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İktidar ve muhalefet
TV´de sert atıştı

İ

Hükümet ve muhalefet temsilcileri, genel seçimlerden bu yana ilk kez Puls4 ekranlarında
yayınlanan “Pro und Contra (Lehte ve Aleyhte)” programında karşı karşıya geldi.

ktidar tarafında kısa adı ÖVP
olan Avusturya Halk Partili
Kültür Bakanı Gernot Blümel
ve kısa adı FPÖ olan Avusturya
Özgürlük Partili Ulaştırma Bakanı
Norbert Hofer, muhalefet tarafında ise kısa adı SPÖ olan Avusturya
Sosyal Demokrat Partisi Lideri ve
eski Başbakan Christian Kern ve
Neos Partili Matthias Strolz yer alıyordu.
Programda zaman zaman tansiyon
oldukça yükseldi: Mağduriyet yardımı (Notstandshilfe) yerine asgari
geçim yardımı (Mindestsicherung)
konusu açıldığında, Hofer ve Kern
arasında kılıçlar çekildi. Hofer’in
sürekli “Peki siz başbakanken ne
yaptınız?” sorusunu tekrarlaması üzerine iyice sinirlenen Kern,
“Bunu gerçekten duymak istiyor
musunuz? Siyasetle ilgileniyor musunuz gerçekten?” şeklinde yanıt
verdi.

Tansiyonun yükseldiği bir diğer an
ise bütçe açıklarını ve kamu borçlanmasını kısıtlayan bir düzenleme
olan borç freni (Schuldenbremse)
konusunda Hofer ve Strolz arasında yaşandı. Hofer’in, “Yine çok heyecanlısınız, programdan önce beş
tane Redbull mu içtiniz?” şeklindeki sorusu karşısında oldukça sinir-

lenen Strolz, “Bu saçma sapan kalıp cümlelere bir son verin.” dedi.
İşsizlik parası düzenlemesi konusunda Hofer, “Daha çok ödeme yapmış olan, daha iyi konumda olmalı.” derken Blümel de, “Hâlihazırda
devletin asgari geçim yardımı alan
kişilerin varlıklarına müdahale im-

kanı mevcut.” şeklinde konuştu. Bu
söylemlere Kern, “İşsizliği, bilerek
yapılmış bir seçim olarak görüyorsunuz.” şeklinde karşılık verirken
Strolz ise şunu vurguladı: “Asgari
geçim garantisi, insanlık onurunu
koruyan son sınırdır. Ve korkarım
ki siz bunu ortadan kaldırmak istiyorsunuz.”

İşsizlik parası düzenlemesinde
kavga var!
İşsizlik parası (Arbeitslosengeld) düzenlemesi konusundaki istikrarsız söylemlere son vermek isteyen
koalisyon, Sosyal İşler Bakanı Beate Hartinger için iki gözetmen tayin etti.

K

ısa adı FPÖ olan Avusturya
Özgürlük Partili Sosyal
İşler Bakanı Hartinger, defalarca mağduriyet yardımının
(Notstandshilfe) kalkması sonrasında işsizlerin mal varlığına
müdahalenin söz konusu olmayacağını ifade etmişti. Hartinger,
kısa adı ÖVP olan Avusturya
Halk Partili politikacılar ve hatta Başbakan Sebastian Kurz tarafından ivedilikle ve birden fazlaca
kez düzeltildi.
Hartinger için şimdi iki gözet-

men tayin edildi. Çarşamba günü ÖVP Lideri Sebastian Kurz
ve FPÖ Lideri Heinz-Christian
Strache, projenin teftişinden sorumlu isimlerin, hükümet koordinatörleri ÖVP’li Gernot Blümel
ve FPÖ’lü Norbert Hofer olduğunu açıkladı. İşsizlik parası
(Arbeitslosengeld) konusu ile ilgilenen üç bakan – Hartinger,
ÖVP’li Maliye Bakanı Hartwig
Löger ve ÖVP’li Ekonomi Bakanı
Margarete Schramböck, yıl sonuna kadar bir konsept hazırlayacaklar.

Başbakan ve Başbakan Yardımcısı net bir şekilde şunu ifade etti:
Mal varlığına müdahale olacak.
Ancak: Kurz’a göre bu, yalnızca kısa süreliğine sisteme ödeme yapmış olanlar ve Avusturya
İş Kurumu’na (AMS) bahaneler
sunarak sistemi aldatmak isteyenler için geçerli olacak. Bu aldatmacalara Strache de değindi.
Strache ayrıca, son günlerdeki
belirsizliğin farklı konuşmalar
değil, “sosyalistlerin sızlanmaları” nedeniyle ortaya çıktığını
belirtti.
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Yeni Vatan Gazetesi
19. yılında soruyor
İ

nsan iki boyutlu ve iki kutuplu
bir yaratık olsa gerek. Biri, cimriliği ve kötülüğü takip eden,
fitne fesat, açgözlülük ve fırsatçılığı
tercih eden, özünde bataklığa batmış olan eksi kutuplu boyut. Buna
isterseniz şeytani ve iblisçe olan boyut diyelim. Diğeri ise, yaratılırken
içine üflenen ilahi ruhla gelişmek,
yükselmek ve mümkün olan en güzele ulaşmak isteyen artı kutuplu
boyut. Buna da Hak yani rahmani boyut diyelim. İşte insan, yolunu tespit etmek için bu iki zıt kutup
arasında devamlı mücadele eder
durur.

Bu iki boyutu dengeleyecek güç ise, insanın
iradesi ve aklıdır.
Bu iki zıt kutbun mücadelesi boyunca insan, kitabında yazılı olanların yolunda gitme kararı verdiğinde, bu tercihini aklı ve iradesiyle
yapmış olmuyor mu? İnsanın böylesi bir seçme özgürlüğüne sahip
olduğuna inanması, ancak yaşadığı ülkenin hak, hukuk ve kültürüne
azami uyum sağlaması ve dikkat etmesi ile olur. Bu, üretmek ve çalışmak kadar insanın yaşadığı yerin ve
toplumun kültür ve hukuk kurallarına dikkat etmesiyle ve en önemlisi
de Hakk’a ve O’nun çağrısına inanmasıyla mümkündür. Hak boşuna
mı sıkı sıkı öğütlemiş sözde İdris ve
özünde İblislere dikkat diye:
“Kim insan kılığında şeytanı veli edinirse, şüphesiz o insan kılığındaki şeytan onu şaşırtıp-saptırır ve
onu çılgın ateşin azabına yöneltir.
(Hac, 4).“
Çevrenizde evliya , veli veya toplumun lideri ve gazeteci forsu ile
dolaşanlara bir bakın bakalım ?
Hepsi müthiş Atatürkçü ya da milliyetçi muhafazakar kimliklerinde
ona veya buna saldırıyorlar. Hedef
gösteriyorlar. Gammazlıyorlar.
Neymiş ondan farklı düşüncede,
farklı partide, farklı meşrepte ve-

ya farklı mezhepte imiş? Kaba, kör
cahil, münafıklık akan bir toplumun baş belası lümpen proleterler Türkiye göçmenlerinin başını
Avusturya’da müthiş belaya soktular. Hala zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkıyor ve pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar. Hala Türk toplumunu bu
rezil kepazelere karşı uyaran yok
mu? Birileri çıkıp bu küfranı münafıklara, bırak kardeşim bayrağımı, dinimi, vatanımı ve milletimi
suiistimal edip kendi siyasetine ve
ticaretine alet etmeyi, demeyecek
mi? Farkında değil misiniz ey sevgili Yeni Vatan Gazetesi okuyucuları. Dile kolay 19 yıldır yayındayız.
19 yıldır size yaz kış demeden ve her
ay ücret almadan türlü bela ve pisliklere rağmen temiz, esenlik dolu
ve barışsever bir toplum için hizmet eden Yeni Vatan Gazetesi olarak izninizle sormak istiyoruz: Siz
bundan sonra hangi kutupta yer almak istiyorsunuz? Seçiminiz nedir?
Şeytani ve iblisçe olan küfrani taraf
mı yoksa Hak yani rahmani taraf
mı? „Aman o yaman aldatıcı seni
Allah diye aldatmasın“ diye öğütleten Lokman Suresi 33. Ayeti içinde
o yaman aldatıcı, çevremizdeki insan kılığındaki iblisler değil midir?
Biz uyarmıyoruz Allah diyerek sizi aldatan insan kılıklı iblisler hakkında. Bakın bu konuda Lokman
Suresi 33. Ayet uyarıyor.
Yeni Vatan Gazetesi’nin 19 yıldır, özellikle de son beş yıldır yaptığı uyarılar ve dikkat edilmediği
takdirde Türkiye göçmenlerini bekleyen tehlikelere ilişkin kaleme aldığı yazılar arşivlerimizde duruyor.
Büyük azgınlıklar, ne oldum delisi
olmuş haller ve kendini beğenmiş
nefsi bozuk davranışlarla, Türkiye
göçmenlerinin elli yıllık kazanım-

larının, son yıllarda kimler tarafından yerle bir edildiğini görmüyor
musunuz?
Tüm suçu Avusturyalılara atarak
nereye varılabilir? Aynalara küs müyüz? İğneyi karşı tarafa çuvaldızı ise
niye kendinize batırmıyorsunuz?
Türkiye’deki siyaseti ve siyasileri
buraya getirdiğinizde, sorunlarımız
azaldı mı yoksa çoğaldı mı?
Herkesin sevdiği saydığı Türk
Bayrağı’nı, şahsi malıymış gibi hangisi olursa olsun bir siyasi partiye mal ederek (hangi parti olduğu önemli değil) Viyana
sokaklarına taşımak ve bir de
tüm Müslümanların inançlarının
miğferi olan ‘Allahu Ekber’ sözünü Viyana sokaklarında çirkince,
tehdit edercesine haykırarak suistimal etmek, Hristiyanlarda ve
Avusturyalılarda sempati mi yarattı? Yoksa nefret ve tiksinti mi?
Bakın her tarafta Türkiye göçmenlerine karşı nasıl bir tepki oluştu.
Yeni Vatan Gazetesi olarak son 19
yıldır bu konuda, aklımızı, bilgimizi ve ilmimizi kullanalım, en başta
kibar insanlar olarak sert ama diplomatik olan dili kullanalım diye
yazmadık mı?
Buradan defalarca uyardık: Bayrağımızı ve dinimizi,
Avusturya’da bu şekilde suistimal
etmeyin. Türkiye siyasetini buraya
getirip ayrılık ve düşmanlık yaratmayın. Türkiye bizim aziz vatanımız. Tüm demokratik partilere mesafeli durarak Avusturya`daki asıl
sorunlarımıza yönelelim diye yazmadık mı? ‘Avusturya siyasileri ve
Avusturya basını, sadece bu ülkeye
ait olmadıklarını resmen haykıran
üç beş kişiye değil herkese düşmanca ve önyargı ile bakar, aman dikkat edin.’ diyen yazılarımızı kimler

okudu? Şimdi herkes hak veriyor
ama sonuçları korkunç olmadı mı?
Her yerde önyargı, nefret ve tiksinti.
Bunda hepimizin az veya çok
suçu yok mu? Gerek iş gerek konut
piyasasında gerekse yaşam alanlarında Türkiye göçmenleri, korkunç bir ayrımcılıkla karşı karşıya.
Haydutça, adeta ellerinde sopalar,
ağızlarında küfürlerle Türkiye göçmenlerini Avusturya’da bu ayrımcılıkla karşı karşıya bırakan iftiracı ve
fitneciler nerede?
İnançlı veya inançsız olmak,
herkesin kendi tercihidir. Kimse
kimsenin dinine, imanına, mezhebine ve siyasi görüşüne karışamaz.
Ama Avusturya’da din veya laiklik
adına haydutluk yapan, bu yukarıda anlattığımız şeytani ve iblisçe olan kutuptaki insanlara “Dur!”
demenin zamanı geldi ve geçiyor.
Tetikte bekliyorlar. İlla onların düşüncelerinde olmak zorunda değilsiniz. Bizimkisinde de. Ama Ülul
Elbab ve Lubb yani akıl ve vicdan
sahibi olmalıyız. İnsanları birbirine düşüren, ayrımcılık yapan kişi,
kurum ve kuruluşlarla aramıza mesafe koyalım. O ya da bu partinin
içindeki, bugüne kadar kendi küçük çevreleri haricinde kimseye yararı olmayan fırsatçı kişilerden medet ummayalım.
Geçmişteki hatalar tekrar edildiği takdirde, çocuklarımızın
Avusturya’daki geleceği pek de
parlak olmayacaktır. Tiksinti uyandırmak için ellerinden geleni yapan İdris kılıklı iblislerin sırtını sıvazlamayalım. İnsanca uyaralım.
Unutmayalım: “İnsan hüsran içindedir. İnanıp hayır ve barış için çalışanlar ve birbirlerine hak ve rahmani kutbu ve sabrı tavsiye edenler
hariç (Asr).”
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Kardinal Schönborn:
“Nefret yerine inayet”

Viyana’da dünyaya gelen
yeni yılın ilk bebeği Asel,
ailesinin kökeni ve dini
inancı nedeniyle sosyal
medyada nefret içerikli
söylemlerin hedefi oldu.
Bu ırkçılığa karşı sessiz
kalmayan Avusturya Kardinali Christoph Schönborn,
“Hiçbir şey geleceğimizi
nefretten daha fazla tehlikeye atamaz.” dedi.

5
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Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl:

“Türkiye’yi ve Türkleri
çok seviyorum”
© Wikipedia

Çavuşoğlu: “Avusturya’nın yeni Dışişleri Bakanı telefon açıp, ‘Ben Türkiye’yi ve Türkleri
çok seviyorum’ dedi”. ORF ZIB2 ´de Kneissl, 'Müslümanlar Avustuya´ya aittir' dedi.

A

Şükürler olsun ki sadece nefret
yoktu. Caritas Viyana ofisinden
Klaus Schwertner’in, nefret söylemlerine karşı yeni yılın ilk bebeği Asel için hoş sözler ve dilekler
toplamak amacıyla “Flowerrain
(Çiçek yağmuru)” etiketiyle yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı
ve Asel’in ailesine tebrikler yağdı.
İnternetteki nefret söylemleri,
haklı olarak ciddi endişe konu-

G

eçtiğimiz günlerde
Türkiye Dışişleri Bakanı
M evlü t Ç av u ş oğlu’n u
ar ayan Avusturya Dışişleri
Bakanı FPÖ’lü Karin Kneissl,
Çavuşoğlu’nu Avusturya’ya,
Çavuşoğlu da kendisini
Türkiye’ye davet etmişti.
FPÖ’lü Dışişleri Bakanı Kneissl,
göreve başlar başlamaz
Çavuşoğlu ile çok sempatik olan
bir görüşme yaptığını dile getirerek “Kendisi beni Türkiye’ye davet ederek, 'yeni bir sayfa açarak
yeni bir başlangıç yapalım' teklifinde bulundu. Ben de dünkü
telefon görüşmesinde kendisini
Avusturya’ya davet ettim. Bütün
sorunların yanında yeni bir başlangıç yapmakta sakınca görmüyorum” şeklinde konuşmuştu.

vusturya Kardinali
Christoph Schönborn,
Viyana’da yaşayan Türk
vatandaşları Alper ve Naime
Tamgaç çiftinin yeni doğan bebeklerini hedef alan ırkçı söylemlere tepkisini, nefret yerine inayet mesajı veren bir açıklamayla
gösterdi. Kardinal Christoph
Schönborn’un, 12 Ocak 2018 tarihinde Viyana Katolik Kilisesi’nin
www.erzdioezese-wien.at adlı internet sitesinde yayınlanan açıklamasının tam metni şu şekilde:
Bugün 2018 yılının 12. günü. Asel
de bugün tam 12 günlük. Asel, yeni yılın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Avusturya’nın yeni yıl
bebekleri, her sene tüm medyada sevgiyle karşılanır. Ama bu yıl
farklı oldu. Asel’in haberi, sosyal medyada nefret içerikli paylaşımların hedefi oldu. Çünkü anne başörtüsü takıyordu. Yeni yılın
ilk bebeğinin ailesi Müslümandı.
Küçük Asel’i bir ret dalgası selamladı.
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Karin Kneissl
Avusturya Dış İşleri Bakanı

su. Müslüman bir çocuğun doğumunun böyle fesat söylemleri
tetiklemesi nasıl mümkün olabilir? Ülkemizin geleceği konusunda endişelenmemiz için pek çok
sebep var.
Bu konu üzerinde dürüstçe konuşulmalı. Hiçbir şey geleceğimizi nefretten daha fazla
tehlikeye atamaz. Nefret söylemleri kolaylıkla şiddete dönüşebilir. Dünyadaki terör olayları, bunun varacağı noktayı gösteriyor.
Yeni yıl nefretle başlamamalı.
Tanrı küçük Asel’i ve 2018’de doğan tüm çocukları kutsasın.

Bugün katıldığı bir programda Avusturya Dışişleri Bakanı
Karin Kneissl’i 25 Ocak’ta eşiyle
birlikte Büyükada’da ağırlayacaklarını dile getiren Çavuşoğlu,
“Türkiye ile ilişkileri düzeltme konusunda samimi olduğunu hissediyorum. Biz de böy-

le bir yaklaşım olduğu zaman
Avusturya ile ilişkilerimizi neden gergin tutalım?” dedi.
Anadolu Ajansının verdiği habere göre Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz
günlerde Avusturya Dışişleri
Bakanı Karin Kneissl ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesindeki detayları açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, son dönemde Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle yaşanan yumuşama havasına
ilişkin şunları söyledi:
“Bizim normal şartlarda ne ABD
ile ne AB ile ne de Almanya
ile problemimiz var. Almanya
şimdi ilişkileri düzeltmek istedi. Son ziyaretimizde ilişkilerde yeni bir sayfa açtık.
Avusturya’nın yeni Dışişleri
Bakanı telefon açıp, ‘Ben
Türkiye’yi ve Türkleri çok seviyorum. Derslerimde İslam medeniyetini anlattım. Osmanlı’nın
dünya medeniyetine katkılarını anlattım. Dolayısıyla ilişkilerimizi düzeltebilir miyiz?’ dedi. ‘Memnuniyetle’ dedim. Ayın

25’inde kendisini, gençliğinde
geldiği Büyükada’da ailesiyle
birlikte ağırlayacağız ve yeni bir
sayfa açacağız.”
Tü r k iye’d e y a b a n c ı l a r a ,
Hristiyanlara veya Yahudilere
karşı düşmanlık gibi unsurların olmadığını vurgulayan
Çavuşoğlu, Avrupa’da artan yabancı düşmanlığına dikkat çekti ve sürecin 2. Dünya Savaşı’na
benzememesi uyarısında bulundu.

“İki eşit ortak gibi
konuşacağız”
Mevlüt Çavuşoğlu, “Türk milleti uyandı, Türk milletinin yeniden kendisine güveni geldi.
Bunu Avrupalı dostlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla
Türkiye gibi bir ülkeye ve Türk
milletine nasıl davranacağınızı biraz öğrenmeniz lazım.
Tepeden bakarak baskıcı anlayışla olmaz, iki eşit ortak gibi konuşacağız. Sorunları da bu
şekilde aşacağız.” açıklamasını yaptı.

Foto: © erzdioezese-wien.at

Wir wählen.

Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner
Kardinal Christoph Schönborn
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On binlerce kişi ÖVP-FPÖ
hükümetini protesto etti

7

Ocak 2018 – SAYI 196

17 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Ana dilinizi mükemmelleştirin:
VHS’de Türkçe!

Ana dilinizi ya da ailenizin ana dilini en iyi şekilde
anlamak, yazmak, okumak ve konuşmak istemez misiniz? Sizler için yaptığımız bu kurslarımız ile “ana dilinizi“ daha iyi kavramanızı ve kendinizi daha iyi ifade
etmenizi sağlayacaksınız.
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
Folgekurs (Kursnummer 1561, 62,10
Euro für 9 Unterrichtseinheiten)
Ana dilinizi ya da ailenizin ana dilini en iyi şekilde anlamak, yazmak,
okumak ve konuşmak istemez misiniz? Sizler için yaptığımız 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 möglich
–
online via www.vhs.at
oder persönlich/telefonisch in der
VHS Landstraße:
01/891 74 103 000.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 50 binin üzerinde gösterici, aşırı sağcı hükümetin sığınmacı,
yabancı karşıtı ve İslamofobik politikalarını protesto etti. Polis kaynakları toplam 20 bin kişinin
protestolara katıldığını ifade ederken gösteriyi organize edenler bir basın açıklaması ile 70 binden
fazla kişinin gösteriye katıldığını iddia etti.

V

iyana(AA)-Şehrin en önemli alışveriş caddelerinden
Mariahilfer Strasse’yi trafiğe kapatan göstericiler, “Mavi
(FPÖ)-Siyah (ÖVP) yönetime hayır” ve “Nazi yönetimine hayır”
yazılı pankartlar açtı. Göstericiler,
yaklaşık 2 saat süren yürüyüşün ardından Hofburg Sarayı’nın önündeki Kahramanlar Meydanı’nda
toplandı.

böylelikle bu insanların daha kolay sınır dışı edebileceğini söyledi.

„Sığınmacıların şehir
dışına taşınmasını
istemiyoruz“

„Aşırı sağcı hükümet,
belli gurupları
şeytanlaştırıyor“

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteride konuşan sivil toplum
örgütü Asyl in Not Başkanı Michael
Genner, aşırı sağcı koalisyon hükümetinin savaş ve zulümlerden kaçarak güvenlik arayan sığınmacıları şehirlerin dışında oluşturulacak
yerleşkelere taşımak istediğini ve

Avusturya yardım kuruluşu
Volkhilfer Sözcüsü Erich Fenninger
de bu gösteriyle herkes için yaşanabilir bir hayat, insan hakları, ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı bir ülke hedeflediklerini ifade etti. Fenninger,
Avusturya’da yapılan seçim sonuçlarını değil aşırı sağcı koalisyonun

Genner, „Viyana’da yaklaşık 13 bin
iltica başvurusunda bulunmuş insan, şehrin faklı yerlerinde yaşıyor,
aşırı sağcı hükümet bu insanları polis zoruyla belirli yerlere toplayarak
sınır dışı etmek istiyor. Anayasa’ya
aykırı bu duruma hiçbir şartta müsaade etmemeliyiz.“ diye konuştu.

ırkçı, yabancı ve sığınmacı karşıtı
hükümet programını protesto etmek için toplandıklarını aktardı.
Merkez sağ Avusturya Halk
Partisi’nin (ÖVP) ekonomiyi ilgilendiren bakanlıkları aldığına, aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (FPÖ)
ise emniyet başta olmak üzere ülkenin savunma mekanizmasını kontrol ettiğine dikkati çeken
Fenniger, „Bu yönetim önce yapay
bir sorun icat ediyor, daha sonra
bu sorundan birilerini sorumlu tutuyor, ardından bu insanları suçlu
ilan ederek toplumda şeytanlaştırıyor.“ değerlendirmesinde bulundu.

“Dinimizin siyasete
alet edilmesini
istemiyoruz“
Müslüman Sivil Toplum Ağı

(NMZ) adına konuşan Gözde
Taşkaya ise bu gösteriye katılarak
yeni hükümetin adaletsiz ve insanlık onurunu hiçe sayan programını protesto etmek istediklerini dile getirdi.
Taşkaya, yeni hükümetin ülkede yaşayan Müslümanlar üzerinden yürüttüğü olumsuz politikalarla toplumun asıl sorunlarının
örtbas edilmeye çalışıldığını vurguladı.
Önyargıların ve ırkçılığın yaşamın her alanında artış göstermeye başladığına işaret eden
Taşkaya, “Dinimizin siyasete alet
edilmesini istemiyoruz, özellikle
siyasi İslam söylemini seçimlerin
vazgeçilmez konusu yaparak buradan rant elde etmek isteyenlerin artış gösterdiği bir dönemde.”
dedi.

Bessere Aussichten!
er. schöner.

besser. schnell

site!
Die neue Web
t
.a
hs
www.v
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FPÖ Lideri Strache'nin konuşmasındaki bu detay gözden kaçmasın:

„Birçok Müslüman bu ülkenin
bir parçası olarak radikal ve
siyasi İslam’ı istemiyor“

.
5

ı
k
s

Ba

Okullardan ve kitapçılardan
sipariş edilebilir!
Yeni Vatan Gazetesi, Neue Welt Verlag adlı yayınevi ile birlikte Avusturya'da yine bir ilki
gerçekleştirerek hazırladığı büyük resimli Avusturya Almancası-Türkçe sözlüğün yeni ve
geliştirilmiş ikinci baskısını 30 bin baskı ile piyasaya sürdü. Avusturya Eğitim Bakanlığı'nın
onay verip tavsiye ettiği kitaplar listesine giren sözlük için siparişler gelmeye başladı. Kitap,
hem okullardan hem de kitapçılardan sipariş edilebilir.
"Das große Bildwörterbuch Österreichisches Deutsch-Türkisch", 46 Sayfa, 16 Euro, ISBN 3-783707-405170, Neue Welt Verlag

5000’den fazla kişinin katılımıyla Pyramide Vösendorf’da gerçekleştirilen FPÖ yeni yıl buluşmasında Parti
Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache; İslam, Türkiye ve göç konularında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Strache, “İslam ve İslam kültürü, Avusturya’ya ait ya da Avusturya’nın bir parçası değildir. Ama
birçok Müslüman da uyum sağlıyor, çalışıyor ve birçok Müslüman bu ülkenin bir parçası olarak radikal ve siyasi İslam’ı ve dinciliği istemiyor.” diyerek şaşırttı. Bu detay Avusturya basınında yer aldı.

V

iyana-Kısa adı FPÖ olan
Av u s t u r y a Ö z g ü r l ü k
Partisi’nin, Aşağı
Avusturya eyaletinin Vösendorf
kasabasında yer alan Pyramide
Vösendorf etkinlik salonunda
gerçekleştirdiği yeni yıl buluşmasına 5000’den fazla kişi katıldı. Bu buluşma ile aynı zamanda
FPÖ Aşağı Avusturya teşkilatı,
28 Ocak’ta yapılacak olan eyalet meclisi seçimleri için seçim
kampanyasını da başlatmış oldu. Başbakan Yardımcısı ve FPÖ
Genel Başkanı Heinz-Christian
Strache’nin konuşmasından önce söz alan eyalet parlamentosu
liste başı adayı Udo Landbauer,
FPÖ’nün Aşağı Avusturya’da
ikinci sıraya yerleşerek eyalet

seçimleri tarihindeki en iyi sonuca erişmek istediğini belirtti ve mutlak ÖVP hâkimiyetinin
kırılması gerektiğini söyledi.
Güvenliğin ve düzenin FPÖ’nün
temel kaygısı olduğunu vurgulayan FPÖ Lideri Strache ise konuşmasında şunları ifade etti:
“Göçü durduracağız ve sınırları
koruyacağız. Yürütmeyi zor durumda bırakmayacağız ve 2.100
ilave kadro açacağız! Radikal
İslami dernekler kapatılacak.”
İltica konusunda da sert bir rota izleneceğini belirten ve “Özel
organizasyonların ve sivil toplum kuruluşlarının sığınmacılar
üzerinden iş yapmamaları için
sığınmacılar gelecekte devlet

bakım merkezlerine yerleştirilecek.” şeklinde konuşan Strache
sözlerini, mülteciler için geçerli olan asgari geçim miktarının
365 Euro’ya düşürülmesinin
atılmış doğru bir adım olduğunu söyleyerek sürdürdü.
Strache konuşmasında, yurt dışında yaşayan çocuklar için ödenen ve şimdi miktarı yaşadıkları ülkenin ücret durumuna göre
ayarlanması öngörülen aile yardımı (Familienbeihilfe) konusuna da değindi. Özellikle doğu
ülkelerindeki ailelerin sağladığı
faydanın adil olmadığını söyleyen Strache: “Avusturya için geçerli olan aile yardımı miktarını,
yurt dışında yaşayan çocuklar

için ödüyor olmamız kabul edilemez.” dedi.
FPÖ’nün merkezileşmiş Avrupa
Birliği (AB) konsepti ile savaşmaya devam edeceğinin altını
çizen ve tarafsızlık feshinin söz
konusu olmayacağını da sözlerine ekleyen Strache, FPÖ’nün
aynı zamanda Türkiye’nin AB
üyeliğine karşı bir garantör olduğunu belirtti. Strache ayrıca
şunları söyledi: “İslam ve İslam
kültürü, Avusturya’ya ait ya da
Avusturya’nın bir parçası değildir. Ama birçok Müslüman da
uyum sağlıyor, çalışıyor ve bu
ülkenin bir parçası olarak birçok Müslüman radikal ve siyasi
İslam’ı istemiyor.”

İLAN/ ADVERTORIAL
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Amtsübergabe im Haus
der Geschichte

Der
Kulturwissenschaftler
Christan Rapp folgt
auf den Historiker
Stefan Karner. Beim
heutigen presseöffentlichen Termin übergab
Gründungsdirektor
Stefan Karner die
wissenschaftliche
Leitung vomHaus der
Geschichte im Museum
Niederösterreich an
seinen Nachfolger
Christian Rapp.

A

„Mit der Unterstützung vom
Team des Museums, des wissenschaftlichen Beirats,
den Landessammlungen
Niederösterreich und der
Kulturabteilung des Landes ist
es uns gelungen, ein Projekt
in Rekordzeit auf die Beine zu
stellen, das auch in der wissenschaftlichen Community

„Als Kulturwissenschaftler ist
mir ein breites Verständnis von
Geschichte sehr wichtig“, erklärt
Christian Rapp seinen Zugang.
„Es geht also nicht immer nur
um Herrschaftsgeschichte, son-

dern auch um die Geschichte des
Alltags oder um gesellschaftspolitische Fragestellungen.
Das Haus der Geschichte im
Museum Niederösterreich ist
das ideale Konzept, um diese
Idee umzusetzen. Daher will ich
auch die Kulturvermittlung
und das Haus der Geschichte
als Ort der Begegnung und des
Diskurses in den Mittelpunkt
meiner Arbeit stellen“, gibt
Rapp erste Einblicke in das
im Entstehen befindliche
Rahmenprogramm zum Haus
der Geschichte.
Mitte Februar soll dann
das wissenschaftliche
R a h m e n p rog r a m m f ü r d i e ses Jahr im Detail präsentiert

we rd e n . N eb e n d e m b e re its etablierten ersten Sonntag
im Monat als „Sonntag im
Museum Natur“ wird es ab sofor t jeden dritten S onntag
im Monat einen „Sonntag im
Museum Geschichte“ geben mit
Kreativprogramm für Familien
und informativem Programm
für Geschichtsinteressierte.
Monatliche Zeitzeugenforen
unter dem Motto „Erzählte
Geschichte“ werden den
Charakter vom Haus der
Geschichte als Dialogforum unterstreichen. Christian Rapp will
des Weiteren die Servicefunktion
des Hauses aktiv wahrnehmen
und das Netzwerk zu anderen
Forschungseinrichtungen und
Museen weiter ausbauen.

17 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Niederösterreich verzeichnete 2017 eine Trendwende am Arbeitsmarkt:
Die Zahl der Arbeitslosen geht zurück, die Beschäftigung steigt.
Trotzdem bleibt Arbeit das Thema Nummer eins in NÖ.

Wirtschaftsmotor ist
stark im Laufen
sehr positives Echo bekommen
hat“, zeigt sich Stefan Karner
mit der geleisteten Arbeit zufrieden. „Ich wünsche meinem
Nachfolger Christian Rapp alles
Gute in der Weiterentwicklung
des Projekts. Denn Geschichte
ist ja bekanntlich nie abgeschlossen und damit auch nicht
die Darstellung der Geschichte
in diesem Haus. So erwartet
Christian Rapp eine sehr spannende Aufgabe“, gratuliert
Karner seinem Nachfolger.

ADVERTORIAL

Arbeit ist das wichtigste
Thema in NÖ
rbeit haben, behalten
oder finden beschäftigt
alle Landsleute in allen
Regionen. Daher bleibt auch für
unsere Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner das Thema Nummer 1:
Arbeit. Niederösterreich verzeichnet eine Rekordbeschäftigung, den höchsten Rückgang
der Arbeitslosigkeit seit sechs
Jahren und ist das Land mit der
höchsten Kaufkraft. Trotzdem investiert das Land Niederösterreich
gemeinsam mit den Sozialpartnern
und dem AMS bis 2020 rund 1,3 Mrd.
Euro in zusätzliche Qualifizierungsund Beschäftigungsmaßnahmen.
Aber es ist nicht immer nur eine
Frage des Geldes, sondern vor allem
auch der Rahmenbedingungen. Mit
dem NÖ-Deregulierungspaket sorgt
das Land NÖ für weniger Bürokratie
und dafür, dass Menschen und
Betriebe arbeiten können und nicht
mit Verwaltungsarbeiten behindert
werden.

S

t .Pölten-Nach dem erf o lg r e i c h e n S t a r t d e s
Pionierprojekts als erstes Haus der Geschichte in
Österreich gilt es nun, die „exhibition in progress“ weiterzuentwickeln, ein wissenschaftliches Rahmenprogramm
aufzubauen und die nächste
Schwerpunktausstellung für
2019 zu planen. Geschäftsführer
Matthias Pacher bedankte sich
für die geleistete Arbeit bei
Stefan Karner und freute sich,
den in Niederösterreich bereits als Ausstellungskurator bekannten Christian Rapp im Team
begrüßen zu können. Bis dato
haben rund 35.000 Menschen
das Museum Niederösterreich
seit der Eröffnung vom Haus
der Geschichte am 9. September
2017 besucht.
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Entscheidend für die Beschäftigung ist die Wirtschaftsentwicklung. Der Wettbewerb
wird größer, härter und internationaler. Aber die niederösterreichische Wirtschaft wächst
im Jahr 2018 – laut Prognosen
– um 3,3 Prozent und ist damit
deutlich über dem Bundesschnitt
von 2,1 Prozent. Die Anzahl der
Unternehmensgründungen
und Betriebsansiedelungen in
Niederösterreich ist so groß wie
nie. Alleine 70 Unternehmen
sind in den letzten fünf Jahren
von Wien nach Niederösterreich
übersiedelt. Seitens des Landes
wurde die Wirtschaftsförderung
für 2018 von 68 Mio. Euro auf
100 Mio. Euro erhöht und auch
die Förderabwicklungen wurden

Bild: © VPNÖ

17 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Das Land NÖ mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner legt die Basis für mehr
Beschäftigung, Wohlstand und Lebensqualität in Niederösterreich.
vereinfacht und beschleunigt.
Aber im Wandel der Technik
muss das Land immer auf der
Höhe der Zeit bleiben und in entscheidenden Bereichen der Zeit
einen Schritt voraus sein. Mit dem
Masterplan Digitalisierung investiert das Land Niederösterreich
60 Mio. Euro in diesen Vorsprung,
der allen zugutekommt: den
Betrieben, den Arbeitnehmern
und der Lebensqualität in
Niederösterreich.

Miteinander für unser
Niederösterreich
Landeshauptfrau Johanna Mikl-

Leitner hat sich zu ihrem wichtigsten Ziel gesetzt, Niederösterreich
als Land an der Seite der
Menschen zu verstehen, zu gestalten und zu führen. Das bedeutet, die Themen der breiten Mitte
ins Zentrum zu stellen: Arbeit,
Mobilität und Gesundheit. Das
heißt auch, im Miteinander unser
Land zu gestalten – auch mit dem
politischen Mitbewerber. „Nur so
können aus Herausforderungen
unserer Zeit Chancen für unser
Land und unsere Landsleute gemacht werden.“ Mikl-Leitner
steht auch für einen neuen
Stil, für Zusammenarbeit über
Parteigrenzen, für ein Miteinander

mit den Bürgern, für das Finden
gemeinsamer Lösungen und nicht
für gegenseitige Anfeindungen.
Am 28. Jänner tritt sie bei der
Landtagswahl in Niederösterreich
a l s Sp i t z e n ka n d i d a t i n d e r
Volkspartei an.

„Niederösterreich als Land
an der Seite der Menschen
verstehen, gestalten und
führen, das ist mein wichtigstes Ziel, an dem ich
vom ersten Tag
als Landeshauptfrau
gearbeitet habe. “
LH Johanna Mikl-Leitner

17 Jahre Yeni Vatan Gazetesi
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Gemeindewohnungen künftig für
Zuwanderer de facto unmöglich
Spürbare Veränderungen haben Bürgermeister
Michael Schnedlitz und Stadtrat Udo Landbauer,
beide FPÖ-Politiker, angekündigt.

S

t .Pölten. In NÖ sollen
Sozialleistungen, and e r s a l s b i s h e r, ve rhandelt werden. Laut Heute
kündigt für Wiener Neustadt kündigten Bürgermeisterstellvertreter
Michael Schnedlitz und Stadtrat
Udo Landbauer spürbare
Veränderungen an.
Zwar wolle man die niederösterreichische Stadt sportlich,
durch die Entstehung eines neuen Fußball-und Ballstadions,
attraktiver gestalten. Dennoch
wird man in Zukunft verstärkt
den Schwerpunkt auf das Thema
Sicherheit legen. Ab 2018 soll die
Videoüberwachung an bestimm-

Die Nr. 1
seit 1999

ten Orten gezielt eingesetzt werden, etwa im Stadtpark.
Die beiden FPÖ-Politiker haben ebenso Stellungnahme zum
Thema Zuwanderung genommen. So werden die Aussichten
für Zuwanderer und Menschen
die keine Deutschkenntnisse haben, verschärft werden.
Ihnen soll der Zugang zu den
Gemeindewohnungen und zum
städtischen Sozialsystem nahezu
unmöglich gemacht werden. Damit
soll sich die Stadt Geld ersparen,
die die Wiener Neustädtern nützen
könnten. Mit dieser Methode wolle man Wohnen leistbar gestalten.

Peynir lezzettir.
Yoğurt hayattır.
ŞİMDİ
İN
DENEY
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Yunanistan şeriat
kanunlarına son veriyor
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nı eşine bırakması üzerine bunun
medeni hukuka göre yazılmış bir
vasiyet olduğunu ancak şeriat kurallarının uygulanması gerektiğini öne sürmüştü. İtirazlar sonucunda Yunan mahkemelerinde
farklı kararların çıkmasının ardından konu AİHM’e götürülmüştü.

BATI TRAKYA’DA
HÜKÜMLER ŞERİAT
ÜZERİNDEN VERİLİYOR
Mevcut yasalar çerçevesinde,
Müslüman Türk azınlığın yaşadığı Batı Trakya’da aile hukukunu
ilgilendiren miras, evlenme ve boşanma gibi konularda karar müftüler tarafından Yunan kanunlarına göre değil, şeriat esasları
temelinde veriliyor.

VERİLEN KARAR,
MAHKEMELERCE
ONANIYOR
Daha sonra bu kararlar Yunan
mahkemeleri tarafından onanıyor. Ancak Yunan mahkemeleri,
şeriat temelinde alınmış olan kararları esas yönünden inceleyemiyor ve yaptıkları inceleme yalnızca usul yönünden oluyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Batı Trakya’da evlenme, boşanma ve miras gibi konularda müftülükler üzerinden İslam Hukuku’nun uygulanmasını zorunluluk olmaktan çıkarıp,
opsiyonel hale getirmek için yasa hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Buna göre Batı Trakya’da yaşayan 100 bine yakın Müslüman artık evlilik, boşanma ve miras gibi başlıklarda Yunanistan mahkemelerine de başvurabilecek.

A

tina- BBC Türkçe’nin haberine göre, tarımsal kalkınma projelerini anlatmak
üzere gittiği Gümülcine kentinde
konuşan Yunanistan Başbakanı
Aleksis Çipras, burada yaptığı konuşmada Batı Trakya’da evlenme,
boşanma ve miras gibi konularda müftülükler üzerinden İslam
Hukuku’nun uygulanmasını zorunluluk olmaktan çıkarıp, opsiyonel hale getirmek için yasa hazırlığı yapıldığını açıkladı.
Çipras „Azınlık toplumun mensupları üyeleri hukuki işlemler
için medeni hukuktan yararlanma; yani devlet mahkemelerine
başvurma hakkına sahip değildiler. Biz bunu değiştirmeye karar verdik ve azınlık üyelerine bir
seçim hakkı sunmak istiyoruz“
dedi.

İSLAM HUKUKU İÇİN
TÜM TARAFLARIN
KABULÜ ARANACAK
Yapılması planlanan yeni yasal düzenlemeyle birlikte Batı
Trakya’da medeni kanunu ilgilendiren konularda, davanın tüm
taraflarının kabul etmesi halinde
İslam Hukuku’nun uygulanması
öngörülüyor.

AKSİ HALDE YUNAN
MAHKEMELEİRNE
GİDİLECEK
Aksi halde, konunun,
Yunanistan’daki Medeni Kanunu
uygulayan mahkemeler tarafından görülmesi koşulu getiriliyor.

YUNAN MAHKEMELERİ
İÇİN DE BİR İLK

Böylece Yunanistan mahkemelerine kağıt üstünde ilk kez diğer
yargı kurumlarına göre öncelik
tanınmış olacak.

ÇİPRAS: AMACIMIZ
VATANDAŞLAR
ARASINDAKİ EŞİTLİĞİ
ARTIRMAK
Başbakan Çipras, bu düzenlemeyi vatandaşlar arasında eşitliği
artırmak için gündeme aldıklarını belirtti. Çipras’ın verdiği bilgiye göre, yapılması beklenen düzenlemeler şöyle:
– Aile hukukuyla ilgili bir meselenin taraflarına, konuyu götürecekleri mahkemeyi seçme hakkı
tanınıyor.
– Bir konunun şeriat mahkemesine götürülmesi ve kararın müftülere bırakılması için tüm tarafla-

rın anlaşması gerekiyor.
– Müftülüklerin usul ve kuralları,
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
ile belirlenecek.
– Miras konusunda medeni hukuk uygulanacak. Şeriat hukukunun uygulanmasını isteyenlerin
bu taleplerini dile getirdikleri bir
vasiyetname bırakması şartı aranacak.
– Batı Trakya’da şeriat hukukunun uygulanmasıyla alınan kararlar, son dönemde bazı tartışmalara neden olmuştu.

HAZİRAN AYINDA BİR
İTİRAZ GELMİŞTİ
Haziran ayında Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’ne (AİHM)
götürülen bir davada, iki kadın,
babalarının vefatının ardından
vasiyeti üzerine tüm malvarlığı-

Yeni suç istatistikleri:

Daha az soygun, daha çok şiddet
2016 yılında soygun suçları bir önceki yıla göre
azalırken şiddet suçlarında artış kaydedildi.

V

iyana– Önce iyi haber:
2016 yılında yerel soruşturmacılar, suç vakalarının aydınlatılmasında son on
yılın en iyi rakamına ulaştı ve
%45,9’luk bir başarı oranı yakaladı. Özellikle hane ve araba
hırsızları, bu başarıyı önceden
hissetmiş olmalı ki her iki suç
eyleminde de ciddi oranda bir
azalma kaydedildi.
Ancak: 2016 yılında kayıtlara geçen ihbar sayısı bir önceki yıla
göre 19.922 daha fazlaydı. Şiddet
suçları da %6,9 oranında arttı.
Cinayet masası, 46 cinayeti aydınlattı. (2015 yılında bu rakam
39 idi.) Suçlular yalnızca sokak-

larda değil, çevrimiçi platformlarda da aktif haldeydi. İnternet
dolandırıcılığına yönelik ihbarlar, üçte bir oranında daha fazla oldu.

Kickl: Yabancı zanlı
sayısı arttı
İçişleri Bakanı Herbert Kickl, istatistiklerde temel bir problem
olduğunu belirterek, “Yabancı
zanlı sayısında %13’lük bir artış var.” dedi. Yabancı zanlılar
arasındaki sığınmacı sayısının
özellikle büyük olduğunu ifade
eden Kickl: “ Verilmesi gereken
cevap, çok sıkı bir iltica politikasıdır.” dedi.

17
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Kanada Türk
vatandaşlarına
kapılarını açtı

Kanada, bir mahkeme emrine gerek duymadan, Türk vatandaşlarına kapılarını açtı. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren hızlandırılmış sığınmacı başvurusuna hak kazanan ülkeler ise, Afganistan, Burundi,
Mısır, Eritre, Suriye, Irak, Türkiye ve Yemen olarak açıklandı.

V

iyana –Kanada Göç ve
M ü l t e c i Ku r u l u’n d a n
(IRCC) yapılan açıklamaya göre, aralarında Türkiye’nin
de bulunduğu sekiz ülkenin vatandaşları tarafından, bir mahkeme emrine gerek duymadan,
hızlandırılmış sığınma başvurusu yapılabilecek.
Sığınmacı Koruma Birimi (RPD)
tarafından gerçekleştirilecek
olan hızlandırılmış sığınma işlemleri, sığınmacıların ihtiyaçlarını hızlı ve adil bir şekilde çözümlendirmeyi amaçlıyor.
Hızlandırılmış sığınma işlemlerinde güvenlik değerlendirmeleri
en önemli aşamayı oluşturuyor.
Başvuruda bulunan sığınmacıların güvenlik incelemeleri Kanada

Sınır Hizmetleri Servisi’nin
(CBSA) Kanada İstihbarat Servisi
ile işbirliği ile gerçekleştirilecek.
Güvenlik incelemeleri için onay
almayan sığınmacılar ise hızlandırılmış hizmetlerden yararlanamayacak.
Bununla birlikte Kanada İçişleri
Bakanlığı tarafından görevlendirilen temsilciler başvuruda bulunan sığınmacıları gerek duyulması halinde sorguya çekebilecekler.
Temsilci tarafından sorgulanmak
istenen sığınmacıların işlemleri hızlandırılmış başvuru olarak
kabul edilmeyecek.
Açıklamada, adayların güvenlik incelemelerinden geçmeleri ve temsilci tarafından sorguya
alınmamaları durumunda dahi

seçilmiş ülkelerden başvuruda
bulunan tüm sığınmacıların hızlandırılmış başvuru hakkı alamayacağı da duyuruldu.
Hızlandırılmış sığınmacı başvurusunda bulunabilmek için sadece seçilen ülkelerin vatandaşı olmak yetmeyeceği ve başvuruların
kabul edilmesi için,
– O ülkeden gelen sığınmacıların
kabul edilme oranı,
– O ülkeden gelen sığınma taleplerinin genel olarak karmaşık konular içermemesi,
– RPD’nin o ülke ile ilgili dosyalarının hacmi, gibi faktörlerin de
etmen olacağına açıklamada yer
verildi.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren
hızlandırılmış sığınmacı başvurusuna hak kazanan ülkeler
ise, Afganistan, Burundi, Mısır,
Eritre, Suriye, Irak, Türkiye ve
Yemen olarak açıklandı.
Yapılan açıklamada, RPD’nin
hızlandırılmış başvuruları sadece Kanada’dan kabul edeceği, sığınmacı adaylarının kendi
ülkelerinden gerçekleştirece ği başvuruların RPD’nin kontrolünde olmayacağının altı çizildi.
Kanada’da olan sığınmacı adaylarının ise, CBSA ofislerine, ya da
İçişleri Bakanlığında görevli olan
IRCC ya da CBSA memurlarına
başvurarak sığınmacı adayı olabilecekleri duyuruldu.
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Okuyucumuz Ömer Gül'den mektup var:

OKUYUCU
MEKTUBU

Yollardaki çirkin
davranışlar ve küfürlü
konuşmalar! YETER

Yeni Vatan Gazetesi olarak Ömer Gül adlı kıymetli okuyucumuzun mektubunu çevredeki herkesi
rahatsız eden, devamlı şikayetçi olduğumuz bir konuyu sert ama açık, içten, samimi ve dürüstçe
kaleme aldığı için bu ayın baş yazısı olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
Okuyucu Ömer Gül
Sayın Yeni Vatan Gazetesi
Haber Sorumluları,
Dostun düşmanın belli olmadığı
bu kötü ortamda örnek yerel gazetecilik çizginizi bozmadan başarılı
bir şekilde bağımsız, korkusuzca,
halkın çıkarına sürdürdüğünüz
için sizleri tebrik ediyorum. 41
yıldan beri Avusturya'da yaşayan bir Türkiye göçmeni olarak
içimde yara olan, acıyla izlediğim bazı olayları sizlerle paylaşmak istedim. Bu yazımı yayınlayabilirseniz, belki başkaları da
faydalanabilir. Yayınlamazsanız
da canınız sağolsun. Sizi takip etmeye devam edeceğim. Aşağıda
yazdıklarım içimde bir acı olduğundan paylaşmak istiyorum.
Hedefim çirkin hal, davranış, duruş ve sözlerde bulunan insan
ama "özde nefsi bozukların" yaptıkları zibidiliklerin, çirkinliklerin hafife alınmaması gerektiğini
ve herkesi rahatsız ettiğini gündeme getirmektir. Beklentim ise bu,
Hak`dan korkmaz kuldan utanmaz Türkiye göçmenlerinin, ister Türk,ister Kürt, ister Zaza, ister
Çerkez, ister Laz, ister Arnavut, ister Boşnak, ister Sunni, ister Alevi,
ister Hırististiyan olsun toplumun
yüzkarası olduklarını ve bunlara karşı derneklerin, federasyonların, basının, bürokratların ve
tüm bu çirkinlikleri yapmayanların tepki koyması, toplum dışına
atılması, selam sabahın kesilmesi
ve olayın ciddiyetle toplumsal bir
yara olduğunu kabul edip üzerine
gidilmesidir.

ÇİRKİNLİK yapılmasın!
Sokaklarda Türkçe küfür eden,

yerlere tüküren, bağıra bağıra sanki sokakta sadece o ve yanındakiler varmış gibi, etrafta
adeta Türkiye göçmenlerinden
nefret ettirme feneri gibi dolaşan Türkiye göçmenleri. Bu tür
Türkiye göçmenleri Avusturya`da
sayısı 300 bine yaklaşan Türkiye
göçmenleri içinde azınlıktır ama
genel resmimizi bunlar çizmektedirler. Aileler çocuklarını evde bu konuda uyarmanın yanında parklarda çete gibi bir araya
gelerek Avusturyalıları ve hatta Türkiye göçmenlerini rahatsız etmemeleri gerektiğini öğretmek zorundalar. Kimse bu sözde
insan ama özünde hayvani duygulara sahip, nefsi bozulmuş zibidilerin kahrını kahvede, yolda
ve kamuya açık alanlarda çekmek
zorunda değil. Dedelerinin ve babalarının geldiği köy, ev, şehirde
bile bilmedikleri, ağza alınmayacak çirkin küfürleri sadece parklarda değil birinci Viyana'da dolaşırken eden bu insan kılığında
hayvanlar Türkiye göçmenlerinin
imajını zedelemekte ve zaten var
olan önyargıların artmasına neden olarak, iş piyasasında dürüst
ve efendi gibi çalışan Türkiye göçmenlerinin iş bulmasına engel olmaktadırlar.

Artık yol ortasında
oynamasan ?
Penisinle ve burnunla artık yol
ortasında göstere göstere oynama! Yere tükürmesen olmaz mı
ey sözde insan özünde nefsi bozuk hayvan! Viyana`da garip bazı Türkiye göçmenleri hala sabahları duş almadıklarından ve
temiz iç çamaşırı giymediklerinden kaşınan penis ve testislerini
Viyana`da el atarak bir sağa bir

sola birde öne çekmeleri o kadar
dikkat çekmiş ki, artık Avusturya
basını bunu karikatür olarak neredeyse basmaya başladı. Lütfen
çevremizde bu davranışta olanları uyaralım. Sabah duş alıp, temiz bir iç çamaşırı ve çorap giyip,
dişlerini fırçalasınlar. İnsanların
hem asabını hem göz zevkini bozmasınlar, midesini bulandırmasınlar.

Kadına şiddet ve
ayrılıklar
Avusturya Devleti genelde, özelde
Viyana Eyaleti kadınlara şiddet
konusunda Avrupa Birliği'nde en
sert kanunlara sahip. Bunu bilelim. Medeni, sosyal ve laik hukuk
devleti de, Kur`an`ı Ker`im de kadına ve çocuklara şiddeti kesinlikle yasaklıyor. Viyana'da kadın
sığınma evleri Türkiye göçmeni
eşlerinden dayak yemiş ve kendilerine sığınmış kadınlar ile dolu.
Viyana mahkemelerinde Türkiye
göçmenlerini ilgilendiren davalar içinde en fazla dava nedir biliyor musunuz? Boşanma davaları.
Şiddetin hüküm sürdüğü Türkiye
göçmeni ailelerin çocuklarının
kimsesizler yurduna verildiğini biliyor musunuz? Kadına şiddet yanlış yoldur. Fitne ve fesat
ne kötü davranışlardır. Dikkat!
Hakikatın yuvası aşk, yalanın yuvası şiddet ve zibidiliktir. Aile içi
şiddete son verelim. Çevreye bu
konuda çok büyük görevler düşüyor. Bu ailelerin çevresindeki
kimse “bana ne” demeden barışı, sabır ve telkin ile sonuna kadar desteklemeli. Şiddet kesinlikle hafife alınmamalı. Şiddeti
uygulayana toplumsal baskı yapılmalıdır. Anlaşılmıyorsa onurluca çocukların geleceği için me-
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“Uçan Spagetti Canavarı
Kilisesi” devlet tarafından
tanınacak mı?

Avusturya’daki Pastafaryanların yani “Uçan
Spagetti Canavarı Kilisesi” mensuplarının, dini
bir topluluk olarak devlet tarafından tanınma
taleplerinin görüşüleceği duruşma, Federal İdare
Mahkemesi nezdinde Pazartesi günü başlıyor.

W

denice ayrılma yoluna giderken
barış içinde yaşama tek hedef olmalıdır.

Böyle siyasetçi
olur mu?
Partilerin içinde güya siyasetçi
olarak topluma hizmet ettiğini
iddia edenlerin çoğu sözde siyasetçi özde fırıldak ve iş takipçileri
olarak görev yapmaktadırlar. Bu
sözde siyasetçi özde fırıldak atasözünü Yeni Vatan Gazetesi ilk
defa kullanmıştı. Tebrik ederim.
Bu fırıldaklar kendi şahsi çıkarları için özelde, genelde ise bağlı bulundukları dar çevrenin çıkarı için hareket ederek bir tür
ispiyonlama ve karalama makinesi olarak diğer Türkiye göçmen
gruplarını itibarsızlaştırma yapmaktadırlar. Bir tür gayrı meşru
nitelikli dolandırıcı olan bu sözde siyasetçi ve özde fırıldaklar konusu seçimler zamanında en üst
düzeye çıkmaktadır ve bir vampir bir sülük gibi hallerinden sıyrılıp, bir tür Malkoçoğlu rollerine girmektedirler. Hakikat bütün
yanlışlar için kötüdür. Hakikatın
yuvası aşk, yalanın yuvası şiddet
ve zibidiliktir.
Selam ve saygılarımla,
Ömer Gül

17 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

ien.2005 yılında
A m e r i k a’d a e l e ş t i rel bir hareket olarak
doğan ve hızla büyüyen parodi bir din olan Pastafaryanizm
ya da daha yaygın kullanılan ismiyle Uçan Spagetti Canavarı
Kilisesi’nin, dini bir topluluk
olarak Avusturya’da tüzel kişilik kazanmak amacıyla başlattığı süreç, Pazartesi günü Federal
İdare Mahkemesi nezdinde görüşülecek dava ile devam edecek.
Sürecin öncüleri, yaklaşmakta
olan bu duruşma ile “dini bir topluluğun devlet tarafından resmi
olarak tanınmasının ilk etabını”
geride bırakmayı umuyorlar.
Bir hiciv dini olan Uçan Spagetti
Canavarı Kilisesi, 2014 yılının Nisan ayında, dini bir topluluk olarak Avusturya’da resmen tanınmak için başvuruda
bulunmuş ancak aynı yılın
Haziran ayında Avusturya Din
İşleri Dairesi, sunulan tüzüklerin Dini Topluluklar Yasası
kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle Pastafaryanların talebini reddetmişti: Her şeyden önce Pastafaryanizmde dini öğreti
atfı eksikti zira kendilerini ironik-eleştirel bir hareket olarak
anıyorlardı.

Yetkili mahkeme
Pastafaryanizmin Avusturya’da
tanınması mücadelesini başlatan öncü Pastafaryanlar, Din
İşleri Dairesi’nin olumsuz kararını Federal İdare Mahkemesi’ne
götürdü. Olumsuz kararın iptali

ve Pastafaryanların yeni ve iyileştirilmiş başvurularının ardından
dosya, başvurunun yenilenen
reddi ve yetki ihtilafları üzerine Yüksek İdare Mahkemesi’ne
taşındı. 2016 yılı sonbaharında
Yüksek İdare Mahkemesi, yetkili mahkemenin Federal İdare
Mahkemesi olduğunu açıkladı ve geçtiğimiz sonbaharda
Anayasa Mahkemesi de başka bir
kararda, davanın Federal İdare
Mahkemesi yetkisinde olduğunu
doğruladı.
Mücadelenin öncüleri, 8 Ocak’ta
Federal İdare Mahkemesi nezdinde görülecek duruşma celbini almış olmakla kendilerini
hedeflerine neredeyse ulaşmış
olarak görüyorlar: Uçan Spagetti
Canavarı Kilisesi Üyesi “Baş
Kutsal Makarna” Philip Sager etrafında toplanan Pastafaryanlar,
bu duruşmayı, dini bir topluluğun devlet tarafından resmi olarak tanınmasının ilk etabının
tamamlanması olarak değerlendiriyor.

Üye sayısının artması
gerekiyor
Pastafaryanizmin dini bir topluluk olarak devlet tarafından resmen tanınmasının yolu, Pazartesi
günü yapılacak olan duruşmanın
başarısına bağlı olarak açılacak.
Sonrasında ise sabır gerekecek.
Zira hukuki olarak “dini topluluk” sıfatının kazanılabilmesi
için nüfusun en az binde ikisinin
(%0,2) yani yaklaşık 17.000 kişinin söz konusu topluluğun men-

subu olması ve topluluğun ülkedeki varlığının 20 yılı doldurmuş
olması gerekiyor.
Pastafaryan olarak bilinen Neos
Partisi eski milletvekili Niko Alm,
Pastafaryanizmin dini simgesi
olan makarna süzgeci ile çekilmiş
olduğu vesikalık fotoğrafının sü-

rücü ehliyetine konulmasını sağlayarak medyanın ilgisini çekmiş ve dünya çapında tanınmıştı.
Ancak fotoğrafa dini inanç gerekçesiyle izin verilmemişti: Zira
Alm’ın süzgeçli fotoğrafı, ehliyet
fotoğrafında tek kriter olan “yüzün tanınabilir olması” kriterini
zaten karşılıyordu.
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Kışkırtıcı ve gereksiz garabetler

Hayat seninle güzel

YOĞURT SAĞLIKTIR.
YOĞURT LEZZETTİR.
YOĞURT HAYATTIR.
Osmanlı Devleti’nin 2. Viyana
Kuşatması sırasında Lehistan
ordusunun başındaki Jan
Sobieski, 25 bin askeriyle
Viyana’ya gelerek Osmanlı ordusunu Kahlenberg’de yenilgiye
uğratmış, bu vesileyle Viyana’yı
işgalden kurtarmıştı. Bu resim
de Kahlenberg tepesinde yapımı
planlanan Jan Sobieski anıtının bir çiziminden alınmış.
Planlanan bu anıtın önümüzdeki
süreçte inşa edilmesi ve hizmete
açılması bekleniyor.
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Viyana 18. bölgede bulunan Türkenschanzpark’taki Kozak askeri anıtından
sonra, kısa bir süre önce Leopoldberg’e yeni bir heykel dikilmişti.
3 Kozak askerinin simgelendiği heykel, Viyana ve Kiev belediyeleri
tarafından ortak bir projenin eseri olarak doğdu. Yeni proje ise
Kahlenberg’de bir Jan Sobieski anıtı.

T

ürkenschanzpark’ta yer alan
ve Ukrayna Kozaklarının
1683’teki 2. Viyana Kuşatm a s ı’n d a k i U k r ay n a’n ı n
Habsburg’a yardımını simgeleyen atlı Kozak askeri heykelinden
sonra geçtiğimiz yıl içinde Viyana
19. bölgedeki Leopoldsberg’e yeni bir heykel dikilmişti. Viyana
Belediyesi ile Kiev Belediyesi’nin
ortak yürüttüğü projeler kapsamında hayata geçirilen bu yapılar, Ukrayna-Avusturya ekonomik ilişkilerine katkıda bulunsa
da, Türkiye tarihi üzerinden rant

elde etmeye de imkan sağlıyor.
Tarihsel konuları bir travma haline getirmek, gelecek nesiller üzerinde bir kin doğururken,
bu kampanyanın hep Osmanlı
Devleti’nin Viyana Kuşatmaları
üzerinden yapılması dikkat çekiyor. Sormak gerekiyor: Viyana
Belediyesi Ukrayna’da birtakım
ekonomik çıkarlar sağlayacak diye Türk düşmanlığına vesile olan
Kozak heykellerinin dikilmesine
ne gerek var? Bunun Türkiye göçmenlerini rencide edeceği ve dolayısıyla entegrasyona büyük bir

darbe vurabileceği düşünülemiyor mu?
Bu iki önemli heykelin yanı sıra, Viyana’nın Kahlenberg tepesinde bir başka kuşatma heykeli
yapılması gündemde. 2. Viyana
Kuşat ması’nda Osma nl ı la ra
karşı savaşan ve başarı sağlayan Polonyalı Jan Sobieski’nin
heykelinin yapılmasına karşı
Türkiye göçmenleri tepkisini ortaya koymayacak mı? Yapılacak
olan bu 3. garabete dur diyecek
yok mu?

gazi.de
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“Bismişah Allah Allah Hü
siz küfrani, biz şükrani”

22

Muhteşem Yüzyıl dizisinde, Şehzade Mustafa’nın Yeniçeri Ordusu karşısındaki kılıç kuşanma merasiminde yapılan 'Yeniçeri Alevi Bektaşi Duası' geçmişte seyircilerin dikkatinden kaçmamıştı. Sunniler ve
Aleviler arasına ayrılık ve gayrılık sokmaya çalışanlara ibret olsun diye bu Alevi Bektaşi Duasını burada
tekrar yayınlayarak birinin Müslüman olup olmadığına karar verme yetkisinin dünyada hiçbir kişi, kurum
ve kuruluşta olmadığını belge ile göstermek istiyor ve bu sahneleri seyredemeyenlerin veya bu
sözleri okumak isteyenlerin dikkatine sunuyoruz.
İşte Şehzade Mustafa’nın Yeniçeri Ordusu karşısındaki
Kılıç merasiminde sarf edilen dua biçimindeki sözler:
Bu merasim internetten izlenebilir:

Şehzade Mustafa:

Bismişah Allah Allah Hü
Yolum yolunuz
Kulum kulunuz
Dolum dolunuz
Dinim dininiz
Başım yolunuzda
Canım uğrunuzda
Malım törenize kurban olsun
Dilim tercüman
Tuz, su ekmek gördüm
Yoldan ayrılırsam
Tuttuğum Kılıç boynuma doğransın
Mürdüm
Gerçekler demine Pir gayretine ya Ali Hü

Yeniçere Ocağı Başı:
Ey muaviye ümmeti
Ey düşman-ı Muhammedi
Siz küfrani
Biz Şükrani
Siz bir taraf
Biz bir taraf

Sultan Süleyman:
Gök girsün
Kızıl çıksun

Şehzade Mustafa:
Kendi kılıcımla doğranayım
Yer gibi kerteleneyim
Toprak gibi savrulayım
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u görüntü İstanbul
Sultanahmet’teki turistik bir mekandan
değil. Resim, Viyana’nın ünlü kafelerinden birinde çekildi. Viyana 1. bölgedeki Cafe
Mozart, kahvaltılarında müşterilerinin karşısına ilginç bir
sunumla çıkıyor.

17 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Avusturya kafesinde
fesli kahvaltı

Sipariş edilen yumurtayı,
Osmanlı fesiyle servis eden
kafe, görenleri bir sürprizle
karşı karşıya bırakıyor.
Uyg u la ma ha k k ı nda ko nu ş a n b i r k a fe göre vl isi, “Kahveciler Balosu’nda
Julius Meinl, sembolü olan
bu feslerden bolca dağıttı.
Biz de bu fesleri bu şekilde
değerlendirmek ve müşterilerimize servislerde kullanmayı tercih ettik” diye konuştu.

Bebek mi köpek mi?
1. Viyana Dorotheergasse'de rastladığımız bu Avusturyalı yaşlı hanım, köpeğini bir bebek
gibi bebek arabasında gezdiriyor. "Bebek arabasında köpek
mi gezdirilir?" demeyin, bebek
arabasının içinde köpeğin battaniyesi, oyuncağı, kitabı bile var. Avusturyalı hanım Yeni
Vatan Gazetesi'ne şöyle konuştu: "Sadece şehir içinde bu şekilde dolaştırıyorum. Şehir dışında, fazla insanın, trafiğin
olmadığı yerlerde özgürce koşup,

"Yaşlı müşteriler ölmesin
diye hala dua ediyorum"

Y

eni Vatan Gazetesi'ne ikinci defa konuşan Oğuz
Özcan “Şu gördüğünüz
müşterilerim için her gece uzun
yaşasınlar diye dua ediyorum.
Mesela şu müşterimiz her gün gelir, 7 Euro bırakır. Bu da ayda 210
Euro eder, Allah bereket versin.
Müşterilerimin çoğu böyle değerli yaşlı Avusturyalılar. Her gün

gelirler,sağolsunlar. Geçen gün
bir yaşlı müşterim vefat etti. Allah
rahmet eylesin.Her gün gelir en az
15 Euro bırakırdı. Ayda eder 450
Euro. Gitti bizim 450 Euro. Vefat
eden müşterimin cenazesine de
katıldım. Allah yaşlı Avusturyalı
müşterilerimize uzun ömür versin. Onlar olmasa inanın aç kalacağız. Herkese sevgiler, saygılar.”
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İstanbul’un ne kadarı
kadın, ne kadarı erkek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bilgi İletişim Daire Başkanlığı'nca
hazırlanan bir çalışmaya göre, şehirdeki toplam nüfusun 7 milyon 379 bin
726’sı kadınlardan, 7 milyon 424 bin 390’ı erkeklerden oluşuyor.

İ

BB Bilgi İletişim Daire
Başkanlığı tarafından hazırlanan „Tech İstanbul“
dergisinin Ocak ayı sayısında
yer alan 2016 yılı verilerine
göre; İstanbul’da yaşayan 14
milyon 804 bin 116 kişiden 7
milyon 379 bin 726’sının kadın, 7 milyon 424 bin 390’ının
da erkeklerden oluştuğu açıklandı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
(GSYİH)’nın yüzde 30,5’inin
de İstanbul’dan sağlandığı ifade edildi.

114 KİLOMETRE
BİSİKLET YOLU
BULUNUYOR
Ayrıca toplam 975 mahalle bulunan İstanbul’da, 93 bin 958
kilometre uzunluğunda yolun
114 kilometresinin bisiklet
yolundan oluştuğu kaydedildi. İBB, İstanbul’da bulunan
akıllı ulaşım sistemlerine ait
verileri de paylaştı. Buna göre;
şehirde 740 trafik kamerası,
584 trafik detektörü, 2 bin 139
sinyalizasyon sistemi, 54 meteoroloji gözlem servisi, 317
„bluetooth“ sistemi ve 75 dinamik mesaj servisi bulunuyor.
Bu arada, 2010 yılından bu
yana kullanımda olan İstanbulkart sayısının 30 milyondan fazla olduğu açıklandı.
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Bu kadar düşmüşlük sizi
rahatsız etmiyor mu?

A

vusturya’da Türkiye’den
göç eden 300 bine yakın insan yaşıyor. Göçün
üzerinden 50 yıla yakın zaman
geçmesine rağmen önyargılar
Türkiye göçmenlerine karşı niye
azalmıyor? Burada kendisine
"nitelikliyim, eğitimliyim" diyen
Türkiye göçmenlerinin suçu yok
mu? Türkiye'den gelen "kolej,
özel lise mezunuyum" diyen kimlik bunalımdaki şu insanlara lütfen bir bakın. Avusturyalılara bu
bazı " çok nitelikli kravatlı ve kravatsız soytarılar" (!) kendilerini
"Biz o işçi takımından değiliz, biz
1960 yılında Anadolu'dan gelen
cahiller değiliz. " diyerek aşağılık
komplekslerini kusuyorlar. Avusturyalılar ise bu zavallı Hof-türke/
Hofkurde yani "Saray Türkleri
veya Saray Kürdü" olma meraklılarının (möchtefern) yüzüne gülüyor ama onlardan resmen tiksiniyor. Kendi milletinden nefret
eden bu nevrotik, üstenci, aşağılık kompleksli düşmüş insanlardan sakın medet ummayın. Yeni
Vatan Gazetesi olarak onları önce
bu nevrotik hallerinden çıkmaya
ve insan olmaya davet ediyoruz.

Öbür taraftan yok etnik danışman, yok işte "Müslümanları tanıtıyorum" diye ortalıkta dolaşan "Sözde İdris, özde
İblis“lerden millet yaka silkiyor,
yakamıza yapışıp Yeni Vatan
Gazetesi yazsın bunları diyorlar. Bir mum bile karanlık bir
odada ne kadar ışık saçıyor değil mi? Vatandaş soruyor, "Bre
etrafta dolaşan partilerin içine
dadanmış sözde siyasetçi, özde
fırıldaklar. Düş bu Türkiye göçmenlerinin yakasından düş...".

Böyle hoca olmaz
olsun
Bitmedi... Ortalıkta "din hocası" ünvanı ile dolaşan üç beş
çocuk ve evli kadın istirmarcılarına karşı şikayetleri duyuruyor ve araştırıyoruz. Camii ve

den oldu mu? Adının başında
Türk, işadamı, demokrat, özel
okul adı, İslam veya başka bir
şey olan Türk derneklerinin,
Türkiye‘den bazı partilerin
buradaki teşkilatı gibi çalışması sivil toplum örgütü anlayışına ne kadar sığıyor? Hile-i
şer’iya buna denmez mi? Kimi
kandırıyorsunuz?

Dost görünen şeytana
dikkat

dernekler etrafında bazı hoca
diye dolaşan ama sapıklıkları
seks kasetleri etrafta dolaşan
insanlık dışı hayvanlar konusunda her kesimi uyarıyoruz ve
dur denmesini talep ediyoruz.
Bitmedi. Ortada avukat kimliği
ile dolaşan Türkiye göçmenlerini kendi toplumlarından nefret
etmemeye ve ekmek yedikleri
milletin suratına tükürmemeye
ve vatandaşlara, müvekkillere
şantaj yapmamaya davet ediyoruz. Avukatların işi aç gözlülük
yapıp beğenmedikleri insanları sömürmek değildir. Onların
görevi ücreti şişirmek, ajanlık
yapmak, müvekillerine şantaj,
karalama, tehdit savurmak değildir. Bu avukatlar ile birlikte
kanun dışı çalışanların isimleri
ve resimleri bellidir. Gelelim
sadede...
Avusturya‘da paralel toplumlardan, hatta paralel evrenler-

den bahsediliyor, şikâyet ediliyor ve çözüm yanlış kişiler
ile aranıyor. Yangını çıkaran
kundakçı ile ev söndürülür
mü? Kundakçıdan itfaiye eri
olur mu? İşte yukarıda isim
vermeden genel olarak bu
şeytanlar hakkında uyardık.
Bizim kravatlı ve kravatsız,
içlerinde “Dr. veya Mag.” ünvanlı sözde aydınlarımızın
bulunduğu kesim‚ ‘entel-dantel’ entegrasyon projelerinden
unvan, ün, para ve siyasi kariyer kazanma peşinde değil mi?
50 yıl az zaman değil, yarım
yüzyıl eder. Kendimizi niye
anlatamadık? Bu hata cahil
ve okumuş insanlarımızın ruhunu kemirdi ve hatta bitirmedi mi? Buna dur kim diyecek
veya bu kafa ile nasıl denecek?
50 yıldır Avusturya‘da olan
insanların hala maddi sorunları ve vize problemleri var. Bu
nasıl iştir? Hiç güçlü bir Türkiye göçmeni lobisinden bahse-

En başta Avusturyalıları. Ancak bizim en büyük sorunumuz nedir? Manevi yönden
çekilen acılar değil mi? Yeni
Vatan Gazetesi temsilcileri
Avusturya‘da yüzlerce insanla konuşuyor. Bakın çevrenize
adı ne olursa olsun, depresyon, panik atak vb. psikolojik
rahatsızlığı olan her yaştan
insanımızı gözlemleyin. Bunun dışında kendini hafiye
veya ajan olarak gören kişiler
de var aramızda. Bunlar çeşitli
unvanlar ile ajan gibi çalışıp
kendi halkından gelen insanları çeşitli yerlere ispiyonluyorlar ve hatta şantaj yapıyorlar. İnanılmaz ama gerçek.
Dost gibi gözüken şeytan ruhlu bu insanlara dikkat çekmek
zorundayız. Buna neden tepki
göstermiyoruz acaba? Kısaca
kafamız deve kuşu gibi neden
hala kumda?

Aydınları mumla
arıyoruz
Peki, Türkiye’den göç etmiş insanlar bu saldırılar karşısında
ne yapıyor? Aydın diye geçinenler ne yapıyor.. Çevrelerine
iş, aş ve ün kazandırma peşindeler. Şu özel lise mezunlarının kendi aralarındaki kokuşmuş ispiyoncu ve karalamacı
ilişkilerine bakın.
Kısaca,
düşmüşlük diz boyu! Peki bu
kadar düşmüşlük sizi hiç rahatsız etmiyor mu?
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"Ailemi yıktı çocuklarımı
elimden aldı"
Avusturya’da yaşayan Elvan Koçak, 7 yıl önce eşi Gülperi Koçak’tan Adnan Oktar’a bağlılığı
nedeniyle ayrıldığını öne sürdü.
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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

A

v u s t u r y a’d a y a ş ay a n
Elvan Koçak, 7 yıl önce eşi Gülperi Koçak’tan
Adnan Oktar’a bağlılığı nedeniyle ayrıldığını öne sürdü. Akit
TV’ye konuşan Elvan Koçak,
“Adnan Oktar ailemi yıktı sonra
da çocuklarımı elimden aldı” dedi. Anne Gülperi Koçak nedeniyle 19 ve 17 yaşlarındaki çocukları Şeyma ve Büşra’yı Adnan
Oktar’a kaptırdığını iddia eden
Elvan Koçak, eski eşi hakkında
suç duyurusunda bulunduğunu
söyledi.
Elvan Koçak’ın kızları Şeyma ve
Büşra’nın Adnan Oktar grubuna
ilişkin paylaştığı mesajlar şöyle:

“ŞİDDET UYGULADI”
İDDİASI
Baba Elvan Koçak’ın Akit TV’deki
iddialarının ardından Oktar
Cemaati aracılığıyla Odatv’ye
a ç ı k l a m a d a b u lu n a n A n n e
Gülperi Koçak “Ben Gülperi
Koçak. Akit TV’de dün akşam benim ve çocuklarımın can güvenliğimizi tehdit eden bir haber yayınlanması nedeniyle bu açıklamayı
yapma gereği duydum” dedi.

Deniz Sel
Kommunikation
e-mail: d.sel@yenivatan.at

Gülperi Koçak, yaptığı yazılı açıklamada “Ben Avusturya’dayken
eşim Elvan Koçak’ın bana yönelik fiziki şiddet ve mane vi zorbalıkları nedeniyle kendisinden boşanma kararı aldım.
Avusturya Mahkemesi beni haklı buldu ve boşanmamızı onayladı. Çocuklarımın velayetini bana
verdi. Mahkeme kararına göre,
kanunen çocuklarımın nerede
kalacağı ya da nasıl yaşayacağı
ile ilgili kararları velileri olarak
sadece ben verebilirim. Bana ve
çocuklarıma fiziksel şiddet uygulayan ve her imkanda tehdit eden
eski eşim Elvan Koçak’ın kanunen hiçbir konuda çocuklarımın
hayatına karışma hakkı yok” ifadelerini kullandı.
“Her türlü yasal hakkımı kullanmaya kararlıyım. Aile mahkemesine eski eşim tehdit altında olduğumuz için Elvan Koçak’ın
bana ve çocuklarıma yaklaşmaması için tedbir kararı aldırtmak
için başvuruda bulundum” diyen
Gülperi Koçak, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Kızım Şeyma, çok korktuğu için
babasının kendisine yaklaşma-

CAMCI TAYFUN

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
ması için tedbir kararı aldırttı.
Ben de can güvenliğimden endişe ettiğim için karakola başvurdum ve karakol 6 ay süreyle eski

eşimin bana yaklaşmaması için
tedbir kararı alınmasını talep etti. Şu anda bunun sonucunu bekliyorum.”

Viyana ve Niederösterreich
çevresi ve köyleri

VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH
ÇEVRESİ VE KÖYLERİ

01 943 69 15
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D

indarlar yani Allah’a ve
ahiret gününe inandıklarını, Kur’an okuduklarını,
Peygamberin yolundan gittiklerini
söyleyenler ülkelerinin “derin vicdanı” olmak durumundadırlar…
Çünkü Kur’an içinde yoksulun
ve açın davası yoksa, böylesi
dindarlık iddialarının gösteriş
ve sahtekarlık olduğunu söyler
(Maun suresi). Yolsuzluk yapan
“sahabe” bile olsa deşifre eder.
“Cemaat” duygusunun “adalet”
duygusunun önüne geçmesine
asla izin vermez.
İşte size bunun en çarpıcı örneklerinden birisi…
Rivayete göre Tu’me ibn Ubeyrik
“zırh yolsuzluğuna” bulaşmıştı.
Bir zırhı zimmetine geçirmiş ve
olayı bir Yahudi’nin üzerine atmıştı. Çalıntı zırh kendinden istenince inkar etti. Hakkında “soruşturma” açılınca Tu’me’nin
yakınları Hz. Peygambere gelerek olayı Yahudi’nin yaptığını doğrulamasını, bu yönde hüküm vermesini istediler. Hz.
Peygamber de “zahire” bakıp
lehlerinde karar vermeye eğilim
gösterince Nisa suresinin aşağıdaki on ayeti (105–115) nazil oldu… Ayetlerle yaptığı hırsızlık ve
yolsuzluk ifşa olunca Tu’me ibn
Ubeyrik bunu kendine yediremeyerek Hz. Peygamber’in aleyhine
döndü ve “mü’minlerin yolundan” ayrılarak müşriklerin safına geçti. Mekke’de yine bir hırsızlık olayında üzerine yıkılan
bir duvarın altında kalarak öldü
(Razi, İbn Kesir, Kurtubi)…

İşte sonraki çağlara yol
göstermesi için hiç bir
isim, yer ve zaman
verilmeden olay üzerine
inen ayetler;
“Sana gerçeğin ta kendisi olan
Kur’an’ı indirdik ki insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Allah’tan
af dile. Allah çok affedici, sevgi
ve merhamet kaynağıdır; bundan hiç şüphen olmasın. Hainler
adına mücadeleye kalkışma.
Çünkü Allah, fıtratını bozarak
günah işleyenleri sevmez. Onlar
yaptıklarını insanlardan gizleyebilirler ama Allah’tan gizleyemezler. Halbuki O’nun kabul
etmeyeceği sözleri sayıp dökerken Allah yanı başlarında! Allah

17 Jahre Yeni Vatan Gazetesi
Pek i “hor tumcu” Tu’me ibn
Ubeyrik ne mi yaptı.
“Beni bırakıp Yahudi’yi savunan
böyle bir din olmaz olsun” diyerek peygamberle bağını kopardı,
“mü’minlerin yolundan” ayrıldı ve Mekke’ye gidip müşriklere
katıldı.
Dikkat ediniz, bu kişi “peygambere bağlanmış” ve “müminlerin
yolunda” olan birisiydi.
Demek k i “mü’m inler in yo lu” (sebilu’l-mü’minin) sadece
“İman ettik” demekle yürünen
bir yol değildir. İman ettik demekle cennete girilebilecek bir
yol değildir. Yolsuzluk ve haksızlık (adalet-zulüm) meselesinde nerede duruyor, ne yapıyorsunuz, asıl mesele budur.

Yolsuzluk yapan Sahabe
nuzül için ayet

Kur’an’a dikkat edin bir takım ifşa ve deşifreler görürsünüz. Son
günlerin moda tabiriyle “one minute” çektiği yerler görürsünüz.
Bunların hepsinin doğrudan veya dolaylı olarak mal, mülk, hırsızlık, yolsuzluk, yoksulluk, öksüzlük, gariplik ve kimsesizlik
ile ilgili meseleler olduğunu görüyoruz.

“İnsanların en hayırlısı
en ahlaklı olanıdır.“
Sahih Hadis, Hz. Muhammed.
‘Yolsuzluk yapan Sahabe’ için inen ayet.
Bir memlekette “yolsuzluğa” karşı en ciddi
itirazlar dindarlardan gelmeli…
onların yaptıklarını çok iyi bilyor. Diyelim siz bu dünya hayatında onlara arka çıktınız, fakat
kıyamet günü onların arkasında kim duracak ve onlara kim
vekil olacak? Oysa kim bir kötülük yapar veya fıtratını bozar da
sonra Allah’tan af dilerse Allah’ı
çok affedici ve merhametli bulur. Çünkü günah işleyen yalnızca kendine zarar verir. Allah her
şeyi bilir, çok bilgedir. Kim bir
hata yapar ve suç işler de sonra
onu masum birinin üzerine atarsa, iftira etmiş ve açık bir günah
işlemiş olur. Allah’ın sana cömertliği, sevgisi ve merhameti
olmasaydı onlardan bir grup se-

ni bile şaşırtmaya çalışmışlardı. Oysa onlar yalnız kendilerini şaşırtırlar sana da asla zarar
veremezler. Nasıl yapabilirler ki
Allah sana kitap ve bilgelik vermiş ve bilmediklerini sana öğretmektedir. Allah’ın sana olan cömertliği gerçekten çok büyüktür.
Onların kapalı kapılar ardında
çevirdikleri entrikaların çoğunda hayır yoktur. Ancak doğruluk namına karşılıksız vermek,
ortak iyi için çalışmak ve insanlık yararına yapılan işlerde hayır
vardır. Ve her kim bunu Allah’ın
rızasını arayarak yaparsa yarın
Biz ona büyük bir ödül vereceğiz. Kim de doğruluk ve dürüst-

lük yolu apaçık gösterildikten
sonra peygamber ile bağını koparır ve müminlerin yolundan
başka bir yola girerse onu girdiği o yolda bırakır ve kendisini cehenneme atarız. Ne kötü gidiştir o!” (Nisa; 4/105-115).

Hırsızlık yapan davadan
döner
Dikkat ettiniz mi Kur’an hırsızlık ve yolsuzluk yapan sahabeye “hain” diyor. İslam’dan
döndüğü için değil; yolsuzluk
yaptığı için hain oluyor. Çünkü
“davadan” dönüyor. Dava ne?
Doğruluk, dürüstlük, hak, adalet, yoksulun, öksüzün davası…
Peygambere, ‘sakın hainleri savunma, onlara arka çıkma’ diye tembihliyor. Hatta zahire ba-

kıp lehlerine hüküm vermeye
eğilim göstermesini bile çok görerek “Allah’tan af dile, hainleri savunmaya kalkma” diyor.
Ardından “Allah’ın sana cömertliği, sevgisi ve merhameti olmasaydı onlardan bir grup seni bile
şaşırtmaya çalışmışlardı.” diyerek bu tür olaylara asla göz yumulamayacağı, işte böyle anında deşifre edilip ifşa edileceği
ve “davanın” yara almasına asla
müsaade edilemeyeceği gösterilmiş oluyor.
Zırhı çalıp suçu Yahudi’nin üzerine atan Tu’me ibn Ubeyrik “din,
iman” perdesi altında yolsuzluğunu örtbas ettireceğini sanıyordu. Ve “Nasıl olsa bir Müslümanı
Yahudi karşısında zor duruma düşürmez, ‘bizden’ diye göz

yumar” diye Peygambere gelip cilalı boyalı laflarla kendini suçsuz göstermeye kalktı.
Peygamberimiz de “zahire bakarak”, lehine hükmedecekken
Kur’an otomatikman harekete
geçti ve virus proğramı gibi olayı “delete” etti. Yukarıdaki ayetler işte bunu anlatıyor.

“Sadece iman ettik
demekle Cennet’e
girilmez”
“Ders ve ibret olsun” diye de
Nisa 105-115 ayetleri olarak evrenselleştirip kalıcı hale getiriyor. Gördüğünüz gibi bayağı da
uzunca bir bölüm. Tam da günümüzü anlatıyor. Demek ki bu tiplerin hiç biteceği yok.

Örneğin Peygamberimiz “yoksul ve kör olan sahabeye surat
asan zenginlere” gereğinden fazla ilgi göstererek yoksulu ve körü ihmal edince derhal uyarılır…
Sahabenin birisi yolsuzluğa bulaşınca derhal ifşa edilir… Hatta
hanımları arasındaki ifşalar bile
bununla ilgilidir. Mısırlı bir çingene olan Maria diğer hanımları
arasında kıskanılıp aşağılanmaya maruz kalınca onu koruyan
ayetler gelir… Eski bir köle olan
Zeyd, Zeyneb’e karşı korunur ve
onu boşama hakkı savunulur.
Yani bir eski kölenin Arap aristokrat kızını boşayabileceği söylenir…
Bunların hepsi Kur’an’ın davasının esas itibariyle yoksulun, öksüzün, mağdurun, mazlumun,
kimsesizin davası olması sebebiyledir…
Çünkü Kur’an’ın “davası” öyle
sanıldığı gibi sırf inanıp inanmama davası değildir. Gerçek
hayatta karşılığı olmayan teolojik, felsefi, kelami, ruhani bir

tartışma değildir. Gerçek hayatın
sorunları ile ilgilenen; yoksulluğu, yolsuzluğu, kimsesizlerin
durumunu, aç sabahlayanların
halini kendine misyon belleyen
bir davadır.

“Rabb” de, “tevhid” de,
“şirk” de bununla
ilgilidir…
Kanımca Ebuzer’in açlıktan
ölüp çöle gömüldüğünden beridir Müslümanlar bu konularda
derin bir aymazlık ve duyarsızlık içine girmişlerdir. Hocaların
ve şeyhlerin çoğu hala Ebuzer’in
görüşlerini “aşırılık” olarak
görürler. Halbuki aşırı giden
Ebuzer değil; Kur’an’ın ruhunu
Ebuzer ile birlikte o çöle gömenlerdir. Yoldan çıkanlar, sapanlar,
Muhammed’in getirdiği dini ters
yüz edenler hala ‘ne şiş yansın
ne kebap’ türünden fetvalar verip duranlardır.
Bunlar kapitalizme boy abdesti aldırırlar. Faizsiz bankacılık dolambaçlarına fetva verirler. “Allah nimetlerini kulları üzerinde görmek
ister” derler ancak nimetin doğruluk, dürüstlük, infak, güzel ahlak,
paylaşım gibi değerler olduğunu
bilmezler. Nimetin zenginlik ve cipe binmek olduğunu sanırlar.
“Kırkta bir” diye bir şey tuttururlar. Halbuki “kırkta bir” aslında münafıklar için konulmuş bir
orandır. Kaçmasınlar diye onlara öyle söylenmiş. Gel gör ki bu
oran ‘ortodoks fıkhın’ temeli olmuş. Oysa gerçek (sıdk/sadık)
mü’minler senin-benim davası gütmezler. İhtiyaçtan fazlasını
yanlarında tutmazlar. Darlıkta ve
bollukta infak ederler, paylaşırlar,
bölüşürler. Hem de zor zamanda,
darlıkta, hazarda seferde, barışta savaşta, iyi günde kötü günde…
Keza nefis tezkiyesinin zikirle, tespih çekmekle olacağını sanarlar
oysa adı üzerinde nefis tezkiyesi
(kişilik arınması) maldan vererek
olur. “Tezkiye” zekat ile aynı köktendir ve zekat “mal ile arınma”
demektir. Sürekli ve ihtiyaçtan
fazlasını tutmayarak, oran yok…
Kerpetenle koparır gibi vereceksin, acıtacak, yoksa arınamazsın!
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hafızayla ilgili olan bölümde,
hücrelerin hasarlı gelişimine ve ölümüne neden oluyor.
Bitmedi… İsviçre’de yapılan
araştırmada 20 yaşından evvel
cep telefonu kullanmaya başlayanların beyninde tümör görülme ihtimalinin arttığı öne
sürüldü.
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Çocuklara kaç yaşında telefon alınmalı?
Yeni yıl bahanesiyle çocuğunuzun “Herkesin var, benim yok” ısrarına daha
fazla dayanamayıp ona bir akıllı telefon almaya niyetliyseniz dikkat!

Y

eni yıl bahanesiyle çocuğunuzun
“Herkesin
var, benim yok” ısrarına
daha fazla dayanamayıp ona
bir akıllı telefon almaya niyetliyseniz dikkat! Cep telefonu
erken alınırsa, çocuğun boyu
kısa kalabilir, zihinsel ve fiziksel gelişimi yavaşlayabilir, kör
olma hatta kansere yakalanma
riski doğabilir.

HT Pazar’dan Sema
Ereren’in haberi şöyle…
„Çocuğunuzun eline cep telefonu vermenin kokain vermekten farkı yok!” Bunu söyleyen,
İngiltere’de cep telefonlarının
çocuklar üzerindeki potansiyel tehlikelerine dikkat çekmeye çalışan uzman isim Mandy
Saligari… Salagari işi abartıyor
mu orası tartışılır ama meselenin boyutunun sandığımızdan
epey ciddi olduğu kesin.
Belki siz onlara iyilik yaptığınızı sanıyorsunuz ancak ma-

sum gibi görünen cep telefonlarını erken vakitte alırsanız
çocuğunuzun boyu kısa kalabilir, zihinsel ve fiziksel gelişimi yavaşlayabilir, kör olma
hatta kansere yakalanma ihtimali doğabilir. Mesele üzerine
araştırmalar yapan Psikiyatr
Richard Graham’a göre, her 10
ebeveynden 4’ü ne yapacağını
bilemez halde. Madem öyle,
işin boyutunu anlamak için
dünyanın dört yanında yapılan araştırmalara bir bakalım
derim.
Boston
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi’den araştırmacılar,
cep telefonu gibi elektronik
cihazların küçük yaşlarda
kullanılmaya başlanmasının
çocukların gelişimi ve davranışlarında ciddi etkiler yapabileceğini, sosyal ve duygusal
gelişimlerine hasar verebileceği, davranışlarını kontrol etme
becerilerini
geliştirmesini
engelleyebileceğini söylüyor.
Pittsburgh Üniversitesi Medya,

Teknoloji ve Sağlık Merkezi’nin
direktörü Brian Primack, “İnsanlar, sosyal hayvanlar. Çevrelerinden kendilerini izole etmeleriyle depresyon arasında
önemli bir bağ var. Ergenlik çağında telefon alınırsa o bağlar
gelişmez ve tehlike başlar” diyor. Kansas Üniversitesi’nden
Paul Atchley’e göre beynimizin duygularımızı ifade etme,
karar verme merkezi olan prefrontal korteks 20’li yaşların
ortalarına dek tam anlamıyla
gelişmez, dolayısıyla erken
yaşta alınan telefonlar da bu
gelişimi zorlaştırır.

‘GÖZ BEBEKLERİ,
OVALE DÖNÜYOR’
Çocuklar cep telefonundan yayılan elektromanyetik dalgalara maruz kaldıklarında gerçekleşen hücre ölümleri, hafıza ve
öğrenme sistemlerinde aksaklıkları tetikleyebiliyor. Telefonlar özellikle beyinde ‘hipokampus’ denilen, öğrenme ve

Dahası akıllı telefon ekranına
uzun süre bakan çocuklarda
uyku bozuklukları baş gösteriyor, obezite riskleri artıyor,
kör olma ihtimalleri doğuyor.
Hollandalı uzmanlara göre yakın zamanda çocuklar görme
bozukluğu ve kör olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak
ki bunun sebepleri uzun süre
tablet ve telefona bakmak, dolayısıyla gün ışığından mahrum kalmak. Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Caroline Klaver’e göre, gün
boyu telefona ve tablete bakan
çocukların göz yapısı bozuluyor, yuvarlak olan göz bebekleri, ovale dönüyor. Bunun
sonucunda gözün arkasında
ışığı yakalayan hücreler hasar
görüyor.

İDEAL YAŞ KAÇ?
Yani cep telefonları çocuklarınıza yanlış zamanda alındığında bir bomba kadar tehlikeli. Peki ebeveynler telefonu
kaç yaşında almalı? Aslında
telefon almak için ideal bir yaş
yok. Kimi uzmanlar 14 diyor,
kimisiyse 20. Uzmanlar bunun
çocuğunuzun sorumluluk bilincine ve olgunluğuna bağlı
olduğunu söylüyor ve onların ne zaman hazır olduğunu
anlayacak en iyi kişi sizsiniz.
New York Üniversitesi’nden
Psikolog Lori Evans’a göre de
telefon almanın kesin bir yaşı
yok. Evans, “Cep telefonu alıp
almamak konusunda kararsız
kaldıysanız kendinize sormanız gereken birkaç soru var:
Çocuğunuz bir şeylerini kaybediyor mu? Sorumluluk duygusunun yeterince geliştiğine
inanıyor ve ona güvenebiliyor
musunuz? Çocuğunuz telefonu
nasıl güvenli şekilde kullanacağını ve tehlikelerini biliyor
mu? Bu cihaz şu anda gerçekten gerekli mi, çocuğumun ihtiyacı mı yoksa sadece çocuk

istediği için mi alınması gündemde?” diyor. Evans, toplu
taşıma kullanan çocuğunuzda
aklınız kalıyorsa iletişim kurmak adına telefon alınabileceğini ifade ediyor. Bu arada
teknoloji dünyasının duayen
ismi, Microsoft’un kurucusu
Bill Gates, 14 yaşına kadar
çocuklarını cep telefonundan
uzak tuttuğunu ilan ederek
herkesi şaşkına çevirmişti.

10 MADDEYE DİKKAT!
1- Çocuğunuzun telefon kullanmasının getirisi götürüsünden
azsa bekleyin.
2- Pahalı telefon almayın.

3- Manyetik dalgalara az maruz
kalmaları adına kulaklığı zorunlu tutun.
4- Telefonu kullanma amaçlarından sapıp sapmadıklarını,
kimlerle iletişim kurduklarını
kontrol edin.
5- Gereksiz uygulamalar yüklemesine izin vermeyin.
6- Yatağa telefonla girmelerini
yasaklayın. Çünkü gelişim çağındaki çocuklar için cep telefonu ışığı tehlikeli. Fazla ışık boylarının kısa kalmasına, fiziksel
ve zihinsel gelişimlerinin yavaşlamasına neden olabilir. Karanlık, kanserden de koruduğu

iddia edilen melatonin hormonunun salgılanmasını sağlıyor.
7- Tabletleri sim kartı olmadan
kullandırın.
8- Telefonlarına acil durumda
arayabilecekleri
numaraları
kaydedin ve yer bildirimlerini
açın.
9- İnterneti kısıtlamak için filtre
sistemi koyun.
10- Çocukların kafatası küçük
olduğundan beyinleri daha çok
radyasyon emiyor. Maruz kaldıkları radyasyonu azaltmak
adına cihazlarda uçak modunu
açın.
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