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Sayfa 2

20

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Temmuz 2019 – SAYI 213

Birbirlerimizle
uğraşmayalım

Avusturya’daki Türk düşmanlığı, tepe noktasına varmış durumda.
Geçtiğimiz sayılarımızda, “Aklımızı başımıza alalım.” başlığı ile yaptığımız 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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Kurz için sonun
başlangıcı olabilir mi?
Eski Başbakan Sebastian Kurz'un başbakanlıktaki
ekibinden bir kişi hakkında, belge ve bilgileri
karartma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

V

İYANA - Avusturya’nın eski başbakanı ve Avusturya
Halk Partisi (ÖVP) Genel
Başkanı Sebastian Kurz’un başbakanlık yaptığı dönemde ekibinde
yer alan bir kişi hakkında, başbakanlıktaki bazı belgeleri yok ettiği,
kuruma ait bilgisayar, yazıcı gibi
araçlarda yer alan bilgileri imha ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

se başvurduğu ifade edilen haberde, polisin araştırmaları sonucunda Kurz döneminde başbakanlıkta
çalışmış kişiye ulaşıldığı aktarıldı.

gerekçesiyle soruşturmayı genişlettiği kaydedilen haberde, ancak
şahsın iddiaları kabul etmediği belirtildi.

Öte yandan, Avusturya'da her hükümet değişikliğinde bir önceki
iktidara ait belgelerin bilirkişi gözetiminde arşivlendiği, ilgisiz olduğu düşünülen evrakların yine
şahitler huzurunda imha edildiği

cıyla yaklaşan genel seçimlerde "partisine yardım yapılması
durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi hususunda kolaylıklar sağlayacağı yönündeki" ifadelerini içeren
video kaydı basında yer almış,
aşırı sağcı lider bütün görevlerinden istifa etmek zorunda kalmıştı.
Bunun üzerine Başbakan

Avusturya basınında yer alan haberlere göre, Kurz'un, 23 Mayıs'ta
mecliste yapılan güven oylamasını
kaybederek iktidardan düşmesinin
hemen ardından, başbakanlıktaki
ekibinden bir kişi belge ve bilgileri kararttığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Aziz vatanımız Türkiye’de vuku bulan alçakça darbe girişimini 3.yıldönümünde nefretle kınıyoruz. Buna
vesile olan yurt içi ve yurt dışındaki
tüm güçleri lanetliyoruz. Bununla
birlikte, Avusturyalılar’dan ve/veya Avrupa’dan artık sempati ve ilgi beklemekten ve medet ummaktan vazgeçmeliyiz diyoruz.
Çünkü içimizdekilerin yaptığı büyük yanlışlar var. Zira çok çirkin
bir bilgi kirliliği, manipüle edilmiş
haberler ve yanlış politikalar nedeniyle gerek Türkiye’deki gerekse
Avusturya’daki sade vatandaş acı
içerisinde. Avusturya’daki sorunlarımızı, Avusturya dışından çözmeye çalışmak sadece düşmanlıkları
arttırıyor. Bunun yerine, buradaki
sorunlarımızı, burada vereceğimiz
demokratik tepkilerle çözmeye çalışmamız ve esenlikle uzlaşmamız
gerekiyor. Buradaki en önemli sorunlarımızdan biri olan Türklere
yönelik ayrımcılığa karşı, bağırıp

çağırmadan, ortak bir paydada buluşarak akılcı ve demokratik bir şekilde tepki vermeliyiz. İkinci büyük
sorunumuz ise bilindiği üzere eğitim alanında. Eğitimde, Türk çocuklarına karşı yapılan ayrımcılık,
birçok ailenin uzun zamandır muzdarip olduğu bir konu. Yeni Vatan
Gazetesi, yıllardır bu konuda haber yapıyor ve yapmaya da devam
edecek. Üçüncü önemli problemimiz de işsizlik ve ev konusunda.
Avusturya vatandaşı Türkler dahi,
iş ve/veya ev ararken korkunç ayrımcılığa maruz kalıyor. Bunun nedenlerinden biri, son yıllarda kendilerini Türklerin temsilcisi olarak
tanımlayan kişi, kurum ve kuruluşların Avusturya’da yarattığı kötü intiba. Diğeri ise aşırı sağcı parti
ve basın mensupları tarafından yapılan şeytanca propagandalar ve
haberler. Açıkça konuşalım ve ister kabul edelim ister etmeyelim,
Avusturya’daki birçok kişi ve/ve-

ya kurum, artık Türklere iş vermek
istemiyor. Onun yerine yeteri kadar Sırp, Slovak, Macar, Çek, Rus,
Ukraynalı, Moldovyalı İtalyan ve
Alman kalifiye eleman var.
Eğri oturup doğru konuşalım. Karşılıklı olarak farklı fikirlere, farklı görüşlere sahip olabiliriz. Burada dikkat edilmesi
gereken şey; birbirimizi eleştirirken, hakaret, aşağılama, küfür,
ihanet ve diğer şeytani çirkinliklerden uzak durmaktır. Türkiye’deki
sorunları Avusturya’ya getirmeyelim. Unutmayalım, hepimiz birer Türkiye büyükelçisiyiz. Zehirli
bir ortamda, herkesin birbirinden
uzaklaştığını ve birbirinden tiksindiğini, partizanca ve çirkince hareket ettiğini görüyoruz. Bu yoldan vazgeçmeliyiz. Din, mezhep,
ırk, siyasi görüş ayrımı yapmadan
dostluk köprüleri kurmalı ve buradaki geleceğimiz hakkında konuşmalıyız.

Haberde, başbakanlıkta çalışan
şahsın, Kurz'un iktidarının devrilmesinin ardından ÖVP Genel
Merkezi'nde çalıştığı, polislerin söz
konusu zanlıyı burada gözaltına aldığı kaydedildi.
Kurz'un dönemine ilişkin bilgileri
kararttığı gerekçesiyle soruşturma
başlatılan şahsın, geçici hükümet
kurulana kadar başbakanlıktaki bazı evrakları imha ettiği, ayrıca kurumdaki yazıcı, bilgisayar ve
benzeri taşınmazlara ait hafıza
kartlarını farklı bir isim altında özel
bir şirkete imha ettirdiği belirtildi.

Haberde, şahsın başbakanlıkta çalıştığı ve kuruma ait bilgileri imha
ettiğinin anlaşılmaması için hayali bir isim altında işlem yaptırdığı
kaydedildi.

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 yardım yapılması durumunda devlet
ihalelerinin Rusya'ya verilmesine
yardımcı olacağı" yönündeki konuşmasının bulunduğu görüntülere ilişkin soruşturma yürüten emniyet biriminin, başbakanlık eski
çalışanının evinde arama yaptığı
vurgulandı.

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

Emniyet güçlerinin imha edilen evrak ve bilgilerle söz konusu görüntüler arasında bir ilişki olabileceği

Sahte isimle bilgiler
imha edildi

bilgisi de haberde yer aldı.
İddiaları reddeden ÖVP, yapılan
şeyin her iktidarın yaptığı sıradan
gereksiz evrakları temizleme işlemi olduğunu ileri sürerken, mecliste bulunan diğer partiler konunun
aydınlatılması için soru önergesi
vereceklerini duyurdu.

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

Sebastian Kurz, Avusturya Halk
Partisi (ÖVP) ve FPÖ koalisyonunun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Van der Bellen,
erken seçimlerin eylülde yapılması
çağrısında bulunmuştu.
Eski Başbakan ve ÖVP Genel
Başkanı Kurz'un oluşturduğu geçici seçim hükümeti muhalefet
partilerinin karşıt oyları nedeniyle meclisten güven oyu alamayarak düşmüş, Cumhurbaşkanı Van
der Bellen de Brigitte Bierlein'ı ülkenin geçici Başbakanı olarak görevlendirmişti.
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Göçmen yazarlar Viyana’da Dialog
Derneği çatısında buluştular

V

İYANA-DIALOG Derneği
çalışma grubu tarafında düzenlenen Okuma
akşamı 28 Haziran Cuma günü Kauf Park- Alt-Erlaa Şehir
Kütüphanesinde farklı toplum
kesimlerinden çok sayıda ilgili
dinleyicinin katılımıyla düzenlendi. Okuma akşamında katılımcılar için hazırlanan zengin
büfe ile konuk yazarlar, diğer
katılımcılar ve kitap severler imzalattıkları kitapları ile karşılıklı tanışma fırsatı ve fikir alışverişinde bulunma imkanı buldular.

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

T

ürkiye’nin Viyana
Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Büyükelçiliğin
konferans salonunda düzenlenen 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 sıra Sergey Prokofyev’in Romeo
ve Juliet, Franz Liszt’in Ballade
No.2 gibi klasik eserlerini de çaldı. Sevgi, konserin ardından AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükelçilik bünyesinde sanatseverlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, Türkiye’nin Viyana
Büyükelçisi Ümit Yardım’a teşekkür etti.

Okuma akşamında
sekiz farklı ülkeden
göçmen yazarlar
hazır bulundu.
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Türk piyanistten
Viyana'da konser

Müzik eğitimini Viyana Müzik ve
Sanat Üniversitesinde sürdüren
Sevgi'nin, katıldığı uluslararası yarışmalardan çeşitli ödülleri bulunuyor.

Daha sonra etkinlikte Liesing belediye başkanı G.Bischof adına
hazır bulunan Belediye Meclis
Üyesi Susanne. Deutsch yaptığı konuşmasında, Belediye başkanının selamlarını ileterek çok
kültürlü etkinlikler, uyum, entegrasyon ve ortak yaşam alanında yaptığı çalışmalarından
dolayı Dialog derneğine teşekkür etti.
Geceye katılan Sarita JENAMANI
Hindistan, Hazir M ehmeti,
Arnavutluk, Romana TARKA,
Romanya, Besim XHELLI Bosna,
Hüseyin Şİ MSEK, Manzur
BILDIK, Türkiye, Anton MARKO
Kosovo, Danek MARZANNAPolanya, kökenli yazarlar kitaplarından bazı bölümleri, kendi
ana dillerinde ve almanca okudular.
Okuma akşamının modaratörlüğünü yapan genç müzisyen Azad
Arslantaş gitarı ile seslendirdiği
müzik katılımcıların büyük ilgi
ve beğenisini kazandı.

Bezahlte Anzeige

Foto: iStockphoto

Moderatör ve gitar sanatçısı Azad Arslantas yönetiminde
gerçekleşen okuma akşamında
Dialog Derneği Başkanı Kemal
Soylu´nun giriş konuşmasında etkinliklerinde ağırlıklı olarak entegrasyona, uyuma yönelik olduğunu bu bağlamda
göçmen kökenli yazar, sanatçı
ve kendi iş alanlarında başarılı
göçmenlerin Avusturya ekonomisine ve yaşam alanına olan
katkılarınına yer verdiklerini
ifade etti. Soylu bu anlamda,
“Derneğimizin amacı ön yargılara karşı çok yönlü ve çok kültürlü etkinlikler düzenliyerek
kamuoyu ile bunu açık bir şekilde paylaşmayı esas almaktadır.
Bu kapsamda göçmen kökenli
yazarlarla yaptığımız çok dilli
okumalar ile kültürel etkinliklerimize yeni bir boyut kazandırdık. Bu okuma akşamında, sekiz
farklı ülkeden göçmen yazarları
buluşturuyoruz.“ dedi.
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„Jetzt macht der
Sommer richtig
viel Spaß.“
Jasmin, 8 Jahre

Anmeldung ab sofort möglich!

DEIN PERFEKTER SOMMER

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

PR_01_SCC_195x137.indd 1

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
01.03.19 12:11
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Uyuşturucu bağımlılığı sorunu
olanlar bu derneği arasın!
“Verein Neubeginn Suchtprävention” (Yeni
Başlangıç – Bağımlılığa Karşı Koruma) adlı derneğin merkez bürosu geniş bir katılımla cuma günü
onuncu Viyana´da resmi olarak açıldı.

V

İYANA (yenivatan.at).
Başta Viyana olmak üzere tüm Avusturya’da yıllardır Türkiye göçmeni binlerce aileyi
direk ve indirek çocukları ve akrabaları ile adeta felç eden uyuşturucu bağımlılığı sorununa
birinci muhatap olabilmek için kurulan Yeni Başlangıç – Bağımlılığa
Karşı Koruma adlı dernek ayrıca
Türkiye’den Yeşilay’ın adeta temsilcisi olarak çalışacak.

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

– Bağımlılığa Karşı Koruma) derneği Başkanı Bilal Duran, yaptığı
14 Ekim 2018 tarihinde derneğin
kuruluş aşamasında şunları ifade etmişti : “Bu bağımlılıktan kendi oğlum nasibini aldı.Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ailem ve ben
büyük acılar çektik.Yıllarca bu sorun ile uğraştım. Yalnız kaldım.
Bu acıları başka aileler çekmesin. Çocuğum için mücadele ederken bir insanın madde bağımlısı
olup olmadığını yani kokain, es-

rabalarından ve diğer çevrelerinden devamlı para bulmanın peşine
düşmüş durumdalar. Çevreleri zamanla mahvoluyor.Atsalar atamazlar satsalar satamazlar.Evlatları,
kardeşleri, akrabaları veya dostları. Uyuşturucu bağımlılığı ile
Korkunç bir çember oluşuyor.Tüm
sülale, bu bağımlı çocukları yüzünden devamlı stres ve manevi işkenceye maruz kalıyor. Avusturya
makamları bu konuda yeterli olamıyor.Onlara da yardım etmemiz
Foto: Alois Pommer

Viyana Belediye
Başkanı Michael
Ludwig, Avusturya
Özgürlük Partisi’ni
(FPÖ) aşırı sağcı olarak
nitelendirdi.

V

İYANA - SPÖ parti konseyinde konuşan Ludwig, FPÖ’ye
sert şekilde yüklendi.
Viyana Belediye Başkanı Ludwig,
FPÖ için, ‘’Bunlar sağcı popülist
değiller, bunlar aşırı sağcılar’’ şeklinde konuştu.

Konuşmasında, “böylesi nefret

dolu bir politikanın, insanların
camdan ateş etmesine yol açtığını 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 politikası sebeplerinden dolayı bitirdiğini söyledi.

Jetzt bei Erste Bank und Sparkasse:

Bezahlen wie nie zuvor.
Mit Apple Pay.

Kaya: “Bu açılış
bir başlangıç.”

Yeni Başlangıç – Bağımlılığa Karşı
Koruma Derneği Başkanı Bilal
Duran açılışta yaptığı konuşmada
ben bizzat bu sorunla beş yıl içimize atarak ailecek yaşamış bir kişi
olarak dedikten sonra şunları ifa-
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Ludwig: “Bunlar popülist sağcı
değil, bunlar aşırı sağcı”

Nefret dolu politikayı
eleştirdi

Yeni Başlangıç – Bağımlılığa Karşı
Koruma adlı derneğin onuncu
Viyana girişi sokaktan olan oldukça bakımlı ilk görüşme, tedavi merkezini Arbeiter-Samariter-Bund
Österreichs adlı yardım kuruluşu
tarafından temin edildiği öğrenildi. Açılışa birçok dernek başkanı
olmak üzere basın mensubu temsilciler katıldı.

Projenin baş mimarı Viyana
Başkonsolosu Asip Kaya Viyana’da
yaşayan sorunlardan muzdarip
herkesi bu merkeze sıkılmadan
başvurmaya davet ederek, ” Tüm
uyuşturucu sorunu olan insanlarımızı Avusturya makamları ve
Türkiye Yeşilay ile ortak çalışacak
bu derneğe sessizce başvurmaya ve
sorunlar büyümeden çözüm bulmaya davet ediyorum. Bu açılış bir
başlangıç. Derneğin hedefi bölgemizde bu uyuşturucu ile sorunu ile
insanlara hizmet olacaktır. Hayırlı
ve uğurlu olsun'” dedi.
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meyin. Sorun toplumsal. Herkesin
sorunu. Derneğimizin kapısı herkese açıktır. Sorunu olan aileleri ve
akrabaları olayı büyütmeden derneğimizi sakince arayarak randevu
alınsın. Gizlilik esastır. Hedefimiz
Türk toplumun bu büyük sorununa el atmak ve samimiyetle hizmettir. Burası sizin evinizdir”
Duran : “Tüm sülale, bu bağımlı çocukları yüzünden devamlı stres ve
manevi işkenceye maruz kalıyor”
“Verein
Neubeginn
Suchtprävention” (Yeni Başlangıç

rar ya da başka bir madde alıp almadığını gözüne bakarak anlamayı öğrendim. Doktorlar bile bu
soruna yalnızca ara çözüm olabiliyorlar. Tam çözüm için ise toplumsal destek lazım.Verdikleri ilaçlar
durdurmuyor.Eczaneden alınarak kanun gereği satıcının önünde
yutulması gereken ilacı boğazlarına kadar sokarak yutmuş gibi yapıyorlar ve dışarı çıktıkları anda bu
ilacı boğazlarından çıkarıp bir kaşık içerisinde eriterek damarlarına şırınga ediyorlar. Türkiye göçmeni çocuklarımız, bu bağımlılık
nedeniyle ailelerinden yoksa ak-

gerekiyor.Para bulamayan gençler hırsızlık, adam yaralama veya öldürme işlerine de giriyorlar.
Hapishaneler dolu. Bu işin üzerine
toplum olarak gidelim.Biz bu derneğimizle para kazanmak istemiyoruz.Var olan bu büyük toplumsal soruna toplum olarak sahip
çıkmak istiyoruz.”

İletişim:

erstebank.at
sparkasse.at

Yeni Başlangıç – Bağımlılığa Karşı
Koruma
Dampfgasse 25/2, A-1100 Wien
+43 01 2394914 – +43 676 737 71 63
021288T3 EBSPK ApplePay Moon 195x137 YeniVatanGazetesi|NeueHeimatZeitung COE.indd 1

13.05.19 16:24
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Yeni Vatan Gazetesi’nde
çalışmak ister misiniz?

Haber kadrosunu günden güne güçlendiren Yeni Vatan Gazetesi, deneyimli haberciler arıyor.

Haberciliğine güvenen, muhabirlik konusunda deneyimli habercilerin aşağıdaki mail adresine e-posta
veya Yeni Vatan Gazetesi adresine
posta yolu ile resimli özgeçmişlerini ve iş tecrübelerini içeren bir başvuruyu, telefon ve adreslerini özellikle 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

Voll Nice!

Eda,
Mitarbeiterin
KundInnenservice

Foto: Johannes Zinner

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

www.vhs.at
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Alman yaşam tarzını
benimsemeyene vatandaşlık yok
Revize edilen vatandaşlık yasa tasarısıyla herhangi bir terör
örgütüne üye olanlar
vatandaşlıktan çıkarılacak, çok eşli olanlara ve Alman yaşam
kültürünü benimsemeyenlere vatandaşlık
verilmeyecek

A

lmanya’da iktidar ortakları
Hristiyan Demokrat Birlik
Partisi (CDU), Hristiyan
Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve
Sosyal Demokrat Partili (SPD) milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen düzenlemeye muhalefet hayır
oyu kullandı. Düzenlemeye göre
herhangi bir terör örgütüne üye
olanlar veya Almanya dışında herhangi bir terör örgütü için mücadele edenler başka bir vatandaşlıkları daha bulunması halinde
vatandaşlıktan çıkarılacak. Çok
eşli olanlara ve Alman yaşam kültürünü benimsemeyenlere de vatandaşlık verilmeyecek.
Meclise sunulan değişiklik maddesi ile vatandaşlık yasası terörle mücadele, çok eşlilik ve kimlik hilelerine karşı revize ediliyor.

Die Nr. 1
seit 1999

Alman vatandaşına geçerken yanlış 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 benimsemiş olma” ibaresi eleştiri konusu oldu.
Yasa tasarısı aleyhine söz alan Sol
Parti Milletvekili Ulla Jelpke hükü-

metin bu ibarenin arkasında ”öncü kültür ilkesini dayatmak” isteğinin olduğunu savunarak bu
ibareyle yasa tasarısının hukuki temellerden yoksun olduğunu
gösterdiğini belirtti.

“Almanya, 80’li yıllara
geri döner”
Yeşiller Partisinden Filiz Polat ise yeni yasanın Almanya’nın göç politikasına zarar verdiğini belirterek yasayla
Almanya’nın bu konuda 80’li yıllara
geri döneceği eleştirinde bulundu.

Memura keyfi
davranma imkanı
Vatandaşlıkla ilgili yasal düzenleme için Alman vatandaşlığına geçişlerde ilgili memura keyfi davranma imkanı getirebileceği
eleştirisi de yapılıyor.
Yasa tasarısının uygulamaya geçirilebilmesi için Federal
Eyalet Temsilciler Meclisi’nde de
(Bundesrat) onaylanması gerekiyor.(ha-ber.com, arti49.com)
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Avusturya’da “Kral Abdullah Merkezi”nin
kapatılması önergesi
şıtı gösterilere katıldığı gerekçesiyle idamla yargılanması nedeniyle
“Kral Abdullah Merkezi”nin kapatılmasını içeren önerge sundu.
Önerge, yapılan oylamada mecliste grubu bulunan 5 partinin desteğiyle kabul edildi.
Avusturya, İspanya ve Suudi
Arabistan tarafından 2012’de kurulan ve faaliyetleri “Kutsal Koltuk”
olarak adlandırılan Vatikan tarafından denetlenen diyalog merkezinin başkent Viyana’daki ana
binasında, 5 farklı din temsil ediliyor.
VİYANA – Avusturya Meclisinde,
Suudi Arabistan tarafından finanse 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-

Öte yandan mecliste kabul edilen
önergenin yasal olarak herhangi
bir yaptırım gücü bulunmuyor.
Uzmanlar, Avusturya’da iktidarda bulunan geçici hükümetin, diyalog merkezinden ayrılma kara-

rı alması durumunda, merkezin
Avusturya’dan farklı bir yere taşınması gerekeceği, böylelikle kapanmasının söz konusu olabileceği görüşünü paylaşıyor.
Suudi Arabistan’la özdeşleştirilen
diyalog merkezinden yapılan yazılı açıklamada, dinler arasında diyaloğun güçlendirilmesi için uluslararası 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 anlaşma sonucunda kurulmadığı,
uluslararası statüye sahip olduğu,
merkezin taraflardan birinin aldığı karar doğrultusunda hareket
etmeyeceğinin altı çizildi. (Resim
: KAICIID)

Avusturya’da Türkçe dilinde
ehliyet dönemi kapandı

V

İYANA – Avusturya’da
Türkçe dilinde ehliyet sınavını yasaklayan yasa bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz
konusu yasa aynı zamanda C, D, E
ve F kategorilerinde teori sorularını da kapsıyor.
1 Haziran Cumartesi gününden
itibaren Avusturya’da ehliyet sınavları Türkçe dilinde yapılmayacak. Sınavlar ancak Almanca,
İngilizce, Hırvatça ve Slovence yapılabilecek.

Öte yandan yapılan yeniliklerde,
C, D, E ve F kategorilerinde bilgisayar imtihanları için 1.908 yeni teori soruları yürürlüğe girdi.
Bu sorular Türkçe’ye çevrilmezken, 1955 Devlet Antlaşmasında,
Sloven ve Hırvat azınlıklara, dillerini Almancanın yanı sıra resmi dil olarak kullanma hakkı verildiği için sınavlar Slovence ve
Hırvatça ’da yapılabilecek.
Edinilen bilgiye göre Türkçe en
çok kullanılan 2. Sınav diliydi.

2017 yılında toplamda yaklaşık 300 bin ehliyet sınavı yapıldı.
Bunlardan sadece 3.631’i Türkçe
dilinde, 2.301’ i İngilizce olarak
kayıtlara geçerken, Slovence ve
Hırvatça dillerinde yapılan sınavlar ise Türkçe ve İngilizcenin altında yer aldı. Ulaştırma Bakanlığı
tarafından az sayıda test ve orantısız maliyetler ilk olarak kararın
nedeni olarak belirtildi. Daha sonra Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer
(FPÖ) “entegrasyon önlemlerinden” bahsedince, Türk toplumun-

da tepkilere neden oldu.
Avusturya Ekonomi Odası’ndaki
(WKO) Sürücü Okulları ve Genel
Trafik Birliği’ne göre yeni teori soruları, asistan sistemler, kör nokta
ve yük güvenliği gibi modern içerikleri içeriyor. Dinlenme ve sürüş süreleri, nakliye yönetmelikleri, belgeler, yakıt sistemleri ve
elektrikli ekipman gibi AB Ehliyet
Direktifi hükümlerine ilişkin sorular da gelecekte sınavlarda yer
alacak.

Viyana'da Uygur
Türkleri, Çin'i
protesto etti
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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 gelen, çoğunluğunu Boşnak ve
Türklerin oluşturduğu grup,
Bosna Hersek bayrakları ve katliamda yaşananları anlatan fotoğraflar taşıdı.
G ö s te r i c i l e r, Ho f b u rg
Sarayı’nın da içinde bulunduğu
Kahramanlar Meydanı’na kadar
yürüdü.
Burada kurulan sahnede yapılan konuşmalarda, yürüyüşün, Srebrenitsa’da insanlık dışı yöntemlerle katledilen
Müslümanların unutulmaması,
dil, din ve kimlik farklılığı nedeniyle bir daha soykırımların yaşanmaması için düzenlendiği
ifade edildi.

V

İYANA - Avusturya'nın
başkenti Viyana'da Uygur
Türkleri, 2009'da meydana gelen Urumçi olaylarının
10. yılında Çin'in Sincan Uygur
Bölgesi'ndeki politikalarına tepki gösterdi.
Başkentin önemli caddelerinden
Mariahilfer'de toplanan göstericiler, "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-

– 8 bin 372 kişi Müslüman oldukları için katledildi
lüğü ve bağımsızlığı için sesimizi duyurmak istiyoruz. Dünya genelinde Doğu Türkistan, Sincan
Özerk Bölgesi olarak adlandırılıyor. Amacımız bir gün buranın
gerçek isimi olan Doğu Türkistan
ifadesinin herkes tarafından kabul görmesi." dedi.
Çin'in "eğitim kampı" olarak adlandırdığı kamplarda 3 milyonun
üzerinde Uygurlunun tutulduğunu ifade eden Yakup, "Çin, 21.
yüzyılda Nazilerin toplama kamplarının bir benzerini bugün Doğu
Türkistan'da Uygurlulara karşı hayata geçirmiş durumda. Burada
bulunan ailelerin çocukları Çinli
ailelere veriliyor ve asimile olmaları sağlanıyor. Bu kamplarda onlarca vatandaşımız öldürülüyor.
Bizim asıl hedefimiz dünya kamuoyunun bu zulmü görmesini sağlamak." diye konuştu.

14

B o s n a H e r s e k’ i n Vi y a n a
Büyükelçisi Kemal Kozarıc, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Temmuz 1995’in Bosna
Hersek tarihinin en üzücü günlerinden biri olduğunu belirterek, “Yaklaşık 8 bin 372 sivil
yalnız Müslüman oldukları için
katledildi, çünkü onların hedefi Bosna’daki Müslüman toplu-

mu yok etmekti.” dedi.

Ko z a r ı c , s o yk ı r ı m s u ç l ularının Ho l l a n d a’n ı n Den
Haag kentinde bulunan Eski
Yugoslavya Uluslararası Ceza
Mahkemesinde yargılanarak
mahkum edilmelerine rağmen
Sırp tarafının Srebrenitsa soykırımını kabul etmediğine dikkati çekti.
Hollandalı askerlerin denetimindeki Birleşmiş Milletler (BM)
barış gücü askerlerinin koruması altında bulunan ve “güvenli bölge” olarak adlandırılan
Srebrenitsa’da binlerce insanın
göz göre göre katledildiğini söyleyen Kozarıc, “Avrupa’nın kalbinde yaşanan bu katliamı unutturmamak için bu tür yürüyüş ve
gösteriler düzenlememiz gerekiyor ki bir daha asla tekrarlanmasın.” diye konuştu.
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Die Wiener Friseurinnung verzeichnet immer mehr Beschwerden über Salons, die
mit intransparenten
Geschäftsmodellen
Gesetze bewusst
umgehen sollen. Eine
Infokampagne gegen
schwarze Schafe in
der Friseurbranche
soll Abhilfe schaffen.

D

ie Mitglieder der
Fr i s e u r i n n u n g k r i t i sieren, dass die Z ahl
der Betriebe mit Mitarbeitern
sinke – da diese nicht entsp rech en d a ngemel d et w ürden. Auch gebe es immer mehr
Scheinfirmen und undurchsichtige Firmenkonstruktionen, mit
denen Gewerbeberechtigungen
umgangen würden.

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Friseure klagen über
„schwarze Schafe“
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 diesen schönen Beruf ausüben
und Nachwuchs ausbilden. Wir
haben keinen Platz für Sozialund Wirtschaftsdumping“, so
Innungsmeister Marcus Eisinger.
Die Innung hat nun in den
Bezirken eine Info-Offensive gestartet, um Kontrollbehörden auf
die Entwicklung aufmerksam zu

machen.
Eisinger ersuchte darum, nicht
nur die „Braven“ zu kontrollieren, nur weil es einfacher sei:
„Wir fordern, dass ganz gezielte
Schwerpunkte dort gesetzt werden, wo intransparente Praktiken

einem fairen Wettbewerb schaden“. Gleichzeitig wolle man
aber auch die Kunden sensibilisieren – und ihnen verständlich
machen, dass ein realistisches
Verhältnis zwischen Preis und
Leistungsumfang bestehen müssen.

www.oesterreich.gv.at

Srebrenitsa soykırımı

Mein
Digitales Amt

Srebrenitsa’nın 11 Temmuz
1995’te Ratko Mladiç komutasındaki Sırp askerler tarafından işgal edilmesinin ardından, en az
8 bin 372 sivil Boşnak, ormanlık
alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca katledilmişti.
O dönemde gömüldükleri toplu
mezarlardan çıkarılan ve kimlik
tespitleri yapılan kurbanlar, her
yıl 11 Temmuz’da Potoçari Anıt
Mezarlığı’nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.
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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.
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Avusturya - Türkiye hattında
film gibi hikaye; Tam 30 yıl...

A

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

yolunu tuttu. Heyecanlı aile, uçağın rötar yapması nedeniyle saatlerce bekledi ve bekledikçe sabırsızlıkları arttı. Yaklaşık 2 saat
sonra uçağın indiğini öğrenen
Ünlü, hemen babasını aradı ve
valizleri beklediklerini öğrendi.
Valizlerin de gecikmesi nedeniyle bekleyiş uzadı. Tüm aile fertlerinin gözü kapıdan bir saniye bile
ayrılmadı, her gelen yolcu arasından Hüseyin amcayı görmeyi beklediler.

Eşi 16 yıl önce
vefat etti

Çocukları arasından
sadece Ali’yi tanıdı

1973 y ı l ı n d a ça l ı şma k i çi n
Türkiye’den Avusturya’ya giden
Hüseyin Ünlü, Antalya’daki ailesiyle zaman zaman sadece telefonda görüştü. Eşi 16 yıl önce
Türkiye'de vefat eden Hüseyin
amca, irtibat kurulup haber verilemediği için cenazeye de gelemedi. Eşi de öldükten sonra
Avusturya'ya tamamen yerleşen
ve beş çocuğu olan Hüseyin amca, son 30 yıldır Türkiye'ye hiç
gelmedi. 80 yaşına gelen ve yaşlılığa bağlı hastalıklarla mücadele etmeye çalışan Hüseyin amcayı, 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 yılından buyana evinde kiracı olarak
kalan Hüseyin amcanın durumunu öğrenen Avusturyalı ev sahibi
Harald Pırıtsch, Hüseyin amcayı
Türkiye'ye getirip ailesiyle buluşturmak için harekete geçti.

Sonunda kapıda 80 yaşındaki Hüseyin amca ve yanında ona
eşlik eden ev sahibi Avusturyalı
Harald Pırıtsch göründü. İkili,
kendilerini karşılayan ailenin yanına yaklaştı. Çocukları ve torunları Hüseyin amcayı kucakladı,
sarılıp öptü ancak Hüseyin amca küçük oğlu hariç kimseyi tanıyamadı. Babasına sıkıca sarılan
Ünlü, uzun uzun hasret giderircesine yüzüne baktı. Duygularını
İHA muhabirine aktaran Ünlü,
"Çok mutluyum 30 yıldır babamı
ilk defa görüyorum, duygularımı
ifade edemiyorum şu anda. Kızını

vusturya’ya çalışmaya giden ve 30 yıldır Türkiye’ye
dönmeyen 80 yaşındaki
Hüseyin amca, Avusturyalı ev sahibi tarafından ailesiyle görüşebilmesi için Türkiye'ye getirildi.

Macaristan’da “ölüm kamyoneti”
sanıklarına müebbet
Avusturya'nın Burgenland eyaletinde 71 sığınmacının bir kamyonette hayatını kaybettiği
"ölüm kamyoneti" davasında bir üste mahkeme, dört örgüt üyesine verilen 25'şer yıllık
hapis cezasını müebbete çevirdi.
Macaristan’ın Szeged kentinde görülen davada mahkeme, suç örgütü liderinin 100 bin avro için 71 sığınmacının ölümüne göz yumduğu
ortaya çıkan “ölüm kamyoneti” davasında 14 sanık hakkında kararını
açıkladı.
Örgütün 4 üyesine verilen 25’şer yıllık hapis cezası müebbete çevrildi.
Mahkeme, üçü Bulgar biri Afgan
vatandaşı dört sanığı, 14 yaşını doldurmamış birden çok kişiyi eziyet
çektirerek öldürmekten ve suç örgütü üyesi olmaktan suçlu buldu.
Müebbet hapis cezası verilen dört
sanık arasından sadece birisinin 30
yıllık hapis cezasından sonra serbest bırakılabileceği açıklanan ka-

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

Olayın geçmişi
Avusturya’nın Slovakya ve
M a c a r i s t a n s ı n ı r ı n a ya k ı n
Burgenland eyaletinde 27 Ağustos
2015’te, otobanda terk edilmiş bir
kamyonette 71 sığınmacının cesedi
bulunmuştu.
Olayla ilgili Avusturya’da başlayan
soruşturma, Macar yetkililere devredilmişti.
Macaristan’da 21 Haziran 2017’de
başlayan yargılanma sürecinde savcılık, olaya ilişkin 14 kişi hakkında
“ölüme sebebiyet vermek ve suç örgütü kurarak insan kaçakçılığı yap-

mak” suçlamasında bulunmuş,
polis tarafından bulunan kamyonetteki 71 sığınmacının 1,5 saat içinde oksijen yetersizliğinden hayatını
kaybettiği belirtilmişti.

İddianamede, Irak ve Afganistan
vatandaşı 59 erkek, 8 kadın ve 4 çocuğun 15 metrekareden daha küçük
bir alanda, havalandırması ve penceresi olmayan, kapısı sadece dışarıdan açılabilen kamyonete bindirildiği ifade edilmişti.
Ayrıca sığınmacıları Avusturya’ya
taşıyan kamyonet hareket ettikten yaklaşık 40 dakika sonra sığınmacıların havasızlıktan bağırmaya
başlamasına rağmen şoförlerin örgüt liderinden aldığı talimat üzerine sığınmacılara yardımcı olmadığı vurgulanmıştı.
Savcı Gabor Schmidt, geçen yıl 7
Haziran’da yaptığı açıklamada, 71
sığınmacının hayatını kaybettiği
kamyonetin insan taşımaya uygun
olmadığının sanıklarca da bilindiğine dikkati çekmiş, kamyonete tı-

kılan sığı nmacıların hava almak
için bağırdığını, kamyonet sürücüsünün suç örgütü liderine sığınmacıların durumunu telefonda bildirmesine rağmen örgüt liderinin,
”Eğer kargo hedefe ulaşmazsa 100
bin avro kaybederim.” dediğini belirtmişti.
Geçen yıl haziranda açıklanan kararda, suç örgütü üyeliği, cinayete yardım ve insan kaçakçılığından 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) değerindeki mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti.
Szeged Başsavcılık Sözcüsü György
Lörinczy, ocak ayında yaptığı açıklamada, savcılığın, 71 sığınmacının
bir kamyonette hayatını kaybettiği
olayla ilgili davada, çeşitli cezalara çarptırılan sanıkların cezalarının
artırılması için karara itiraz ettiğini
belirtmişti.
Kaynak: AA

Uçak rötar yaptı,
heyecan arttı
Nihayet beklenen gün geldi ve
Hüseyin amca yıllarca evinde yaşadığı 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

bile tanıyamadı, torunlarını zaten
hiç görmedi, tanımıyor. Çok duygulandı, ağlamamak için kendimizi zor tutuyoruz" şeklinde konuştu.
Hüseyin amca ise, "Her gün ağlıyordum telefonda, şu anda buradayım. 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.
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Mit dem Schiff von Österreich
nach Amerika

länger als von Hamburg, Bremen
oder England. Dennoch forderte
die österreichische Textilindustrie vehement die Einrichtung einer eigenen Frachtlinie, um die
am Weltmarkt billige Baumwolle selbst aus den US-Südstaaten
importieren und in den eigenen
Fabriken verarbeiten zu können.
Neue Heimat Zeitung: Wie gingen die Baumwollindustriellen
da vor? Gründeten sie auf eigene
Faust ein Schifffahrtsunternehmen?

Ein neues Buch über den „American Dream“ der Jahrhundertwende - Birol Kılıç im
Gespräch mit Autor Gregor Gatscher-Riedl im Namen der Neue Heimat Zeitung.
von Birol Kilic
Während das Österreich von heute 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 Atlantikdienst nach Nord- und Südamerika. Ein neues Buch von Gregor
Gatscher-Riedl stellt dieses vergessene Kapitel der österreichischen Marinegeschichte erstmals
vor. Wir haben den Historiker
und Autor zum Gespräch eingeladen. Übrigens ich habe auch
den großen Ehre gehabt mit Gregor Gatscher-Riedl zwei Bücher
als Herausgeber zur Verlegen:

IN HOC SIGNO VINCES Zwischen religiösem Mythos und politischem Anspruch von Byzanz
nach Neapel. Die Geschichte des
Heiligen Konstantinischen Ritterordens vom Heiligen Georg und
„DIE ROTEN RITTER – Zwischen
Medici, Habsburgern und Osmanen.
Neue Heimat Zeitung (Yeni
Vatan Gazetesi): Herr Dr. Gatscher-Riedl, erstens herzliche
Gratulation zu Ihrem neuen
Buch “Rot-Weiss-Rot über den
Atlantik”, welches ich mit großer
Begeisterung jedem weiterempfehlen kann, weil es etwas besonderes ist in der österreichischen Geschichte und die alten
Zeiten von Amerika bis in die
Türkei widerspiegelt. Welche Bedeutung hatten die Beziehungen
zwischen dem österreichischen
Kaiserreich und Amerika bis ins
19. Jahrhundert?

Gregor Gatscher-Riedl: Die Vereinigten Staaten haben schon
bald nach dem erfolgreichen
Unabhängigkeitskrieg
begonnen, ihre Fühler nach Wien auszustrecken. 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 eines ersten halbherzigen Handelsabkommens.
Neue Heimat Zeitung: Das heute italienische Triest spielt für
das österreichisch-amerikanischen Beziehungen eine besondere
Rolle. Woran liegt das?
Gatscher-Riedl: Seit 1802 gab
es ein von Thomas Jefferson eingerichtetes Konsulat und eine

kleine amerikanische Kolonie in
Triest, die vom Großhändler John
Allen aus Philadelphia angeführt wurde. Er erhielt 1817 ein
Privileg für die Dampfschifffahrt
zwischen Triest und Venedig
und brachte das erste österreichische Dampfboot „Carolina“
im Linienverkehr zum Einsatz.
Somit steht Amerika eigentlich
am Beginn der modernen österreichischen Schifffahrt.
Neue Heimat Zeitung: Dennoch
spielten die Schiffsverbindungen
zwischen Triest und dem Osmanischen Reich lange Zeit die Hauptrolle?
Gatscher-Riedl: Es ist kein Zufall, dass der erste ausländische
Hafen, der von österreichischen
Liniendampfern
angelaufen
wurde,
Konstantinopel/Istanbul war. Gemeinsam mit den
im Schwarzen Meer endenden

Strecken der Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft DDSG
bestand ein dichtes Verkehrsangebot im Gebiet des Osmanischen Reiches. Später übernahm
der Österreichische Lloyd auch
die Postbeförderung zwischen
Häfen Kleinasiens und unterhielt 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 überqueren?
Gatscher-Riedl: Aus geographischer Sicht stimmt das natürlich, dass von Triest aus oder
über die Donau der Mittel- und
Schwarzmeerraum leicht zu erreichen ist. Der Atlantik liegt
hier abseits und die Fahrt von
Mittelmeerhäfen war durch
die Gibraltar-Passage deutlich

Gatscher-Riedl: Das Transportwesen war Ende des 19.
Jhds. bereits ein sehr komplexes Geschäft und wandte sich
an Gottfried Schenker, den bedeutendsten Spediteur der Monarchie. Gemeinsam mit einem
englischen Partner gelang es
ihm mit seinen exzellenten Kontakten, binnen kurzer Zeit eine
Fracht- und Logistikkette aufzubauen. 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 österreichischen 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 einziges Unternehmen bereit, diese
Herausforderung anzunehmen
und bot ab 1904 auf hastig umgebauten Frachtern eine Linie
Triest-New York an. Die Auswanderungsbewegung
bescherte
der “Austro-Americana” ein ungeahntes Wachstum: Nachdem
im ersten Jahr 4.224 Fahrgäste
befördert wurden, schifften sich
1913 bereits mehr als zehnmal
so viele Menschen bei der Gesellschaft ein, was einem Anteil
am Triestiner Auswandererverkehr von mehr als 60 Prozent
entsprach.

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi
Neue Heimat Zeitung: Wie lange dauerte eine Überfahrt von
Triest nach Amerika? Fuhren die
Schiffe wie die beiden Ozeanriesen 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 Luxus der großen Schiffe darf aber
nicht darüber hinwegtäuschen,
dass das Schicksal der Auswanderer im Zwischendeck, der billigsten Beförderungsart, alles
andere als komfortabel war. Vor
allem wurden viele Immigranten
seekrank, da die meisten noch
niemals ein Schiff betreten hatten.
Neue Heimat Zeitung: Wie viel
kostete damals eine Überfahrt
nach Amerika?
Gatscher-Riedl: Die Fahrpreise 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 teurer und kostete bis zu 10.000
Euro, wobei diese meist auf der
Rückfahrt von Amerikanern gebucht wurden.

Neue Heimat Zeitung: Was ist
mit Austro-Americana im Ersten
Weltkrieg passiert?
Gatscher-Riedl: Der Ausbruch
des Krieges traf die Gesellschaft auf dem Höhepunkt ihrer
Tätigkeit und vollkommen unvorbereitet. Schiffe wurden in
US-Häfen festgesetzt und mit
Kriegseintritt der USA beschlagnahmt. Dabei kam es zu der
skurrilen Situation, dass der
Dampfer MARTHA WASHINGTON 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 einem Marktanteil von 83 Prozent
entspricht. Auch im ursprünglichen Geschäftszweig zeigte die
Gesellschaft Flagge, die mit 31
Schiffen 95 Prozent des Warenverkehrs Österreich-Ungarns mit
Süd- und Mittelamerika abdeckte.
Buch: Gregor Gatscher-Riedl,
Rot-Weiß-Rot über den Atlantik.
Die Geschichte der Austro-Americana. 252 Seiten, mit mehr als
300 farbigen Abbildungen, Gebunden mit Schutzumschlag,
Deutsch, Verlag: Kral Berndorf,
2019 ISBN-10: 3990248243 VKP:
29,90
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Türkiye kökenli siyasetçiler ve
dernekçilerin çözüm bulmalarını
istediğiniz problemleriniz neler?
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"Ufak esnaflar arasında birlik beraberlik

ESNAF NEDEN ŞİKAYETÇİYDİ
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.

"Kapımız sadece seçim öncesi çalınıyor"

N

e Türkiye kökenli siyasetçilerin, ne de dernekçilerin kapımızı çaldığı var. Kimse gelip halimizi
hatrımızı sormuyor, işler nasıl
diye sormuyor. Ancak seçimlerden önce gelip broşür dağıtırlar, göstermelik derdimizi
dinlerler. O zamanlarda da anlatıyoruz derdimizi ama pek bir
değişiklik olmadı şimdiye kadar. Dernekler zaten bizim için
sistemde çok bir şey değiştiremezler. Dernekler genelde dayanışma, yardımlaşma için
var. Düğün veya cenaze işlerinde vs. faydaları dokunabiliyor. Ama mesela bir kişinin çocuğu kumar oynuyorsa, dernek
bu kişiye ne kadar yardım edebilir bilmiyorum, ancak akıl verir, yönlendirir. Ama aslında ne
Türkiye kökenli siyasetçiler, ne
de dernekçilerin bize gerçek anlamda faydası dokunuyor.

Serkan
Doğanay

T

ürkiye göçmeni siyasetçilerin de, dernekçilerin de en
çok dinlemesi gereken insanlar aslında esnaflar. Bu devlet
sanki ufak esnaftan geçiniyormuş
gibi her konuda yakamıza yapışıyorlar. Kazandığımızın yarısı za-

ten vergiye gidiyor. Onun dışında
pazar günü açmamıza izin verilmiyor. Pazar günü açabilmek için
bakkalın içine imbiss de açmak
zorunda kaldık. Ufak esnafı öldürmeye çalışıyorlar, hiçbir siyasetçinin, dernekçinin buna karşı

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

"Siyasetçiler ve dernekçiler samimi değil"

T

ürkiye göçmeni siyasetçiler veya dernekçiler hakkında şunu düşünüyorum:
Samimiyetlerini gösteremiyorlar.
Ben bir değil, birkaç derneğe üyeyim ama aidatımı ödüyorum, sorunlarım ise varlığını sürdürüyor.
Bir problemim çözülmüş değil.
Ufak esnafın belini büken vergilerdir. Kazancımızın yarısı vergiye gidiyor.

Mustafa Önder
Tacettin Osmanof

berlikten güç doğduğu fikrini aşılasın. Pazar günü dükkanımı açıp
çalışmak istiyorum, Magistrat gelip çalışan adama ceza yazıyor.
Zaten bizim gibi ufak esnafların
hepsi Türkiye göçmeni. Birinin bizim hakkımızı araması lazım.

Dernekler böyle bir konuda ne yapabilir bilmiyorum ama Türkiye
kökenli politikacılar bu işe bir el
atmalı. Hiçbir şey yapamıyorlarsa
en azından çıkıp bir yerde dile getirsinler. Hadi ona bir şey yapamıyorlar, bu Parkpickerl olayı benim
işlerimi yüzde 30 düşürdü. Adam
eskiden arabasını parkedip, döner
yemeye geliyordu. Şimdi yapamıyor. Bu Parkpickerl olayına, ufak
esnafın ölmemesi için bir çare bulunması gerekiyor.

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

RÖPORTAJ

VATANDAŞ DERNEKLERDEN
NEDEN ÇOK ŞİKAYETÇİYDİ

“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 kopmadan 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 yaptıklarında mutlaka “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” damgasını görüyorsunuz. Bu durumu kim
düzeltecek?”

İ

"Dernekler elini taşın altına koysun"

majımızın bozuk olmasının en büyük sebebi aramızda birlik beraberliğin olmayışıdır. 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 ünlü yaptı. Çifte standarttan artık bıktık. Bu anlamda, bu çifte standartlara, Avusturyalıların
yüzümüze gülüp arkamızdan
yaptıkları ırkçılıklara bir son demesi gereken üyesi olduğumuz
ve her ay para ödediğimiz derneklerdir. Artık neredeyse her
mahalleye bir dernek düşer oldu. Her ay paramızı düzenli olarak ödüyoruz ama sorunlarımıza
çare bulan yok. Derneklerin sorunlarımıza çözüm bulabileceğinin en güzel örneği Avusturya’da
minare yasağı konusudur.
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AİHM, 2015 yılında Ş. K.
tarafından, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkıyla ilgili 2. maddenin Avusturya tarafından
ihlal edildiği suçlamasıyla
yapılan başvuruyu karara
bağladı.
AİHM, Avusturya’nın insan
hakları ihlalinde bulunmadığına hükmetti.
Avusturya’da 2012 yılında
büyük yankı uyandıran olayda, baba Engin K., 7 yaşındaki oğlu B. K.’i okulundan
aldıktan sonra eşine gönderdiği kısa mesajın (SMS) ardından kafasından tabanca
ile vurarak öldürmüş ve sonrasında otomobilinde intihar
etmişti.
1978 doğumlu anne Ş. K.,
ilk olarak 2010 yılında şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle kocası hakkında bir-

likte oturdukları eve 14 gün
süre ile yaklaşamama sınırı
getirtmişti. Avusturya mahkemesi, daha sonraki şiddet
olayında ise Engin K.’yı üç ay
tecilli hapis cezasına çarptırmıştı.
2012 yılında yaptığı resmi
boşanma talebinin ardından
yine kocası tarafından dövüldüğü ve tecavüze uğradığını belirten genç kadın, daha sonra kendisine yönelik
şiddet ve oğlunun ölümüne
engel olamadığı gerekçesiyle
Avusturya devletini AİHM’e
şikayet etmişti.

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

AİHM, Avusturya'ya
dava açan Türk
annenin başvurusunu
reddetti

Şu anda Avusturya'da bir kasabada yaşayan Ş. K., kocasıyla 2003 yılında evlenmiş
ve bu evlilikten 2004 ve 2005
yıllarında bir kız ve bir erkek
çocuğu olmuştu. (Euronews)

CAMCI TAYFUN
GLASEREI

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

Sadi Balcı
(Esnaf)
İşadamları yasak gündeme geldiği dönemde “Hisselerimizi
çekeceğiz” dediler, yasak hemen geri çekildi. Ancak bu tip
icraatlar kırk yılın başı oluyor.
Derneklerden bir gün de arayıp “Nasılsın? Sağlığınız yerinde mi? Bir sıkıntınız var mı?

Çoluk çocuğun durumu nasıl? Okulla problemi var mı?”
diye soran yok. Bu kadar mı
zor herkese ulaşmak bu devirde? Dernekler elini taşın altına
koysun. Avusturya’da yurtlarda
2000 tane sahipsiz çocuğun olduğu söyleniyor. Dernekler bu

çocuklara neden sahip çıkmıyor, sahip çıkılmasının önünü
neden açmıyor? Türkiye göçmeni bu çocuklar için yuva kurulması gerek! Yoksa bundan
on sene sonra o çocuklar dışarı
çıktığında onlara sahip çıkmadığımıza pişman olacağız.

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

VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH
ÇEVRESİ VE KÖYLERİ

01 943 69 15
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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, hedeflenen bu sloganı her gün hissederek yaşıyoruz ve diğer şehirlerle
kıyasladığımızda çok başarılı, olumlu bir sonuç görüyoruz. Bu anlamda olumlu sonucu daha da yükseltmek için ortak yaşadığımız Viyana
şehrine nereden bu şehre gelmiş olursak olalım sorumluluğu yüklenip
çevreyi koruyarak katkıda bulunmalıyız.”
maktadır, tüm Avusturya’da yaşayan Türkiye göçmeni nüfusunun
toplamda 300.000 olduğunu görüyoruz. Kendini “Yeni Vatan” ismiyle tanımlayan bir gazete için
okurlarına Avusturya’yı tüm yönleriyle anlatarak çekici hale getirmek gibi büyük sorumluluğu var.
Sorumluluğumuz yaşam merkezinizi oturttuğunuz çevrede başlar;
yaşadığınız çevreye bu anlamda
en başt temiz tutarak karşı sorumluluk duymalıyız. Çevre Bakanı
Ulli Sima’ya , Elektronik posta yoluyla Türkçe ve Almanca olarak yayımlayacağımız bazı temel sorular
yönelttik. Sima’nın , “Nerden gelinirse gelinsin, çevreyi korumak hepimizi ilgilendirir!” sloganı aslında
her şeyi anlatıyor. Çevreyi korumak
sadece Türkiye’den gelen insanları değil, burada yaşayan tüm göçmenleri ve yüzyıllardır bu güzel
şehirde yaşayan tüm vatandaşları
ilgilendiriyor.

V

iyana’da en başta çevre ve
doğaya karşı hassasiyet ,
Yeni Vatan Gazetesi`nin
kurulduğu 1999 tarihinden beri, her sayısında işlenen konuydu. Yollara atılan sıgara izmaritinden tutun, yollara tükürülmemesi,
arabalardan pisliğin dışarıya atılmaması ve yükseks sesle çeyi ra-

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

Yeni Vatan Gazetesi: Yüzlerce
şehir arasından, yıllarca, yaşam
kalitesi en yüksek şehir olarak
seçilen bir şehrin en büyük isteği nedir? Vatandaşların, şehrimiz Viyana’nın bugünkü yaşam
kalitesinin korunarak daha üst
seviyelere taşınması için, nelere
dikkat etmeleri gerekiyor?
Ulli Sima: Viyana`nın 7. kez dünyada yaşam kalitesi en yüksek şehir seçilmesi bir tesadüf değil.
Bu başarının arkasında Viyana
Yönetiminin kararlılıkla çok ça-
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lışması yatmaktadır. Bu şehirde
yaşayan insanlar, yüksek yaşam
standartlarını evlerinin önünden itibaren sahiplenmenin keyfini yaşıyorlar ve tabii bu yaşam
kalitesinin yükselmesi için katkıda bulunuyorlar. Üzerinde durduğumuz en temel konu temizlik.
İnsanları temizlik konusunda belirlenen kurallara uymaları için
uyarıyoruz, çöpleri yeşil alanlara
ya da sokaklara değil, belirlenen
yerlere boşaltmalarını istiyoruz.
Toplu taşıma araçlarını fazlalaştırıyoruz, halkımız özel arabalarını kullanmayı tercih etmeyerek,
metro ve tramvayı tercih ederek,
Viyana da temiz havanın korunmasına hizmet ettikleri için seviniyoruz. Benim isteğim, Viyana
da yaşayan herkesin elbirliği içinde çalışarak bugünkü harika yaşam kalitesini geliştirerek geleceği de herkes için güvence altına
alıp, insanların kendilerini gelecekte de güven altında hissetmelerini sağlamaktır.
Yeni Vatan: Size gelen en önemli
sorunlar arasında özellikle atıkların ayrıştırılması konusunda
temel şikâyetler nedir? Bu konuda özellikle çocukların bilinçlendirilmesi için neler yapılabilir?
Sima: Atıkların ayrıştırılma projemiz büyük bir çalışma. Şehrin
dört bir yanına atık kâğıtların,
camların ve metallerin ayrıştırılarak atılabilmesi için konteynerler yerleştirdik, insanlardan
beklentimiz çöplerini ayrıştırarak bu konteynerlere atmaları.
Çöpleri zevk için ayrıştırmıyoruz:
Bu atıklar değerlendirilerek geri
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dönüştürülüyor, örnek verecek
olursak plastik şişelerden tekrar şişe üretilecek. Biz, çocukları bilinçlendirmek için daha
Anaokullarında, Çevre Eğitim
Programı kapsamında oyunlarla atıkların ayrıştırılması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Çocuklar,
alışverişe gittiklerinde anne babalarının düşünmeden çöpe attıkları Cola kutularını görünce
anne babalarını uyararak onları eğitmiş oluyorlar. Kutular mavi kapaklı konteynere atılacak.
Yeni Vatan: Çevre ve temiz bir
şehir, birlikte yaşamamız için
önemli bir entegrasyon noktası mıdır?
Sima: Çevre kirliliği nereden gelirsek gelelim hepimizi ilgilendiren bir konu. Viyana’da standartlar çok yüksek ve bu böyle
de kalmalı. Bütün halk toplulukları arasında atıkların korunarak
ayrıştırılması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz.
Çöpünü belirlenen yerler dışında herhangi bir yere atanları,
özel arabalarında içilen sigara izmaritlerini sokağa dökenlere, köpeklerinin dışkısını sokakta bırakanlara ceza kesiyoruz. Açık net
kurallar belirlemeden başarılı bir
ortak yaşam mümkün değildir.
Bu kurallar Viyana’da yaşayan
tüm insanları kapsar.
Yeni Vatan: Vatandaşlar, çocuklarını temiz bir çevre konusunda bilinçlendirmek için ne
yapmalı?
Sima: Biz, bu bilinçlendirme ça-

lışmasını oyunlarla yapıyoruz.
Cobenzl’de bulunan çocuk çiftliğinde yaptığımız çeşitli etkinlikler
ve “Yıllık, Birlikte Temizleyelim”
kampanyası çok etkili oluyor. Hep
birlikte çevremizi temizliyoruz.
İnsan bir kere temizliğine emek
verdiği bir yerin, korunmasına daha özen gösterir. Parkların temizliği için de çocuk odalarının temizliği için de aynı durum geçerlidir.
Çocuklarımızın çevre bilinciyle
yetiştirerek, yarının çevre bilinci yüksek yetişkinleri olmalarını
istiyoruz. Birçok durumda da bu
konuda başarılı oluyoruz. Çevre
Eğitim önerilerimize http://www.
eule-wien.at/home/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.
Yeni Vatan: Viyana’da kedi ve
köpekleri birbirinden ayırmak
mümkün değil. Onlar, yüzyıllardır insanların en iyi arkadaşları, şehrin bir parçası durumundalar. Okuyucularımıza
hayvanlar ve hayvan severler,
aileler ve çocuklar ile bir arada 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 olmalı. Köpek sahipleri, köpeklerinin bıraktıkları köpek dışkılarını toplamak zorundalar, aksi
takdirde ceza ödemek zorundalar. Köpek dışkı toplama torbalarını ücretsiz olarak otomatlardan
alabilirler, yanlarında bu torbaları taşımak zorunda da değiller.
Diğer bir kuralda köpeklere, köpek ağızlığı ve tasma takma zorunluluğu. Dövüş köpeğine sahip olanların da bir kursa katılıp
belge almış olmaları gerekiyor.
Hayvan sahibi olmayı önemli
buluyorum, bu nedenle okullarda ve Anaokullarında bu konularda bilinçlendirme çalışmaları
yapıyoruz. Hayvan sahibi olmak
isteyen vatandaşlarımızı sahipsiz ve kaçan köpek, kedi ve küçük evcil hayvanların bakımının
yapıldığı ve hayvan sever vatandaşlarımızla buluşturduğumuz
Hayvan Barınağına gitmelerini
tavsiye ederim. Ayrıntılı bilgiyi,
verdiğimiz internet adresinden
edinebilirsiniz.
www.tierquartier.at
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OKUYUCU
MEKTUBU

Fırsatçı sözde
temsilciler
istemiyoruz

ALI OSMAN GENÇ

Viyana’da yemekleriyle, temizlik ve
titizliğiyle, güler yüzlü ve profesyonel
personeliyle marka haline gelmiş,
hepimizin gururla tavsiye edebileceği bir Türk restoranı duydunuz mu?
Avusturyalı misafirlerimizi gönül
rahatlığıyla davet edebileceğimiz
profesyonel bir Türk restoranı adresi bileniniz var mı? Cevap, hayır!

T

ürkiye Avusturya’da son elli yılında hiç bu kadar kötü temsil edilmemiştir.
Kendilerine NGO yani dernek diyen ve yok onuncu yok otuzuncu yılımızı kutluyoruz diye güya
kaliteli Türkler diye hem Türkiye
göçmenlerini hem Avusturya makamlarını aldatan para ve makam
için her şeylerini satacak sözde
modern insanlar akıllarını başlarına alsınlar sahtekârlıklarını
gidip tek başına yapsınlar.
Başlarında yok Türk, işadamı yok
esnaf yok birlik yok dernek yok
cemiyet ismi ile sözde Türk toplumu nu güya temsil eden partizan, cepçi, makamcı, iş takipçisi,
siyaset-bürokrat-avukat-ticaret
dörtlü mafyası gelsinler Türkiye
göçmenlerinin çocuklarına okullarda, iş yerlerinde, evlerinde

sosyal yaşamdan yapılan ayrımcılıkta ellerini taşların altına atsınlar. Hava cıva göz boyama ve
kokteyl yalakalıği ile dernekçilik kısa Sivil Toplum Örgütçülüğü
olmaz. Sizin her tarafınız iş adamı, avukat, bankacı, bürokrat,
siyasetçi veya dernekçi olsa kaç
yazar. İşiniz gücünüz, fitne, fesat ve iş takipçiliği. Türkiye göçmenleri işte bu sözde kendilerini temsil eden kesim tarafından
en başta kurtulmalıdır. Türkiye
göçmenlerinin Avusturya’da en
büyük sıkıntısının çözümü kendileri partilerde, derneklerde ve
başka alanlarda temsil ettiğini iddia eden iki yüzlü, kendi cebini ve
makamı düşünen bencil ve fırsatçı kişilerden kurtulmaktan geçer.
Kişiliksiz iş takibcisi fırsatçı sözde
temsilciler istemiyoruz.
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İstanbul seçimleri
sonrası Avusturya’nın
en çok izlenen kanalı
ORF’nin canlı yayınlanan Magazin 1 programına konuk olan
Avusturya Türk Kültür
Cemiyeti (TKG) adlı
Düşünce Kuruluşu’nun
Başkanı Birol Kılıç
Avusturya kamuoyuna
dikkat çeken mesajlar
verdi.

V

İYANA (yenivatan.at)
İstanbul seçimleri sonrası
Avusturya’nın en çok izlenen kanalı ORF’nin canlı yayınlanan ORF1 Magazin 1 adlı programına 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 demokrasi ölmemiştir. Türkiye’ye
güvenin. Turist olarak gidin.
Yatırımcı olarak yatırım yapın.
Sapla samanı lütfen birbirine karıştırmayın. Türkiye renkli, farklı düşüncede, duruşta ve yaşamda olan insanların ülkesidir. Bu
Türkiye’nin zayıflığı değil gücüdür“ dedi.
“İstanbul Belediye Başkanlığına
seçilen Ekrem İmamoğlu 800
binden daha fazla oy alarak eşit
şartların olmadığı bir ortamda
başarı kazanmıştır. Kendisini içtenlikle Viyana’dan tebrik ederiz. Bu bir savaş değil, bir hizmet
yarışıdır.” diyen Kılıç daha sonra şunları ifade etti:
“Sayın İmamoğlu’nun rakibi sayın Binali Yıldırım, henüz seçim sonuçları açıklanmadan
İmamoğlu’nu tebrik ederek olgunluk göstermiş, sayın başkan
Erdoğan da ayrıca İmamoğlu’nu
ertesi gün tebrik etmiştir. Her
iki taraf için kolay değil ama
son referandum seçimlerindeki çirkin manzaralar aklımıza
geldiğinde sevindirici ve olumlu bir gelişmedir. Türkiye’ye
ve demokrasisine tüm eksikliklerine rağmen güvenin mesajıdır. En başta Turist olarak

Stefan Lenglinger
Birol Kılıç

bu yaz mutlaka Türkiye’ye tüm
Avusturyalıları gönül rahatlığı
ile davet etmek isterim. Çünkü o
tesislerde her kesimin insanı çalışıyor ve Türkler misafirperver
insanlardır. Öbür tarafdan on
numara tesisleri bu kadar uygun
fiyata bulmak zordur.”
Moderatörün, “Erdoğan seçimden önce İstanbul’u kaybeden,
Türkiye’yi kaybeder!” ifadelerini
nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna Kılıç şöyle cevap verdi:
“Sayın B aşkan Erdoğan
bu konuda çok haklı.
İ s t a n b u l B e l e d iye B a ş k a n ı
İ m a m oğlu’n u n i ş i ço k z o r.
Çünkü sayın Başkan Erdoğan
2002 yılında AK Parti’nin ilk defa seçimlere katılırken sloganını 3 Y’ye karşı savaş diye açık-

“Türkiye’ye güvenin”

lamıştı. 3 Y demek Yolsuzluk,
Yoksulluk ve Yasaklar. Yani
sayın Başkan Erdoğan iktidara Yolsuzluklara, Yasaklara ve
Yoksulluklara karşı savaşa vereceğim oyunuza talibim diyerek iktidara geldi. Ben bu seçimleri dün gibi hatırlıyorum.
2019 yılına baktığımıza üzülerek ifade etmem gerekiyor
ki; İstanbul’un en büyük sorunu “Yolsuzluk”, yükselen
“Yoksulluk” ve bir demokratik ülkede olmaması gereken
“Yasaklardır”. Ama Türkiye

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

zıyor. Bu haberler Türkiye’de
yatırım yapacak Avusturyalı
İşadamlarını ve özellikle basın mensuplarını korkutuyor.
Türkiye’nin kendi ulusal çıkarı için bu sorunları derhal ortadan kaldırmalı ve kamu ilet 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 siyasileri, ağızlarından çıkaracakları
tekrar akıldan geçirmelerini rica ederiz. “

Türkiye’de insan hakları konusundaki moderatörün so rularına Kılıç, “AB çok zor bir
dönemden geçiyor. Siz bu sorunları yüz ile çarpın; Türkiye
işte bu zor yolun kanlısından
geçiyor. Ama buna r ağmen
Türkiye’de biz bağımsız bir düşünce kuruluşu olarak insanların 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 başta çok sesli demokratik hukuk
devletidir. Bu anlamda biz hala Türkiye’ye güveniyoruz. Bu
konuda bir adım atılmaz ise somut olarak yatırımcı yurtdışından gelmiyor, parası olan Türk
İşadamları Türkiye’den yurt dışına az veya çok para çıkarıyor.
Türkiye’nin ihtiyacı olan renkli, farklı üretim yapacak ve ekonominin ihtiyacı, beyin takımları yurtdışına kapağı atıyorlar.
Türkiye, dünyada yaşanabilecek
en güzel ülkelerden bir tanesidir. Bu anlamda bu eksi gelişmelere, aklı selim bir tavırla dur
denmesi, yapılan yanlışlardan
geri dönülmesi ve yapılan güzel
çalışmalara daha fazla hız verilmesidir.” dedi.

Moderatörün bu anlamda
Erdoğan’a güvenebiliyor musunuz 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 ulaştırıcı eleştirilere açık olması
gerekiyor. Bu, Türkiye’de karşılıklı saygı ve kışkırtma yapılmadan mümkündür. Biz bunu
annemizden ve babamızdan öğreniyoruz. Kendisi hepimizden
Türkiye’yi daha iyi tanımaktadır ve ilk iktidara gelirken hepimizin takdir ettiği ve alkışladığı 3 Y’e (Yasaklar, Yolsuzluk
ve Yasaklar) karşı savaş açan
seçim sloganını mesala tekrar dikkate almasını en azından diliyoruz.” (yenivatan.at)
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P

eygamber’ler geldikleri
devirlerde hep gelenekleri sorgulamışlar, Allah’ın
dinine aykırı olan geleneklere ve
yerleşik inançlara karşı savaşmışlardır. Kuran’ı okuduğumuz
zaman Peygamberlerin, insanları düşündürerek, akıllarını çalıştırtarak Allah’ın dinine aykırı
olan geleneklere, yerleşik inançlara karşı organize ettiğini anlarız. Kuran insanları Allah’ın
yerdeki, gökteki ve bunların aralarındaki delillerini incelemeye, bunlar üzerinde akıl yürütmeye çağırır. Oysa Kuran’a karşı
çıkanlar, atalarını üzerinde buldukları sisteme, yani geleneğe
bağlı olduklarını ve bu geleneği
devam ettireceklerini söylerler.
Tarih boyunca Peygamber’lerin
aklı çalıştırma çağrısının en büyük 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 karşıtı görüş ise gelenekçiliği yani
muhafazakarlığı savunmuştur.
Ne garip bir çelişkidir ki günümüzde muhafazakarlık ve gelenekçilik dindar olma manasında kullanılmaktadır. Kuran’ın
anlattığı dinde, akıl insanların
hareketlerine yön vermelidir.
Gelenekler, toplumsal dahi olsa
peşin kabuller, çoğunluk kabul
etse bile aklın, açık delilin doğrulamadığı görüşler insan hayatına rehberlik etmemelidir. Delil
yerine atalarının uyduğu sisteme göre hayatlarını yönlendirenlere Kuran’ın aşağıdaki ayetlerini 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 yapışmaktadırlar? Hayır dediler ki: “Biz
atalarımızı bir ümmet üzerinde
bulduk, onların eserlerini izleyerek doğruya varacağız.” İşte
b öyle! S e nde n önce de bi r
mem lekete elçi gönderd iğ i-

çıkılması ve uygulanması mümkün olmayan zorluklar sistemi
olarak göstermişlerdir. Bu tavırlarıyla da yüz milyonlarca kişiyi
dinden soğutmuşlar, hatta birçok insanı dinsizliğe itmişlerdir.
Kuran’ın anlattığı İslam’ı, bu geleneksel, zorlaştırılmış, mantıksızlaştırılmış dinden ayırt etmek, bu yüzden çok önemlidir.
Böylece Kuran’ın anlattığı İslâm,
üzerindeki yüklerden, eklemelerden, eksiltmelerden kurtulacaktır. Hem de Kuran’dan, İslâm’dan
soğutulmuş kitleler geri kazanılacaktır.

Andolsun size hatırlatıcı bir kitap indirdik. Yine
de aklınızı kullanmayacak mısınız?
(21 Enbiya Suresi 10)

“ Allah pisliği akıllarını
kullanmayanların
üzerine yağdırır. “
mizde, oranın servetle şımarmış elit tabakası mutlaka şöyle
demişlerdir:“Biz atalarımızı bir
ümmet üzerinde bulduk, onların eserlerine uyarak yol alacağız.” O da “Ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden
daha doğrusunu getirmiş olsam
da mı?” dedi. Onlarda “Doğrusu
biz seninle gönderileni tanımıyoruz.” dediler.“

K

uran’ın ayetlerinden görüyoruz ki çoğunluğa veya toplumda hakim olan
görüşe uymak insanları doğruya götürmeye yetmemektedir.
(Bakınız kitabımızın 33. bölümü)
Oysa bugün insanların, dini adeta bir geleneğe dönüştürdüklerini, din adına bir çok kabulleri
kökenini araştırmadan, bu ka-

Hakkında bilgin olmayan şeyin
ardına düşme. Çünkü kulak, göz
ve gönül, hepsi bundan sorumlu
tutulacaktır. (17 İsra Suresi 36)
bullerin dinin bir parçası olup
olmadığını sorgulamadan, yaygın görüştür diye, şeyhleri dedi diye, falanca dedi diye kabul
ettiklerini görüyoruz. Zuhruf
suresinin alıntıladığımız 21.
aye ti kitaba dayanılm adan
din adına ortaya konulanların geçersiz olduğunu söylemektedir. Fakat ayetlerin
devamı, atalardan gelen mirası n n a s ı l A l l a h’ı n k i t ab ı n ı n
önüne konulabildiğini göstermektedir.

Onlar sözü dinlerler ve
en güzeline uyarlar. İşte
onlar Allah’ın doğruya
ilettiği temiz akıl
sahipleridir.
(39 Zümer Suresi 18)

D

in diye ortaya atılan görüşler
karşımıza çıktığında bunları, bu ayetlerin aydınlatıcı
ışıklarıyla değerlendirmeliyiz. Din
adına söylenen bu sözler neye dayanıyor, nasıl ortaya atılıyor incelemeliyiz. Kitabın 2. bölümünde dinin

kaynağının sadece ve sadece Kuran
olduğunu göreceğiz. Bu çıkarımla
insanlara, önce kafalarında bir din
oluşturup, sonra bu dini Kuran’da
zorlamalarla arayacaklarına, dinlerini doğrudan Kuran’dan eksiksiz ve
fazlasız şekliyle bulmalarını öğütleyeceğiz. Daha sonraki bölümlerde ise içinde doğru ile yalanın
ayırt edilemeyecek şekilde karışmış
olduğu, Peygamber’in söylemiş olduğu iddia edilen hadislerin Kuran’la, birbirleriyle,
mantıkla çeliştiklerini ve nasıl uydurulduklarını anlayacağız.
Hadislerin dinin kaynağı olamayacağını göstermenin Peygamber’e
hakaret değil, Peygamber’i iftiralardan kurtarmak olduğunu kanıtlayacağız. Tüm bu konuları okurken, sizden yukarıda geçen İsra
suresinin 36. ayetini unutmadan

Yunus Süresi 100. Ayet
mevcut fikirlerinizi gözden geçirmenizi, Zümer suresinin 18. ayetini
anımsayarak en güzele ulaşmak için
önce dinlemeniz gerektiğini hatırınızda tutmanızı, Zuhruf suresinin
21, 22, 23, 24. ayetlerini göz önünde
bulundurarak varsa peşin kabullerinizi, geleneklerinizi, atalarınızdan
öğrendiğiniz dini sorgulamanızı ve
Allah’ın istediği gibi dini, geleneklerin üzerine değil, delillerin üzerine kurmanızı istiyoruz.

KURAN AKILLA
ÇELİŞMEZ
Şüphesiz, yeryüzündeki hareket eden canlıların Allah katında en kötüsü aklını işletmeyen
sağırlar ve dilsizlerdir. (8 Enfal
Suresi 22)

Allah pisliği akıllarını
kullanmayanların üzerine yağdırır.
(10 Yunus Suresi 100)

A

llah’ın yolu akıl yoludur,
vicdan yoludur. Allah’ın
en kötü gördüğü canlı tipi, gerçeğe karşı sağır olan, aklını işletmeyen insanlardır. Bu
tipler Allah’ın, diğer canlılardan
ayırt edici özellik olarak verdiği aklı kullanmamakta, akıllarını işletmemekte ve Allah’ın delillerini görmemektedirler. Bu
tiplerin akılları efendilere, çoğunluğa, geleneğe, ataların yoluna ipotekli olduğu için bunlar
akla ihtiyaç duymazlar. Kuran’ın
anlattığı dini anlamayanlar dini; dogmalar, hurafeler, içinden

1450’li yıllarda icat edilen matbaanın kullanımını 278 sene geciktiren, şehzadeleri öldürmek
için dini fetva verip Kuran’daki
en büyük günahlardan adam öldürmeyi gerçekleştiren hep bu
gelenekçi, Kuran’ı dinin kaynağı olarak yeterli görmeyen zihniyettir. Afganistan’daki ilkel,
vahşi Talibanların, İran’daki
zorlamacı ve sınırlayıcı Şiilerin
oluşumunun suçlusu yine gelenekçi, Kuran’ı dinin kaynağı
olarak yeterli görmeyen bu zihniyettir. Bu zihniyet, uydurma
izahları da, kendi imamlarını
da, mollalarını da, şeyhlerini de
dinin kaynağı yapmış, Allah’ın
İslâm’ı adına ucube düzenler ortaya çıkarmıştır. üstelik kendilerini “dinin tek temsilcisi” olarak ilan eden bu zihniyete sahip
kişiler kendileri dışında herkesi
dinsiz sayıp, aforozlamışlardır.
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Çocukların tedavisinde
erişkinlerde olduğu gibi
çoğunlukla hedef sadece
bireyin kendisi olmamaktadır. Tedavinin yürütebilmesi
ve başarılı olabilmesi için
çocukla birlikte tedaviye
aile ve okul faktörlerini de
sokmak gerekir. Bazen bu
da yetmemekte ve toplumsal bir katılım gerekebilmektedir. Ancak aile, okul
ve hekim işbirliği ile tedavi
en iyi şekilde yürütülebilir.
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Çocuklarda ruhsal
sorunların tedavisi
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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.

IMPRESSUM/ KÜNYE
UNABHÄNGIGHE
ÖSTERREICHISCHE ZEITUNG
IN TÜRKISCHER SPRACHE /
BAĞIMSIZ TÜRKÇE GAZETE
......................................................

T

edavi aşamalarında, çocuk
psikiyatristi, pedagog ve
psikologlarla işbirliğine girebilir ve tedaviye katkılarını isteyebilir. Hekim tedavi programını
belirledikten sonra bunu uygulamaya başlar. Bu noktada bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır.
Tedavinin gidişini ve sonucunu
olumsuz olarak etkileyen bu zorlukları incelemeye çalışalım.

RICHTUNG DER ZEITUNG:
Liberal-demokratisch
.......................................................

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

2- Tedavi süresi:
Aileler genellikle ruhsal sorunların çözümünde aceleci davranır,
sorunun birden çözülmesini ve tedavinin kısa sürede bitmesini isterler... Bu sabırsızlıkları nedeniyle de tedavi yarım bırakılabilir.
Çocuklardaki ruhsal sorunların
tedavisinde süre konusunda sabır göstermemek ve aceleci davranmak tedavinin gidişini olumsuz olarak etkiler.

3- Tedaviye inanma:

nımı uygun hale gelecek. İnsülinin
hap olarak alınması insanların tedaviyi daha çabuk kabul etmesini sağlayacak. Ürünün kullanıma
sunulması için 3 yıllık bir süre var.

Uyku terörüne dikkat!

1- Tedaviden çekinme ve
korkma:
Her ne sebeple olursa olsun çocuk psikiyatristine başvuran anne ve babaların bir kısmı tedavi
sözünü duyunca irkilir ve hoş olmayan duygular yaşar. Ebeveyn,
sorunun büyük olmadığını ve tedavi gerektirmediğini düşünebilir. Bir anlamda tedavi sözünden,
sorunun ağır olduğu mesajını alır.
Oysa aile ile bir kez konuşup sorunun çözümü konusunda rehberlik
yapmak dahi tedavi sayılır. Anne
ve baba tedavi şeklinin ne olacağı konusunda aydınlanmalı, hiçbir şey gizli kalmamalıdır.

anlaşılıyor. Bu insanları madde bağımlısı gibi algılayanlar oluyor. Bu
nedenle insanlar tedaviyi reddedebiliyor. Bu yeni çalışma sonucu artık insülinin tablet-hap olarak kulla-

Erişkinlerden fark olarak çocukların tedavisinde anne ve babanın
da tedavi sürecine etkileri vardır.
Başarılı olabilmesi için aile, tedavi gmşimine ve hekime inanmalıdır. Ancak bu inanç sayesinde tedaviye devam sağlanabilir. Bazen
çocuk tedaviye devam etmek istediği halde aile tedaviyi yarım bırakabilmektedir. Böyle durumlarda
sorunun devam etmesi veya tekrarlanması kaçınılmazdır.

4- Tedavinin sonucu ile
ilgili beklentiler:
Aile, tedavi sonucunda nelerin
değişeceği, tedavinin amacı ve
sonuçları konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Ancak bu sayede gerçek dışı ve abartılı beklentilerden
uzaklaşabilir. Beklentileri yüksek
aileler aceleci olur ve tahminleri
gerçekleşmediği zaman da hayal
kırıklığına uğrarlar. Bu durum, tedavinin 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, birkaç tedavi yönteminin bir arada
kullanıldığı yaklaşımlar da uygulanabilir. Tedavi yönteminin belirlenmesinde hastalığın şekli,
çocuğun yaşı, eğitimi, ilişki kurabilme yeteneği, ailenin tedaviye yaklaşımı gibi birçok faktör
rol oynar. Çocuğa aynı anda uygulanan farklı tedavi şekillerinin
bir uyum içinde yürütülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla teda-

vinin başındaki hekim ile diğer
tedavileri uygulayan kişiler sürekli işbirliği içinde olmalıdırlar. Örneğin, aşırı hareketliliği
nedeniyle hekim tarafından ilaç
tedavisine alınan bir çocuk aynı zamanda özel bir eğitim programına da alınabilir. Bu eğitimi uygulayan kişiler ile hekimin
devamlı temasta olması ve tedaviden elde edilen sonuçların birlikte değerlendirilmesi gerekir.

AİLEYE REHBERLİK
Çocukların ruhsal sorunlarının
tedavisinde en önemli ve vazgeçilmez metotlardan biri aileye
rehberlik yapmaktır. Ruhsal sorunun kaynağı ne olursa olsun
ailenin tutum ve yaklaşımının
tedaviye katkısı inkar edilemez.
Tamamen biyolojik nedenlerle
oluşan ruhsal hastalıklarda dahi ailenin çocuğa yaklaşımının
tedavinin gidişini olumlu ya da
olumsuz etkilediği bilinmektedir.

Türk Uyku Tıbbı Derneği, uyku terörü hastalığında özellikle 4-12
yaş arasındaki çocuklar ve psikolojik rahatsızlığı bulunan yetişkinlerin risk grubunda olduğu uyarısında bulunuyor.

T

erör olaylarının ve savaş koşullarının yaşandığı bu günlerde toplumsal stresin, bireylerde “uyku terörü” hastalığını
da tetikleyebileceği belirtiliyor.
Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD),
özellikle 4-12 yaş arasındaki çocukların ve psikolojik rahatsızlığı
bulunan yetişkinlerin uyku terörü hastalığının risk grubunda olduğu uyarısında bulunuyor. Tıbbi
adı “pavornokturnus” olan “uyku
terörü” hastalığının, terör, şiddet
ve korku dolu günlerde tetiklenebileceği ve çocuklarda daha etkili
olduğu belirtiliyor. TUTD Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fuat Özgen,
uyku terörü hastalığının derin uyku sırasında ortaya çıktığını söylüyor. Bu sorunu yaşayanların uyku
sırasında çığlık attığını ve ağladıklarını 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 terörü, uykunun ilk 90 dakikası içinde ortaya çıkar” şeklinde sıralıyor.

Uyku terörü nedir?
Uyku terörü, üçüncü ya da dördüncü NREM (non-rapid eye movement) evresinde oluşan bir uyku
bozukluğudur. Atak birkaç dakika
ile yarım saat arasında bir süre boyunca sürebilir. Kâbuslardan farkı,
çığlıklarla uyanan çocuk veya yetişkin neden korktuğunu bile bilmemektedir.

‘Ergenlikte düzelir’
Prof. Özgen, çocuklarda genellikle 4–12 yaşlarında uyku terörünün başladığını ve normal
seyirde ergenlik döneminde kendiliğinden düzeldiğini de ekliyor.

Erişkinlerde alkol, sakinleştirici kullanımı, uyku yoksunluğu,
yorgunluk, santral sinir sistemini
baskılayan ilaçlar ve stresin hastalığın ortaya çıkma olasılığını arttırdığını anımsatan Özgen, şunları
kaydediyor: “Psikiyatrik hastalıklar ile çocuklardaki uyku terörü
epizotları arasında bir ilişki bulunmazken, yetişkinlerde tipik
olarak ilişki vardır. Çalışmalarda
uyku terörü olan hastaların öykülerinde baskın olarak, bipolar bozukluk, kişilik bozukluğu, depresyon, anksiyete bozuklukları
tespit edilmiştir. Tedavide ilk basamak yatak odasının güvenliğinin sağlanmasıdır. Yaralanmaya
sebep olabilecek mobilyalar ve
eşyaların ortamdan uzaklaştırılması; pencere ve kapılara kilit
monte edilmesi gibi tedbirler alınması önemlidir. Adölesan dönemin sonlarında ve yetişkin hastalarda bazı ilaçlar kullanılabilir.”
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