
YENI VATAN GAZETESI  
Ausgabe 212 - Haziran - Juni 
2019 - Kostenlos P.b.b. - 
PLUS.ZEITUNG 10Z038438P 
UNABHÄNGIG - Neue Welt Verlag 
1010 Wien - „Nicht Retournieren“

Sayfa. 3

20

"Sakın hainlerin 
savunucusu 
olma!" Nisa, 105

"Stell dich nicht auf die Seite von korrupten 
Menschen" Nisa, 105

Sayfa. 24-25



 Haziran 2019 – SAYI 212        2 3          Haziran 2019 – SAYI 212 19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Almanya’nın Nürnberg 
kentinde iki yaşında-
ki  kız kardeşini  yan-

makta olan otomobilden çıka-
ran ve kamuoyunda kahraman 
ilan edilen Kenan Büyükhan’a 
Bavyera Kurtarma Madalyası ve-
rildi. Bavyera eyaletinin başken-
ti Münih’te düzenlenen törende 
10 yaşındaki Kenan Büyükhan’a 
ö d ü l ü  B av ye r a  B a ş b a k a n ı 
Markus Söder tarafından takdim 
edildi.

Tö r e n d e  k o n u ş a n  S ö d e r, 
“Bavyera, gösterdikleri özverili 
davranışlardan dolayı kurtarıcı-
larına teşekkür ediyor. Okul ço-
cuklarından, daha yaşlı vatan-
daşlara kadar hepsi insanlık ve 
yardımseverlik için birer rol mo-
del” dedi.

Deutschland Rettungsmedaille 
des Freistaats Bayern für Kenan 
Büyükhan
 
Kenan’a madalya kazandıran 
olay, 26 Mart’ta gerçekleşti. Anne 
Tuğba Büyükhan, altı yaşındaki 
kızı Azra’yı yuvaya bıraktığı sıra-
da oğlu Kenan ve diğer kızı Hira 
Nur araçta kaldı. Bu sırada bilin-
meyen bir nedenle araçta yangın 
çıktı. Ön koltukta oturan Kenan 

araçtan inip arkadaki bebek kol-
tuğunda oturan kız kardeşinin 
kemerini çözerek kucağına aldı 
ve otomobilden çıkardı. Araç da-
ha sonra ise tamamen yandı.

Madalya töreninde Alman med-
yası Kenan ile röportaj yaptı.
Madalya töreninde Alman med-
yası Kenan ile röportaj yaptı.

Münih’teki törende 42 kişiye da-
ha Bavyera Kurtarma Madalyası 
verildi.

1952 yılından bu yana başkala-
rının hayatını kurtarmak için 
kendi hayatını riske atan kişi-
lere verilen Bavyera Kurtarma 
Madalyası, eyaletin medeni ce-
saret alanında verilen en büyük 

madalyası olma niteliğini taşı-
yor.

Daha önce 23 Nisan kutla-
maları sırasında Türkiye’nin 
Nürnberg Başkonsolosu Yavuz 
Kül tarafından ödüllendirilen 
Kenan’a 10’uncu yaş gününde 
de Alman polisi bir sürpriz yap-
mıştı. Nürnberg polisi tarafın-

BAŞYAZI
Almanya'da iki yaşındaki kız kardeşini yanan otomobilden çıkarıp hayatını kurtaran 

10 yaşındaki Kenan Büyükhan'a madalya verildi.

Almanya’da 10 yaşındaki 
Kenan’a kahramanlık madalyası

Kibre ne sebep? Yoksa vezîrim diye 
gerçek, Sen kendini düstûr-ı mü-
kerrem mi sanırsın?  Kibire ne ge-
rek var? Yoksa vezirim diye gerçek-
ten Sen kendini nizamın sahibi mi 
sanıyorsun?

ANALİZ / BİROL KILIÇ

Kısa adı SPÖ olan Avusturya 
Sosyal Demokrat Partisi’nin 
oyları Viyana'da yüzde el-

li oy oranlarından yüzde otuzla-
ra, Avusturya genelinde yüzde 
yirmi beşlere kadar düşmüş du-
rumda. 2020 Viyana Belediyesi 
Parlamento seçimleri var. Üç ay 
sonra 29 Eylül 2019 tarihinde 
Avusturya Parlemento seçimle-
ri var ama kimsede bu zor dönem-
de SPÖ Partisine karşı bir iştah 
yok. Avusturya'nın önemli hafta-
lık ve günlük dergileri, "SPÖ eşit-
tir acil vaka veya kırmızı alarm" gi-
bi manşet haberleri ile dolu. Yeni 
Vatan Gazetesi olarak Türkiye göç-
menlerinin birçok hak ve hukuku-
nun kazanımında ve korunmasın-
da şükranla andığımız SPÖ'nün 
son yirmi yılda özelde Türkiye göç-
menleri, genelinde tüm göçmen 
oylarının çantada niye keklik ol-
madığını sorgulaması gerektiğine 
inanıyoruz. Geçtiğimiz hafta  ön-
cülüğünü eski AK Partisi'nin adeta 
Avusturya temsilciliklerini ve pro-
pagandasını yakın derneklerde AK 
Partisi’ne ve Türkiye göçmenleri-
ne büyük zararlar vererek yapmış 
gençler biraz daha  kamera çekim-
leri, bizans oyunları, üç beş filozof 
kitabının özetleri, video kesimle-
ri, din ile siyaseti kırk yıllık Türkiye 

ve Avrupa tecrübesi ile karıştırır-
ken, “Avusturya demokratik siste-
minden nasıl yararlanabilirizi” iyi 
öğrenmiş olarak (Do and doesn´t 
Rules?), "Yeter!Söz Milletin" mo-
dunda bir parti kurmalarının ne-
denlerinin tartışılması gerekiyor? 
SPÖ’nün burada hataları nedir?

Türkiye göçmenlerinin, özellik-
le bu zor yani ÖVP-FPÖ koalisyo-
nu zamanında yıkılmasından son-
ra SPÖ'ye gidip üye olmaları, aktif 
olarak neler yapabileceklerini sor-
maları ilk seçimde oylarıyla sosyal 
demokratları desteklemeleri gerek-
mez mi? Hiç çevrenizde heyecan-
lı bir SPÖ seçmeni veya SPÖ siya-
setçisi gördünüz mü? Niye Türkiye 
göçmenlerinin çeşitli kesimlerinin 
farklı şikayetleri var? Bazılarının 
SPÖ, Avusturya’da Türkiye'deki te-
rör odaklarına veya Türkiye'de la-
ik Türkiye Cumhuriyetini demokra-
tik sistemi yıkmak isteyenlere veya 
SPÖ sadece laik veya solculara ve-
ya Kemalistlere destek veriyor şi-
kayetlerini isimlerini unutarak de-
vamlı not alıyoruz. 

Peki SPÖ´nün kuruluş 
felsefesi nedir?

Şu basit soruların cevapları veril-
mez ise bu sorun kangren hali ala-
caktır. Hani SPÖ tüm göçmenle-
ri herkesi temsil ediliyordu? SPÖ 
nerede hata yaptı veya niye kurt 
ile kuzuyu alıp bir çatı altında kur-
nazca yaşatmaya, tüm uyarıla-
ra karşı yıllarca bu şekilde çalış-
tı? SPÖ hangi değerlerinden ödün 
verdi ve sesli söylenmesede yaka 

silktirmeye başladı?  Nelerin aci-
len düzeltilmesi gerekiyor? FPÖ ve 
NEOS´a oylar niye gidiyor? Sırada 
Yeşiller ve ÖVP var! "Genelde tüm 
Müslümanlar ama özelde Türkiye 
göçmenleri arasında  dini siyase-
te alet edenleri istemiyoruz'' diye-
rek siyaset yapan ama daha çok 
sapla samanı birbirine karıştıran 
FPÖ’ye özellikle Türkiye göçmen-
leri arasında gittikçe artan bir sem-
pati ve oy verme eğilimi niye var? 
SPÖ´yü "Kurumsal Yolsuzluk" ve 
"Liyakatsız adam kayırmacı” şek-
linde eleştiren NEOS Partisi’ne 
Türkiye göçmenlerinin ilgisi neden 
giderek artıyor? Belediye'nin para-
sı ile siyasi ayrımcılık yapılan iftar

Sayın Viyana Belediye Başkanı 
ve SPÖ Viyana Teşkilatı Başkanı 
Michael Ludwig son Ramazan ayın-
da Belediye'nin parası ve olanak-
ları ile bir iftar verdi. Hayırlı olsun? 
Allah kabul etsin. Yalnız burada 
Viyana´da yaşayan ve Türk toplu-
muna ve Viyana başta olmak üze-
re birçok yararlılıkları olan Türkiye 
göçmenleri arasından muhafaza-
kar insanlar veya modern, liberal 
Müslümanlar niye davet edilmedi? 
Davet edilenler hep aynı takımlar 
ve yakınları değil mi? Niye yeni ku-
rulan partinin temsilcileri davette 
baş köşelere oturtulan aynı muha-
fazakar takımdan insanlar gibi da-
vet edilmedi? Niye Viyana Belediye 
Başkanı diğer Müslüman olup diğer 
mezheplerden insanları davet etmi-
yor? Başkan olarak sayın Ludwig, 
niye tüm Müslümanlara eşit me-
safede durup herkesi kucaklamı-
yor? İlla sayın SPÖ Viyana lideri ve 

Belediye Başkanı sayın Ludwig ve 
kendisine yakın, oy toplamak ve si-
yaset için kullanışlı olanlar mı davet 
ediliyor bu iftara? Ramazan ayı gi-
bi hem dini hemde kültürel açıdan 
önemli bir iftar gününe Belediye 
Başkanı olarak sadece bir kesimin 
veya onlara yakın olanların davet 
edilmesi onun tüm toplumu ku-
caklamadığını, “din üzerinen siya-
set yapmaya çalışıyor” eleştirisi-
ne neden olacaktır diyenler haksız 
mı? Niye müslümanların farklı yüz-
leri bu iftarda yok? Sanatçı müslü-
manlar, sizin partinizin içinde si-
yaset yapan Müslümanlara yakın 
olmayan Müslümanlar ? "Bu ak-
lı size kim veriyor? sayın Belediye 
Başkanı ve SPÖ Viyana lideri sayın 
Michael Ludwig” diyenler haksız 
mı? Bu entrika kokan iftar siyase-
ti yıllardır SPÖ Viyana'da kaş yapa-
yım derken göz çıkarmakta oldu-
ğunun kimseler farkında değil mi? 
SPÖ Viyana içinde yıllardır Türkiye 
göçmenleri içinde büyük bir kavga 
olduğunu herkes biliyor.

Bu eleştirilere dikkat!

SPÖ hakkındaki "Kendi içinde hi-
zipleşmiş, Türkiye siyasetini ve din 
işlerini Avusturya siyasetine karış-
tırmış, kendisinden farklı mezhep 
ve meşrepteki kişilere düşman ol-
muş, Sosyal Demokrat olmadı-
ğı halde gelip parti içinde iş ta-
kibi ile milyoner olmuş münafık 
çıkarcı kişiler partiyi mahvettiler. 
Partiyi başkanlarını kafaya alarak 
ele geçirmiş muhafazakar Arap ve 
Türkiye göçmenleri yeni dinamik 
muhafazakarların önünü kesiyor. 
Türkiye göçmenleri, SPÖ içindeki 
Müslüman ve Türkiye göçmeni si-
yasilerden şikayetçi. Bu insanlar, 
kendi küçük çıkarları için SPÖ’nün 
adını ve gücünü kullanıyor, fitne 
fesat ve iftiralarla parti içinde ça-
lışkan ve dürüst insanların önünü 
kesiyorlar. İşte bu, sorunun yalnız-
ca buzdağının su üzerindeki görü-
nen kısmı." şeklinde yükselen va-
tandaşlardan aldığımız eleştirleri 
kimse neden duymuyor?

SPÖ’den kaçış büyük. 2020 Viyana 
seçimlerinde SPÖ, büyük hayal kı-
rıklığı yaşayabilir.

Dost acı söyler...

SPÖ neden oy ve sempati kaybediyor?
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“Kendilerine bakmadan beni eleş-
tirenler var ya sizleri sessize al-
dım.”  sözleriyle başlayan paylaşı-
mında kalemi güçlü yayıncı hanım 
adeta,” açtı ağzını yumdu gözü-
nü!”.

Herkes, yayıncı’nın sözünü etti-
ği ‘çıplak fotoğraflarını paylaşan’, 
‘evine çağırdığı erkeği bana teca-
vüz etti diyerek polise ihbar eden’ 
kadınların kimler olduğunu me-
rak ediyor.

Sadece bu mu? Hayır. Yayıncı şun-
ları yazdı: “Ya da derneklerde ev-
li adamlarla ne haltlar yediğinizi 
mi? Ya da kamara karşısında attı-
ğınız dilleri mi? Ne yazmamı ister-
siniz…”

İşte isim vermeden toplumun için-
de “yaramazları”  ortalığa saçan 22 
Nisan 2019 tarihli o metin:

“Kendilerine bakmadan beni eleş-
tirenler var ya sizleri sessize al-
dım…Birçoğunuzla 6 veya 7 yıldır 
arkadaşız, şimdiye kadar hangini-
zin duvarına gelip bir eleştiride bu-
lundum…

BULUNMAM ÇÜNKÜ 
BEN HERKESE SAYGI 

DUYUYORDUM…

Bundan sonra bana saygı duy-
mayan sayfamdan DEFOLSUN…
Duvarlarınıza sadece ya doğum 
günü ya başsağlığı ya da geçmiş 
olsun dilekleri dışında…

Oysa yazacak çizecek o kadar çok 
şey varken elimde…Mesela hayır 
işleri yaptığınız derneklerde tan-
galı gezmelerinizi mi ya da herke-
sin kapalı olarak bildiği ama reel-
de farklı yaşadıklarınızı mı veya 
türkü barda adam nerdeyse üzeri-

me çıkacaktı yanımdan zorla gön-
derdi dediğini mi?

Ya da derneklerde evli adamlarla 
ne haltlar yediğinizi mi?

Ya da kamara karşısında attığınız 
dilleri mi?

Ne yazmamı istersiniz…

Ya da dernekten paylaştıklarınız-
la evlerinize aldığınız binlerce 
Euro’luk avizelerden mi?

Ya da bana gönderen kişinin ismiy-
le birlikte abla bu resmi paylaş diye 
gelen çıplak resimlerinizden mi?

Birbirinizi polise verirsiniz, döt 
korkunuzdan burada tek sütün ya-
zı yazamazsınız

Ya da akıl verirsiniz birbirinize, eve 

çağır tecavüz etmeye kalktı diye if-
tira at polisi çağır demelerinizi mi?

Birbirinizin arkasından her şeyi 
söylersiniz ama yüz yüze gelince 
kuzu sarması olursunuz…

Hop Hicran nasıl olsa susuyor na-
sıl olsa saygısızlık yapmıyor…

Aynı görüşten olmayan size göre 
herkes hain, asıl HAİN sizsiniz…

Gerçek hayatta arkadan konuşur, 
sosyal medyada klavye delikanlı-
sı olursunuz

Sosyal medyada aksınız reelde ka-
rışıksınız

(Yapmayanları tenzih ederim)

Herkes gerçekleri biliyor ama net-
çen çıkar dünyası be”

Viyana’da yayıncı hanım 
isyan etti!

Viyana’da aylık bir dergi yayınlayan şahsına ait sosyal medya hesabı üzerinden 
kamuoyuna yaptığı açıklamayla Viyana’da sosyal hayat içerisinde dönen dolapları 

isim vermeden sert bir şekilde eleştirdi.

FÜR DIE STADT
Auf Forschungstour in Sache 
Begrünung unserer Städte

MEHR MEHR MEHR MEHR MEHR MEHR MEHR MEHR MEHR MEHR MEHR MEHR MEHR MEHR MEHR 
GRÜNGRÜNGRÜNGRÜNGRÜNGRÜNGRÜNGRÜNGRÜNGRÜNGRÜNGRÜNGRÜNGRÜNGRÜNGRÜNGRÜNGRÜNGRÜNGRÜNGRÜNGRÜN

Gemeinsam machen wir uns auf die Suche 
nach „grünen Inseln“ und geben dir Tipps, 
wie du deine eignen Umgebung grüner 
gestalten kannst!

11. Juli 2019

von 9.00 bis 12.00 Uhr

Am Kempelenpark, 

Quellenstraße 2c 

1100 Wien

Registrierung & 
Anmeldung: 
www.kinderuni.at

Avusturya’da 
Türkçe dilinde 
ehliyet dönemi 

kapandı
VİYANA – Avusturya’da 

Türkçe dilinde ehliyet 
sınavını yasaklayan ya-

sa bugün itibariyle yürürlüğe 
girdi. Söz konusu yasa aynı za-
manda C, D, E ve F kategorile-
rinde teori sorularını da kapsı-
yor.

1 Haziran Cumartesi günün-
den itibaren Avusturya’da eh-
liyet sınavları Türkçe dilinde 
yapılmayacak. Sınavlar ancak 
Almanca, İngilizce, Hırvatça ve 
Slovence yapılabilecek.

Öte yandan yapılan yenilikler-
de, C, D, E ve F kategorilerin-
de bilgisayar imtihanları için 
1.908 yeni teori soruları yürür-
lüğe girdi.

Bu sorular Türkçe’ye çev-
r i l m e z k e n ,  19 5 5  D e v l e t 
Antlaşmasında, Sloven ve 
Hırvat azınlıklara, dillerini 
Almancanın yanı sıra resmi dil 
olarak kullanma hakkı veril-
diği için sınavlar Slovence ve 
Hırvatça ’da yapılabilecek.

Edinilen bilgiye göre Türkçe en 
çok kullanılan 2. Sınav diliydi.

2017 yılında toplamda yakla-
şık 300 bin ehliyet sınavı ya-
pıldı. Bunlardan sadece 3.631’i 
Türkçe dilinde, 2.301’ i İngilizce 
olarak kayıtlara geçerken, 
Slovence ve Hırvatça dillerin-
de yapılan sınavlar ise Türkçe 
ve İngilizcenin altında yer aldı.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
az sayıda test ve orantısız ma-
liyetler ilk olarak kararın nede-
ni olarak belirtildi. Daha son-
ra Ulaştırma Bakanı Norbert 
Hofer (FPÖ) “entegrasyon ön-
lemlerinden” bahsedince, Türk 
toplumunda tepkilere neden 
oldu.

Avusturya Ekonomi Odası’ndaki 
(WKO) Sürücü Okulları ve 
Genel Trafik Birliği’ne göre ye-
ni teori soruları, asistan sistem-
ler, kör nokta ve yük güvenliği 
gibi modern içerikleri içeriyor. 
Dinlenme ve sürüş süreleri, 
nakliye yönetmelikleri, belge-
ler, yakıt sistemleri ve elektrik-
li ekipman gibi AB Ehliyet 
Direktifi hükümlerine ilişkin 
sorular da gelecekte sınavlarda 
yer alacak.
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VİYANA- 15 Haziranda 
Avusturya’nın başken-
t i  Viyana’da Bülent 

Sağlam’ın genel başkanlığı-
nı yürüttüğü Türk dövüş spor-

ları kulübü Iron Fist Gym (Demir 
Yumruk’un) organizasyon bölü-
mü olan ‘Vendetta’ tarafından dü-
zenlenecek olan dev galada rin-
ge çıkacak sporcumuz İbo Aslan, 

dünya şampiyonluğu için yum-
ruk sallayacak. Avusturya’nın 
en büyük dövüş sporları organi-
zasyonu olma özelliğini taşıyan 
Vendetta Organizasyon galasın-
da MMA dünya şampiyonluğu 
için elinden geleni yapacağını 
vurgulayan İbo Aslan, ‘Geçtiğimiz 
yıl 93 kiloda ringe çıkıyordum, bu 
yıl ilk kez ağır sıklette yumruk 
sallayacağım. Antrenmanlarım 
çok iyi gidiyor. İki hafta önce 
Hollanda’nın Rotterdam kentin-
de dünyanın en iyi sporcularıyla 
birlikte kamp çalışmalarımı ger-
çekleştirdim. Sırp rakibimi yene-
rek ülkemize bir altın kemer daha 
hediye etmek istiyorum’ şeklinde 
konuştu. (Kaynak:Vedat Yılmaz)

İBO ASLAN, İKİNCİ KEZ DÜNYA 
ŞAMPİYONLUĞUNA VURACAK

Muhteşem tekniği ve güçlü 
yumruklarıyla önüne 

geleni deviren İbo Aslan, 
dünyaya meydan okuyor. 
Henüz 23 yaşında olma-
sına rağmen, ikinci kez 
dünya şampiyonluğunu 
kazanmak için mücade-
le verecek. Türk dövüş 

sporları kulübü Iron Fist 
Gym (Demir Yumruk’un) 

gelecek vadeden starların-
dan birisi olarak yoluna 

Avrupa’da devam eden İbo 
Aslan, rakiplerini karşılaş-
manın henüz ilk raundun-
da nakavt ederek ringlerde 

fırtınalar estiriyor.

Jetzt bei Erste Bank und Sparkasse:

Bezahlen wie nie zuvor.  
Mit Apple Pay.

erstebank.at
sparkasse.at

021288T3 EBSPK ApplePay Moon 195x137 YeniVatanGazetesi|NeueHeimatZeitung COE.indd   1 13.05.19   16:24

İstanbul-Avusturya Sarayı’nda 
Av u s t u r y a’n ı n  İ s t a n b u l 
Başkonsolosu Gerhard Lutz 

ve Avusturya Ticari Ateşesi Georg 
Karabaczek´in organizasyonu ve 
sahipliğinde gerçekleşen resep-
siyona İstanbul’da bulunan ve 
Avusturya ile iş yapmakta olan 
ticari kuruluşların temsilcileri 
katıldı. İstanbul Kültür ve Sanat 
Vakfı’nı (IKSV) temsilen Deniz 
Ova ana konuşmacı olarak yap-
tığı konuşmasında Avusturya 
Türkiye arasındaki kültürel ça-

lışmalarının derinliğine örnekle-
ri ile değindi.

Marmara Grubu Vakfı Genel 
Başkanı ve Avusturya Devleti 
Altın Üstün Nişanı sahibi Akkan 
Suver ve eşi Müjgan Suver’le bir-
likte katıldığı yemekte bir konuş-
ma yapan Avusturya Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi

Ulrike Tilly: “Kariyerim bo-
yunca görev yaptığım en ente-
resan ülke Türkiye idi. İnanın 

bana kalbimi Türkiye’de bıra-
karak aranızdan ayrılıyorum.” 
dedi. Konuşmasının sonunda  
Büyükelçi Ulrike Tilly’e ünlü fo-
toğrafçı Ara Güler’in bir İstanbul 
fotoğrafı hediye edildi.

G e c e n i n  s p o n s o r l u ğ u -
nu Türkiye’de faaliyet göste-
ren Avusturyalı Austria Card, 
Boehlerit, Ray Sigorta ve Doka 
Kalıp üstlendi.  

(yenivatan.at )

Avusturya Ankara Büyükelçisi Tilly:

Kalbimi Türkiye’de 
bırakıyorum.”

Die Nr. 1 
seit 1999 

Avusturya'nın An-
kara Büyükelçisi 

Ulrike Tilly'nin Tür-
kiye'deki görevinin 
sona ermesi müna-

sebetiyle İstanbul'da 
onuruna verilen 
resepsiyonunda, 

"Kalbimi Türkiye'de 
bırakıyorum."dedi.
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VİYANA – SPÖ’lü Ulusal 
Konsey Başkanı Doris 
Bures’den hafta başın-

da ÖVP’li milletvekillerine gi-
den mektup, vekillerin tepkisi-
ne neden oldu. Kurier’in elinde 
bulunduğu belirtilen mektup-
ta, Bures “parlamenter demok-
rasi sistemini yumuşatmak” ko-
nusunda uyardı.

Bures, mektubunda eski hükü-
mete karşı yapılan güven oy-
lamasını kaybetmesinden do-
layı başbakanlığı alınan eski 
Başbakan Sebastian Kurz’un 
“Bugün parlamento karar ver-

di, ancak sonunda her zaman 
halk karar verir’’ ifadesine atıf-
ta bulundu.

Uzmanlar, Kurz’u temsili de-
mokrasi sistemine zarar ver-
mekle suçlarken, Doris Bures 
de aynı ifadeleri hafta sonu 
ORF’de çıktığı basın saati prog-
ramında kullandı.

Kurz’un ifadelerinin demok-
rasi sistemine zarar verdiğini 
savunan Bures, “Halk ve hal-
kın temsilcilerini iki ayrı un-
sur olarak niteleyen, hatta bir-
birlerine karşı olan ifadeler 

kullanıldığında, bu Federal 
Anayasamızın sorgulanması 
demektir’’ ifadelerini kullandı-
ğı yazıyla, ÖVP’ye ağır şekilde 
yüklendi. Bures, parlamentoyu 
korumak adına, kendisini bu 
konuda yükümlü görüyor.

ÖVP, Bures’i müdahale 
etmekle suçladı

Ö te  ya n d a n  ÖV P ’ l i  M a r t i n 
Engelberg, “Teşekkürler! Buna 
gerek yok’’ başlıklı cevabında, 
kendisinin Bures’i çok takdir 
ettiğini ve aslında “her zaman 
şahsen ve makamın tanınıp 

saygı göstermenin önemli ol-
duğunu” ifade etti.

E n g e l b e r g  a y r ı c a  U l u s a l 
Konseyi Başkanı Bures’in gün-
lük politikaya müdahale etme-
mesini beklediğini söylerken, 
“Kimsenin demokrasi ve ana-
yasanın temellerini sallamadı-
ğını’’ ve bunun tartışma dışı ol-
duğunu belirtirken, Bures’nin 
‘alarmizm’ mektubu ile maka-
mın onurunu sorguladığını ve 
bunun için çok üzgün olduğu-
nu ifade etti.

Bures ve ÖVP arasında 
“mektup” gerginliği

ÖVP, Ulusal Konsey Başkanın mektubundan dolayı ‘dairenin’ saygınlığını 
tehlikede görüyor.
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Fizik Olimpiyat 
Takımı Avrupa 

şampiyonu oldu

Genç bilim ekibinin ya-
r ı ş t ı ğ ı  o l i m p i y a t -
l a rd a  Tü r k iye  Fi z i k 

Olimpiyatları Takımı, 3 altın ve 
2 gümüş madalya kazanarak 
Avrupa birincisi oldu. Avrupa 
Fizik Olimpiyatları’nda başa-
rı elde eden öğrenciler, 7-15 
Temmuz’da İsrail’de gerçek-
leştirilecek Uluslararası Fizik 
Olimpiyatları’nda da Türkiye’yi 
temsil edecek.

Letonya’nın başkenti Riga’da 
gerçekleşen yarışma, 31 Mayıs-4 
Haziran tarihlerinde yapıldı. 
Türk gençlerinin bu büyük bilim-
sel başarısını TÜBİTAK resmi he-
sabından duyurdu.

OLİMPİYAT EKİBİ, 
TEMMUZ’DA DÜNYA 

ŞAMPİYONLUĞU İÇİN 
YARIŞACAK

Avrupa Fizik Olimpiyatlarında 

Türkiye’yi temsil eden ekipten 
Yunus Emre Parmaksız, Alkın 
Kaz ve Abdurrahman Hadi Ertürk 
altın madalyayı, Kutay Akın ve 
Bayram Alp Şahin ise gümüş ma-
dalyayı kazandı. Toplamda 136,5 
puan alan genç Türk fizikçiler, en 
yüksek puanı alarak birinci sıra-
ya oturdu./aa/

Avrupa Fizik Olimpiyatları’na katılan Türkiye 
ekibi 35 ülke arasında birinciliği elde etti.

 

ERZURUM - SAGİP 
SEZGİNER

Atatürk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kulak Burun 
B oğaz Anabil im Dalı 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür 
Yörük, temizlerken kulağın tah-
riş edilmesinin şiddetli ağrı ve 
orta kulak iltihabına yol açabil-
diğini belirterek, “Kulağınızı ke-
sinlikle temizlemeyin çünkü ken-
di yapısında temizleme özelliği 
var. Kulaktaki salgı, zamanı gel-
diğinde vücut tarafından dışa-
rı atılır” dedi. Yörük, AA muha-
birine yaptığı açıklamada, halk 
arasında “kulak kiri” olarak bi-
linen cerumen salgısının, zarar-
dan çok faydasının bulunduğunu 
söyledi. Herkesin kulak temizle-
me eğiliminin olduğunu anlatan 
Yörük,kulak kirinin toplumda 
hoş karşılanmadığına işaret etti. 

Ancak cerumenin içinde kulağı 
koruyucu maddelerin yer aldığını 
dile getiren Yörük, “Lizozim mad-
desi, kulağı bakterilere, mantar-
lara karşı koruyor” diye konuştu. 
“Kulağınızı kesinlikle temizleme-
yin çünkü kendi yapısında temiz-
leme özelliği var. Kulaktaki salgı 
zamanı geldiğinde vücut tarafın-
dan dışarı atılır” ifadelerini kul-
lanan Yörük, şöyle devam etti: “ 
Kulak çöpleriyle kulağımızı te-
mizlemeye kalkarsak, dışarı atıl-
mak üzere olan salgıyı, daha ile-
riye doğru atarız. Kulak bunu ‘Bir 
miktar salgı azaldı’ gibi algılar ve 
onu tamamlamak için biraz daha 
fazla salgı yapar. Böylece kulağı-
mızda kirle dolma durumu orta-
ya çıkabilir. Ayrıca kulağa soku-
lan pamuklu çubuk, vücuttan 
atılmak üzere olan salgıyı iterek-
kulak zarını kapatır, bu da duy-
ma bozuklularına neden olur.” 

Doç. Dr. Yörük, bazı kişilerin ku-
laklarını iğne, tığ, anahtar, çöp 
ve kürdanla karıştırdığını, bun-
ların kesinlikle yanlış bir temiz-
leme yöntemi olduğunu bildirdi. 
“ Kulak yolunu örten cilt çok in-
ce ve daha hassastır. Kulağımızı 
temizleyelim derken, o kemik 
kanalının üstündeki cildi yırtar-
sak, tahriş edersek ağrı hissede-
riz. Cildi yırttığımızda dışkulak 
yolundaki bakteriler, mikroplar 
cilt altına iner, kulağımızın ilti-
haplanmasına ve orta kulak ilti-
habına neden olur. Bir de tatile 
gittiysek, denize, havuza girmiş-
sek, havuz ve denizdeki bakteri-

ler o cildin altına girmişse, çok 
şiddetli kulak ağrıları ve kulak il-
tihaplarına yol açabilir. Hatta ta-
tilinizin zehir olmasına neden 
olabilir.” Kirden rahatsızlık du-
yanların, pamuk veya peçete yar-
dımıyla kulağının dış kısmını ha-
fifçe temizleyebileceğini anlatan 
Yörük, “Biz dış kulak yolunun 
içindeki kiri, arka kısmındaki zarı 
görmek için bazen alırız. Alırken 
de ucu eğri küreklerimiz vardır. 
Küreklerle kirin arkasına geçeriz, 
yavaşça kiri alırız ve kulağın mu-
ayenesini yaparız. Onun dışında 
kulak temizlenmemelidir” bilgi-
sini verdi.

‘Kulağınızı kesinlikle temizlemeyin’
AÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yörük 

“Kulağınızı kesinlikle temizlemeyin çünkü 
kendi yapısında temizleme özelliği var. Kulak-
taki salgı, zamanı geldiğinde vücut tarafından 

dışarı atılır” dedi.

Mevsimsel 
depresyona 
dikkat! dikkat!

Depresyonda olan kişinin 
üzüntü ve keder duyguları-
nın artarak, ruhsal çökkün-

lük yaşadığını dile getiren Uzm. 
Psikolog Yahşi; ‘Mevsimsel depres-
yonu, herkes geçici ya da hafif ola-
rak birkaç gün süreyle yaşayabilir. 
Kişi kendisini isteksiz, durgun, 
enerjisi az, bedensel olarak yorgun 
ve hayattan keyif almayan biri ola-
rak tarif etmeye başlar. Konuşması, 

hareketleri ve düşüncelerinin içeri-
ğinde de yavaşlama gözlemlenir. 
Konsantrasyon ve zihnin canlılığı 
azalır, karar verme yetisi kısıtlanır. 
Ayrıca iştah ve kiloda değişiklikler 
olabilir. Uyku azalır ya da artar. 
Ancak asıl mevsim depresyonu 
iki hafta kadar sürer. İki haftayı 
geçtiği halde kişinin depresif hali 
devam ediyorsa; işinde, ailesinde 
ve sosyal ortamında işlevselliğini 
kazanamadıysa ya da bedensel ya-
kınmaları devam ediyorsa mutlaka 
bir uzmana başvurmalı.’ açıklama-
sında bulundu. 

Mevsimsel Depresyonu 
Atlatmak İçin…

 
• Öncelikle bunun utanılacak ve 

zayıflık duyacağınız bir durum 
olmadığını, herkesin zaman 
zaman böyle bir süreci yaşabi-
leceğini kabul edin. 

• İyi hissettiren her türlü etkinli-
ğe katılın

•  Geri dönüşü güç olan kararlar 
vermeyin.

• Yalnız kalmamaya özen göste-
rin, sevdiğiniz kişilerle sürekli 
iletişim halinde olun. 

• İlgi alanlarınızı artırın. 
• Olumsuz düşüncelerinizin far-

kına varmaya ve o yapıyı de-
ğiştirmeye çalışın.

• Duygularınızı yakınlarınızla 
paylaşın. 

•  Sporla uğraşın ve uykunuzu 
düzene sokun.

Mevsimsel depresyo-
nu, herkes geçici ya da 
hafif olarak birkaç gün 

süreyle yaşayabilir.

Diyet Uzmanı Sibel Bulut, 
suyun insan vücudun-
daki fonksiyonlarından 

bahsederek, “Özellikle besinle-
rin emilimi, sindirimi ve taşın-
masında hücrelerin, dokuların, 
organların çalışmasında, cilt do-
kusunun canlılığı ve bu dokunun 

korunmasında, zararlı maddele-
rin vücuttan uzaklaştırılmasın-
da, tokluk hissinin oluşumunda 
ve iştahın azaltılmasında doğal 
olarak da kilo kontrolünde, vü-
cut ısı dengesinin kontrolünde 
önemli bir etkiye sahiptir” diye 
konuştu. Yaz aylarında sıvı kay-

bına dikkat! Hava sıcaklıkları-
nın artmasıyla terlemenin vü-
cutta sıvı kaybını artıracağını 
dile getiren Bulut, günde en az 2 
buçuk, 3 litre su içilmesi gerek-
tiğini kaydetti. Bulut sözlerine 
şöyle devam etti: “Yaz aylarında 
özellikle bağırsak enfeksiyonla-

rı, bunun yanı sıra ishalin çok ol-
ması nedeniyle de sıvı kaybı art-
maktadır. Peki sıvı ihtiyacımızı 
neyden karşılayacağız. Kahve, 
çay, kola gibi besinler çok tüke-
tilmekte, bu besinler sıvı alımını 
karşılamakta ama içindeki kafe-
inden dolayı da bir o kadar sıvı 
atımına neden olmaktadır. Aynı 
şekilde alkollü içecekler de ben-

Yazın sağlığınızı korumak 
istiyorsanız bol su için

Özel Konya Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Sibel Bulut, insan vü-
cudundaki su oranlarının korunmasının hayati bir önemi olabileceğini 
söyleyerek, “Vücutta yüzde 2’lik bir değişim olduğunda asit dengesinde 
değişimler meydana gelmektedir. Yüzde 7’lik bir değişimde insan vücu-

dunda yorgunluk ve halsizliğe neden olabilmektedir. Hatta halüsinasyon 
görmeye neden olabilmektedir. Yüzde 10’luk bir değişim ise böbrek fonk-

siyonlarını sonlandırıp ölüme neden olabilmektedir. ” dedi. zer etkiye sahiptir. Bu neden-
le sıvı ihtiyacını karşılamada 
en önemli faktör su olmakta-
dır. Yaz aylarında sağlıklı bir 
insanın 2 buçuk, 3 litreye ya-
kın su içmesi gerekmektedir. 
Hem vücut dengesinin korun-
masında hem de cilt canlılığı-
nın korunmasında büyük etki-
si olacaktır.”
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“Viyana`ya giden ve 
Viy a n a ` d a  k a l a n  ve 
Viyana`dan çıkması gere-
ken ânı yakalayamayan 
herkes, insandan her şe-
yi alıp götüren ve ona as-
la hiçbir şey vermeyen bir 
kentin anlamsız kurba-
nı olur; kentler vardır ör-
neğin Madrid ve Londra, 
onlar da alıp götürür ama 
fazlasıyla değil ve he-
men hemen her şeyi verir, 
Viyana her şeyi alıp götü-
rür ve hiçbir şey vermez, 
aradaki fark bu.
… …
Viyana’ ya çok geç olma-
dan sırtını dönme gücünü 
çok az kişi gösterebiliyor, 
o tehlikeli, hatta zehir-
li kentte yapışıp kalıyor-
lar ve sonunda yorgun dü-
şerek ona kendilerini tıpkı 
bir yılana boğdurur gibi 
boğduruyorlar.Bu kent ne 
kadar çok dahiyi boğdu, 
sayamayız bile. Doğru an-
da ona sırtını dönmeyi 
başaranlar her şeyi ya da 
hemen hemen her şeyi ba-
şardılar, tarih bize bunu 
göstermekte…

-Thomas Bernhard

Ünlü Avusturyalı yazar Thomas Bernhard:

“Viyana her şeyi alıp götürür ve 
hiçbir şey vermez, aradaki fark bu.”
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İşte Kırım Tatar Milli Meclisi 
Almanya Temsilcisi Ahmet 
Özay’ın kaleminden Karanlık:

Rafet’i Kadir Gecesi ile Bayram 
arası yitirdik. Son 25 yılı birlikte 
geride bıraktığımız, yol arkada-
şımızı bayramın 2. günü gurbette 
toprağa vereceğiz.

Kazan’da bir çift göz yaşı, Tuna’da 
sönen bir ocak, Batı Trakya’da bir 
elveda, Kafkasya’da bir ağıt…
Rafet, son 500 yıldır savaş, hicret, 
yenilgi ve dirilişler ile varlık müca-
delesi veren Türklüğün boyun eğ-
meyen ebedi nefesiydi.

Lakin, çalınan vatan, kirletilen ül-
küler, yitirilen umutları, Rafet her-
kesten çok ciddiye aldı. Yaşan ha-
yal kırıklıkları, yok olan idealler 
ve kirlenen değerleri kökten red-
detti.

RAFET BİR KAVGA 
ADAMIYDI

Bir elinde oku, diğer elinde mızra-
ğı her zaman at üstünde hazır bir 
sipahiydi. At sürerken milli müca-
delenin ruhuna işlediği iç güdüler 
ile hareket ederdi. Kimseye iltima-
sı yoktu.

Günde onlarca kez konuşur, de-

falarca tartışırdık. Attığı oklardan 
herkes nasibini alır, kendi de za-
man zaman yaralanırdı. Göğsünde 
yüz yıllardır taşıdığı emaneti asla 
müzakereye açmaz, kimseyle de 
paylaşmazdı.

LİDERLİK SEVDASI 
YOKTU

O bir serdengeçti, tavizsiz bayrak-
tardı. Taşıdığı bayrağı indirmezdi… 
Tüm dirayetine rağmen milli ve ai-
levi hayal kırıklıklarını ancak bu 

kadar taşıyabildi.

Kırım onun ailesi, anası, kızı, hü-
lasa namusuydu.

Ölümler eskiden insanları birleş-
tirirdi. Ben Rafet’in cenazesinin 
de kalbi birleşmeye vesile olması-
nı diliyorum. Lakin, her geçen gün 
özellikle Avrupa’da cenaze adabı-
mızdan bir parça yitirdiğimize de 
tanık oluyorum.

Bu Dünyadan bir Rafet Karanlık 
geçti. Türk dünyasında İz bıraktı. 
İnsanlar onu bir değer olarak ka-
bul etti. Cenazesini Avrupa Türk 
toplumu sahiplendi. Yarın ona 
karşı son görevini yapacak.

RAFET BİR FERYATTI

Kırım’ın, Kazan’nın, Tuna’nın, 
Rodop’ların, Kafkasya’nın ceng 
meydanlarından, sürgünlerinden, 
kabristanlarından, yamaçların-
dan kulağımıza üflenen bir feryat.

Herkesin, hepimizin vicdanını ra-
hatsız eden bir feryat. Bu feryat ye-
rini buldu. Rahat uyu Rafet!

Ahmet Özay
Kırım Tatar Milli Meclisi Almanya 
Temsilcisi”

Gurbette garib bir ölüm ve 
mahsun bir bayram sabahı
Kırım Tatar Milli 
Meclisi Almanya 
Temsilcisi Ahmet 
Özay, iki gün önce 
hayata veda eden 
Batı Avrupa Kırım 
Tatar Dayanışma 
ve Kültür Merkezi 
Genel Başkanı Ra-
fet Karanlık’ı an-

latan, duygu yüklü 
bir makale kaleme 

aldı.

Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Kral Abdullah Dinler ve Kültürler Arası Diyalog 
Merkezi’nin kapatılması yönünde verilen önerge Avusturya Meclisinde kabul edildi

VİYANA  –  Avusturya 
M e c l i s i n d e ,  S u u d i 
Arabistan tarafından fi-

nanse edilen “Kral Abdullah 
Dinler ve Kültürler Arası Diyalog 
Merkezi”nin kapatılması yönün-
de verilen önerge, 5 partinin des-
teğiyle kabul edildi.

Mecliste grubu bulunan “Liste 
Jetzt” partisi, Suudi Arabistan’da 
son yıllarda artış gösteren insan 
hakları ihlalleri ve 18 yaşında bir 
Suudi vatandaşının yönetim kar-
şıtı gösterilere katıldığı gerekçesiy-
le idamla yargılanması nedeniyle 
“Kral Abdullah Merkezi”nin ka-
patılmasını içeren önerge sundu.

Önerge, yapılan oylamada meclis-
te grubu bulunan 5 partinin deste-
ğiyle kabul edildi.

Avusturya, İspanya ve Suudi 
Arabistan tarafından 2012’de kuru-
lan ve faaliyetleri “Kutsal Koltuk” 
olarak adlandırılan Vatikan tara-
fından denetlenen diyalog mer-
kezinin başkent Viyana’daki ana 
binasında, 5 farklı din temsil edi-
liyor.

Öte yandan mecliste kabul edilen 
önergenin yasal olarak herhangi 
bir yaptırım gücü bulunmuyor.

Uzmanlar, Avusturya’da iktidar-

da bulunan geçici hükümetin, di-
yalog merkezinden ayrılma kara-
rı alması durumunda, merkezin 
Avusturya’dan farklı bir yere ta-
şınması gerekeceği, böylelikle ka-
panmasının söz konusu olabilece-

ği görüşünü paylaşıyor.

Suudi Arabistan’la özdeşleştirilen 
diyalog merkezinden yapılan yazı-
lı açıklamada, dinler arasında di-
yaloğun güçlendirilmesi için ulus-
lararası alanda denetime açık bir 
şekilde faaliyetler yürütüldüğüne 
işaret edildi.

Meclis tarafından kabul edilen 
önergenin üzüntü verici olduğu 
belirtilen açıklamada, kurumun 
iki ülke arasında varılan bir an-
laşma sonucunda kurulmadığı, 
uluslararası statüye sahip olduğu, 
merkezin taraflardan birinin aldı-
ğı karar doğrultusunda hareket et-
meyeceğinin altı çizildi. 

(Resim : KAICIID, Haber: AA)

Avusturya’da “Kral 
Abdullah Merkezi”nin 
kapatılması önergesi
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VİYANA – Cumhurbaşkanı 
Van der Bellen, basına 
yaptığı açıklamada, mec-

liste yapılan oylamayla başba-
kan ve hükümetinin düşürüldü-
ğünü anımsatarak, anayasaya 
göre yeni başbakanı belirlemesi 
gerektiğini, son günlerde yaptığı 
görüşmeler sonucunda, ülkenin 
uluslararası camiada itibarını 
koruyarak seçimlere götürecek 
yeni ismi belirlediğini söyledi.

Van der Bellen, “Dr. Brigitte 
Bierlein’ı tanıtmaktan mem-
nuniyet duyuyorum, ken-
disi önümüzdeki günlerde 
Avusturya’nın başbakanı olarak 
göreve başlayacak.” dedi.

Ülkeyi hem içeride hem de dışa-
rıda en iyi şekilde temsil edecek, 
anayasaya uygun isim arayışın-
da olduğuna dikkati çeken Van 
der Bellen, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Bierlein’ın bu görev için 
en uygun aday olduğunu dile ge-
tirdi.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, 
Bierlein’ın en kısa sürede kura-
cağı yeni hükümetin, herkesin 
güven duyacağı önemli uzman 
ve diplomatlardan oluşacağına 

kuşku duymadığının altını çizdi.

ÜLKE TARİHİNİN İLK 
KADIN BAŞBAKANI 

BİERLEİN OLDU

Avusturya’nın ilk kadın baş-
bakanı olan Bierlein, Van der 
Bellen’e teşekkürlerini bildire-
rek, yeni hükümetin en kısa za-
manda kurulması için çalışaca-
ğını söyledi.

Adalet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığı için eski Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Clemens 
J a b l o n e r ’ u n ,  D ı ş i ş l e r i 
Bakanlığı için de Alexander 
Schallenberg’in görevlendirile-
ceğini açıklayan Bierlein, kabi-
nenin diğer isimlerinin en kısa 
sürede belirlenerek, kamuoyu-
na duyurulacağını ifade etti.

Başbakanın, bakanlar kurulu-
nun diğer isimlerini de belir-
lemesinin ardından geçici hü-
kümet yemin ederek görevine 
başlayacak.

Avusturya ulusal meclisinde ya-
pılan güven oylaması sonucun-
da Başbakan Sebastian Kurz ve 
hükümeti, güven oyu alamaya-

rak düşmüştü.

Avusturya’da iki hafta önce aşı-
rı sağcı eski FPÖ Genel Başkanı 
ve Başbakan Yardımcısı Heinz 
Christian Strache’nin 2017’de 
İspanya’nın İbiza Adası’nda bir 
Rus yatırımcıyla yaklaşan genel 
seçimlerde “partisine yardım 
yapılması durumunda bazı dev-
let ihalelerinin Rusya’ya veril-
mesi hususunda kolaylıklar ya-

pacağı yönünde” ifadelerin yer 
aldığı video kaydı basında yer 
almış, aşırı sağcı lider istifa et-
mek zorunda kalmıştı.

Bunu üzerine Kurz, ÖVP ve 
FPÖ koalisyonun sona erdi-
ğini, erken seçime gidilece-
ğini açıklamıştı. Daha sonra 
Cumhurbaşkanı Van der Bellen, 
erken seçimlerin eylülde yapıl-
ması çağrısında bulunmuştu.

Avusturya Cumhur-
başkanı Alexander 

Van der Bellen, ulu-
sal mecliste güve-

noyu alamayan eski 
Başbakan Sebas-

tian Kurz ve hükü-
metinin düşmesinin 

ardından, eylülde 
yapılacak seçimlere 
kadar başbakanlık 
görevini Anayasa 

Mahkemesi Başkanı 
Brigitte Bierlein'ın 
üstleneceğini du-

yurdu.

Vİ YA N A  –  S t a t i s t i k 
Austria’ya göre geçen se-
ne Türkiyeden 3.549 ki-

şi Avusturya’ya göç ederken, 
Avusturya’dan 3.825 kişi ise 
Türkiye’ye temelli dönüş yap-
tı. Buna göre Avusturya’yı terk 
edenlerin sayısı 276 kişi daha 
fazla.

Ortaya çıkan istatistikler öngörü-
lebilir olsa bile, en azından sem-
bolik olarak bir dönüm noktası-
nı temsil ediyor: Negatif bir göç 
dengesi, Avusturya’nın 1964’te 
Türkiye ile ikili bir iş göçü an-
laşması imzalamasından bu ya-
na bir ilk.

Der Standard‘da aktarılan bilgi-
lere göre işsizlik oranı yalnızca 
yüzde 2,5 olan, anlaşmaya aci-
len ihtiyaç duyulan dönemde iş-
çilerin Türkiye’den Avusturya’ya 
iş gücü noktasında yardım et-
mek için hazırlandı. Her ne ka-
dar misafir işçi rolü başlangıç-
ta yalnızca sınırlı bir süre için 
tasarlanmış olsa da ilk göçmen 
neslin çoğu Avusturya’da kaldı. 

Avusturya, onlardan kurtulmak 
için çok az nedene sahipken, 
1966’da Yugoslavya ile benzer 
bir anlaşma ile işsizliği düşük 
tutmaya devam etti. Ülkenin en 
düşük yüzde 1,2’lik işsizlik ora-
nı, fiili tam istihdama ve 1970’le-
rin başında acil bir emek ihtiya-
cına yol açtı.

Ancak işsizlik oranının 80’li yıl-

larda tekrar yükselmeye başla-
ması ve 90’lı yıllarda %6’nın üs-
tüne çıkması, politika 6 rakamlı 
oturma izni olan Türkler’in ko-
lay sınır dışı edilemeyeceğini 
anladı.

Jörg Haider o zaman yerel nüfu-
sun bir çok işsiz yabancıya kar-
şı hoşnutsuzluğundan yararlan-
dı ve 1999 ulusal seçimlerinde 

FPÖ ile %26,9’a varan bir oran-
la kazandı.

Fakat FPÖ hükümetine rağmen 
2000 yıllarında hiç olmadığı 
kadar Türkiye kökenli insanlar 
Avusturya vatandaşlığını aldı. 
Böylece 1991 yılından 2006 yı-
lına Avusturya vatandaşlığını 
alan Türklerin sayısı 20 kat arta-
rak 6 bin’ den 120 bine ulaştı.

Türkiye’den Avusturya’ya 
göç azaldı, Türkiye’ye temelli 

dönüşler arttı

Die Nr. 1 
seit 1999 

Brigitte Bierlein, 
Avusturya’yı seçimlere 
götürecek başbakan oldu
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Pamukkale -Denizli Doğa 
Sevenler Derneği Başkanı 
araştırmacı Ümit Şıracı, 

Mehter Marşı’nda “Ceddin de-
den, neslin baban” sözlerinin 
aslının “Teslim deden, Teslim 
baban” olduğunu ve adı geçen 
Bektaşi Teslim Baba’nın türbe-
sinin Denizli’de olduğunu ileri 
sürdü. Alman uzman: Mehter 
marşı Mozart ve Beethoven’i et-
kiledi.

TESLİM DEDE’NİN 
MEZARI DENİZLİ’DEN 

ÇIKTI

DOSEV Başkanı Şıracı, gazete-
cilere yaptığı açıklamada, doğa 
gezileri sırasında tarihi ve kültü-
rel ögelere önem verdiklerini be-
lirterek, Pamukkale ilçesine bağ-
lı Karataş Mahallesi’nde Bektaşi 
dedesi Teslim Abdal’ın türbesini 
bulduklarını belirtti.

MARŞIN SÖZLERİ 
“TESLİM DEDEN, 

TESLİM BABAN”MIŞ

Mehter Marşı’nda “Ceddin de-
den, neslin baban” diye baş-
layan sözlerin aslının “Teslim 
deden, teslim baban” olduğunu 

Mehter Marşı’nın sözlerinin 
aslı başkaymış-“Teslim deden, 

Teslim baban!”
DOSEV Başkanı, Mehter Marşı'nda 

"Ceddin deden, neslin baban" sözlerinin 
aslının "Teslim deden, Teslim baban" oldu-
ğunu ileri sürdü.Yeniçeri Ocağı'nın Bektaşi 
babası olan Teslim Baba'ya yazılan marşın 
sözleri aradan geçen yıllarda değiştirilmiş. 

iddia eden Şıracı, şunları söyle-
di:

“Teslim Abdal 17. yüzyılda yaşa-
mış bir Bektaşi dedesi. Rivayetle-
re ve araştırmamıza göre, 4. Mu-
rat zamanında   Bağdat seferinde 
gösterdiği kahramanlıklardan 
dolayı ‘Teslim Dede Teslim Baba, 
Ey Kahraman Türk Milleti’ diye 
adına marş yazılmış. Yeniçeri 
Ocağı’nın Bektaşi babası olan 
Teslim Baba’ya yazılan marşın 
sözleri aradan geçen yıllarda 
değiştirilmiş. Teslim Abdal’ın 
Türkiye’de iki yerde daha türbe-
si var ancak Denizli’de olan tür-
besindeki işlemeler 17. yüzyılı 
gösterildiğinden asıl türbenin de 
Denizli’deki bu türbe olduğunu 
düşünüyorum.”

Alman uzman: Mehter marşı Mo-
zart ve Beethoven’i etkiledi
 

Münster Üniversitesi Etnomü-
zikoloji ve Avrupa Müzik Tari-
hi Kürsüsünden Prof. Dr. Ralf 
Martin Jaeger, mehter müziği-
nin özellikle 18’inci yüzyılda 
Avrupa müzik kültürünü etki-
lediğini ve kıtada iz bıraktığını 
belirterek, “Günümüzde bütün 
pop gruplarında bu izleri görebi-
lirsiniz çünkü onlarda da davul 
ve zil var” dedi.

Ralf Martin Jaeger, Köln Yunus 
Emre Enstitüsü’nde konuşma-
cı olarak katıldığı ‘Mehter ve 
Avrupa’ya Etkisi Konferan-
sı’ öncesi yaptığı açıklamada, 
Türkiye’nin kıtalar arası kültürel 
bir köprü ülkesi olduğunu an-
cak kıtanın ucundaki Avrupa’da 

kültür transferi ve etkileşimin 
sadece tek yönde ilerleyebilece-
ğini söyledi. Türklerin eskiden 
Avrupa’ya kültür ihraç ettiğini 
vurgulayan Jaeger, “Avrupa’ya 
gelen elçileri ele aldığımız-
da, özellikle 1700’lü yıllarda 
Viyana’ya gelen ve mehteranlar-
la mehter müziği icra eden elçiler 
öne çıkıyor. Bu elçileri inceleye-
bildim ve kim olduklarını öğren-
dim. Arşiv belgelerinde özellikle 
bir yanlarında ‘incesaz’ın da bu-
lunduğunu gördüm” dedi.

AVRUPA’DA İZ BIRAKTI

Jaeger, mehterin önceleri Polon-
ya, Rusya, Avusturya ve Prusya 
bandolarında yer edindiğini, 
daha sonra ise Haydn, Mozart ve 
Beethoven gibi büyük bestekar-
ların eserlerini etkilediğini dile 
getirdi.

Mehter ritimlerinin asimilasyo-
na uğrayarak Avrupa orkestra-
larında yer aldığını belirten Ja-
eger, “1820’li yıllara gelince bu 
bestekarlarda Türk tınıları, meh-
ter enstrümanları asimile ola-
rak, sadece enstrümanlarla Batı 
müziği icra edildiğini görüyoruz. 
Mehter müziği özellikle 18’inci 
yüzyılda Avrupa müzik kültü-
rünü etkilemiş ve Avrupa’da iz 
bırakmıştır. Günümüzde bütün 
pop gruplarında bu izleri görebi-
lirsiniz çünkü onlarda da davul 
ve zil var” diye konuştu.

OSMANLI’DA ÇOK 
FARKLIYDI

Avrupa’ya transfer edilen mehter 
müziğinde farklı ve ilginç olan 

birçok Osmanlı melodisi oldu-
ğunu ancak sadece tek mehter 
müziğinin kayda geçirildiğini 
bildiren Jaeger, şöyle konuştu:

“Mehter Avrupa’da 18’inci yüz-
yıla kadar yakından tanınmış 
ve transfer edilmiştir. Bugünkü 
melodiler ile Osmanlı’daki meh-
ter çok farklı. 1826 yılında Sul-
tan Mahmud tarafından ortadan 

kaldırıldı ve Avrupa’da mehter 
modası da böylece bitmiş oldu. 
En son Avrupa’da 1840 yılında 
Mecklenburg-Schwerin bölge-
sinde Türk olmayan, Osmanlı 
gibi giyinmiş Avrupalıları bul-
dum. Türkiye’de de 1910 yılında 
tekrar yaşatmaya başlamışlar. 
Osmanlı mehter takımının ku-
rulmasıyla yeniden gündeme 
gelmiş ve askeri Harbiye müze-
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VİYANA – Kısa adı AEJ olan 
Brüksel merkezli Avrupa 
Gazeteciler Birliği  ve  

dünyanın tüm önemli gazete, te-
levizyon ve haber ajanslarının 
Avusturya ve Güney Doğu Avrupa 
temsilcilerinin üye olduğu presti-
ji yüksek Viyana’da Avusturya 
Yabancı Basın Cemiyeti’nin 
(Verband der Auslandspresse in 
Wien)  ortak çalışması ile gerçek-
leşen organizasyona katılan ilgi-
li üyeler, Türkiye’nin yeni Viyana 
Büyükelçisi Ümit Yardım tarafın-
dan Viyana Büyükelçiliğinde ka-
bul edildi. Yeni Vatan Gazetesi 
temsilcileri her iki cemiye-
te birine otuz yıla yakın olmak 
üzere tam üye. Avusturya ve 
Yurtdışı Basının Viyana mer-
kezinde önemli temsilcileri-
nin katıldığı toplantıya Avrupa 
Gazeteciler Birliği Başkanı Otmar 
Lahodynsky Büyükelçi’ye nazik 
kabulünden dolayı teşekkür ede-
rek, iki cemiyetin kısa tanıtımı ve 
daha sonra soru ve cevaplar ko-
nusunda kurallar belirlendikten 
sonra Büyükelçi Yardım’e giriş 

konuşması için ricada bulundu.

B r ü k s e l  m e r k e z l i  Av r u p a 
Gazeteciler Birliği Genel Başkanı 
Otmar Lahodynsky
Avusturya’nın tek ve en önemli 
haber kaynağı kısa adı APA olan 
Avusturya Basın Ajansı Yurtdışı 
Haberler Müdürünün’de hazır ol-
duğu toplantıda APA aboneleri-
ne haberi şöyle geçti. Haber bir-
çok basın organında haber oldu.

Avusturya-Türkiye 
İlişkileri: Yeni Büyükelçi 
daha çok empati arzu-

luyor

Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım
Tü r k i y e ’ n i n  y e n i  V i y a n a 
B üy ü ke l ç i s i  Üm i t  Ya rd ı m , 
Avusturyalılar’ın ülkesine yöne-
lik daha çok empati kurulmasını 
arzu ediyor. Büyükelçi 2016 yılın-
daki darbe girişiminden bu yana 
Türkiye’nin terörle mücadele ne-
deniyle ne kadar baskı altında ol-
duğuna dair yeterince anlayışlı 
davranılmadığını söyledi.

Avusturya-Türkiye İlişkileri: 

Yeni Büyükelçi daha 
çok empati arzuluyor

Türkiye’nin yeni Viyana Büyükelçisi Ümit 
Yardım Avusturya Basın temsilcilerini kabul 
ederek, birçok farklı konuda sorulara cevap 
verdikten sonra özellikle Avusturyalılar’ın 

ülkesine yönelik daha çok empati ile 
yaklaşmasını arzu ettiğini ifade etti.

Aynı durumun Türkiye’deki gaze-
teciler için de geçerli olduğunu, 
bazılarının gazetecilik kisvesi al-
tında terör propagandası yaptı-
ğını aktaran Yardım, Türkiye’nin 
kendini böyle kişilere karşı sa-
vunma hakkı bulunduğunun al-
tını çizdi. Yaklaşık dört aydır gö-
revde bulunan büyükelçi ayrıca, 
“yapıcı” olmak kaydıyla Türk 
medyasındaki tartışmalarda hü-
kümete yönelik çok sert eleşti-
rilerin dile getirildiğini söyledi. 
Yardım, “Ve bu gazeteciler on-
dan sonra güven içinde evlerine 
dönüyorlar” dedi. Basın özgürlü-
ğünün Türkiye’de ve dışarıda çok 
farklı algılandığını kaydeden bü-
yükelçi, bu konuda iletişim sıkın-
tısı yaşandığını sözlerine ekledi.

 AB Komisyonu Hukuk 
Devleti ve Temel Hak ve 
Özgürlükler Alanında 

Gerileme Tespit Etmişti

Silahlı bir terör örgütüne üyelik 
iddiasıyla yargılanmakta olan 
Avusturyalı öğrenci ve serbest 

gazeteci Max Zirngast hakkın-
da ise Yardım, “Bu öğrenci hak-
kındaki davanın görülmesini 
beklemektedir” dedi ve dosya-
nın içeriğini bilmeden daha faz-
la bilgi veremeyeceğini kaydet-
ti. AB Komisyonu, Mayıs ayında 
Türkiye hakkında yayınladığı 
son Gelişme Raporu’nda hukuk 
devleti ve temel hak ve özgür-
lükler alanında gerileme tespit 
etmişti. Raporda, darbe girişi-
mi sonrası olağanüstü hal döne-
minde görevden ihraç edilmeler, 
göz altına almalar ve tutuklama-
lar konusunda “çok ciddi kaygı-
lar” dile getirilmişti. Buna göre 
olağanüstü halin kaldırılması, 
aktivistlerin, insan hakları sa-
vunucularının, gazetecilerin ve 
akademisyenlerin korunması-
nı sınırlayan yasaların ortadan 
kalkmasıyla sonuçlanmadı.

Yardım Planlanan 
Kültür Yılı İçin 

Çabalıyor

Yardım, Avusturya ile Türkiye 

arasındaki kültürel ilişkileri güç-
lendirmeye büyük önem veri-
yor. Kendisi birçok kez, iki ülke 
arasındaki tarihi güçlü ilişkilere 
atıfta bulundu. Ayrıca, 2020 yı-
lı sonunda kültürel etkinlikler-
le başlayabileceği öngörülen or-
tak kültür yılının düzenlenmesi 
için çaba sarf ediyor. Büyükelçi, 
Avusturya ile Türkiye arasında-
ki ilişkilerin her geçen gün daha 
iyiye gittiğini görmekten büyük 
memnuniyet duyduğunu kaydet-
ti.

Ticari alanda da yoğun ilişki-
ler yaşandığını anlatan Yardım, 
binden fazla Avusturyalı şirketin 
Türkiye’de faaliyet yürüttüğünü, 
on milyar dolarla Avusturya’nın 
yabancı yatırımcılar sıralamasın-
da dördüncü sırada olduğunu ak-
tardı.

Büyükelçi, Avusturya’daki geçiş 
hükümetinin Türkiye’ye yönelik 
tutumunun beklenmesi gerekti-
ğini, ancak Türkiye’nin Avrupa 
Birliği tam üyeliğine yönelik 

eleştirel tutumunun Avusturya 
ile Türkiye arasındaki karşılık-
lı ilişkileri olumsuz etkileyeceği-
ne inanmadığını söyledi. Avrupa 
Birliği’ne tam üyeliğin Türkiye 
açısından stratejik bir hedef ol-
maya devam ettiğini aktaran 
Yardım, her ne kadar Türkiye 
Afrika ve Avrasya gibi bölgeler-
de önemli menfaatlerini takip et-
se de Avrupa Birliği’nin önceliği 
olduğunu vurguladı.
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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

Öyleyse nereden çıktı bu iddia?

Yunancada “Karadenizli”nin 
karşılığının “Pontuslu” olmasın-
dan çıktı.

Söz konusu haberi yazan ga-
zeteci Ioanna Kleftogianni an-
latıyor: “Yunanca Karadeniz 
Efxinos Pontos’tur, dolayısıy-
la o çevrede doğan ya da yaşa-
yan herkese Yunancada Pontius 
(Pontuslu) denir. Bu etnik ya da 
dini değil coğrafi bir ifadedir… 
31 Mart Belediye Başkanlığı se-
çimlerini takip ederken Sayın 
İmamoğlu’yla bir gün geçirerek 
kampanyasını yakından izleme 
fırsatı buldum ve buraya dair iz-
lenimlerimi yazdım. İmamoğlu 
Trabzon doğumlu olduğundan 
Karadeniz’den söz etmesem ken-
disine dair çizeceğim portre ek-
sik kalacaktı. Karadenizli olan 
herhangi bir siyasetçi ya da baş-
ka birinden bahsetsem Yunanca 
yine aynı terimleri kullanırdım.” 
(Kaynak: Independent Türkçe)

Son günlerdeki “Yunan” ve 
“Pontusçuluk” tezviratının kay-
nağı işte buncağızdan ibaret. Ha, 

bir de şu “Makarios heykeli” ef-
sanesi var…

Efsanenin ardındaki gerçek: 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye 
Başkanı iken, heykeltıraş Azmi 
Sekban’a bir Kıbrıs Anıtı yaptır-
dı. Bir heykel, iki rölyef (kabart-
ma resim diyelim) ve bir şiirden 
oluşuyor bu anıt. Heykel, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
kurucu lideri Rauf Denktaş’ın 
heykeli. Rölyeflerden birinde 
Kıbrıs’a bayrak diken askerle-
rimiz, öbür rölyefte ise Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin çerçevesinin 
çizildiği, Türklerin bu cumhu-
riyetteki haklarının sıralandı-
ğı ve Türkiye’ye -tıpkı İngiltere 
ve Yunanistan gibi- belli şartlar-
da Kıbrıs’a müdahale imkânının 
tanındığı 19 Şubat 1959 Londra 
Antlaşması’nın imza töreni res-
medilmiş. O imza töreniyle il-
gili rölyefte Türk tarafını temsil 
eden Fazıl Küçük gibi Rum tara-
fını temsil eden Makarios da yer 
alıyor haliyle.

Çok mu lazımdı Makarios’lu 
bir rölyef? Bence hiç lazım de-
ğildi, heykeltraş Azmi Sekman 

Makarios’suz bir kompozisyo-
nu tercih etseydi daha münasip 
olurdu; ama bu ayrıntıdan Rum 
Pontus komplosu çıkarmaya kal-
kışmak ne akla sığar ne insafa.

Adam oraya devasa bir Denktaş 
heykeli dikmiş… Adam orada 
Kıbrıs şehitlerine ve gazileri-
ne, onların Kıbrıs’ta yükseltti-
ği ay yıldızlı al bayrağa saygıyı 
ifade etmiş… Adam Kıbrıs Barış 
Harekâtı’nın hukuki zemini-
ni hatırlatmış orada… Üstelik, 
Mustafa  Kayabek’ in  Kıbr ıs 

Türkleri için yazdığı ve Denktaş’a 
ithaf ettiği “Benim İki Bayrağım 
Var” şiirini de koymuş oraya 
adam; “Benim iki bayrağım var / 
Biri ana birisi kız / Benim iki bay-
rağım var / İkisinin de bağrında 
/ Namusumdur ayla yıldız” diye 
haykırmış… İmamoğlu da bun-
ları beğenmiş, sahiplenmiş… 
Böyle vatan hainliği mi olur?

***

Evet işte;  “Karadenizli”nin 
Yunancası ve Kıbrıs Türklüğüne 

İstanbul seçimleri: 
Pontus ne demek?

Yunan medyasının “İstanbul’u Yunan ka-
zandı” dediği iddia edildi ve olaylar geliş-
ti... Evvelâ bu iddianın doğru olmadığını 

belirtelim.  Bir Yunan gazetesi -Yunan med-
yası değil, bir Yunan gazetesi- Ekrem İma-
moğlu ile ilgili bir haberi “Şehri Erdoğan’ın 
elinden alan Karadenizli ile bir gün” başlığı 

altında sundu. “Yunan” demedi; deseydi 
bile İmamoğlu’nu bağlamazdı, ama deme-

di; “Karadenizli” dedi.

adanmış bir anıtta ayrıntı ola-
rak yer alan Makarios figürü… 
Bunlara dayanıyor bütün mese-
le.

Şöyle okumamız gerekiyormuş 
bunları: “Topal Osman Ağa’nın 
Kurtuluş Savaşı döneminde 
Pontuslulara karşı, bu bölge-
yi Pontuslulaştırmak isteyenle-
re karşı verdiği mücadelenin bir 
benzeri şu anda yine biz torunla-
rı tarafından bu mücadelenin ve-

rilmesiyle karşı karşıyayız.”

Bir kaşık suda koparılan fırtına-
nın şiddetine bakar mısınız?

Tr abzon’da İç iş ler i  B akanı 
Süleyman Soylu’yu protesto eden 
“gurub”un “tamamı”nın “Ekrem 
(İmamoğlu) gibi Müslüman gö-
züken Pontuslar” olduğunu ile-
ri süren bile çıktı.

Daha neler!

***

“Bir kaşık suda koparılan fırtı-
na” dedim, ama ortada bir ka-
şık su bile yok. Olsaydı bile, et-
nik köken tartışmasına ve sahte 
Müslümanlık ithamına kadar va-
ran bu ‘fırtına’ asla mazur görü-
lemezdi.

T e k  k e l i m e y l e  h e z e y a n . 
Muhataplarını değil sahiplerini 
küçülten hezeyan. İmamoğlu ile 

baş etmenin yolu bu değil. Bu yol 
hiç mi hiç yol değil.

23 Haziran seçiminde kime ya-
rayacağı / yaramayacağı konu-
su bir yana; milli birlik ve bera-
berlik şiarına mugayir, fevkalade 
çirkin ve fevkalade tehlikeli bir 
oyun bu. İlgili trollerin ve trol 
meşrepli bazı siyasetçilerin dik-
katine!

(HAKAN ALBAYRAK-KARAR)
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hırsızlık olayında üzerine yıkılan 
bir duvarın altında kalarak öldü 
(Razi, İbn Kesir, Kurtubi)… Dikkat 
ettiniz mi Kur’an hırsızlık ve yol-
suzluk yapan sahabeye “hain” di-
yor. İslam’dan döndüğü için de-
ğil; yolsuzluk yaptığı için hain 
oluyor. Çünkü “davadan” dönü-
yor. Dava ne? Doğruluk, dürüst-
lük, hak, adalet, yoksulun, öksü-
zün davası…
Peygambere, ‘sakın hainleri sa-
vunma, onlara arka çıkma’ diye 
tembihliyor. Hatta zahire bakıp 
lehlerine hüküm vermeye eği-
lim göstermesini bile çok görerek 
“Allah’tan af dile, hainleri savun-
maya kalkma” diyor. Ardından 
“Allah’ın sana cömertliği, sevgi-
si ve merhameti olmasaydı on-
lardan bir grup seni bile şaşırt-
maya çalışmışlardı.” diyerek bu 

tür olaylara asla göz yumulama-
yacağı, işte böyle anında deşif-
re edilip ifşa edileceği ve “dava-
nın” yara almasına asla müsaade 
edilemeyeceği gösterilmiş olu-
yor. Zırhı çalıp suçu Yahudi’nin 
üzerine atan Tu’me ibn Ubeyrik 
“din, iman” perdesi altında yol-
suzluğunu örtbas ettireceği-
ni sanıyordu. Ve “Nasıl olsa bir 
Müslümanı Yahudi karşısında zor 
duruma düşürmez, ‘bizden’ di-
ye göz yumar” diye Peygambere 
gelip cilalı boyalı laflarla ken-
dini suçsuz göstermeye kalktı. 
Peygamberimiz de “zahire ba-
karak”, lehine hükmedecekken 
Kur’an otomatikman harekete 
geçti ve virus proğramı gibi ola-
yı “delete” etti. Yukarıdaki ayet-
ler işte bunu anlatıyor.

“Sadece iman ettik 
demekle Cennet’e

girilmez”

“Ders ve ibret olsun” diye de Nisa 
105-115 ayetleri olarak evren-
selleştirip kalıcı hale getiriyor. 
Gördüğünüz gibi bayağı da uzun-
ca bir bölüm. Tam da günümüzü 
anlatıyor. Demek ki bu tiplerin 
hiç biteceği yok.

Peki “hortumcu” Tu’me 
ibn Ubeyrik ne mi yaptı.

“Beni bırakıp Yahudi’yi savunan 
böyle bir din olmaz olsun” diye-
rek peygamberle bağını kopardı, 
“mü’minlerin yolundan” ayrıldı 
ve Mekke’ye gidip müşriklere ka-
tıldı. Dikkat ediniz, bu kişi “pey-
gambere bağlanmış” ve “mümin-
lerin yolunda” olan birisiydi.

Demek ki “mü’minlerin yolu” 
(sebilu’l-mü’minin) sadece “İman 
ettik” demekle yürünen bir yol 
değildir. İman ettik demekle cen-
nete girilebilecek bir yol değildir. 
Yolsuzluk ve haksızlık (adalet-
zulüm) meselesinde nerede duru-
yor, ne yapıyorsunuz, asıl mese-
le budur.

Kur’an’a dikkat edin bir takım 
ifşa ve deşifreler görürsünüz. Son 
günlerin moda tabiriyle “one mi-
nute” çektiği yerler görürsünüz. 
Bunların hepsinin doğrudan ve-
ya dolaylı olarak mal, mülk, hır-
sızlık, yolsuzluk, yoksulluk, ök-
süzlük, gariplik ve kimsesizlik 
ile ilgili meseleler olduğunu gö-
rüyoruz.

Örneğin Peygamberimiz “yok-
sul ve kör olan sahabeye surat 
asan zenginlere” gereğinden faz-
la ilgi göstererek yoksulu ve kö-
rü ihmal edince derhal uyarılır… 
Sahabenin birisi yolsuzluğa bula-
şınca derhal ifşa edilir… Hatta ha-
nımları arasındaki ifşalar bile bu-
nunla ilgilidir. Mısırlı bir çingene 
olan Maria diğer hanımları ara-
sında kıskanılıp aşağılanmaya 
maruz kalınca onu koruyan ayet-
ler gelir… Eski bir köle olan Zeyd, 
Zeyneb’e karşı korunur ve onu bo-
şama hakkı savunulur. Yani bir 
eski kölenin Arap aristokrat kızı-
nı boşayabileceği söylenir…

Bunların hepsi Kur’an’ın da-
vasının esas itibariyle yoksulun, 
öksüzün, mağdurun, mazlumun, 
kimsesizin davası olması sebe-
biyledir…

Çünkü Kur’an’ın “davası” öy-

le sanıldığı gibi sırf inanıp inan-
mama davası değildir. Gerçek ha-
yatta karşılığı olmayan teolojik, 
felsefi, kelami, ruhani bir tartış-
ma değildir. Gerçek hayatın so-
runları ile ilgilenen; yoksulluğu, 
yolsuzluğu, kimsesizlerin duru-
munu, aç sabahlayanların halini 
kendine misyon belleyen bir da-
vadır.

“Rabb” de, “tevhid”
 de, “şirk” de bununla 

ilgilidir…

Kanımca Ebuzer’in açlıktan ölüp 
çöle gömüldüğünden beridir 
Müslümanlar bu konularda de-
rin bir aymazlık ve duyarsızlık 
içine girmişlerdir. Hocaların ve 
şeyhlerin çoğu hala Ebuzer’in gö-
rüşlerini “aşırılık” olarak görür-
ler. Halbuki aşırı giden Ebuzer 
değil; Kur’an’ın ruhunu Ebuzer 
ile birlikte o çöle gömenler-
dir. Yoldan çıkanlar, sapanlar, 
Muhammed’in getirdiği dini ters 
yüz edenler hala ‘ne şiş yansın 
ne kebap’ türünden fetvalar verip 
duranlardır.

Bunlar kapitalizme boy abdes-
ti aldırırlar. Faizsiz bankacılık do-
lambaçlarına fetva verirler. “Allah 
nimetlerini kulları üzerinde gör-
mek ister” derler ancak nimetin 
doğruluk, dürüstlük, infak, güzel 
ahlak, paylaşım gibi değerler ol-
duğunu bilmezler. Nimetin zen-
ginlik ve cipe binmek olduğunu 
sanırlar. 

“Kırkta bir” diye bir şey tuttu-
rurlar. Halbuki “kırkta bir” aslın-
da münafıklar için konulmuş bir 
orandır. Kaçmasınlar diye onla-
ra öyle söylenmiş. Gel gör ki bu 
oran ‘ortodoks fıkhın’ temeli ol-
muş. Oysa gerçek (sıdk/sadık) 
mü’minler senin-benim dava-
sı gütmezler. İhtiyaçtan fazlasını 
yanlarında tutmazlar. Darlıkta ve 
bollukta infak ederler, paylaşırlar, 
bölüşürler. Hem de zor zamanda, 
darlıkta, hazarda seferde, barış-
ta savaşta, iyi günde kötü günde… 
Keza nefis tezkiyesinin zikirle, tes-
pih çekmekle olacağını sanarlar 
oysa adı üzerinde nefis tezkiyesi 
(kişilik arınması) maldan vererek 
olur. “Tezkiye” zekat ile aynı kök-
tendir ve zekat “mal ile arınma” 
demektir. Sürekli ve ihtiyaçtan 
fazlasını tutmayarak, oran yok… 
Kerpetenle koparır gibi verecek-
sin, acıtacak, yoksa arınamazsın! 

Dindarlar yani Allah’a ve 
ahiret gününe inandıkla-
rını, Kur’an okuduklarını, 

Peygamberin yolundan gittiklerini 
söyleyenler ülkelerinin “derin vic-
danı” olmak durumundadırlar…
Çünkü Kur’an içinde yoksulun ve 
açın davası yoksa, böylesi dindar-
lık iddialarının gösteriş ve sahte-
karlık olduğunu söyler (Maun su-
resi). Yolsuzluk yapan “sahabe” 
bile olsa deşifre eder. “Cemaat” 
duygusunun “adalet” duygusu-
nun önüne geçmesine asla izin 
vermez.

İşte size bunun en çarpı-
cı örneklerinden birisi…

Rivayete göre sahabe Tu’me 
ibn Ubeyrik “zırh yolsuzluğu-
na” bulaşmıştı. Bir zırhı zim-
metine geçirmiş ve olayı bir 
Yahudi’nin üzerine atmışt ı. 
Çalıntı zırh kendinden istenince 
inkar etti. Hakkında “soruştur-
ma” açılınca Tu’me’nin yakınla-
rı Hz. Peygambere gelerek olayı 
Yahudi’nin yaptığını doğrulama-
sını, bu yönde hüküm vermesini 
istediler. Hz. Peygamber de “zahi-
re” bakıp lehlerinde karar verme-
ye eğilim gösterince Nisa suresi-
nin aşağıdaki on ayeti (105–115) 
nazil oldu… Ayetlerle yaptığı hır-
sızlık ve yolsuzluk ifşa olunca 
Tu’me ibn Ubeyrik bunu kendine 
yediremeyerek Hz. Peygamber’in 
aleyhine döndü ve “mü’minlerin 
yolundan” ayrılarak müşriklerin 
safına geçti. Mekke’de yine bir 

Yolsuzluk yapan Sahabe için ayet: 

“Sakın hainlerin 
savunucusu olma”

(Nisa, 105) 

‘Yolsuzluk yapan Sahabe’ 
için inen ayet. Bir memlekette 
“yolsuzluğa” karşı en ciddi iti-
razlar dindarlardan gelmeli…

“İnsanların en hayırlısı  
en ahlaklı olanıdır.“
Sahih Hadis, Hz. Muhammed.

Nisa Süresi; 4/105-115

“Sana gerçeğin ta ken-
disi olan Kur’an’ı in-
dirdik ki insanlar 

arasında Allah’ın sana göster-
diği şekilde hükmedesin. Sakın 
hainlerin savunucusu olma. 
Allah’tan af dile. Allah çok affe-
dici, sevgi ve merhamet kaynağı-
dır; bundan hiç şüphen olmasın. 
Hainler adına mücadeleye kal-
kışma. Çünkü Allah, fıtratını bo-
zarak günah işleyenleri sevmez. 
Onlar yaptıklarını insanlardan 
gizleyebilirler ama Allah’tan giz-
leyemezler. Halbuki O’nun ka-

bul etmeyeceği sözleri sayıp dö-
kerken Allah yanı başlarında! 
Allah onların yaptıklarını çok 
iyi bilyor. Diyelim siz bu dün-
ya hayatında onlara arka çıktı-
nız, fakat kıyamet günü onların 
arkasında kim duracak ve onla-
ra kim vekil olacak? Oysa kim 
bir kötülük yapar veya fıtratını 
bozar da sonra Allah’tan af di-
lerse Allah’ı çok affedici ve mer-
hametli bulur. Çünkü günah işle-
yen yalnızca kendine zarar verir. 
Allah her şeyi bilir, çok bilgedir. 
Kim bir hata yapar ve suç işler de 

sonra onu masum birinin üzeri-
ne atarsa, iftira etmiş ve açık bir 
günah işlemiş olur. Allah’ın sana 
cömertliği, sevgisi ve merhameti  
olmasaydı onlardan bir grup se-
ni bile şaşırtmaya çalışmışlar-
dı. Oysa onlar yalnız kendileri-
ni şaşırtırlar sana da asla zarar 
veremezler. Nasıl yapabilirler ki 
Allah sana kitap ve bilgelik ver-
miş ve bilmediklerini sana öğret-
mektedir. Allah’ın sana olan cö-
mertliği gerçekten çok büyüktür. 
Onların kapalı kapılar ardında 
çevirdikleri entrikaların çoğun-

da hayır yoktur. Ancak doğru-
luk namına karşılıksız vermek, 
ortak iyi için çalışmak ve insan-
lık yararına yapılan işlerde hayır 
vardır. Ve her kim bunu Allah’ın 
rızasını arayarak yaparsa yarın 
Biz ona büyük bir ödül verece-
ğiz. Kim de doğruluk ve dürüst-
lük yolu apaçık gösterildikten 
sonra peygamber ile bağını ko-
parır ve müminlerin yolundan 
başka bir yola girerse onu girdi-
ği o yolda bırakır ve kendisini ce-
henneme atarız. Ne kötü gidiştir 
o!” (Nisa; 4/105-115).

İşte sonraki çağlara yol göstermesi için hiç bir isim, 
yer ve zaman verilmeden yolsuzluk üzerine inen ayetler Nisa 105-115;
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Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde çocuklar 
üzerinde yapılan bir araş-

tırmaya göre şekerli çayın obezi-
te üzerindeki etkisi ortaya çıktı. 
Bunun yanı sıra diğer gazlı içe-
ceklerin ve yemek alışkanlıkları-
nın da incelendiği araştırmada en 
çok obezite riski taşıyan yiyecek 
ve içecekler belirlendi. Şaşırtıcı 
sonuç ise şekerli çay içen çocuk 
yüzdesinin gazlı içecek içen ço-
cuk yüzdesine oranla çok da-
ha fazla olduğu ve şekerli çayın 
obeziteyi (Şişmanlığı)  daha faz-
la tetiklediği ortaya çıktı. Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafın-
dan yaptırılan ve 11-14 yaş aralı-
ğındaki 3 bin 28 çocuk üzerinde 
gerçekleştirilen araştırmada, şe-
kerli çay ile obezite riski ele alındı. 
Çayı şekerli içen çocuklarda obe-
zite riskinin arttığı, gazlı içecek 
tüketen çocuklarda ise şişmanlık 
oranının çok daha düşük seviye-
de olduğu belirlendi. Çocukların 
evde, okulda ve ev dışındaki bes-
lenme alışkanlıklarının incelendi-
ği araştırmada, çaydaki şekerden, 
gazlı içecek tüketimine, kahvaltı 
alışkanlıklarından fiziksel aktivi-
te düzeylerine kadar çeşitli içecek 
alışkanlıklarının obeziteyle ilişkisi 
araştırıldı. Araştırmaya göre, 11-14 
yaş aralığındaki çocukların yüzde 
82’sinin çaya şeker kattığı, yüzde 
26,9’unun kola ve gazoz gibi gazlı 
içecek tükettiği ifade edildi.

Çocukların beden kitle indeks-
lerine bakıldığında ise yaygın ka-
nının aksine, gazlı içecek tüke-
tenlerde şişmanlık oranı çok daha 
düşükken, çayda şeker kullanan-
larda bu oranın daha fazla olduğu 
belirlendi.

11-14 YAŞ ARALIĞINDA 
OBEZİTE ORANI DÜŞÜK

Çalışmaya katılan çocukların be-
den kitle indekslerine bakıldı-
ğında yüzde 89,7’si normal, yüz-
de 5,22’si hafif kilolu, yüzde 
5,09’unun şişman olduğu tespit 
edildi. Bu da ergenlik çağına adım 
atan 11-14 yaş aralığındaki çocuk-
larda obezite oranının düşük oldu-
ğunu ortaya koydu. Ayrıca ev dışı 
yemek tüketim oranının çocuklar-
da düşük olduğu görülürken, sa-
nılanın aksine haftalık ve aylık 
periyotlarda tost, hamburger, gaz-
lı içecek tüketen çocukların yüzde 
89’unun, normal beden kitle en-
deksine sahip olduğu tespit edil-

di. Ankara’da 3 bin 28 öğrencinin 
katıldığı araştırmada, çocukların 
fiziksel aktivite yapma alışkanlık-
ları da incelendi. Çalışmaya katı-
lan 11-14 yaş grubundaki çocuk-
ların yüzde 54,14’ünün herhangi 
bir spor ile uğraştıkları belirlendi. 
Spor tercihleri içerisinde ise yüzde 
28,32 ile yürüyüş ve yüzde 26,38 ile 
yüzme ilk sıralarda yer aldı.

DENGELİ BESLENME 
VE FİZİKSEL AKTİVİTE 
BİLİNCİ ÇOCUKLUKTA 

YARATILIR

Araştırmanın sonuçlarını değer-
lendiren Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi ve Bilinçli 
Sağlık Platformu Sözcüsü Prof. Dr. 
Mustafa Necmi İlhan, her geçen 
gün obezitenin riskleri hakkında 
toplumunu bilinç düzeyinin arttı-
ğını söyledi. Obezitenin, çağın en 
sık görülen hastalıkları arasında 
yer aldığını ve farklı hastalıkların 
oluşmasında da ciddi bir risk fak-
törü olduğunu vurgulayan İlhan, 
bilimsel araştırma sonuçlarının 
mutlaka topluma ulaştırılması 

ve gerekli davranış değişikliğine 
özendirilmesinin önemli olduğu-
nu ifade etti.

İlhan, söz konusu araştırmanın 
sonuçlarının da çarpıcı olduğuna 
dikkati çekerek, “Çayda şekerin 
azaltılması gerekliliği, araştırma 
ile ortaya konulmuştur. Bu, önem-
li bir tespittir. Şekerli çay içmek, 
bizim toplumumuzda oldukça 
yaygındır. Sağlık Bakanlığı da ka-
muda tek şeker dönemini başlata-
rak buna öncülük etti. Davranış 
değişikliğinin yapılması gerek-
mektedir” diye konuştu.

Şekerli çay, gazlı 
içeceklerden daha 

zararlı

Bilinenin aksine çayı 
şekerli içmek, gazlı 
içeceklerden daha 

zararlı ve obeziteye 
yüksek oranda daveti-

ye çıkarıyor.
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Digitales Amt

www.oesterreich.gv.at
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Digitales Amt – Einfacher geht’s nimmer. 

Melden Sie Ihren Wohnsitz an oder um, beantragen Sie Ihre Wahlkarte, nutzen Sie unseren 
digitalen Babypoint und den automatischen Erinnerungsservice zur Verlängerung Ihres  
Reisepasses. Ab jetzt 24 Stunden am Tag und ganz bequem per App – von wo Sie wollen. 
Garantiert ohne Wartezeit und mit persönlicher Handy-Signatur.

Jetzt App

downloaden!
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Birçok kaynaklarda geçtiği gibi daha ön-
cesinde doğurganlığı önlemek için kı-
sırlık ilacı olarak eczanelerde satılarak 

başlanan ve daha sonra içecek haline getirilen 
Coca Cola’nın benzer iddialarla bir çok benzer 
haberler bulunmaktadır.. İçerken tadına doya-
madığımız gazlı içecekler aslında birçok hasta-
lığa davetiye çıkarıyor. Ünlü yazar Karen Hill, 
‘Yeteeerr! Artık Diyet Yapmak İstemiyorum’ 
adlı kitabında bu içeceklerin neden olduğu 12 
hastalığı anlattı. Karen Hill, insanların kola-
ya olan düşkünlüğüne değinerek, ‘Türkiye’de 
adeta bir kola bağımlılığı var’ dedi. Bazıları 
Günde bir-iki litreyi geçiyor adeta su yerine 
kola tüketiyoruz. Öncelikle kola korkunç bir 
bağımlılık yaratan içecektir. Uyuşturucuyu bı-
rakmak kadar zahmetlidir. İnsanların kolayı 
bırakmakta çok güçlük çektiğine değinen Hill, 
Bırakmaya karar verdikleri ilk gün korkunç 
migren ağrıları, titremeler, asabilik ve uyku-

suzluk yaşıyorlar. Fakat iki günü atlattıktan 
sonra bomba gibi oluyorlar.

İşte bırakmanız için en 
önemli 12 hastalığa sebep...

1.Fazla kilo ve yağlanma. 2. Karaciğer hasarı. 3. 
Diş çürümesi. 4. Böbrek taşları ve Kronik  böb-
rek hastalığı. 5. Asit reflü. 6. Kemik erimesi. 7. 
Hipertansiyon. 8. Kalp hastalığı. 9. Sindirim bo-
zukluğu. 10. Alzheimer (hafıza kaybı). 11. Kanser
12. Şeker Hastalığı

Coca Cola’nın verdiği 
hastalıklar ve rahatsızlıklar

Günümüzde Türkiye’de 
Milyonlarca ve dünya 
genelinde Milyarlarca in-
sanın içtiği Coca Cola ne-
redeyse herkese aşırı bir 
bağımlılık yapmaktadır.. 
Peki Araştırmacılar Cola 
için ve bu meşrubatla-
rın yaptığı bağımlılık 
hakkında ne dediler ve 
ortaya neler çıkardılar, 
zararları nelerdir ve ne 
değildir hepimiz gözden 
geçirelim.
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Haber kadrosunu günden güne güç-
lendiren Yeni Vatan Gazetesi, dene-
yimli haberciler arıyor.

Haberciliğine güvenen, muhabir-
lik konusunda deneyimli habercile-
rin aşağıdaki mail adresine e-posta 
veya Yeni Vatan Gazetesi adresine 
posta yolu ile resimli özgeçmişleri-
ni ve iş tecrübelerini içeren bir baş-
vuruyu, telefon ve adreslerini özel-
likle yazarak yapmaları rica olunur. 
Başvurular sadece elektronik posta 
ile (E-mail) kabul edilir.

Yeni Vatan Gazetesi
Deniz Sel
Kommunikation

e-mail: d.sel@yenivatan.at 

Yeni Vatan Gazetesi’nde 
çalışmak ister misiniz?

www.vhs.at

Bessere 
Aussichten!

Viyana‘da 13. yüzyıldan beri 
Ortaçağ‘da yaygın banyo 
kabinelerinin kullanıldığı 

kanıtlanmıştır. Şehir idaresi 1875 
yılında Tuna kıyısında iki beledi-
ye plajı açmıştır. Halka açık be-
lediye plajına 1877 yılına kadar 
yalnız erkekler gidebilmekteydi. 
Ardından burada bir de kadın-
lar plajı kurulmuştur. Yirminci 
yüzyılın başlarında Tuna kanalı-
nın kıyısında halkın sağlığı için 
nehir plajları inşa edilmiştir. 
Bu plajlar ticari amaçlı kurul-
mamış. Alte Donau kıyısındaki 
„Gänsehäufel“ plajı da bu za-
mandan kaynaklanmaktadır. 
Tuna kıyısındaki tesislerin yeri-
ni bugün Neue Donau dinlenme 

alanı almıştır. Başlangıçta bu 
alan sel baskınlarından korun-
mak amacıyla inşa edilmiştir. Su 
kalitesinin yıl boyunca yüksek 
olması sonucunda Viyanalılar 
bu bölgeyi bir açık havuz cenneti 
olarak keşfetmişlerdir.

Belediye havuzları - Kapalı 
yüzme havuzları

• Amalienbad, 
10.,Reumannplatz 23

• Simmering, 
11., Florian-Hedorfer-Straße 5

• Hietzing, 
13., Atzgersdorferstraße 14

• Ottakringer Bad, 
16., Johann-Staud-Gasse 11

• Jörgerba, 
17., Jörgerstraße 42-44

• Döbling, 
19., Geweygasse 6-10

• Floridsdorf, 
21., Franklinstraße 22

• Großfeldsiedlung, 
21., Oswald-Redlich-Straße 44

Belediye havuzları - aile 
yüzme havuzları

Aile havuzları çocuklu aileler ve 15 

yaşına kadar olan çocuklar için ön-
görülmüştür. Su derinliğinin az ol-
ması sayesinde çocuklara uygun 
bir suya girme ortamı sağlanmıştır. 
Yedi yaşına kadar çocuklar ancak 
bakmakla yükümlü bir yetişkinin 
eşliğinde aile havuzuna girebilir-
ler. Yanında çocuk olmayan yetiş-
kinlerin girmesi ise yasaktır.

Aile yüzme havuzlarının 
açılış saatleri

Yaz Sezonu: Mayıs-Eylül arasında-
dır.  Aile yüzme havuzlarının giriş 
ücretleri yaş gruplarına göre deği-
şiyor. Çocuklar ve 14 yaşına kadar 
gençler: ücretsizdir.  

Yaz geldi, havuzlar açıldı

Yaz aylarının gelmesyle birlikte bir çok havuz hizmet vermeye başladı. Viyana Belediyesi tarafından 
işletilen havuzların dışında bir çok özel işletmenin çalıştırdığı merkezlerden de yararlanabilirsiniz.  
Viyana‘da kapalı yüzme havuzları, aile yüzme havuzları, özel işletilen havuzlar ve devlet havuzla-

rından yaz boyunca faydalabilirsiniz. Bu havuzların bazıları kış aylarında da hizmet veriyor.
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Yaz meyveleri hem görsel çe-
şitlilikleri hem de vitamin 
mineral zenginlikleri saye-

sinde her öğünde sofraları süslü-
yor. Kilo vermek ve hastalıklardan 
korunmak için en sağlıklı seçenek-
lerden olan bu meyvelerin uygun 
miktarlarda ve doğru şekilde tü-
ketilmesi ise büyük önem taşıyor. 
Beslenme ve Diyet Bölümü’nden 
Dyt. Aslıhan Altuntaş yaz meyve-
leri hakkında bilgi verdi.

Meyveler, vücut için gerekli kar-
bonhidrat, vitamin ve mineralle-
ri içeren önemli bir besin grubu-
dur. Yaz ayları meyveler açısından 
çok çeşitlidir. İster ana öğünde is-
ter ara öğünlerde kullanılacak yaz 
meyveleri pek çok hastalığa kar-
şı da koruyucu olur. Yaz meyvele-
ri yaşlanmadan, kansere, sindirim 
rahatsızlıklarından, kalp hastalık-
larına kadar birçok soruna şifa ni-
teliğindedir. Aynı zamanda dü-

şük kalorili olmalarıyla diyetlerin 
vazgeçilmezi olan yaz meyvelerini 
şöyle sıralayabiliriz:

Kırmızı erik 

Kırmızı erik içerdiği anti-aging 
etkisi sayesinde yaşlanmaya sa-
vaş açmaktadır. Kırmızı erik, vü-
cudun yeniden yapılanması açı-
sından çok iyi bir destekçidir. 
Özellikle de diyeti spor ile destek-
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Yaz mevsiminin en 
faydalı meyveleri

leyenlerde kırmızı eriğin etkisi çok 
fazladır. Kırmızı erik lif açısından 
çok zengin olduğu ve kan şekerini 
düzenlemeye yardım ettiği için di-
yet listelerinde mutlaka bulundu-
rulmalıdır. 

İçinde bağırsakları çalıştırmaya 
yarayan maddeler bulunan kır-
mızı erik kabızlık sorunlarında 
mutlaka önerilir. Bunun yanın-
da serbest radikallerle savaşma 
özelliğindeki kırmızı erik özellik-
le meme, bağırsak, pankreas, mi-
de kanserlerinden korumaktadır. 
Lif oranı yüksek olan kırmızı erik 
tok tutucu özelliğe de sahip oldu-
ğu için, diyet yapanlar listelerinde 
kırmızı eriğe yer vermelidir.

İncir

İncir, bağırsakların çalışması için 
iyi bir seçenek. Ancak kan şeke-
rini yükselttiği için dikkatli şe-
kilde tüketilmelidir. Özellikle de 
kabuğu siyah olan incir antioksi-
dan deposudur. Bağışıklık siste-
mi için önemli olan bir siyah in-
cirde bir çay bardağı sütte olan 
kalsiyum miktarı vardır. Diyabet 
hastalarına önerilmeyen incir 
kan basıncını da düzenler.

Kayısı

Kabızlık, küçük büyük pek çok 
kişinin yaşam kalitesini düşü-
ren önemli bir sağlık sorunudur. 
Kabızlığın en doğal çözümlerin-
den birisi de kayısı yemekten ge-
çer. Kayısının içinde bulunan 
pektin, lif ve selüloz kolon sağ-
lığını desteklemekle birlikte, ba-
ğırsakların çok iyi çalışmasını 
sağlamaktadır. Görme sorunla-
rı yaşamak istemeyen, varsa bu 
sorunları en aza indirebilmek is-
teyenlerin A, C ve E vitaminle-
ri açısından zengin beslenmele-
ri gerekir. 

Sarı ve turuncu meyvelerde be-
ta karoten bulunur. Beta karoten 
zengini meyvelerden biri de ka-
yısıdır. Çocuklarda ve ileri yaş-
larda karşılaşılan görme kayıp-
larının önüne geçebilmenin en 
doğal yolu düzenli olarak kayısı 
yemekten geçer. Kayısı tüketimi 
sayesinde gece körlüğü, katarakt 
ve göz dejenerasyonları önlene-
bilmektedir. Kayısı, potasyum 
ve beta karoten içeriği sayesinde 
kalbin dostudur.

Karpuz

Karpuz kilo verme programların-
da yardımcı olmakla birlikte yağ 
yakımını da hızlandırır. Ayrıca 
vücuttaki toksinlerin atılmasını 
sağlamakta ve kalp damar sağlı-
ğında koruyucu olmaktadır. Bir 
porsiyon karpuz günlük C vita-
mini ihtiyacının yüzde 16’sını 
karşılar. 

Karpuzun içinde kas, kemik, kalp 
ve damar sağlığı için çok değerli 
olan “likopen” adlı madde var-
dır. Kırmızı meyvelere rengini ve-
ren, domatesi ve karpuzu bu ka-
dar değerli yapan likopen, başta 
prostat kanseri olmak üzere tüm 

kanser türlerine yakalanma riski-
ni, kemik erimesi, kas kaybı gibi 
sağlık sorunları riskini önemli öl-
çüde azaltmasıyla bilinir. Ayrıca 
karpuz tatlı krizlerini atlatmaya 
yardım edebilir.

Kavun

A, B ve C vitaminleri ile sodyum, 
potasyum, magnezyum, demir, 
bakır ve alfa-beta karotenlerini 
zengin miktarda içeren kavun, 
folat deposudur. Folat hamile 
kalmak isteyenlere ve hamilelik 
sürecinin sağlıklı geçmesi için 
anne adaylarına verilir. 

Yapılan araştırmalara göre dü-
zenli olarak kavun tüketmek do-
ğurganlığı artırmaya da yardım 

etmektedir. Kavun ayrıca hami-
lelik sürecinin sağlıklı geçmesi 
ve bebeğin sağlıklı doğmasını da 
sağlamakla beraber hormonları 
da dengeler.

Vişne

Sıcak havalarda vücutta su ve tuz 
tutulumu artarken en çok şikayet 
edilen konuların başında da vü-
cuttaki ödemler gelir. Ödem de-
nilince de akıllara ananas ve 
maydanoz tüketilmesi konusun-
da bir algı var. Oysa vişne de iyi 
bir ödem attırıcıdır. Mevsiminde 
günde bir avuç vişne tüketilirse 
ödem sorunu çözülebilir. Ayrıca 
vişne ürik asitin azalmasını da 
sağlar. Şeker oranı düşük olduğu 
için de diyabet hastaları güvenle 
bu meyveyi tüketebilir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aslıhan Altuntaş yaz mey-
veleri hakkında bilgi verdi. Altuntaş, kırmızı erik, kavun, 

karpuz, incir ve vişne gibi çok sevilen meyvelerin  
faydalarını açıkladı
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Betten Reiter’de 
YENI & ÖZEL- 
Gelip deneyiniz!

*Daimi düşük fiyatlı ürünler, promosyon ürünleri ve ücretli servis/hizmetler (perde dikimi vb.) hariç söz konusu ürün grubundaki tüm ürünler, metreyle satışı yapılan perdeler ve hazır perdeler için geçer-
lidir. Özel siparişlerde belirlenen fiyat üzerinden geçerlidir. Diğer kampanyalar ya da hediye çekleri ile birleştirilemez. Ödemesi tamamlanmış ya da kalan ödemesi bulunan mevcut siparişler için geçerli değildir. 
**Betten Reiter’in müşterilerine özel! Metre ile satışı şu an mağazada yapılan ürünler ile standart dikimi yapılmış metre fiyatı €9,99’dan başlayan ürünlerde geçerlidir. Yazım hataları ve basım hataları bulunabilir.

199,-
Sadece

Bett-1.at’den Yatak Şiltesi 
Sensasyonu

-25
tüm 

yorganlarda,
çarsaflarda ve 

perdelerde* 
Özel siparislerde de geçerli.

Daimi düşük fiyatlı ürünler  
& promosyon ürünleri 

%

29.06.2019’a 
kadar geçerli 

60°

Antialerjik yastık   
100% Pamuklu kılıf,  

Polyester dolgu, 70/90 cm  
€24,99 yerine sadece €14,99  (M20516/01)

Cilt dostu  
antialerjik yastık!

Seciniz: 
Yazlık pamuklu yorgan 
Kılıf ve dolgu: %100 pamuk,140/200 cm   
€49,99 yerine sadece €24,99  (I20517/01)

“COOL” antialerjik yorgan  (ohne Abb.)
%100 pamuklu kılıf, Coolfaser elyaf dolgu 140/200 cm 
€49,99 yerine sadece €24,99  (M20515/01)

60°
Her iki yorgan icin gecerli:

Dalga yatak 
Yüz: çift bez,  

İç: ters çevrilebilir 7 Bölgeli Soğuk Köpük,  
90/200 cm, yükseklik yaklaşık 18 cm sadece €199,- (O80003/01)

140/200 cm, yükseklik yaklaşık 18 cm sadece €399,- (O80003/01)
10 yıl Garanti!

Tekrar  
doldurulabilen 

Mevcut renkler:

KarartmaKarartma

999
-40%

599
dan itibaren

2499
-40%

1499

4999
-50%

2499
QUALITÄT
seit 1953

Karartma dekoru
150 cm enli (M41089)

QUALITÄT
seit 1953

Koltuk kılıfı sade veya renkli  
%95 pamuk, 5% elestan, 
Sade €9,99 yerine sadece €5,99  (M40012)  
Desenli sadece €9,99 (M40013) (M40003)

Çok esnek, ütü gerektirmez!

Avusturya’da Özel 

18 cm

2 Sertlik derecesi: 

ters çevrilebilir
Yumuşak

sert

bett-1.at

Ücretsiz
dikiş**

1999
-50%

999
mt.

Pamuk-saten fermuarlı 
nevresim takımı 
%100 taranmış merserize pamuk,  
140/200 cm, 70/90 cm (O30060/75)

1+1
BEDAVA!

2 adet 
satınalımda 

her bir parça 
sadece  

2498
-50%

1249

tek alımda

Nev resim tak¬m¬ tekli   
sat¬nal¬mda € 24,98 

ikinci renkte  
de mevcuttur 
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