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SGK’dan, Avrupalı Türklerle
ilgili çok önemli karar!

Almanya, Avusturya, Belçika ve Hollanda’dan
Türkiye’ye seyahat edecek olanlar dikkat. SGK, 1
Eylül’de, Avrupa’da yaşayanları ve yurtdışı sağlık
sigortası sahiplerini yakından ilgilendiren bir
karar aldı. Buna göre, ‘acil haller’ dışında sağlık
hizmetlerinin masrafları artık SGK tarafından
karşılanmayacak.

H

ürriyet Gazetesi´nin verdiği habere göre BU ülkelerden Türkiye’ye turist olarak
gidenler veya emekli olarak daimi
Türkiye’de ikâmet edenler, polikliniklere gittiklerinde eğer durum
‘acil’ değilse, sağlık hizmetinden
yararlanamıyor. ‘Acil’ durumlar dışında sağlık hizmeti almak isteyen
sigortalılar, karşılarına çıkacak
tüm masrafları kendi ceplerinden
ödemek zorunda. Poliklinikler, turist veya daimi olarak Türkiye’de
bulunan Almanya, Avusturya,
Belçika ve Hollanda sağlık sigortası sahiplerini, “Acil durum değil”
diyerek geri çeviriyor. Poliklinikler,
buna gerekçe olarak da SGK’nın
kendilerine gönderdiği yazılı belgeyi gösteriyor ve geri çevirdikleri
hastalara da bu yazılı talimatı veriyor.

O TALİMATTA NE
YAZIYOR?
SGK’nın, ‘Acil Sağlık Yardımlarına
İlişkin Açıklama’ başlıklı talimatı şöyle: “YUPASS programı kapsamında yer alan ülkelerden
Fransa’dan geçici olarak (turistik
amaçlı) ülkemize gelenler için bu
ülke ile imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinde acil hal tanımı
bulunmadığından Fransa sigortalıları hariç olmak üzere, Almanya
için T/A 11, Avusturya için A/TR3,
Belçika için BE/TR 111 (B.T.8) ve
Hollanda için N/TUR 111 sağlık yardım hakkı formüleri bulunan sigortalılara sadece acil hallerde sağlık
yardımı verilecektir. Sağlık hizmet
sunucuları tarafından acil haller
dışında sağlık yardımı verilmesi durumunda sağlık yardım masrafları kurumumuzca karşılanma-
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Kurz' un ekibi il eYeşiller Partisi ile ilk koalisyon görüşmesi yapması bekleniyor. Yüksek oy çıkışı ile yüzde 14 oy alan Yeşiller Partisi Başkanı Kogler, " Kurz'
un telefonunun bekliyorum. Aramaz ise ben onu ararım. Soru yok" dedi.

V

Sosyal güvenlik il müdürlükleri/
sosyal güvenlik merkezlerine yukarıda belirtilen sağlık yardım hakkı
formülerlerinden birini ibraz eden
sözleşmeli ülke sigortalılarına, sağlık hizmet sunucularından sadece
acil servislerinden sağlık hizmeti
alabilecekleri hususunda bilgi verilecektir.”

UYGULAMA 1
EYLÜL’DE BAŞLADI

lunanlarda sağlık yardımı hakkı
belgesinde (formülerinde) kayıtlı olanların tamamı acil hallerde
sınırlı olmak üzere sağlık yardımlarından yararlanabilecek. Daimi
ikâmetlerde ise sosyal güvenlik
sözleşmelerine göre belirlenen kişiler, kurumun mevzuatına göre
öngörülen sağlık yardımlarından
yararlanabilir.

SGK YETKİLİSİ DE
DOĞRULADI
Ankara’da SGK Yurtdışı Emeklilik
ve Sözleşme Uygulama Daire
Başkanlığı da yeni uygulamayı
doğruladı. Daire Başkanlığı yetkilisi, SGK’nın acil haller kavramı uygulamasını değiştirdiği-

ni, 1 Eylül’den itibaren Almanya,
Avusturya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerdeki yurtdışı sigortalıların sadece acil hallerde sağlık
hizmetlerinden yararlanabileceklerini söyledi. Daire Başkanlığı yetkilisi, “Eskiden polikliniklerde sağlık hizmetleri veriliyordu. Şu anda
verilmiyor. Sadece acil servislerde
veriliyor” dedi. Almanya’da sağlık sigortaları ise gelen şikâyetler
üzerine alarma geçti. Almanya
Sağlık Sigortaları Yurtdışı İrtibat
Merkezi DVKA, 1 Eylül’den itibaren çok sayıda sigortalıdan bu yönde şikâyet aldıklarını doğruladı.
DVKA, Almanya Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık
Bakanlığı’nı konuyla ilgili bilgilendirdi.
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Kurz hükümeti
kiminle kuracak?

iyana. Avusturya’da geçen
pazar günü yapılan ve 4 milyon 835 bin 469 seçmenin
sandığa gittiği erken genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. Buna
göre, merkez sağ Avusturya Halk
Partisi (ÖVP) yüzde 37.5 oy oranı
ve 71 milletvekiliyle birinci parti oldu. Cumhurbaşkanının temayüller
üzerine hükümeti kurma yetkisini
Kurz’a vermesi bekleniyor. İÇİŞLERİ
Bakanlığı, 29 Eylül’de yapılan erken genel seçimlerin sonuçlarını
açıkladı. Buna göre eski Başbakan
Sebastian Kurz’un liderliğindeki merkez sağ ÖVP oyların yüzde
37.5’ini alarak birinci parti olurken,
Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) 21.2’lik

yacaktır.

SGK, yeni uygulamaya 1 Eylül
2019’da geçtiklerini açıkladı.
Önceki uygulama ise şöyleydi;
Türkiye’yle bu ülkeler arasındaki
Sosyal Güvenlik Anlaşması gereği
geçici veya daimi olarak Türkiye’de
ikâmet eden yurtdışı sigortalıları, kayıtlı oldukları ülke sigorta kasalarından yurtdışında geçerli bir
sağlık belgesi (formüleri) alıyorlardı. Bu formüleri Türkiye’de bulundukları ya da ikâmet ettikleri yerdeki Sosyal Güvenlik Merkezlerinin
yurtdışı işlemler servisine ibraz eden yurtdışı sigortalılara
bir ‘YUPASS’ (Yurtdışı Provizyon
Aktivasyon Sağlık Sistemi) numarası veriliyordu. Yurtdışı sigortalılar bu ‘YUPASS’ numarasıyla SGK’nın anlaşmalı olduğu tüm
sağlık tesislerinden Türkiye’deki
genel sağlık sigortalıları gibi sağlık
hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyordu. Sadece zorunlu olan cüzi bir
katkı ve katılım payı ödüyorlardı.
Ancak SGK bu uygulamayı,
Türkiye’de geçici (turistik) amaçla
bulunan yurtdışı sigortalılar için
değiştirdi. 1 Eylül 2019’dan itibaren getirilen uygulamaya göre, geçici olarak (turistik) Türkiye’de bu-
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oy oranıyla ikinci oldu. Aşırı sağcı
Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ)
önemli bir kayıpla yüzde 16.2 seviyesinde oy alabildi.

FPÖ 31, NEOS 15, Yeşiller 26 şeklinde gerçekleşti.

YEŞİLLER MECLİS’TE

58 BİN 223 KİŞİ
GEÇERSİZ OY
KULLANDI

Geçen seçimlerde yüzde 4 seçim barajına takılarak meclise giremeyen
Yeşiller Partisi, oylarını yüzde 13.9’a
yükselterek, yeniden parlamentoya güçlü bir şekilde girmeyi başardı. Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise
8.1 oranında oy elde ederek Meclis’e
giren 5’inci parti oldu. Bu sonuçlara göre, 183 sandalyeden oluşan
Avusturya Federal Meclisi’nde milletvekili dağılımı ÖVP 71, SPÖ 40,

Katılım oranının yüzde 75.6 olduğu
seçimlerde, 6 milyon 400 bin seçmenin 4 milyon 835 bin 469’u oy
kullanırken, 58 bin 223 kişi geçersiz
oy kullandı. 958 bin seçmen mektup yoluyla oylarını kullandı. Seçim
sonrası parti başkanlarıyla görüşen
Cumhurbaşkanı Alexander Van der
Bellen’in temayüller üzere seçimin
galibi Kurz’a hükümet kurma yetkisi vermesi bekleniyor.

ESKİ HÜKÜMET 17 AY
SÜRMÜŞTÜ

Avusturya’da son milletvekili seçimi Ekim 2017’de yapılmış, merkez sağ ÖVP yüzde 31.47 ile birinci, SPÖ yüzde 26.86 ile ikinci, aşırı
sağcı FPÖ ise yüzde 25.97 ile üçüncü parti olmuştu. Cumhurbaşkanı
tarafından hükümet kurma yetkisi verilen Kurz, aşırı sağcı partiyle
koalisyon hükümeti kurmuş, mayıs ayında aşırı sağcı lider Heinz
Christian Strache’nin karıştığı ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması, 17 ay süren hükümetin sonunu getirmişti.
(FOTO : REUTERS)

Lehre kann mehr!
Entdecke die Chancen und
Vielfalt einer Lehrausbildung

Du weißt noch nicht genau, was du arbeiten willst? Die neuen digitalen und technischen Berufe öffnen für
junge Frauen Top-Karrierechancen. Auch Tourismus und Dienstleistungen bieten mit neuen Inhalten beste Aussichten, auch international. Schau auf www.berufskompass.at vorbei. Und eine individuelle Begleitung während der Lehre bietet das kostenlose Lehrlingscoaching. Infos unter: www.lehre-statt-leere.at

BMDW/Adobe Stock
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Entgeltliche Einschaltung
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Lehre kann mehr!

ie Lehre verbindet
Theorie und Praxis indem Lehrlinge sowohl
im Unternehmen als auch in der
Berufsschule einen Beruf erlernen. Dieses System hat sich
bewährt, denn durch die Einbeziehung in das betriebliche
Geschehen ist die Ausbildung
immer am Puls der Zeit. Dazu
trägt natürlich auch bei, dass
die Inhalte der Berufsbilder laufend angepasst und erneuert
werden. Neue Ausbildungen
gibt es im IT Bereich mit den
Le h r b e r u f e n "C o d i ng " u n d
"Informationstechnologie" oder
im E-Commerce. Ganz neu ge-

staltet wurde die Ausbildung
in der Gastronomie. Insgesamt
können junge Menschen aus
rund 200 Lehrberufen in
Gewerbe, Industrie, Tourismus,
Handel oder Büro auswählen.
Es gibt viele Möglichkeiten herauszufinden, welcher Beruf
der richtige ist: Neigungs- und
Berufstests helfen festzustellen, welche Tätigkeiten dir liegen. Die kannst du z.B. im
B erufsinformationszentrum
( B I Z ) b e i m A r b e i t s m a r k tservice (AMS) machen. Auch
S c h n u p p e r t age h e l f e n d e n
Alltag in einem Betrieb kennenzulernen.
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Karrierechancen für
dich

Einstiegshilfe die Möglichkeit einer
überbetrieblichen Lehre des AMS.

Weil in Österreich alle Jugendlichen eine gute Ausbildung bekommen sollen, gibt es dazu viele Unterstützungsangebote, z.B.
bei der Ausbildungsauswahl,
Bewerbung (z.B. durch das
Jugendcoaching des Sozialministeriumservice) oder
später während der Lehrzeit
( z . B . du rch d a s ko s te n l o s e Le h r l i n g s c o a c h i n g d e s
Wirtschaftsministeriums und
der Wirtschaftskammer). Falls
du nicht sofort eine betriebliche
Lehrstelle finden kannst, gibt es als

Die Lehre kann jedoch
noch viel mehr. Ergänzende
Bildungsmöglichkeiten wie
"Lehre mit Matura", verschiedene Zusatzqualifikationen in
Ausbildungsverbünden oder Auslandspraktika runden das Angebot
ab. So ist die Lehre eine gute Basis
für deine weitere Karriere, mit aufbauenden Qualifikationen wie
zB. Meisterprüfungen, berufsbegleitenden Fachhochschulstudiengänge oder berufliche
Weiterbildungen stehen TopKarrierechancen offen.
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Strache partiden atılacağını
anlayınca siyasi bıraktığını açıkladı
Strache, partinin akşam toplantısında atılmadan önce siyaseti
ailesi için bıraktığını açıkladı.

V

iyana – Kendi partisi FPÖ
ve Avusturya´nın adeta başına bela olan eski
Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı eski Avusturya Özgürlük Partisi
(FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian
Strache, parti üyeliğini dondurarak,
yeni parti kurma çalışması içinde olmayacağını açıkladı. Ülkede 29 Eylül
geçen pazar günü yapılan erken genel seçimlerin ardından aşırı sağcı
partinin yaklaşık yüzde 10 oy kaybetmesinin sorumlusu olarak gösterilen
aşırı sağcı lider Strache, düzenlediği
basın toplantısında siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu. Strache,
aşırı sağcı partinin bütünlüğü korumak ve olası bir bölünmeyi önlemek

için bu kararı aldığını vurgulayarak,
“Şahsıma yönelik suçlamalar açıklığa kavuşturulana kadar Özgürlük
Partisi ailesine olan üyeliğimi donduruyorum” dedi.

yasi oluşum kurmak için çalışmayacağım” diye konuştu.

‘AYRI BİR
SİYASİ OLUŞUM
KURMAK İÇİN
ÇALIŞMAYACAĞIM’

Aşırı sağcı FPÖ’nün 14 yıl boyunca
genel başkanlığını yürüten Strache,
İbiza skandalı olarak adlandırılan
ihale pazarlığı görüntülerinin basına yansıması sonucunda parti başkanlığı dahil başbakan yardımcılığı
ve spor bakanlığı görevlerinden istifa
etmişti. Avusturya’da 2017 seçimleri
sonrasında merkez sağ Avusturya
Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı FPÖ
koalisyon hükümeti kurulmuş, yaklaşık 17 ay süren koalisyon hüküme-

Seçimler öncesi ortaya atılan yeni bir
siyasi oluşum kurma iddialarına da
yanıt veren Strache, “Ailemi ve partimi korumak için parti üyeliğimi dondurmanın yanı sıra her türlü siyasi
faaliyeti durdurarak, herhangi bir siyasi makama gelmek ya da ayrı bir si-

İBİZA SKANDALI
İSTİFA GETİRDİ

ti, Strache’nin İspanya’nın İbiza adasında kendisini Rus iş kadını olarak
tanıtan bir kişiyle yaptığı “ihale pazarlıklarını” içeren görüntülerinin
basına yansımasıyla sona ermişti.

SCHULE &
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Viyana’da kiralar uçuyor

Hofer: 'Türklere
vatandaşlık
verilmesin!'

Viyana’da kira ve işletme giderlerinin son yıllardaki yükselişi devam ediyor. İşçi Odası, sadece son sekiz yılda
kiraların %36 oranında artığını hesapladı. Viyana’da konut kiraları, çok yakında karşılanamayacak hale
gelecek. Kaldı ki kendi evinde yaşamak isteyen birçok genç için şu an dahi kiralar karşılanabilir değil.
da metrekare başına ortalama 6,05
Euro iken, 2015/2016 yıllarında bu
rakam 8,67 Euro’ya yükseldi.

Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Başkanı
Norbert Hofer, Türkiye’nin Suriye’ye başlattığı
operasyonun Avrupa Birliği’nde yeni sığınmacı krizine yol açabileceğini belirtti ve Türklere
vatandaşlık verilmesin diyerek garip bir
açıklamada bulundu..

W

ien. FPÖ Başkanı
Norbert Hofer yaptığı
açıklamada, Türklerin
cesurca ‘İslam devletine’ karşı
savaşanların üzerine gittiğini ve
dünyanın bunu ancak hiçbir şey
yapmadan izlediğini söylerken,
NATO’nun Türkiye’yi askeri ittifaktan çıkarması gerektiğini ifade etti. Bu konuda Avusturya’da
faaliyet gösteren tüm demokratik
, bağımsız Türk STK’larının hep
birlikte bir açıklama yapması bekleniyor.
Bunun yanı sıra Hofer ‘’Uluslararası toplum, Türkiye’ye verilen tüm silah malzemelerinin
durdurulmasını sağlamalıdır.
Türkiye’nin uluslararası hukuka aykırı olarak Suriye’ye saldırması, başka silah teslimatları ile
daha fazla ateşlenmemelidir.’’
İfadelerde bulundu.

2016’dan beri Türkiye’ye
Avusturya’dan silah
satışı yok
Kasım 2016’da sözde darbe girişiminden sadece bir buçuk yıl sonra, Avusturya Avusturya’nın silah
tedarikine Türkiye için bir son verdi. Bu istek Parlamentoda tüm partiler tarafından kabul edilmişti.
Türkiye’nin bu tutumu başka
önlem şansı bırakmadığını ve
‘’Avusturya da tepki gösterip ilk
adımda Türklerin Avusturya vatandaşlığa geçebilmesini askıya
almalı’’ dedi. Kısa adı TKG olan
Avusturya Türk Kültür Cemiyeti
adlı Think Tank kuruluşunun sözcüsü Birol Kılıç Avusturya basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri

– İşletme maliyetleri de elbette aynı
kalmadı. 2007/2008 yıllarında ortalama 2,09 Euro olan metrekare başına işletme maliyeti, 2015/2016 yıllarında 2,39 Euro olarak kaydedildi.
Ama kiraları bu kadar yükselten işletme maliyetleri değil. Bunun asıl
nedeni ana kira!

ile dikkat çekti :
“Hofer’in bu çok talihsizlik ötesi ifadeleri en başta Avusturya
Anayasası’nın eşitlik ilkesine
yüz seksen derece terstir. Kendisi
Avusturya Cumhurbaşkanı adayı
oldu kazanamadı. Tekrar olmak
istiyor. Cumhurbaşkanları toparlayacı olarak geçmişlerinde bile
böyle konuşmamış olmaları gerekmez mi? Bu ifade başta Türk
asıllı insanların yine Avusturya
Anayasası tarafından korunan
onurunu zedeleyeci bir açıklama
olması nedeni ile yanlış ve çok
tehlikelidir. Buna karşı soğukkanlı bir şekilde gelinmesi gerekmektedir. Bu kadar sap ile samanı birbirine karıştırarak Sosyal
Medya’da dafa fazla beğeni ve yorum alarak Avusturya´da Türk
asıllı insanlara küfür, hakaret ve
tehdit edilmesine müsade eden
FPÖ Başkanı Hofer’e demokratik bir ülkede bu tür propagandanların yeri olmadığı sakin
ama sesli bir dille hatırlatılmalıdır. Avusturya’da kamuoyunu ülkede bulunan farklı ırkdan, menşeden, dinden, mezhep de veya
vatandaşlıklar da olan bir azınlığa karşı tahrik etmek ve kışkırtmak kanunen suçtur. Avusturya
Ceza Kanunu’nun § 218 Kışkırtma
(Verhetzung) başlıklı maddesi
çok açıktır ama bu madde ne yazık ki Avusturya’da çok açık olmasına rağmen sağın özellikle Avusturya’da Türklere yönelik
kışkırtma, tahrik, aşağılamalarına ve resmen kriminalize edilmesine rağmen bu kanun Avusturya
yargıçları tarafından özellikle siyasiler konu olduğunda çok geniş bir şekilde fikir özgürlüğü adı
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V

iyana, konut için büyük bütçeler ayırabilen kişilerin şehri haline geldi. Özel konut
sektörü kapsamındaki evler, yakında yalnızca en iyi işlerde çalışan,
gelir düzeyi yüksek kişilerin karşılayabileceği evler olacak. İşte Viyana
İşçi Odası’nın, kiraların yükselişi ile
altında yorumlanması uzun zamandır dikkatimizden kaçmıyor.
Üzücü ve kaygı verici bir durum
ile karşı karşıyayız. Türkiye’den
siyasetciler Avusturya iç siyasetine Türkiye’den ihraca yaparak
karışılmamasını yıllarca rica ettik ve sadece Türk diplomatları veya gerektiğinde en son Dış
İşleri Bakanı gerekli olursa medeni bir dille konuşmasını istirham ettik. Avusturya’da yaşayan
Türkler Avusturya’da var olan
gündelik sorunlarını Türkiye’den
bağımsız olarak beşinci kol olmadan veya meraklısı olmadan burada demokratik bir ortamda dile
getirmeli dedik. O zaman ciddiye
alınırlar fikrinde ısrar ettik. Şimdi
kalkmış Avusturya’dan Hofer adlı sağcı bir parti başkanı yakın doğu harekatını ve Türkiye’nin sınırlarında kangren olmuş güvenlik
sorunu sonucu vuku bulan gelişmeleri Avusturya’da olayla alakası olmayan Türklerin başına kakmaya ve Anayasa’da korunmuş
olan hakları konusunda ayrımcılık yapılması için ithalat ediyor.
Avusturya’da Türkler sorunu başından aşkın ve hayatlarının merkezi Avusturyadır. Fransa Libya’yı
bombalarken, Amerikan Irak’ı
bombalarken, Almanya Amerika

ile Afganistan’ı bombalarken veya Rusya orayı burayı bombalarken bu ülkelerin vatandaşlarına
FPÖ Başkanı Hofer Avusturya’da
vatandaşlık vermeyin deme di. Türkiye Cumhuriyeti’ni cezalandırmak isteyen FPÖ Başkanı
Hofer Avusturya’da 60 yıldır yaşayan Türkleri Kunta Kinte’nin
esir torunları zannediyor. Bizim
dikkat çektimiz buradaki düşmancı zihniyetin Avusturya
Parlamentosu’nda temsil edilmesidir. Avusturya’da eğer bir azınlığa bakış bu ise bu işin sonu her
şey olabilir. Ama kesinlikle iyi
olamaz. Buna son verilmesi gerekiyor. Sayın Hofer Dış Politika
üzerinden iç politika yapıyor.
Olmaz. Avusturya’da Türk toplumu bundan sonra ister Avusturya
ister Türk vatandaşı olsun ciddi
manada yavaş yavaş korunmaya
alınması düşünülmelidir. Öbür
tarafdan yapılan hataların tekrar
edilmemesi için iğneyi karşı tarafa batırırken çuvaldızı hataları
yapanlar kendilerine mutlaka batırarak özleştiri yapmaları ve kaş
yapayım derken Avusturya’da yaşayan tüm Türk toplumun başına
extradan menü gibi açtıkları belaları tekrar etmekte fayda vardır.
“ dedi.

ilgili ortaya koyduğu gerçekler:

Yeni hükümete önemli
görevler düşüyor

– Brüt kira bedeli; 2007/2008 yıllarında metrekare başına ortalama “Genç aileler ve düşük gelirli kişiler,
8,14 Euro iken, 2015/2016 yıllarında aylık gelirlerinin neredeyse %40’ını
11,07 Euro idi. Bu neredeyse %36’lık konuta harcıyor ki bunlar kaçınılYeni Vatan Gazetesi 195
137mm ABF
bir artış demek!
mazxmaliyetler.”
şeklinde konuşan
– Net kira bedeli; 2007/2008 yılların- İşçi Odası Başkanı Rudi Kaske söz-

lerini şöyle sürdürdü: “Her ne kadar
acil bir ihtiyaç olsa da, içinde bulunduğumuz siyasi dönemde, yeni
bir kira kanununun tamamlanması
mümkün görünmüyor. Yeni hükümetin yapılacak işler listesinin en
üst sırasında mutlaka, karşılanabilir kira üst sınırını içeren tek tip, yalın ve şeffaf bir kira kanunu olmalı.”

Emlakçı komisyonu
kalksın
Kira ile birlikte gelen bir diğer masraf da emlakçı komisyonu. 70 metrekarelik bir ev için başlangıçta
harcanması gereken miktar 4800
Euro’yu buluyor. İşçi Odası’nın taleplerinden biri de bu komisyonların kalkması. (Foto : foerderportal.
at)
Bezahlte Anzeige

+++ JETZT NEU +++ JETZT NEU +++ JETZT NEU +++ JETZT NEU +++ JETZT NEU +++

EIN FALL
FÜR DREI
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“Han-ı Yağma”

Avusturya‘da ve Türkiye‘de insanlarımız adeta maddi ve manevi cinnet geçiriyor. Yeni Vatan Gazetesi birçok sorun arasından büyüyen ve kansere benzeyen bu sosyal hastalık konusunda uyarma görevini yapmaya devam ediyor.

B

en Gürcü , ben Arnavut, ben
Çerkez, ben Kürt, ben Zaza,
ben Arap, ben Özbek, ben
Kazak, ben Makedon asıllıyım diye
başlayan konuşmaları yeni vatanımız Avusturya’da sık sık duymaya başladık. Avusturya siyasetinin
tüm göçmenlere uyum adı altında
“Ben Avusturyalıyım” dedirtmek
için, çevresinde tuttuğu sözde dergi ve derneklere vergilerimizden
akıttığı milyon Avroların tek hedefi ulusal Avusturya bilincini geliştirmek ve oturtmak. Hedef herkese
bu milli kimliği aşılamak.
Ancak diğer taraftan Türkiye’de
ise insanlar adeta alt kimliklerini özellikle ön plana çıkararak milli toplumsal ortak paydayı adeta çökertme eğilimindeler.
Siz hiç Avusturya’da 100 veya 500
yıldır yaşayan Macar, Çek veya
İtalyan asıllı vatandaşların özellikle “ben Macar, Çek veya İtalyan
asıllıyım” dediğini duydunuz mu?
Ya da “Hamdolsun Habsburg
İmparatorluğu’nun torunuyuz”
dediğini duydunuz mu? Gerçekten
samimiyetle soruyoruz: Bu mu bize biçilen demokrasi anlayışı?
Avusturya’daki Türkiye göçmenleri Türkiye’den gelen siyasi rüzgar ile demokrasi adı altında maddi, manevi ve ruhsal anlamda
paramparça değil mi? Türkiye göçmenlerini Avusturya’da temsil ettiğini iddia eden partilerin içine
sızmış Türkiye göçmenleri ise partizanca belediyenin olanaklarını
ve forsunu maddi ve manevi olarak sömürmeye devam ediyor.
Esnafı ve halkı temsil ettiğini
iddia eden bu karakter erozyonuna uğramış insanların en büyük
özellikleri, ellerine geçen olanakları sömürmek ve rüşvet. Evet rüşvetçilik, şantaj, göz boyama ve
dolandırıcılıkla Avusturyalıları
uyutmuş durumdalar. Ama pislikleri ve rezilliklerini aslında

Viyana
koyun-keçi
Abdurrahman
Çelebi...
“Han-ı Yağma”

■ Koyunun olmadığı yerde Abdurrahman

Çelebi misali Han-ı Yağma içindeki keçiler,
Avusturya’da yaka silktiriyor.

herkes biliyor. Avusturya basını bunlar hakkında geniş bir bilgi sahibi olmaya başlamış ve aydın Avusturyalılar, bu sözde uyum
sağlamış ahlaksız çıkarcı Türkiye
göçmenlerinin, partilerini ve basını kandırıp devletin parasını ona
buna parsellemelerini ve belediyenin yerlerine haksızca konarak
buna entegrasyon demelerini anlamaya başlamış durumdalar.
Bu ahlaksızların en büyük korkusu yine Türkiye göçmenleri arasından çıkmış korkusuz aydın insanlar. Bu kadar düşmüşlük ve
itibarsızlık herkesi ilgilendiriyor.
Özellikle gücün yanında şımarmış
rüşvet ve şantajla oralarda oturan

kişilerin içinde bulunduğu han-ı
yağmaya dur denilmesi gerekiyor. Başkalarının ekmek paralarına göz diken rüşvet, dolandırıcı,
şantaj içinde kıvranan bu sözde örnek Türkiye göçmenlerine ve tüm
hırsızlara Yeni Vatan Gazetesi olarak Tevfik Fikret’in şiirini hatırlatmak isteriz.
“Kodamanlar, haydutlar, hırsızlar, çabuk olun.
Koşun, gelin, ziyafet sofrasına kurulun, Koşun herkese yer var.
Yiyin efendiler, ömür geçer çabucak; Bu saf, alık, avanak, bu el

koyduğunuz halk, Sizindir kodamanlar!
Kurutun kaynakları, hazineyi boşaltın.
Yasalar sizden yana, yiyin, yalayıp yutun, Tam zamanıdır şimdi.
Kalmasın tek metelik, çalın, gülün, oynayın.
Köylüyü, emekçiyi bitine kadar
soyun. Ve bulun neşenizi.
Çalın gülün oynayın…
Tevfik Fikret
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BETTEN REITER için yeni özel
tasarım kolleksiyonu

BETTEN REITER,
Berlinli moda tasarımcısı Dawid
Tomaszewski ile işbirliği içinde tasarlanan
yeni ev tekstilleri kolleksiyonunu tanıttı.

V

iyana. Kendi adını taşıyan Berlin moda markası
“Dawid Tomaszewski”nin
kurucu ve tasarım direktörü
Dawid Tomaszewski, ilk ev tekstilleri kolleksiyonunu BETTEN
REITER için özel olarak “DAWID
TOMASZEWSKI by REITER” ismi altında tasarladı. Şık yatak takımları,
kırlentler, koltuk örtüleri, örgü battaniyeler ve bornozlar 3 Ekim günü
Viyana’daki ana mağazada tüketicilerin beğenisine sunuldu.
Tomaszewski ile işbirliği sayesinde BETTEN REITER Genel Müdürü
Peter Hildebrand yönetiminde, ev
tekstili mağazalarının “tasarım evleri” olarak konumunun güçlendirilmesi amaçlandı. Hildebrand’a
göre böylece müşterilerin daha fazla tasarım ve benzersiz modeller
konusundaki talepleri yerine getirilmiş oluyor.

Daha Bauhaus hareketi sırasında Viyana örgüsü çok sevilmekteydi. Berlinli moda tasarımcısı
Tomaszewski sayesinde muhteşem bir dönüş yapan karakteristik
petek motifi yeniden çağdaş tasarımın bir parçası haline geldi. Dawid
Tomaszewski bu konuda, “Klasik
Viyana örgüsü benim tüm koleksiyonlarım arasında gözümün bebeği. Trendler gelir geçer ama Viyana
örgüsü, tasarımlarımda ölümsüz
bir bileşen olarak kalır” dedi.

Çağdaş tasarım olarak
Viyana örgüsü

FLOWER, ICONIC ve POP ART olmak üzere üç tasarım çizgisine

Limited Edition

sahip “DAWID TOMASZEWSKI
by REITER” koleksiyonu 3 Ekim
2019 tarihinden itibaren tüm
BETTEN REITER şubeleri ile bettenreiter.at/dawidtomaszewski internet adresinde “Limited
Edition” olarak satın alınabilecek. Tomaszewski’nin kendisi, tasarımların kendi aralarında
kombine edilebilmesinden çok
memnun. Böylece dekorasyonda heyecan verici ve kişiye özel
aranjmanları gerçekleştirmek
mümkün olacak. Koleksiyon ayrıca yüksek malzeme ve işçilik kalitesi ve yumuşak dokunuşu ile göz
dolduruyor.

Foto: Johannes Zinner

Aslında Tomaszewski ve REITER
arasındaki iş birliği ile yeni bir strateji ortaya konmuyor, bilakis es-

ki bir netice sürdürülüyor. Nitekim
halihazırda 2018 yılında ev tekstili uzmanı, ünlü Avusturyalı modacı Lena Hoschek ile iş birliğine girmişti. Hildebrand, “Dawid
Tomaszewski ile, BAUHAUS’un yüzüncü yıldönümünü de kutlamak
istediğimiz, ilham verici yaratıcı bir
beyin bulduk. Bauhaus tasarımından ilham alarak Tomaszewski, geleneksel Viyana örgüsü motiflerini kullanarak yatak takımlarımızı,
ev tekstillerimizi ve bornozlarımızı eşsiz bir koleksiyona dönüştürüyor” dedi.

Auf die Plätze …
fertig … Abschluss!
zt
Zweiter Bildungsweg – jet

Bildung
und Jugend

Kurse buchen! www.vhs.at

DEIN PARTNER FÜR DEN ZWEITEN BILDUNGSWEG

www.vhs.at
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İzin dönüşü ne kadar altın
getirebilirsiniz?

Sadece Köln
Havalimanı’nda
son 6 haftada 3 kg
altın yakalandı. 48
kişiye 30 bin avro
ceza kesildi ve vergi
kaçakçılığından
soruşturma açıldı.
Bu kişilerin tamamı
Türk. İzin dönüşü
yanınızdaki ürünlerin sınırlarına
dikkat edin.

T

OKTAN ERDİKMEN

ürkiye’den dönüşte eşe dosta getirdiğiniz hediyeler,
3-5 kuruş ucuza gelecek diye yatırım amaçlı aldığınız altınlar havalimanındaki kontrollerde
başınızı ağrıtabilir.
Gümrük yetkililerinin verdiği bilgilere göre, son 6 haftada sadece
Köln Havalimanı'nda 3 kilogramın üzerinde altın yakalandı.
48 kişiye yaklaşık 30 bin avro ceza kesildi ve haklarında vergi kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
İşin garibi, ceza yiyen 48 kişinin
tamamı Türk.
Belçika’da yaşayan bir aile de,
Türkiye’den aldığı 2500 avroluk
bir gelinliği gümrüğe bildirmediği için 700 avro ceza yedi.
Biz bu konularda sürekli yayın ya-

pıyoruz ama bu haberlerin de ardı arkası kesilmiyor. Bu nedenle,
Türkiye’den gelirken yanınızda
neler getirebileceğinizi bir kere
daha hatırlatmak istedik.
Uçakla gelirken, 17 yaşından büyükler için 200 adet sigara (1 karton) ve alkol oranı yüzde 22’den
fazla 1 litre içki getirebilirsiniz.
Türkiye’den aldığınız ürünlerin
toplam değeri ise 430 avroyu geçerse, bildirim yapmalısınız.
Bu sadece altınlar için değil,
satın aldığınız tüm ürünler için
geçerlidir.
Kara yolu ile seyahat edenler 1
karton değil, sadece 1 paket sigara getirebilirler. Bu durum
Almanya ile değil, güzergahtaki
diğer ülkelerle ilgili bir durum.
Yine kara yolu ile gelirken,
Almanya’ya getirebileceğiniz
ürünlerin bedeli 300 avroyu ge-

çerse, gümrüğe bildirimde bulunmalısınız.
Yani yanınızda, uçakla ve gemiyle dönüşlerde 430 avroluk, kara
yoluyla gelirken de 300 avroluk
ürün bulunduruyorsanız, gümrükteki yeşil bölgeden bildirim
yapmadan ilerleyebilirsiniz.
Bazı vatandaşlarımız, altınları
çaydanlıkların içine, kitapların
arasına saklamaya çalışıyor ama
bunlar X-Ray cihazlarının içinde
daha da dikkati çekiyor.
Valizleriniz zaten siz onları beklerken X-Ray’den geçiriliyor. Bu
nedenle yukarıda memurların
önünden hızlıca geçmeye çalışırken, onlar zaten sizi bekliyor oluyorlar.
Özellikle altınlarla ilgili dikkat
edilmesi gereken bir nokta da, fatura. Türkiye’den alışveriş yaptığınızda ürünlerin faturasını mutlaka yanınıza alın.

Almanya’dan giderken, kolunuzda bilezikleriniz varsa, gümrüğe
bu bileziklerle gittiğinizi mutlaka bildirin. Aksi takdirde dönüşte Almanya’dan aldığınız bilezikleriniz için de ceza ödemek
zorunda kalabilirsiniz. Bu noktalarda “Bilmiyordum” demek maalesef bir işe yaramıyor.
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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

Jetzt bei Erste Bank und Sparkasse:

Bezahlen wie nie zuvor.
Mit Apple Pay.

Birçok kişi, art niyetli olmamasına rağmen, gerçekten kanunları
bilmediği için zor durumda kalabiliyor.
Bazıları da, “Yaşar Bey getirmiş hiçbir şey olmamış”, “Ayşe
Hanım kolunda 5 bilezikle sorunsuz geçmiş” diyerek, kendilerine
de bir şey olmayacağını düşünüyorlar.
Ancak gümrük memurları, Yaşar
Bey’le Ayşe Hanım’ın başına bir
şey gelip gelmediğiyle değil, sizin o an yanınızda bulunan
ürünlerle ilgileniyorlar.
N OT: Fe d e r a l M a l iye
Bakanlığı’nın “Zoll und Reise”
adlı çok güzel bir uygulaması
var. Bunu telefonunuza indirerek, yanınızdaki ürünleri gümrükten geçirip geçiremeyeceğinizi kontrol edebilirsiniz.

erstebank.at
sparkasse.at

021288T3 EBSPK ApplePay Moon 195x137 YeniVatanGazetesi|NeueHeimatZeitung COE.indd 1

13.05.19 16:24
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Roaming Tuzağı:

Türkiye’de telefon etti, 22.000
Euro telefon faturası geldi

15
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2019 Nobel Edebiyat ödülü Avusturyalı yazar
Peter Handke'ye
verildi. 2018
Nobel Edebiyat
ödülü ise, Polonyalı yazar Olga
Tokarczuk'a
verildi.

İ

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Avusturyalı oyun yazarı,
romancı ve şair Peter
Hanke, Nobel Edebiyat
Ödülü aldı

ki yazarın birden Nobel
Edebiyat ödülü almasının sebebi geçen yıl ödül sürecinin bir cinsel saldırı skandalı nedeniyle ertelenmiş olması. 2018
Nobel Edebiyat ödülüne layık görülen Olga Tokarczuk geçen yıl
İngiltere'de verilen prestijli bir diğer uluslararası edebiyat ödülü
olan Man Booker'ı da kazanmıştı.
76 yaşındaki Avusturyalı oyun
yazarı, romancı ve şair Peter
Hanke'ye de 2019 yılı ödülünü veren Nobel Akademisi açıklamasında yazarın "insan deneyimini öznelliği ve çevresiyle, dili dahiyane
bir şekilde kullanarak işleyen etkili eserler" kaleme aldığını kaydetti.

V

iyana- 22.000 Euro’luk
bir cep telefonu faturası,
hepimizin her gün başına gelen bir olay değil. Türk
asıllı Aşağı Avusturyalı bir
vatandaşı Temmuz 2019 faturasında 22.000 Euro görünce
kendisini sanki başından aşağı
kaynar su dökülmüş gibi hissetmiş. Mobil hizmet sağlayıcısı kendisinden bu meblağı, söz
konusu kişinin Türkiye tatili
sırasında ortaya çıkan roaming
masrafları nedeniyle talep ettiğini ifade eden vatandaş,
“Oysa tatile gitmeden hemen
önce tarifemi değiştirmiş ve
internet paketini 2 GB’ye yükseltmiştim. Hepsi nafile. Cep
telefonunda birçok değişilikli
ya bilmeden siliyor veya ekliyoruz. Bilmiyorsak bilen bir
uzmana soralım. Çok dikkat et-

mek gerek.”

İşçiler Odası devreye
girdi
Nihayetinde sorun Aşağı Avusturya İşçi Odası AK NÖ’in araya
girmesi ile olay tatlılıkla çözüldü. Söz konusu kişi Aşağı Avusturya İşçiler Odası’na (AKNÖ)
22.000 Euro’luk faturası ile
başvurduktan sonra AKNÖ Başkanı Markus Wieser Pazar günü
yayınladığı basın açıklamasında şunları ifade etti : “Hizmet
sağlayıcı ile anlaşmaya varılarak talep 400 Euro’ya indirilmiştir. Kolay olmadı ama” dedi.
Hizmet sağlayıcı, yabancı bir
mobil şebekeye girerken müşterisine bilgilendirme SMS’i
göndererek roaming hizmet-

lerinin koşul ve ücretleri
konusunda
bilgilendirmek
zorunda. Ayrıca veri kullanımı masraflarının 60 Euro’ya
ulaşması ile birlikte hizmet
otomatik olarak kesiliyor. Ancak AKNÖ yetkilileri, bu iki
tedbirin sadece devredışı bırakılmadıkları sürece geçerli
olduğunu kaydetti.
Aşağı Avusturyalı adamın vakasında ise hizmet sağlayıcı,
müşterinin 60 Euro sınırını
devre dışı bırakmış olduğunu
ve pakete dahil olan veri kotasının 1,4 gigabyte aşıldığını
belirtti. AKNÖ tüketiciyi koruma uzmanları, “Şükürler olsun
ki bir çözüm bulabildik ve müşterinin 21.000 Euro’dan fazla
tasarruf etmesini sağladık”
dedi.

AB dahilinde ve Norveç, Liechtenstein ve İzlanda’da “evindeymiş gibi gezin” ilkesi geçerli.
Diğer bir deyişle cep telefonu
tarifesine dahil olan internet
paketi, belirli sınırlandırmalarla birlikte Avusturya dışında da kullanılabiliyor. Ancak
tatilini bu ülkelerin dışında
geçirenlerin hesabı çabucak
kabarabiliyor. AB dışında bir
megabyte veri aktarımı 15 ila
20 Euro’ya mal olabiliyor. Örneğin çektiğimiz bir resmi ya
da kısa bir videoyu WhatsApp
üzerinden yakınlarımıza gönderdiğimizde bu 25 Euro’ya
kadar masrafa yol açıyor. Bunun ardından en sevdiğimiz
diziyi seyredersek de bu 3000
Euro’ya patlıyor.

Bununla birlikte Handke geçmişte siyasi konumlanışıyla hayli tepki toplamış bir isim. 1990'lardaki
Balkan savaşlarında Yugoslavya'yı
desteklemesi ve 2006 yılında soykırım diğer savaş suçlarından
yargılanan eski Sırbistan lideri
Slobodan Miloşeviç'in cenazesinde konuşma yapması tepkilere yol
açmıştı.
Srebrenitza'da Sırpların yaptığı
soykırımı inkar etmiş ve Sırpların
kaderini soykırıma uğrayan
Yahudilere benzetmiş, fakat daha
sonra "dil sürçmesi" diyerek bu ifadelerinden dolayı özür dilemişti.
Handke 2014 yılında uluslararası Henrik Ibsen ödülünü aldığı
Oslo'da, Balkan savaşlarında aldığı
tutum nedeniyle protesto edilmişti. Handke ayrıca daha 2014 yılında
Nobel Edebiyat ödülünün lağvedilmesi gerektiğini, kazanan kişinin
bir dakika süren bir ilgi ve gazetelerde bir kaç sayfalık yazıya konu
olduğu sahte bir yüceltmeye uğradığını da söylemişti.

Bu sözlerine rağmen yazarın ödülü
almayı kabul ettiği anlaşılıyor. Her
iki yazar da ödül belgesi ve Nobel
madaylasının yanısıra 900 bin doları aşkın bir para ödülü alacaklar.
2018 Nobel Edebiyat ödülünün verilmesi, Akademi üyesi
Katarina Frostenson'un eşi JeanClaude Arnault hakkındaki cinsel saldırı iddiaları nedeniyle ertelenmişti. Arnault yargılandı ve
tecavüzden suçlu bulunarak iki yıl
hapse mahkum edildi. Akademi
üyesi Frostenson'un da istifasına
yol açan skandalın yankıları sürerken Nobel ödülü alanların isimlerinin sızdırılması ve Akademi
üyeleriyle ilgili çıkar çatışmaları
iddiaları da gündeme geldi. Bütün
bunlar ödül komitesinin ifadesiyle
"Kamuoyunun Akademi'ye güvenini sarstı" ve bu nedenle ödülün verilmesi bir yıl ertelendi.

'Almancanın en düşündürücü yazarlarından'
Handke, tepki çeken bir yazar olmasına rağmen, Almancanın en
düşündürücü ve yaratıcı yazarlarından sayılıyor.
1960'larda edebiyat dünyasına
adım atan yazarın en tutulan eser-

leri arasında annesinin 1971'deki
intiharıyla hesaplaştığı 1975 tarihli
"Mutsuzluğa Doyum" da var.
Yazarın Türkçeye de çevrilen diğer
eserleri arasında "Kalecinin Penaltı
Anındaki Endişesi", "Çocuğun
Öyküsü", "Kaspar", "Kısa Mektup
Uzun Veda", "Solak Kadın", "Hiç
Kimse Koyunda Bir Yıl", "Karanlık
Bir Gecede" ve "Don Juan" da bulunuyor.
Yazar 1987 yılında Bafta'ya aday
olan "Arzunun Kanatları" adlı film
de dahil bazı ünlü filmlerin senaryolarında yönetmen Wim Wenders
ile çalışmıştı.
1999 yılında Almanya'nın prestijli
edebiyat ödüllerinden Buechner'i
Nato'nun Belgrad'ı bombalamasını
protesto ederek iade eden Handke,
2006 yılında kazandığı Heinrich
Heine ödülünü de almadı.

Tokarczuk 'hayata
dışardan bakıyor'
2018 Nobel Edebiyat ödülüne layık görülen 57 yaşındaki Polonyalı
Olga Tokarczuk ise kuşağının
Lehçe eser veren en iyi yazarı olarak tanımlanıyor. Yazarın ülkesinde en çok satanlar listesine giren

kitapları gerçekle gerçeküstünün
birlikte kullanıldığı öyküler.
İlk romanını 1993 yılında yayınlayan yazar 1962 Sulechov doğumlu. Edebiyat dünyasına girmeden
önce psikololog olarak çalışmış ve
Carl Jung üzerine çalışmaları var.
Polonya Yeşiller Partisi üyesi ve halen iktidardaki sağcı Polonya hükümetinin açık muhaliflerinden olan
Tokaczuk eleştirmenler arasında
en büyük çağdaş kadın yazarlardan biri olarak değerlendiriliyor.
En çok tutulan romanları arasında
Türkçeye de çevrilen "Çok Eskiler
ve Diğer Zamanlar", "Gündüzün
Evi Gecenin Evi" "Aç Gözünü
Yaşamıyorsun" "Koşucular" ve
"Son Öyküler" de var.
Akademi ödülü verirken, yazarın
"zeka ve incelik dolu" eserlerinin
"göz ve kültürel geçişlere odaklı"
olduğunu da kaydetti.
Ödül komitesi Tokarczuk'un bilhassa "Jacob'un Kitapları" adlı 18.
yüzyıl Avrupa'sında geçen epik romanından çok etkilendiğini belirtiyor. Tokarczuk ayrıca 2018 yılında
Yabancı Dildeki En İyi Film Oskar
ödülüne aday olan "Spoor" filminin de eş senaryo yazarı.
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Bu seçim niye böyle keyifsiz geçti?
Sorunlar nerede?
Birol Kılıç Viyana’dan analiz etti.
Yarın 29 Eylül Pazar.
Avusturya´da Parlamento seçimleri vardı. Ahmet Kaya şarkısında
,” Keşke sonumuz böyle olmasaydı. Gözüm yaşarıyor ve yüreğim
kanıyor” diyordu.Bu analizi yaparken 30 yıldır Viyana’da yaşayan Avusturya vatandaşı bir Türk
olarak adeta “gözüm yaşarıyor
ve yüreğim kanıyor”… Türkler
artık sağ partilerin oyuncağı olmuş sanki. FPÖ’nün yeni lider
Hofer Türk vatandadaşlarını
Avusturya vatandaşlığı hak etselerde Türkiye’nin Suriye girişimi nedeni ile verilmesin diye 13.
Ekim Pazar açıklaması birçok kişinin dikkatinen kaçtı. Her zamanki gibi. Avusturya adına ve
FPÖ Partisine adına esef verici ve
Avusturya Anayasasına ters bir
ruh hali ve açıklama.
ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS, Yeşiller,
JETZ (Peter Pilz) ve Komünist
Partisi milletvekilleri adayları arasından sizin sesiniz olabilecek bir
aday var mıydı? Sizin gelecek için
hayallerinizi gerçekleştirebilecek,
korkularınızı azaltabilecek, siyaseten az çok kendinizi özdeşleştirebileceğiniz veya sizi kucaklamış
bir parti var mı?
Varsa mutlaka yarın sandığa giderek oyunuzu o partiye verin deriz
demiştik. Hatta bir tercihli oy kullanarak, bir ismi o partinin altına
yazmak iyi olurdu.
Peki Türkiye göçmenleri açısından
bu seçim niye keyifsiz ve heyecansız? Yukarıda bir örneğini FPÖ lideri Hofer ile verdik. Türkiye siyasetinin Avusturya’da son on yılda
aşırı sağın ve ona yakınların ekmeklerine yağ sürdü aslında…
Öbür tarafdan bardağın dolu tarafını görmek gerekirse 2017 yılı-

rumlarda aslında burada doğmuş
ve büyümüş gençlerimizinde çalışmaya ihtiyaçları var. Ama seçici ve pozitif ayrımcılık ile özellikle Arap gençlerine iş veriliyor.
Türk asıllı gençlere gerek yetişme
tarzları, oturma kalkma genel kültür eksiklikleri ve var olan önyargılar nedeni evlerine oturmak zorunda kalıyorlar.Çok başarılı Türk
gençlerimiz var ama daha fazla olması gerekli. İş piyasasında, oturma müsadesi alınmasında Türk
asıllılara karşı korkunç bir işgence var. Kimse bunları dile getirmiyor. Varsa yoksa din, siyaset ve
kişisel siyasi kavgalar Türk toplumunu Avusturya’da perişan etmiş
durumda. Okullarda ki sorunlara
girmiyorum. Korkunç…

Milli Görüş (Saadet
Partisi), Avusturya Türk
Federasyonu (MHP),
ATİB (T.C. Diyanet İşleri
Başkanlığı)

na göre aslında olağanüstü 2019
seçim atmosferi Türkler açısından
daha olumlu geçti.
Türklere, Türkiye’ye direk haklı veya haksız oldukça kışkırtıcı,
ayrımcı ve kırıcı ifadeler yazılı seçim afişlerinde, sözlü siyasi tartışmalarda çok azdı. Evet artık azına
bile razıyız. Diğer bir değişle demokrasi adı altında daha az tecavüzlere razıyız.
Çünkü son yirmi beş yılda
Avusturya’da Türkiye ve Türkler
üzerinden özellikle sağ partiler
resmen iktidara ortak oldular ve
oylarını resmen bu iki konu üzerinden yüzde 10 ile 15 arası artırdılar. Bu anormal duruma getirenler utansın.
Burada mutlaka iğneyi karşı tarafa çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor.

Avusturya’da sağ partilerin şu anda son yıllarda yükselerek kemikleşmiş ve Müslüman dendiğinde
en önemli konu “Siyasi İslam”.
Din ve siyaseti birbirine karıştıran
İslam, Camii ve Müslüman adı ile
başlayan kişi, kurum ve kuruluşlara Avusturya’da şüphe ile bakılmasında Müslüman teşkilatların
suçu az değil aslında. Öz eleştiri
yapılması gerekiyor. Hatalar tekrarlanmaması ve Avusturya’nın
Anayası. Genel Kültür, anane ve
göreneklerine dikkat etmek gerekiyor. Aynısını biz Türkiye’de ister müslüman ister hiristiyan olsun herkesden eğer Türkiye’de
devamlı yaşayacaklarsa beklemiyor muyuz ?

ra kadar Avusturya’da özellikle
Türklere ve Müslümanlara karşı
bakış olumluydu. En başta Türk
dendiğinde akıllara Kurtuluş
Savaşı vermiş modern Türkiye
Cumhuriyeti ve Atatürk geliyordu.

yada bir ilki gerçekleştirmişti.
Avusturya halkı bunu iyi biliyordu. Burun kıvırmaya hiç gerek
yok. Eğri oturalım doğru konuşalım. Zaten sorunun özü aslında
burada başlıyor.

Çünkü Avusturya ve Almanya 1.
Dünya savaşından sonra Türkiye
gibi Kurtuluş Savaşı vermemiş ve
vatanlarını Atatürk ve arkadaşları gibi Fransa, İngiltere, Rusya gibi
düşmanlara karşı koruyamamıştı.

Avusturya vatandaşları ve kurumları kendine soruyor; 1960 yıllarında muhafazakar, modern ve çağa ayak uydurmuş bizim Türklere
1980’den sonra Avusturya’da ne
oldu?

Bizim Türklere
Avusturya’da 1980’den
sonra ne oldu?

Avusturya ile silah arkadaşlığı
yapmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dedelerine dair
yerli Avusturya vatandaşlarının
duydukları yüksek saygı ve sempatinin kredisinin yüksekliği aslında modern Türkiye Cumhuriyeti
ve Atatürk’e karşı beslenen yüksek saygı ve sevgi idi.

Aslında 1960’dan 1980’li yılla-

Atatürk onların gözünde dün-

Şu anda Avusturya’da bulunan
Suriye, Afgan, Irak, İran genç
mültecilerine özel kurslar ile
Almanca dili ve gelenekleri öğretiliyor ve önemli kurum ve kuruluşlarda iş veriliyor. Hepsi çalışkan ve yırtıcı olan bu gençler bir
yılda Almanca dil sınavlarını başarmışlar. Olanakları zorluyorlar.
Çırak olarak başladıkları Billa,
Spar, Lidl veya başka büyük ku-

İşte bu ne ve neden oldu, sorunlar nerede sorusunun en
son sonuçlarından birini şöyle
yaşadık: Üç gün önce seçime giderken sisli havada Avusturya
Parlamentosu Milletvekili JETZT
Partisi’nden Peter Pilz’in teklifi ve ÖVP -FPÖ milletvekillerinin oy çoğunluğu ile resmen Milli
Görüş (Saadet Partisi), Avusturya
Türk Federasyonu (MHP), ATİB
(T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı)’e
ait toplamda iki yüze yakın camii teşkilatlarının tümünün kapatılması “Avusturya Anayasa
ve Hür Demokratik Avusturya
Cumhuriyeti’ne düşmanlık yaptıkları, entegrasyonu engelledikleri için kapatılsın. Bu camii adı
altında kurulan ibadet yerleri
Türkiye’den ya parti temsilcilikleri yada onların arka bahçesi.” mealinde ki iddiaları içeren önerge
ile kabul edildi.
Top şu anda Avusturya yargısında.
İnanılmaz ama gerçek. Gelişmeler
hoş değil ve üzücü…
Avusturya’da Müslümanlar arasında yüksek bir tepki yok.
Avusturya medya ve siyasetinde tık yok. Burada peki niye tepki
ve tık yok? diye sormak gerekmiyor mu? Çünkü Türk toplumu içinde birlik beraberlik yok. Türk toplumu adına veya Türk veya İslam
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adına bu teşkilatlar çok ciddi küçük veya büyük hatalar yaptılar.
Perşembe’nin geleceği çarşamba
gününden bellidir derler.
Bu karar Avusturya halkı adına en
yüksek temsil organı Avusturya
Parlamentosu’nda alınmış durumda.
Böyle bir kararın verilmesi yıllarca bu üç teşkilat hakkında yapılan haklı haksız haber ve siyasetin ürünüdür.
Bu karara karşı çıkan kısa adı
IGGÖ olan Avusturya’da sünni
Müslümanların resmi temsilcisi (Alevi diye Alevi Müslümanları
devlet katında resmi temsil eden
bir kuruluş var) Avusturya İslam
Cemiyeti Başkanı Ümit Vural ne
yapsın?
Kendisi Mili Görüş teşkilatının
adayı olarak başkan seçilmiş durumda.
Kendisi Avukat bu konuyu yüksek yargıya götürecektir ama arkasında demokratik bir şekilde
örgütlenmiş bağımsız, kurkusuz
STK’lar, medya ve siyasiler yok.
Çünkü burada yıllarca hatalar yapıldı. Türk toplumunun
Avusturya’da doğal ve kendi içinde gerçek STK’ların oluşmasına
müsade edilmedi. Ya korkutuldular yada sindirildiler. O olmaz ise
ciddiye alınmamları için karalandı ve adam yerine konmadılar.
Gerçek STK olmayan Parti teşkilatları Avusturya’da STK diye kendileri pazarladılar. Halbuki bunlar Türkiye’den parti teşkilatları
idi. Sorun yok ama o zaman resmen Parti teşkilatı olduğunu ilan
et. Yapmadılar. Yıllardır düzeltilebilecek sorunlar düzeltilmedi.
Her ülkenin kendine göre kültürü,
geleneği, dini ve kanunları var.
Bunlar Avusturya’da hesaba katılmadı. Bugüne kadar Avusturya
solu içinde sol değerleri sevmeyen
solcu olmayan bu sağcı teşkilatlar
maddi ve manevi koruma altında
idi. Merak etmeyin Avusturya solu
bunu fark etmiş durumda ve parti
içinde büyük kavgalar var.
Camii teşkilatlarında para toplanarak holding üzerinden insanların, ” Allah rızası veya kar ortak-

lığı adına” dolandırılması veya
Türkiye siyasetinin camii adlı aslında Türkiye’nin sanki bir partisinin teşkilatları gibi uzun yıllar
çalıştırılmasına burada girmiyorum. Son yirmi yıllarda defalarca
haber ve analizler ile bu sorunları dile getirdik.

Ateşin üzerine
benzinle gidildi
Ateşin üzerine benzinle gitmekle eş değer en büyük hatalardan
bir tanesi son on yıl içinde üç kez
on binlerce kişiyi Viyana sokaklarına Türk bayrakları ile çıkaran
Türkiye’den maddi ve manevi destek alan sözde STK ama özünde
Türkiye orjinli siyasi teşkilat tarafından yapılmış olmasıdır desek
acaba yanlış mı söylemiş oluruz.
Gerekli miydi? Hayır. “Müslüman
mahallesinde salyangoz satılmaz”
derler. Sana Hristiyan mahallesinde niye salyangoz sattırsınlar?
Bu ateşin üzerine benzinle giden
ve hala küstahlık içinde bakışları
artı cahil cesaretleri ile dikkat çeken kişi, kurum ve kuruluşları bu
satırın yazarı başta olmak üzere
birçok kişi dostça tatlı sert uyardı.
Avusturya’nın hiçbir kurumu ellerinde binlerce Türkiye göçmeninin Türk bayrağını eline alıp
Türkiye’deki siyaseti Viyana sokaklarına getiren az ama teşkilatlanmış bu muhafazakar insanları
anlamadı ve am bunlar yüzünden
bu tüm Türkiye göçmenlerini daha çok korktu.
Bakın FPÖ Başkanı bundan bir
hafta önce Servus TV’de ve birçok TV’de üç beş yıl önce olmuş
bu olayları diline dolayarak, “Bu
kadar Türk nasıl ellerinde binlerce Türk bayrağı sokaklara organize bir şekilde çikabiliyor. Yarın
öbür gün bunlara karşı Avusturya
halkını kim koruyacak. Avusturya
Ordusu bütçesini bu yüzden artırılmasını istiyoruz” mealinde ifadeleri kullanmasını kimse yazmadı ve düşünmedi.
Bunu sadece Hofer söylemiyor şu
anda Avusturya Milli Güvenlik
Kurulu diyebileceğimiz kuruluş
içinde bunlar konuşuluyor.
Avusturya’da 800 bine yaklaşan
müslüman nüfus içinde en agre-
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siv şekilde hareket eden bazı Türk
asıllı kişi, kurum ve kuruluşlar deniyor.
Resmen müslümanlara yeni gelen
mülteciler Suriye, Irak, Afganistan
asıllı insanlar ile indirek iç düşman muammelesi işte bu agresiv, inatçı din ile siyasetin birbirine karıştıran Türk göçmenlerine
hatalı davranışları ile yapılıyor.
Merak etmeyin. Solcular içinde
böyle düşünenler var. Kendinizi
kandırmayın. Rezalet ve çok üzücü bir durum ile karşı karşıyasız.
Detaylarına giremiyorum…Ama
burada muhafazakar Türkler bıraksınlar dünyayı kurtarmayı ilk
önce kendi çöplüklerini kendi
imajları ve Türklere karşı yükselen düşmanlıklara kafa yorsunlar.
Araplar, Afganlılar veya İranlılar
muhafazakar Türklerin Osmanlı
hikayelerini veya çatısı altında
hareketleri duyduklarında nefret
ediyorlar. Dikkatli olalım. Bu yeni Arap mülteci kardeşlerimiz ilerde Türk toplumuna olumlu bakacak gibi görünmüyorlar. Arsızlık
etmeyelim ve istenmiyen liderliklerden vay geçelim. Kendi Türk
toplumun sorunlarına birinci derecede eğilelim. Burada çuvaldızı kendimize batırmakla ve hataların tekrar edilmemesi ile çözüm
bulunabilir…

300 bine yakın Türkiye
göçmeni orada değildi.
Desteklemedi.
Ama bu küçük ama bir anda 5 ile
20 bin kişiyi (kendi reklamları) bir
anda sokaklara profesyonel bir
şekilde toplayan ve “Öl de ölelim.
Yavuz Sulta Selim’in torunlarız”
sloganlarını atanların çoğu bu üç
teşkilat çevresinden geldi haberleri tüm Avusturya basınında yel
aldı.
Bu satırın yazarı, “Yapmayın etmeyin kardeşlerim. Viyana sokaklarında en son Hitler’in Nazi askerleri böyle gelip Kahramanlar
Alanı’nda (Heldenplatz) 1938 yılında toplandı. Avusturya’nın ve
dünyanın kollektiv hatırasında
bu Türk bayraklar ile gelmek birebir Hitler ve NAZİ hatırasını ve ülkelerinin işgalini hatırlatıyor kardeşlerim” diye Türkçe ve Almanca
basında defalarca uyardı. Kaldı ki
Türkler olarak Avusturya’da zaten
birinci ve ikinci Viyana kuşatma-

sı ile zaten var olan önyargılar hala sokaklarda kendini göstermiyor mu? Türk olarak Avusturya’da
daha hassas ve dikkatli olmak
gerekmiyor mu? Türkler olarak
Avusturya’da Türk Bayraklarını
böyle kendi dini, siyasi istek ve
görüşleriniz için suistimal etmeyin dedik. Haksız mıyız ? Yarın
bunu Türkiye göçmenlerine yol,
su ve elektrik olarak geri ödetirler
diye yazan ve uyaran bizlere karşı edilmedik hakaret, aşağılama,
tehdit ve küstahlık bırakılmadı.
Şimdi hak vermeleri hoş ve sevindirici. Ama bu küstah, yarı cahil
kafalar ile “köprüden geçene kadar ayıya dayı diyelim” demek biraz ayıp olmuyor mu? Sorun ne
ayı ne dayı! Aynalara bu yarı cahillik içinde olanların küs olması
aslında değil mi?

Avusturya vatandaşını
kendi ülkesine ve evine
dövmeye kalkmak
Viyana’nın Batı İstasyonu’ndan
(Westbahnhof) başlatıp birinci
Viyana’da Kahramanlar Alanı´na
(Heldenplatz) kadar ” Öl de ölelim. Yavuz Sulta Selim’in torunlarız” gibi birçok sloganları ve önlerinde büyük anfili arabalar ile 20
bin kişi ile yürüyüşü Avusturya ve
tüm Viyana ağızları açık izledi ve
şu soruyu basından sordu:
“Siz bizim huzurumuzu ne hakla Türkiye ve yurtdışındaki siyaset ile bozuyorsunuz. Defolun gidin”. Hatırlıyorum bu yürüyüşü
en sondan izlerken dokuzuncu
Viyana’da Avusturyalı bir ev sahibi çıldırmış bir şekilde apartmanın önünden geçen binlerce
insanın slogan ve uğultusundan
bunalmış bir şekile balkona çıktı
ve “Defolun gidin. Alın Türk bayrakları ve Erdoğan’ınızı ülkemden
defolun gidin” dedi.
Yürüyüş yapanlar arasından çıkan bir grup üst kata çıkıp bu kişiye pataklayıp haddini bildirmesine Avusturya polisi engel oldu.
Avusturyalı adamı kendi ülkesinde ve evini basarak dövmek nasıl
bir cahil cesareti? Balkonlardan
dışkı atılmasına girmiyorum.
Burada en büyük zararı hala
Avusturya’da en çok nefret edilen
kişi olarak tarihe geçen Başkan
Erdoğan olması nedensiz değil. En
büyük zarar Başkan Erdoğan hesa-
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bına geçmiş oldu. Tüm Avusturya
basını günlerce hatta haftalarca
rezil bir şekilde Erdoğan eleştirisi adı altında tüm Türk, Türkiye
Cumhuriyeti ve Müslümanları da
içine katacak şekilde şeytanlaştırma yaptı. Akıllı STK temsilcileri ve
siyasiler böyle bir yürüyüş ve konuşma yerine efendice ve sessizce o zaman Başbakan Erdoğan’a
tavsiye etmezler. Tam tersine dur
derler. Avusturya tarihi ve ilişkilerimiz farklı. Avusturya bu anlamda sorunlu bir ülke niye denmedi
? Hala o zaman birazda olsa takdir edilen Başbakan Erdoğan’ı bu
yürüyüşler yapılmadan Avusturya
basını ile yemeğe davet ederlerdi. Yapmadılar. Hedef Türkiye seçimleri idi ve Avusturya´da seçme
hakkı olan Türk vatandaşları idi.
Resmen “illa şöyle bir sokaklara kendimizi atalım, bağıralım
çağıralım Türkiye siyaseti için
Viyana’da hem kendimizi hem
tüm Türkiye göçmenlerini hem
de Başkan Erdoğan’ı şöyle bir rezil edelim” dediler. Ettiler mi? hem
de nasıl. Cahil ve kindarlar babanız olsa iş olmaz derler. Hele yarı cahiller ile. Zaten Avusturya sağı gökte aradığı bu olanağı evinin
önünde bulmuş oldu. Tepe tepe
bugüne kadar kullanıyor bu nefret ve önyargıları.
İşte bugün son on yılda DEAŞ’ın
dünyada İslam adına açtığı dehşet, bu tür yürüyüşler ve
Avusturya basınında tartışma
programlarında ve medyasında
temsilci diye kerameti kendinden
menkul Türkiye göçmeni cahil cühela takımlarının bilerek saçmalamalarına Avusturya toplumunda nefret atsın diye izin verilmesi
Türklere, Türkiye Cumhuriyeti’ne
ve Müslümanlara önyargıları kemikleştirdi.
Bu çok bilmiş, ukala akıl ve basiret yoksunu güruh hala akıllanmamış durumda.
Hem suçlular hem güçlüler.
Kendilerinden farklı düşünen
inançlı veya inançsız tüm insanları tehdit eden, aşağılamaya çalışan, oraya buraya insanların açıklarını bulup ispiyonlayan, rezil
edelim diye kişilik casusluğu yapan bu sözde İdris ama özünde
İblis insanlar hala Türk toplumun
başının belası.
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Bunlar ne Türkiye Cumhuriyeti
a n l a m ı ş l a r n e Av u s t u r y a
Cumhuriyetini. Avusturya’da kendine modern, laik diyen emekli olmuş eski tatlı su solcularına,
resim sergilerinde gezip onu bunu beğenmeyen ama hiç mücadele etmeyen kokteyl yalakalarına,
partiler içinde onun bunun arkasını oymak için çalışan sözde modern oportünist para avcılarına ve
korkak modern Türk gençlerine
girmiyorum. Hepsi ellerine almış
kola, bira veya kırmızı şarabı sinemada patlamış mısır ile film izler
gibi bu gelişmeleri izliyorlar.
Avusturya’da iste inançlı ister
inançlı bir Türk üzerinde taşıdığı
sorumluluğu bilmeden böyle yarı cahil ukalaca bir filin züccaciye
dükkanına girerse ve sözde aydın
modern Türkler böyle olunca olacağı budur. Keyifsiz ve heyecansız
bir seçim. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete sanki. Her şeyin hayırlısı. Her şerde bir hayır vardır..
Bu analizi yaparken inanın burada okumuş etmiş ve kendi çapında yaşayan, üreten bir Avusturya
vatandaşı Türk olarak neredeyse
gözüm yaşarıyor ve yüreğim kanıyor. Ama gördüklerimi, duyduklarımı ve gelecek endişelerimi partiler üstü bağımsız bir vicdan ve
yürek ile tarihe not düşmek üzere son 25 yılda yazdığım ve anlattığım gibi ifade etmem gerekiyor.(
Birol Kılıç, Viyana, 28.09.2019)
Not: Ahmet Kaya şarkısında ,”
Keşke sonumuz böyle olmasaydı ”
diyordu. Aklıma geldi…
Sakin göllerin kuğusuyduk,
Salınarak suyun yanağında.
Yarılan ekmeğin buğusuyduk.
Biri saksımızı çiğneyip gitti.
Biri duvarları yıktı, camları kırdı.
Fırtına gelip aramıza serildi.
Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri,
Her şeyi kötüledi, bizi yaraladı.
Biri şarabımızı döktü, soğanımızı
çaldı,
Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu!
Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor.
Olmasaydı, olmasaydı sonumuz
böyle.
Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor,
Olmasaydı sonumuz böyle.
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Markus Wieser:

“AK NÖ hizmetinizde,
çekinmeden danışın”

Avusturya İşçi
Odaları seçimleri
Aşağı Avusturya ve
Viyana'da 20 Mart
ile 2 Nisan arasında
gerçekleşecektir.
Aşağı Avusturya (NÖ)
İşçi Odaları başkanı
(AK) seçimlerde
mutlaka tüm oy kullanma hakkı olanları
sandığa gitmeye
davet ederek, "adil
bir iş dünyası için, oy
kullanın" dedi.

K

ısa adı AK NÖ olan Aşağı
Av u s t u r ya İş ç i O d a s ı
Başkanı Markus Wieser
20.3-2.4.2019 tarihlerı arasında
tüm çalışanları oy kullanmaya
davet ederek AK NÖ hakkında sorularımıza cevab verdi.
NÖ AK Başkanı Markus Wieser,
AK NÖ’nün tek hedefinin üyeleri olan işçilerin haklarını korumak olduğunu ifade ettiği
konuşmasında: “ Bizim sloganımız; dürüst çalışma, eşitlik, düzgün maaş ve sağlıklı işveren-işçi
ilişkisidir. Bunun için, işverenler ve işçiler olmak üzere her iki
tarafı da, en başta karşılıklı olarak anlayışa, birbirlerini sömürmeye çalışmamaya ve iyi niyetli
olmaya davet ediyorum. İşçi ve
çalışanların hakları sömürülmesin.” dedi.
“Her türlü desteği sağlamak isteyenler için, AK NÖ hizmetinizde,
çekinmeden danışın.”
Yeni Vatan Gazetesi: Avusturya
İşçi Odası (AK NÖ) çalışma alanları nelerdir ?

Wieser: Aşağı Avusturyalı çalışanların yaklaşık beşte birini,
yabancı kökenli kişiler oluşturuyor. Bunun bir sonucu olarak da;
çok sayıda farklı tutum, dünya
görüşü, değer yargısı, düşünce
ve davranış biçimi bir araya geliyor. Aşağı Avusturya İşçi Odası
(AK NÖ) için, kişilerin kökenlerinin, ait oldukları etnik grupların
ya da inançlarının iş dünyasında
ayrımcılığa sebep olmasına müsaade edilemez. Dilsel yetersizlik ya da Avusturya iş hukukuna ilişkin bilgi eksikliğine sahip
kişilerin dezavantajlı bir pozisyona düşürülerek, Avusturya iş
piyasasının bölünmesine mahal verilemez. Böyle bir sosyal
damping, tüm iş pozisyonlarını
tehlikeye sokar ve gelir istikrarını bozar. Buna karşı mücadele edilmesi gerekir. Bu bağlamda
İşçi Odası, iş hukuku ve sosyal
haklar, tüketicinin korunması, mesleki eğitim, fırsat eşitliği,
iş yerinde sağlık ve daha birçok
konuda, köken ayrımı olmadan
tüm üyelerini temsil eder ve onlara danışmanlık hizmeti sağlar.
Adil iş dünyası – Tüm çalışan-

lar için eşit fırsatlar ve eşit haklar sağlanması için çalışmaların
hepsinde varız. Örnek verecek
olursak :
-Aşağı Avusturya İşçi Odası( NÖ
AK), yabancı kökenli çalışanların, farklı zorluklarla karşı karşıya kaldıklarının, genellikle
dilsel ve kültürel algı güçlüğü
yaşadıklarının ya da engelleri aşmak zorunda olduklarının
farkında. Bu çerçevede, entegrasyonu kolaylaştırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak için, özel
tekliflerle çalışanlara destek
olunuyor.
– İşverenlerden ricamız şudur:
Unutmayın, sizin kurumunuzda
çalışan ve aynı zamanda bizim
üyemiz olan işçilerin de duygu
ve düşünceleri vardır. Onlara,
kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranın.
İnsan gibi davranın ve onlara maddi-manevi zararlar vermeyin. Bizim görevimiz, işte bu
maddi ve manevi olarak sömürülen işçilerin haklarını sonuna
kadar savunmaktır. AK NÖ ola-

rak tüm işçilere, sonuna kadar
yanlarında olduğumuzu söylemek istiyorum. Görevimiz size
yardımcı olmaktır. Çekinmeden
AK NÖ’ye gelin ve hakkınızı arayın.
– A ş a ğ ı Av u s t u r y a’d a
(Niederösterreich), başta hizmet
sektörü olmak üzere inşaat vb.
sektörlerde, özellikle komşu AB
ülkelerinde kurulmuş olan şirketlerin haksız kazanç sağladıklarını biliyoruz. Komşu ülkelerdeki işçileri olan Macaristan gibi,
Slovakya sistemine göre düşük
maaşlarla işe alarak, tüm ücret ve
sosyal haklarını Avusturya dışında, çok düşük rakamlarla ödeyen
şirketler, Aşağı Avusturya’daki
şirketlere ve işçilere zarar veriyor. Çünkü NÖ’de daha fazla maaş ödeyen şirketler on katı daha
fazla masrafla, komşu ülkelerin
maaş ve masrafları ile rekabet
edemiyor. İşverenler işlerini kaybederken, işçiler de işsiz kalıyor.
Bu konuda kesin bir çözüme ulaşmak için çalışıyoruz. Her türlü
desteği sağlamak isteyenler için,
AK NÖ kapısı her zaman açıktır.
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Dünyada yaşamın
devam ettiği az sayıdaki kaleden biri olan
Alanya Kalesi'nin
kente en hakim noktasında yer alan
Avusturyalı Walter
Godina'nın evine
bitişik tarihi surlar
yıkıldı. Evine yaptırdığı izinsiz pencere ve
korkuluk inşaatının
yıkıma sebep olduğu
öne sürülen Walter
Godina hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
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Alanya Kalesi’nde surları yıkan
Avusturyalı’dan tarihi skandal
tarihi ve turistik değerlerinin
başında geliyor. Kaleyi her yıl
binlerce turist ziyaret ediyor.
Tarihi kalenin Ehdemek bölgesindeki kısmında, Avusturyalı Walter Godina’ya ait evin
duvarlarıyla bitişik ve Alanya
Müze Müdürlüğü sorumluluğundaki tarihi surların nisan
ayında yıkıldığı ortaya çıktı.
10 metreye yakın sur ve Walter Godina’ya ait balkonun bir
kısmının yıkılma sebebinin,
Avusturyalı Godina’nın, surlara bitişik noktadaki evinden surlara pencere açması,
balkon kısmına ve surların

T

arihi Alanya Kalesi’nde
yaşanan skandalın boyutu, tüyler ürpertti.
Antalya’nın Alanya ilçesinde
bulunan ve tarihi M.Ö. 1’inci
yüzyıla dayanan kale, zamana
değil insanlığa yenildi. Avusturyalı Walter Godina, sayısız
medeniyete tanıklık eden surların dibine ev inşa etti! Skandalın gündeme gelmesiyle
birlikte bölgede inceleme gerçekleştirildi. Tarihi esere verilen zarar karşısında yürekler
cız etti. Akdeniz Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar,
surların koruma altında bulunduğuna dikkat çekti.

SORUŞTURMA
AÇILDI
Ayrıca evi 1990 yılında satın
alan Walter Godina’nın surlara geçiş izni vermediğini
söyledi. “Kamunun mülkiyetindeki surlara geçebilmek
için bu yabancı kişinin mülkünden geçmek gerekiyor.
Kendisi izin vermedi. Dolayısıyla inceleme yapılamadı,
girilemedi, bakılamadı” dedi.
Tepkilere yol açan görüntüde
bir detay vardı ki, ‘Bu kadar
da olmaz’ dedirtti. Yapılan incelemede Godina’nın surların
altını delerek atık sularını da
oradan tahliyesini sağladığı
tespit edildi. Tarihi eserimize
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zarar veren Avusturyalı Godina hakkında yasal soruşturma
açıldığı belirtildi. Tarihi kaleye zarar veren Godina’nın üst
sınırdan suçlu bulunması halinde toplam 100 bin lira para
cezası ödeyeceği belirtildi.

Alanya Kalesi'nde
surları yıkan skandal
Antalya’nın Alanya ilçesinde Helenistik, Roma, Bizans,
Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan
Alanya Kalesi’nde, İçkale ve

Ehdemek olmak üzere iki iç
kale bulunuyor. Alanya Kalesi, dünyada yaşamın asırlardır
devam ettiği ender kalelerden
biri olma özelliğini de taşıyor.
Çok sayıda yerli ve yabancının yaşamını devam ettirdiği
kale, Alanya’nın en önemli

üzerine korkuluk yaptırması
olduğu öne sürüldü.
Walter Godina’nın, tarihi sit
alanı içinde olan alanda yaptığı tüm bu işlemler için izin
almadığı
belirtildi.Alanya
Müze Müdürlüğü yetkilileri,
yapılan izinsiz müdahaleyle
surların yıkımına sebep olmasından dolayı Walter Godina hakkında 2863 sayılı yasa
çerçevesinde yasal işlemlerin
başlatıldığını ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç
duyurusunda bulunulduğunu
kaydetti.
Antalya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nca yürütülen soruşturma devam
ederken, yıkılan surlarla ilgili
restorasyon projesi hazırlandı.
Surların devamının da yıkım
tehlikesi altında olması nedeniyle restorasyon projesinin
bir an önce hayata geçirilmesi
gerektiği belirtildi.
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Allah ile aldatmak..
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kıyor..Allah’ a inanan, Allah’
tan korkan, Allah’ a dua eden,
Allah’ tan izin alan ama ayetleri red eden... İblis’ in en büyük
özelliklerinden birisi, “gökyüzünün” kendisi tarafından korunmuş olmasıdır..
Bu söylem üzerinde biraz tefekkür edersek, gökyüzünü biraz
düşünmemiz gerekir..Gökyüzü
denince aklımıza ne gelir ?
Bulutlar, yıldızlar, yağmur, diğer gezegenler, ay, uzay v.s...
İşte İblis’ ten bunlar korunmuştur..Yani İblis’ in bunlarla asla
işi olamaz.. Çünkü İblis’ in görevi insanları bunlardan uzak tutmaktır.. Bilimden alıkoymak,
araştırmaktan men etmek, sakalı
bıraktırıp, takkeyi taktırıp, esansı sürdürüp, eline tesbihi verip,
Allah Allah dedirtip sözde zikir
yaptırıp bir odaya hapsetmektir..
İşte bu olay İblis’ in Allah ile
kandırmasına bir örnektir...
Adam Allah’ a kulluk yaptığını
sanarken, Allah ile kandırılmış
ve farkında bile olmadan İblis’ e
kulluk yapmaya başlamıştır..

Şeytan; şeytandan kastım insanlardır bu arada onu da hemen
belirteyim, haktan uzaklaştırmak için, elinden gelen herşeyi
yapar..Peki neden ?
Çünkü, İblis’ in dayanılmaz vesvesesine yenilir..Kur’an’ da anlatılan “” sonsuzluk ağacı, çökmez
mülk ve saltanat “” olayı.. İnsan
İblis’ in verdiği vesveseyle, yığdıkça yığmak, biriktirdikçe biriktirmek ister..Hırs yapar..Gözü
doymaz.. Ve bu sayede ilahlaşmaya, hiç birşeye ihtiyacı olmayacak gibi hissetmeye başlar..
Sonsuzluk ağacı ölmeyecekmiş
gibi yaşamaktır.İblis Ademi bu
ağaçla kandırır..
Allah ayetinde kafirleri şöyle
tanımlar:
Bu böyledir, çünkü, onlar şu iğreti hayatı âhirete tercih etmişlerdir. Ve Allah, küfre sapanlar
topluluğunu doğruya kılavuzlamaz. ( Nahl / 107 )
Ayete dikkat edin lütfen, kafirler “” ahireti red edenler “” de-

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi
ğil.. Ahireti kabul edip, tercihlerini “” dünya hayatından “” yana
kullananlar.. Yani paradan, maldan, mülkten, saltanattan yana
seçim yapanlar.. Kur’an’ ın kafir
tanımlaması budur..
İşte bunun için, Kur’an ayetlerinin üstünü örter şeytanlar..
Bunun için Allah ile aldatırlar..
Bu foyaları çıkmasın ortaya diye,
“” okuma, okusanda anlamazsın
“” derler Kur’an için..
Allah’ ın adıyla kendileri konuşur.. Allah şöyle diyor, Allah böyle diyor der, Allah adına asılsız
hüküm koyar, insanları Allah’ a
diye kendilerine kulluk yaptırır,
bu vesile ile de keselerini sonsuzluk ağacı için doldururlar...
Biri de çıkıp, Allah böyle diyorsa, bu Allah’ ın kitabının hangi
suresinde yazar hocam demez..
Çünkü uyuşturulmuştur..
Allah ile aldatabilmek için, kafadan bir kere Kur’an’ ın şirk ayetlerinden bahsetmemek gerekir..
İkincisi ise Kur’an’ ı okutmayı
engellemektir..Ve bunu fazlasıy-

la başarmışlardır..
Allah ile aldatabilmek için,
Allah’ a yakın görünmek şarttır..
Namaz olmazsa bir kere kafadan
olmaz..Allah ile aldatacak adamın göstere göstere namaz kılması lazım..İkincisi dini objelerle dindarlığını dışarı göstermesi
lazım..Müşrikler bu nedenle dinlerini şekilci bir yapıya büründürürler..Sarık, cübbe, sakal, tesbih, esas hep dindar olduklarını,
Allah’ a yakın olduklarını göstermek ve bu yolla insanları kandırabilmek içindir..
Sizi Allah ile kandıracak olan,
mutlaka kendini Allah’ a yakın
gösteren bir kişi olacaktır.. Bu
nedenle; İblis’ in ayette oturduğu doğru yol da burasıdır..Din
yolu, Kur’an yolu üzerinde oturur, Kur’an’ ın adını kullanır ve
Kur’an diye, Allah diye, sizi başka kapılara kul eder..İşte Allah
ile aldatılmanın ta kendiside budur...
Selam, sevgi ve dua ile.. (
Kaynak: https://www.facebook.
com/KurandaDinVeSirk)

CAMCI TAYFUN
GLASEREI

Ey insanlar, Allah‘ın vaadi haktır! O halde iğreti dünya hayatı sizi sakın aldatmasın! O
yaman aldatıcı, o çok gururlu, sizi sakın Allah ile aldatmasın. ( Fatr / 5 )Allah ve resulü,
Fatr suresinin 5. ayetinde tüm insanlığa seslenerek bize bu uyarıyı yaparlar.. Şeytan
sizi Allah ile aldatmasın..

Ş

eytan Kur’an’ da bir varlığın adı değildir..Şeytan bir
vasıftır..Anlamı “Haktan,
doğrudan uzaklaştıran” demektir.. İblis bu vasfa uygun hareket
ettiği için şeytan vasfını almış ve
“secde” olayından sonra, şeytan
olarak anılmaya başlamıştır..
Lakin rabbimiz şeytanın, insanlardan da ( görünenlerden ) cin-

lerden de ( görünmeyenlerden )
olabileceğini haber vermiştir..
Zira İblis cin ( görünmeyen ) bir
şeytandır.. insan; ( görünen )
şeytanları da çoğunuz biliyorsunuz zaten..Ramazan dolayısı ile,
para karşılığı size televizyonlarda din anlatıyorlar, Allah’ ın dini
diye, şeytani öğretileri aktarıyorlar ve sizi Allah ile kandırıyorlar
bugün.. İstedim ki bu gece bu ko-

nuyu biraz açalım.. Şeytan insanı Allah ile nasıl aldatıyor... Fatr
suresi 5. ayette, efendimiz şeytanın özelliklerini söylerken “çok
gururlu” ifadesini kullanıyor...
İblisi şeytan yapan, insanın hakimiyetine girmemesiydi.. Bu
emir Allah’ tan geldiği için de,
Allah’ ın hükmüne karşı gelmişti. Yani ayeti duyduğunda, “işittim, itaat ettim” demesi gerekir-

ken, gurur yapmıştı..
Bugün de siz ayet okurken, insanları Kur’an’ a davet ederken,
aynı olayla karşılaşıyorsunuz..
İşittim, itaat ettim demiyorlar..
Yanlışlarını, hatalarını görüyorlar ama, “gurur” yapıyorlar..
İblis’ in Kur’andaki bütün özelliklerini döktüğümüz zaman, ortaya tam bir müşrik karakteri çı-

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

VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH
ÇEVRESİ VE KÖYLERİ

01 943 69 15
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Sümerlerden bize kalan
13 gelenek!
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verilir. 6000 yıldır bu evlilik töreni, o bölgede,
bölge çevresinde ve Anadolu’da bu şekilde devam etmektedir. (Tammuz ve İnanna’nın kutsal evliliklerine dair, Tevrat’taki Süleyman’ın
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simgeleyen ‘hayat ağacı’ olmasıdır. Tammuz
gerçek anlamda hiçbir zaman ölmez; ebediyete
sahiptir.

5. Tıbbın sembolü
Yukarıdaki örneklerde hayat ağacının kendisinin Tammuz olduğunu görmüştük. Hayat
ağacına sarılı iki yılan Tammuz’un iyileştirici
özelliğini tasvir eder. Günümüz tıp çevrelerinde
yaygın olarak kullanılan yılan sembolünün
kaynağı da yine Sümer’dir.

Yere düşen
ekmeği niye öperiz? Nevruz kimin bayramı? Yere
düşen ekmeği
niye öperiz?
Mezarlıklarda niye selvi ağacı var?
Domuz niye haram? vb. Sorulara
bu içerikte cevap
bulabileceksiniz.

Sümer’den insanlığa kalan pek çok
miras var ve bu sadece mitolojiyle
de sınırlı değil. Ancak bu içerikte
Sümer mitolojisinden sadece sayılı
örnek ele alınmıştır. Örnekler, her
türlü din ve inanca saygı gözetilerek ele alınmasını esas aldığımız
için bir sonraki semavi dinlere ilham olduğu iddia edilen bir çok
konuya yer vermedik.
Mezopotamya,Orta asya medeniyetlerini kültürlerini benzerliklerini
iyice inceleyince önceki Fransa
Cumhurbaşkanı Jacques René
Chirac’ın hepimiz bizanslıyız
romalıyız dediği gibi benimde hepimiz sümer’liyiz babil’liyiz siz neyin davasını güdüyorsunuz diyesim
geldi. Hem okuyun hem seyredin.

Neden Sümer?

kavramı yaratıcı olmaktan ziyade
soyut olarak ‘enerjiyle’ ifade ediliyordu.
Ö r n e ğ i n Ta m m u z , b e r e ke t
tanrısı olmadan önce ağacın ve
bitkinin içindeki enerjiydi. Bu
somutlaştırma sürecinde Sümerler,
o dönem en ileri oldukları astronomiden yararlanmıştır. İnşa
ettikleri devasa Zigguratlar ile
gökyüzünü gözlemektelerdi.
Soyut ilahlarını, gökyüzünde
keşfetmeye başladıkları cisimlerle
özdeşleştirerek somutlaştırdılar.

Ay Tanrısı, Güneş
Tanrısı, Rüzgar
Tanrısı vs. Sümer’den
dünyaya inancın
yayılışı

Sümer dini, önceleri tanrısız bir
dindi. İnsanlar öncelikle büyük tabiat güçlerine taparlardı. Büyük tabiat güçleri pasifti, yaratıcı güçten
yoksundu. Bu tabiat güçlerine
sonradan Tanrısallık biçilmiştir.
İnsan aklı soyuttan somuta doğru
gelişmiştir ve soyut şeyleri antik
çağların insanları somutlaştırmak
istemiştir.

Sami Irktan olan Akadlar, M.Ö. 2500
yılında Sümer bölgesine yerleşiyor
ve muazzam bir uygarlıkla
karşılaşıp kendi inançlarını
Sümer inançlarıyla harmanlıyor.
Akadların, hem Batı hem de
Doğu’ya doğru genişlemesiyle
Sümer inançları denizci bir toplum
olan Fenikeliler’e ve Filistin’e
ulaşıyor. Fenikeliler vasıtasıyla da
Antik Yunan ve Roma’ya…

Bu somutlaştırmadan evvel,Tanrı

Sümerlerin İnanna’sı; Semitik

toplumların İştar’ı, Fenikeliler’in
Astarte’si, Antik Yunan’ın Afrodit’i
oluyor. Sümer’in Tammuz’u,
Fenike’nin Adonis’i oluyor.
Sümer’in Ninurta’sı, Yunan’ın
Zeus’u oluyor. Kısaca, Sümer’de
somutlaştırılan ne kadar Tanrı
ve Tanrıça varsa bahsi geçen
coğrafyalarda da versiyonları
türetiliyor.

1. Nevruz: Kutsal
Evlilik
“Nevruz bir Türk bayramı mıdır
yoksa Kürt bayramı mıdır?”
“Nevruz kimindir?”
Ü l ke m i z d e h e r y ı l Nev r u z
yaklaşınca akla gelen ve bazılarının
etnisitelerini tatmin uğruna saçlamayarak cevapladığı bu sorunun
cevabı: Nevruz bir Sümer ritüelidir
ve tüm toplumlara da Sümer’den
yayılmıştır. Şöyle ki; Sümer’in en
ünlü tanrısı Tammuz, bereket ve
güneş tanrısıdır. En ünlü tanrıçası
ise, bereket, toprak ve ay tanrısı
olan İnanna’dır. Sümer’deki inanışa
göre, soğuk ve zor geçen kışın
ardından baharın gelişiyle her yıl 21
Mart tarihinde Tammuz ve İnanna
evlenir. Bu evlilik kışın bitişini, topraktaki bereketlenmeyi simgeler
ve her yıl bu tarihte kutlanır.

6. Domuzun haram olması
Tammuz’un diğer adı -daha doğrusu bir başka
söylenişi- Domuzi’dir. İnanca göre Tammuz ve
onun bir sonraki versiyonu olan Adonis, vahşi
bir domuz tarafından katledilir.
Domuzu mitolojide günahkar,dinlerde haram yapan bilinçaltında yatan ‘Tanrı katili’
sıfatıdır. Ayrıca ekonomik açıdan, domuzun
küçükbaş hayvanlar gibi göç edememesi ve
dönemin şartlarınca yaz aylarında etinin sıcağa
dayanamayarak çabuk bozulması da nedenler
arasındadır.

7. Yere düşen ekmeğin
öpülmesi

21 Mart aynı zamanda gündüz
ve gecenin birbirine eşit olduğu
tarihtir. Güneş tanrısı Tammuz,
gündüzü; ay tanrısı İnanna geceyi
simgeler ve bu geceyle gündüzün
k av u ş m a s ı d ı r. Ta m m u z ve
İnanna’nın birleşmeleriyle dünyaya bolluk, bereket ve yeşillik gelirdi, hayvanlar yavrulardı. Evlilik,
güneşle alakalı olduğundan ritüelde ateşin üstünden atlamakta
vardır. (Ateş, güneşi simgeler.)
İlk defa M.Ö. 4000 yılında kutlanan bu evlilik, Mezopotamya ve
Orta Asya’da Nevruz halini alıp
zenginleştirilmiştir. Hristiyanların
Paskalyası ve Hıdrellez’in kaynağı
da bu kutsal evliliktir.
Semitik toplumlardaki ‘cemre’
inancı da bu evlilikten gelir.

2. Gelin odasının
süslenmesi
İnanışa göre, kutsal evlilik öncesinde Tanrıça İnanna yıkanır,
annesi ile konuşarak ondan
tavsiyeler alır, kapı arasından
hediyelerin gelişini gözler. Daha
sonra gelin odası hazırlanır ve
çeyizler ziyaretçilere gösterilir.
Ancak tüm bu hazırlıklar tamamsa
Tammuz’un içeri girmesine izin

larda Sümerler, bugün noel dedikleri ağaçları
kullanır. Ağaçtaki süsler, her türden meyveyi
ve bereketi simgeler; ağacın kendisi ise
Tammuz’dur.

Ekmeğin kutsallığı Sabiilerden gelir. Tammuz’un
bir başka versiyonuna tapan Sabiilere göre ekmek çok kutsaldı. Öyle ki, buğdayın toplanması
ve öğütülmesi zamanında Sabiiler ağlardı. Çünkü
bu tarihler, Tammuz’un öldüğü -derin uykuya
daldığı- günlere denk gelirdi.
Sabiilere göre, ekmek Tammuz’un etiydi.
Tammuz, Sabiiler için ana geçim kaynağıydı.
Bu nedenledir ki, bugün Anadolu’da hala ekmek yere düştüğü zaman öpülür ve başa konur,
ekmek ve buğday kırıntısına basmanın büyük
günah olduğuna inanılır ve ekmek bıçakla kesilmez.
Şarkıları’na bakabilirsiniz.)

3. Selvi ağacı, mezarlıklar ve
Tammuz
Tammuz için metinlerde şöyle denir: “Bir yığın
Haşur Ormanlarının arasında sen pırıl pırıl parlayan bir selvi ağacıydın ve senin bulunduğun
yere sadece güneş gelebilirdi”.
Sümer tapınaklarında Tammuz’un sembolü
olarak selvi ağacı dikilirdi. Tammuz, sular
tanrısı Enki’nin oğlu olduğu için, tapınaklarda
aynı zamanda havuz, su kuyusu veya çeşme de
olurdu.
Bugün mezarlıklarda selvi ağaçlarının
olmasının nedeni, selvi ağacının “ebedi hayat”ı

4. Noel ağacı
Bir önceki maddede Tammuz hiçbir zaman tam
olarak ölmez demiştim. Evet ölmez sadece derin bir uykuya dalar. Bu uyku, gecenin gündüze
galip gelmeye başladığı tarihe denk gelir. Bu
tarih gece ile gündüzün yıl içerisinde son kez
birbirlerine eşit oldukları ekinoks tarihidir. Bu
tarihten sonra gecelerin süresi, gündüzü geçer
ta ki 21 Aralık’a kadar.
21 Aralık yıl içerisinde en uzun geceyi içerir. 21
Aralık’ta Güneş tanrısı Tammuz ‘ölür.’ 3 gün
sonra ise gecenin kısalmaya gündüzün uzamaya başlamasıyla dirilir.
Bu diriliş 25 Aralık’ta kutlanır ve bu kutlama-

Çünkü, ekmek binlerce yıl önceki inanca göre
bereket tanrısı Tammuz’un etiydi. Ekmeğe
verilen önem bu coğrafyada hiç değişmedi.
Elbette, Tammuz unutuldu, gitti. (Ek olarak,
Sabiiler’e göre ekmek Tammuz’un eti dedik.
Şarap da barış ve şarap tanrısı Dionysus’un
kanıydı. Her ikisi de dönemin insanları için ana
geçim kaynağıydı. Hristiyanların Efkaristiya’sını
açıklamak için yeterli bir kaynak.)

8. Kurban ritüeli
Sümer’de tanrıları sevindirmek, istekte bulunmak, hastalıktan kurtulmak ve adakta bulunmak için, hasta veya sakat olmayan bir hayvan
kurban edilirdi. Kurbanları tapınak rahipleri
keserlerdi. Kurbanın sağ kalçası ve iç organları
Tanrılara takdim edilir, geri kalanı ise dağıtılırdı.
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9. Mitolojideki ilk tek
Tanrı: Marduk
Marduk, Babil kentinin tanrısıydı
ve Sümer’deki Tammuz’un Babil
versiyonuydu. Babil şehrinin
güçlenmesiyle birlikte o da güçlendi. (Mitolojide tanrılar, doğdukları
şehre bağlıydı. Şehir güçlendikçe
o şehrin -ya da devletin- kralı,
kendi tanrısını da güçlendirmiş ve
yaygınlaştırmış oluyordu.)

Tanrıçası olmuştur.
Antik Yunan’daki Hera, Roma’da
Ju n o i s m i n i a l ı r. R o m a’d a
kadınlık ve evlilik tanrıçası
olarak bilinen Juno’ya duyulan
saygı sebebiyle 14 Şubat tatil ilan edilir ve bu tarihte
çeşitli ritüeller gerçekleştirilir.
Böylelikle 14 Şubat, Antik Yunan
tanrıçası Hera’nın sevgililere
hediyesi olmuş oluyor.

Marduk, M.Ö. 2000’de Kral
Hamurabi tarafından Baş Tanrı
olarak ilan edildi. M.Ö. 1600’lerde
de Kral Buhtunnasr tarafından Tek
Tanrı ilan edildi

sağlarlardı (ancak belirttiğim gibi, bu utanç verici bir iş değil son
derece kutsal bir görevdi, onlara sokak fahişesi muamelesi
yapılmazdı).
Bu kadınların diğer kadınlardan
ayrılması için, başlarının bir şalla
örtülmesi zorunluydu. Bu örtü,
artık o kadının evlenebileceği
anlamına geliyordu. Bunların
haricinde kızların, cariyelerin ve
fahişelerin örtünmesi yasaktı.
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kullanılmıştır. Kartal, pek çok devlet için gücün sembolü olmuştur.
(Roma, Selçuklu, günümüzde ABD
vs.)

13. Kutsal sayılar
Sümerliler, gökteki 12 burcu ilk kez
keşfeden uygarlıktır. Sümerlilerin
bir gün 12 saatten oluşuyordu
ama 1 saatleri bizim 2 saatimize
eşitti; yani toplamda yine 24 saatti.
İsa’nın 12 havarisi, bu burçları tem-

Marduk, kendisine güçlerini sunan
tanrı ve tanrıçaları kendi hizmetine
alır ve onlara sınırlı güç ve görevler atfeder. Böylelikle eski Sümer
tanrıları, tek tanrının hizmetinde
birer elçi, veli ve ilahi ögelere
dönüşür.

14 Şubat sevgililer
günü
Sevgililer günü günümüzden
çok daha evvel Antik Yunan’da
kutlanıyordu!
Sümer’deki Tammuz-İnanna ve
Anadolu’daki Attis-Kibele evlilikleri gibi Antik Yunan’da da
Tanrıça Hera ile Tanrı Zeus’un kutsal evliliği yüzyıllardır kutlanıyor.
Zeus genel olarak partnerlerini
aldatan çapkın bir yapısı vardır
ve bir gün şekil değiştirerek Hera
ile birlikte olur. Aldatıldığı ve
gururuyla oynadığı için Zeus’u
sadece onunla evlendiği takdirde
affedebileceğini söyler ve kutsal
evlilik gerçekleşir. Antik Yunan’da
Tanrıların Tanrısı olan Zeus evlenince Tanrıça Hera’da Tanrıların
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Viyana’da Türk düğününde
rezalet! Bir genç göz altında

V

iyana.
Viyana
Simmering’deki geçtiğimiz hafta bir Türk düğününde misafirlerden biri ile bir
sürücü arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Cumartesi öğleden sonra meydana gelen olayda, Viyana
Simmering’de gerçekleşen bir
Türk düğünü sırasında kavga
çıktı. 21 yaşındaki bir genç bir
arabanın motor kaputuna vurmak suretiyle hasar verdiğinden
onuncu Viyana Grillgasse’ye polis çağrıldı. Viyana Polis merkezine gelen ihbar telefonunda
Türk genci ile aracın sürücüsü
arasında önce tartışma yaşandığı bildirildi.

Marduk Tanrıların Tanrısı konumuna gelince diğer 50 tanrı, kendi
güçlerini Marduk’a verir. Her bir
gücün, özelliğin de ayrı ismi vardır.
Böylelikle, Marduk’un 50 kadar
ismi olur.

Babil’in zayıflaması ve Asur’un
güçlenmesiyle Marduk’un Asur
versiyonu ortaya çıkar: Devlete
de ismini veren Asur tanrısıdır.
Ve zamanla Kabala öğretisinde
kendine yer edinen bu tek tanrı
inancı, modern yapısına Tevrat ile
kavuşur.
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11. Baş örtüsü
Sümer’de, Babil’de (ve hatta erken
Anadolu dönemlerinde bile)
her genç kız evlenmeden önce
tapınağa gider ve orada bir kere olmak üzere yabancı bir erkekle para
karşılığı beraber olurdu. Bu parayı
tapınağa bağışladıktan sonra
tapınaktan ayrılabilir ve artık evlenebilirdi. Bu tür bir cinsel birleşme
son derece kutsal sayılırdı (tıpkı
Tammuz İnanna veya Kral-Baş
Rahibe birleşmesinde olduğu gibi).
Bunu yapmadan genç kız evlenemezdi. Asilzadeler bile kızlarını
kendi elleriyle bu tapınaklara
getirmişlerdir. Çirkin kızların kötü
bir kaderi vardı; bazen kendileriyle
beraber olacak bir erkek çıkması
için yıllarca tapınaklarda beklerlerdi. Bunun dışında tapınak rahibeleri, bu kutsal fahişeliği sürekli
olarak yaparlar ve tapınağa gelir

M.Ö. 1500 yıllarında Asur kralı,
sadece evlenilebilir kadınların
değil; evlenen ve dul kalan
kadınlarında örtünmesini zorunlu
kılmıştır. Böylelikle, üç büyük kutsal kitapta da geçen baş örtüsü adetinin kaynağının Sümer olduğu
öğreniyoruz.

12. Kartal.
Sümer’de güneşin farklı farklı
şekilleri vardır. Sabah, öğle,
akşam güneşinin; yaz, bahar,
kış güneşinin farklı farklı isimleri, simgeleri ve tanrıları vardır.
Sümer’deki sabah güneşini de kartal simgeler. Sabah güneşiyle kartal; doğuşu ve yükselişi ifade eder.
Kartal aynı zamanda batmayan
güneşin temsilidir.
Sümer’den günümüze kadar özellikle devletler tarafından bu simge

sil eder. Sümer inancına göre, burçlarda birer tanrı otururdu ve güneş
tanrısı bu burçları ziyaret ederdi
(her 2150 yılda bir güneş başka bir
burca denk gelirdi ve Sümerliler
bunu hesaplamışlardır).
B u g ü n Ya h u d i l i k t e k i v e
Hıristiyanlıktaki 7 kollu şamdan,
Sümer’in meşhur ağacını ve yedi
seyyareyi temsil eder. Tek tanrılı
dinlerdeki cehennemin 7 kapısı,
Sümer’in yer altı dünyasının 7
kapısı olmasından gelir.
Sümerlerde sayı sistemi 10’luk
değil; 60’lıktır. En büyük rakam 60,
en büyük tanrının rakamı da 60’tır.
Ay tanrısının rakamı ise, 30’dur.
(Ay Dünya etrafındaki dönüşünü
yaklaşık 30 günde tamamlar.)
Kaynak: Muazzez İlmiye Çığ, Kuran,
İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki
Kökeni, Kaynak Yayınları

21 yaşındaki Avusturya uyruklu Türk genci, tutanaklara göre
bölgeye intikal eden polis memurlarına karşı da saldırgan tutumunu sürdürdü, polislere hakaret etti ve onları itmeye kalktı.
Bunun üzerine göz altına alındığı kendisine bildirildiğinde olay
yerine gelen diğer düğün konukları polis memurlarını sıkıştırınca memurlar biber gazı kullanacakları uyarısında bulundular.
Polisin verdiği bilgiye göre olayın sakinleşmesi için bölgeye

Die Nr. 1
seit 1999

büyük çaplı takviye birlik sevk
edilmek durumunda kalındı.
Bunun üzerine olay yatıştı. Genç
adam şu an göz altında ve kamu
otoritesine mukavemet ve mala
zarar verme suçlarından yargılanacak.

Nedeni bilinmiyor
Emniyet sözcüsü Markus
Dittrich’in bildirdiğine göre
kavga muhtemelen düğün konuklarının sokağa taşması ve
sürücünün aracıyla yoldan ge-

çememesinden mütevellit başladı. Ancak sözcü, tam nedenin
henüz açıklığa kavuşturulamadığını, önümüzdeki günlerde başkalarının da ifadelerine başvurulacağını aktardı.
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kaldığına göre bu kısa dönemi
evde değil de dışarıda geçirmek
çok hoş olacaktır. Üstelik bu akşamüzeri yürüyüşler hem dolaşım sistemi ve kalbimiz için
önemlidir. Hem de sindirim sisteminin daha verimli çalışmasına yardımcı olan bu yürüyüşler, kışın daha sağlıklı olmamızı
sağlayacaktır.

4.

Sonbaharın bize sunduğu yiyeceklerden,
bağışıklık sistemimiz güçlendiren Turunçgiller, havuç, brokoli, kabak, Brüksel lahanası,
yeşilbiber, karnabahar, mandalina, maydanoz, roka, tere gibi
sebzeler, vitamin açısından zengin besinlerdir. Kış ayları ve hastalıkların yaklaştığı bu aylarda
beslenme de bir o kadar önem
kazanmaktadır.

Sonbahar için
önlemlerinizi alın
1.

Öncelikle, yoğun koş u ş t u r m aya ç ab u k
adapte olabilmemiz
için maça çıkmadan
önce ısınma turları atan sporcu
gibi bizim de erken uyanmaya
başlamamız gerekiyor.

cek yürüyüşler yapmak bizi yoğun kış aylarına hazırlayacaktır.
Üstelik öğrenciler için bu günler
bulunmaz fırsattır. Okulların
açılışı da bayramdan sonraya

Erken güne başlamak, günlük
işlerimizin daha kolay ve çabuk
bitirilmesini sağlar ve bunun yanında gün içerisinde daha dinç
hissetmemize de yardımcı olur.

2.

Mevsim değişikliği olan
bu günlerde yavaş yavaş
yazlık elbiselerin kaldırılıp kışlık veya mevsimlik giyeceklerin
ortaya çıktığı günlerdir. Henüz,
okulların ve iş hayatının yoğunlaşmadığını da göz önüne aldığımızda, zamanımız varken bu
işleri de aradan çıkarmak iyi olacaktır.

3.

Aşırı sıcak havaların
azaldığı ve yağmurlu
günlerin henüz başlamadığı bu
günlerde akşam üzerileri aile-

5.

Dr. Fevzi Özgönül, toprağın yeniden hasada hazırlanmasında olduğu gibi yazın yaşanılan tembellik ve rehavetin
sonrası başlayacak okul ve iş hayatına hazırlık için bazı
önlemler almanın zamanının geldiğini belirtti.

Soğuk havaların etkisinin başladığı bu aylarda
dengeli beslenmenin bir diğer
şartı da yeterli protein alımıdır.
Doku yapımı ve onarımındaki
güçlü etkileri nedeniyle proteinler, günlük beslenmeden eksik
edilmemelidir. Enfeksiyon hastalıklarının yoğun olarak yaşandığı bu dönemlerde, protein kaynaklarının yeterli tüketilmesi,
çok önemlidir. Özellikle süt, yoğurt, peynir, yumurta, et, tavuk
ve balık gibi gıdalar proteinin en
iyi kaynağıdır.” Avlanma yasağının kalktığı bu günlerde düşen
balık fiyatları ile protein alımını
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deniz ürünlerinden almamız da
mümkündür.

6.

Yemeklerde kullandığımız yağlar da enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde önem taşır. Ayçiçeği, mısır
özü, bitkisel sıvı yağlar, omega-6
yağ asitleri, deniz ürünleri, omega-3 yağ asitleri, zeytin ve fındık yağı ise omega-9 yağ asitleri açısından zengin besinlerdir.
Saydığımız bu yağ asitlerinin immün sistem( Bağışıklık sistemi )
üzerinde iyileştirici ve güçlendirici etkileri bulunmaktadır.

7.

Tabii ki tüm bu önerileri uygularken sağlıklı ve
güçlü bir sindirim sistemimiz
olması gerekir. Sindirim sistemimizin de tembellikten kurtulabilmesi için öncelikle yazın
tükettiğimiz dondurma ve sütlü tatlı gibi yiyeceklerde özellikle mevsim değişikliğinin yaşandığı bu aylarda uzak durmamız
gerekir.

8.

S i n d i r i m s i s te m i n i n
güçlenmesi ve yediğimiz proteinleri, yağları ve vitamin mineral kaynaklarını sindirebilmesi için yazın aralıklarla
yaptığımız atıştırmaları da kaldırmamız ve ara öğünlere elveda dememiz gerekiyor. Ramazan
ayında olduğu gibi daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak istiyorsak mutlaka ara öğünlerden uzak durmamız gerekiyor.

Yapılan birçok araştırmada özellikle akşamları yaşanacak 12 saatlik bir açlığın, hem sindirim
sistemini güçlendirdiği ve hem
de yaşamı uzattığı sonucuna varılmıştır.

9.

Su tüketimi de en azından sağlıklı beslenmek
kadar önemlidir. Eğer yazın su
yerine tükettiğimiz gazı içecek
alışkanlığımız varsa bundan bir
ana önce kurtulmamız gerekiyor. Gazlı içecek alışkanlığından
kurtulmak kışın aldığımız fazladan kiloların da önlenmesi için
önemlidir. Tabii ki sadece gazlı
içecekler değil,çok fazla tükettiğimiz çay ve kahve gibi içecekler de sağlığımızı iyi yönde etkilemez. O nedenle havaların tam
olarak soğumadığı ve halen susadığımız bu günlerde su içme
alışkanlığını devam ettirmek iyi
olacaktır.

10.

Sağlıklı olmanın en
önemli şartlarından
birisi de iyi bir uykudur. Bu yüzden eğer sabah erken kalkıyorsak erken uyuyup yeterince dinlenmemiz de gerekiyor. Herkesin
yaklaşık 7-8 saatlik bir uykuya
ihtiyacı vardır. Henüz iş yaşamının ve okul yaşamının yoğunlukla başlamadığı bu günlerde
erken yatıp yeterince dinlenmek
bize çok şey kazandıracak ve kışa daha sağlıklı başlamamıza
olanak verecektir.

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Gastrit, midenin
iç yüzündeki zarın
iltihaplanması
sonucu ortaya
çıkan bir hastalıktır. Mide iltihabı
veya mide nezlesi
de denir...
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Mide nasıl
hasta olur?

astrit, midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması sonucu ortaya çıkan
bir hastalıktır. Mide iltihabı veya mide nezlesi de denir.

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

Hazırlayıcı nedenler: Ağır yemekler, fazla kuru veya sert yiyecekler, hamur işleri, tatlılar,
acı ve baharatlı yiyecekler, alkol, fazla miktarda çay ve kahve
içmek, sigara kullanmak, yemek
saatlerinin düzensiz olması, çabuk çabuk ve çiğnemeden yemek, fazla ilaç kullanmak, ateşli hastalıklar, karaciğer veya
safra kesesi hastalıkları, kalp
hastalıkları veya romatizmadır.
Tedaviye başlamadan önce hastalığın nedenini tespit etmek gerekir.

MİDE NASIL HASTA
OLUR?

Belirtileri: Mide ağrısı, bulantı
veya kusma, baş ağrısı, iştahsızlık, aniden çıkan ateş, baş dönmesi, dilde beyaz pas ve yorgunluk görülür. Midenin üzerine
bastırılınca da ağrı hissedilir.
Bu belirtiler özellikle ilkbahar
ve sonbahar aylarında artar.
Tedavisi: Perhiz ve istirahat
şarttır. Hastalığı doğuran nedenler ortadan kaldırılır. Hafif
yiyecekler yenir. Aspirin gibi
ilaçlar kullanılmaz. Yemekler,
yavaş yavaş ve çok çiğnenerek
yenir.

MİDE – BİR SİNDİRİM
ORGANI

Bu özet ile kendi şikâyetlerinizin
temel ilişkilerini daha iyi tanımanızı ve ortaya çıkabile cek belirtileri hafifletebilmenizde sizlere yardımcı olmayı
amaçlıyoruz. Midenin görevleri
hakkında yazılan bu kısa giriş,
uygun beslenmenin neden faydalı olacağını size anlatacaktır.
Burada bulacağınız pratik öneriler ve uyarlamalar ise günlük
yaşamınızı kolaylaştıracaktır.

Besinler ağızda dişler vasıtasıyla mekanik olarak parçalanıp,
tükürükle yumuşatıldıktan sonra, midede çeşitli olaylar gerçekleşir. Burada yemekler daha
da karıştırılır, protein sindirimi
başlar ve en son olarak oluşan
bu besin püresi itilerek bağırsağa geçirilir. Midenin salgı bezleri her gün su, hidroklorik asit,
proteinleri parçalayan enzimler

ve kaba bir mukus’ten müteşekkil, ortalama 1.5 litre kadar mide
özsuyu üretir. Midenin asidi sayesinde besinlerle alınan mikroplar kısmen öldürülür.
Ayrıca mide mukozası B12 vitaminini besinlerden alabilmek
için gerekli olan ve intrensek
faktör adı verilen bir madde daha üretir. B12 vitamini, kan yapımında da önemli görevleri
olan bir vitamindir.
Mide suyu ihtiyaç duyulduğu
zaman salgılanır. Mide suyu-

nun üretimi ve salgılanması tat
ve koku duyuları, vejetatif sinir sistemi ve hormonlar aracılığı ile idare edilir. Heyecan,
stres ve kızgınlık mideyi etkiler.
“Midesine vurmak” veya “midesine oturmak” deyimleri boşuna değildir. Mide duyarlı ve çok
fonksiyonlu bir “sindirim ön
işlemcisi”dir. Midenin fonksiyonları kısıtlandığı zaman, daha sonra devreye giren sindirim
organlarının yükü artar, çünkü
onlar midenin tüm görevlerini
üstlenemezler.

Midenin iç yüzeyi, bu organın
kendi kendini sindirmesini önleyen koruyucu bir mukoza tabakası ile kaplıdır. Sürekli olarak rahatsız eden ve artmış bir
hidroklorik asit üretimine yol
açan etkenler, mukoza tabakasına zarar verebilirler. Bu aşamayı, akut iltihaplanma ya da
nedenler ortadan kaldırılmadığında ise kronik iltihaplanma
takip eder. Akut bir mide mukozası iltihabı bozuk yiyecekler, çeşitli ilaçlar (aspirin örneğinde olduğu gibi salisilik
asit içeren ağrı kesiciler, kortizon), alkol veya diğer hastalıkların ya da yaralanmaların sonucunda ortaya çıkabilir. Mide
iltihabı kendini, karnın üst kısmında belirsiz bir rahatsızlık
hissi veya bulantı ve kusma ile
gösterir.
Belli ilaçların uzun süreli olarak kullanılması zorunlu olduğunda ve stres, sigara, yanlış
beslenme veya diğer etkenler
gibi başka faktörler de olaya
eklendiğinde iltihap kronikleşebilir. Bunun sonucunda mide
mukozası görevlerini yerine getiremeyecek derecede büzüşür.
Mide mukozasının iltihabı,
Helicobacter pylori bakterisine
de bağlı olabilir. Bu mikrop birçok yiyeceğin üzerinde buluna-

bilir. Akut olarak ortaya çıkan
ve “beklenmedik bir seyahat
anısı” olan Helicobacter pylori,
yalnızca midenin asit ortamına
dayanıklı olmakla kalmaz, aynı
zamanda midenin asit üretimini sürekli uyararak mide mukozasını kesintisiz olarak tahrişe
maruz bırakır. Başka sebepleri
de olan mide ülserinin oluşumunda da, bu bakterinin etkisi vardır.
Sindirim ile ilgili daha kapsamlı bilgi için “Hayatı Keşfet,
Detoksu Keşfet, Duygusal Beyin

Bağırsak, Güzel Mutlu Sağlıklı
ve 100 Yıl Yaşamak Mümkün”
adlı kitaplarıma bakmanızı
öneriyorum.
Bir sonraki yazımda “Gastrit’te
doğru Beslenme” konusuna değineceğim.
Hüseyin Nazlıkul
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