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Bırakın kutlamayı! Bizler, bu vicdani 
muhasebeyi, Avusturya’da yaşayan 
300 binden fazla Türkiye göçmeni ve 

geçmişi 50 yıla dayanan insanlar olarak her 
yıl sonunda yapmak zorundayız. 2017 yılı, 
Avusturya’daki Türkiye göçmenleri için her 
yönden çok zor ve sıkıntılı bir yıl oldu.

İzninizle gelin dobra dobra, tatlı ve acı sorularla 
bu kapıyı açalım ve hatalarımızdan ders çıkar-
maya çalışalım. Kimse kimseye zorla fikirlerini, 
siyasi duruşunu, mezhebini, meşrebini ve dün-
ya görüşünü kabul ettirmeye çalışmadan, kimse 
kimseyi farklı düşündüğü için aşağılamadan, ge-
lin sakince kişisel muhasebemizi yapalım.

Ne kabahatler işlediniz?

‘Benim siyasi görüşümü, benim liderimi be-
ğenmezsen, sana her türlü iftirada buluna-
bilir, her türlü alçaklığı yapabilirim.’ gibi bir 
ruh haline girdiniz mi ya da bu konuda söz-
lü, yazılı ve/veya fiziksel saldırılarda bulun-
dunuz mu? Mesela fikrini beğenmediğiniz 
kişi veya kişiler hakkında, konu komşuya, 
iş arkadaşlarına ya da kamuda konuşan ki-
şilere, orada burada sinkaflı küfürler ettiniz 
mi, pis iftiralarda, fitne fesat girişimlerde bu-
lundunuz mu ya da dedikodu yaptınız mı? 
Bulunduysanız, karınıza, ananıza, babanıza, 
bacınıza, kardeşinize, evladınıza böyle alçak-
ça iftiraların, sözlerin orada burada veya sos-
yal medyada yapılmasını kabul eder miydi-
niz? Bulunmadım diyorsanız, ne mutlu size?

Neden sorunlar akıllıca dile 
getirilmiyor?

Türkiye’deki sorunları, Türkiye göçmenleri-
nin tümüne zarar verecek şekilde, sağa sola 
saldırarak buraya getirdiniz mi? Niye bu so-
runlar akıllıca dile getirilmiyor? Bağırarak, 
orada burada, sosyal medyada, Facebook’ta 
tehdit ve küfürler ile hem kendinize hem top-
luma zarar verdiğinizi görüyor musunuz? 
Bugün Avusturya’da var olan, başta Türk es-
nafları olmak üzere her kesim için önyargılar-
la dolu memur davranışları ve/veya Türk va-
tandaşlarına kötü muamelelere baktığınızda, 
buna sebep olanın bu akılsızca tutumunuz 
olduğunu görebiliyor musunuz? Daha sakin, 
akıllıca ve kavga etmeden, bilgili ve kültürlü 
davranışlarla daha inandırıcı olmanız sağla-
namaz mı?

‘Para bende’ diyerek adeta  
paraya ve mala tapmışların  

duasını hiç tekrarladınız mı?

Din bezirgânlığı, Allah ve peygamber veya 
Atatürk sömürüsü yaparak, tertemiz insan ro-
lü oynayarak Maun (Kamu) Suresi’nin lanetle-
diği kişi oldunuz mu?

İnfak vazifesini ne kadar yerine getirdiniz?

Komşunuz açken, başınızı yastığa koyup ra-
hatça uyudunuz mu? Maddi ve manevi gücü, 
başkalarıyla ne kadar paylaştınız? (İnfak)

Tek gözle bakabildiniz mi?

72 millete, ırk, din, mezhep ayrımı yapmadan 
tek gözle bakabildiniz mi? Koca Yunus Emre’nin 
“Yaratılanı severim, Yaradan’dan ötürü” sözüne 

Seçiminizi
yapın!
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ÖRNEK GENCIMIZ 
Aynur Temel

“Meslek sahibi ve Almanca 
diline hakim olmayanla-

rın Avusturya’da işi çok zor.  
Eğitim, eğitim ve eğitim 

diyerek yola çıkan ailelerin 
ikinci ve üçüncü nesil çocuk-

larını bugün Avusturya iş dün-
yasının her yerinde görmek 

mümkün.” 
Sayfa 4

AYNUR TEMEL EIN VORBILD FÜR UNSERE JUGEND 

Sayfa
2´de

İnsan iki kutuplu bir yaratık 
olsa gerek.

18
2017’de esnafı zor günler bekliyor!
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Ja zu einer Kultur 
des Teilens, Gebens, 
Respekt und Liebe! 
Paylaşmaya evet, 
ayrımcılığa hayır!  S. 28

Bankamıza hoş geldiniz. 
Avusturya’nın Türkçe danışmanlık hizmeti sunan en modern 
bankacılığına hoş geldiniz. 63,04 Euro değerindeki s Komfort 
hesabı, şimdi ilk yılında ücretsiz.
Dudu Devran Durak, Ayse Gencigör

www.erstebank.at

Hemen 
geçiş

yapın!

Dudu Devran Durak
Erste Bank Meidling 
Meidlinger Hauptstraße 74, 
1120 Wien
Tel. 05 0100 – 21797 
dududevran.durak@erstebank.at

Ayse Gencigör
Erste Filiale am Campus 
Belvedere 1,  
1100 Wien
Tel. 05 0100 – 22283 
ayse.gencigoer@erstebank.at

Vorsicht:   
Worauf sollte 
man 2017 
achten ?

Aşk ve nefret 
arasında sıratı 
müstakim ?

Ramis Doğan´a Üstün Hizmet Madalyası
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Gratulation 
Herr Ramis Dogan! 

Ihre Verdienste gehören gewürdigt und 
darum vergibt Ihnen die Stadt Wien zu 

Recht eine Auszeichnung. 
Personen, welche überragende Dienste 

durch öffentliches oder privates 
Wirken für das Land Wien geleistet ha-

ben, werden durch die Verleihung des 
Ehrenzeichens geehrt. Ramis Dogan 

hat vor kurzem das Große Goldene 
Ehrenzeichen mit dem Stern erhalten. 

Ramis Dogan

Markus Rumelhart

S. 10Wechseln Sie zu der KontoBox, die Ihnen am besten passt.
Ob S, M, L oder XL: Bis 31.5.2017 zu einer neuen KontoBox wechseln,  gratis  probieren 
und auf Wunsch einfach umtauschen.

Mitten im Leben
www.bawagpsk.com
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YENİ: GAZİ AYRAN – ÖZEL TASARLANMIŞ 
PRATIK PET ŞİŞEDE ŞİMDİ MARKETLERDE

H a y a t  s e n i n l e  g ü z e l

YENİ

Entgeltliche Anzeige

NEUES KINDERGELDKONTO FÜR GEBURTEN SEIT 1.3.2017:

• MEHR GELD FÜR DIE ZEIT MIT IHREM KIND

• 1000 EURO BONUS FÜR PARTNERSCHAFTLICHKEIT 

• BEZAHLTER FAMILIENMONAT FÜR VÄTER

Weitere Informationen unter www.bmfj.gv.at oder 0800/240 262

NEUES KINDERGELDKONTO FÜR GEBURTEN SEIT 1.3.2017:

MEHR GELD FÜR DIE ZEIT MIT IHREM KIND

Es liegt in Ihren Händen

ZEIT FÜR
IHR KIND!

Sayfa
3´de

Tüfek icat 
edildi, mertlik
niye bozuldu?

Vorsicht: Doppelpass ist verboten!
Çifte vatandaş olanlar dikkat etsin
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Avusturya´da çifte vatandaşlık 
kanunen yasak!

Seçimler ve seçim propagandaları nedeniyle 
kontroller artacak. Avusturya basını ve siyas-
eti her gün bu konuya dikkat çekiyor. Hatta 16 
Nisan referandumunda Avusturya‘ da oy kul-

lanacak Türk vatandaşlarının kapılarda kontrol 
edilmesi gerektiği yazılıp çiziliyor. 

Yazılanları bilgilendirmek ve uyarmak
 için toparladık.

S. 22-23

Sayfa
2´de

S. 3Sevgili Yeni Vatan Gazetesi okuyu-
cuları, 2017 yılını geride bırakırken 
her yıl olduğu gibi bu yıl da hepi-
mizin kendisine sorması gereken 

sorular olduğuna inanıyoruz.

2017 yılınının tatlı ve acı  
muhasebesine davet!
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aksi bir şekilde, hiç iblisin askeri oldunuz mu?

 Neden bu bölünmüşlük?

Cahili ve aydını ile sayısı 300 bini aşan 
Türkiye göçmenlerinin, neden bu kadar kim-
sesiz, düşmüş, fırkalara ve mezheplere bö-
lünmüş olduğunu hiç düşündünüz mü, bunu 
kendinize dert edindiniz mi?

Sorguladınız mı?

Türkiye göçmenleri etrafındaki, üretim kabı-
zı, ben merkezli düşünen siyasetçileri, oldu-
ğundan fazla saat yazmaktan imtina etmeyen 
dolandırıcı avukatları, medya, dernek, fede-
rasyon, cami, cem evi adı altında sözde kamu 
ve toplum için çalışan ama özde kendi nefis-
lerini, makamlarını ve ceplerini düşünen arı-
zalı kişi, kurum ve kuruluşları hiç sorguladı-
nız mı?

 

Nitelikli dolandırıcılık

Partilerin içinde, fikir ve hizmet üretip kamu-
ya fayda sağlamak yerine, kendi işlerini takip 
edip nitelikli dolandırıcılık yaparak, cep dol-
durarak, onun bunun önünde diz çöküp yal-
taklık yaparak, hak yiyerek, Viyana pazar-
larında, Viyana reklam masalarında, uyum 
masalarında, toptancı masalarında, vatanda-
şını sırtından bıçaklayarak sözde İdris rolün-
de, özünde namussuz bir iblis oldunuz mu? Ya 
da olanlara karşı çıktınız mı?

Tüm okuyucularımızı, dostça, bu sorular-
la muhasebeye davet ediyoruz. Değerli Yeni 
Vatan Gazetesi okuyucuları; hayırlı, uğurlu, 
başarılı ve mutlu yeni bir yıl dileklerimizle bir-
likte sizleri, yapılan yanlış ve kötülüklere tövbe 
etmeye, af dilemeye ve affetmeye davet ediyo-
ruz. Avusturya’nın demokratik hukuk devleti 
yapısı içerisinde, kaba kuvvet kullanmayan, 
eğitime öncelikli önem veren, aydın, kültürlü 

ve aklı başında olan herkesle diyaloğa hazır bir 
toplum için hepimizin üzerine büyük görevler 
düşüyor. Birinci şart, içinizdeki nefret kirini at-
mak ve sevgi tohumlarını yeşertmektir. Nefrete 
“Hayır!”, sevgi ve saygıya ise “Evet!” demeye 
daveti, 2017 yılının amentüsü yapalım. Hayırlı 
ve uğurlu yeni bir yıl dileği ile…

Hürmetlerimizle, Yeni Vatan Gazetesi

Dinin sahibi Yüce Kudret’e, tüm değerli okuyu-
cularımız adına, Yusuf Peygamber’in Furkan’da 
geçen duası, 2017 yılı için niyazımızdır:

“Yüce Rabbimiz! Göğsümüzü nurunla ge-
nişlet, ilmimizi arttır, bakış ve anlayışı-
mızı güçlendir, sevdiklerine sevdir. Yüce 
Rabbimiz! Kitabındaki bütün güzellikle-
re bizi erdir, hayır, bereket, başarı ve mut-
luluk sendedir. Ey gökleri ve yeri var eden! 
Sen bizim dünya ve ahirette tek dostumuz 
ve tek koruyucumuzsun.” 

Dindarlık
ahlaklı olmak
için yeterli mi?

15 Ekim seçimlerine önem verelim
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Bayramda 
barışa davet

Bölünmüş bir toplum istemiyoruz
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„Wir wollen keine Gesellschaft, 
die sich in Gewinner und  

Verlierer teilt und spaltet“
- Nurten Yılmaz
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Sayfa 3´de
Die Spreu 
vom Weizen
trennen

66 yaşında örnek sporcu insan
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Ali Yavuz Kuşcu, Vorbild mit 66:
Boxer, Pilot und Unternehmer
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Munzur´dan
Amerika´yı
fethetti!

 Yasa dışı çifte vatandaşlık incelemesi
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Entgeltliche Anzeige

NEUES KINDERGELDKONTO FÜR GEBURTEN SEIT 1.3.2017:

• MEHR GELD FÜR DIE ZEIT MIT IHREM KIND

• 1000 EURO BONUS FÜR PARTNERSCHAFTLICHKEIT 

• BEZAHLTER FAMILIENMONAT FÜR VÄTER

Weitere Informationen unter www.bmfj.gv.at oder 0800/240 262

NEUES KINDERGELDKONTO FÜR GEBURTEN SEIT 1.3.2017:

MEHR GELD FÜR DIE ZEIT MIT IHREM KIND

Es liegt in Ihren Händen

ZEIT FÜR
IHR KIND!

Sayfa
14´te

 1047 Avusturyalı 
Türk ile başlıyor!

Stres olmadan dikkatli olmaya davet.

Müller’de Türk 
müşterilere
ırkçı saldırı

Charity des ORF feiert Geburtstag
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ORF‘in yoksul insanlara yardım 
kampanyasına davet! S. 28
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Wir gehen wählen!
Mutlaka oy kullanalım!

S. 16-17 S. 24-27
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TÜSİAD tarafından yapılan ya-
zılı açıklamada:

„Avusturya’da yeni kurulan ko-
alisyon hükümetinin progra-
mında „AB’nin Türkiye ile mü-
zakereleri kesmesi için diğer 
üye devletlerle ittifak arayışı“ 
yönünde ifadeler yer alması 
son derece olumsuz bir girişi-
midir. Bu yaklaşım ikili ilişki-
lere ve Avrupa değerlerine za-
rar vermektedir. Türkiye dahil 
tüm Avrupa halklarının ekono-
mik ve güvenlik çıkarları ile çe-
lişmektedir. Ayrıca Avrupa’nın 
küresel rolüne ve demokratik 
değerlerine zarar veren popü-
list siyaset yöneliminin yeni 
bir halkasıdır. Türkiye’nin de-
mokratik reform gündemi ve 
AB sürecine dönmesi önceli-
ğimizdir. AB’nin de aşırı popü-
list söylemlerden sakınan yapı-
cı ve olumlu etki politikalarını 
benimsemesi gerekir. Dünyada 

hızlanan dijital dönüşüm dö-
neminde Batı demokrasisi ve 
ekonomisi önemli bir sınavdan 
geçiyorken, Avrupa‚da tarihsel 
sorumluluk sahibi ve uzak gö-
rüşlü politikaların baskın çık-
masını diliyoruz“ denildi.

Kısa adı TKG olan Avusturya 
Türk Kültür Cemiyeti ise yap-
tığı yazılı açıklamada şunları 
ifade etti: „Avusturya’da yeni 
kurulan hükümetin programın-
da yer alan ‚Avrupa Birliği’nin 
(AB) Türkiye ile müzakerele-
ri kesmesi ve bunun için müt-
tefikler aranacağı‘ yönünde-
ki ifade‚ talihsiz ve üzücüdür 
ve Avusturya’nın tarihten ge-
len sorumluluğuna ve şu anda-
ki bağımsız bir ülke konumuna 
yakışmamaktadır. Avusturya 
hükümeti, tam tersine kendi 
çıkarı için ve Türkiye üzerin-
den ağırlığını kaybetmemek 
için dostluk köprüleri atmalı-

dır. Türk hükümeti ile olan so-
runlar tüm Türkiyenin gelece-
ğine yönelik olumsuz siyasete 
neden olmamalı. Sap ile saman 
birbirine karıştırılmamalı. Ne 
Avusturya, Türk hükümetleri 
ile sorunlarını iç politika mal-
zemesi yapmalı ne de Türk hü-
kümeti Avusturya’da yaşayan 
300 binden fazla Türkiye göç-
meni üzerinden iç politika yap-
malı. İki bağımsız ülke herşe-
ye rağmen dostluk köprülerini 
yıkmamalıdır.“ 

AK Parti Hükümeti  ne dedi ?
Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan 
yapı lan yazı l ı  açıklamada, 
söz konusu ifade hakkında, 
„Avusturya’nın yeni hüküme-
tinin programındaki bu talih-
siz ve basiretsiz ifade, ayırım-
cılığı ve ötekileştirmeyi temel 
alan siyasi akım hakkında taşı-
nan endişeleri maalesef doğru-
lar niteliktedir“ denildi.

Dostane olmaktan 
uzak

Açıklamada, „Bunun yanı sıra 
AB’nin ülkemizle yaptığı akitler-
den kaynaklanan yükümlülükle-
rinden bunlar yokmuşçasına kaç-
maya çalışmak ve bunu yaparken 
de yanına müttefikler aranacağı-
nı söylemek dürüst olmadığı gi-
bi dostane olmaktan da uzak bir 
yaklaşımdır“ ifadelerine yer veril-
di. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

„Küresel düzeydeki sınamalar kar-
şısında müttefikler aranacak yer-
de ülkemizin meşru haklarını hiçe 
sayma yolunda karşımızda ittifak 
arandığının hükümet programıy-
la ilanı siyasi ve diplomatik ada-
ba da yakışmayan bir üsluptur. 
Türkiye’nin dostluğunu kaybetme 
sınırlarını zorlayan bu ifadeler ha-
yata geçirilmeye çalışıldığında la-
yıkıyla karşılıklarını bulacaktır.„ 
(Foto-Pictures AP)

 Yeni Avusturya 
hükümetine tepkiler

Kısa adı TÜSİAD olan Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, 
Avusturya’da yeni kurulan koalisyon hükümetinin Türkiye’ye olan tavrı ve programında yer alan ifadelerin 

ikili ilişkiler ve Avrupa değerlerine zarar verdiği duyuruldu.
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Yeni Hükümet
ÖVP - FPÖ

Muhafazakar Avusturya Halk 
Partisi (ÖVP) ve  sağcı Avusturya 
Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) kuraca-
ğı koalisyon hükümeti, pek çok ba-
kımdan Avusturya siyasetini tama-
men yenilemeye ve hatta Avrupa 
Birliği (AB) içinde de önemli etki 
yapmaya aday.

Kilit bakanlıklar aşırı sağcıların

Seçimlerden birinci parti ola-
rak çıkan ÖVP’nin genel başkanı 
Sebastian Kurz ve FPÖ lideri Heinz-
Christian Strache arasındaki ko-
alisyon görüşmeleri sonrası yeni 
hükümette içişleri ve savunma ba-
kanlıkları sürpriz bir şekilde aşırı 
sağcı partiye bırakılıyor.

Bu, Avusturya’da bundan böy-
le tüm silahlı kuvvetlerin, ordu ve 
polis gücünün ve de istihbarat teş-
kilatının popülist milliyetçi par-
ti kadroları tarafından yönetileceği 
anlamına geliyor.

Yeni hükümetteki sürprizler bunun-
la da sınırlı değil.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana 
ÖVP’ye bağlı siyasetçiler tarafından 
yönetilen Avusturya diplomasisi 
de, aşırı sağcı partinin eline geçiyor.

FPÖ, Karin Kneissl’in Avusturya 
Dışişleri Bakanı olacağını açıkladı. 
Kneissl, Avusturya kamuoyu tara-
fından iyi tanınan ünlü bir gazete-
ci ve İsrail’e yakınlığıyla bilinen bir 
Orta Doğu uzmanı.

Yeni hükümet programındaki en 
belirgin değişikliklerden biri de 
mültecilerle ilgili.

Mültecilere yönelik önlemler

Avrupa’ya yönelik mülteci akımına 
ve Avusturya’daki İslam’a karşı yıl-
lardır en sert önlemlerin alınmasını 
talep eden FPÖ’nün etkisi bu alan-
da da kendini hissettiriyor.

Ancak seçimlerde yüzde 57’yi aşan 
bir destek alan iki partinin kuraca-
ğı hükümetin, seçmenlere verdikle-
ri vaatleri yerine getirmesinin parla-
menter demokrasinin gereği olduğu 
da vurgulanıyor.
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Viyana’nın tarihi merkezinde yer alan ünlü Eschenbach Sarayı’nda hafta içinde yapılan kitap 
tanıtımına, Avusturya’nın siyaset, basın ve cemiyet temsilcilerinin yoğun ilgisi dikkat çekti.

hafta.eu adlı Avrupa´da 
kültür, sanat ve siyaset 
alanlarında uzmanlaşmış 

profesyonel gazeteciler tarafın-
dan yayınlanan haber sitesi ha-
beri şöyle verdi:

Viyana- Kitabın adı, “Kant’ın Sis 
Bulutları Üzerinde Yürüyüşü”. 
Kitap, 18’inci yüzyılda yaşayan 
Kant’ın 1781 yılında yayınladığı 
“Saf Aklın Eleştirisi (Kritik der 
reinen Vernunft)” adlı ünlü ya-
pıtını, 19’uncu yüzyılda yaşamış 
olan romantizmin ünlü temsilci-
si Alman ressam Caspar David’in 
“Bulutların Üzerinde Yolculuk” 
adlı tablosu ışığında anlatıyor.

Kitap, İslam ve Hıristiyan dünya-
sına, özellikle Immanuel Kant’ın 
başta akıl yolu transzendental 
(deneyüstü) ahlak felsefesini 
kullanarak kendilerine ve toplu-
ma görev bilincini getiren erdem-
li insanların teorilerinin prati-
ğe uygulanabileceğini anlatan 
bir analiz olması ile dikkat çeki-
yor. Ağır temasına rağmen filo-
zof Bernhard Königstein tarafın-
dan çok basit bir şekilde kaleme 
alınan kitabın tüm masrafları-

nı karşılayan, baskı ve dağıtım 
sorumluluğunu üstlenen Neue 
Welt Verlag Yayınevi’nin ortak-
larından Birol Kılıç, “Bu eser ile 
Avusturya toplumuna, Türklerin 
aslında akıl, erdem, dürüstlük 
konularında özünde aileden ge-
len felsefi, ahlaksal bir duruşları 
olduğunu anlatmak ve Kant gibi 
büyük bir dehayı anlamaları ha-
linde kurulabilecek ortak köprü-
ye katkı sağlamak istedim” dedi.

Kitap tanıtımının açılış konuş-
masını Avusturya’nın en eski ku-
ruluşlarından biri olan Ticaret 
Lonca Kuruluşu’nun başkanı 
Dr. Margarete Kriz-Zwittkovits 
y a p t ı  ve  ş u n l a r ı  s ö yl e d i : 
“Kuruluşumuz, 1800’lü yıllar-
da bizzat Habsburg kayzeri ta-
rafından kurulan bir kuruluştur. 
Ticaret demek, aslında ahlak de-
mektir. Üretim demektir. Hizmet 
demektir. Sayın Birol Kılıç, sade-
ce üyemiz değil aynı zamanda 
yıllardır yönetim kurulumuzda 
da yer alan örnek bir yatırımcı-
dır. Avusturyalı bir Türk olarak 
kendisi, Alman ve batı dünyası-
nın aydınlanmasının ahlak ve er-
demi formüle eden ünlü filozofu 

hakkındaki böyle bir yayını, bü-
yük bir sabır, yatırım ve tanıtım 
ile Avusturya kamuoyuna sunan 
örnek bir kişidir. Toplumumuza, 
ahlaklı ve erdemli olmanın, her 
alanda ne kadar önem teşkil etti-
ğini hatırlatmaktadır.  Bu değer-
li eserin bu sarayda tanıtılması 
da bizim için büyük bir onur-
dur. Yazarı ve yayıncı Sayın Birol 
Kılıç’ı kutlarım.”

Kısa adı ÖVP olan Avusturya 
Halk Part i l i  eski  Savunma 
Bakanı, ÖVP Etik Kurulu Yönetim 
Kurulu Üyesi ve İran-Avusturya 
Dostluk Cemiyeti Başkanı Dr. 
Werner Fasslabend da tanıtım 
gecesinde söz alarak şöyle ko-
nuştu: “Bu  çok değerli eserin 
tanıtımında yer almam için ya-
yinevi sahibi  Birol Kılıç tarafın-
dan davet edildiğimde,  bugün 
çok sıkışık olan akşam randevu-
larımı bir kenara bırarak hemen 
‘evet’ cevabını verdim. Böyle bir 
toplantıda konuşma olanağı ve-
rildiği için minnettar ve müte-
şekkirim. Immanuel Kant’ı  ne 
asıllı olursak olalım özünde an-
lamamız gerekiyor.‘Kendin için 
istemediğini başkası için de sa-

kın isteme’  sözleri ve eğer du-
rum belirsizse, durumu çöz-
mek için ‘kategorik zorunluluk’ 
(Kategorischer Imperativ) deni-
len ilkeyi devreye sokmamız ge-
rektiği gibi yaklaşımları onun 
teorisinin sadece bir basama-
ğı. Siyasette, dinde, ekonomide 
ahlaklı ve erdemli insanlara ih-
tiyacımız var. Yazar  Bernhard 
Bernhard-Königstein ve yayıncı 
Birol Kılıç’ı içtenlikle tebrik ede-
rim. Bu eser birçok alanda çıta 
yükselmiştir.”

Toplantıda, Avrupa Gazeteciler 
B i r l i ğ i  B a ş k a n ı  O t m a r 
Lahodinsky de özellikle medya 
ve ahlaklı gazetecilik üzerine bir 
konuşma yaptı. ÖVP Milletvekili 
Efgani Dönmez de söz alarak 
şunları söyledi: “Önemli olan 
köken değil, insanların erdem-
li duruşlarıdır. Ben bir Türk işçi-
sinin evladı olarak ailemin isteği 
ve desteği ile Avusturya’nın bize 
sunduğu eğitim olanaklarından 
yararlandım, çalıştım ve hep ak-
lın, bilimin yolunda erdemli bir 
insan olmak için mücadele et-
tim. Herkesi bu sırat-ı müstakim 
olan, akıl ve görev sorumluluğu 

Ahlak ve akıl diyen Kant 
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olan yola davet ediyorum.”

A l m a n  İ k i n c i  Te l ev i z yo n u 
ZDF’in eski Güneydoğu Avrupa 
Sorumlusu Klaus Prömpers de, 
Avusturya ve Almanya’da ba-
sın ve siyaset alanlarındaki etik 
anlayışı konusunda konuşarak, 
„Kant, Almanya ve Avusturya 
basınında yayınlanan bazı ha-
berlerden dolayı mezarında fırıl-
dak gibi dönüyordur herhalde. 

Dürüst haberciliğe her zaman-
dan daha fazla ihtiyacımız var. 
Dünyanın her yerinde“ dedi.

Yayıncının Kant 
yorumu

Yayıncı Birol Kılıç, Almanca ola-
rak yaptığı konuşmasında, bu 
kitabı yayınlamaktaki amacının 
çok basit olduğunu belirterek 
şunları söyledi:

“Büyük filozof Kant’a göre her 
şey, akıl yolunu kullanma ve bu-
na eğilim göstererek düşünme 
temelini güçlendirmek içindir. 
Aklı ön plana çıkarma, sadece 
kendi bildiğinizle yetinmeme-
yi ve ortak akıl ile düşünmeyi de 
sağlar. Temel olarak ifade ettik-
lerime bakarsak aslında akıl, ba-
şarının da esin kaynağıdır. Aksi, 
kısa ya da uzun vadede bir bilin-

mezliktir, hızlanabilir istikrarsız 
dönüşümlerdir. Sonucu da mut-
suz bir toplumdur. Evet, çevre-
mize bir bakalım, kim mutlu, 
kim mutsuz ve neden?

Kant, Akıl ve Kur’an

Bundan bir yıl önce, Osmanlı ve 
Habsburg imparatorluklarının 
500 yıllık karşılaşmalarını ve et-
kileşimlerini anlatan 800 say-
falık bir eseri, Avusturya Bilim 
Akademisi’nin 24 bilim adamı 
ve kadını ile dört yıllık büyük bir 
çalışmanın ardından yayına sok-
muştuk.  Eserimiz şu an Almanca 
konuşulan ülkelerde, kaynak bir 
eser olarak bilimin hizmetinde.

Ondan önce de Hz. İsa ve ardın-
dan İstanbul’un Konstantinopol 
olarak kuruluşunu ve sonrası-
nı anlatan eserler yayınlamış-
tık. Tarihte  yöneticilerde iki te-
mel eksiklik görüyoruz: İlki, 
aklın devre dışına çıkarılma-
sı. İkincisi, erdemsizlik. İşte 
Immanuel Kant, Doğu Prusya 
Alman Krallığı’nın başkenti 
Königsberg’de 1724’te başlayan 
ve bu kıyı şehrinden hiç çıkma-
yarak ancak devamlı insanlar 
ile görüşerek sürdürdüğü 80 yıl-
lık yaşamında, aklın, gönlün ve 
vicdanın, tanrıyı oyunun içi-
ne dahil etmeden çalıştırılması-
nın teorik formüllerini bulmuş-
tur. Onun ortaya attığı teoriler, 
daha sonra UNO’nun kurulma-
sı için kullanılmıştır. Immanuel 
Kant’ın değeri 21’inci yüzyılda 
daha da fazla ortaya çıkacaktır.
Eğer Kant’ın ne dediğini çok ba-
sit olarak herkesin anlayabilece-
ği bir dilde konuşursak: ‘Sapere 
aude: Aklını kullanma cesareti-
ni göster.’ Burada Kant, özetle 
aklını çalıştır diyor. Bunun için 
cesaret göster diyor. Aklını kim-
senin emrine verme diyor. Ben 
bir Türk olarak aslında bunu öğ-
rendim. Türkçe’de çok ama çok 
felsefi atasözlerinin olduğunu 
unutmayalım. Mesela bunlardan 
biri; ‘Kılavuzu karga olanın bur-
nu pislikten kurtulmaz.’ İslam 
dininin kutsal kitabı Kuran-ı 
Kerim’in Yunus Suresi 100. ayeti-
nin meali ise şöyle: ‘Aklını çalış-
tırmaz isen üzerine pislik yağdı-
rırım.’ Bir başka ayette ise ‘Sen, 
sağırlara, üstelik akılsız da olan-
lara dinletebilir misin?’ (Kur. 
10:42)

Kommerzialrat Margarete Kriz-Zwittkovits- Ehrenpräsidentin Österreichische 
Gewerbeverein Frau Kommerzialrat  Margarete Kriz-Zwittkovits- Ehrenpräsidentin 

Österreichische Gewerbeverein

Internationaler Preisträger Julij Malakh, Violine
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Türkiye, Avusturya,  
akıl, ahlaksızlık ve  

çürümüşlük

Şu anda Türkiye’deki en büyük 
sorunun akıl tutulması oldu-
ğunu ve bunun akabinde vuku 
bulan sorumsuzluk ve ahlak-
sızlık kültürünün toplumu çü-
rüttüğünü görüyor ve üzülüyo-
rum. Ne Türk kültüründe ne de 
İslam dininde akılsızlık, ahlak-
sızlık takdir edilir. Tam tersine, 
ister agnostik ister ateist ister 
inançlı olsun Türkler arasında 
en çok sarf edilen sözlerin, ah-

lak, akıl ve erdem olduğunu du-
yarız. Aynı sorunu Avusturya’da 
da görüyorum. Son seçim süre-
ci, ahlaktan oldukça uzak bir sü-
reçti. Ben ahlak doktoru değilim. 
İnsanların özel hayatlarından 
bahsetmiyorum. Kamu önünde-
ki hizmetlerden,  kamu sorumlu-
luğundan, kamu malının çalın-
ması ve peşkeş çekilmesinden  
ve kamu gücünün kötüye kul-
lanılmasından bahsediyorum. 
İsa ve Muhammed`i birleştiren 
en önemli nokta, tevhit ve şir-
ke karşı uyarıları dışında, emin 
ve erdemli insanlar olarak kamu 

hakkı konusunda insanlığa ör-
nek olmaları değil midir? İslam 
dininde peygamber ve kul ola-
rak kabul edilen Muhammed’in, 
Beyt-ül Mal’dan yani devlet ma-
lından yiyenlerin, aşıranların ce-
naze namazını kılmadığı bilin-
mektedir. Buna  ‘Gulul Suçu’  adı 
verilmektedir. İşte Kant, bu ah-
laktan bahsetmektedir. Cennet 
ve cehennemi metafizik kavram-
lar olarak bir kenara bırakalım. 
Önemli olan, bu ‘Transzendent 
Tanrı’ anlayışında ölçüm yapa-
cağımız tek değer olan ahlak, or-
tak aklın kullanılması, iyi niyet, 

erdem, kamu düzeni ve kamu çı-
karı değil midir?

Kant, akıl, ahlak ve 
Sapere Aude!

Kant,  işte bu ahlaki aydınlan-
ma düşüncesinin kurucu ilkesi 
olan akıl konusunda şöyle der: 
‘Aydınlanma, insanın kendi su-
çu ile düşmüş olduğu bir ergin 
olmama durumundan kurtulma-
sıdır. Bu ergin olmayış durumu 
ise, insanın kendi aklını bir baş-
kasının kılavuzluğuna başvur-
maksızın kullanamayışıdır. İşte 
bu ergin olmayışa insan kendi 
suçu ile düşmüştür; bunun ne-
denini de aklın kendisinde de-
ğil, fakat aklını başkasının kıla-
vuzluğu ve yardımı olmaksızın 
kullanmak kararlılığını ve yü-
rekliliğini gösteremeyen insan-
da aramalıdır:  Sapere Aude!’

Kant’ı neden sevdim?

İşte benim Immanuel Kant’ı ne-
den çok sevdiğimin cevabı, yıl-
lardır matematik, fizik, kimya ve 
genetik başta olmak üzere din-
ler tarihi üzerinde çalışmış bir 
kişi olarak çok basit. Kant; is-
ter Müslüman, ister Yahudi is-
ter Hristiyan ister ateist olsun 
hepimiz arasında ahlak-akıl fel-
sefesi ile köprüler kuracak bir 
bilim adamıdır. Ben onun yazı-
larında inanın ailemden aldı-
ğım beşeri eğitimi görüyorum. 
Ben Kant´da, bir Müslüman 
Türk Avusturya vatandaşı ola-

Birol Kılıç - Verleger, Neue Welt Verlag und Yeni Vatan Gazetesi

Kants Wanderung über das 
Nebelmeer
Neue Welt Verlag
ISBN:    978-3-9503981-9-9
Österreich: 9,90EUR (AT) 
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rak Kuran ve Peygamber ve 
ehl-i beyt ahlakını görüyorum. 
Korkmuyorum Kant felsefesinde 
buluşmaya. Olanı ve karanlıkta 
bilerek şeytani bir oyunla bıra-
kılanları, gelin Kant ile aydınlı-
ğa çıkaralım diyorum. Yahudi ve 
Hristiyan dinini iyi bilen bir in-
san olarak inanıyorum ki aynı 
duygular Hristiyan ve Yahudiler 
içinde geçerlidir. Musa ve İsa, 
farklı ahlaki felsefeler mi sun-
du? Hayır. Aklı devre dışında bı-
rakmazsak ve başkalarının em-
rine vermez isek inanıyorum ki 
tüm ateist, agnostik ve deistler-
le de Kant felsefesinde buluşa-
biliriz. Bu konuda gerçek aydın 
olan Müslümanların korkması-
na gerek yok. Akıl, bilim, sanat 
ve aydınlanma, hem Hristiyan 
hem Müslüman dünyasında de-
vam etmelidir.

Sapere Aude aslında  
aydınlanma çağının özü 

değil midir?

Burada aklı devre dışı bırakma-
dan, tam tersine ve özellikle ak-
lı mürşit kılarak ve kullanarak 
kendin dâhil tüm insanlığa hiz-
met anlatılmaktadır.
Burada aydınlanma çağı, dog-
matiklerden uzaklaşarak kuru-
cu merkez ilke olarak aklı, dö-
nüşümlerde öne çıkarmakta, 
savunmakta ve indikatör ola-
rak kullanmaktır. Bunun için 
de Kant, özünde korkak, süne-
peleştirilmiş ve orta çağ karan-
lığından bu yana aklını başka-

sının emrine vermiş olan başta 
Avrupa halkına, aklını kullanma 
cesaretini göstermesi gerektiğini 
1781 yılında anlatmıştır. Peki şu 
anda 2017 yılında sünepeleştiril-
miş halk yığınları yok mu?

„Ödev ahlakı“  ve „İyi 
niyet“ kavramları

Kant, ‘ödev ahlâkı’ diye bir terim 
ortaya atmıştır. Kant felsefesi-
nin temelini aslında işte bu ödev 
ahlakı oluşturur. Kantçılar, bu-
nu şöyle açıklıyor: „Birine yap-
tığınız yardım, bazı durumlar-
da kötü netice verebilir. Bunun 
için elinizden gelen bir şey yok-
sa eğer, sizin yaptığınız davra-
nış etiktir. Burada önemli olan 
şey “iyi niyet” kavramının içi-
dir. Kant’a göre iyi niye, ödev 
olarak görüldüğü için sahip olu-
nan niyettir. İnsanların niyeti iyi 
mi kötü mü ona bakmak gereki-
yor. İnsanların gerçekleştirdiği 
davranışları, ödev ahlakı ile ger-
çekleştirmeleri gerektiğini söyle-
mek kolaydır. Ancak iyi niyet, ço-
ğu zaman ödev ahlakıyla değil, 
kişisel eğilimler ile şekillenir. İyi 
niyet ile yaptığımızı söylediğimiz 
birçok düşünce, aslında kişisel 
eğilimlere katkı yapıyordur. Bu, 
insan olmanın doğasında vardır. 
Bu nedenle yargılanacak bir şey 
değildir. Örneğin kendi düşünce-
sini herkes doğru gördüğü için, 
bu düşünceyi insanlara aşılama-
ya çalışmayı iyi niyet olarak gö-
rebiliriz. Ancak bu ödev ahlakın-
dan ileri gelmemektedir. Burada 

kişisel eğilim ön plana çıkmakta-
dır. Kant’a göre iyi niyetin teme-
li, ödev gereği olmasıdır… Ödev 
etiğinin gerektirdiği gibi davran-
mak anlaşılabilir bir şey. Ancak 
ödevin ne gerektirdiğini her za-
man bilemeyiz. Hayat içerisinde 
sık sık ikilemlerde kalırız. Neyin 
bizim için ödev gereği olduğu 
konusunda da ikilem yaşayabi-
liriz.“

Felsefeciler haklı olarak soru-
yorlar: Kant’ın ahlâk felsefesi-
ni anlamak için Kant’ın yaşadı-
ğı dönemde çözülmeye çalışılan 
problemi iyi bilmek gerekmiyor 
mu?

Kant düşüncelerini geliştirirken 
hangi problemleri çözmeye çalı-
şıyordu? Ortaya koyduğu görüş-
ler, o günün dünyasında neye 
karşılık geliyordu? Eski çağlar-
dan beri insan ahlakının temeli-
ni din oluşturuyordu.

‘Neden ahlaklı olmamız gerekiyor?’ 
sorusuna verilecek cevap basitti: 
„Çünkü Tanrı öyle istiyor. Tanrısız 
inançlarda ise melekler ve ruhlar 
ahlâklı olmayı öğütlüyordu.“

Kantçıların notlarındaki or-
tak notktalardan biri şudur: 
“Özellikle tek tanrılı dinlerin 
kutsal metinlerine baktığımız 
zaman ahlâkın doğrudan emre-
dildiğini görüyoruz. Öldürme, 
çalma, zina yapma, güçsüz-
lere zarar verme gibi emirler, 
Allah’tan gelen emirler oldukları 

için caydırıcılığa sahipti. Üstelik 
kutsal metinlerde, cennet ve ce-
hennem gibi kötülüklerin ceza-
landırılacağı, iyiliklerin ödüllen-
dirileceği sonsuz bir yerden söz 
ediliyordu.

“Kategorik zorunluluk” 
– Kategorischer 

Imperativ

Buna rağmen Kant, ödevin ne 
olduğunu kolaylıkla bilinebile-
ceğini söyler. Eğer durum belir-
sizse, durumu çözmek için “kate-
gorik zorunluluk” (Kategorischer 
Imperativ) adlı Kant ilkesini dev-
reye sokmamız gerekir. Burada 
ortasında bulunduğumuz du-
rumu başka insanlar için hayal 
ederek değerlendirmemiz gere-
kir. Aslında Kant’ın evrensel ah-
lak yasası bu temel üzerine ku-
ruludur. Kant`a göre bir eylemi 
gerçekleştirirken “bütün insan-
lar böyle yapsa evren nasıl olur” 
diye düşünmek gerekir.  Doğru 
değil mi? Eğer cevabınız olum-
luysa bu eylem ödev etiğine uyu-
yor demektir. Örneğin verdiğiniz 
sözü tutmayacağınız zaman şöy-
le bir dünya hayal edin ki kimse 
sözünü tutmuyor. O dünya daha 
güzel mi olurdu? Eğer cevabınız 
hayır ise sözünüzü tutmalısınız.  
Kant’a göre, ahlâk için mutlulu-
ğu vurgulamak ahlakın doğasını 
anlamamak demekti. Onun ba-
kışıyla, insandaki iyi ve kötü al-
gısı insana duyulan saygı ile şe-
killenmeliydi. İnsanın özgür bir 
varlık olduğunun kavranması 
ve insana saygı duyulması çok 
önemliydi.“

Bu sözlere benim katacağım bir 
söz yoktur.

Ahlak değerleri akıl dışına atıl-
mış bir toplum, çürümüş bir top-
lumdur. Bakın çevrenize, çürü-
müşlüğün diz boyu olduğunu 
görürsünüz.

Tek şartla, gözlerinizi, gönlünü-
zü ve aklınızı kimsenin emrine 
vermeden çalıştırın.

2024 yılındaki 300. doğum yı-
lına kadar Kant`ı, Türk asıl-
lı Avusturya vatandaşları ola-
rak hem sevgili yeni vatanımız 
Avusturya’da hem aziz vatanı-
mız Türkiye’de köprüler kurmak 
için tanıtmaya niyetliyiz.“

Dr. Werner Fasslabend -Präsident des Austria Institut für Europa- und 
Sicherheitspolitik / AIES
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Kursnummer 1110 (69 Euro für 10 
Unterrichtseinheiten)

Donnerstags ab 11.1.2018 bis 15.2. 
von 19 bis 21h

VHS Landstraße, Hainburger 
Straße 29, 1030 Wien

F o l g e k u r s  ( K u r s n u m m e r 
1 5 6 1 ,  6 2 , 1 0  E u r o  f ü r  9 
Unterrichtseinheiten)

Türkçe – Perfektioniere 
deine Muttersprache!

Ana dilinizi ya da ailenizin ana 
dilini en iyi şekilde anlamak, 
yazmak, okumak ve konuşmak 
istemez misiniz? Sizler için yap-

tığımız bu kurslarımız ile “ana 
dilinizi“ daha iyi kavramanızı ve 
kendinizi daha iyi ifade etmenizi 
sağlayacaksınız.

Freitags ab 16.2.2018 bis 23.3. von 
18 bis 19:30h

VHS Landstraße, Hainburger 
Straße 29, 1030 Wien

Buchungen sind ab sofort mög-
lich – 

online via www.vhs.at 

oder persönlich/telefonisch in 
der VHS Landstraße: 

01/891 74 103 000.

Perfektioniere deine 
Muttersprache: Türkisch!

Ana dilinizi ya da ailenizin ana dilini en iyi şekil-
de anlamak, yazmak, okumak ve konuşmak iste-

mez misiniz? Sizler için yaptığımız bu kurslarımız 
ile “ana dilinizi“ daha iyi kavramanızı ve kendini-

zi daha iyi ifade etmenizi sağlayacaksınız.

FETÖ üzerinden işadamlarına, 
siyasilere şantaj yapan gazete-
cilere yönelik operasyon bek-

lendiği gündeme geldi.

FETÖ üzerinden işadamlarına, siya-
silere şantaj yapan gazetecilere yö-
nelik operasyon beklendiği günde-
me geldi.Habertürk gazetesi yazarı 
Sevilay Yılman, bugünkü yazısında, 
“Daha önce benim yine bu köşede 
dile getirmiş olduğum FETÖ üzerin-
den işadamlarına, siyasilere şantaj 
yapan gazetecilerle ilgili bir ilk ya-
şandı önceki gün” dedi.

Sevilay Yılman, gelişmeleri şöy-
le aktardı: “Bolu’da yayın yapan bir 
yerel televizyonun sahibi olan M.A. 
adlı gazeteci kılıklı tip, gözaltına 

alınmış. İddiaya, göre şehirdeki es-
naf ve bazı işadamlarını, ‘FETÖ’cü 
damgası’ vurmakla tehdit ediyor-
muş. Hakkında 15 kişi şikâyette bu-
lunmuş. İnşallah devamı gelir bu 
operasyonların. Zira son günlerde 
FETÖ üzerinden şantajla kasasını 
dolduran gazetecilere ilişkin çok id-
dia var ortalıklarda. Bu iddiaları or-
taya atanlar da yenilir yutulur tipler 
değil. Mesela bu iddiayı geçenlerde 
bayağı önemli bir milletvekilinden 
duyduk biz. Biz derken aralarında 
benim de olduğum birkaç gazeteci. 
Diyor ki o vekil: ‘Bir değil, birkaç ki-
şi var bu işi yapan. Çok yakında tüm 
Türkiye bunların kim olduklarını ve 
kime nasıl şantaj yaptıklarını belge-
leriyle öğrenecek!’

„FETÖ şantajı“yla para toplayan 
gazetecilere operasyon geliyor
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Aş a ğ ı  Av u s t u r y a’ n ı n 
Sollenau kasabasında 
bulunan engelli merke-

zi için bağış toplama amacıy-
la ilk kez, ORF Aşağı Avusturya 
Radyosu’nda, 24 Aralık 1973 ta-
rihinde bir yayın gerçekleştiril-
di. Yayın aracılığıyla toplanan 
bağış miktarı olağanüstüydü, 
33.854 Şilin (2.400 Euro). Bu 
başarı nedeniyle, sonraki yıl-
larda da, Noellerde yayına de-
vam edildi.

“Karanlığa Işık”, 1978’de tele-
vizyon ekranlarına taşındı ve 
24 Aralık’ta yani Noel arifesin-

de, birkaç saatlik ilk canlı tele-
vizyon yayını gerçekleştirildi. 
“Karanlığa Işık”, yıllar içeri-
sinde giderek daha da büyüdü. 
Her geçen gün daha fazla yayın 
ve medya kuruluşu, kampan-
yaya iştirak ediyor. Kampanya, 
yıllık 10 milyon Euro’dan faz-
la bir bağış hacmine ulaşıyor. 

Geçtiğimiz yıl bu rakam, 12,8 
milyon Euro idi. Kampanyanın 
başlangıcından bu yana ise 
toplamda 273 milyon Euro ba-
ğış toplandı. Toplanan bağış-
larla her yıl, 13.000 çocuğa ve 
ailesine ve 400 civarı sosyal 
projeye ve engelli projesine 
destek veriliyor.

Kampanyanın köşe taşlarından 
biri, bu yıl 4 Aralık’ta 10.su ger-
çekleştirilecek olan “Karanlığa 
Işık Günü” (Licht ins Dunkel-
Aktionstag): Yıldız isimlerle ve 
kampanyaya yönelik program-
larla dolu bir gün. 4 Aralık’ta 
akşam kuşağında, ORF 2 ek-
ranlarında “Karanlığa Işık” 
kampanyası yararına “Promi 
M i l l i o n e n  S h o w ”  ye r  a l a -
cak. Elbette “Barbara Karlich 
Show”, “Seitenblicke”, “Guten 
Morgen Österreich”, “Daheim 
in Österreich” ve “heute konk-
ret” programları da kampanya-
ya iştirak edecek.

ORF SPORT, 10 Aralık’ta 19. 
kez, “Sport am Sonntag für 
Licht ins Dunkel” programında 
spor dünyasından eşsiz sergi 
parçalarının müzayedesini ger-
çekleştirecek. “Karanlığa Işık” 
yayını,  24 Aralık günü saat 
09.00 ila 19.00 arasında ve ge-
ce kuşağında “Starweihnacht 
mit Alfons Haider” programı ve 
ünlü konuklar ile birlikte bağış 
toplamak amacıyla ORF 2 ek-
ranlarında olacak.

ORF’in en büyük hayır 
organizasyonu doğum 

gününü kutluyor
Avusturya Radyo ve 
Televizyon Kurumu 

(ORF), 2017’de 45. kez, 
“Licht ins Dunkel” 

(Karanlığa Işık) kam-
panyası ile engelli çocuk-

lara ve ihtiyaç sahibi 
ailelere el uzatıyor.
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Avusturya Basın Ajansı 
(APA) tarafından aktarı-
lan habere göre; Başkan 

Hans-Peter Siebenhaar, 1945 yı-
lından beri faaliyet gösteren ve 
şu an 31 ülkenin 87 medya kuru-
luşundan 103 temsilcisi bulunan 
Viyana Yabancı Basın Birliği’nin 
Pazartesi akşamı gerçekleştirilen 
genel kurul toplantısı öncesinde, 
Avusturya makamları ve basını 
ile olan iyi ilişkilerini, kurulacak 
yeni hükümetle sürdürebilmeyi 
ve genişletebilmeyi umduklarını 
ifade etti.

Almanya’nın finans ve iş dün-
yası  gazetesi  Handelsblatt 
( D ü s s e l d o r f )  m u h a b i -
ri Siebenhaar, Yabancı Basın 
Birliği’nin önümüzdeki iki yıl-
lık dönemi için oy birliği ile bir 
kez daha başkan olarak seçildi. 
İsviçre’nin Zürih merkezli Neue 
Zürcher Zeitung adlı gazetesin-
den Meret Baumann başkan yar-
dımcısı, Bulgaristan Haber Ajansı 
BTA’dan Tzvetana Delibaltova-
Tomova da genel sekreter olarak 
tayin edildi.

Y e n i  y ö n e t i m  k u r u l u -
nun diğer üyeleri ise şöyle: 
Mungunchimeg Bathmunkh 
(Moğolistan Televizyonu, Ulan 
Batur), Igor Belov (Rusya’nın 
S e s i  R a d y o s u ,  M o s k o v a ) , 
A h m e d  H a m e d  ( F i l i s t i n 

Haber Ajansı WAFA), Claudia 
Hauboldt (Orta Almanya Radyo 
ve Televizyon Kuruluşu MDR 
Radyosu, Dresden), Philipp 
Je n n e  (A B D  H a b e r  Aj a n s ı 
As s o c i a te d  P re s s/A P,  N e w 
York), Birol Kılıç (Yeni Vatan 
G a z e t e s i ,  Vi y a n a -A n k a r a ) 
ve Klaus Prömpers (Alman 
M e dya  Ku r u lu ş u  D e u t s ch e 
Welle Televizyonu, Berlin). 
Andrea Beer (ARD Radyosu, 
Münih) ve Sendra Posa-Gjurin 
( H ı r va t i s t a n  H ab e r  Aj a n s ı 
HINA), mali  denetmen ola-
rak tayin edilen isimler ol-
du. İdari  yönetim, Dimitris 
Dimitrakoudis’ın (Yunanistan 
H ab e r  Aj a n s ı  A NA)  e l l e r i -
ne bırakıldı. Eski APA editörü 
Emanuel Ringhoffer’e ise der-
neğin fahri üyeliği verildi.

Yabancı Basın Birliği’nin ku-
rucu ve tertip ortağı oldu-
ğu Avrupa Medya Zirvesi’nin 
bu yı lki  progr amı,   “Yeni 
Dünya Düzeni(düzensizliği) 
–  S e ç k i n l e r i n  B a s k ı s ı n a 
Çözümler” başlığı altında, Lech 
am Arlberg’de Perşembe gü-
nü başlayacak. Üç günlük fo-
rumun katılımcıları arasında; 
Avusturya Basın Ajansı (APA) 
Müdürü Clemens Pig,  eski 
Avrupa Komisyonu üyesi Franz 
Fischler, Harvard Profesörü 
David Kennedy, Davranışsal 
Ekonomi Uzmanı Gerhard Fehr 
ve Bild Gazetesi’nin baş editörü 
Julian Reichelt yer alıyor.

31 ülkeden 87 medya 
kuruluşunu temsil 

eden Viyana Yabancı 
Basın Birliği’nin yeni 

dönem yönetim kurulu 
belirlendi. Hans-Peter 
Siebenhaar, ikinci kez 
başkan olarak seçildi. 
Yeni Vatan Gazetesi 

Yayıncısı Birol Kılıç ise 
bir kez daha bu pres-
tijli derneğin yönetim 
kurulu üyeliğine seçi-

len isim oldu.

Yabancı Basın Birliği yeni 
yönetim kurulunu seçti
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Yıldız, Avusturya’nın baş-
kenti Viyana’da düzen-
lenen 24. AGİT Bakanlar 

Konseyi Toplantısı çerçevesin-
de katıldığı etkinlikler ve iki-
li görüşmelere ilişkin  AK Parti 
hükümetine yakın  kısa adı AA 
olan Anadolu Ajansı muhabirine 
Avusturya hakkında değerlendir-
melerde bulundu.

 Yıldız şunları ifade etti:

– „İslamofobi aynen antisemi-
tizm gibi geliştiği takdirde kont-
rol edilmez duruma dönüşebilir”

– „Avusturyalıların, hem yöne-
tim hem de aydın ve sivil toplum 
düzeyinde, vatandaşlarımızı bu-
rada tedirgin edecek, mahrumi-
yetlerine sebep olacak ya da bu-
rada İslamofobiyi teşvik edecek 
söylemlerden kaçınması gere-
kir“

– „Dünyadaki barışsever lider-
lerden, ciddi bir tepki bekliyo-
ruz. Aslında sadece İslam dün-
yasının meselesi değildir bu, 
Avrupa’nın da meselesidir. 
Bildiğim kadarıyla Avrupa ülke-
leri de eskiden beri bu tür tek ta-
raflı ve Filistin’i mağdur edecek 
kararlara karşıydılar, inşallah 
güçlü tepkilerini gösterirler“

Anadolu Ajansı haberi 
şöyle verdi

V İ YA N A  - D ı ş i ş l e r i  B a k a n 
Yardımcısı Büyükelçi Ahmet 
Yıldız, Avrupa’da artan aşırı sağ 
ve İslamofobik söylemin teme-
linde bazı siyasilerin göçmen 
karşıtlığının yattığını belirterek, 
„İslamofobi aynen antisemitizm 
gibi geliştiği takdirde kontrol 
edilmez bir duruma dönüşebi-
lir.” dedi.

Rusya’nın Kırım’ı ilhakından 
sonra bölgede yaşayan Kırım 
Tatarlarının sorunlarının ele 
alındığı ve yaklaşık 13 ülkenin 
ortaklaşa düzenlediği Kırım top-
lantısına değinen Yıldız, „Rusya 
hapishanesinden serbest bırakı-

lan Kırım Tatar, Türk liderlerden 
Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov, 
Kırım Tatar dostu ülkelere du-
rumlarını, Kırım’da şu an de-
vam eden insan hakları ihlal-
lerini anlattı. Buradaki ülkeler, 
Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, 
Kırım Tatarlarına desteklerini ve 
Rusya yönelik eleştirilerini dile 
getirdi.“ dedi.

Yıldız, AGİT Bakanlar Konseyi 
T o p l a n t ı s ı  k a p s a m ı n d a , 
Ukrayna’nın çatışma bölgele-
rindeki sivillerin durumunun 
konu edildiği bir başka top-
lantıda yaptığı konuşmada, si-
villere yönelik tarafların daha 
hassas olmaları yönünde uya-
rılarda buluğunu belirterek, bu 
ülkenin Donetsk bölgesinden 
Türkiye’nin getirdiği yaklaşık 
900 Ahıska Türkü’nü sivillerin 
korunmasına ilişkin bir örnek 
olarak verdiğini ifade etti.

Kırım’ın ilhakı ve Ukrayna’daki 
çatışmaların görüşmelerin mer-
kezinde yer aldığını, bu iki ko-
nunun her ülkenin ortak kaygı-
sı olduğunu dile getiren Yıldız, 
“Rusya’nın yaptığı,  Avrupa 

Birliği’nin (AB) temelini oluştu-
ran meşruiyet açısından çok bü-
yük bir ihlal.“ diye konuştu
Yıldız, terörizmle mücadele 
ve yabancı terörist savaşçıla-
rın Suriye ve Irak gibi ülkeler-
den AGİT bölgesine geri döne-
rek oluşturacağı tehlikenin ele 
alınan başka konu olduğunu, 
Türkiye’nin bu durumdan en çok 
mustarip olan ülkeler arasında 
yer aldığını kaydetti.

– „Avrupa’da terör grupları hak 
ettikleri muameleyi görmüyor“

Avrupa ülkelerinin uzun yıllar-
dan beri Türkiye’deki terör ör-
gütleri ve teröre karışmış kişile-
ri kimi zaman terörist olarak ilan 
etse de terörist muamelesi yap-
madığına dikkati çeken Yıldız, 
“Avusturya’da dahil birçok ülke-
de, bu örgütler kendi sembolleri-
ni kullanarak, burada propagan-
dalarını yapmaya devam ediyor, 
eleman devşiriyor. Zaman zaman 
Türkiye’de gerçekleştirilen ey-
lemleri kendilerinin planladık-
larını söylemelerine rağmen hak 
ettikleri muameleyi görmüyor.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Yıldız, toplantıdaki konuşması-
nı anımsatarak, hem Avrupa’nın 
terör gruplarına karşı tutumu 
hem ABD’nin terör örgütü PYD/
PKK ile kurduğu ittifak ve si-
lahlandırma hem de son olarak 
AGİT bünyesinde terör örgütü 
FETÖ ile ilişkili grupların geçmiş 
dönemde yapılan bazı program-
lara katılmalarına müsamaha 
gösterilmesine tepki gösterdik-
lerini söyledi.

Özellikle AGİT temsilcileri ile 
yapılan ikili görüşmelerde söz 
konusu sorunun tekrarlanma-
ması için gerekli açıklamaların 
yapıldığını vurgulayan Yıldız, 
„Eğer bu duruma mani olun-
mazsa, Türkiye’nin İnsani Boyut 
Toplantılarını bloke edeceğini 
kendilerine açıkladım.” dedi.

Son zamanlarda gerginleşen 
Avusturya-Türkiye ilişkilerine 
de değinen Yıldız, Avusturya’nın 
Türkiye’nin AB sürecine ilişkin 
olumsuz tutumunun gerçekçi bir 
değerlendirmeden ziyade  önyar-
gıdan kaynaklandığının altını 
çizerek, Türkiye’nin de kendi çı-
karlarını göz önünde bulundura-

Yıldız`dan Avusturya`ya uyarı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız’dan Avrupa’ya İslamofobi uyarısı
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Bakan Yardımcısı Yıldız  
Anadolu Ajansı haberine 
göre şunları ifade etti:

 „FETÖ terör örgütü ile ilişkili ba-
zı oluşumların bizim uyarılarımı-
za rağmen bu çatı altında geçen 
ay yapılan bir programa katılma-
sına müsaade edilmesi, kesinlik-
le kabul edilmez“

„Türkiye, AGİT’in toplantılarına 
katılma yöntemlerini geliştirme 

konusundaki çabalarını somut 
ve tatmin edici bir sonuca bağla-
masını istiyor“

 „Yöntemlere ilişkin tartışma-
lar bir sonraki İnsan Hakları 
Uygulamaları Toplantısı’na ka-
dar yapılmalıdır. Aksi takdirde 
gelecekte böyle toplantılara ka-
tılmayı kabul edecek konumda 
olmayacağız ve AGİT içinde ge-
rekli gördüğümüz diğer önlemle-
ri de değerlendireceğiz“

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız’dan

AGİT’e FETÖ tepkisi
Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 24. Bakanlar Konseyi 

Toplantısı çerçevesinde 13 ülkenin ortak iştirakiyle 
Kırım Görüşmesi yan etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ( üst sıra 
sol.3.), Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları 
Ahtem Çiygöz (alt sıra sol.3.) ve İlmi Ümerov (alt sıra 

sağ. 2) da katıldı.

rak NATO bünyesinde bu ülkenin 
de yer alacağı ortaklık faaliyetle-
rini engellemek durumunda kal-
dığını anlattı.

– Avusturyalılar, İslamofobiyi 
teşvik edecek söylemlerden ka-
çınmalıdır“

Yıldız, Avusturya’da yaşayan 
Türk vatandaşlarının durumu-
nun çağdaş, insani standartlarla 
ölçülmesi gerektiğine işaret ede-
rek, „Biz vatandaşlarımızın bu-
lundukları toplumlarda enteg-
rasyonuna karşı çıkmıyoruz, tam 
tersi destekliyoruz. Bunun dün-
yada örnekleri var. Birçok toplum 
kimliğini, dinini, dilini koruya-
rak fevkalade yaşadıkları ülke-
lere entegre olabiliyor. Bu neden 
bizim vatandaşlarımız için olma-
sın?” görüşünü paylaştı.

Türkiye’nin buradaki birçok ku-
rumunun, Türk vatandaşlarının 
Avusturya’ya uyumu noktasın-
da katkılar sağladığını dile ge-
tiren Yıldız, „Avusturyalıların, 
hem yönetim hem de aydın ve si-
vil toplum düzeyinde, vatandaş-
larımızı burada tedirgin edecek, 
mahrumiyetlerine sebep olacak 
ya da burada İslamofobiyi teşvik 

edecek söylemlerden kaçınma-
sı gerekir.“ uyarısında bulundu.

Türkiye’nin Avusturya ile eko-
nomik i l işki lerinin özell ik-
le özel sektörde gayet iyi oldu-
ğunu anımsatan Yıldız, Bosna 
Hersek’in devlet yapısının ko-
runması gibi bazı konularda 
Türkiye’nin bu ülke ile ortaklaşa 
hareket ettiğini hatırlattı.

Yıldız, Avrupa’da yükselişte olan 
aşırı sağ eğilimin temelinde göç-
men karşıtlığı bulunduğunu vur-
gulayarak, bazı politikacılar ve 
kanaat önderlerinin göç konusu-
nu İslamofobik söylemle tehlike 
olarak göstermelerinden kaynak-
landığını belirtti.

Suriye’de yaşanan iç savaş nede-
niyle ortaya çıkan göçmen soru-
nunun uluslararası toplumun iş 
birliğiyle üstesinden gelinebile-
ceği ancak sorunun çözümüne 
ilişkin planlı bir çalışma yapıl-
madığını ifade eden Yıldız, şun-
ları söyledi:

„Benim de bulunduğum birçok 
toplantıda, henüz 200-300 sığın-
macı kabul etmemiş kimi ülkele-
rin bakanları, bunu çok büyük 

bir tehdit olarak, zaman zaman 
AB’nin kimliğine bir tehdit ola-
rak konuşuyorlar. Bu durum is-
ter istemez seçmende aşırı sağ 
ve İslamofobik duyguları körük-
lüyor. İslamofobi aynen anti-
semitizm gibi geliştiği takdirde 
kontrol edilmez duruma dönü-
şebilir.”

Yıldız, AGİT kapsamında an-
tisemitizm konusunda kabul 
edildiği  gibi  Müslümanlara 
karşı ayrımcılıkla ilgili de bir 
karar tasarısı çıkartılmasını ta-
lep ettiklerini ancak üye ül-
kelerin net bir karar metnin-
de anlaşmadığı  için bunun 
gerçekleşemediğini vurguladı. 
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Değerli okuyucular,

Avusturya Ulaşım ve Hizmet 
Sektörü İşçi Sendikası ‘vida’nın 
kamu denetçisi (Ombudsfrau) ola-
rak iş dünyasına ilişkin farklı konu-
larla ilgili sizlerden çok sayıda so-
ru aldım.

Ekseriyetle serbest olarak nasıl ça-
lışılacağı ve bunun için nelere ih-
tiyaç olduğu soruldu. Sendika ola-
rak şimdiye kadar sadece bir iş 
sözleşmesine dayalı olarak çalı-
şan kişilere yani bağımsız olma-
yan çalışanlara danışmanlık veri-
yor ve onları temsil ediyorduk. Çok 
sayıda üyemizin, hayatlarının akı-
şı içerisinde serbest meslek sahi-
bi olmaya başlamalarının ardın-
dan, onlara bu yolda eşlik eden 
Avrupa’daki ilk sendika olmaya 

karar verdik ve bunun için “vidaf-
lex” adıyla kardeş bir birlik kur-
duk.  vida ailesinin yeni bir üyesi 
olan “vidaflex”, yeni serbest mes-
lek sahiplerini yani şahıs firmala-
rını desteklemektedir.

“vidaflex”e katılarak, firma kuru-
luşu, vergi hukuku, bilişim tek-
nolojileri güvenliği, finansal hiz-
metler, sigorta ödenekleri ve 
eğitim konularında, hemen da-
nışmanlık almaya başlayabilirsi-
niz. Danışmanlığın yanı sıra kap-
samlı bir hizmet paketi de üyelik 
dâhilinde yer almaktadır.

“ vidaflex” üyeleri ,  üyel ik-
lerinin ilk gününden itiba-
ren, Hukuki Koruma Sigortası 
(Rechtsschutzversicherung) 
D.A.S. ile etkin bir şekilde korun-

maktadırlar.  Ayrıyeten vergi ko-
nularında üst düzey bir danışman-
lık hizmeti ve muhasebeye yönelik 
ücretsiz olarak sunulan sayısallaş-
tırma oturumunu da içeren kap-
samlı bir hizmet paketi bulun-
maktadır. Vergi ve sosyal güvenlik 
sınıflandırması konuları, çoğu kez 
yeni girişimcilere engel teşkil eden 
konulardır. Sözleşmeli bir çalışan 
veya işçi olarak hesabınıza yatı-
rılan parayı güvenle harcayabili-
yordunuz belki ama bir girişimci 
olarak bu sizi bir felakete sürükle-
yebilir. İşte bu nedenle tam da bu 
onuda yanınızdayız!

Danışmanlık ve diğer hizmetlerin 
yanı sıra “vidaflex”, kazalara karşı 
da koruma sağlar. Kimsenin karşı-
laşmak istemeyeceği böyle bir du-
rumun gerçekleşmesi halinde, en 

azından finansal destek ile “vidaf-
lex” yanınızdadır.

Ortağımız Spardabank ile birlik-
te “vidaflex” üyelerine, çeşitli süb-
vansiyonlar konusunda danış-
manlıkları da içeren, girişimcilere 
uyarlanmış bir hesap paketi sunul-
maktadır. İster şirket kurulumu 
için kredi temini, ister araç filosu 
için araba kiralama ya da devlet 
sübvansiyonları için destek gerekli 
olsun, hepsi üyeliğe dahildir.

Elbette eğitim konusu da serbest 
meslek sahipleri için oldukça 
önemlidir. Bu nedenle ortağımız 
FH Campus Wien (Viyana Meslek 
Yüksekokulu) yardımıyla, bireysel 
bir eğitim planı oluşturmak ama-
cıyla güçlü ve zayıf yönlerin birey-
sel olarak analiz edilebileceği bir 
hizmet paketi de sunulmaktadır. 
Branşınıza ilişkin şartlar değişti ya 
da kendinizi geliştirmeye devam 
etmek istiyorsunuz, işte bu bizim-
le hızlı ve ekonomik olarak müm-
kün. İnternet ve Facebook aracı-
lığıyla sizinle iletişimde olmaya 
çalışacağız. Böylelikle işinizde da-
ha iyi olmak için kısa bekleme sü-
relerinden ya da metro seyahatle-
rinden faydalanabilirsiniz.

İster taksi şoförü, ister güzellik 
uzmanı, ister kuaför ya da diğer 
branşlardan kişiler olsun serbest 
meslek sahibi olan ve “vidaflex” 
tarafından sunulan bu çok yön-
lü koruma hizmetleriyle ilgilenen 
herkes, konuyla ilgili olarak be-
nimle iletişime geçebilir. İş dün-
yasında kötü sürprizlerle karşı-
laşmamanız için her zamanki gibi 
yanınızda olacağım.

Saygılarımla,
Mag. Canan AYTEKİN
Uz m a n l ı k  Şu b e l e r i  G e n e l 
Yöneticisi
vida – Avusturya Ulaşım ve Hizmet 
Sektörü İşçi Sendikası
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 
Tel.: 0153444 79560

vida Sendikası’ndan Kamu Denetçisi Canan Aytekin: 

Serbest çalışanlar için  
“vidaflex”
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Ab sofort „vidaflex“  !
Werte Leserinnen und Leser,

als Ombudsfrau der Gewerk-
schaft vida habe ich von euch 
LeserInnen zahlreiche Anfragen 
bezüglich unterschiedlicher 
Probleme in der Arbeitswelt er-
halten.

Oft  wurde ich gefragt ,  wie 
man sich selbstständig macht 
und was man alles dazu bra-
ucht .  Bisher haben wir als 
Gewerkschaft ausschließlich 
unselbständig Beschäftigte be-
raten und vertreten.   Nachdem 
viele unserer Mitglieder sich im 
Laufe ihres Lebens ihres Lebens 
selbstständig machen, haben 
wir uns als erste Gewerkschaft 
Europas  entschlossen,  die 
Menschen auf ihren Weg zu 
begleiten. Dazu haben wir eine 
Schwesterngewerkschaft geg-
ründet und sie vidaflex getauft. 
„vidaflex“ ist das neue Mitglied 
der vida-Familie und unters-
tützt neue Selbständige, die 
Ein-Personen-Unternehmen, 
bei ihrem Unternehmersein.

Mit dem Beitritt zu „vidaflex“  
kann man sofort Beratung in 
Gründerfragen, Steuerrecht, 
IT-Security, Finanzdienst- und 
Versicherungsleistung und 
Weiterbildung in Anspruch 
nehmen.  Neben der Beratung 
ist auch gleich ein umfangre-
iches Leistungspaket in der 
Mitgliedschaft inkludiert.

Vom ersten Tag der Mitglied-
schaft an ist man durch die 
R e c h t s s c h u t z ve r s i c h e r u n g 
„ D. A . S. “ ,  a k t iv  ge s c h ü t z t . 
We i te r s  g i b t  e s  e i n e  To p -
B e r a t u n g  i n  S t e u e r f r a ge n 
u n d  e i n  u m f a s s e n d e s 
Leistungspaket samt Gratis-
D ig i t a l i s i e r u ngs te r m i n  f ü r 
B u c h h a l t u n g .  G e n a u  d i -
e s e  F r a g e n  d e r  S t e u e r 
und der  Einstufung in  die 
Sozialversicherung stellt oft ei-
nen Stolperstein für viele ne-
ue Unternehmer dar. War man 
als Angestellter oder Arbeiter 
gewohnt, dass man das über-
wiesene Geld getrost ausge-

ben kann, kann einem das als 
Unternehmer Kopf und Kragen 
kosten. Deswegen sind wir ge-
nau in dieser Frage für euch da!
Neben der  B er atungs-  und 
Serviceleistung ist man auch im 
Falle eines Unfalles gut abgesic-
hert. Sollte passieren was sich 
niemand wünscht, ist zumin-
dest finanzielle Hilfe gesichert.

Mit unserem Partner Spardabank 
wird vidaflex Mitgliedern ein für 
UnternehmerInnen angepasstes 
Kontopaket samt Beratungen 
über diverse Förderungen an-
geboten. Egal ob ein Kredit zur 
Unternehmesgründung, ein 
Autoleasing für den Fuhrpark 
oder Unterstützung für staatlic-
he Förderungen nötig ist, das al-
les ist in der Mitgliedschaft ink-
ludiert.

Natürlich ist auch die Bildung 
für Selbständige sehr wich-
tig, daher gibt es über unse-
ren  Partner FH Campus Wien 
ein Leistungspaket, in dem man 
eine individuelle Analyse von 
Stärken und Schwächen vorneh-
men lassen kann, um so einen 
individuellen Bildungsfahrplan 
zu erstellen. Ändert sich das 
Umfeld in der Branche oder 
möchte man sich weiterentwic-
keln, mit uns wird es schnell 
und günstig möglich. Wir wer-
den versuchen viel via Internet 
oder Facebook zu vermitteln. 
Damit man kurze Wartezeiten 
oder Fahrten mit der U-Bahn 
nutzen kann, um noch besser 
ins Geschäft zu kommen.

Wer selbständig ist, egal ob als 
TaxifahrerIn, KosmetikerIn, 
FriseurIn oder in einer sonsti-
gen Branche und sich für die-
sen Rundumschutz durch vidaf-
lex interessiert, kann sich mit 
Fragen dazu an mich wenden. 
Ich werde mich in gewohnter 
Manier dafür einsetzen, dass es 
in der Arbeitswelt keine bösen 
Überraschungen für euch gibt.

Mag. Canan Aytekin

0153444 79560
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Kimse Avusturya’da bu ko-
nuyu ciddiye almaz iken 
biz Noel Baba üzerinden 

yapılan bu ayrımcılığa çok üzül-
memize rağmen sakin ama bil-
gili kalemlerimizle tepki koyduk 
ve aydınlatıcı olduk. Hacı Bektaş 
Veli’nin deyimi ile,’ Kırılsan da kır-
ma’ diyerek kırılsak da kırmak is-
temedik. Çünkü yolumuz esen-
lik, hakikat, sabır kıldan ince 
kılıçtan keskin olan barış yolu... 
Antalya Demre bölgesinde M.S 245 
yıllarında yaşamış hemşehrimiz 
iyi kalpli , örnek bir Hiristiyan olan 
Noel Baba fakir çocuklara başta ol-
mak üzere tüm insanlara yardım et-
miş ve herşeyini paylaşmış.

Ne güzel!

Devamlı paylaşmak, paylaşın yani 
‘İkra’ diyen Kur’an’daki İslam dini-
ne göre bu davranışları bizim onu 
Kitap Ehli bir insan olarak sevme-
miz ve saymamız gerekmez mi? 
Olmasa da severiz. Dürüst, temiz, 
çalmayan çırpmayan Allah adına 
soymayan ama Allah rızası için fa-
kirler ile mülkünü, malını ve sev-
gisini (Mülk Allah’ındır) paylaşan 
tüm insanları sevmek değil midir 
Anadolu İslam anlayışı? Yaradanı 
yaratandan ötürü sevmek değil mi-
dir koca Yunus Emre’nin yolu?

Zaten kimsenin de Noel Baba ile 
sorunu yok. Var deyip saldırmaları 
kültürel ırkçılık. Ama bazı kültürel 
ırkçılar her Aralık ayında Türk aile-
rine ve Türk çocuklarını Noel Baba 
üzerinden siyasette ve basında ka-

ralıyor. Hepsi değil bazıları. Umarız 
bu yıl son olur.

İğneyi karşı tarafa ama çuval-
dızı kendimize batırmamız farz: 
Farklı dinlerden insanlardan saygı 
bekliyorsak bizim de karşımızdaki 
farklı dinlere ve temsilcilerine saygı 
duymamız gerekmiyor mu? Hayatı 
devamlı her yerde köprü gibi gö-
rüp, “Köprüden geçene kadar ayı-
ya dayı’’ demek gibi etik olarak çü-
rümüşlük kokan fırsatçı ve kurnaz 
anlayış toplumumuzu çukurlaştırı-
yor. Foseptik çukurlarının oluşma-
sına dur demenin zamanı geldi ve 
geçiyor. Bu kadar varlık içinde düş-
müşlük sizi rahatsız etmiyor mu?

Yardımsever hemşehrimiz Noel Baba ile gurur duyuyoruz

Noel Baba üzerinden 
ayrımcılık yapılmasın!

Yine Aralık ayı geldi. 
Bismillahirrahmanirrahıym.

Vela havle vela kuvvete İlla billahil aliyyil’Azıym. 
Hemşehrimiz Noel Baba üzerinden Viyana’da 
2006 yılından bu yana Aralık ayında Türkiye 

göçmenlerine karşı sanki ona karşıyız gibi biz-
leri toptan aşağılamak, değersizleştirmek ve 

küçük düşürmek için yapılan ayrımcılık ve kültü-
rel ırkçılığa karşı mücadele etmek gerekiyor.

Yeni Vatan Gazetesi analizi
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VİYANA –  Viyana’da Sırp 
basın mensupları  i le 
Türk gazeteciler önü-

müzdeki yılın nisan ayında ya-
pılacak Viyana Balosu çerçe-
vesinde bir araya geldi.  Bir 
yemekte bir araya gelen med-
ya mensupları, Avusturya’nın 
çalışan sınıflar içindeki sos-
yal barışın önemini de tartıştı. 
Sırp gazeteciler Avusturya’da 
b a ş t a  c u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı , 
Avusturya Parlamentosu ve 
Viyana Belediyesi üyeleri ile 
görüştükten sonra Türk ve 
Avusturyalı gazetecilerin katıl-
dığı bir yemekte bir araya gel-
diler. Toplantılar çerçevesinde 
yabancı medya, habercilik ve 
yalan haber (“fake news”) ko-
nuları üzerine görüş alışverişin-
de bulunuldu.

Viyana´da yaşayan Avusturya`lı 
Türk yayıncı Birol Kılıç, yemekte 
bir konuşma yaparak, Sırbistan 
ve Türkiye kökenli yüz binler-
ce insanın 50 yılı aşkın bir süre-
dir Avusturya işçi sınıfını oluş-
turarak barış içinde bir arada 
yaşadıklarını anlattı. Son dö-
nemde artan yabancı düşmanlı-
ğı kışkırtmalarına karşı kardeş-
lik unsurunun altının çizilmesi 
gerektiğine dikkat çeken Kılıç, 
sosyal barışın Avusturya ekono-
misi için çok önemli olduğunu 
belirtti. Sırpların ve Türklerin 
600 yıllık bir ortak geçmişten 
düşmanlık değil, dostluk ders-
leri çıkarması gerektiğini be-
lirten Kılıç, “Türkçede Balkan 
sözcüğünün “bal” ve “kan” söz-
cüklerinden oluşması ilginçtir. 
Bardağın dolu tarafını görelim 
derim. Ortak tarihimizde artı-
lar, eksilerden daha çoktur, Sırp 
medya mensupları bunu görme-
li. Viyana’da yaşayan Türk asıl-
lı bir Avusturya vatandaşı ola-
rak Sırp halkına sevgilerimizi ve 
saygılarımızı dile getirmek iste-

rim” diye konuştu.

Daha sonra Birol Kılıç’ın da-
vetlisi olarak toplantıya katı-
lan Avrupa Gazeteciler Birliği 
Başkanı Otmar Lahodynsky, 
dernek hakkında bilgi verdi. 
Avusturya’nın önde gelen ha-
ber dergisi Profil’in Avrupa ma-
sasını da yöneten Lahodynsky, 
yalan haber ve derneklerinin 
Belgrad şubesini kurduklarını 
bildirdi.

Önümüzdeki yıl  7  Nisan’da 
Belgrad şehrinde yapılacak 
olan Viyana Balosuna hem 
Avusturya’dan hem Belgrad’dan 
siyaset, medya ve iş dünyasının 
önde gelen isimleri katılacak.  

www.hafta.eu

Sırp gazetecilere 
Viyana’da dostluk yemeği

Hafta.eu haber sitesi-
nin verdiği haber şöyle:



gazi.de

YOĞURT SAĞLIKTIR.
YOĞURT LEZZETTİR.
YOĞURT HAYATTIR.

H a y a t  s e n i n l e  g ü z e l

GAZİ‘ DİR!YOĞURT
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Taxi mit Benzinantrieb (1908)
Das erste Taxi mit 

Benzin-Antrieb tauch-
te in London 1903 auf. 

Heute steht im Museum 
of London ein Modell, 
das lediglich wenige 

Jahre später, nämlich 
1908, als Taxi zugelas-

sen wurde. In dieser 
Zeit gab es in der Stadt 
mehr als 2.000 moto-
risierte Fahrzeuge, die 

vor allem im Wirtschafts 
und Lieferverkehr mit 
den damals weit verb-

reiteten Pferdekutschen 
und vierrädrigen Karren 
konkurrenzierten. Das 
Gefährt im Museum ist 

einzigartig, Berühren ist 
strengstens verboten.

İlk benzinli taşımacılık 
bu otomobillerle  

yapılmış

TR- Londra’daki ilk ben-
zinli taksilerden bir ta-
nesi. 1908 yılında taksi 

lisansı almış. Şu anda Londra 
M ü z e s i ’ n d e  s e r g i l e n i y o r. 
Taksinin ilginç olmasının sebe-
bi, ilk benzinli çalışan araçlar-
dan biri olması. Yani daha önce 
hayvanların yardımıyla yapılan 
taşımacılığın yerini alan bu tak-
silerin yaygınlaşmasıyla birlik-
te motor gücüyle insanoğlu bin-
lerce kilometrelik yolculukları 
kolaylıkla yapmaya başladılar. 
Londra’ya yapacağınız ziyaret-
lerde gezmeniz gereken şehir 
müzesi olduğunu da belirtmek 
istiyoruz. (Taxi)

Die Nr. 1 
seit 1999 
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Viyana-Kısa adı SPÖ olan 
Avusturya Sosyal De-
mokrat Partili Czerno-

horszky, geçtiğimiz yıl yetkili 
kurumlar tarafından, anaokul-
larında 1870, çocuk grupların-
da ise 570 denetim gerçekleşti-
rildiğini belirtti. “Rakamlardan 
görülebileceği üzere herhangi 
bir tereddüt söz konusu de-
ğil.” şeklinde konuşan Czer-
nohorszky, tüm kurumların 
denetleneceğine ve ihlallerin 
sonuçlarının olacağına dair 
bir kez daha güvence verdi. 

Onay sürecinde denetim

Kısa adı ÖVP olan Avusturya 
Halk Partisi, Viyana Eğitim 
Bakanı’ndan, kapatılan anao-
kullarının kaçının İslami anao-
kulu olduğunu öğrenmek istedi 
lakin Czernohorszky bu soruyu 
yanıtlamadı. Onay süreci çer-
çevesinde işletme sahiplerinin 
arka planlarının mercek altı-
na alındığına dikkat çeken ve 
“Bunun için Anayasayı Koruma 
Dairesi’nden, işletme sahiple-
rinin sicillerinin ve işletmenin 
onaylanmasına tezat teşkil ede-
bilecek şüphelerin paylaşılması 

talep ediliyor.” diyen Czerno-
horszky, şu ana kadar “tek bir 
vakada dahi radikal İslami çev-
renin varlığına ilişkin bir şüp-
henin kaydedilmediğini” ifade 
etti.

Yıllık bilanço

Viyana Eyalet Bakanı Czerno-
horszky, anaokulu denetimle-
rine ilişkin detaylı bilançonun, 
bu yıl sonunda ve sonra da yılda 
bir kez olmak üzere açıklanaca-
ğını ve bununla birlikte, kapa-
tılan anaokullarının kapatılma 
nedenlerinin de ayrıntılı olarak 
paylaşılacağını duyurdu.

Daha katı şartlar

Czernohorszky, Viyana Eyalet 
Parlamentosu tarafından Per-
şembe günü karara bağlanacak 
olan yeni Anaokulları Yasası’na 
da atıfta bulundu. Söz konusu 
yasa değişikliği ile anaoku-
lu işletme sahiplerine yönelik 
daha sert şartlar öngörülüyor. 
Bundan böyle işletme sahipleri, 
dini bir yönelimlerinin olup ol-
madığını ve varsa hangi dini yö-
nelime sahip olduklarını bildir-

mekle yükümlü olacaklar. Okul 
yöneticilerinin ise 100 saatlik 
ek bir eğitimi tamamlamaları 
gerekiyor. İlaveten Viyana yöne-
timi, MA11, MA13 ve MA20 mü-
fettişlerinin sayısını da artırıyor 
ve Anayasayı Koruma Dairesi ile 
işbirliği yoğunlaştırılıyor.

İslam araştırması krizi

Bilindiği üzere İslami anaokul-
ları ile ilgili yapılan bir araş-

tırma, Viyana sınırlarını aşan 
fırtınalara sebep olmuştu ve 
araştırmanın manipüle edildiği 
iddia edilmişti. Bunun üzerine 
Viyana Üniversitesi, söz konu-
su araştırmayı akademik bir 
teste tabi tuttu ve kısa bir süre 
önce, araştırmanın mükelle-
fi Prof. Ednan Aslan’a yönelik 
manipülasyon iddialarının çü-
rütüldüğünü açıkladı. (Foto: 
Wie Daham)

Viyana’daki 85 
anaokulu niye kapatıldı?

Eğitimden sorumlu SPÖ’lü Viyana Eyalet Bakanı Jürgen Czernohorszky, yapılan denetimler 
doğrultusunda Viyana’daki 85 anaokulunun kapatıldığını duyurdu. Kapatılma gerekçelerini 

“idari ve pedagojik sebeplerin bir karışımı” olarak adlandıran Czernohorszky, ayrıntıların yıl 
sonuna doğru açıklanacağını söyledi.
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Roma/Viyana/Berlin-Papa 
Francis, İtalya merkezli 
bir yayın kuruluşu olan 

TV2000’e verdiği röportajda, ör-
nek olarak şu pasajı dile getirdi: 
“Ve bizi iğvaya (baştan çıkarma) 
götürme”. Katolik Kilisesi lideri 
Francis’e göre bu pasaj aslında 
şu şekilde olmalı: “ İğvaya düş-
meme izin verme”.

Bu iki tercüme arasında büyük 
fark var diyen Papa Francis ‘in 
şu mealdeki açıklaması dikkat 
çekti :  “ Baba diye tarif edilen 
Tanrı insanları baştan çıkar-
maz. Günaha sokmaz. İğvaya 
düşen benim, beni buna düşü-
ren Tanrı değildir.Tanrı, düşe-
nin hemen yeniden kalkması-
na yardım eder. Tanrı yarattığı 
insanları, „Ve bizi iğvaya (baş-
tan çıkarma) götürme” diye 
niye günaha soksun. Bunu ya-
pan Şeytan veya İblisdir. Tek-
rar ediyorum. Bu duayı yanlış 
tercüme ediyorsunuz. Burada 
Tanrı ile Şeytan yer değişti-
rilmiş gibi.  Doğrusu „İğvaya 
düşmemize izin verme“ dir. 
Burada  inananlar dua eder-
ken nefsimizi hakim kıl, bize 
iman ver ve şeytanın baştan 
çıkarmalarından, aldatmacıla-
rından bizi koru diye niyazda 
bulunması gerekiyor“ 

Francis, Fransa’daki piskopos-
ların, “Babamız (Vaterunser)” 
duasının resmi çevirisini, bu 
nedenden dolayı değiştirmeye 
karar verdiklerini de sözlerine 
ekledi. Niyaz şimdi şöyle: “İğ-
vaya düşmemize izin verme”.

Alman teologlar  
arasında tartışma

Fransız piskoposların girişim-
leri ile bağlantılı olarak Al-
manca konuşulan bölgelerdeki 
teologlar da uyarlama talebin-
de bulundular. Buna karşın, 
geçtiğimiz haftalarda “İsa’nın 
sözlerinin tahrifatı” uyarısın-
da bulunan Regensburg Pisko-

posu Rudolf Voderholzer, “Ba-
bamız (Vaterunser)” duasının, 
Matta ve Luka metinlerinde 
aynen “bizi iğvaya götürme” 
niyazıyla nakledildiğini ifade 
etti. İsa’nın bu konuda düzel-
tilmesinin mümkün olmadı-
ğını söyleyen Voderholzer, bu 
sözlerin, “tanrı imgesine gölge 
düşürülmeden” açıklanabile-
ceğini ve açıklanması gerekti-
ğini belirtti. (yenivatan.at)

Papa Francis: 

“ Bu duayı yanlış tercüme 
ediyorsunuz. Tanrı değil 

Şeytan“
Papa Francis, “Babamız (Vaterunser)” duasının çeşitli dillerdeki çevirilerini eleştirerek, 

Hristiyanlığın bu en önemli duasında olası bir değişikliğe gidilmesi tartışmalarının  
fitilini ateşledi.
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Eine Lehre läuft nicht 
immer reibungslos und stellt 

Lehrling und Lehrbetrieb 
schon mal vor Probleme. 
Manche kann man selber 

lösen, manchmal bra-
ucht es Unterstützung von 
außen. Dann sind wir da. 
Wir unterstützen bei allen 
Herausforderungen rund 
um die Lehrausbildung, 

sei es im Privatleben, 
im Ausbildungsalltag 

oder in der Berufsschule. 
Österreichweit. Und gratis – 
weil wir glauben, dass es für 

alles eine Lösung gibt.

Für jeden was dabei

Für Lehrlinge. Für Ausbildner. 
Aber genauso für Lehrbetriebe in 
spe. Unser Coaching hilft weiter, 
wenn es nicht mehr weiter geht, 
wenn die Herausforderungen zu 
groß sind und Hilfe von außen 
benötigt wird. Oder einfach wenn 
es Fragen gibt.

https://www.lehre-statt-leere.at/

https://www.skip.at/lehrestatt-
leere/

Lehrlings- und 
Lehrbetriebscoaching

 Über 200 Lehrberufe warten !
Alle Informationen gibt es online unter: www.bmwfw.gv.at/berufsausbildung

Österreichs Unternehmen brau-
chen laufend Fachkräfte. Daher 
ist der Start einer Lehre mehr 
denn je eine gute Investition in 
eine erfolgreiche Zukunft. Jeder 
der über 200 Lehrberufe bietet 
eine hochwertige Berufsausbil-
dung. Die optimale Verbindung 
von Praxis und Fachwissen zahlt 
sich aus. Vor allem technische 
Berufe bieten für Mädchen und 
Burschen tolle Karrierechancen. 
Dort werden besonders viele 
Fachkräfte benötigt und sind 
auch die Gehälter höher. 

Moderne Ausbildung
Um die Lehre noch attraktiver 
zu machen, modernisiert das 
Wirtschaftsministerium laufend 

die Ausbildung. Gemeinsam mit 
den Betrieben werden alljährlich 
neue Berufsbilder entwickelt. 
Damit bleibt die Lehre immer am 
aktuellsten Stand.

Coaching nützen
Damit die Ausbildung erfolgreich 
verläuft, gibt es ein kostenloses 
Serviceangebot.  
Professionelle Coaches zeigen 
Stärken und Schwächen auf 
und unterstützen Lehrlinge und 
Unternehmen. Sie helfen bei der 
Vorbereitung auf die Lehrab-
schlussprüfung und vermitteln 
zwischen Betrieb, Berufsschule 
und Lehrling. 
Alle Infos gibt es auf 
www.lehre-statt-leere.at
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Karriere  mit Lehre
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Kısa adı ÖVP olan Avusturya Halk 
Partisi koalisyon müzakerecileri, 
“Tüm yalan yanlış dedikoduları 
bir kenara bırakın: Elbette ki as-
gari geçim yardımı sistemini es-
kisinden daha adil bir hale ge-
tirmek istiyoruz ve tüm önemli 
noktalarda hemfikiriz.” şeklin-
deki sözleri ile kısa adı FPÖ olan 
Avusturya Özgürlük Partisi mü-
zakerecilerinin ifadelerini doğru-
ladı. Sosyal yardımlarda kesinti,  
hâlihazırda zaten karara bağlan-
mış bir konuydu. Sadece birkaç 
ayrıntının daha müzakere edil-
mesi gerekiyordu.

İşte asgari geçim yardımı sistemi-
ne ilişkin ÖVP ve FPÖ’nün şu ana 
kadar üzerinde uzlaşarak onayla-
dığı yenilikler:

1- Ülke genelinde standart bir 
düzenleme: Artık Viyana, örne-
ğin Yukarı Avusturya ya da Aşağı 
Avusturya’dan daha fazla sosyal 
yardım ödemesi yapamayacak. 
Parlamentoda, temel bir düzen-
leme ile asgari ve azami standart-
lar belirlenecek ve bunun için salt 
çoğunluğun oyu yeterli olacak. 
Bir ÖVP müzakerecisinin ifade-
siyle; “Her eyalet, bu parametre-
ler arasında hareket edebilecek.”

2-  Ülke  genel inde stan-
dart bekleme süresi: Yalnızca, 
Avusturya’da yasal olarak(!) da-
imi en az beş yıl ikamet etmiş 
olanlar, sosyal yardım hakkı-
na sahip olacak. Bu düzenleme-
nin yürürlüğe girmesi ile birlikte 
muhtemelen binlerce asgari ge-
çim yardımı dosyası kapanacak.

3- Tüm sığınmacılar için stan-
dart bir “hafif asgari geçim yar-
dımı (Mindestsicherung light)”: 
Sığınmacılar için sosyal yardım 
miktarı, tüm ülkede, hâlihazırda 
Yukarı Avusturya’da olduğu gibi 
500 Euro’nun biraz üstü ile sınır-
landırılacak ve nakit para, nakdi 
olmayan yardımlar ile ikame edi-
lecek. Koalisyon müzakerecileri, 

bu düzenleme ile ekonomik göç-
menler için Avusturya’nın çekici-
liğini azaltmak istiyor.

4- Aileler için ödenen sosyal 
yardım parası 1500 Euro ile sınır-
landırılacak. Böylelikle ailelerin, 
sosyal yardımlarla 5000 Euro’nun 
üzerine çıkan gelirler sağlaması 
engellenecek.

Köln şehrinde yaşayan İşci temsil-
cisi Muharrem Kızılkaya  Almanya, 
Avusturya başta olmak 57 ülke-
de yaşayıp „Sosyal ve Fakirlik 
Yardımı“  adı altında devletten pa-
ra alan  Türkler hakkında  dikkat 
çekici bir açıklamada bulundu.

Kızılkaya gönderdiği mesajda 
şunları yazdı :

„Uluslararası anlaşma kap-
samında dışında yaşadıkla-

rı ülkede sosyal yardım alan 
GURBETÇILERİN Türkiye’deki 
mal varlıkları 1 Ocak 2018 tarihi 
itibariyle inceleme altına alına-
cak. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı ’na üye olan 57 Ülke ara-
sında imzalanan “ Otomatik Bilgi 
Transferi “ anlaşması nedeniyle 
sıkı denetim gerçekleştirilecek. 
Buna göre Türkiye’de mal varlı-
ğı bulunan GURBETÇİLER sos-
yal yardımlaşma kapsamında 
yardım alamayacak. İmzalanan 

anlaşma çerçevesinde ülkeler 
arasında vatandaşların banka bil-
gileri dâhil olmak üzere mal var-
lıklarının ne durumda olduğu-
nun bilgisine ulaşılabilecek. Bu 
çerçevede yıllardır biriktirdikleri 
parayla Türkiye’de yatırım yapan 
GURBETÇİLER daha önce almış 
olduğu soysal yardımlaşma pa-
ralarından dolayı da işleme ma-
ruz kalabilecekler.Bu anlaşma 1 
Ocak 2018’den itibaren yürürlü-
ğe girecek.“

Kurz ve Strache uzlaştı:  

Sosyal yardımlarda 5 
yıl ikamet şartı ve dahası

Sosyal veya fakirlik yardımı alıp 
Türkiye`de mal sahibi olanlar….

ÖVP ve FPÖ müzakerecileri, asgari geçim yardımına 
(Mindestsicherung) ilişkin dört önemli yeniliği Yeni 

Vatan Gazetesi’ne ifşa etti: Avusturya genelinde 
standart bir sosyal yardım (Sozialhilfe) düzenleme-
si ve bu bağlamda daimi en az beş yıl yasal olarak 
Avusturya’da ikamet şartı, sığınmacılar için “hafif 
asgari geçim yardımı (Mindestsicherung light)” ve 
aileler için azami 1500 Euro sosyal yardım parası 

(Sozialgeld).
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H a b e r  k a d r o s u n u  gü n d e n  
güne güçlendiren Yeni Vatan 
Gazetesi, deneyimli haberciler 
arıyor.

Haberciliğine güvenen, mu-
habirlik konusunda deneyim-
li habercilerin aşağıdaki ma-
il adresine e-posta veya Yeni 
Vatan Gazetesi adresine pos-
ta yolu ile resimli özgeçmişleri-
ni ve iş tecrübelerini içeren bir 
başvuruyu, telefon ve adresle-
rini özellikle yazarak yapmala-
rı rica olunur. Başvurular sade-
ce elektronik posta ile (E-mail) 
kabul edilir.

Yeni Vatan Gazetesi

Deniz Sel
Kommunikation

e-mail: d.sel@yenivatan.at 

Yeni Vatan Gazetesi’nde 
çalışmak ister misiniz?

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

CAM BİZİM İŞİMİZ
SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME 
ÜCRETİ SİGORTA ŞİRKETİNDEN ALINIR.

24 saat acil arama hattı: 

0699 110 49 021
Viyana ve Niederösterreich 
çevresi ve köyleri

CAMCI TAYFUN 
VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH 
ÇEVRESİ VE KÖYLERİ

01 943 69 15
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Yeni Vatan Gazetesi (Neue 
Heimat Zeitung), kurz 
YVG, stellt  klar:  “Die 

austrotürkischen Familien in 
Wien und in ganz Österreich 
h ab e n  m i t  d e m  h i s to r i s c-
hen Nikolaus und dem kostü- 
mierten “Nikolo” (mit oder oh-
ne Bart) kein Problem, ganz 
im Gegenteil, sie sehen dieses 
Fest als kulturelle Bereicherung 
und als Zeichen für das barm-
herzige Teilen und mildtätige 
Geben. Der  Nikolo, der auch 
der Schutzheilige von Russen, 
Serben und Griechen  und der 
Schutzpatron der Seeleute, 
Fischer, Händler, Apotheker, 
S c h ü l e r,  K i n d e r,  B ä c k e r, 
Schnapsbrenner, Kerzenzieher, 
Pfandleiher - und sogar der 
Diebe usw. ist auch für Muslime 
genau wie für die Christen ein 
Vorbild der Nächstenliebe! “Für 
die Katholiken existiert die 
mildtätige Bischofsfigur, die am 
6. Dezember brave Kinder be-
lohnte, weiter. “In Holland hi-
elten die Reformierten eben-
falls an ihrem Nikolaus fest”, 
erklärt Becker-Huberti. Als ihre 
Siedler in Nordamerika Nieuw 
Amsterdam, das heutige New 
York, gründeten, feierten diese 
auch dort ihren “Sinterklaas”. 
Aus ihm wurde schließlich der 
volkstümliche Santa Claus - der 
Weihnachtsmann, der heute in 
der Adventszeit weltweit anzu-
treffen ist und der vor allem den 
Umsatz ankurbeln soll.”

Die YVG  findet das gut und 
bittet, dass der Hl. Nikolaus 
nicht als kulturelle Rassismus-
Keule gegen Muslime  und ins-
besondere Austrotürken ver-
wendet wird! Stattdessen soll 
von Politikern, Gemeinden und 

Pädagogen eine gemeinsame 
Kultur der Nächstenliebe vermit-
telt werden.

 
Es schmerzt-Nikolaus- 

Diffamierung! 

Die Yeni Vatan Gazetesi fordert 
außerdem, diese alljährliche 
„Nikolaus-Diffamierung“# be-
sonders gegenüber den aus der 
Türkei stammenden Kindern, 
Kleinkindern und Familien, zu 
unterlassen! Es schmerzt... Dazu 
gehören auch die mittlerweile 

entlarvten Unwahrheiten, die 
sich um die Wiener Kindergärten 
und andere Einrichtungen dre-
hen. In der Vergangenheit haben 
diese Artikel zu einer Unzahl 
von Irritationen, Hasspostings 
und Hetze in den Print- und 
Internet-Medien geführt. 

 
Wer war Nikolaus?

Der  Nikolaus, er wirkte Ende des 
3. Jahrhunderts und in der ers-
ten Hälfte des 4. Jahrhunderts, 
stammt nicht aus New York oder 

aus Toronto und auch nicht etwa 
aus Rom, sondern aus der heuti-
gen Türkei, nämlich aus der an-
tiken lykischen Bischofsstadt 
Myra, dem heutigen Demre, 
i n  d e r  N ä h e  d e r  s c h ö n e n 
Küstenstadt Antalya an der 
Südküste Kleinasiens.  In Demre 
steht auch heute noch sein  
(leerer) Sarkophag, die ruinö-
se, aber im 20. Jahrhundert res-
taurierte Basilika ist ein wich-
tiges Pilgerziel, besonders für  
griechisch-orthodoxe Christen. 
Die Gebeine kamen 1087 n. Chr. 

Nikolaus! Ja, zu einer Kultur 
des Teilens und Gebens

Alle Jahre wieder wird leider auf die Austrotürken in Österreich durch gewisse Kreise eine 
Hexenjagd über die Nikolo-Weihnachtskultur veranstaltet. Wir müssen heuer leider laut, “Nein, 

zu Nikolo-Rassismus und ja, zu einer Kultur des Teilens und Gebens” sagen. Jedes Kind kennt ihn, 
jedes Kind freut sich auf ihn! Unser Landsmann aus der Türkei “Nikolo” kommt auch dieses Jahr 

zu den Wiener Kindern. Von Birol Kilic

Geburtsort: Demre, Antalya -Türkei
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in die süditalienische Stadt Bari 
(Provinz Apulien) und werden, 
über die ganze Welt hinausge-
tragen, als Reliquien verehrt. 

 
Wir sind stolz auf 

Bischof Nikolaus aus 
der Türkei

Wir, die Yeni Vatan Gazetesi 
und viele tausende türkisc-
he Familien in Österreich, sind 
sehr stolz auf “ihren” Bischof 
Nikolaus, dessen Leben his-
torisch belegt ist und dessen 
barmherzige Taten über den 

Erdkreis weitererzählt werden 
und die Kinderherzen erfreuen. 
  Wenn solch ein gutherziger 
Mensch und großes Vorbild aus 
dem eigenen Land stammt, wäre 
auch alles andere verwerflich! 
Im Gegenteil: Nikolaus von Myra 
ist auch für das Zusammenleben 
von Moslems und Christen ein 
perfekter Brückenbauer und 
ein pädagogisches Vorbild. 
Jedes kleine Kind, egal welcher 
Abstammung oder Herkunft, 
würde sich über die Geschichte 
vom Hl. Nikolaus freuen.  

Während einer Hungersnot soll 
Nikolaus von Myra in der Türkei 
seinen darbenden Mitbürgern 
Getreide verschafft haben, in-
dem er einige Kaufleute, de-
ren Schiffe im Hafen von Myra 
vor Anker lagen, veranlass-
te, ihre für den Kaiser in Byzanz 
bestimmten Schiffsladungen 
nicht an ihren ursprünglichen 
Bestimmungsort zu bringen, son-
dern in die hungernden Städte 
und Dörfer Kleinasiens zu lie-
fern. Als die Händler mit beklom-
menen Herzen weitersegelten 
und sich fürchteten, mit leeren 
Händen nach Hause zu kom-
men, waren die Schiffe plötz-
lich auf wunderbare Weise wie-
der vollständig beladen. Diese 
Legende gab den Anlass, dass 
neben den Kaufleuten auch die 
Getreidehändler, Müller und 
Bäcker den heiligen Nikolaus 
zu ihrem Zunftpatron auserko-
ren. Die unzähligen Patrozinien 
ch r i s t l i ch e r  G o t te s h äu s e r, 
die dem Hl. Nikolaus geweiht 
sind, geben davon ein beredtes 
Zeugnis.

 Noch viele andere Legenden 
werden vom Hl. Nikolaus erzählt. 
Eine bekannte Geschichte ist, 
dass ein verarmter Mann sich 
genötigt sah, seine drei Töchter 
als Prostituierte zu verkaufen,  
weil er sie mangels Mitgift nicht 
standesgemäß verheiraten konn-
te. Nikolaus, damals noch nicht 
Bischof und selbst ohne ent-
sprechende Mittel, erfuhr von 
der Notlage und warf in drei auf-
einander folgenden Nächten je ei-
nen großen Goldklumpen durch 
das Fenster des Zimmers der drei 
Jungfrauen. Der Vater hatte nun 
genug Geld für die Mitgift und 
war nicht mehr genötigt, seine 
Töchter zu verkaufen. Aufgrund 
dieser Legende wird der Heilige 
oft mit drei goldenen Kugeln 
oder Äpfeln dargestellt. Diese 
Geschichte ist auch der Anlass 
für den Brauch, den Kindern 
Kleinigkeiten zum Naschen zu 
schenken. Dieser Brauch des 
Schenkens verlagerte sich später 
in reformatorischer Zeit auf das 
Weihnachtsfest. Der Rest ist be-
kannt.

 
“Wer Zwietracht sät, 
wird Hass ernten!” 

 
Um dieses Kulturgut zu be-

wahren, erwarten wir von den 
Verantwortlichen in der Politik, 
den Gemeinden, den Medien und 
von Pädagogen, die alljährlich 
über das Fest berichten oder es 
veranstalten, diese Tradition des 
“Nikolo” an unsere christlichen 
und muslimischen Kinder weiter-
zugeben und nicht Zwietracht zu 
säen! Wir alle sollten mit diesem 
Brauchtum verantwortungsvoll 
umgehen und nicht die türkisc-
hen Kinder und Familien diskri-
minieren, als wären sie gegen den 
“Nikolo”. 

 Auch die Gemeinde Wien hat 
nie die Nikolo-Feiern mit einem 
kostümierten Nikolaus untersagt, 
wie es in den letzten Jahren falsch 
in den Medien kolportiert wurde. 
Man ist lediglich davon abgekom-
men, professionelle Nikoläuse zu 
bestellen, da man der Meinung ist, 
dass dies die den Kindern bekann-
ten Erwachsenen Personen über-
nehmen sollen.

 Der Hl. Nikolaus darf nicht 

als Rassismus-Werkzeug ge-
gen Muslime missbraucht wer-
den! Wir sind gegen diesen „Neo-
Rassismus“, also einen kulturellen 
Rassismus, der einen Keil zwischen 
die Nationen und Religionen tre-
iben möchte oder eine Gemeinde 
deswegen zu Unrecht verleumdet. 
Wie wir gezeigt haben, eignet sich 
gerade der Hl. Nikolaus dazu über-
haupt nicht. Dennoch versuchen 
alljährlich verschiedene Gruppen 
und Parteien, daraus politisches 
Kleingeld zu schlagen.

 Wir wollen verhindern, dass ei-
ne Gruppe von Menschen, die eine 
andere Religion, Konfession oder 
Nationalität hat, jedes Jahr wie-
der auf’s Neue pauschal diskrimi-
niert wird. 

 Wir Austro-Türken lieben den 
humanistischen, christlichen 
Nikolaus, unseren Landsmann, 
und wir sind stolz auf ihn! Nein, 
zu Nikolo-Kultureller Rassismus. 
Ja, zu einer Kultur des Teilens 
und Gebens.

Geburtsort: Demre, Antalya -Türkei

Demre, Antalya -Türkei
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Soğuk algınlığı herkesin 
zaman zaman yenik düştü-
ğü kronik bir rahatsızlıktır. 
Nezle-grip virüsleri nedeniy-
le; kırgınlıkla birlikte burun 
tıkanıklığı, burun akıntısı, 
hapşırma ve hatta öksürük 
şikayetleri Ne yazık ki soğuk 
algınlığına birden etki edebi-
lecek mucizevi bir tedavi şekli 
yoktur. Bakteri enfeksiyonla-
rında etkili olan antibiyotikler 
ise bu virüslere etki etmemek-
tedir. Kişi genellikle sürekli 
burnunu çekmekte, kendi ken-
dine ilaç almakta ve belirtile-
rin geçmesini beklemektedir. 
Ancak soğuk algınlığını biraz 
daha konforlu geçirebilmek ve 
çevreye bulaştırmamak için 
alınabilecek bazı tedbirler 
vardır. Bu sayede hastalığın 
üstesinden daha da çabuk ge-
linebilir.

Öneriler

Stres bağışıklık sistemini za-
yıflatarak kolay nezle-grip 
olmamıza neden olabilir. Her 
türlü stresten uzak durmaya 
çalışmak bu açıdan da önem-
lidir.

Olumlu düşünün. Olumlu dü-
şünmek çok önemlidir; yapı-
lan çalışmalar hayata olumlu 
bakan insanlarda bağışıklık 
sisteminin daha iyi çalıştığını 
göstermektedir. Vücudumuzun 
dirençli ve dayanıklı olduğunu 
düşünmek iyileşmeyi kolaylaş-
tırabilir.

İstirahat ve gevşeme, belki de 
nezle ve gribin en eski tedavi 
önerisidir.

Kendinizi sıcak tutun. Bu du-

rumda aşırı terlemeye yol aç-
madıkça, vücudun bağışıklık 
sistemi enerjisini enfeksiyona 
karşı savaşta kullanmak için 
odaklayabilir.

Soğuk algınlığının  
üstesinden gelebilirsiniz

Hafif, yorulmadan yürüyüş ya-
pın. Bu şekilde kan dolaşımını 
artırılarak enfeksiyon bölge-
sine akyuvarların gelmesine 
katkıda bulunulur. Açık hava-
da yapılan kısa yürüyüşler ha-
vasız bir odada yorganın altın-
da yatmaktan daha iyidir.

Beslenmenize dikkat edin. 
Soğuk algınlığı sırasında en-
feksiyona karşı önlem almaya 
çalışan vücudun metabolizma-
sı, hazmı zor gıdalarla yorul-
mamalıdır. Az yağlı gıdalar, et 
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Soğuk algınlığına 
karşı önemli öneriler

Soğuk havaların etkisi ile kış hastalıkları da artış gösteriyor. Özellikle 
grip, nezle ve soğuk algınlığı kişiyi aniden yatağa düşürüp,  yaşam kalite-
sini bozabiliyor. Soğuk algınlığını daha ciddi tablolara yol açmadan hafif 
bir şekilde atlatmak bazı pratik önerilerle mümkün olabiliyor. Memorial 

Etiler Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanları, “Soğuk 
algınlığına karşı alınabilecek önlemler” ile ilgili bilgi verdi.
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ve süt ürünleri, taze meyve ve 
sebzeler yenmelidir.

Tavuk çorbası burundaki sal-
gının kıvamını azaltarak, tıka-
nıklığı gidermektedir. Ayrıca 
özellikle sıcak tavuk çorbası 
salgı üretimini artırır, hapşır-
ma ve sümkürme yoluyla mik-
ropların vücuttan dışarı atıl-
masına yardımcı olur.

Bol bol sıvı alın. 6-8 bardak 
su, meyve suyu, çay ve diğer 
içecekler ile nezleye bağlı kay-
bedilen sıvı yerine konabilir. 
Ayrıca yabancı maddelerin vü-
cuttan atılması kolaylaşır.

Su buharıyla odanın havasını 
nemlendirmek çok iyi bir yön-
temdir.

Sigara içmeyin, içilen ortam-
dan uzak durun. Sigara içil-
mesi veya dumanına maruz 
kalınması zaten enfeksiyon 
nedeniyle duyarlı olan boğazın 
daha kötüye gitmesine neden 
olur. enfeksiyona karşı mik-
ropları solunum yollarımızdan 
temizlemeye çalışan hücrelere 
olumsuz etki yapar.

Yeterli miktarda C vitamini 
alın. Öksürük, hapşırma ve 
diğer belirtilerin azalması-
nı sağladığına eskiden beri 
inanılmaktadır. Yüksek doz C 
vitamini doktor gözetiminde, 
kısa süreyle kullanılabilir. 
Fakat sıvı alımını da artırmak 
açısından portakal, mandali-
na, kivi ve greyfurt gibi C vi-
tamininden zengin meyvelerin 
suları içilebilir.

Tuzlu su ile burnunuzu temiz-
leyin. Burun içindeki ödemin 
azalmasına ve burun tıkanıklı-
ğında azalmaya yardımcı olur. 
Ayrıca mikropların mekanik 
olarak temizlenmesini sağlar. 
Eczanelerde alınabilecek bu 
tip tuzlu su spreyleri kulla-
nılabilir veya evde de basitçe 
hazırlanıp kullanılabilir. Bir 
bardak suya bir çay kaşığı saf 
tuz koyup karıştırdıktan sonra 
burun damlalıkları ile buruna 
damlatılarak belirgin rahatlık 
sağlanır.

 
 

Mikroplardan korunma 
ve çevrenizdekilere  

bulaşmasını önlemenin 
yolları

Ellerinizi yıkayın. Ellerin yı-
kanması mikropların uzaklaş-
tırılmasında oldukça önemli-
dir. Sabun ve akan sıcak su ile 
nezle virüsleri el ve parmak 
cildinden temizlenir. Sabun 
ve deterjanlar nezle virüsünü 
etkilemezler; virüsler yıkama 
ile mekanik olarak ortamdan 
uzaklaştırılırlar. El yıkama 
nezle olan kişi veya eşyaları ile 
temastan sonra çok önemlidir. 
Özellikle çocuklara hasta olan 
kişi ile temas ettiklerinde, el-
lerini yıkamaları öğütlenme-
lidir.

Fincan veya bardakları paylaş-
mayın. Tek kullanımlık kağıt 
bardaklar, özellikle okul ve iş 
yerlerinde mikropların yayılı-
mını önlemede başarılıdır.

Kağıt mendil kullanın. Kağıt 
mendili bir kez kullanıp atmak 
önemlidir; zira masaya, kol-
tuğa, sandalyeye vs. temas ile 
başkasına virüs bulaşabilir.

Gözlerinize burnunuza ve ağ-
zınıza elinizi götürmeyin. Nez-
le olan biriyle temas edildiyse 
kişi elini gözlerine, burnuna 
ve ağzına sürmemelidir.

Çocuğunuza sık el yıkamasını 
öğütleyin.

Kağıt havlu kullanın. Mutfak 
veya diğer yerlerde, özellikle 
nezle olunduğunda pamuklu 
havlu yerine kağıt havlu tercih 
edilmelidir.

Oyuncakları temiz tutun. 
Oyuncaklar mikropları barın-
dırabilir. Oyuncaklar düzenli 
olarak sıcak, sabunlu suyla yı-
kanmalıdır.

Başka yöne hapşırın. Diğer-
lerinden uzağa veya mendile 
hapşırılması önemlidir. Ağzı-
nızı elleriniz ile kapadıysanız, 
sonrasında mutlaka elinizi yı-
kayın. Bu durumu çocuklarını-
zın da örnek almalarını sağla-
yın.

Bulunduğunuz ortamı hava-
landırın. Mikroplar durağan 
havada asılı kalır. Pencereler 
açıldığında temizlenir Ayrıca 
oda nemlendirilmelidir. Kalo-
riferin üzerine ıslak bez konul-
ması yeterli olur. Burun muko-
zasının kuruması önlenir.

Mikropları temizleyin. Mikrop-
lar üç saate kadar, kapı kolla-
rında, trabzanlarda, ışık düğ-
melerinde, telefon, uzaktan 
kumanda gibi sıkça dokunu-
lan yüzeylerde yaşayabilirler. 
Bunların ara sıra dezenfektan-
larla silinmesi faydalıdır.

Bu uygulamalar dışında be-
lirtiler ağırlaşmaya devam 
ediyorsa veya geçmiyorsa 
mutlaka bir hekime başvurul-

malıdır. Ciddi hastalık belir-
tileri olmayan basit nezlede, 
belirtileri azaltmak amacıyla 
semptomatik tedavi uygulanır. 
Ek olarak yatak istirahati, bol 
sıvı alınması, ılık tuzlu su ile 
gargara, akıntı kesici ilaçlar ve 
parasetamol gibi ağrı kesici ve 
ateş düşürücüler önerilir.

Grip belirtileri olduğunda ise 
ev istirahati gereklidir. Nezle 
tedavisinde kullanılanlara ek 
olarak nadiren ve zorunlu ka-
lındığında gereksinim duyu-
lan virüslere karşı (antiviral) 
ilaçlar, belirtilerin süresini 
ve ciddiyetini azaltmak için 
kullanılabilir. Bu ilaçlar, ge-
nellikle yaşlılar ve gribe bağ-
lı komplikasyon riski yüksek 
olan genel durumu bozuk has-
talar için kullanılır. Bu gibi 
durumlarda belirtilerin ikinci 
gününde mutlaka doktor öne-
risiyle başlanır.

Antibiyotikler ise virüslere 
etki etmezler. Antibiyotikler 
gibi reçeteye tabi olan ilaçlar, 
bakteriyel enfeksiyonun bu-
lunduğu orta kulak iltihabı ve 
sinüzit gibi durumlarda, dok-
tor tarafından teşhis edildik-
ten sonra reçete edilir. Basit 
nezle ve grip durumlarında 
antibiyotik kullanımının bir 
yararı olmadığı gibi, hastanın 
karaciğer ve böbreklerinin iş-
levlerini ağırlaştırır ve ayrıca 
mikropların antibiyotiklere 
karşı direnç geliştirmesine de 
neden olur.
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