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VİYANA - Avusturya’nın es-
ki başbakanı ve Avusturya 
Halk Partisi (ÖVP) Genel 

Başkanı Sebastian Kurz’un başba-
kanlık yaptığı dönemde ekibinde 
yer alan bir kişi hakkında, başba-
kanlıktaki bazı belgeleri yok ettiği, 
kuruma ait bilgisayar, yazıcı gibi 
araçlarda yer alan bilgileri imha et-
tiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Avusturya basınında yer alan ha-
berlere göre, Kurz'un, 23 Mayıs'ta 
mecliste yapılan güven oylamasını 
kaybederek iktidardan düşmesinin 
hemen ardından, başbakanlıktaki 
ekibinden bir kişi belge ve bilgile-
ri kararttığı gerekçesiyle polis tara-
fından gözaltına alındı.

Haberde, başbakanlıkta çalışan 
şahsın, Kurz'un iktidarının dev-
rilmesinin ardından ÖVP Genel 
Merkezi'nde çalıştığı, polislerin söz 
konusu zanlıyı burada gözaltına al-
dığı kaydedildi.

Kurz'un dönemine ilişkin bilgileri 
kararttığı gerekçesiyle soruşturma 
başlatılan şahsın, geçici hükümet 
kurulana kadar başbakanlıkta-
ki bazı evrakları imha ettiği, ayrı-
ca kurumdaki yazıcı, bilgisayar ve 
benzeri taşınmazlara ait hafıza 
kartlarını farklı bir isim altında özel 
bir şirkete imha ettirdiği belirtildi.

Sahte isimle bilgiler 
imha edildi

Haberde, şahsın başbakanlıkta ça-
lıştığı ve kuruma ait bilgileri imha 
ettiğinin anlaşılmaması için haya-
li bir isim altında işlem yaptırdığı 
kaydedildi.

Sahte isim kullanan kişiye fatura 
kesen özel şirketin, şahsın fatura 
bedelini ödememesi üzerine poli-

se başvurduğu ifade edilen haber-
de, polisin araştırmaları sonucun-
da Kurz döneminde başbakanlıkta 
çalışmış kişiye ulaşıldığı aktarıldı.

Haberde, "İbiza skandalı" olarak 
bilinen eski Başbakan Yardımcısı 
ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük 
Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı 
Heinz Christian Strache'nin bir 
Rus iş insanıyla "partilerine yar-
dım yapılması durumunda devlet 
ihalelerinin Rusya'ya verilmesine 
yardımcı olacağı" yönündeki ko-
nuşmasının bulunduğu görüntüle-
re ilişkin soruşturma yürüten em-
niyet biriminin, başbakanlık eski 
çalışanının evinde arama yaptığı 
vurgulandı.

Emniyet güçlerinin imha edilen ev-
rak ve bilgilerle söz konusu görün-
tüler arasında bir ilişki olabileceği 

gerekçesiyle soruşturmayı geniş-
lettiği kaydedilen haberde, ancak 
şahsın iddiaları kabul etmediği be-
lirtildi.

Öte yandan, Avusturya'da her hü-
kümet değişikliğinde bir önceki 
iktidara ait belgelerin bilirkişi gö-
zetiminde arşivlendiği, ilgisiz ol-
duğu düşünülen evrakların yine 
şahitler huzurunda imha edildiği 

bilgisi de haberde yer aldı.

İddiaları reddeden ÖVP, yapılan 
şeyin her iktidarın yaptığı sıradan 
gereksiz evrakları temizleme işle-
mi olduğunu ileri sürerken, meclis-
te bulunan diğer partiler konunun 
aydınlatılması için soru önergesi 
vereceklerini duyurdu.

Avusturya'da 
hükümet krizi

Avusturya'da geçen mayıs ayın-
da, aşırı sağcı FPÖ eski Genel 
Başkanı ve Başbakan Yardımcısı 
Strache'nin, 2017'de İspanya'nın 
İbiza Adası'nda bir Rus yatırım-

cıyla yaklaşan genel seçimler-
de "partisine yardım yapılması 
durumunda bazı devlet ihale-
lerinin Rusya'ya verilmesi hu-
susunda kolaylıklar sağlayaca-
ğı yönündeki" ifadelerini içeren 
video kaydı basında yer almış, 
aşırı sağcı lider bütün görevle-
rinden istifa etmek zorunda kal-
mıştı.
B u n u n  ü z e r i n e  B a ş b a k a n 

Sebastian Kurz, Avusturya Halk 
Partisi (ÖVP) ve FPÖ koalisyonu-
nun sona erdiğini, erken seçime gi-
dileceğini açıklamıştı. Daha son-
ra Cumhurbaşkanı Van der Bellen, 
erken seçimlerin eylülde yapılması 
çağrısında bulunmuştu.

Eski Başbakan ve ÖVP Genel 
Başkanı Kurz'un oluşturduğu ge-
çici seçim hükümeti muhalefet 
partilerinin karşıt oyları nedeniy-
le meclisten güven oyu alamaya-
rak düşmüş, Cumhurbaşkanı Van 
der Bellen de Brigitte Bierlein'ı ül-
kenin geçici Başbakanı olarak gö-
revlendirmişti.

Kurz için sonun 
başlangıcı olabilir mi?

Eski Başbakan Sebastian Kurz'un başbakanlıktaki 
ekibinden bir kişi hakkında, belge ve bilgileri 

karartma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Aziz vatanımız Türkiye’de vuku bu-
lan alçakça darbe girişimini 3.yıldö-
nümünde nefretle kınıyoruz. Buna 
vesile olan yurt içi ve yurt dışındaki 
tüm güçleri lanetliyoruz. Bununla 
birlikte, Avusturyalılar’dan ve/ve-
ya Avrupa’dan artık sempati ve il-
gi beklemekten ve medet um-
maktan vazgeçmeliyiz diyoruz. 
Çünkü içimizdekilerin yaptığı bü-
yük yanlışlar var. Zira çok çirkin 
bir bilgi kirliliği, manipüle edilmiş 
haberler ve yanlış politikalar ne-
deniyle gerek Türkiye’deki gerekse 
Avusturya’daki sade vatandaş acı 
içerisinde. Avusturya’daki sorunla-
rımızı, Avusturya dışından çözme-
ye çalışmak sadece düşmanlıkları 
arttırıyor. Bunun yerine, buradaki 
sorunlarımızı, burada vereceğimiz 
demokratik tepkilerle çözmeye ça-
lışmamız ve esenlikle uzlaşmamız 
gerekiyor. Buradaki en önemli so-
runlarımızdan biri olan Türklere 
yönelik ayrımcılığa karşı, bağırıp 

çağırmadan, ortak bir paydada bu-
luşarak akılcı ve demokratik bir şe-
kilde tepki vermeliyiz. İkinci büyük 
sorunumuz ise bilindiği üzere eği-
tim alanında. Eğitimde, Türk ço-
cuklarına karşı yapılan ayrımcılık, 
birçok ailenin uzun zamandır muz-
darip olduğu bir konu. Yeni Vatan 
Gazetesi, yıllardır bu konuda ha-
ber yapıyor ve yapmaya da devam 
edecek. Üçüncü önemli problemi-
miz de işsizlik ve ev konusunda. 
Avusturya vatandaşı Türkler dahi, 
iş ve/veya ev ararken korkunç ay-
rımcılığa maruz kalıyor. Bunun ne-
denlerinden biri, son yıllarda ken-
dilerini Türklerin temsilcisi olarak 
tanımlayan kişi, kurum ve kuru-
luşların Avusturya’da yarattığı kö-
tü intiba. Diğeri ise aşırı sağcı parti 
ve basın mensupları tarafından ya-
pılan şeytanca propagandalar ve 
haberler. Açıkça konuşalım ve is-
ter kabul edelim ister etmeyelim, 
Avusturya’daki birçok kişi ve/ve-

ya kurum, artık Türklere iş vermek 
istemiyor. Onun yerine yeteri ka-
dar Sırp, Slovak, Macar, Çek, Rus, 
Ukraynalı, Moldovyalı İtalyan ve 
Alman kalifiye eleman var. 

Eğri oturup doğru konuşa-
lım. Karşılıklı olarak farklı fikir-
lere, farklı görüşlere sahip ola-
biliriz. Burada dikkat edilmesi 
gereken şey; birbirimizi eleştirir-
ken, hakaret, aşağılama, küfür, 
ihanet ve diğer şeytani çirkinlikler-
den uzak durmaktır. Türkiye’deki 
sorunları Avusturya’ya getirme-
yelim. Unutmayalım, hepimiz bi-
rer Türkiye büyükelçisiyiz. Zehirli 
bir ortamda, herkesin birbirinden 
uzaklaştığını ve birbirinden tiksin-
diğini, partizanca ve çirkince ha-
reket ettiğini görüyoruz. Bu yol-
dan vazgeçmeliyiz. Din, mezhep, 
ırk, siyasi görüş ayrımı yapmadan 
dostluk köprüleri kurmalı ve bura-
daki geleceğimiz hakkında konuş-
malıyız. 

Birbirlerimizle
uğraşmayalım

Avusturya’daki Türk düşmanlığı, tepe noktasına varmış durumda. 
Geçtiğimiz sayılarımızda, “Aklımızı başımıza alalım.” başlığı ile yap-
tığımız analizde, bunun nedenlerini tek tek yazmıştık. Detaylara çok 
fazla girmek istemiyoruz. Avusturya’yı olduğu gibi kabul edip burada 

yaşamak mı istiyoruz yoksa bu ülkedeki aşırı sağın ve Türkiye’deki rengi 
fark etmeksizin bazı  siyasetçilerin maddi ve manevi bağımlı kuklası mı 
olmak istiyoruz? Duygusallıktan uzak aklı kullanmaya davet ediyoruz.

© ABABSOLUTUM
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Tü r k i y e ’ n i n  V i y a n a 
Büyükelçiliğinin ev sa-
hipliğinde, Büyükelçiliğin 

ko n f e r a n s  s a l o n u n d a  d ü-
zenlenen piyano konserine 
Avusturyalı ve Türk davetliler 
katıldı.

Gülce Sevgi, konserde ünlü 
Türk sanatçılar İlhan Baran’ın 
Siyah ve Beyaz, Fazıl Say’ın 
Kara Toprak eserlerinin yanı sı-
ra Sergey Prokofyev’in Romeo 
ve Juliet, Franz Liszt’in Ballade 
No.2 gibi klasik eserlerini de çal-
dı. Sevgi, konserin ardından AA 
muhabirine yaptığı açıklama-
da, Büyükelçilik bünyesinde sa-
natseverlerle bir araya gelmek-
ten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Türkiye’nin Viyana 
Büyükelçisi Ümit Yardım’a te-
şekkür etti.

Müzik eğitimini Viyana Müzik ve 
Sanat Üniversitesinde sürdüren 
Sevgi'nin, katıldığı uluslarara-
sı yarışmalardan çeşitli ödülle-
ri bulunuyor.

Türk piyanistten 
Viyana'da konser
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Bezahlte Anzeige

„Jetzt macht der 
Sommer richtig 

viel Spaß.“
Jasmin, 8 Jahre

Die „Summer City Camps“ sind das neue Wiener Ferienangebot. An 25 Standorten 
werden 6.000 Kindern Sport, Natur und Kultur sowie Lernunterstützung geboten.

Diesen Sommer tauschen Wiener Kinder 
zwischen sechs und 14 Jahren Bleistift 
gegen Beachvolleyball, lernen spannende 
Berufe kennen oder leben in Theaterwork
shops ihre kreative Seite aus. Die „Summer 
City Camps“ bereiten Kids einen unvergess
lichen Sommer und helfen Eltern bei der 

Organisation der Ferien. Lernunterstützung 
wird in eigenen „Summer Schools“ ange
boten. So können alle SchülerInnen den 
Sommer genießen.

ALLE INFOS ZU DEN CAMPS
Tel. 01/524 25 09 46, www.summercitycamp.at

Anmeldung ab sofort möglich!
DEIN PERFEKTER SOMMER

PR_01_SCC_195x137.indd   1 01.03.19   12:11

VİYANA-DIALOG Derneği 
çalışma grubu tarafın-
da düzenlenen Okuma 

akşamı 28 Haziran Cuma gü-
nü Kauf Park- Alt-Erlaa Şehir 
Kütüphanesinde farklı toplum 
kesimlerinden çok sayıda ilgili 
dinleyicinin katılımıyla düzen-
lendi. Okuma akşamında  katı-
lımcılar için hazırlanan zengin 
büfe ile konuk yazarlar, diğer 
katılımcılar ve kitap severler im-
zalattıkları kitapları ile karşılık-
lı tanışma fırsatı ve fikir alışveri-
şinde bulunma imkanı buldular.

Moderatör ve gitar sanatçı-
sı Azad Arslantas yönetiminde 
gerçekleşen okuma akşamında 
Dialog Derneği Başkanı Kemal 
Soylu´nun giriş konuşmasın-
da etkinliklerinde ağırlıklı ola-
rak entegrasyona, uyuma yö-
nelik olduğunu bu bağlamda 
göçmen kökenli yazar, sanatçı 
ve kendi iş alanlarında başarılı 
göçmenlerin Avusturya ekono-
misine ve yaşam alanına olan 
katkılarınına yer verdiklerini 
ifade etti.  Soylu bu anlamda, 
“Derneğimizin amacı ön yargı-
lara karşı çok yönlü ve çok kül-
türlü etkinlikler düzenliyerek 
kamuoyu ile bunu açık bir şekil-
de paylaşmayı esas almaktadır. 
Bu kapsamda göçmen kökenli 
yazarlarla  yaptığımız çok dilli 
okumalar ile kültürel etkinlikle-
rimize yeni bir boyut kazandır-
dık. Bu okuma akşamında, sekiz 
farklı ülkeden göçmen yazarları 
buluşturuyoruz.“ dedi.

Kütüphane Müdüresi Katherina 
Züker yaptığı konuşmada Dialog 
derneğine yapmış olduğu okuma 
akşamlarının geniş bir katılımla 
olmasını çok anlamlı bulduğunu 
dile getirerek teşekkür etti.

Daha sonra etkinlikte Liesing be-
lediye başkanı G.Bischof adına 
hazır bulunan Belediye Meclis 
Üyesi Susanne.  Deutsch yaptı-
ğı  konuşmasında, Belediye baş-
kanının selamlarını ileterek çok 
kültürlü etkinlikler, uyum, en-
tegrasyon ve ortak yaşam  ala-
nında yaptığı çalışmalarından 
dolayı Dialog derneğine teşek-
kür etti.

Geceye katılan Sarita JENAMANI 
Hindistan,  Hazir  Mehmeti, 
Arnavutluk, Romana TARKA, 
Romanya, Besim XHELLI Bosna, 
Hü s e y i n  Ş İ M S E K ,  M a n z u r 
BILDIK, Türkiye, Anton MARKO 
Kosovo, Danek MARZANNA- 
Polanya, kökenli yazarlar kitap-
larından bazı bölümleri, kendi 
ana dillerinde ve almanca  oku-
dular.

Okuma akşamının modaratörlü-
ğünü yapan genç müzisyen Azad 
Arslantaş gitarı ile seslendirdiği  
müzik katılımcıların büyük ilgi 
ve beğenisini kazandı.

Göçmen yazarlar Viyana’da  Dialog 
Derneği çatısında buluştular

Okuma akşamında 
sekiz farklı ülkeden 

göçmen yazarlar 
hazır bulundu.
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VİYANA - SPÖ parti konseyin-
de konuşan Ludwig, FPÖ’ye 
sert şekilde yüklendi. 

Viyana Belediye Başkanı Ludwig, 
FPÖ için, ‘’Bunlar sağcı popülist 
değiller, bunlar aşırı sağcılar’’ şek-
linde konuştu.

Nefret dolu politikayı 
eleştirdi

Konuşmasında, “böylesi nefret 

dolu bir politikanın, insanların 
camdan ateş etmesine yol açtığı-
nı görüyoruz” ifadelerini kullanan 
Ludwig, Salzburg’da “Kickl’in inti-

kamını aldım” diyerek camından 
29 el ateş eden FPÖ’lü siyasetçiyi 
hedef aldı. Ludwig ayrıca, ÖVP’nin 
koalisyonu FPÖ’nün sınırları aş-

masından dolayı değil, içişlerini 
de ÖVP’nin istediği yani güç poli-
tikası sebeplerinden dolayı bitirdi-
ğini söyledi.

Ludwig: “Bunlar popülist sağcı 
değil, bunlar aşırı sağcı”

Viyana Belediye 
Başkanı Michael 

Ludwig, Avusturya 
Özgürlük Partisi’ni 

(FPÖ) aşırı sağcı olarak 
nitelendirdi.

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

VİYANA (yenivatan.at). 
Başta Viyana olmak üze-
re tüm Avusturya’da yıllar-

dır Türkiye göçmeni binlerce aileyi 
direk ve indirek çocukları ve ak-
rabaları ile adeta felç eden uyuş-
turucu bağımlılığı sorununa 
birinci muhatap olabilmek için ku-
rulan Yeni Başlangıç – Bağımlılığa 
Karşı Koruma adlı dernek ayrıca 
Türkiye’den Yeşilay’ın adeta tem-
silcisi olarak çalışacak.

Yeni Başlangıç – Bağımlılığa Karşı 
Koruma adlı derneğin onuncu 
Viyana girişi sokaktan olan olduk-
ça bakımlı ilk görüşme, tedavi mer-
kezini Arbeiter-Samariter-Bund 
Österreichs adlı yardım kuruluşu 
tarafından temin edildiği öğrenil-
di. Açılışa birçok dernek başkanı 
olmak üzere basın mensubu tem-
silciler katıldı.

Kaya: “Bu açılış 
bir başlangıç.”

Projenin baş mimarı Viyana 
Başkonsolosu Asip Kaya Viyana’da 
yaşayan sorunlardan muzdarip 
herkesi bu merkeze sıkılmadan 
başvurmaya davet ederek, ” Tüm 
uyuşturucu sorunu olan insan-
larımızı Avusturya makamları ve  
Türkiye Yeşilay ile ortak çalışacak 
bu derneğe sessizce başvurmaya ve 
sorunlar büyümeden çözüm bul-
maya davet ediyorum.  Bu açılış bir 
başlangıç. Derneğin hedefi bölge-
mizde bu uyuşturucu ile sorunu ile 
insanlara hizmet olacaktır. Hayırlı 
ve uğurlu olsun'” dedi.

Yeni Başlangıç – Bağımlılığa Karşı 
Koruma Derneği Başkanı Bilal 
Duran açılışta yaptığı konuşmada 
ben bizzat bu sorunla beş yıl içimi-
ze atarak ailecek yaşamış bir kişi 
olarak dedikten sonra şunları ifa-

de ettik: “Yanlış yaptık. Bu uyuş-
turucu bağımlılığına tutulan genç-
ler, evlatlarımız bizi utandırmasın. 
Akrabaları utandırmasın. Derhal 
bu sorunu uzmanlar ile görüşün. 
Sorunu aile içi sorun haline getir-

meyin. Sorun toplumsal. Herkesin 
sorunu. Derneğimizin kapısı her-
kese açıktır. Sorunu olan aileleri ve 
akrabaları olayı büyütmeden der-
neğimizi sakince arayarak randevu 
alınsın. Gizlilik esastır. Hedefimiz 
Türk toplumun bu büyük sorunu-
na  el atmak ve samimiyetle hiz-
mettir. Burası sizin evinizdir”

Duran : “Tüm sülale, bu bağımlı ço-
cukları yüzünden devamlı stres ve 
manevi işkenceye maruz kalıyor”

“ V e r e i n  N e u b e g i n n 
Suchtprävention”  (Yeni Başlangıç 

– Bağımlılığa Karşı Koruma)  der-
neği Başkanı Bilal Duran, yaptığı 
14 Ekim 2018 tarihinde derneğin 
kuruluş aşamasında şunları ifa-
de etmişti : “Bu bağımlılıktan ken-
di oğlum nasibini aldı.Ateş düş-
tüğü yeri yakıyor.  Ailem ve ben 
büyük acılar çektik.Yıllarca bu so-
run ile uğraştım. Yalnız kaldım.
Bu acıları başka aileler çekme-
sin. Çocuğum için mücadele eder-
ken bir insanın madde bağımlısı 
olup olmadığını yani kokain, es-

rar ya da başka bir madde alıp al-
madığını gözüne bakarak anla-
mayı öğrendim. Doktorlar bile bu 
soruna yalnızca ara çözüm olabili-
yorlar.  Tam çözüm için ise toplum-
sal destek lazım.Verdikleri ilaçlar 
durdurmuyor.Eczaneden alına-
rak kanun gereği satıcının önünde 
yutulması gereken ilacı boğazları-
na kadar sokarak yutmuş gibi ya-
pıyorlar ve dışarı çıktıkları anda bu 
ilacı boğazlarından çıkarıp bir ka-
şık içerisinde eriterek damarları-
na şırınga ediyorlar. Türkiye göç-
meni çocuklarımız, bu bağımlılık 
nedeniyle ailelerinden yoksa ak-

rabalarından ve diğer çevrelerin-
den devamlı para bulmanın peşine 
düşmüş durumdalar. Çevreleri za-
manla mahvoluyor.Atsalar atamaz-
lar satsalar satamazlar.Evlatları, 
kardeşleri, akrabaları veya dost-
ları. Uyuşturucu bağımlılığı ile 
Korkunç bir çember oluşuyor.Tüm 
sülale, bu bağımlı çocukları yü-
zünden devamlı stres ve manevi iş-
kenceye maruz kalıyor. Avusturya 
makamları bu konuda yeterli ola-
mıyor.Onlara da yardım etmemiz 

gerekiyor.Para bulamayan genç-
ler hırsızlık, adam yaralama ve-
ya öldürme işlerine de giriyorlar.
Hapishaneler dolu. Bu işin üzerine 
toplum olarak gidelim.Biz bu der-
neğimizle para kazanmak istemi-
yoruz.Var olan bu büyük toplum-
sal soruna toplum olarak sahip 
çıkmak istiyoruz.”

İletişim: 

Yeni Başlangıç – Bağımlılığa Karşı 
Koruma
Dampfgasse 25/2, A-1100 Wien
+43 01 2394914 – +43 676 737 71 63

Uyuşturucu bağımlılığı sorunu
olanlar bu derneği arasın!

“Verein Neubeginn Suchtprävention”  (Yeni 
Başlangıç – Bağımlılığa Karşı Koruma)  adlı derne-

ğin merkez bürosu geniş bir katılımla cuma günü 
onuncu Viyana´da resmi olarak açıldı. 

Foto: Alois Pommer 
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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

Über 10.000 Kurse – von Arabisch 
bis Zumba® – an 34 Standorten 
in ganz Wien.
Die Wiener Volkshochschulen: 
Bildung für alle. 
Jetzt Kurse buchen! 

Voll Nice! Eda,
Mitarbeiterin 
KundInnenservice
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Die Nr. 1 
seit 1999 

Almanya’da iktidar ortakları 
Hristiyan Demokrat Birlik 
Partisi (CDU), Hristiyan 

Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve 
Sosyal Demokrat Partili (SPD) mil-
letvekillerinin oylarıyla kabul edi-
len düzenlemeye muhalefet hayır 
oyu kullandı. Düzenlemeye göre 
herhangi bir terör örgütüne üye 
olanlar veya Almanya dışında her-
hangi bir terör örgütü için müca-
dele edenler başka bir vatandaş-
lıkları daha bulunması halinde 
vatandaşlıktan çıkarılacak. Çok 
eşli olanlara ve Alman yaşam kül-
türünü benimsemeyenlere de va-
tandaşlık verilmeyecek.

Meclise sunulan değişiklik mad-
desi ile vatandaşlık yasası terör-
le mücadele, çok eşlilik ve kim-
lik hilelerine karşı revize ediliyor. 

Alman vatandaşına geçerken yan-
lış beyan ve belge veren kişilerde 5 
yıl olan geriye dönük işlem yapma 
süresi ise 10 yıla çıkarılıyor.

Öncü kültür ilkesi 
uyarısı

Ancak yasa tasarısına eklenen 
”Alman yaşam kültürünü benim-
semiş olma” ibaresi eleştiri konu-
su oldu.

Yasa tasarısı aleyhine söz alan Sol 
Parti Milletvekili Ulla Jelpke hükü-

metin bu ibarenin arkasında ”ön-
cü kültür ilkesini dayatmak” is-
teğinin olduğunu savunarak bu 
ibareyle yasa tasarısının huku-
ki temellerden yoksun olduğunu 
gösterdiğini belirtti.

“Almanya, 80’li yıllara 
geri döner”

Yeşiller Partisinden Filiz Polat ise ye-
ni yasanın Almanya’nın göç politika-
sına zarar verdiğini belirterek yasayla 
Almanya’nın bu konuda 80’li yıllara 
geri döneceği eleştirinde bulundu.

Memura keyfi 
davranma imkanı

Vatandaşlıkla ilgili yasal düzen-
leme için Alman vatandaşlığı-
na geçişlerde ilgili memura key-
fi davranma imkanı getirebileceği 
eleştirisi de yapılıyor.

Yasa tasarısının uygulama-
ya geçirilebilmesi için Federal 
Eyalet Temsilciler Meclisi’nde de 
(Bundesrat) onaylanması gereki-
yor.(ha-ber.com, arti49.com)

Alman yaşam tarzını 
benimsemeyene vatandaşlık yok

Revize edilen vatan-
daşlık yasa tasarısıy-
la herhangi bir terör 
örgütüne üye olanlar 
vatandaşlıktan çıka-
rılacak, çok eşli olan-
lara ve Alman yaşam 
kültürünü benimse-

meyenlere vatandaşlık 
verilmeyecek
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VİYANA – Avusturya’da 
Türkçe dilinde ehliyet sı-
navını yasaklayan yasa bu-

gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz 
konusu yasa aynı zamanda C, D, E 
ve F kategorilerinde teori soruları-
nı da kapsıyor.

1 Haziran Cumartesi gününden 
itibaren Avusturya’da ehliyet sı-
navları Türkçe dilinde yapılma-
yacak. Sınavlar ancak Almanca, 
İngilizce, Hırvatça ve Slovence ya-
pılabilecek.

Öte yandan yapılan yeniliklerde, 
C, D, E ve F kategorilerinde bil-
gisayar imtihanları için 1.908 ye-
ni teori soruları yürürlüğe girdi. 
Bu sorular Türkçe’ye çevrilmez-
ken, 1955 Devlet Antlaşmasında, 
Sloven ve Hırvat azınlıklara, dil-
lerini Almancanın yanı sıra res-
mi dil olarak kullanma hakkı ve-
rildiği 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 yapıldı. 
Bunlardan sadece 3.631’i Türkçe 
dilinde, 2.301’ i İngilizce olarak 
kayıtlara geçerken, Slovence ve 
Hırvatça dillerinde yapılan sınav-
lar ise Türkçe ve İngilizcenin altın-
da yer aldı. Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından az sayıda test ve oran-
tısız maliyetler ilk olarak kararın 
nedeni olarak belirtildi. Daha son-
ra Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer 
(FPÖ) “entegrasyon önlemlerin-
den” bahsedince, Türk toplumun-

da tepkilere neden oldu.

Avusturya Ekonomi Odası’ndaki 
(WKO) Sürücü Okulları ve Genel 
Trafik Birliği’ne göre yeni teori so-
ruları, asistan sistemler, kör nokta 
ve yük güvenliği gibi modern içe-
rikleri içeriyor. Dinlenme ve sü-
rüş süreleri, nakliye yönetmelik-
leri, belgeler, yakıt sistemleri ve 
elektrikli ekipman gibi AB Ehliyet 
Direktifi hükümlerine ilişkin so-
rular da gelecekte sınavlarda yer 
alacak.

Avusturya’da Türkçe dilinde 
ehliyet dönemi kapandı

VİYANA  – Avusturya Meclisinde, 
Suudi Arabistan tarafından fi-
nanse edilen “Kral Abdullah 
Dinler ve Kültürler Arası Diyalog 
Merkezi”nin kapatılması yönünde 
verilen önerge, 5 partinin desteğiy-

le 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 al-
dığı karar doğrultusunda hareket 
etmeyeceğinin altı çizildi. (Resim 
: KAICIID)

Avusturya’da “Kral Abdullah Merkezi”nin 
kapatılması önergesi
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Di e  M i t g l i e d e r  d e r 
Fr i s e u r i n n u n g  k r i t i -
sieren, dass die Zahl 

der Betriebe mit Mitarbeitern 
sinke – da diese nicht ents-
prechend angemeldet  wür-
den. Auch gebe es immer mehr 
Scheinfirmen und undurchsich-
tige Firmenkonstruktionen, mit 
denen Gewerbeberechtigungen 
umgangen würden.

Innungsmeister sieht 
„Sozialdumping“

„Es kann und darf nicht sein, dass 
einige wenige das gute Image 
und die wirtschaftliche Basis 
von 1.800 Wiener Friseurinnen 
und Friseuren untergraben und 
denen schaden, die sich an 
Gesetze halten, mit Freude di-
esen schönen Beruf ausüben 
und Nachwuchs ausbilden. Wir 
haben keinen Platz für Sozial- 
und Wirtschaftsdumping“, so 
Innungsmeister Marcus Eisinger. 
Die Innung hat nun in den 
Bezirken eine Info-Offensive ges-
tartet, um Kontrollbehörden auf 
die Entwicklung aufmerksam zu 

machen.

Eisinger ersuchte darum, nicht 
nur die „Braven“ zu kontrolli-
eren, nur weil es einfacher sei: 
„Wir fordern, dass ganz gezielte 
Schwerpunkte dort gesetzt wer-
den, wo intransparente Praktiken 

einem fairen Wettbewerb scha-
den“. Gleichzeitig wolle man 
aber auch die Kunden sensibili-
sieren – und ihnen verständlich 
machen, dass ein realistisches 
Verhältnis zwischen Preis und 
Leistungsumfang bestehen müs-
sen. 

Friseure klagen über 
„schwarze Schafe“

Die Wiener Friseurin-
nung verzeichnet im-
mer mehr Beschwer-
den über Salons, die 
mit intransparenten 
Geschäftsmodellen 

Gesetze bewusst 
umgehen sollen. Eine 
Infokampagne gegen 
schwarze Schafe in 
der Friseurbranche 

soll Abhilfe schaffen.

Viyana'da Uygur 
Türkleri, Çin'i 
protesto etti

VİYANA - Avusturya'nın 
başkenti Viyana'da Uygur 
Türkleri, 2009'da mey-

dana gelen Urumçi olaylarının 
10. yılında Çin'in Sincan Uygur 
Bölgesi'ndeki politikalarına tep-
ki gösterdi.

Başkentin önemli caddelerinden 
Mariahilfer'de toplanan gösterici-
ler, "3 milyon Uygurlu keyfi olarak 
Çin'de tutuklu", "Sesini yükselt 
Avrupa", "Uygurlulara özgürlük" 
yazılı pankartlar açtı.

Gösteriyi düzenleyen Avusturya 
Uygurlular Cemiyeti Başkanı 
Abdülgani Yakup, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 2009'da Doğu 
Türkistan'da Çin güvenlik güçleri 
tarafından öldürülen Uygurluları 
unutturmamak için bu yürüyüşü 
düzenlediklerini söyledi.

Yakup, "Doğu Türkistan'ın özgür-

lüğü ve bağımsızlığı için sesimi-
zi duyurmak istiyoruz. Dünya ge-
nelinde Doğu Türkistan, Sincan 
Özerk Bölgesi olarak adlandırı-
lıyor. Amacımız bir gün buranın 
gerçek isimi olan Doğu Türkistan 
ifadesinin herkes tarafından ka-
bul görmesi." dedi.

Çin'in "eğitim kampı" olarak ad-
landırdığı kamplarda 3 milyonun 
üzerinde Uygurlunun tutuldu-
ğunu ifade eden Yakup, "Çin, 21. 
yüzyılda Nazilerin toplama kamp-
larının bir benzerini bugün Doğu 
Türkistan'da Uygurlulara karşı ha-
yata geçirmiş durumda. Burada 
bulunan ailelerin çocukları Çinli 
ailelere veriliyor ve asimile olma-
ları sağlanıyor. Bu kamplarda on-
larca vatandaşımız öldürülüyor. 
Bizim asıl hedefimiz dünya kamu-
oyunun bu zulmü görmesini sağ-
lamak." diye konuştu. 

Avusturya’da 
Srebrenitsa soykırımı 

kurbanları anıldı
VİYANA (AA) – Avusturya’nın 
başkenti Viyana’da, Srebrenitsa 
soykırımının kurbanları anısına 
yürüyüş yapıldı.

Kentin önemli caddelerinden 
Mariahilfer’de bir araya ge-
len, çoğunluğunu Boşnak ve 
Türklerin oluşturduğu grup, 
Bosna Hersek bayrakları ve kat-
liamda yaşananları anlatan fo-
toğraflar taşıdı.

G ö s t e r i c i l e r ,  H o f b u r g 
Sarayı’nın da içinde bulunduğu 
Kahramanlar Meydanı’na kadar 
yürüdü.

Burada kurulan sahnede ya-
pılan konuşmalarda, yürü-
yüşün, Srebrenitsa’da insan-
lık dışı yöntemlerle katledilen 
Müslümanların unutulmaması, 
dil, din ve kimlik farklılığı nede-
niyle bir daha soykırımların ya-
şanmaması için düzenlendiği 
ifade edildi.

– 8 bin 372 kişi Müslüman olduk-
ları için katledildi

B o s n a  H e r s e k’ i n  Viy a n a 
Büyükelçisi Kemal Kozarıc, AA 
muhabirine yaptığı açıklama-
da, 11 Temmuz 1995’in Bosna 
Hersek tarihinin en üzücü gün-
lerinden biri olduğunu belir-
terek, “Yaklaşık 8 bin 372 sivil 
yalnız Müslüman oldukları için 
katledildi, çünkü onların hede-
fi Bosna’daki Müslüman toplu-

mu yok etmekti.” dedi.

Koz a r ı c ,  s o yk ı r ı m  s u çlu-
larının Hollanda’nın Den 
Haag kentinde bulunan Eski 
Yugoslavya Uluslararası Ceza 
Mahkemesinde yargılanarak 
mahkum edilmelerine rağmen 
Sırp tarafının Srebrenitsa soykı-
rımını kabul etmediğine dikka-
ti çekti.

Hollandalı askerlerin deneti-
mindeki Birleşmiş Milletler (BM) 
barış gücü askerlerinin koru-
ması altında bulunan ve “gü-
venli bölge” olarak adlandırılan 
Srebrenitsa’da binlerce insanın 
göz göre göre katledildiğini söy-
leyen Kozarıc, “Avrupa’nın kal-
binde yaşanan bu katliamı unut-
turmamak için bu tür yürüyüş ve 
gösteriler düzenlememiz gereki-
yor ki bir daha asla tekrarlanma-
sın.” diye konuştu.

Srebrenitsa soykırımı

Srebrenitsa’nın 11 Temmuz 
1995’te Ratko Mladiç komutasın-
daki Sırp askerler tarafından iş-
gal edilmesinin ardından, en az 
8 bin 372 sivil Boşnak, ormanlık 
alanlarda, fabrikalarda ve de-
polarda hunharca katledilmişti. 
O dönemde gömüldükleri toplu 
mezarlardan çıkarılan ve kimlik 
tespitleri yapılan kurbanlar, her 
yıl 11 Temmuz’da Potoçari Anıt 
Mezarlığı’nda düzenlenen tören-
le toprağa veriliyor.
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Macaristan’ın Szeged kentinde gö-
rülen davada mahkeme, suç örgü-
tü liderinin 100 bin avro için 71 sı-
ğınmacının ölümüne göz yumduğu 
ortaya çıkan “ölüm kamyoneti” da-
vasında 14 sanık hakkında kararını 
açıkladı.

Örgütün 4 üyesine verilen 25’şer yıl-
lık hapis cezası müebbete çevrildi.

Mahkeme, üçü Bulgar biri Afgan 
vatandaşı dört sanığı, 14 yaşını dol-
durmamış birden çok kişiyi eziyet 
çektirerek öldürmekten ve suç ör-
gütü üyesi olmaktan suçlu buldu.

Müebbet hapis cezası verilen dört 
sanık arasından sadece birisinin 30 
yıllık hapis cezasından sonra ser-
best bırakılabileceği açıklanan ka-

rarda, diğer 10 sanık ise 4 ila 8’er yıl 
hapis cezalarına çarptırıldı.

Olayın geçmişi

Avusturya’nın Slovakya ve 
Macaristan s ınır ına yakın 
Burgenland eyaletinde 27 Ağustos 
2015’te, otobanda terk edilmiş bir 
kamyonette 71 sığınmacının cesedi 
bulunmuştu.

Olayla ilgili Avusturya’da başlayan 
soruşturma, Macar yetkililere dev-
redilmişti.

Macaristan’da 21 Haziran 2017’de 
başlayan yargılanma sürecinde sav-
cılık, olaya ilişkin 14 kişi hakkında 
“ölüme sebebiyet vermek ve suç ör-
gütü kurarak insan kaçakçılığı yap-

mak” suçlamasında bulunmuş, 
polis tarafından bulunan kamyo-
netteki 71 sığınmacının 1,5 saat için-
de oksijen yetersizliğinden hayatını 
kaybettiği belirtilmişti.

İddianamede, Irak ve Afganistan 
vatandaşı 59 erkek, 8 kadın ve 4 ço-
cuğun 15 metrekareden daha küçük 
bir alanda, havalandırması ve pen-
ceresi olmayan, kapısı sadece dışa-
rıdan açılabilen kamyonete bindiril-
diği ifade edilmişti.

Ayrıca sığınmacıları Avusturya’ya 
taşıyan kamyonet hareket ettik-
ten yaklaşık 40 dakika sonra sığın-
macıların havasızlıktan bağırmaya 
başlamasına rağmen şoförlerin ör-
güt liderinden aldığı talimat üzeri-
ne sığınmacılara yardımcı olmadı-
ğı vurgulanmıştı.

Savcı Gabor Schmidt, geçen yıl 7 
Haziran’da yaptığı açıklamada, 71 
sığınmacının hayatını kaybettiği 
kamyonetin insan taşımaya uygun 
olmadığının sanıklarca da bilindi-
ğine dikkati çekmiş, kamyonete tı-

kılan sığı nmacıların hava almak 
için bağırdığını, kamyonet sürü-
cüsünün suç örgütü liderine sığın-
macıların durumunu telefonda bil-
dirmesine rağmen örgüt liderinin, 
”Eğer kargo hedefe ulaşmazsa 100 
bin avro kaybederim.” dediğini be-
lirtmişti.

Geçen yıl haziranda açıklanan ka-
rarda, suç örgütü üyeliği, cinaye-
te yardım ve insan kaçakçılığın-
dan suçlu bulunan 4 sanık 25’şer 
yıl hapis cezasının yanı sıra 10 yıl 
kamu görevinden ve ömür boyu 
Macaristan’a girişten men edilmiş 
ayrıca 4 sanığın 103 milyon Macar 
forinti (yaklaşık 320 bin avro) de-
ğerindeki mal varlıklarına el konul-
ması kararı verilmişti.

Szeged Başsavcılık Sözcüsü György 
Lörinczy, ocak ayında yaptığı açık-
lamada, savcılığın, 71 sığınmacının 
bir kamyonette hayatını kaybettiği 
olayla ilgili davada, çeşitli cezala-
ra çarptırılan sanıkların cezalarının 
artırılması için karara itiraz ettiğini 
belirtmişti.           Kaynak: AA

Macaristan’da “ölüm kamyoneti” 
sanıklarına müebbet

Avusturya'nın Burgenland eyaletinde 71 sığın-
macının bir kamyonette hayatını kaybettiği 
"ölüm kamyoneti" davasında bir üste mah-

keme, dört örgüt üyesine verilen 25'şer yıllık 
hapis cezasını müebbete çevirdi.

Avusturya’ya çalışmaya gi-
den ve 30 yıldır Türkiye’ye 
dönmeyen 80 yaşındaki 

Hüseyin amca, Avusturyalı ev sa-
hibi tarafından ailesiyle görüşe-
bilmesi için Türkiye'ye getirildi.

Havalimanında iki oğlu, gelini ve 
torunları tarafından karşılanan 
Hüseyin Ünlü, ailesiyle kucaklaş-
tı. Film gibi buluşmada yıllardır 
ailesini görmeyen Hüseyin amca, 
sadece küçük oğlunu tanıyabildi.

Eşi 16 yıl önce 
vefat etti 

1973 yı l ında çal ışmak için 
Türkiye’den Avusturya’ya giden 
Hüseyin Ünlü, Antalya’daki ai-
lesiyle zaman zaman sadece te-
lefonda görüştü. Eşi 16 yıl önce 
Türkiye'de vefat eden Hüseyin 
amca, irtibat kurulup haber ve-
rilemediği için cenazeye de ge-
lemedi. Eşi de öldükten sonra 
Avusturya'ya tamamen yerleşen 
ve beş çocuğu olan Hüseyin am-
ca, son 30 yıldır Türkiye'ye hiç 
gelmedi. 80 yaşına gelen ve yaş-
lılığa bağlı hastalıklarla mücade-
le etmeye çalışan Hüseyin amca-
yı, oğlu Ali Ünlü (47), Türkiye’ye 
getirmek için yoğun çaba sarf etti. 
Yıllarca babasını görebilmek için 
mücadele eden Ünlü, sonunda 
babasını Türkiye’ye kesin dönüş 
yapması için ikna etti. 1985 yılın-
dan buyana evinde kiracı olarak 
kalan Hüseyin amcanın durumu-
nu öğrenen Avusturyalı ev sahibi 
Harald Pırıtsch, Hüseyin amcayı 
Türkiye'ye getirip ailesiyle buluş-
turmak için harekete geçti. 

Uçak rötar yaptı, 
heyecan arttı 

Nihayet beklenen gün geldi ve 
Hüseyin amca yıllarca evinde ya-
şadığı ev sahibi Harald Pırıtsch'in 
refakatinde uçağa bindi ve 
Türkiye’ye döndü. Manavgat’ta 
yaşayan Ünlü ailesinden oğlu Ali 
Ünlü, büyük oğlu, kızı, gelinler ve 
torunları Antalya Havalimanının 

yolunu tuttu. Heyecanlı aile, uça-
ğın rötar yapması nedeniyle sa-
atlerce bekledi ve bekledikçe sa-
bırsızlıkları arttı. Yaklaşık 2 saat 
sonra uçağın indiğini öğrenen 
Ünlü, hemen babasını aradı ve 
valizleri beklediklerini öğrendi. 
Valizlerin de gecikmesi nedeniy-
le bekleyiş uzadı. Tüm aile fertle-
rinin gözü kapıdan bir saniye bile 
ayrılmadı, her gelen yolcu arasın-
dan Hüseyin amcayı görmeyi bek-
lediler. 

Çocukları arasından 
sadece Ali’yi tanıdı 

Sonunda kapıda 80 yaşında-
ki Hüseyin amca ve yanında ona 
eşlik eden ev sahibi Avusturyalı 
Harald Pırıtsch göründü. İkili, 
kendilerini karşılayan ailenin ya-
nına yaklaştı. Çocukları ve torun-
ları Hüseyin amcayı kucakladı, 
sarılıp öptü ancak Hüseyin am-
ca küçük oğlu hariç kimseyi tanı-
yamadı. Babasına sıkıca sarılan 
Ünlü, uzun uzun hasret giderir-
cesine yüzüne baktı. Duygularını 
İHA muhabirine aktaran Ünlü, 
"Çok mutluyum 30 yıldır babamı 
ilk defa görüyorum, duygularımı 
ifade edemiyorum şu anda. Kızını 

bile tanıyamadı, torunlarını zaten 
hiç görmedi, tanımıyor. Çok duy-
gulandı, ağlamamak için kendi-
mizi zor tutuyoruz" şeklinde ko-
nuştu. 

Hüseyin amca ise, "Her gün ağ-
lıyordum telefonda, şu anda bu-
radayım. Oğlum Ali ’gel’ demese 
ben gelmeyecektim" ifadelerinde 

bulundu. 

Ailenin kavuşması için Hüseyin 
amcanın Türkiye’ye gelmesine 
yardımcı olan ev sahibi Harald 
Pırıtsch de, bu güzel kavuşma 
anına şahit oldu. Ailenin bunca 
yıl sonra bir araya gelmesinden 
duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Avusturya - Türkiye hattında 
film gibi hikaye; Tam 30 yıl...
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von Birol Kilic

Während das Österreich von he-
ute ein gebirgiges Binnenland 
ist, verfügte die alte Monarchie 
bis 1918 mit dem Hafen Triest 
über einen Seezugang und eine 
leistungsfähige Schifffahrt. 
Während der 1833 gegründete 
österreichische Lloyd, Ziele vom 
Osmanischen Reich bis in den 
Fernen Osten befuhr, sorgten die 
„Austro-Americana“ ab 1895 für 
einen regelmäßigen Atlantikdi-
enst nach Nord- und Südameri-
ka. Ein neues Buch von Gregor 
Gatscher-Riedl stellt dieses ver-
gessene Kapitel der österreichisc-
hen Marinegeschichte erstmals 
vor. Wir haben den Historiker 
und Autor zum Gespräch einge-
laden. Übrigens ich habe auch 
den großen Ehre gehabt mit Gre-
gor Gatscher-Riedl zwei Bücher 
als Herausgeber zur Verlegen: 

IN HOC SIGNO VINCES   Zwisc-
hen religiösem Mythos und po-
litischem Anspruch von Byzanz 
nach Neapel. Die Geschichte des 
Heiligen Konstantinischen Ritte-
rordens vom Heiligen Georg und 
„DIE ROTEN RITTER – Zwischen 
Medici, Habsburgern und Osma-
nen.

Neue Heimat Zeitung (Yeni 
Vatan Gazetesi): Herr Dr. Gats-
cher-Riedl, erstens herzliche 
Gratulation zu Ihrem neuen 
Buch “Rot-Weiss-Rot über den 
Atlantik”, welches ich mit großer 
Begeisterung jedem weiteremp-
fehlen kann, weil es etwas be-
sonderes ist in der österreichisc-
hen Geschichte und die alten 
Zeiten von Amerika bis in die 
Türkei widerspiegelt. Welche Be-
deutung hatten die Beziehungen 
zwischen dem österreichischen 
Kaiserreich und Amerika bis ins 
19. Jahrhundert?

Gregor Gatscher-Riedl: Die Ve-
reinigten Staaten haben schon 
bald nach dem erfolgreichen 
Unabhängigkeitskrieg begon-
nen, ihre Fühler nach Wien aus-
zustrecken. Allerdings war der 
Kaiserhof nicht sehr empfänglich 
für diese Kontakte, da ja die 
ehemaligen Kolonien eben die 
britische Krone abgeschüttelt 
hatten und daher als Aufrührer 
galten, mit denen man zunächst 
nichts zu tun haben wollte. Erst 
1829 kam es zum Abschluss ei-
nes ersten halbherzigen Handel-
sabkommens.

Neue Heimat Zeitung: Das he-
ute italienische Triest spielt für 
das österreichisch-amerikanisc-
hen Beziehungen eine besondere 
Rolle. Woran liegt das?

Gatscher-Riedl: Seit 1802 gab 
es ein von Thomas Jefferson ein-
gerichtetes Konsulat und eine 

kleine amerikanische Kolonie in 
Triest, die vom Großhändler John 
Allen aus Philadelphia ange-
führt wurde. Er erhielt 1817 ein 
Privileg für die Dampfschifffahrt 
zwischen Triest und Venedig 
und brachte das erste österreic-
hische Dampfboot „Carolina“ 
im Linienverkehr zum Einsatz. 
Somit steht Amerika eigentlich 
am Beginn der modernen öster-
reichischen Schifffahrt.

Neue Heimat Zeitung: Dennoch 
spielten die Schiffsverbindungen 
zwischen Triest und dem Osma-
nischen Reich lange Zeit die Ha-
uptrolle?

Gatscher-Riedl: Es ist kein Zu-
fall, dass der erste ausländische 
Hafen, der von österreichischen 
Liniendampfern angelaufen 
wurde, Konstantinopel/Istan-
bul war. Gemeinsam mit den 
im Schwarzen Meer endenden 

Mit dem Schiff von Österreich 
nach Amerika

Ein neues Buch über den „American Dream“ der Jahrhundertwende - Birol Kılıç im 
Gespräch mit Autor Gregor Gatscher-Riedl im Namen der Neue Heimat Zeitung.

Strecken der Donau-Dampf-
schifffahrtsgesellschaft DDSG 
bestand ein dichtes Verkehrsan-
gebot im Gebiet des Osmanisc-
hen Reiches. Später übernahm 
der Österreichische Lloyd auch 
die Postbeförderung zwischen 
Häfen Kleinasiens und unter-
hielt größere Stützpunkte etwa 
in Istanbul, Smyrna/Izmir oder 
Trapezunt/Trabzon. Mit der 
Eröffnung des Suezkanals im 
November vor 150 Jahren, an 
welcher Kaiser Franz Joseph I. 
persönlich teilnahm, konnte der 
Lloyd auch Pilgertransporte von 
und nach Mekka anbieten.

Neue Heimat Zeitung: Ein Blick 
auf die Landkarte bestätigt, dass 
die österreichische Schifffahrt 
im Mittelmeer, der Levante und 
dem Schwarzen Meer von der 
räumlichen Nähe der Adria her 
eine gute Position hatte. Was 
führte für Österreich letztlich 
dazu, den Atlantik zu überque-
ren?

Gatscher-Riedl: Aus geograp-
hischer Sicht stimmt das natür-
lich, dass von Triest aus oder 
über die Donau der Mittel- und 
Schwarzmeerraum leicht zu er-
reichen ist. Der Atlantik liegt 
hier abseits und die Fahrt von 
Mittelmeerhäfen war durch 
die Gibraltar-Passage deutlich 

länger als von Hamburg, Bremen 
oder England. Dennoch forderte 
die österreichische Textilindust-
rie vehement die Einrichtung ei-
ner eigenen Frachtlinie, um die 
am Weltmarkt billige Baumwol-
le selbst aus den US-Südstaaten 
importieren und in den eigenen 
Fabriken verarbeiten zu können.

Neue Heimat Zeitung: Wie gin-
gen die Baumwollindustriellen 
da vor? Gründeten sie auf eigene 
Faust ein Schifffahrtsunterneh-
men?

Gatscher-Riedl: Das Trans-
portwesen war Ende des 19. 
Jhds. bereits ein sehr komple-
xes Geschäft und wandte sich 
an Gottfried Schenker, den be-
deutendsten Spediteur der Mo-
narchie. Gemeinsam mit einem 
englischen Partner gelang es 
ihm mit seinen exzellenten Kon-
takten, binnen kurzer Zeit eine 
Fracht- und Logistikkette aufzu-
bauen. Herzstück war dabei die 
1894 extra gegründete Reederei 
„Austro-Americana“ mit Sitz in 
Triest.

Neue Heimat Zeitung: Dieses 
Unternehmen expandierte laut 
ihrem Buch rasch und galt als 
dynamischster Betrieb der öster-
reichischen Schifffahrt. Lag das 
nur an der Frachtbeförderung?

Gatscher-Riedl: Da die bekannte 
englische „Cunard-Line“ in den 
österreichischen Markt drängte 
und das Auswanderergeschäft 
von der Adria aus an sich ziehen 
wollte, war Eile gefragt, wenn 
man von Seiten der Monarchie 
nicht tatenlos zusehen wollte. 
Austro-Americana war als ein-
ziges Unternehmen bereit, diese 
Herausforderung anzunehmen 
und bot ab 1904 auf hastig um-
gebauten Frachtern eine Linie 
Triest-New York an. Die Auswan-
derungsbewegung bescherte 
der “Austro-Americana” ein un-
geahntes Wachstum: Nachdem 
im ersten Jahr 4.224 Fahrgäste 
befördert wurden, schifften sich 
1913 bereits mehr als zehnmal 
so viele Menschen bei der Ge-
sellschaft ein, was einem Anteil 
am Triestiner Auswandererver-
kehr von mehr als 60 Prozent 
entsprach.

Neue Heimat Zeitung: Wie lan-
ge dauerte eine Überfahrt von 
Triest nach Amerika? Fuhren die 
Schiffe wie die beiden Ozeanri-
esen KAISER FRANZ JOSEPH I. 
oder MARTHA WASHINGTON 
direkt?
Gatscher-Riedl: Von Triest nach 
New York war man zwischen 14 
und 18 Tagen unterwegs. Die 
Dampfer legten unter anderem in 
Patras an, wo auch Auswanderer 
aus dem Osmanischen Reich an 
Bord genommen wurden. Der Lu-
xus der großen Schiffe darf aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass das Schicksal der Auswan-
derer im Zwischendeck, der bil-
ligsten Beförderungsart, alles 
andere als komfortabel war. Vor 
allem wurden viele Immigranten 
seekrank, da die meisten noch 
niemals ein Schiff betreten hat-
ten.

Neue Heimat Zeitung: Wie viel 
kostete damals eine Überfahrt 
nach Amerika?

Gatscher-Riedl: Die Fahrpre-
ise für Auswanderer betrugen 
zunächst 175 Kronen (etwa 
1.000 Euro), sanken durch den 
Preiskampf aber später auf 100 
Kronen. Damit unterscheiden 
sie sich eigentlich recht wenig 
von den heutigen Kosten für ein 
regulär gekauftes Flugticket. Die 
Überfahrt in den Luxuskabinen 
war natürlich entsprechend te-
urer und kostete bis zu 10.000 
Euro, wobei diese meist auf der 
Rückfahrt von Amerikanern ge-
bucht wurden.

Neue Heimat Zeitung: Was ist 
mit Austro-Americana im Ersten 
Weltkrieg passiert?

Gatscher-Riedl: Der Ausbruch 
des Krieges traf die Gesells-
chaft auf dem Höhepunkt ihrer 
Tätigkeit und vollkommen un-
vorbereitet. Schiffe wurden in 
US-Häfen festgesetzt und mit 
Kriegseintritt der USA beschlag-
nahmt. Dabei kam es zu der 
skurrilen Situation, dass der 
Dampfer MARTHA WASHING-
TON als Schiff der US Navy und 
Truppentransporter verwendet 
wurde. Nach dem Krieg ging 
die Gesellschaft in italienische 
Hände über. Zwischen Herbst 
1903 und Mitte 1914 verließen 
220.312 Passagiere Triest in 
Richtung Amerika. Mehr als 
183.000 Fahrgäste schifften 
sich auf einem Dampfer der 
Austro-Americana ein, was ei-
nem Marktanteil von 83 Prozent 
entspricht. Auch im ursprüng-
lichen Geschäftszweig zeigte die 
Gesellschaft Flagge, die mit 31 
Schiffen 95 Prozent des Waren-
verkehrs Österreich-Ungarns mit 
Süd- und Mittelamerika abdeck-
te.

Buch: Gregor Gatscher-Riedl, 
Rot-Weiß-Rot über den Atlantik. 
Die Geschichte der Austro-Ame-
ricana. 252 Seiten, mit mehr als 
300 farbigen Abbildungen, Ge-
bunden mit Schutzumschlag, 
Deutsch, Verlag: Kral Berndorf, 
2019 ISBN-10: 3990248243 VKP: 
29,90
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   Türkiye göçmeni siyasetçiler veya dernekçilerde samimiyet   
 görmüyorum. 

   Ufak esnafı öldürmeye çalışıyorlar, hiçbir siyasetçinin, 
 dernekçinin buna karşı bir şey yaptığı yok. 

   Ne Türkiye kökenli siyasetçilerin, ne de dernekçilerin 
 kapımızı çaldığı var.

   Sadece seçim öncesinde kapımız çalınıyor, gerçek 
 problemlerimize kimse çözüm bulmuyor.

Türkiye kökenli siyasetçiler ve 
dernekçilerin çözüm bulmalarını 
istediğiniz problemleriniz neler? 

ESNAF NEDEN ŞİKAYETÇİYDİ

Türkiye göçmeni siyasetçile-
rin de, dernekçilerin de en 
çok dinlemesi gereken in-

sanlar aslında esnaflar. Bu devlet 
sanki ufak esnaftan geçiniyormuş 
gibi her konuda yakamıza yapışı-
yorlar. Kazandığımızın yarısı za-

ten vergiye gidiyor. Onun dışında 
pazar günü açmamıza izin veril-
miyor. Pazar günü açabilmek için 
bakkalın içine imbiss de açmak 
zorunda kaldık. Ufak esnafı öl-
dürmeye çalışıyorlar, hiçbir siya-
setçinin, dernekçinin buna karşı 

bir şey yaptığı yok. Belki bir yap-
tırımları yok ama en azından bir-
lik beraberliği sağlayabilirler. Ben 
haklarımızı almak ya da artırmak 
için insanları birlik olmaya çağı-
rıyorum, herkes sırtını dönüyor. 
Dernekçiler insanlara birlik bera-

berlikten güç doğduğu fikrini aşı-
lasın. Pazar günü dükkanımı açıp 
çalışmak istiyorum, Magistrat ge-
lip çalışan adama ceza yazıyor. 
Zaten bizim gibi ufak esnafların 
hepsi Türkiye göçmeni. Birinin bi-
zim hakkımızı araması lazım. 

Ne Türkiye kökenli siya-
setçilerin, ne de der-
nekçilerin kapımızı çal-

dığı var. Kimse gelip halimizi 
hatrımızı sormuyor, işler nasıl 
diye sormuyor. Ancak seçim-
lerden önce gelip broşür dağı-
tırlar, göstermelik derdimizi 
dinlerler. O zamanlarda da an-
latıyoruz derdimizi ama pek bir 
değişiklik olmadı şimdiye ka-
dar. Dernekler zaten bizim için 
sistemde çok bir şey değiştire-
mezler. Dernekler genelde da-
yanışma, yardımlaşma için 
var. Düğün veya cenaze işle-
rinde vs.  faydaları dokunabili-
yor. Ama mesela bir kişinin ço-
cuğu kumar oynuyorsa, dernek 
bu kişiye ne kadar yardım ede-
bilir bilmiyorum, ancak akıl ve-
rir, yönlendirir. Ama aslında ne 
Türkiye kökenli siyasetçiler, ne 
de dernekçilerin bize gerçek an-
lamda faydası dokunuyor. 

"Ufak esnaflar arasında birlik beraberlik 

Türkiye göçmeni siyasetçi-
ler veya dernekçiler hak-
kında şunu düşünüyorum: 

Samimiyetlerini gösteremiyorlar. 
Ben bir değil, birkaç derneğe üye-
yim ama aidatımı ödüyorum, so-
runlarım ise varlığını sürdürüyor. 
Bir problemim çözülmüş değil. 
Ufak esnafın belini büken vergiler-
dir. Kazancımızın yarısı vergiye gi-
diyor. 

Dernekler böyle bir konuda ne ya-
pabilir bilmiyorum ama Türkiye 
kökenli politikacılar bu işe bir el 
atmalı. Hiçbir şey yapamıyorlarsa 
en azından çıkıp bir yerde dile ge-
tirsinler. Hadi ona bir şey yapamı-
yorlar, bu Parkpickerl olayı benim 
işlerimi yüzde 30 düşürdü. Adam 
eskiden arabasını parkedip, döner 
yemeye geliyordu. Şimdi yapamı-
yor. Bu Parkpickerl olayına, ufak 
esnafın ölmemesi için bir çare bu-
lunması gerekiyor. 

"Siyasetçiler ve dernekçiler samimi değil""Kapımız sadece seçim öncesi çalınıyor"

Serkan 
Doğanay

Mustafa Önder
Tacettin Osmanof 

Halil Cansever 
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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

AİHM, 2015 yılında Ş. K. 
tarafından, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin ya-
şam hakkıyla ilgili 2. mad-
denin Avusturya tarafından 
ihlal edildiği suçlamasıyla 
yapılan başvuruyu karara 
bağladı.

AİHM, Avusturya’nın insan 
hakları ihlalinde bulunma-
dığına hükmetti.

Avusturya’da 2012 yılında 
büyük yankı uyandıran olay-
da, baba Engin K., 7 yaşın-
daki oğlu B. K.’i okulundan 
aldıktan sonra eşine gönder-
diği kısa mesajın (SMS) ar-
dından kafasından tabanca 
ile vurarak öldürmüş ve son-
rasında otomobilinde intihar 
etmişti.

1978 doğumlu anne Ş. K., 
ilk olarak 2010 yılında şid-
dete maruz kaldığı gerekçe-
siyle kocası hakkında bir-

likte oturdukları eve 14 gün 
süre ile yaklaşamama sınırı 
getirtmişti. Avusturya mah-
kemesi, daha sonraki şiddet 
olayında ise Engin K.’yı üç ay 
tecilli hapis cezasına çarptır-
mıştı.

2012 yılında yaptığı resmi 
boşanma talebinin ardından 
yine kocası tarafından dö-
vüldüğü ve tecavüze uğradı-
ğını belirten genç kadın, da-
ha sonra kendisine yönelik 
şiddet ve oğlunun ölümüne 
engel olamadığı gerekçesiyle 
Avusturya devletini AİHM’e 
şikayet etmişti.

Şu anda Avusturya'da bir ka-
sabada yaşayan Ş. K., koca-
sıyla 2003 yılında evlenmiş 
ve bu evlilikten 2004 ve 2005 
yıllarında bir kız ve bir erkek 
çocuğu olmuştu. (Euronews)

AİHM, Avusturya'ya 
dava açan Türk  

annenin başvurusunu 
reddetti

 “Dernek ve federasyonlar sivil toplum örgütü gibi çalışmıyor ve kendi dar çerçevelerinin iş 
takibi yapan bir firma ajansı veya parti gibi çalışıp göz boyuyorlar.”

  “Bu ülkede çifte standarttan artık bıktık. Dernekler çok pasif ve çıkarcı”

   “Bu insanlar neden bu toplumun elinden tutup yol göstermiyor ya da özlerinden kopma-
dan  bizi, çeşitliliğimizi, kültürümüzü anlatamıyorlar?”

 “Derneklerden bir gün de arayıp “Nasılsın? Bir sıkıntınız var mı?” diye soran yok.”

  “Türkiye göçmenleri iyi bir işe imza attığında medyada hiç yer almıyor, kötü bir şey  yaptık-
larında mutlaka “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” damgasını görüyorsunuz.  Bu durumu kim 
düzeltecek?”

RÖPORTAJ

Vatandaşa "İmajımız niye bozuk?" 
diye sorduk, cevaplar çarpıcı.

VATANDAŞ DERNEKLERDEN 
NEDEN ÇOK ŞİKAYETÇİYDİ  

İmajımızın bozuk olması-
nın en büyük sebebi aramız-
da birlik beraberliğin olma-

yışıdır. Avusturya'da Türkiye 
göçmenlerine gelince hep çifte 
standart çalışıyor. Özellikle de 
Avusturya medyasında. Şimdi bir 
metro sapığı çıktı, tüm Türkiye 
göçmenleri damga yedi ama bu 
ülke Natascha Kampusch’u ün-
lü yaptı. Çifte standarttan ar-
tık bıktık. Bu anlamda, bu çif-
te standartlara, Avusturyalıların 
yüzümüze gülüp arkamızdan 
yaptıkları ırkçılıklara bir son de-
mesi gereken üyesi olduğumuz 
ve her ay para ödediğimiz der-
neklerdir. Artık neredeyse her 
mahalleye bir dernek düşer ol-
du. Her ay paramızı düzenli ola-
rak ödüyoruz ama sorunlarımıza 
çare bulan yok. Derneklerin so-
runlarımıza çözüm bulabileceği-
nin en güzel örneği Avusturya’da 
minare yasağı konusudur. 

İşadamları yasak gündeme gel-
diği dönemde “Hisselerimizi 
çekeceğiz” dediler, yasak he-
men geri çekildi. Ancak bu tip 
icraatlar kırk yılın başı oluyor. 
Derneklerden bir gün de ara-
yıp “Nasılsın? Sağlığınız ye-
rinde mi? Bir sıkıntınız var mı? 

Çoluk çocuğun durumu na-
sıl? Okulla problemi var mı?” 
diye soran yok. Bu kadar mı 
zor herkese ulaşmak bu devir-
de? Dernekler elini taşın altına 
koysun. Avusturya’da yurtlarda 
2000 tane sahipsiz çocuğun ol-
duğu söyleniyor. Dernekler bu 

çocuklara neden sahip çıkmı-
yor, sahip çıkılmasının önünü 
neden açmıyor?  Türkiye göç-
meni bu çocuklar için yuva ku-
rulması gerek! Yoksa bundan 
on sene sonra o çocuklar dışarı 
çıktığında onlara sahip çıkma-
dığımıza pişman olacağız. 

Sadi Balcı
(Esnaf) 

"Dernekler elini taşın altına koysun"
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Türkiye Avusturya’da son el-
li yılında hiç bu kadar kö-
tü temsil edilmemiştir. 

Kendilerine NGO yani dernek di-
yen ve yok onuncu yok otuzun-
cu yılımızı kutluyoruz diye güya 
kaliteli Türkler diye hem Türkiye 
göçmenlerini hem Avusturya ma-
kamlarını aldatan para ve makam 
için her şeylerini satacak sözde 
modern insanlar akıllarını baş-
larına alsınlar sahtekârlıklarını 
gidip tek başına yapsınlar. 
Başlarında yok Türk, işadamı yok 
esnaf yok birlik yok dernek yok 
cemiyet ismi ile sözde Türk top-
lumu nu  güya temsil eden parti-
zan, cepçi, makamcı, iş takipçisi, 
siyaset-bürokrat-avukat-ticaret 
dörtlü mafyası gelsinler Türkiye 
göçmenlerinin çocuklarına okul-
larda, iş yerlerinde, evlerinde 

sosyal yaşamdan yapılan ayrım-
cılıkta ellerini taşların altına at-
sınlar. Hava cıva göz boyama ve 
kokteyl yalakalıği ile dernekçi-
lik kısa Sivil Toplum Örgütçülüğü 
olmaz. Sizin her tarafınız iş ada-
mı, avukat, bankacı, bürokrat, 
siyasetçi veya dernekçi olsa kaç 
yazar. İşiniz gücünüz, fitne, fe-
sat ve iş takipçiliği. Türkiye göç-
menleri işte bu sözde kendileri-
ni temsil eden kesim tarafından 
en başta kurtulmalıdır.  Türkiye 
göçmenlerinin Avusturya’da en 
büyük sıkıntısının çözümü ken-
dileri partilerde, derneklerde ve 
başka alanlarda temsil ettiğini id-
dia eden iki yüzlü, kendi cebini ve 
makamı düşünen bencil ve fırsat-
çı kişilerden kurtulmaktan geçer.  
Kişiliksiz iş takibcisi fırsatçı sözde 
temsilciler istemiyoruz. 

Fırsatçı sözde 
temsilciler 
istemiyoruz

OKUYUCU
MEKTUBU

ALI OSMAN GENÇ
Viyana’da yemekleriyle, temizlik ve 

titizliğiyle, güler yüzlü ve profesyonel 
personeliyle marka haline gelmiş, 

hepimizin gururla tavsiye edebilece-
ği bir Türk restoranı duydunuz mu? 

Avusturyalı misafirlerimizi gönül 
rahatlığıyla davet edebileceğimiz 

profesyonel bir Türk restoranı adre-
si bileniniz var mı? Cevap, hayır! 

Viyana’da  en başta çevre ve 
doğaya karşı hassasiyet , 
Yeni Vatan Gazetesi`nin 

kurulduğu 1999 tarihinden be-
ri, her sayısında işlenen konuy-
du. Yollara atılan sıgara izmaritin-
den tutun, yollara tükürülmemesi, 
arabalardan pisliğin dışarıya atıl-
maması ve yükseks sesle çeyi ra-

hatsız eedecek müzik dinlenme-
mesi, çöplerin evlerimizde en 
başta plastik, kağıt, cam ve demir 
olarak ayrıştırılıp çöplere ayrı ay-
rı atılması Yeni Vatan Gazetesi’nin 
son on yedi yılında haber ve yo-
rumlarında vardı ve bundan son-
rada olacak. Viyana’da 100.000 
‘den fazla Türkiye göçmeni yaşa-

maktadır, tüm Avusturya’da yaşa-
yan Türkiye göçmeni nüfusunun 
toplamda 300.000 olduğunu gö-
rüyoruz. Kendini “Yeni Vatan” is-
miyle tanımlayan bir gazete için 
okurlarına Avusturya’yı tüm yön-
leriyle anlatarak çekici hale getir-
mek gibi büyük sorumluluğu var. 
Sorumluluğumuz yaşam merkezi-
nizi oturttuğunuz çevrede başlar; 
yaşadığınız çevreye bu anlamda 
en başt temiz tutarak karşı sorum-
luluk duymalıyız. Çevre Bakanı 
Ulli Sima’ya , Elektronik posta yo-
luyla Türkçe ve Almanca olarak ya-
yımlayacağımız bazı temel sorular 
yönelttik.  Sima’nın , “Nerden geli-
nirse gelinsin, çevreyi korumak he-
pimizi ilgilendirir!” sloganı aslında 
her şeyi anlatıyor. Çevreyi korumak 
sadece Türkiye’den gelen insanla-
rı değil, burada yaşayan tüm göç-
menleri ve yüzyıllardır bu güzel 
şehirde yaşayan tüm vatandaşları 
ilgilendiriyor. 

Yeni Vatan Gazetesi: Yüzlerce 
şehir arasından, yıllarca, yaşam 
kalitesi en yüksek şehir olarak 
seçilen bir şehrin en büyük is-
teği nedir? Vatandaşların, şehri-
miz Viyana’nın bugünkü yaşam 
kalitesinin korunarak daha üst 
seviyelere taşınması için, nelere 
dikkat etmeleri gerekiyor?

Ulli Sima: Viyana`nın  7. kez dün-
yada yaşam kalitesi en yüksek şe-
hir seçilmesi bir tesadüf değil. 
Bu başarının arkasında Viyana 
Yönetiminin kararlılıkla çok ça-

lışması yatmaktadır. Bu şehirde 
yaşayan insanlar, yüksek yaşam 
standartlarını evlerinin önün-
den itibaren sahiplenmenin key-
fini yaşıyorlar ve tabii bu yaşam 
kalitesinin yükselmesi için kat-
kıda bulunuyorlar. Üzerinde dur-
duğumuz en temel konu temizlik. 
İnsanları temizlik konusunda be-
lirlenen kurallara uymaları için 
uyarıyoruz, çöpleri yeşil alanlara 
ya da sokaklara değil, belirlenen 
yerlere boşaltmalarını istiyoruz. 
Toplu taşıma araçlarını fazlalaş-
tırıyoruz, halkımız özel arabala-
rını kullanmayı tercih etmeyerek, 
metro ve tramvayı tercih ederek, 
Viyana da temiz havanın korun-
masına hizmet ettikleri için sevi-
niyoruz. Benim isteğim, Viyana 
da yaşayan herkesin elbirliği için-
de çalışarak bugünkü harika ya-
şam kalitesini geliştirerek gelece-
ği de herkes için güvence altına 
alıp, insanların kendilerini gele-
cekte de güven altında hissetme-
lerini sağlamaktır.

Yeni Vatan: Size gelen en önemli 
sorunlar arasında özellikle atık-
ların ayrıştırılması konusunda 
temel şikâyetler nedir? Bu ko-
nuda özellikle çocukların bi-
linçlendirilmesi için neler yapı-
labilir?

Sima: Atıkların ayrıştırılma pro-
jemiz büyük bir çalışma. Şehrin 
dört bir yanına atık kâğıtların, 
camların ve metallerin ayrıştı-
rılarak atılabilmesi için kontey-
nerler yerleştirdik, insanlardan 
beklentimiz çöplerini ayrıştıra-
rak bu konteynerlere atmaları. 
Çöpleri zevk için ayrıştırmıyoruz: 
Bu atıklar değerlendirilerek geri 

Sima: “Nerden gelinirse 
gelinsin, çevreyi korumak 

hepimizi ilgilendirir!”
Temiz ve sağlıklı bir çevre yaratmak için çalışan Viyana Belediyesi 
Çevre Bakanı Ulli Sima ve ekibi,“ Çevrecilik konusunda örnek şehir 
Viyana”  başlıklı temel sloganlarını şöyle ifade ediyorlar: “Biz, he-

deflenen bu sloganı her gün hissederek yaşıyoruz ve diğer şehirlerle 
kıyasladığımızda çok başarılı, olumlu bir sonuç görüyoruz. Bu anlam-
da olumlu sonucu daha da yükseltmek için ortak yaşadığımız Viyana 
şehrine nereden bu şehre gelmiş olursak olalım sorumluluğu yüklenip 

çevreyi koruyarak katkıda bulunmalıyız.”

dönüştürülüyor, örnek verecek 
olursak plastik şişelerden tek-
rar şişe üretilecek. Biz, çocuk-
ları bilinçlendirmek için daha 
Anaokullarında, Çevre Eğitim 
Programı kapsamında oyunlar-
la atıkların ayrıştırılması ko-
nusunda bilinçlendirme ça-
lışmaları yapıyoruz. Çocuklar, 
alışverişe gittiklerinde anne ba-
balarının düşünmeden çöpe at-
tıkları Cola kutularını görünce 
anne babalarını uyararak onla-
rı eğitmiş oluyorlar. Kutular ma-
vi kapaklı konteynere atılacak.

Yeni Vatan: Çevre ve temiz bir 
şehir, birlikte yaşamamız için 
önemli bir entegrasyon nokta-
sı mıdır?

Sima: Çevre kirliliği nereden ge-
lirsek gelelim hepimizi ilgilen-
diren bir konu. Viyana’da stan-
dartlar çok yüksek ve bu böyle 
de kalmalı. Bütün halk topluluk-
ları arasında atıkların korunarak 
ayrıştırılması konusunda bilinç-
lendirme çalışmaları yapıyoruz. 
Çöpünü belirlenen yerler dışın-
da herhangi bir yere atanları, 
özel arabalarında içilen sigara iz-
maritlerini sokağa dökenlere, kö-
peklerinin dışkısını sokakta bıra-
kanlara ceza kesiyoruz. Açık net 
kurallar belirlemeden başarılı bir 
ortak yaşam mümkün değildir. 
Bu kurallar Viyana’da yaşayan 
tüm insanları kapsar.

Yeni Vatan: Vatandaşlar, ço-
cuklarını temiz bir çevre konu-
sunda bilinçlendirmek için ne 
yapmalı?

Sima: Biz, bu bilinçlendirme ça-

lışmasını oyunlarla yapıyoruz. 
Cobenzl’de bulunan çocuk çiftli-
ğinde yaptığımız çeşitli etkinlikler 
ve “Yıllık, Birlikte Temizleyelim” 
kampanyası çok etkili oluyor. Hep 
birlikte çevremizi temizliyoruz. 
İnsan bir kere temizliğine emek 
verdiği bir yerin, korunmasına da-
ha özen gösterir. Parkların temizli-
ği için de çocuk odalarının temiz-
liği için de aynı durum geçerlidir. 
Çocuklarımızın çevre bilinciyle 
yetiştirerek, yarının çevre bilin-
ci yüksek yetişkinleri olmalarını 
istiyoruz. Birçok durumda da bu 
konuda başarılı oluyoruz. Çevre 
Eğitim önerilerimize http://www.
eule-wien.at/home/ internet adre-
sinden ulaşabilirsiniz.

Yeni Vatan: Viyana’da kedi ve 
köpekleri birbirinden ayırmak 
mümkün değil. Onlar, yüzyıl-
lardır insanların en iyi arka-
daşları, şehrin bir parçası du-
rumundalar. Okuyucularımıza 
hayvanlar ve hayvan severler, 
aileler ve çocuklar ile bir ara-
da yaşamak konusunda  neler 
önerebilirsiniz?

Sima: Viyana, çok hayvan sever 
bir şehir. Böyle olması da iyi bir 
şey. Fakat bir arada yaşamanın 
da belirlenmiş net kuralları ol-
malı. Köpek sahipleri, köpekle-
rinin bıraktıkları köpek dışkıla-
rını toplamak zorundalar, aksi 
takdirde ceza ödemek zorunda-
lar. Köpek dışkı toplama torbala-
rını ücretsiz olarak otomatlardan 
alabilirler, yanlarında bu torba-
ları taşımak zorunda da değiller. 
Diğer bir kuralda köpeklere,  kö-
pek ağızlığı ve tasma takma zo-
runluluğu. Dövüş köpeğine sa-
hip olanların da bir kursa katılıp 
belge almış olmaları gerekiyor. 
Hayvan sahibi olmayı önemli 
buluyorum, bu nedenle okullar-
da ve Anaokullarında bu konu-
larda bilinçlendirme çalışmaları 
yapıyoruz. Hayvan sahibi olmak 
isteyen vatandaşlarımızı sahip-
siz ve kaçan köpek, kedi ve kü-
çük evcil hayvanların bakımının 
yapıldığı ve hayvan sever vatan-
daşlarımızla buluşturduğumuz 
Hayvan Barınağına gitmelerini 
tavsiye ederim. Ayrıntılı bilgiyi, 
verdiğimiz internet adresinden 
edinebilirsiniz. 

www.tierquartier.at
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VİYANA (yenivatan.at) 
İstanbul seçimleri sonrası 
Avusturya’nın en çok izle-

nen kanalı ORF’nin canlı yayın-
lanan ORF1 Magazin 1 adlı prog-
ramına konuk olan Avusturya 
Türk Kültür Cemiyeti (TKG) adlı 
Düşünce Kuruluşu’nun Başkanı 
Birol Kılıç, “ Türkiye bu seçimler 
ile Suudi Arabistan, İran veya 
Rusya olmadığını tüm dünyaya 
ispatlamıştır. Türkiye’de de-
mokrasi ölmemiştir. Türkiye’ye 
güvenin. Turist olarak gidin. 
Yatırımcı olarak yatırım yapın. 
Sapla samanı lütfen birbirine ka-
rıştırmayın. Türkiye renkli, fark-
lı düşüncede, duruşta  ve yaşam-
da olan insanların ülkesidir. Bu 
Türkiye’nin zayıflığı değil gücü-
dür“ dedi.

“İstanbul Belediye Başkanlığına 
seçilen Ekrem İmamoğlu 800 
binden daha fazla oy alarak eşit 
şartların olmadığı bir ortamda 
başarı kazanmıştır. Kendisini iç-
tenlikle Viyana’dan tebrik ede-
riz. Bu bir savaş değil, bir hizmet 
yarışıdır.”  diyen Kılıç daha son-
ra şunları ifade etti:

“Sayın İmamoğlu’nun rakibi sa-
yın Binali Yıldırım, henüz se-
çim sonuçları açıklanmadan 
İmamoğlu’nu tebrik ederek ol-
gunluk göstermiş, sayın başkan 
Erdoğan da ayrıca İmamoğlu’nu 
ertesi gün tebrik etmiştir. Her 
iki taraf için kolay değil ama 
son referandum seçimlerinde-
ki çirkin manzaralar aklımıza 
geldiğinde sevindirici ve olum-
lu bir gelişmedir. Türkiye’ye 
ve demokrasisine tüm eksik-
liklerine rağmen güvenin me-
sajıdır. En başta Turist olarak 

bu yaz mutlaka Türkiye’ye tüm 
Avusturyalıları gönül rahatlığı 
ile davet etmek isterim. Çünkü o 
tesislerde her kesimin insanı ça-
lışıyor ve Türkler misafirperver 
insanlardır. Öbür tarafdan on 
numara tesisleri bu kadar uygun 
fiyata bulmak zordur.”

Moderatörün, “Erdoğan seçim-
den önce İstanbul’u kaybeden, 
Türkiye’yi kaybeder!” ifadelerini 
nasıl değerlendiriyorsunuz soru-
suna Kılıç şöyle cevap verdi:

 “ S ay ı n  B a ş k a n  E r d o ğ a n 
b u  k o n u d a  ç o k  h a k l ı .  
İs tanbul  B elediye  B aşkanı 
İmamoğlu’nun iş i  çok zor.  
Çünkü sayın Başkan Erdoğan 
2002 yılında AK Parti’nin ilk de-
fa seçimlere katılırken sloganı-
nı 3 Y’ye karşı savaş diye açık-

lamıştı. 3 Y demek Yolsuzluk, 
Yoksulluk ve Yasaklar. Yani 
sayın Başkan Erdoğan iktida-
ra Yolsuzluklara, Yasaklara ve 
Yoksulluklara karşı savaşa ve-
receğim oyunuza talibim diye-
rek iktidara geldi. Ben bu se-
çimleri dün gibi hatırlıyorum. 
2019 yılına baktığımıza üzü-
lerek ifade etmem gerekiyor 
ki; İstanbul’un en büyük so-
runu “Yolsuzluk”, yükselen 
“Yoksulluk” ve bir demokra-
tik ülkede olmaması gereken 
“Yasaklardır”.  Ama Türkiye 

Avusturya değildir. Türkiyenin 
PKK ve FETÖ  gibi burada aç-
mak istemediğim, ciddi  te -
rör sorunu ve tecrübesi vardır.  
Bunu hal yaparak Avusturya’da 
anlamaya çalışmalıyız. Öbür 
tarafdan Ankara Hükümeti’nin 
dikkat etmesi gereken nokta te-
rör örgütleri ile alakası olma-
yanların iftira veya kötü niyet 
yolu ile haksızlık yapılmama-
sıdır. Bu Avrupa’da ne yazık ki 
istem dışı başka önyargılar ile 
birlikte infial ve tiksinti yara-
tıyor ve tüm basın bunları ya-

Istanbul seçimleri 
sonrası Avusturya’nın 
en çok izlenen kanalı 

ORF’nin canlı yayınla-
nan Magazin 1 prog-
ramına konuk olan 

Avusturya Türk Kültür 
Cemiyeti  (TKG) adlı 

Düşünce Kuruluşu’nun 
Başkanı Birol Kılıç 

Avusturya kamuoyuna 
dikkat çeken mesajlar 

verdi.

“Türkiye’ye güvenin”
zıyor. Bu haberler Türkiye’de 
yatırım yapacak Avusturyalı 
İşadamlarını ve özellikle ba-
sın mensuplarını korkutuyor. 
Türkiye’nin kendi ulusal çıka-
rı için bu sorunları derhal or-
tadan kaldırmalı ve kamu ile-
t i ş i m i n e  ö n e m  ve r m e l i d i r.  
Avusturyalılar Türkiye düşmanı 
değildir. İki ülkede dostlukları 
artırmak için karşılıklı adımlar 
atılmalı ve  her ülkenin siyasi-
leri, ağızlarından çıkaracakları 
tekrar akıldan geçirmelerini ri-
ca ederiz. “

Türkiye’de insan hakları ko-
nusundaki moderatörün so-
rularına Kılıç, “AB çok zor bir 
dönemden geçiyor. Siz bu so-
runları yüz ile çarpın; Türkiye 
işte bu zor yolun kanlısından 
geçiyor.  Ama buna rağmen 
Türkiye’de biz bağımsız bir dü-
şünce kuruluşu olarak insanla-
rın  Demokratik Temel Hak ve 
Özgürlükleri, Basın Hürriyeti, 
Kuvvetler Ayrılığı ve Hukuk 
Devleti normlarında çok büyük 
gerileme ve eksilikler görüyor 
ve düzeltilmesini  acilen tavsi-

ye ediyoruz. Türkiye’nin güçlü 
olabilmesi için tek yol en baş-
ta çok sesli demokratik hukuk 
devletidir.  Bu anlamda biz ha-
la Türkiye’ye güveniyoruz. Bu 
konuda bir adım atılmaz ise  so-
mut olarak yatırımcı yurtdışın-
dan gelmiyor, parası olan Türk 
İşadamları Türkiye’den yurt dı-
şına az veya çok para çıkarıyor. 
Türkiye’nin ihtiyacı olan renk-
li, farklı üretim yapacak ve eko-
nominin ihtiyacı, beyin takım-
ları yurtdışına kapağı atıyorlar. 
Türkiye, dünyada yaşanabilecek 
en güzel ülkelerden bir tanesi-
dir. Bu anlamda bu eksi geliş-
melere, aklı selim bir tavırla dur 
denmesi, yapılan yanlışlardan 
geri dönülmesi ve yapılan güzel 
çalışmalara daha fazla hız veril-
mesidir.” dedi.

M o d e r a t ö r ü n  b u  a n l a m d a 
Erdoğan’a güvenebiliyor musu-
nuz sorusuna Kılıç: “Ben sayın 
Erdoğan’a hala güveniyorum. 
Çünkü kendisi de hepimizden 
çok Türkiye’nin en üst düzeyde 
iyiliğini istiyor ve bu anlamda 
farklı fikirlere ve amaca ulaş-
tırıcı eleştirilere açık olması 
gerekiyor. Bu, Türkiye’de kar-
şılıklı saygı ve  kışkırtma yapıl-
madan mümkündür. Biz bunu 
annemizden ve babamızdan öğ-
reniyoruz. Kendisi hepimizden 
Türkiye’yi daha iyi tanımakta-
dır ve ilk iktidara gelirken he-
pimizin takdir ettiği ve alkışla-
dığı 3 Y’e (Yasaklar, Yolsuzluk 
ve Yasaklar) karşı savaş açan 
seçim sloganını mesala tek-
rar dikkate almasını en azın-
dan diliyoruz.” (yenivatan.at)

Stefan Lenglinger
Birol Kılıç
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Peygamber’ler geldikleri 
devirlerde hep gelenekle-
ri sorgulamışlar, Allah’ın 

dinine aykırı olan geleneklere ve 
yerleşik inançlara karşı savaş-
mışlardır. Kuran’ı okuduğumuz 
zaman Peygamberlerin, insan-
ları düşündürerek, akıllarını ça-
lıştırtarak Allah’ın dinine aykırı 
olan geleneklere, yerleşik inanç-
lara karşı organize ettiğini an-
larız. Kuran insanları Allah’ın 
yerdeki, gökteki ve bunların ara-
larındaki delillerini inceleme-
ye, bunlar üzerinde akıl yürüt-
meye çağırır. Oysa Kuran’a karşı 
çıkanlar, atalarını üzerinde bul-
dukları sisteme, yani geleneğe 
bağlı olduklarını ve bu geleneği 
devam ettireceklerini söylerler. 
Tarih boyunca Peygamber’lerin 
aklı çalıştırma çağrısının en bü-
yük düşmanı karşı akli deliller 
değil, gelenek olmuştur. Yaygın 
olan sistemi, babaların, ataların 
uyguladığı sistemi taklit etmek, 
birçok insana aklı işletmekten 
daha cazip gelmiştir. Din tarih 
boyunca aklı işletmeyi, din kar-
şıtı görüş ise gelenekçiliği yani 
muhafazakarlığı savunmuştur.  
 
Ne garip bir çelişkidir ki günü-
müzde muhafazakarlık ve gele-
nekçilik dindar olma manasın-
da kullanılmaktadır. Kuran’ın 
anlattığı dinde, akıl insanların 
hareketlerine yön vermelidir. 
Gelenekler, toplumsal dahi olsa 
peşin kabuller, çoğunluk kabul 
etse bile aklın, açık delilin doğ-
rulamadığı görüşler insan haya-
tına rehberlik etmemelidir. Delil 
yerine atalarının uyduğu siste-
me göre hayatlarını yönlendi-
renlere Kuran’ın aşağıdaki ayet-
lerini okumalarını öneriyoruz.  
 
(Ayrıca bakın 31 Lokman Suresi 
21, 14 İbrahim Suresi 10, 11 Hud 
Suresi 62 ve 109, 5 Maide Suresi 
104, 7 Araf Suresi 28)

Zuhruf Suresi 
21,22,23,24  

bakın ne diyor : 
 
„ Yoksa onlara bundan önce bir 
kitap verdik de ona mı yapışmak-
tadırlar? Hayır dediler ki: “Biz 
atalarımızı bir ümmet üzerinde 
bulduk, onların eserlerini izle-
yerek doğruya varacağız.” İşte  
böyle!  Senden önce de bi r 
memlekete elçi gönderdiğ i-

mizde, oranın servetle şımar-
mış elit tabakası mutlaka şöyle 
demişlerdir:“Biz atalarımızı bir 
ümmet üzerinde bulduk, onla-
rın eserlerine uyarak yol alaca-
ğız.” O da “Ben size atalarını-
zı üzerinde bulduğunuz şeyden 
daha doğrusunu getirmiş olsam 
da mı?” dedi. Onlarda “Doğrusu 
biz seninle gönderileni tanımı-
yoruz.” dediler.“

Kuran’ın ayetlerinden gö-
rüyoruz ki çoğunluğa ve-
ya toplumda hakim olan 

görüşe uymak insanları doğru-
ya götürmeye yetmemektedir. 
(Bakınız kitabımızın 33. bölümü) 
Oysa bugün insanların, dini ade-
ta bir geleneğe dönüştürdükle-
rini, din adına bir çok kabulleri 
kökenini araştırmadan, bu ka-

bullerin dinin bir parçası olup 
olmadığını sorgulamadan, yay-
gın görüştür diye, şeyhleri de-
di diye, falanca dedi diye kabul  
ettiklerini görüyoruz. Zuhruf  
suresinin alıntıladığımız 21. 
ayeti  kitaba dayanılmadan 
din adına ortaya konulanla-
rın geçersiz olduğunu söy-
lemektedir.  Fakat ayetlerin 
devamı, atalardan gelen miras- 
ın  nası l  Allah’ın kitabının  
önüne konulabildiğini göster-
mektedir.

Onlar sözü dinlerler ve 
en güzeline uyarlar. İşte 
onlar Allah’ın doğruya 

ilettiği temiz akıl  
sahipleridir.  

(39 Zümer Suresi 18) 

Din diye ortaya atılan görüşler 
karşımıza çıktığında bun-
ları, bu ayetlerin aydınlatıcı  

ışıklarıyla değerlendirmeliyiz. Din 
adına söylenen bu sözler neye da-
yanıyor, nasıl ortaya atılıyor incele-
meliyiz. Kitabın 2. bölümünde dinin 

Hakkında bilgin olmayan şeyin 
ardına düşme. Çünkü kulak, göz 
ve gönül, hepsi bundan sorumlu 
tutulacaktır. (17 İsra Suresi 36)

“ Allah pisliği akıllarını 
kullanmayanların  
üzerine yağdırır. “

kaynağının sadece ve sadece Kuran 
 olduğunu göreceğiz. Bu çıkarımla 
insanlara, önce kafalarında bir din 
oluşturup, sonra bu dini Kuran’da 
zorlamalarla arayacaklarına, dinle-
rini doğrudan Kuran’dan eksiksiz ve 
fazlasız şekliyle bulmalarını öğüt-
leyeceğiz. Daha sonraki bölüm-
lerde ise içinde doğru ile yalanın 
ayırt edilemeyecek şekilde karışmış 
 olduğu, Peygamber’in söyle-
miş olduğu iddia edilen ha-
dislerin Kuran’ la, birbirleriyle, 
mantıkla çeliştiklerini ve na-
sıl uydurulduklarını anlayacağız. 
Hadislerin dinin kaynağı olama-
yacağını göstermenin Peygamber’e 
hakaret değil, Peygamber’i iftira-
lardan kurtarmak olduğunu kanıt-
layacağız. Tüm bu konuları okur-
ken, sizden yukarıda geçen İsra  
suresinin 36. ayetini unutmadan 

mevcut fikirlerinizi gözden geçir-
menizi, Zümer suresinin 18. ayetini 
anımsayarak en güzele ulaşmak için 
önce dinlemeniz gerektiğini hatırı-
nızda tutmanızı, Zuhruf suresinin 
21, 22, 23, 24. ayetlerini göz önünde 
bulundurarak varsa peşin kabulle-
rinizi, geleneklerinizi, atalarınızdan 
öğrendiğiniz dini sorgulamanızı ve 
Allah’ın istediği gibi dini, gelenek-
lerin üzerine değil, delillerin üzeri-
ne kurmanızı istiyoruz.

KURAN AKILLA 
ÇELİŞMEZ

Şüphesiz, yeryüzündeki hare-
ket eden canlıların Allah katın-
da en kötüsü aklını işletmeyen 
sağırlar ve dilsizlerdir. (8 Enfal 
Suresi 22)

Allah pisliği akıllarını 
kullanmayanların üzeri-

ne yağdırır.  
(10 Yunus Suresi 100)

Allah’ın yolu akıl yoludur, 
vicdan yoludur. Allah’ın 
en kötü gördüğü canlı ti-

pi, gerçeğe karşı sağır olan, ak-
lını işletmeyen insanlardır. Bu 
tipler Allah’ın, diğer canlılardan 
ayırt edici özellik olarak verdi-
ği aklı kullanmamakta, akılları-
nı işletmemekte ve Allah’ın de-
lillerini görmemektedirler. Bu 
tiplerin akılları efendilere, ço-
ğunluğa, geleneğe, ataların yo-
luna ipotekli olduğu için bunlar 
akla ihtiyaç duymazlar. Kuran’ın 
anlattığı dini anlamayanlar di-
ni; dogmalar, hurafeler, içinden 

çıkılması ve uygulanması müm-
kün olmayan zorluklar sistemi 
olarak göstermişlerdir. Bu tavır-
larıyla da yüz milyonlarca kişiyi 
dinden soğutmuşlar, hatta bir-
çok insanı dinsizliğe itmişlerdir. 
Kuran’ın anlattığı İslam’ı, bu ge-
leneksel, zorlaştırılmış, man-
tıksızlaştırılmış dinden ayırt et-
mek, bu yüzden çok önemlidir. 
Böylece Kuran’ın anlattığı İslâm, 
üzerindeki yüklerden, eklemeler-
den, eksiltmelerden kurtulacak-
tır. Hem de Kuran’dan, İslâm’dan 
soğutulmuş kitleler geri kazanı-
lacaktır.

Andolsun size hatırlatı-
cı bir kitap indirdik. Yine 
de aklınızı kullanmaya-

cak mısınız?  
(21 Enbiya Suresi 10)

1450’li yıllarda icat edilen mat-
baanın kullanımını 278 sene ge-
ciktiren, şehzadeleri öldürmek 
için dini fetva verip Kuran’daki 
en büyük günahlardan adam öl-
dürmeyi gerçekleştiren hep bu 
gelenekçi, Kuran’ı dinin kayna-
ğı olarak yeterli görmeyen zih-
niyettir. Afganistan’daki ilkel, 
vahşi Talibanların, İran’daki 
zorlamacı ve sınırlayıcı Şiilerin 
oluşumunun suçlusu yine ge-
lenekçi, Kuran’ı dinin kaynağı 
olarak yeterli görmeyen bu zih-
niyettir. Bu zihniyet, uydurma 
izahları da, kendi imamlarını 
da, mollalarını da, şeyhlerini de 
dinin kaynağı yapmış, Allah’ın 
İslâm’ı adına ucube düzenler or-
taya çıkarmıştır. üstelik kendi-
lerini “dinin tek temsilcisi” ola-
rak ilan eden bu zihniyete sahip 
kişiler kendileri dışında herkesi 
dinsiz sayıp, aforozlamışlardır.

Yunus Süresi 100. Ayet
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Tedavi aşamalarında, çocuk 
psikiyatristi, pedagog ve 
psikologlarla işbirliğine gi-

rebilir ve tedaviye katkılarını iste-
yebilir. Hekim tedavi programını 
belirledikten sonra bunu uygu-
lamaya başlar. Bu noktada ba-
zı zorluklarla karşılaşılmaktadır. 
Tedavinin gidişini ve sonucunu 
olumsuz olarak etkileyen bu zor-
lukları incelemeye çalışalım.

1- Tedaviden çekinme ve 
korkma:

Her ne sebeple olursa olsun ço-
cuk psikiyatristine başvuran an-
ne ve babaların bir kısmı tedavi 
sözünü duyunca irkilir ve hoş ol-
mayan duygular yaşar. Ebeveyn, 
sorunun büyük olmadığını ve te-
davi gerektirmediğini düşünebi-
lir. Bir anlamda tedavi sözünden, 
sorunun ağır olduğu mesajını alır. 
Oysa aile ile bir kez konuşup soru-
nun çözümü konusunda rehberlik 
yapmak dahi tedavi sayılır. Anne 
ve baba tedavi şeklinin ne olaca-
ğı konusunda aydınlanmalı, hiç-
bir şey gizli kalmamalıdır.

2- Tedavi süresi:

Aileler genellikle ruhsal sorunla-
rın çözümünde aceleci davranır, 
sorunun birden çözülmesini ve te-
davinin kısa sürede bitmesini is-
terler... Bu sabırsızlıkları nede-
niyle de tedavi yarım bırakılabilir. 
Çocuklardaki ruhsal sorunların 
tedavisinde süre konusunda sa-
bır göstermemek ve aceleci dav-
ranmak tedavinin gidişini olum-
suz olarak etkiler.

3- Tedaviye inanma:

Erişkinlerden fark olarak çocuk-
ların tedavisinde anne ve babanın 
da tedavi sürecine etkileri vardır.
Başarılı olabilmesi için aile, teda-
vi gmşimine ve hekime inanmalı-
dır. Ancak bu inanç sayesinde te-
daviye devam sağlanabilir. Bazen 
çocuk tedaviye devam etmek iste-
diği halde aile tedaviyi yarım bıra-
kabilmektedir. Böyle durumlarda 
sorunun devam etmesi veya tek-
rarlanması kaçınılmazdır.

4- Tedavinin sonucu ile 
ilgili beklentiler:

Aile, tedavi sonucunda nelerin 
değişeceği, tedavinin amacı ve 
sonuçları konusunda bilgi sahi-
bi olmalıdır. Ancak bu sayede ger-
çek dışı ve abartılı beklentilerden 
uzaklaşabilir. Beklentileri yüksek 
aileler aceleci olur ve tahminleri 
gerçekleşmediği zaman da hayal 
kırıklığına uğrarlar. Bu durum, te-
davinin yanm bırakılmasına, sık 
sık hekim ve hastane değiştirme-

lere neden olur. Çocukların ruhsal 
sorunlarının tümünde uygulanan 
tedavi şekilleri vardır:

• Aileye rehberlik,
• İlaç tedavisi,
• Bireysel psikoterapi,
• Davranış ve bilişsel tedaviler,
• Oyun tedavisi,
• Grup tedavisi,
• Aile tedavisi,
• Eğitsel tedavi,
• Hastanede yatarak tedavi.

Çocuğa bu tedavi şekillerinden 
biri uygulanabileceği gibi, bir-
kaç tedavi yönteminin bir arada 
kullanıldığı yaklaşımlar da uygu-
lanabilir. Tedavi yönteminin be-
lirlenmesinde hastalığın şekli, 
çocuğun yaşı, eğitimi, ilişki ku-
rabilme yeteneği, ailenin teda-
viye yaklaşımı gibi birçok faktör 
rol oynar. Çocuğa aynı anda uy-
gulanan farklı tedavi şekillerinin 
bir uyum içinde yürütülmesi ge-
rekmektedir. Dolayısıyla teda-

vinin başındaki hekim ile diğer 
tedavileri uygulayan kişiler sü-
rekli işbirliği içinde olmalıdır-
lar. Örneğin, aşırı hareketliliği 
nedeniyle hekim tarafından ilaç 
tedavisine alınan bir çocuk ay-
nı zamanda özel bir eğitim prog-
ramına da alınabilir. Bu eğiti-
mi uygulayan kişiler ile hekimin 
devamlı temasta olması ve teda-
viden elde edilen sonuçların bir-
likte değerlendirilmesi gerekir.

AİLEYE REHBERLİK

Çocukların ruhsal sorunlarının 
tedavisinde en önemli ve vazge-
çilmez metotlardan biri aileye 
rehberlik yapmaktır. Ruhsal so-
runun kaynağı ne olursa olsun 
ailenin tutum ve yaklaşımının 
tedaviye katkısı inkar edilemez. 
Tamamen biyolojik nedenlerle 
oluşan ruhsal hastalıklarda da-
hi ailenin çocuğa yaklaşımının 
tedavinin gidişini olumlu ya da 
olumsuz etkilediği bilinmektedir.

Çocukların tedavisinde 
erişkinlerde olduğu gibi 

çoğunlukla hedef sadece 
bireyin kendisi olmamakta-
dır. Tedavinin yürütebilmesi 

ve başarılı olabilmesi için 
çocukla birlikte tedaviye 

aile ve okul faktörlerini de 
sokmak gerekir. Bazen bu 

da yetmemekte ve toplum-
sal bir katılım gerekebil-

mektedir. Ancak aile, okul 
ve hekim işbirliği ile tedavi 
en iyi şekilde yürütülebilir.

Çocuklarda ruhsal  
sorunların tedavisi

Novo Nordisk CEO’su Lars Rebien 
Sorensen şunları söyledi: “Maalesef 
dünyanın birçok yerinde insan-
lar enjeksiyondan (iğne) korkuyor. 
Genellikle insülin kullanımı yanlış 

anlaşılıyor. Bu insanları madde ba-
ğımlısı gibi algılayanlar oluyor. Bu 
nedenle insanlar tedaviyi reddede-
biliyor. Bu yeni çalışma sonucu ar-
tık insülinin tablet-hap olarak kulla-

nımı uygun hale gelecek. İnsülinin 
hap olarak alınması insanların te-
daviyi daha çabuk kabul etmesi-
ni sağlayacak. Ürünün kullanıma 
sunulması için 3 yıllık bir süre var. 

Diyabet hastalarına iyi  
haber: Bir devir kapanıyor
Her gün insülin iğnesi kullanmak zorunda kalan diyabet hastaları 

için bir dönem kapanıyor. Diyabet hastalarının bağımlı olduğu insülin 
iğneleri artık tablete giriyor.

Terör olaylarının ve savaş ko-
şullarının yaşandığı bu gün-
lerde toplumsal stresin, bi-

reylerde “uyku terörü” hastalığını 
da tetikleyebileceği belirtiliyor. 
Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD), 
özellikle 4-12 yaş arasındaki ço-
cukların ve psikolojik rahatsızlığı 
bulunan yetişkinlerin uyku terö-
rü hastalığının risk grubunda ol-
duğu uyarısında bulunuyor. Tıbbi 
adı “pavornokturnus” olan “uyku 
terörü” hastalığının, terör, şiddet 
ve korku dolu günlerde tetiklene-
bileceği ve çocuklarda daha etkili 
olduğu belirtiliyor. TUTD Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fuat Özgen, 
uyku terörü hastalığının derin uy-
ku sırasında ortaya çıktığını söylü-
yor. Bu sorunu yaşayanların uyku 
sırasında çığlık attığını ve ağladık-
larını vurgulayan Özgen, belirtileri 
“Yoğun korku ile birlikte çarpıntı, 
terleme, göz bebeğinin büyümesi ve 
davranışsal değişikliklerle karakte-

rize bir bozukluktur. Hasta yatakta 
oturur, dış uyaranlara yanıtsızdır, 
uyanıksa şaşkın görünür. Uyku te-
rörü, uykunun ilk 90 dakikası için-
de ortaya çıkar” şeklinde sıralıyor.

Uyku terörü nedir?

Uyku terörü, üçüncü ya da dör-
düncü NREM (non-rapid eye mo-
vement) evresinde oluşan bir uyku 
bozukluğudur. Atak birkaç dakika 
ile yarım saat arasında bir süre bo-
yunca sürebilir. Kâbuslardan farkı, 
çığlıklarla uyanan çocuk veya ye-
tişkin neden korktuğunu bile bil-
memektedir.

‘Ergenlikte düzelir’

Prof. Özgen, çocuklarda genel-
likle 4–12 yaşlarında uyku te-
rörünün başladığını ve normal 
seyirde ergenlik döneminde ken-
diliğinden düzeldiğini de ekliyor. 

Erişkinlerde alkol, sakinleştiri-
ci kullanımı, uyku yoksunluğu, 
yorgunluk, santral sinir sistemini 
baskılayan ilaçlar ve stresin has-
talığın ortaya çıkma olasılığını art-
tırdığını anımsatan Özgen, şunları 
kaydediyor: “Psikiyatrik hastalık-
lar ile çocuklardaki uyku terörü 
epizotları arasında bir ilişki bu-
lunmazken, yetişkinlerde tipik 
olarak ilişki vardır. Çalışmalarda 
uyku terörü olan hastaların öykü-
lerinde baskın olarak, bipolar bo-
zukluk, kişilik bozukluğu, dep-
resyon, anksiyete bozuklukları 
tespit edilmiştir. Tedavide ilk ba-
samak yatak odasının güvenliği-
nin sağlanmasıdır. Yaralanmaya 
sebep olabilecek mobilyalar ve 
eşyaların ortamdan uzaklaştırıl-
ması; pencere ve kapılara kilit 
monte edilmesi gibi tedbirler alın-
ması önemlidir. Adölesan döne-
min sonlarında ve yetişkin hasta-
larda bazı ilaçlar kullanılabilir.”

Uyku terörüne dikkat!
Türk Uyku Tıbbı Derneği, uyku terörü hastalığında özellikle 4-12 
yaş arasındaki çocuklar ve psikolojik rahatsızlığı bulunan yetiş-

kinlerin risk grubunda olduğu uyarısında bulunuyor.




