı halinde yazdım bun-
ları.

Sonra Hizb-i İslami’den El 
Kaide ve Taliban doğdu. O silah-
lar dünyanın her tarafına yayıldı. 
Kadere bakın ki, Amerika’nın yığ-
dığı silahlar, kendisine döndü ve 
Washington’un kâbusu oldu!

O silahlarla ilgili olarak bizzat şa-
hit olduğum bir olay var…

Bil iyorsunuz,  1990’ larda 
Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan 
etmesinin ardından, Karabağ sal-
dırısı patlak verdi. Ermeniler, 
Azerbaycan toprağı olan Dağlık 
Karabağ’a sistemli olarak sal-
dırmaya başladılar. Aslında 
“Ermeniler” demek ne kadar 
doğrudur bilemem. Çünkü, Rus 
helikopterlerin eşliğinde saldırı-
yorlardı. Ruslardan aldıkları des-
tekle Karabağ’ı işgal ediyorlardı. 
Topraklarını savunmak isteyen 
Azeriler, Rus helikopterlerin ağır 
saldırısı altında son derece etkisiz 
kalıyorlardı.

O dönem, Azerbaycan’ın 
Cumhurbaşkanlığı Koltuğu’nda 
Ebulfez Elçibey vardı. Rus destek-
li Ermeni saldırılarını durdurmak 
için Afganistan’daki ABD silahla-
rına gözünü dikti. Özbek mücahit 
komutanlarından Azad Beg ile ir-
tibata geçildi. Azad Beg, “tamam” 
cevabını verdi:

-Size ABD yapımı Stinger fü-
zeleri ile birlikte mücahit deste-
ği de verelim. Ermenileri ve Rus 
destekçilerini Karabağ’dan sö-
küp atalım.

Çok acıdır ki, bu operasyo-
na o dönemde takoz koyanlar-
dan biri de Türkiye oldu. Serseri 

mayın gibi ortalıkta gezen ABD 
silahlarının Hazar üzerinden 
Azerbaycan’a sevki gerçekleşe-
medi. Karabağ gitti…

Azad Beg de İran yanlısı 
Hazaralar tarafından gerçekleş-
tirilen bir operasyon sonucu he-
likopteri düşürülerek katledildi.

Şimdi tarih tekerrür edi-
yor… Amerikalılar bu defa da 
Suriye’deki terörist YPG ve PYD’ye 
silah yığıyor. Bu arada, alay eder 
gibi Türkiye’ye de garanti veriyor:

-Bu silahlar takip edilecek. 
Başka bölgelere gitmeyecek. 
DAEŞ dışında kimseye karşı da 
kullanılmayacak. Bu silahları 
sonra geri alacağız.

Şaka gibi!

Afganistan tecrübesi ortada. 
Oradaki silahların hangi birine 
sahip olabildiler? Neyi denetleye-
bildiler? Yıllarca besleyip büyüt-
tükleri, silah yardımı yaptıkları un-
surların içinden Bin Ladin isminde 
bir adam çıktı; 11 Eylül saldırısını 
gerçekleştirdi. Ona engel olama-
yanlar, şimdi kalkmış, hikâye anla-
tıyorlar. YPG’ye verdikleri silahları 
denetim altında tutacaklarını söy-
lüyorlar.

“Hadi oradan” derler adama!..
Nitekim, Cumhurbaşkanı Erdoğan 

da bayramda yaptığı açıklamada, 
farklı bir üslupla bunu söyledi:

“Terör örgütüne verilen silahla-
rı daha sonra geri alacaklarını söy-
leyerek Türkiye’yi kandırdıklarını 
sananlar, hayati bir yanlış yaptık-
larını eninde sonunda anlayacak-
lar.”

Aslında, bugün Suriye’de 
yaşanan sıkıntının sebebi de 
Amerika’dır. Irak’ta Maliki yöne-
timine destek verdiklerinde uyar-
dık biz onları. “Yapmayın, etme-
yin” dedik:

-Maliki’nin mezhepçi uygula-
maları, bölgeyi sıkıntıya sokacak. 
Aşırı unsurların güçlenmesine yol 
açacak.

Dinlemediler, bir kulakların-
dan girdi, diğerinden çıktı. Aynen 
bizim dediğimiz gibi oldu ve 
DAEŞortaya çıktı. Bu kanlı terör ör-
gütü Amerika’nın eseridir!

Buna rağmen, halen sıkılma-
dan bölgeye ayar vermeye ve bize 
hikâye anlatmaya davam ediyorlar.

Artık bizim de bir kulağımız-
dan girip, ötekinden çıkıyor. 
İnanmıyoruz onlara, inanmadı-
ğımızı da yüzlerine söylüyoruz. 
“Tırnağın varsa başını kaşıyacak-
sın” deyip, yolumuza devam edi-
yoruz. Bu da onları çok, çoookkk 
rahatsız ediyor. ( Emin  Pazarcı 
Akşam )

Bir silah hikayesi: 

ABD- Afganistan-Suriye-Irak
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Österreich Gazetesi’nin 
haberine göre, geçti-
ğimiz Çarşamba gü-

nü, FPÖ Lideri Heinz-Christian 
Strache, Büyük Altın Onur 
Nişanı ile ödüllendirildi. 
Konuya ilişkin Ocak 2012’de alı-
nan Bakanlar Kurulu kararının, 
dönemin Cumhurbaşkanı Heinz 
Fischer tarafından imzalanma-
sı gerekiyordu ancak Fischer bu 
imzayı vermeyi reddetmişti.
Eski Cumhurbaşkanı Fischer’in 
kararı onaylamamasının sebebi 
ise; Strache’nin, o zamanlar 
WKR Balosu (Wiener 
Korporationsrings – Viyana 
Öğrenci Örgütleri Birliği) adıyla 
anılan bugün ise Viyana Akdemi 
Balosu (Akademikerball) ola-
rak bilinen baloda söylediği id-
dia edilen tartışmalı ifadeler-
di. Strache’nin, etkinliğe karşı 
yapılan sert protestolar kapsa-
mında söylediklerinden birisi 
şuydu: “Bu adeta bir kristal ge-
ce idi ve biz yeni Yahudilerdik.” 
(Kristal gece – 1938 yılında 
Yahudilere karşı kitlesel saldırı-
ların başladığı gece)

10 yıl geleneği

Cumhurbaşkanlığı makamı 
Hofburg’tan gelen bilgilere gö-
re, Cumhurbaşkanı Alexander 
Van der Bellen, geçmişi 2012 
yılına dayanan kararı niha-
yet onayladı ve Parlamento 
Başkanı Doris Bures tarafın-
dan ödül teslimi gerçekleşti-
rildi. Bures’in ofisinden gelen 
bilgiler ise Strache’nin yanı sı-

ra on milletvekilinin daha bu 
ödüle layık görüldüğü şeklin-
de oldu.

Geleneğe göre, parlamento-
da 10 yıllık görev süresini ta-
mamlayan vekiller, bu nişana 
sahip olma hakkı kazanıyor. 
30 Ekim 2006’dan beri meclis-
te olan Strache, 2012 yılında, 
bu on yıllık süreyi henüz ta-
mamlamamıştı. Görünüşe göre 
o dönem, Strache’nin Viyana 
Eyalet Meclisi’ndeki zama-
nı da hesaba katıldı. Ama şim-
di 10 yıllık süre de tamamlan-
mış oldu.

FPÖ Lideri Strache’ye 
Cumhuriyet Nişanı

Kısa adı FPÖ olan 
Avusturya’nın sağcı 

partisi Avusturya 
Özgürlük Partisi 

Lideri Heinz-Christian 
Strache, Büyük Altın 
Onur Nişanı ile ödül-

lendirildi.
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Duisburg – Ihre Schule hat 
einen Ausländeranteil 
vo n  8 0  Proz e n t ,  i h r 

S t a d t t e i l  i s t  e i n  s o z i a l e r 
Brennpunkt, doch: Trotz aller 
Schwierigkeiten haben diese 
42 Schüler der Theodor-König-
Gesamtschule in Duisburg-
Beeck ihr Abitur mit Bravour 
bestanden!

Dieses Klassenfoto ist eine de-
utsche Erfolgsgeschichte!

„Wir sind für Gerechtigkeit, 
R e s p e k t ,  T o l e r a n z  u n d 
Akzeptanz gegenüber allen 
Menschen“, sagt Schulleiter Dirk 
Winkelmann (62). Er ist stolz auf 
seine Schüler, die sich gestern 

wohl zum letzten Mal auf ihrem 
Schulhof getroffen haben. Nach 
13 Jahren Schule haben sie ihr 
Abi in der Tasche, viele planen 
ein Studium.

Das Multi-Kulti-Klassenfoto – 
im Internet rief es auch rechte 
Hetzer auf den Plan. „Bald sind 
wir Fremde im eigenen Land“, 
postete einer.

Die stolzen Abiturienten ficht 
das nicht an – ein Großteil von 
ihnen besitzt den deutschen 
Pass.

„Deutschland ist unsere Heimat, 
hier wollen wir bleiben – und 
weiter erfolgreich sein.“ 

- Muhammed Tokgür (19) mit 
einem Noten-Schnitt von 1,3. 

„Ich möchte entweder Jura oder 
Lehramt studieren“, sagt der jun-
ge Mann mit türkischen Wurzeln.

- Seine Freundin Aleyna Nasir (19) 
hat pakistanische Vorfahren. Sie 
interessiert sich für die Fliegerei, 
will Flugzeugbau studieren. Wie 
war die Schulzeit? „Es herrschte 
eine tolle Atmosphäre, Multi-
Kulti eben“, sagt sie.

Ist dieses Abi-Foto eine 
deutsche Erfolgsgeschichte?

Laut BILD Zeitung : 
„Die Abiturienten der 
Duisburger Theodor-
König-Gesamtschule 

sind der Beweis, dass in 
unserem Land jeder die 
Chance auf Bildung und 
Erfolg hat – wenn er sie 

nutzt”

Aslında 2 hafta önce ya-
ni 1 Temmuz itibarıyla, 
Avusturya’da  burka/

peçe yasağının başlaması ve 
yasağı ihlal edenlere 150 Euro 
para cezası kesilmesi gereki-
yordu. Ancak yasağın başlan-
gıç tarihi,  son anda bir  kez 
daha ertelendi.  16 Mayıs’ta 
karara bağlanmış olan yasa-
da, yasağın başlangıç tarihi 
artık 1 Ekim olarak geçiyor.
Yaz aylarıyla bir l ikte,  Arap 
turistler  için turizm sezonu 
başladı .  Yasanın yürürlüğe 

gir iş  tarihinin ertelenmesi-
nin sebebi turistlere yönelik 
bir hüküm olabilir mi?

B u r k a l ı /p e ç e l i  t u r i s t l e r i n , 
bir sezona bağlı olmadıkları-
nı ifade eden SPÖ ve ÖVP’nin 
a ç ı k l a m a s ı  ş u  ş e k i l d e : 
“Bunun sebebi,  bunun için 
gerekli olan hazırlık çalışma-
larıdır. Tüm polis karakolları-
na yasaya ilişkin genelgenin 
iletilmesi ve her şeyden ön-
ce de polislerin bir ön eğiti-
me tabi tutulması gerekiyor.”

Burka - çarşaf için son günler
Avusturya´da Burka-çarşaf yasağını içeren yasanın yürürlüğe giriş tarihi 1 Temmuz’dan 1 Ekim’e ertelendi. 

Yaz ayları bittiğinde yasak da başlayacak. Acaba bu turistler için bir muafiyet mi?

Türkiye’de parası bulunan, 
gayrimenkulü ya da ara-
bası olan gurbetçiler ar-

tık sosyal yardımlaşma kap-
samında yardım alamayacak. 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı’na üye olan 57 ülke ara-
sında imzalanan ‘Otomatik Bilgi 
Transferi’ anlaşması kapsamın-
da sıkı denetim gerçekleştirile-
cek. Anlaşma kapsamında ülke-
ler arasında vatandaşın banka 
bilgileri dâhil olmak üzere mal 
varlıklarının ne durumda oldu-
ğu da öğrenilebilecek. Bu kap-
samda yıllarca çalışarak para 
biriktiren ve Türkiye’de yatırım 
yapan gurbetçiler daha önce al-
mış olduğu sosyal yardımlaşma 
paralarından dolayı da işleme 
maruz kalabilecekler. 2016 yılın-
da AGİT’e üye ülkeler tarafından 
alınan karar kapsamında anlaş-
manın 1 Ocak 2018’den itibaren 
yürürlüğe gireceği ifade ediliyor. 
Milyonlarca Türk vatandaşının 
yaşadığı Almanya’da son 10 yıl 
içerisinde alınan sosyal yardım 
paralarının da işleme maruz ka-
lınacağının öğrenilmesiyle bin-
lerce vatandaşın mağdur olaca-
ğı tahmin ediliyor.

MALİYE BAKANLIĞI 
GURBETÇİLERE SAHİP 

ÇIKACAK

Konu hakkında bilgi veren Maliye 
Bakanlığı, anlaşmanın vergi ka-
çakçılığını önlemek kapsamın-

da önemli bir konuma sahip ol-
duğuna dikkat çekerken bilgi 
paylaşımının mecburi olmadı-
ğını ifade etti. Böylece Almanya 
ve Fransa’da yoğun olarak yaşa-
yan gurbetçi vatandaşların sosyal 
yardımlaşma kapsamında ceza-
ya çarptırılmaması için bakanlık 
hassas davranacak. Konu hakkın-
da bilgi veren Maliye Bakanlığı 
yetkilisi;” 1 Ocak 2018’den itiba-
ren AGİT ülkeleri arasında yü-
rürlüğe girecek olan ‘Otomatik 
Bilgi Transferi’ anlaşması önce-
likle vergi kaçakçılığının önemli 
oranda önüne geçmek amacıyla 
imzalanıyor. Ancak Avrupa ülke-
lerinde yaşayan gurbetçi vatan-
daşlarımızın sosyal yardımlaşma 
parası aldıkları gerekçesi ile 10 yıl 
geçmişe dönük olarak yapılabile-
ceği ifade ediliyor. Türkiye’ye zi-
yarete geldiklerinde içinde barı-
nabilecekleri evlerinin dahi bilgi 
paylaşım kapsamında değerlen-
dirileceği iddialarına karşılık, 
yurtdışında gurbetçi olan vatan-
daşlarımızın mağdur olmaması 
için bakanlığımız ne gerekiyorsa 
onu yerine getirecektir” şeklinde 
konuştu.

ANLAŞMANIN 
HUKUKSAL YÖNLERİ 

NELER?

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT) üye ülkeleri ara-
sında 2016’da üzerinde uzlaşılan 
“Otomatik Bilgi Transferi” anlaş-

masına göre üye bir ülkenin, ken-
disinden istenmesi durumunda 
vatandaşlarının banka bilgilerini 
diğer üye ülkelere vermesi gereke-
cek. Bu imkân doğrultusunda, ya-
şadığı yabancı ülkede sosyal yar-
dım almakta olup da Türkiye’de 
parası ve faiz geliri olanların hak-
sız yere yardım aldıkları sonucu-
na varılacak ve haklarında ka-
nuni işlemler yapılabilecek. Her 
ne kadar, parasal imkânları çok 
iyi olmasına rağmen bulundu-
ğu yabancı ülkeden sosyal yar-
dım almak amacıyla kötü niyetli 
davrananları hedef alsa da bu an-
laşmanın uygulamaya koyulma-
sıyla beraber gerçek mağduriyet-
lerin meydana gelme ihtimali de 
oldukça fazla olacağı tahmin edi-
liyor. Bu kapsamda Türkiye’de pa-
rası ve faiz geliri olanların, anlaş-
manın yürürlüğe gireceği 1 Ocak 
2018’den itibaren tespit edilebil-
meleri artık mümkün olacağı için 
çok dikkatli davranmaları gere-
kiyor. Ceza Hukukçusu Mahmut 
Yılmaz dikkat edilmesi gereken 
hususlar hakkında şu açıklama-
larda bulundu; “Şunu söylemek 
icap eder ki uygulama iki yönden 
sonuç doğuracaktır ki bunlar, ce-
zai ve hukukidir. Şu hâlde vatan-
daşlarımızın dikkat etmeleri gere-
ken hususlar sıralana bilir.” 

M e s e l a ,  A l m a n y a  v e 
Avusturya`da  sosyal yardım alma 
durumunda bulunan vatandaşla-
rımızın, Türkiye’deki faiz gelirle-
rini beyan etmeleri durumunda 

haklarında cezai herhangi bir so-
ruşturma açılmayacaktır. Böylece 
cezai sorumluluktan kaçınabile-
ceklerdir. Bu konuda hususiyetle 
“Avukat”, “Vergi uzmanı” gibi yet-
kin kişilerden profesyonel destek 
alınmalıdır.
- Özellikle vatandaşlarımızın uy-
gulama karşısında bilgilendiril-
meleri noktasında başkonsolos-
luklarımıza bu konuda büyük 
görevler düşmektedir. Buna kar-
şılık da vatandaşlarımızın konso-
losluklarla daimî surette irtibat 
halinde olmalarında fayda bulun-
maktadır.
- Uygulama sonrası meydana ge-
lebilecek mağduriyetlerin gide-
rilmesi noktasında da örneğin 
Almanya’daki gurbetçilerimizin 
Alman yargı makamlarına avu-
katlar aracılığıyla başvurmala-
rı, hukuki haklarını sonuna ka-
dar talep etmeleri gerekmektedir. 
Buna rağmen sonuç alınamaz ve 
iç hukuk yollarının tamamı da tü-
ketilmiş ise bir başka seçenek var-
dır ki o da Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne başvurmaktır.
- Olası bir mağduriyete karşı 
müracaat edilebilecek bir baş-
ka mercii de Türkiye’nin biza-
tihi kendi yargı makamlarıdır. 
Unutulmamalıdır ki vatandaşı 
ile alakalı bilgi paylaşımında bu-
lunacak olan Türkiye’dir. Haliyle 
m ağdu r  va t a n d a ş l a r ı m ı z ı n 
Türkiye’ye karşı tazminat isteme 
hakları hukuk çerçevesinde müm-
kün olabilecektir.

Avusturyà da sosyal yardım alanlar 
Türkiye’den kontrol edilecek

Yurt dışında yaşa-
dıkları ülkede sosyal 
yardım alan gurbet-
çiler 1 Ocak 2018’den 

itibaren mercek altına 
alınacak. Uluslararası 
anlaşma kapsamında 

yardım alan vatan-
daşların Türkiye’deki 

mal varlıkları ve para-
ları incelenecek.
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tan sonra açıklama yapan Alevi 
Kültür Dernekleri Genel Başkanı 
Doğan Demir, „Adalet bir türlü te-
celli etmiyor onun için biz Aleviler 
Madımak’ta adalet istiyoruz. Biz 
Aleviler dili, dini, rengi, ırkı ne olur-
sa olsun hiç kimsenin yakılması-
nı, katledilmesini istemiyoruz. Bu 
devlet, bu ayıbıyla yüzleşmelidir. 
Adalet her zaman lazımdır bizlere, 
adalet bugün ceberut anlayışa da la-
zımdır yarın onlara da lazım olacak-
tır“ dedi.

CHP Ankara Milletvekili Şenal 
Sarıhan ise, 24 yıldır adalet ara-
yışı içerisinde olduklarını belir-
terek, şunları söyledi:

„Mahkemelerde her yolu dene-
meye çalıştık adalet sağlansın, 
katiller bulunsun, arkalarında-
ki örgütler ele geçirilsin diye eli-
mizden gelen bütün olanakları 
kullandık ama ne yazık ki yar-
gıdan aldığımız sonuç 15 bin ki-
şinin bu olayın faili olduğunun 
polis kayıtlarında bilinmesine 
karşın sadece 180 kişi yargı önü-
ne geldi ve sonuç olarak bir avuç 
insana ceza verildi. Oysa o ör-
gütlerin kimlikleri, o örgütlerin 
bu olaydaki katkıları saptanmış 
olsaydı belki Türkiye bugün bu 
antilaik ve antidemokratik or-
tamdan uzaklaşmış olacaktı. Biz 
burada Cumhuriyet Halk Partisi 
vekilleri olarak adalet için yürü-
yen Genel Başkan sıfatı ile değil 
yurttaş Kılıçdaroğlu sıfatı ile yü-
rüyen arkadaşlarımızın adalet 
anlayışlarıyla Sivas katliamın-
daki adalet arayışımızı buluştu-

ruyor, büyütüyor ve büyüklüğü 
bütün Türkiye’ye yaymak istiyo-
ruz.“

CHP İstanbul Milletvekili 
Sezgin Tanrıkulu ise, „2 Temmuz 
1993’te sadece Madımak Oteli 
yanmadı, insanlar yanmadı. 
Türkiye’nin kendisi yandı ve in-
sanlık yandı ve yanmaya devam 
ediyor. Onun için adalet diyoruz, 
adalet için yürüyoruz ve bugün 
de Sivas’ta Madımak’ta adalet 
sağlanana kadar da Türkiye’de 
adalet sağlanmaz diyoruz. Biz 
bu canlarımızın acısıyla yanıyo-
ruz ama başka insanlar yanma-
sın diye yollardayız“ dedi.

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa 
Milletvekili Osman Baydemir de, 
bundan 24 yıl önce aydınlıktan, 
ışıktan korkanların bu ülkenin 
gencecik pırıl pırıl aydınlık yüzle-
rine kıydıklarını ifade ederek, şun-
ları söyledi:

„Diri diri canları yaktılar ama he-
saba katmadıkları bir şey vardı o 
yangın, o ateş, o bilinçle buluştu 
ve bütün Ortadoğu coğrafyasına 
bir mücadele azmini miras olarak 
bıraktı. Bugün buraya 3 tane ka-
ranfil bıraktım. HDP milletvekil-
leri, HDP merkez yürütme kuru-
lu ve HDP’nin tüm bileşenleri ve 
HDP’ye gönül vermiş milyonlarca 
insan adına, milyonlarca can adı-
na 3 karanfil bıraktık. Bunlardan 
bir tanesi Şeyh Said’in torunları 
adına bırakılan bir karanfildir. Bir 
tanesi Seyit Rıza’nın torunları adı-
na bırakılmış bir karanfildir, bir 
diğeri de Hacı Bektaşi Veli ve Pir 

Sultan’ın torunları adına bırakıl-
mış karanfildir. Çok iyi biliyoruz 
ki canlar bir olduğumuzda maz-
lumlar bir olduğumuzda karanlığı 
yeneceğiz, aydınlığı bu coğrafyaya 
hakim kılacağız.“

„33 CANIMIZ İÇİN 
ADALET İSTİYORUZ’

Daha sonra bina önünde toplanan 
kalabalığa yönelik etkinliğe katı-
lan kuruluş temsilcileri kısa ko-
nuşmalar yaptı. Pir Sultan Abdal 
Kültür Derneği Genel Başkan Gani 
Kaplan içinde adaletin olmadığı 
devasa adalet sarayları yapıldığı-
nı belirterek, şunları söyledi:

„Bizler Madımak Oteli’nin utanç 
müzesi olması için buralarda-
yız. Biliyorsunuz bir adalet yürü-
yüşü var. Ankara’dan İstanbul’a 
yürüyen başta Genel Başkan 
Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm yol-
daşlarını Sivas’tan sizlerin hu-
zurunda saygıyla selamlıyorum. 
Bizler Madımak Oteli’nde katle-
dilen 33 canımız için adalet isti-
yoruz. Bizler Berkin Elvan için, Ali 
İsmail Korkmaz için adalet istiyo-
ruz. Bizler Çorum için adalet isti-
yoruz. Bizler herkes için adalet is-
tiyoruz.“

Hacı Bektaşi Veli Anadolu 
Kültür Vakfı Genel Başkanı Tuncer 
Baş ise, „Madımak ’utanç müze-
si’ olana kadar, bizler eşit yurt-
taşlar olana kadar, yeryüzünde 
adalet sağlanana kadar buradan 
İstanbul’a başlatılan adalet yürü-
yüşünü de selamlıyorum“ dedi.

İSİM TEPKİSİ

Olayda hayatını kaybedenlerden 
Gülsüm Karababa’nın ağabeyi 
Hüseyin Karababa da aileler adı-
na konuştu. Karababa, olayda öl-
dürülen göstericiler Ahmet Alan 
ve Hakan Türkgil’in de bina için-
deki anı köşesinde isimlerinin 
var olmasını asla kabul etmeye-
ceklerini söyledi.

Ko n u ş m a l a r ı n  a r d ı n d a n 
kalabalık grup, geldikleri gü-
zergahı kullanarak etkinliği 
sonlandırdı.

Anma programı için kentte 
geniş güvenlik önlemleri alındı. 
Çevre illerden de takviye polis 
ekipleri Sivas’a geldi. Yaklaşık 
3 bin polisin görev yaptığı anma 
etkinlikleri süresince polis he-
likopteri tedbir amacıyla, kent 
merkezi üzerinde uçuş yaptı.

Eski Madımak Oteli’nin bu-
lunduğu sokak ile yürüyüşün 
yapıldığı güzergah, araç trafiği-
ne kapatıldı. Güzergahtaki çöp 
konteynerleri ve park halindeki 
araçlar güvenlik amacıyla kaldı-
rıldı. Bilim ve Kültür Merkezi’nde 
ve yürüyüş güzergahındaki bazı 
noktalarda dedektörler ve kö-
peklerle arama yapıldı.

Hayatını kaybedenlerin aile-
leri, Madımak Oteli „utanç mü-
zesine“ dönüştürülmediği için 
anı köşesine karanfil bırakmadı. 
Aileler, eski Madımak Oteli giri-
şi kapısı önüne karanfil bıraktı.

A n m a  p r o g r a m ı n d a , 
CHP Genel  B aşkanı  Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun mesajı okundu.

SİVAS (AA, 2.07.2017)-2 
Temmuz 1993’te Sivas’taki 
Pir Sultan Abdal Kültür 

Etkinlikleri’ne gelenlerin konakla-
dığı Madımak Oteli’nin ateşe veril-
mesi sonucu hayatını kaybeden 33 
aydın ve 2 otel görevlisi, katliamın 
24’üncü yıl dönümünde anıldı. İlk 
anma programı Valilik koordine-
sinde gerçekleştirildi.

Valilik öncülüğündeki kuru-
luşların anma programının ardın-
dan, yurt içi ve dışından gelen on 
bin kişi eski Madımak Oteli, bu-
günkü İl Özel İdare Bilim ve Kültür 
Merkezi’nin önüne kadar yürüdü. 
Aileler, daha önce aldıkları karar 
doğrultusunda müze oluncaya ka-
dar binaya girmeme kararını sür-
dürdü. Anma programında bir grup 
semah döndü. Yaklaşık 3 bin polisin 
görev yaptığı anma etkinlikleri süre-
since polis helikopteri kent merkezi 
üzerinde uçuş yaptı.

 
Sivas Katliamında  

hayatlarını kaybedenler 
24’üncü yılında anıldı

 
Vali Davut Gül, Belediye Başkanı 
S a m i  Ay d ı n ,  C u m h u r i y e t 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alim 
Yıldız, Cem Vakfı Genel Başkanı 
Erdoğan Döner, Emniyet Müdürü 
Turan Aksoy, İl Jandarma Komutanı 
Albay Sinan Şen, Ticaret Sanayi 
Odası Başkanı Osman Yıldırım ile 
çeşitli kurum ve sivil toplum kurulu-
şu temsilcilerinden oluşan bir grup 
eski Madımak Oteli, bugünkü Sivas 
Bilim ve Kültür Merkezi’ne gelerek, 
bina içerisinde, katliamda yaşamını 
yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı 
köşesine karanfil bıraktı.

 Daha sonra kısa bir açıklama ya-
pan Vali Davut Gül, şöyle konuştu:

„Öncelikle hayatını kaybeden-
lere Allah’tan rahmet diliyorum. 
Ailelerinin, milletimizin başı sağ ol-

sun. Bu milletimizin, devletimizin, 
birliğine, bütünlüğüne kardeşliğine 
yapılmış bir olay. Bu olayın hedefi 
Türkiye Cumhuriyeti. Mağduru baş-
ta Sivas ve Sivaslılar olmak üzere 
Türkiye Cumhuriyeti, aileler ve bü-
tün milletimiz. Allah, bu tür olayla-
rı tekrarlatmasın. Şer güçler geçmiş-
te de şimdi de gelecekte de bu tür 
provakasyonlara girecektir, giriyor-
lar. Ben tekrardan ailelere başsağlı-
ğı diliyorum. Hayatını kaybedenle-
re de Allah’tan rahmet diliyorum.“

„ARTIK 
KENETLENMELİYİZ“

Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan 
Döner ise, 24 yıl önceki insanlık ayı-
bını, katledilen canları anmak için 
buraya geldiklerini ifade ederken 
şöyle dedi:

„Yöneticilerimizle, sivil toplum ku-
ruluşlarıyla buradayız. İsteriz ki 
bu olaylar bir daha yaşanmasın. 
Yalnız Sivasımız bu ayıbını temiz-
lemeli. Sivaslılarla temizlemeli. 
Tüm Sivaslılarla bu acıya sahip çık-
mamız gerekir. Acılar paylaşılarak 
azalır. Bu gerginlikten beslenenler 

olabilir. Siz güçlü olacak, dik du-
racaksınız ki o şer güçler ülkemiz-
de bu katliamları artık gerçekleştir-
mesin, yapamaz hale gelsinler. Biz 
anma için buradayız. Canlarımızı 
tekrar saygıyla minnetle anıyoruz. 
Ruhları şad olsun diyoruz. Bu acı-
lar bizlerin güzel dersler çıkarma-
mızı da beraberinde getiriyor. Artık 
kenetlenmeliyiz. Toplum acıları-
na da sevinçlerine de sahip çıkma-
lı, hep beraber. Sivas esnafıyla, ya-
şayanıyla, tüm gruplarıyla bu acıya 
sahip çıkacak ki, bu acılar azalsın.“

 
10 BİN KİŞİNİN 

KATILDIĞI İKİNCİ 
TÖREN

Valilik öncülüğündeki kuruluşla-
rın anma programının ardından, 
yurt içi ve dışından gelen binler-
ce kişi Seyrantepe Mahallesi’ndeki 
Hacı Bektaş-ı Veli binası önünde 
toplandı. Aralarında CHP, HDP gi-
bi çeşitli siyasi parti, Alevi-Bektaşi 
dernekleri, sendikalar ve çeşitli si-
vil toplu kurulu temsilci ve üyele-
rinden oluşan yaklaşık 10 bin kişi, 
önde olayda yaşamını yitirenlerin 
aileleri olmak üzere yürüyüşe geç-

ti. Ethembey parkı güzergahını kul-
lanan kalabalık, Mevlana Caddesi, 
ve kent meydanı üzerinden Atatürk 
Caddesi’nden eski Madımak Oteli, 
bugünkü İl Özel İdare Bilim ve 
Kültür Merkezi önüne geldi.

Binanın önüne barikat kuran 
polis ekipleri, sadece siyasiler ile 
olayda yaşamını yitirenlerin yakın-
larının bina önüne kadar girmesi-
ne izin verdi. Aileler, daha önce al-
dıkları karar doğrultusunda müze 
oluncaya kadar binaya girmeme ka-
rarını sürdürdü.

Eski otel binası önünde CHP 
Milletvekilleri Şenal Sarıhan, 
Sezgin Tanrıkulu, Ali Akyıldız ile 
HDP SözcüsüÿOsman Baydemir ai-
leler ile birlikte karanfil bıraktı. Otel 
önünde ellerinde çeşitli pankart ve 
dövizler taşıyan grup ’Madımak’ın 
hesabı sorulacak’ sloganları attı. 
Semah gösterisi yapıldı. Olayda ya-
şamını yitirenler için sayı duruşun-
da bulunuldu, ölenlerin isimleri de 
tek tek okundu.

‚MADIMAK’TA ADALET 
İSTİYORUZ‘

Bina önüne karanfil bıraktık-

Sivas Katliamı’nda 
hayatlarını kaybedenler 

24’üncü yılında anıldı
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Ama insan sevdiği zaman her 
şeye katlanıyor. Dolmabahçe 
Stadyumu’ndaki boks antren-
manları  esnasında,  Avrupa 
şampiyonluğuna hazırlanan 
ve daha sonra üç kere Avrupa 
şampiyonu olan Sayın Cemal 
Kamacı`yı izler ve onun gibi 
profesyonel bir boks şampiyo-
nu olmak isterdim.
Y e n i  V a t a n  G a z e t e s i : 
Viyana`ya neden geldiniz ve 
boks sporu askıda mı kaldı?
Kuşcu:  Viyana`ya mesleğim 
nedeniyle geldim ve Viyana 
Üniversitesi merkez spor sa-
lonunda antrenör Herr Weiss 
ile tanıştım.  Sonrasında ise 
Wiener Verkehrs Verein Boks 
Kulübü’nde antrenör Schwarz 
ile çalışmalara devam ettim. 
Bu arada çalışıyordum tabii. 
Yeni Vatan Gazetesi: Şu anda, 
66 yaşında halen boks yapma-
nızın sebebi nedir?
Kuşcu: Cumhuriyetimizin ku-
rucusu büyük Atatürk’ümüz, 
“Sağlam kafa sağlam vücutta 
bulunur.” sözüyle, spor yap-
manın yararlarını vurgulamış-
tır.  Ben de bu anlamda boks 
sporuna devam ederek; her 
yaşta spor yaparak sağlıklı 

kalınabileceğini, hangi yaşta 
olunursa olunsun insanların 
hedef ler ini  kaybetmemele -
ri gerektiğini ve hedeflere geç 
de olsa varılabileceğini göster-
mek istiyorum.  Sporla, ener-
jik ve dinamik kalarak, yine 
Atatürk’ümüzün bizlere vermiş 
olduğu, ``Yurtta barış dünya-
da barış`` prensibini, Türkiye 
ve dünya çapında yayarak ya-
şatma hedefine varmaya gay-
ret etmekteyim.
Yeni Vatan Gazetesi: Boks ant-
renmanlarınızın yanı sıra boks 
sporu için neler yapmaktası-
nız?
K u ş c u :   Şu  a n d a  Tü r k iye 
P r o f e s y o n e l  B o k s 
Federasyonu’nun yurtdışın-
dan sorumlu asbaşkanı ola-
rak federasyonun uluslararası 
boks teşkilatlarıyla ilişkilerini 
en mükemmel düzeye getirmek 
için fahri olarak da çalışmak-
tayım. Gençlerin boks sporu-
nu meslek olarak da edinerek 
hem spor yapma hem de ka-
zanç sağlama imkânlarını an-
latmak ve duyurmak, bu dö-
nemdeki çalışma programımın 
içinde.
Y e n i  V a t a n  G a z e t e s i : 

Önümüzdeki dönemde Türkiye 
Boks Federasyonu’nun ne gibi 
çalışmaları olacak? 
Kuşcu:  Eylül 2017 ayı içinde 
İstanbul’da gerçekleştirilecek 
profesyonel boks turnuvasın-
da, eski Avrupa şampiyonu ve 
boksun duayeni olan tanınmış 
bir boksörle karşılaşacağım 5 
rauntluk gösteri maçına hazır-
lanmaktayım.
Y e n i  V a t a n  G a z e t e s i : 
Antrenman programınız nedir?
Kuşcu: Viyanalı antrenörümle 
her hafta, her biri 21 raunt olan 
profesyonel antrenmanlarıma 
devam ediyorum. Ayrıca her 
gün 10 km koşuyor ve kondis-

Yeni Vatan Gazetesi : Boksa ne 
zaman ve kimin teşviğiyle baş-
ladınız. Bu Boks ve spor aşkı 
nereden geliyor sayın Kuşcu? 

Yeni Vatan Gazetesi: Boksa ne 
zaman ve kimin teşvikiyle baş-
ladınız? Bu boks ve spor aşkı 
nereden geliyor Sayın Kuşcu?
Ali  Yavuz Kuşcu:  Rahmetl i 
a m c a m  İ s m e t  Ku ş c u ` n u n , 
İstanbul ağır sıklet boksörle-
rinden biri olması sebebiyle 
bana ve ağabeyime küçük yaş-
larda boks öğretmesiyle başla-
dım. Amcamızdan, 1950’li yıl-
ların ağır sıklet dünya boks 
şampiyonu, lakabı Kara Bomba 

olan Joe Louis`in boks maçla-
rını dinlemekle motive oldum.
Yeni Vatan Gazetesi: O dönem-
ler yani 1950’li ve 60’lı yıllar 
nasıldı? Hangi olaylar sizi et-
kiledi?
Kuşcu:  Çok güzeldi.  1950’li 
ve 60’lı  yıllarda, sinemalar-
da film öncesi veya film arala-
rında, haberler ve spor haber-
leri gösterilirdi.  Bu vesileyle 
önemli boks maçlarını kısa da 
olsa seyredebilirdik. Herkese 
komik gelebilir ama biz bu kı-
sa ve küçük aralardaki boks 
maçlarından çok etkilenirdik. 
Çünkü bu maçları tek görme 
imkânımız, sinemalardaki kı-

sa reklam aralarında gösteri-
len filmlerdi. Çok mutlu olur-
duk. 
Yeni  Vatan Gaz etesi :  Daha 
sonra boks ile yavaş yavaş ta-
nışmanız nasıl oldu? 
K u ş c u :  D a h a  s o n r a ,  y i -
n e  a m c a m ı n  d e s t e ğ i y -
le ,  Dolmabahçe`deki ,  ş im-
di  B eşiktaş Stadyumu olan 
z a m a n ı n ı n  D o l m a b a h ç e 
S t a dy u m u ` n u n  ( e s k i  i s m i 
Mithatpaşa Stadyumu) altında-
ki Türk Boks Federasyonu’nun 
antrenman salonunda, Milli 
Takım Boks Antrenörü Sayın 
Bülent  Sümer (eski  Avrupa 
ikincisi ve Balkan şampiyonu) 

ve Sayın Halit Ergönül`ün boks 
antrenmanlar ına  kat ı ld ım. 
Beylerbeyi Boks Kulübü`nde, 
Sayın Kemal Şahin ve üç kere 
Balkan şampiyonu olmuş olan 
Hüseyin Çolakoğlu ile çalıştım. 
Sayın Bülent Sümer’in tavsi-
yesiyle, İstanbul Beylerbeyi 
Kulübü’nün lisanslı boksörü 
oldum.
Yeni Vatan Gazetesi: Okul dö-
neminde nası l  götürdünüz 
boks sporunu? Kimi kendinize 
örnek aldınız? 
K u ş c u :  O k u l  d ö n e m i n d e , 
İstanbul Bakırköy Lisesi’nin 
lisanslı boksörü olarak bok-
sa devam ettim. Kolay değildi. 

Ali Yavuz Kuşcu

Ali Yavuz Kuşcu, 27 Nisan 1951, İstanbul doğum-
lu. Yaşı 66 ama boks gibi ağır bir sporun çocukluk-

tan beri adeta aşığı. İstisnasız her gün sabah beşte 
kalkan Kuşcu, koşu, hafif ağırlık ve diğer sporla-

rını yapıyor. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve 
Tarih bölümü mezunu olan Kuşcu ayrıca, havacı-

lık ve pilotluk eğitimi almış. Uluslararası nakliyat ve lojistik alanında 
sektör temsilciliği yanında profesyonel olarak pilotluk görevi de ya-
pan Kuşcu ile spor, boks ve genel olarak yoğun temposu içinde, Yeni 

Vatan Gazetesi’ni ziyareti sırasında konuştuk.

RÖPORTAJ 

66 yaşında örnek 
sporcu insan
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İHA’nın haberine göre ko-
nuşmasına 15 Temmuz şe-
hitlerini anarak başlayan 

CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder, 
terör örgütü PKK tarafından 
şehit edilen öğretmen Necmet-
tin Yılmaz’a değinerek, “Ne 
istiyorsunuz? Bu daha hayatı-
nın baharında annesiyle ba-
basıyla yaşayacak ömrü olan 
23 yaşındaki öğretmenden ne 
istediniz? Belki yarın öbür gün 
evlenip çoluğu çocuğuyla, sev-
diğiyle yaşayacak ömrü olan bu 
öğretmenden ne istediniz? Bu 
işlediğiniz adi cinayetle siz bu 
coğrafyada sadece gencecik bir 
insanı değil insanlığı, vicdanı, 
haysiyeti, onuru da katletti-
niz. Ne istiyorsunuz? Gencecik 
bir insanı öldürüp suya atmak 
neyin nesidir? Sizin ölüye de 
mi saygınız yoktur? Ölmüş bir 
insanın son bir kez annesiyle, 
babasıyla buluşmasına da mı 
saygınız yoktur? Anne baba 
çocuğunun cenazesini almasın 
mı? Bu zavallı öğretmene bir ce-
nazeyi de mi çok gördünüz? Bir 
avuç toprağı da mı çok gördü-

nüz? Edemediniz mi bir yolun 
kenarına bırakıp birinin alma-
sını edemediniz mi? Gencecik 
bir insanı suya atmak neyin 
nesidir?

Munzur Dağları’nın piri pak 
suyunu bu adi cinayetle kirlet-
meye utanmadınız mı? Adlarını 
kendinize mal ettiğiniz bu dağ-

ların zirvesine kurulmuş ağalar 
divanının gölgesi, onların ız-
dırap dolu bakışları da mı sizi 
utandırmıyor? Bu neyin davası-
dır? Ne uğruna öldürüyorsunuz 
ne uğruna ölüyorsunuz; bu kör 
şiddetin sebebi neyin nesidir?” 
dedi.

İl Başkanı Ali Rıza Güder’in ko-

nuşması sırasında başta Tunce-
li Valisi Tuncay Sonel, Jandar-
ma Bölge Komutanı Tümgeneral 
Salih Karataş olmak üzere katı-
lımcılar gözyaşlarını tutamadı.

Güder’in konuşması ayakta al-
kışlanırken, Vali Sonel ve katı-
lımcılar il başkanını konuşma-
sından ötürü tebrik etti.

CHP’li başkanın bu sözleri 
herkesi ağlattı…

Tunceli’de 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle valilik ve belediye tarafından 
“15 Temmuz Şehitlerimizi Anıyoruz” programında kaçırılıp şehit edilen öğretmenle ilgili konu-

şan CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder, protokol dahil çoğu kişiyi ağlattı… Günder, terör örgütü 
PKK’ya çok sert tepki gösterdi.

yon antrenmanları yapıyorum. 
Uzun yıllardır her gün antren-
man yapmakta olduğum için 
yüksek kondisyona ulaşmak 
benim için rutin bir durum. 
Yeni Vatan Gazetesi:  Gösteri 
maçı sonrası bir programınız 
var mı?
Kuşcu:  Tanınmış yardım ku-
ruluşlarının gerçekleştireceği 
dünya barışı ve çocuklarımızın 
geleceği konulu çeşitli ulusla-
rarası yardım organizasyonla-
rında gösteri maçları yapmaya 
devam edeceğim.
Y e n i  V a t a n  G a z e t e s i : 
Gençlerimize tavsiyeleriniz ne-
ler olabilir?
Kuşcu:  İyi bir tahsil yapma-
lı  ve meslek edinmelidirler. 
Eğitimleri yanında gençleri-
miz kesinlikle spor yapmalılar. 
Rahmetli amcamın tavsiyesi, 
‘ne iş yaparsan yap hayatında 
daima spor olmalı’ prensibini 
daima benimsedim, yaşadım 
ve hala bu prensiple yaşıyo-
rum.
Yeni Vatan Gaz etesi:  Hangi 
meslekleri tavsiye ediyorsu-
nuz?
Kuşcu: Her genç mümkün ol-
duğunca kabiliyetleri çerçeve-
sinde bir meslek seçmeli. Şu 
anda dünyada 5000 pilot açı-
ğı var.  Bu nedenle özellikle pi-
lotluk mesleğini tavsiye ediyo-
rum ve bu mesleği öğrenmek 
isteyen gençlere memnuni-

yetle yol göstermeye hazırım.  
Ayrıca öğrenim yapmamış an-
cak sporu seven gençlerimi-
ze de profesyonel boksörlü-
ğün iyi bir geleceği olduğunu 
ve halen kalifiye boksörlere ih-
tiyaç olduğunu hatırlatmak is-
terim.  Bu konuda da gençlere 

yol gösterebileceğimi söyleye-
bilirim.
Yeni Vatan Gazetesi: Avusturya 
Türkiye Ticaret Birliği ve eski 
Çatı Kuruluşu Başkanı olarak 
vatandaşlarımıza bir mesajı-
nız var mı?
Kuşcu:  Evet . Saygıdeğer va-

tandaşlarımıza tavsiyem, Türk 
milletinin her türlü ön yar-
gıdan uzak dil, din, ırk ayırt 
e t m e k s i z i n  b i r l i k  ve  b e r a -
berlik içinde yükselmesini, 
Avusturya ve dünya ile ahenkli 
bir şekilde ekonomik ve kültü-
rel bağları güçlendirmeyi sağ-
lamalarıdır.  Aziz anavatanı-
mız ve yaşamakta olduğumuz 
yeni vatanımız arasında güçlü 
bir köprü oluşturarak ekono-
mik işbirliğini üst seviyelere 
taşımalarıdır. Laik demokrat 
cumhuriyetimizin, Atatürk il-
keleri çerçevesinde, adaletli, 
demokratik çok sesli mevcut 
medeniyetler seviyesine çıka-
cağına ve dünyaya örnek olabi-
leceğine ve katma değer getire-
bileceğine eminim. Bu söyleşi 
imkânını verdiğinizden dola-
yı, takribi 20 senedir, yaz kış 
bıkmadan usanmadan başa-
rıyla yayınlarına devam ede-
rek Avusturya`daki Türkiye 
göçmeni vatandaşlarımızı ay-
rım yapmadan bilgilendiren, 
aydınlatan ve Avusturya - Türk 
dostluğuna katkıda bulunan 
Yeni Vatan Gazetesi`ne candan 
teşekkür ediyorum. Sporla, 
sağlıcakla kalınız lütfen.
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Mersin Müftülüğü’nden 
Kuran kursu öğreticile-
rine skandal tavsiyede 

bulunuldu.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin 
haberine göre; Mersin’de 
müftülüğün 4 – 6 yaş grubu 
çocukların da eğitim görece-
ği Kuran kursu seminerinde 
“Kendinizi sevdirmek için” 
başlığı altında eğitimcilere 
“Dokunmak, başını, yanak-
larını okşamak, sarılmak, öp-
mek” gibi davranışlarda bu-
lunmaları önerildi. Sunumda 
müftülüğün, çocuk gelişimi 
konusunda uzman olmayan 
din eğiticilerine yaptığı “do-
kunma” tavsiyesinin gerek-
çesi ise “Kendinizi sevdirmek 
için” denilerek açıklandı. Ço-
cukların istismarının önünü 
açabilecek tavsiyeler içinde 

‘dokunma’ başlığı altında 
“yanaklarını okşamak, sarıl-
mak, öpmek” gibi davranışlar 
da sunumda yer aldı. Konuyu 
uzmanlar şöyle değerlendir-
di:
 
Psikolog İlknur Efeçınar: “Ço-
cuklara öğrettiğimiz, kızların 

ve erkeklerin özel bölgeleri, 
bunun dışında erojen bölge-
ler, yanaklar, boyun, avuç 
her şey eğitimde kullanılacak 
materyaller değildir. Dokto-
run bile çocuğun annesi, ba-
bası yanındayken çocuğa do-
kunması ve müdahale etmesi 
gerekiyor. Dokunmak çok 

sevdiği birisinden geliyorsa 
ve bir iletişim biçimi olarak 
anlıyorsa, herkesle yapılabi-
lir diye algılayabilir. Anne 
babalara da çocukları dudak-
larından öpmemeleri tavsiye-
sinde bulunuruz.”

„AYIRT EDEMİYOR“

Eğitim bilimci Prof. Dr. Nej-
la Kurul: “Fiziksel temas, 
çocuğun gelişimi açısından 
doğru olmayan bir yöntem. 
Çocuklara bedeninin kendi-
sine ait olduğunu anlatılması 
ve birincil ilişkilerin dışında 
‘dur, yapma, dokunmanı is-
temiyorum’ diyebileceği bir 
eğitim tarzı gerekiyor. Çocuk 
herkesin kendisini sevdiğini 
düşünüyor, ayırt edemiyor. 
Bireyleri tanıması ve ayırt 
edebilmesi için çocukların 
küçük yaşlardan itibaren eği-
tilmeleri gerekiyor. Çocuğun 
bireysel gelişimi açısından 
aileden başlayarak eğitim 
vermek ve çocukları nesne 
değil özne olarak görmek ge-
rekiyor.”

Mersin 
Müftülüğü’nün Kuran 
kursu öğreticilerine 
verdiği skandal tav-

siyesiyeye uzman 
psikologlar tepki 

gösterdi.

„Çocukla temas yanlış“
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Bir önceki yazımda doğ-
ru ya da yanlışı bul-
mak yerine marifetli 

olmanın öneminden bahset-
miştim. Bence illa marifet-
li olmak istiyorsak, dostça 
davranmak konusuyla başla-
malıyız. İşte bu sebeple, bu 
yazımda dostça davranma 
konusundaki performansını 
arttıracak aydınlatıcı rehber-
li bir meditasyonu paylaşmak 
istiyorum. (Bu meditasyonu 
Subhadramati’nin etik dav-
ranmakla ilgili kitabından 
aldım) 

Bu meditasyon, “Ne yapsam 
olmadı, gereğinden fazla 
dostçaydım” şeklinde düşü-
nürken aynı zamanda “Aca-
ba?” diyenlere özel bir me-
ditasyon. Yaz boyunca bu 
meditasyona her gün kum-
salda güneşlenirken ya da 
serviste işe giderken 6-7 da-
kika bilemediniz maximum 
10 dakika zaman ayırmanız 
yeterli. Yanınızdakiler sizin 
uyuduğunuzu zannederler! 
Böylece ne yaptığınızı  anlat-
mak zorunda kalmazsınız! 

 Bu çalışmayı uzun soluklu 
yapmaya niyetliyseniz yanı-
nıza not defteri almanız iyi 
olur. Şimdi gözlerinizi kapa-
yın ve yakın zamanda “doğ-
ru” olduğuna inandığınız 
fakat karşınızdaki kişi tara-
fından dostça algılanmayan 
bir hareketinizi hatırlayın. O 
anı sanki tekrar yaşıyormuş 
gibi imgeleyin. Tam olarak 
o anın içinde olduğunuza 
inandığınızda, bedeninize 
konsantre olun. Şimdi bakın 
bakalım bedeninizde fiziksel 
olarak neler, hissediyorsu-
nuz? Bedeninizin neresinde 
enerji daha çok hissediliyor, 
bu enerji nasıl bir enerji? O 
an o kişi ile aranızda geçen-
lerden dolayı duygusal olarak 
nasıl hissediyorsunuz? 

Fiziksel ve duygusal olarak 
hissettikleriniz dünyayla 
olan ilişkinizi nasıl etkili-

yor?...... Hiç yorum yapma-
dan, kendinizi haklı çıkart-
maya çalışmadan bir müddet 
bu sorulara yanıtların gelme-
sini bekleyin.…….Şimdi göz-
lerinizi açın ve gelen yanıtla-
rı defterinize yazın.

Şimdi tekrar gözlerinizi ka-
payın. Yine dostça ya da cö-
mertçe davrandığınız bir an 
olsun. Fakat bu seferkinde 
karşı taraf dostça davrandı-
ğınızı gerçekten hissetmiş ol-
sun. Bu çok ufak bir olay dahi 
olabilir. Aynı şekilde olay sı-
rasında bedeninizde fiziksel 

olarak neler hissettiğinize 
bakın. Bedeninizin neresin-
de en çok enerjiyi hissettiniz 
ve bu enerji nasıl bir enerji? 
Duygusal olarak neler his-
settiniz. Fiziksel ve duygu-
sal hissettikleriniz dünyayla 
olan ilişkinizi nasıl etkiliyor? 
Birkaç dakikalığına bu dene-
yimi iyice hissedin…. Şimdi 
gözlerinizi açın ve bu soru-
ların yanıtını da defterinize 
yazın.

İlk uygulamadan itibaren 
sizde bir şeylerin değişece-
ğinden emin olabilirsiniz. Bu 

tarz basit, fakat etkili uygula-
maların çok tehlikeli olabile-
ceğini de unutmayın. Mevcut 
hayatınızı mahvedebilirler. 
Çünkü sizi değişime zorlar. 
Fakat bilinçli yaşam konu-
sunda sizi destekler. Bağım-
lılıklarınızdan kurtarır.  Ken-
dinize ve diğerlerine daha az 
zarar vermeye başlarsınız.

 Her Daim Sevgi ve Işıkla

Sibel KAVUNOĞLU

www.nefestr.com

Öfke temel duygularımız-
dan biri olduğu için ta-
mamen yok olması hem 

sağlıksızdır hem de mümkün de-
ğildir. Ancak öfkenin yıkıcı so-
nuçlar doğurmasını engellemek 
mümkündür.

Öfke kontrolü kişinin öfkeyi sağ-
lıklı sınırlarda yaşantılaması ve 
öfke sonucu oluşan davranışla-
rın kişinin kontrolünde olması 
durumudur. 

Öfke sanıldığı gibi bir anda or-
taya çıkmaz. Öfkenin oluşum 
aşamaları vardır. Bu süreç iyi 
tanınırsa yönetilebilir.

Öfke anında mevcut uyarıcı ile 
yaşananlar önceki olumsuz de-
neyimlerle ilişkilendirilir. Kişi 
o sırada engellenme, incinme 
ya da tehdit hissediyor olabilir. 
Burada tuzak düşünceler devre-
ye girer. Kendisine haksızlık ya-
pıldığını, insanlara haklılığını 
ispatlaması gerektiğini, değer-
lerine saldırıldığını, aşağılandı-
ğını, karşısındakini sindirerek 
kendisini koruyacağını düşüne-
bilir. Dolayısıyla mevcut durumu 
abartılmış, çarpıtılmış algılar ve 
gerçeği temsil etmeyen yanına 
odaklanır. Böylece öfke duygusu 

daha da beslenir. Durum kont-
rolden çıkar ve öfke patlaması 
yaşanır. Bu da demek oluyor ki 
öfke kontrolü sağlayabilmek için 
öfkeyi sorgulamak gerekir. 

Kişiler olaylara yüklediği an-
lamlara, olaylarla ilgili beklen-
tilerine, olayları yorumlama 
biçimine dikkat ederse öfkenin 
kaynağını bulabilir. Öfke kont-
rol problemleri olanların, öfke 
hissettiği anda kendine sorabile-
ceği sorular şunlar olabilir; ben 
şimdi neye ve kime öfkeliyim? 
Öfkemin ne kadarı şu anda ya-
şadığım mevcut durum ile ilgili? 
Aslında ihtiyacım olan ne? Öfke 
anında yaşananları anlamak 
kişinin, kontrolün kendi elinde 
olduğu hissini yakalamasına ve 
öfkeyi daha da artmadan durdu-
rabilmesine imkan tanır.  

Öfkeli davranmak alışkanlık 
biçimidir. Mutlaka kişinin işine 
yaradığı durumlar vardır ve bu 
nedenle devam ettirmektedir. 
Kişinin öfkeyi ne amaçla, kime 
ve hangi durumlarda kullandığı-
nı belirleyebilmesi, bu sağlıksız 
alışkanlığı tersine çevirmesini 
ve öfkeyi kontrol edebilme alış-
kanlığına doğru dönüşmesini 
sağlar. 

Öfke kontrolünde bireylere öne-
rileri şu şekilde özetleyebiliriz; 
önce öfkenizin sebebini anla-
maya çalışın ve bunu yaparken 
öfkenin sebebini her zaman 
dışarıda aramayın. Öfkenin 
sizin kuşkulu, endişeli kişilik 
özelliğinizin yarattığı bir duygu 
hali olabileceğini bilin. Tehdit 
altında olmadığınızı düşünün. 
Her meseleyi üzerinize alınma-
yın. Durumun sizin kişiliğini-
ze yapılan bir saldırı olduğunu 
düşünmeyin. Bazen üzüntüyle 
baş edemeyişinizin öfkeye dö-
nüşeceğini bilin. Gevşemenize 
yardım edecek doğru nefes alma 
tekniklerini öğrenin. Mümkünse 
öfke hissinizi artıran kişi ya da 

durumdan o anda uzaklaşın ve 
sorunu erteleyin. Düşüncelerini-
zi, size kendinizi daha iyi hisset-
tirecek başka bir alana kaydırın 
ve odaklanın. Kendinizi sakin-
leştirecek şekilde iç sesinizle 
konuşun. Öfkeyi bir yaşam biçi-
mi haline getirmeyin. Eğer öyle 
olduysa da bu döngünün kırıla-
bileceğini bilin. Öfke karşısında 
çaresiz hissetmeyin. Öfkenin 
ruh ve beden sağlığınıza, ilişki-
lerinize ve çalışma hayatınıza 
verdiği zararları kavrayın. 

Ancak tüm bu yöntemler yeterli 
gelmiyorsa, psikolojik yardım 
alma zamanınızın geldiğini ka-
bul edin.

Nasıl daha dostça olunur? Öfke kontrolü
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İlk gençlik yıllarımda bir 
gazete köşesinde ‘kendini 
iyi hissetmenin, mutlu ol-

manın 10 yolu’ cinsinden bir 
yazı okumuştum.  (Liste ha-
linde çerezlik bilgiler satmak 
insanların dikkatini çekmek 
için o zaman da prim yapıyor-
muş)  O yıllarda pek çok kişi 
gibi sevdiğim köşe yazılarını 
biriktiriyordum; yazıyı beğen-
diğimden uzun yıllar sakla-
dım. Şimdi ise tam olarak için-
dekileri hatırlayamasam da 
önce şunu söylemek isterim; 
ben o köşe yazısında yazan-
ları muhtemelen hayatıma uy-
gulamayı başaramadım. Belki 
içeriğini beğendiğim birkaç 
tanesini uygulamaya çalıştım 
ama başaramadım. Başarmış 
olsaydım bu yazı yazılmamış 
olurdu. Diyeceğim şu ki; siz 
de benim listemi okuduğu-
nuzda uygulamayacaksınız. 
Çünkü hepimizin yaşam örün-

tüsü farklı ve bu çerçevede de-
ğerlendiriyoruz yaşanılanları. 
Belki benim listemden hare-
ketle kendi listenizi yaparsa-
nız daha etkili olur.

1.    Her şeyi tüm detayı ile 
planlama; çünkü hayat sen 
plan yaparken başına gelen-
lerdir.

2.    Belirsizliğe karşı daha 
esnek ol. Her şeyin bir zamanı 
var; her şey hemen olsun, bel-
li olsun diye kendini hırpalar-
san gerginlikten yıprandığını 
fark edemeyebilirsin. Olması 
gereken zaten olacaktır.

3.    Emrivakilere karşı aşırı 
tepki verme. Sürprizler de ya-
şamın neşesi.

4.    Listelerden kurtul. Ya-
pılacaklar listesi, alınacaklar 
listesi, verilecekler listesi, 

okunacaklar listesi, diyet lis-
tesi, tatilde gezilecek yerler 
listesi. (Listeden kurtul der-
ken de liste yaptım. Çelişkili 
ifadeler!)
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5.    Başkalarının ne dedi-
ğini önemseme. Şöyle düşün; 
sen başkası için yorum yapar-
ken kendi algılarınla yapıyor-
sun. Başkası da seni kendi 
algılamalarıyla değerlendiri-
yor.

6.    Geçmişini unutma ama 
orada takılı kalma. Şimdi ve 
burada ol. (Popüler söylemler)

7.    Düşündüğün şeyi ey-
leme geçirmek için şartların 
oluşmasını bekleme, şartları 
kendin oluştur ve harekete 
geç, düşünce gücü ile hayal-
leri henüz gerçekleştiremiyor 
insanoğlu. Yapan varsa da 
ben tanımıyorum.

8.    Duygularını fark et, dü-
şüncelerini fark et, ve bunla-
rın sana ait olmadıklarını bil. 
Düşünceler gelir, düşünceler 
gider; sen duygularını fark et 
ve dönüştür yeter.

9.  Sessizliğin içinde anlam 
var. Daha az konuş daha çok 
dinle; ama önce sessizliğini 
dinle.

10.  Yaşadığın olumsuz 
olayları zihninde tekrarlaya-
rak büyütme, geçmişi değiş-
tirmeye çalışma. O, sadece 
benim de çok sevdiğim bilim-
kurgu filmlerinde oluyor. Geri 
dönemeyeceğimize göre kabul 
edip şimdiye odaklanmak en 
doğrusu olacaktır. Son mad-
de de zorlanırsan gerçekten 
geçmişe gitmeyi dene ve o anı 
tekrar yaşa zihinde sonra da 

orada bırak gitsin.

Sözünü ettiğim köşe yazı-
sında ‘iyi giyin, bakımlı ol, 
günaydın de, gülümse, sev, 
mutlu ol, çiçek açsın’ gibi 
söylemler de vardı ama bun-
lar, şu an yaşamın sıkıntıları 
ile boğuşan kişilere yüzeysel 
ve anlamsız gelir. Bu yazıyı 
okurken gergin, üzgün, kır-
gın, hüzünlü kişiler var ise 8. 
maddeyi tekrar okumalarını 
öneriyorum.

Son olarak unutmadan bir 

madde daha eklemek istiyo-
rum. Etrafınızda olumsuz ko-
nuşan ve sizin yaşam enerji-
nizi tüketen insanlara karşı 
dikkatli olun. Bunun için you-
tube da bir video hazırladım, 
olumsuz konuşan insanlara 
karşı nasıl olmanız gerektiği 
hakkında hikâyeyle yanıt ver-
dim.

O köşe yazısındaki gibi 
benim yaptığımı yapmayın. 
Başkasının hayat ile ilgili çı-
karımları kendisine özeldir; 
size anlamlı gelse de uygula-

ması zor olabilir. Hadi, şimdi 
siz de kendi çıkarımlarınızı 
yazın. Benimle de paylaşırsa-
nız ileriki tarihlerde listemizi 
de genişletip daha uzun hazır-
layabiliriz.

Sevgilerimle,

Dilek Söylemez

www.dileksoylemez.com

w w w.instagram.com/dile-
ginimgeleri

Hayat listeniz 
nasıl?

Psikolojik Danışman Dilek Söylemez´den
Dileğin İmgeleri




