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Viyana 10. kez dünyanın en
yaşanılabilir şehri seçildi!

Avusturya'nın başkenti Viyana, üst üste 10. kez dünyanın en yaşanılabilir şehri seçildi.

B

u yıl 21'incisi yayımlanan Mercer Yaşam Kalitesi
Araştırması'na göre en
yaşanılabilir şehirler listesinde Viyana'yı İsviçre'nin Zürih,
Yeni Zelanda'nın Auckland,
A l m a ny a' n ı n M ü n i h v e
Kanada'nın Vancouver kentleri izledi. İlk 20 sırada Avrupa kıtasından 13 kent var. Geçen yıl
134. sırada yer alan İstanbul, suç
oranları ve "terör olaylarının azalması" nedeniyle 4 sıra yükseldi.

Listede Türkiye'den
başka bir şehir yer
almıyor.
Mercer'in araştırması yapılırken

Bana dokunmayan yılan bin
yaşasın demeyi bırakalım

T

ürkiye göçmenleri olarak
Avusturya’da oldukça zor bir
dönemden geçiyoruz. Tüm
dünyada son elli yıldır devam eden
Orta Doğu kökenli vekâlet savaşları son aşamalarına gelmiştir diyenler haklı mı acaba? Avusturya´da
yaşadığımız sorunların kökeninde
kendi hatalarımızın yanında bunun etkisi ne kadar? Size dokunmayan yılanları zalimce beslemeyi
birde utanmadan hüner sanmayalım. O yılan sizi mutlaka bir gün sokacak. Merak etmeyin. Her zaman
olduğu gibi. Dindar veya çok laik olmadan ilk önce ahlaklı insan olmak
lazım değil mi? Başınızdan veya başımızdan eksik olmayan pislikler ve
içinizdeki sıkıntıların bir numaralı
müsebbibi kendimiz değil miyiz?

göz önüne alınan faktörler; siyasi istikrar, suç oranları, kişisel
haklar ve özgürlükler, sağlık ve
eğitim hizmetleri, yaşanan evlerin kalitesi, toplu taşıma hizmetleri ve yapılabilen aktiviteler.

Son sırada Bağdat var
Son sırada yer alan şehir ise
Ir ak'ın başkenti Bağdat oldu. 8 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'nin başkenti Şam,
Bağdat'tan 6 sıra yukarıda yer
aldı. Bu yıl Mercer ilk kez güvenlik üzerinde ayrı bir de ğerlendirme yaparak şe hirleri buna göre de ayrıca
sıralandırdı. Bu listede de bi-

Mescid-i Dirar
(Zararlı Mescid)

Wählen
Sie!

Gerechtigkeit
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rinci sırayı Lüksemburg aldı.
Lüksemburg'u, Finlandiya'nın
başkenti Helsinki ile İsviçre'nin
üç şehri; Basel, Bern ve Zürih izledi. Ülkede istikrar, suç oranları, kanunların uygulanması, kişisel özgürlüklere getirilen sınırlar
ve medyada sansür konuları değerlendirilerek yapılan güvenlik
sıralamasında son sırada ise Şam
yer aldı. Kişisel güvenlik açısından Şam'dan sonra gelen en kötü şehirler Bangui (Orta Afrika
Cumhuriyeti), Sana (Yemen),
Kinşasa (DR Kongo), Bağdat
(Irak) ve Karaçi (Pakistan) oldu.

Yaşanılacak en iyi
10 şehir
Viyana
Zürih

Vancouver
Münih
Auckland
Düsseldorf
Frankfurt
Kopenhag
Cenevre
Basel

Yaşanılacak en kötü
10 şehir
Bağdat
Bangui
Sana
Port au Prince
Hartum
N'Djamena
Şam
Brazzaville
Kinşasa
Conakry
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Yeni Vatan Gazetesi yirmi yıl önce
yayın hayatına başladığından günümüze kadar, dini siyasete ve ticarete alet etmeyin, Allah diyerek
milletin gözünü boyamayın, camilerimizi Tövbe süresi 107-110.
Ayetleri ile dünyanın sonuna kadar farz olmuş “Mescit-i Dirar” ( yıkılması gereken zararlı mescitler)
yapmayın diye uyarıda bulundu.
Bilmeyenler bilsinler. Münafıklarca
Medine’de inşa edilen mescit, Müslümanlara zarar vermek
amacıyla yapıldığı için Kur’an’da
Mescid-i Dırâr olarak nitelenmiş
ve daha sonra bu adla anılmıştır.
Hz. Peygamber (s.a.s), görünüşte
Müslüman görünen ikiyüzlü münafıkların amacını bildiren işte bu
Kur’an’ı vahiy Tövbe 107. Ayet ile
gelmeye başlaması üzerine bu mescidi yaktırarak Müslümanlar arasında fitne kaynağı olmasına izin
vermemiştir.
Bu doğruları yayın ilkemiz olarak
kabul ettik ve tüm sayılarımızda belirttik. “Aman o yaman aldatıcı sizi
Allah diye aldatmasın, Allah aklını
çalıştırmayanlar üzerine pislik yağdırır,” diyerek siz değerli okurları-

mıza ‘Lokman Suresini’ hatırlattık
ve çözüm yolları da sunduk. Dile
kolay, koskoca yirmi yıl bu uyarılarımızı ve çözüm önerimizi bıkmadan yılmadan yazdık. İçinde yaşadığımız toplumda din istismarı
yapanların karşısında iktidarda
aşırı sağ ülkeyi yönetiyor. İki kutup
da birbirinden yararlanıyor. Siz ise
arada kalmışsınız.

Yeni Vatan Gazetesi olarak yaptığımız bu uyarılarımız sayesinde,
birçok düşünen, okuyan insanımızın yanlıştan dönmelerine vesile olabildiğimizi büyük bir mutlulukla sizlerle paylaşabiliriz. Birçok
kişi, kurum ve kuruluş, bu sözde
İdris ama özünde İblislere karşı tavır almıştır. Ama yeterli değildir.
Avusturya’da önemli ortamlarda
bir zamanlar pespaye bir şekilde
Nazi dönemi Yahudi düşmanlığının dili artık günümüzde Türkler
ve Müslümanlar için kullanılmaya başlanması sizleri şaşırtmasın.
Çocuklarınızı, akrabalarınızı ve
dostlarınızı sokaklarda yürürken
yüksek sesle konuşmamaları, bağırmamaları veya el kol hareketleri ve kaba davranışları yapmamaları konusunda uyarın.

Çocuklarımıza sahip
çıkalım
Okullarda çocuklarımızı takip edelim. Sahip çıkalım. Saldım Viyana
çayırına Mevla’m koruya ruh hali ile nereye kadar? Çocuklarınızın
eğitim durumu ve ruh hali ile mutlaka ilgilenin. Çocuklarımıza okullarda ayrımcılık yapıldığında bunu
aile derneklerine ve yetkili kişilere
bildirelim, eğer kısa adı AMS olan
Avusturya İşçi Bulma Kurumu’nda
bir haksız muameleye muhatap
olduysanız bunu başta bize olmak üzere herkese duyurun ve gerekiyorsa el ele verip hukuk yolu ile çözelim ama küsmeyelim ve
kin duymayalım. Bu ayrımcılıkları Avusturya polisi veya herhangi
başka bir devlet kurumu yapabilir
veya sokakta başınıza bir bela gelebilir. Bu sorunları ve belaları tüm
Avusturya devletine ve milletine
mal etmeyelim. Kendimize güvene-

lim. Demokratik kuruluşlar ile ilişkiye geçelim. Örgütlenelim ve bunu
yapanlara karşı demokratik haklarımızın neler olduğunu öğrenelim
ve bize kötü muamele yapanlara karşı yasal haklarımızı kullanarak adalet önünde onlara dünyayı
dar ederek Avusturya demokrasisine de güç verelim. Kesinlikle kaba
kuvvete, terbiyesiz sözlere ve sert
vücut diline başvurmayalım.

Zıvanadan çıkmayın
Size saldıranların tek hedefi var; sizi zıvanadan çıkarmak ve sizin ağzınızdan kötü bir söz çıkmasını
bekleyerek veya el kol hareketlerinize bakarak hem suçlu hem güçlü olarak,’’ Bak demedim mi. Pis
kaba, saldırgan Türk! diyerek bunu kayıtlara geçirtmek. İnanılmaz
bir girdap içine girmemeniz için
sakin olmanız gerek. Çevrenizde
sözde avukat, gazeteci, dernekçi
ve bürokrat olarak cirit atan kendini beğenmiş makam ve para peşinde koşan özünde fitne, fesat
ve ispiyoncu alçaklara güvenmeyin. Kendinize güvenin. Dürüst ve
temiz insanlar ile bir araya gelin.
Tekrar ediyoruz; Avusturya cumhuriyetinde demokrasi, kuvvetler
ayrılığı ve hukuk devleti güçlüdür.
Demokrasiye, kuvvetler ayrılığına
ve hukuk devletine olan inancınızı ‘ Yeni Vatanımız’ olarak gördüğümüz Avusturya’da doğan, büyüyen ve yaşlanan insanlarımız
için gönülden inanın. Sizi sömürmeyecek kişi, kurum ve kuruluşlarla oturun konuşun ve demokratik örgütlenmeye önem verin. Ağır
günler geliyor. Size, en başta kendinizden başka kimse yardım ede-

mez. Kimsenin kışkırtmasına gelmeyin. Zamanın değerini bilin.
“Yemin ederim ki zamana” diye
başlayan Asır süresini düşünün.
Hani, “İnsan hüsran içindedir” diye devam edip kurtuluşu, “İnanıp
hayır ve barış için çalışanlar ve birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenlere hariç” diyen Asır suresini. Çifte
taraflı kışkırtıcılığa karşı kendinize güvenin, sabırlı olun ve her şeye
rağmen ‘hayır, barış ve esenlik olan
akıl, vicdan ve gönül yolundan ayrılmayalım.’
Güvendiğimiz siyasiler, bürokratlar
ve sözde medya çok büyük hatalar
ve zalimlikler yaparak hepimizi bataklıklara soktu. Bu yol gözyaşları,
ıstıraplar, acılar ve çakıllar ile dolu
olsa bile. Unutmayın; Bu gözyaşları
ile dolu yol kader birliğimizin yoludur. Zülüm ve zalimlikler karşısında sessiz kalınca bela gelip sizi her
yerde buldu. Zülüm karşısında sessiz kalmayalım. Mutlaka bu sorunları çözüp, kazanmanın yolu zalimler karşısında dik durarak zulme
karşı durmaktır. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyi bırakalım…
Size dokunmayan yılanları beslemeyi hüner sanıp besleme zalimliklerini bırakalım.
Araf Süresi, 44 :
“Allah’ın laneti zalimlerin üzerinden eksik olmasın”
Yunus Süresi, 100 :
“Allah, aklını çalıştırmayanlar üzerine pislik yağdırır”
Lokman Süresi, 33 :
“Aman o yaman aldatıcı seni Allah
diye aldatmasın“
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Kumar bağımlılarının
yüzde 40’ı göçmen kökenli
Almanya’da kumar
makineleri bağımlılarının yüzde 40’nın
göçmen kökenli, bunların büyük bölümünün de Türkiye
kökenliler olduğu
açıklandı.

A

lmanya’da son zamanlarda kumar makinesi işleten şirketlerin sayısının
artması, kumar bağımlılarının
sayısının da artacağı endişesine
yol açıyor.

Uzmanlar şans oyunlarına yönelmenin en önemli ve etkili faktörlerinin işsizlik ve borçlu olma olduğuna dikkat çekerken, çabuk
zengin olma isteği de kumar bağımlılığını tetiklediğinin altını çiziyor.
Yetkililer şans oyunlarına eğilimli olanları uyararak “Kumarhane
sahipleri kira, personel ve diğer
maliyetleri üstleniyor. Bir de kar
etme durumundalar. Bu da şu demektir; işletme sahipleri oynayanlara ödediklerinden daha çok
almalılar ki tüm bu hedeflerine
ulaşsınlar. Oyun oynayanlar kazandıklarını mutlaka tekrar kaybederler. Çünkü kazandığında bir

Ç

evre ve Şehircilik Bakanlığı
Türk gayrimenkullerinin
yurt dışında satışını hızlandırmak için yeni bir açılıma
start verdi.
Yeni Şafak Gazetesi haberine göre
yurt dışında fuarlar düzenleyen bakanlık, konut satışını gerçekleştirdiği ülkelerde Tapu Kadastro Genel
Müdürlüğü vasıtasıyla tapu temsilcilikleri de açacak. Böylece yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve yabancılar Türkiye’den satın aldıkları
taşınmazın tapu işlemlerini bulundukları ülkelerden gerçekleştirebilecek. İlk etapta Almanya, İngiltere,
Yunanistan, Avusturya, Hollanda,
Danimarka, Norveç, Rusya,
Belçika, Katar, Azerbaycan ve Orta
Asya Türk Cumhuriyetlerinden birinde temsilcilik açılacak.

Açılacak temsilciliklerde Türk vatandaşlarına ve yabancılara yasal
mevzuat hakkında bilgi verilirken,

daha kazanma isteğiyle oynamaya devam ederler. Bazen de kaybettiğini yeniden kazanma umuduyla oynamayı sürdürür ve çoğu
zaman da daha büyük miktar da
paralar yitirilir. Bu bir döngü olarak sürer ve oynayanlarda bağımlılık, dolayısıyla bir hastalık durumu yaratır.”

Avusturya’da da d
urum aynı
300 bini aşkın Türkiye göçmeninin yaşadığı Avusturya’da da durum pek farklı değil. Nüfusun geneline bakıldığında işçi sınıfını
büyük ölçüde oluşturan göçmen
grupları arasında kumar bağımlılığının arttığı görülürken, aileler durumdan endişeli. Birçok
genç sabahlara kadar kumar ve
iddia bürolarında vakit öldürürken, kumar yüzünden borç
batağına saplanmış kişi sayısı
da azımsanmayacak kadar çok.
Siyasetçiler ise, halkı kanser gibi ele geçirmiş olan bu illete karşı mücadele etmek ve kökten çözümler üretmek yerine, büyük
şirketleri ve kumar lobilerinin
sözünün dışına çıkmamayı görev edinmiş durumda.
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Konsolosluklarda
tapu ateşeliği

gayrimenkul alacaklara da danışmanlık yapılacak. Görevliler, weptapu, Takbis, Megsis başta olmak
üzere hayata geçen projeler hakkında da bilgi verecek. Temsilciklerin
yanı sıra Türkiye yurt dışında konut
atılımını daha fazla ‘emlak fuarına’
katılarak sürdürecek.

İNGİLİZ, ALMAN
RAĞBETİ
Söz konusu açılımın olumlu yansıması bekleniyor. Mevcut istatistiklere bakıldığında Türkiye’de gayrimenkule yatırım yapan yabancı
sayısı 646 bin 430’den fazla. Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de gayrimenkul sahibi yabancıların başında İngilizler,
Almanlar, Iraklılar ve Avusturyalılar
geliyor. Hollandalılar, Yunanlılar,

Danimarkalılar, Belçikalılar ve
İrlandalılar da gayrimenkul alımında Türkiye’yi tercih eden ülke vatandaşları.

Döviz girişi artacak
- Temsilcilikler, Türkiye’de güvenli ortamın olduğunu anlatıp tapu
hakkında her türlü bilgiyi verebilecek. Temsilcilikler aracılığı ile yapılan konut satışlarıyla Türkiye’ye
döviz girişi artacak ve ekonomiye
büyük katkı sağlayacak. Türkiye’de
2 milyonu aşan gayrimenkul stoku
bulunuyor. Fazla gayrimenkul stokunun da eritilmesi hedefleniyor.
Söz konusu adımın emlak sektörüne hareketlenme sağlaması da bekleniyor. ‘Danışmanlık’ yapacak.
- Uygulamanın ilk adımı bir süre

önce Almanya’da atılmış, başkent
Berlin’de tapu ataşeliği açılmıştı.
Berlin tapu ve kadastro temsilciliği ile Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları ve Türkiye’de taşınmaz
edinmek isteyen yabancılar tapu
işlemlerini gerçekleştirebiliyor. 12
olarak öngörülen ateşe sayısı da ihtiyaca göre kademeli olarak arttırılacak.

Gençlerin yüzde
53’ü kumar oynadı

B

ir araştırmaya göre, geçtiğimiz 12 aylık dönem
içinde Avusturya’daki
gençlerin % 53’ü en az bir
kez kumar oynadı. “Institut
für Jugendkulturforschung”
(Gençlik Kültürü Araştırma
Enstitüsü) adlı kurumun yap-

tığı araştırmada, genç erkeklerin (% 56) genç kızlara (% 50)
göre daha fazla şans oyunu oynadığı ortaya çıktı. Buna göre gençlerin ilgi gösterdiği kazı kazan kartları, otomatlar ve
spor iddiaları en popüler oyunlar olarak ön plana çıkıyor.

Bezahlte Anzeige

Foto: iStockphoto

Çabuk zengin olma
isteği
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VERİLECEK
HİZMETLER

Bağımlı Türk sayısında
artış var
Federal İstatistik Dairesi, ülke genelinde kumar makinelerine para atan ve şans oyunları oynayan
Türklerin sayısında artış olduğunu açıkladı. Kumar ve şans oyunları bağımlılarının yüzde 40’nın
göçmen kökenli olduğu açıklanırken, bunların büyük oranının ise
Türkiye kökenlilerin oluşturduğu
belirtildi.

4

„Jetzt macht der
Sommer richtig
viel Spaß.“
Jasmin, 8 Jahre

Anmeldung ab sofort möglich!

DEIN PERFEKTER SOMMER

Die „Summer City Camps“ sind das neue Wiener Ferienangebot. An 25 Standorten
werden 6.000 Kindern Sport, Natur und Kultur sowie Lernunterstützung geboten.
Diesen Sommer tauschen Wiener Kinder
zwischen sechs und 14 Jahren Bleistift
gegen Beachvolleyball, lernen spannende
Berufe kennen oder leben in Theaterwork
shops ihre kreative Seite aus. Die „Summer
City Camps“ bereiten Kids einen unvergess
lichen Sommer und helfen Eltern bei der

PR_01_SCC_195x137.indd 1

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

Tel. 01/524 25 09 46, www.summercitycamp.at
01.03.19 12:11
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2019 Avrupa Seçimleri
AKTÜEL
26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Avrupa
Parlamentosu seçimleri için yarışta son viraja yaklaşılırken partiler ve adaylar arasındaki rekabet
kızışıyor. Seçim günü geldiğinde “nerede oy kullanacağım?”, “hangi belge gerekli?” gibi akla gelen
soruların cevaplarını sizin için derledik. Seçmen listeleri ve sandıklar gibi seçim üzerine merak edilen
önemli bilgileri kısaca özetledik.
Kimler seçilecek?
Avrupa Parlamentosu’na gidecek
Avusturyalı milletvekilleri
Seçim hangi gün gerçekleşecek?
26 Mayıs 2019
Sandıklar ne zaman açık olacak?
Saat 7’den 17’ye kadar.
Kimler seçime katılabilir?
• Avusturya vatandaşı olan kişiler ve Avrupa Birliği vatandaşı olup, Viyana AP seçimleri
kütüğünde (“Wiener EuropaWählerevidenz”) kayıtlı olan,
• 1 Mart 2019 tarihi itibariyle Viyana’da ikamet halinde
(Hauptwohnsitz in Wien) olan,
• seçim günü 16 yaşını doldurmuş olan kişiler seçmen statüsüne sahiptir.

ge talebinde bulunacak kişilerin,
elektronik olarak 22 Mayıs’a kadar, kişisel olarak da 24 Mayıs’a
kadar süreleri bulunmaktadır.
Hasta veya yatalak olma
durumunda
Hasta veya yatalak olunması halinde başvurulduğu takdirde oyunuzu bir seçim komisyonu aracılığıyla kullanabilirsiniz. Bunun
için seçmen kartına ihtiyacınız
vardır.

Resmi bir kimlik belgesi (Amtlicher
Lichtbildausweis; pasaport, nüfus
cüzdanı, ehliyet gibi).

internetten (www.wahlen.wien.
at) ulaşılabilir. Seçim kartıyla oy
kullananlara bu liste kartla birlikte önceden gönderilir. Daha
fazla tercihli oy alan adaylar,
partilerin listelerinde ön sıraya
geçmiş olur.

Seçim merkezinde

Tercihi yaptıktan sonra

Seçmene, adayların bulunduğu
bir kağıt ve zarf verilir.

Doldurulmuş kâğıt zarfın içine konur ve kapatılır. Kabinden çıktıktan
sonra o zarf sandığın içine atılır.

Seçim günü unutmamanız
gerekenler

Seçim kabini
Seçim gizli ve özeldir. Seçim kabinine herkes tek başına ve yalnız
olarak girer.
Tercihli oylar
Kişi sadece bir partiye değil, aynı
zamanda partinin bir adayına da
oy verebilir. Seçilebilecek adayların listesine seçim günü seçim merkezinde ya da önceden

Mart 2019 – SAYI 209

7

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Etik derslerinin başlangıç
maliyeti 46 milyon Euro

2020/21 eğitim öğretim
yılı itibarıyla din derslerinden kaydını sildirmiş
öğrencilerin zorunlu
etik derslerine girmesi
gerekecek. Yaklaşık
400.000 öğrenciyi etkileyeceği tahmin edilen
etik derslerinin başlangıç maliyeti, 46 milyon
Euro.

V

iyana(yenivatan.at)Aslında Eğitim Bakanı
Heinz Faßmann (ÖVP), din
derslerinden kaydını sildirmiş öğrenciler ve dini inancı olmayan
öğrenciler için zorunlu etik ders-

www.wahlen.wien.at

lerinin 2019 sonbaharında yürürlüğe girmesini istiyordu ancak
Faßmann’ın bu isteğinin bir yıl ertelenmesi gerekti.
Uygulama, üst kademe liselerde

(AHS-Oberstufe) ve meslek yüksekokullarında (Berufsbildende höhere Schule) başlayacak. Eğitim
Bakanlığı’na göre bu alanda sağlamlaşma için 560 ilave öğretmene
ihtiyaç var. Bu, 46 milyon Euro’luk

Wählen
Sie!
keit
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Seçim kartı (Wahlkarte)
Seçim günü belirlenmiş seçim
merkezinde (Wahllokal) oy kullanamayacak kişiler, başvuruyla seçim kartı (Wahlkarte) talep edebilir. Bu şekilde tüm Avusturya’da
herhangi bir merkezde ya da yurtiçi veya dışında mektupla oy kullanabilir. Magistratlardan bu bel-

Din derslerinden kaydını sildiren
kaç öğrenci olduğuna ilişkin veriler mevcut değil. Ancak pilot okul
projelerinden (şu anda yürütülen
211 proje var) her kademede sınıftan öğrencilerin yaklaşık üçte birinin etik derslerine girdiği biliniyor.
2017/2018 eğitim öğretim yılında
yaklaşık 1,13 milyon öğrenci olduğu bilgisinden yola çıkılacak olursa bu üçte birlik oran, yaklaşık
400.000 öğrenci anlamına geliyor.
Etik dersleri, eğitim fakültesinde
ya da üniversitede ilave eğitim alan
her öğretmen tarafından verilebilir.

Önemli bilgiler
26 Mayıs tarihinde seçim merkezleri saat 7’den 17’ye kadar açık
olacaktır. Seçim merkezinizin nerede olduğunu seçim bilgilendirme bürosundan (“Amtliche
Wahlinformation”) öğrenebilirsiniz. Daha fazla bilgiye internetten
ulaşabilirsiniz.

bir maliyet anlamına geliyor.

AK Wahl in Wien:
Per Briefwahl und in vielen Betrieben.
wien.arbeiterkammer.at/wahl
# akwahl

Faßmann’ın planlarına sendikadan da destek şöyle geldi: “Başarılı
pilot okul projelerini, eğitim sistemine dâhil etmenin zamanı geldi
de geçiyor.” diyen Zorunlu Eğitim
Öğretmenler Sendikası Başkanı
Paul Kimberger, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Organizasyonel engeller, bunun yapılmaması için bir gerekçe olamaz.”
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Yeni Vatan Gazetesi’nde
çalışmak ister misiniz?

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

Haberciliğine güvenen, muhabirlik konusunda deneyimli habercilerin aşağıdaki mail adresine e-posta
veya Yeni Vatan Gazetesi adresine
posta yolu ile resimli özgeçmişlerini ve iş tecrübelerini içeren bir başvuruyu, telefon ve adreslerini özellikle yazarak yapmaları rica olunur.
Başvurular sadece elektronik posta
ile (E-mail) kabul edilir.
Yeni Vatan Gazetesi
Deniz Sel
Kommunikation
e-mail: d.sel@yenivatan.at

Voll Nice!

Eda,
Mitarbeiterin
KundInnenservice

Foto: Johannes Zinner

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

www.vhs.at
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Fotoğrafı karalanan ve vizesi iptal edilen Türk sanatçıya:

“Bununla başa çık”

10

Projesi’nin 28 Aralık tarihli yazısı
da ikna edemedi.

“Bununla başa çık”
Balak olayı şöyle anlattı: “Sorumlu
memur asistanı, sonrasında beni koridora gönderdi ve bir saat
bekletti. Tekrar içeri çağrıldığımda benden pasaportumu istedi.
Görevli memur, tükenmez kalemle pasaportta yer alan vizenin üstünü çizip karaladı. Vizesi tahrip
edilmiş pasaportu bana iade eden
memur Bununla başa çık.”
Genç kadın, o günden beri bu
sorunla “baş etmekle” meşgul.
Bir sanat projesi kapsamında
Amsterdam’a seyahat planı iptal olan Balak, yeniden Hollanda
vizesine başvurabilmek için
İstanbul’a döndü.

Yabancılar polisinin
tutumu, çığırından
çıktı.

V

iyana Yabancılar polisi,
tükenmez kalemle fotoğrafının üzerini karalayarak iptal ettiği Schengen vizesini
Türkiye’den gelen Türk vatandaşı
sanatçıya iade ederken “Bununla
başa çık.” dedi.

Viyana(yenivatan.at)- Yabancılar
polisi ile olan son görüşmesi, 30 yaşındaki Türk sanatçı Dilruba Balak
tarafından kolay kolay unutulmayacak. Polise göre görüşme, önemsiz bir tutanaktan ibaret. Ancak bu

Die Nr. 1
seit 1999

‘önemsiz’ işlemin sonucu şöyle: 2
Ocak 2019 itibarıyla genç kadının
pasaportu, tükenmez bir kalemle
karalandı ve İstanbul’daki Hollanda
Başkonsolosluğu’nca verilen
Schengen vizesi bu şekilde Viyana
Yabancılar Polisi Departmanı tarafından geçersiz kılındı.
Der Standard Gazetesi’nin verdiği haber göre Schengen bölgesinde yapılan bilindik vizenin geçersiz kılınma işleminde yalnızca vize
kodlarının üzeri çizilirken bu vakada Balak’ın fotoğrafı da sert kalem
darbeleri ile karalandı ve tanınmaz
hale getirildi.

Sahtecilik şüphesi

“Hürriyetler
kısıtlanıyor”

“Bugünlerde de herkes sanatçı.”:
Genç kadının aktardığına göre 2
Ocak’ta İngilizce olarak yapılan
görüşme polisin kendisine söylediği bu cümle ile başladı. Polise
göre Balak’ın, 16 Kasım 2018 – 16
Kasım 2019 tarihleri arasında 90
güne kadar oturum süresi bulunan
ve Avusturya da dâhil olmak üzere tüm Schengen bölgesinde geçerli olan vizesi sahteydi.

Türk vatandaşı sanatçı, başarıyla tamamladığı giriş sınavı ardından 2018/19 kış dönemi itibarıyla
kabul edildiği Viyana Uygulamalı
Sanatlar Üniversitesi’ndeki eğitimine de başlayamıyor. Öğrenci
vizesi başvurusu, şimdi İdare
Mahkemesi’ne taşınan vizesinin
iptali nedeniyle beklemede.

Balak’ın vizeye başvurma gerekçesi olan ve kabul edilen TürkçeHollandaca olarak hazırladığı
video enstalasyon (yerleştirme sanatı) çalışması şeklinde bir çalışmanın mevcut olmadığını düşünen
yabancılar polisini, İstanbul Sanat

Avusturya Öğrenci Birliği’nin danışma merkezi “Helping Hands
(Yardımcı eller)” Başkanı Peter
Marhold, “Sanatçı ve öğrencilere yönelik Avusturya‘daki oturum
izinlerine ilişkin son hürriyetler,
giderek kısıtlanıyor.”

11

Mart 2019 – SAYI 209

ADVERTORIAL/ILAN

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

13

Mart 2019 – SAYI 209

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

AK Niederösterreich Başkanı Markus Wieser:

AK NÖ kapısı her zaman açıktır.
olan işçilerin haklarını korumak
olduğunu ifade ettiği konuşmasında: “ Bizim sloganımız; dürüst
çalışma, eşitlik, düzgün maaş ve
sağlıklı işveren-işçi ilişkisidir.
Bunun için, işverenler ve işçiler olmak üzere her iki tarafı da,
en başta karşılıklı olarak anlayışa, birbirlerini sömürmeye çalışmamaya ve iyi niyetli olmaya davet ediyorum. İşçi ve çalışanların
hakları sömürülmesin.” dedi.
Wieser : “Adil iş dünyası – Tüm
çalışanlar için eşit fırsatlar ve eşit
haklar”

K

ısa adı AK NÖ olan Aşağı
Av u s t u r ya İ ş ç i O d a s ı
Başkanı Markus Wieser
20.3-2.4.2019 tarihleri arasında tüm çalışanları oy kullanma-

ya davet ederek AK NÖ hakkındaki sorularımıza cevap verdi.
NÖ AK Başkanı Markus Wieser,
AK NÖ’nün tek hedefinin üyeleri

-Aşağı Avusturyalı çalışanların
yaklaşık beşte birini, yabancı kökenli kişiler oluşturuyor. Bunun
bir sonucu olarak da; çok sayıda farklı tutum, dünya görüşü,
değer yargısı, düşünce ve davranış biçimi bir araya geliyor. Aşağı

Avusturya’da 'Bozkurt'
işareti yapmak artık yasak

Avusturya’da Aralık 2018’de
Meclis'te kabul edilen sembol yasası, geçen ay yasalaşma sürecini tamamlayarak, 1 Mart 2019 itibariyle
yürürlüğe girdi.
Ülkede 2015'te DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin propagandalarını önlemek amacıyla hayata geçirilen sembol yasası, Müslüman
Kardeşler, HAMAS, Lübnan’daki
Hizbullah’ın askeri kanadı, terör örgütü PKK, Hırvat milliyetçi USTAŞA
gibi gruplara ait sembol ve işaretler de dahil edilerek genişletildi. Yasa kapsamında bu grupla-

ra ait yaklaşık 13 flama, sembol ve
işaret yasaklanırken, yasaya aykırı davrananlara 4 bin avroya kadar para veya bir ay hapis cezası
verilebilecek. Yasağın tekrar edilmesi durumunda 10 bin avro veya 6 hafta hapis cezası öngörülüyor. Bulundukları ülkelerde yasal
çerçevede faaliyetlerini yürüten
Müslüman Kardeşler’e ait amblem
ve MHP ve Ülkü Ocaklarının kullandığı Bozkurt işaretinin yasaklanması, PKK terör örgütüyle aynı kefeye
konulması tepkilere neden olmuştu. Türkiye’nin sert tepki gösterdiği
yasada, hangi sembol, amblem ve

flamaların kullanılmayacağı resimli
şekilde anlatıldı. Buna göre Bozkurt
işareti, hilal içinde Bozkurt sembollerinin çeşitli versiyonları yasak listesine girdi.
Öte yandan terör örgütü PKK’nın
kullandığı çok sayıda sembol, amblem ve flama yerine yalnız bir sembolün yasak listesine alınması, aşırı
sağcı hükümetin terör ve aşırıcılıkla mücadele söyleminde samimi olmadığı yorumlarına yol açtı. Yasa
metninde dini sembol ve işaretlerin yasak listesine alınmadığı belirtilmiş olmasına rağmen, HAMAS’a

Avusturya İşçi Odası (AK NÖ) için,
kişilerin kökenlerinin, ait oldukları etnik grupların ya da inançlarının iş dünyasında ayrımcılığa sebep olmasına müsaade edilemez.
Dilsel yetersizlik ya da Avusturya
iş hukukuna ilişkin bilgi eksikliğine sahip kişilerin dezavantajlı bir
pozisyona düşürülerek, Avusturya
iş piyasasının bölünmesine mahal
verilemez. Böyle bir sosyal damping, tüm iş pozisyonlarını tehlikeye sokar ve gelir istikrarını bozar. Buna karşı mücadele edilmesi
gerekir. Bu bağlamda İşçi Odası, iş
hukuku ve sosyal haklar, tüketicinin korunması, mesleki eğitim,
fırsat eşitliği, iş yerinde sağlık ve
daha birçok konuda, köken ayrımı olmadan tüm üyelerini temsil
eder ve onlara danışmanlık hizmeti sağlar.

Avusturya’da “aşırıcılık ve siyasal İslam ile
mücadele” gerekçesiyle
aralarında "Bozkurt"
sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara
ait işaret ve sembollerin kamuya açık yerlerde kullanımını yasaklayan "Sembol Yasası"
yürürlüğe girdi.
ait semboller arasında Kelime-i
Tevhid’in de yasaklanmış olması
ülkedeki Müslümanların tepkisine
neden oldu.

Türkiye'den
Avusturya'ya kınama
Tartışmalı yasaya Türkiye sert tepki
göstermiş, Dışişleri Bakanlığından
yapılan yazılı açıklamada,
"Avusturya'da parlamentoda kabul
edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan 'Sembol Yasası'nın 'Bozkurt'
işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019
tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek
olmasını kabul etmiyor ve bir kez
daha şiddetle kınıyoruz." ifadesine
yer verilmişti.
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157 yolcu hayatını
Yeni Viyana
kaybetti
Büyükelçisi güven
mektubunu verdi!

E

tiyopya Havayolları'nın
Addis Ababa-Nairobi seferini yapan Boeing 737 tipi
yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Etiyopya Devlet
Televizyonu uçakta bulunan 157
yolcudan kurtulan olmadığını duyurdu.

yolcunun bulunduğunu kaydetti. CEO'dan kazayla ilgili açıklama
Etiyopya Havayollarının üst yöneticisi Tewolde Gebremariam, uçağın pilotunun imdat çağrısı yaptığını ve Addis Ababa'ya geri dönüş
için izin istediğini, pilota dönüş izninin verildiğini söyledi.

Etiyopya Havayollarının açıklamasında, kalkıştan 6 dakika sonra
düşen uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu, kazanın Addis Ababa'nın 50 kilometre
güneyinde Debre Zeit yakınında
meydana geldiği belirtildi.

Gebremariam, kazayla ilgili soruşturmanın uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü sözlerine ekledi. Boeing 737-8
MAX tipi uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

Basın açıklaması yapan Etiyopya
Ulaştırma Bakanı James Macharia
157 kişinin hayatını kaybettiği
uçak kazasında en az 35 ülke vatandaşının olduğunu açıkladı.
Euronews'te yer alan habere göre
Ulaştırma bakanı, uçakta 32 Kenya,
9 Etiyopya, 18 Kanada, 8 Çin, 8
ABD, 8 İtalya, 7 Fransa, 7 İngiltere,
6 Mısır, 5 Hollanda, 4 Hindistan,
4 Slovakya, 3 Avusturya, 3 İsveç,
3 Rus, 2 Fas, 2 Polonya, 2 İsrail,
1 Belçika, Endonezya, Somali,
Norveç, Sırbistan, Togo, Mozambik,
Ruanda, Uganda ve Yemen vatandaşının, 4 de BM pasaportu taşıyan

Etiyopya Başbakanı Abiy
Ahmedkazada ve Kenya Devlet
Başkanı Uhuru Kenyatta, kazada hayatını kaybedenle rin ailelerine taziye dileklerinde bulundu.Devlete ait Etiyopya
Hava-yollarının, Afrika'da en iyi
havacılık şirketlerinden biri olduğu ifade ediliyor.
Etiyopya Havayollarının, Boeing
737-8 MAX uçağını 15 Kasım
2018'de Boeing firmasından teslim aldığı da belirtildi.Devlete ait
Etiyopya havayollarına ait son kaza 2010 yılında meydana gelmişti.
Beyrut'tan havalanan yolcu uçağı
kalkıştan hemen sonra düşmüştü.

G üve n m e k t u b u n u ve r e n
Büyükelçi Ümit Yardım şu mesajı verdi: “Bugün Avusturya
Cumhurbaşkanı Sayın
Alexander Van der Bellen’e
Güven Mektubumu sundum.
Sayın Cumhurbaşkanımızın
selam ve en iyi dileklerini aktardım. Ülkelerimiz arasında geleneksel yakın ve samimi
ilişkilerin daha da gelişeceğine
inandığımı söyledim. Bu vesileyle bütün Avusturyalı dostlarımıza ve ülkemin Avusturya’da
yaşayan güzel insanlarına,
sevgili vatandaşlarımıza en içten selam, sevgi ve saygılarımı
sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de hep
birlikte durmaksızın yürümeye
devam edeceğiz.“

Büyükelçi Ümit
Yardım kimdir?
1961 yılı doğumlu Büyükelçi
Ü m i t Ya r d ı m , B o ğ a z i ç i
Üniversitesi İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi

Bölümü mezunudur.
Gazi Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nde master yapmıştır.
Azerbaycan Bakü Güzel Sanatlar
Enstitüsü’nden Fahri Doktorası
vardır.
1985’te Dışişleri Bakanlığına
girmiştir. Çeşitli görevlerin ardından 2004-2006 yıllarında
Gümülcine başkonsolosu ve
2008-2010 yıllarında ise Stuttgart
başkonsolosu olmuştur.
2010-2014 yıllarında İran büyükelçiliği yapmış ve 1 Ekim 2014 –
15 Kasım 2016 tarihleri arasınsa
Rusya büyükelçisi olarak görev
ifa etmiştir.
2016 yılı itibarıyla Dışişleri
Bakanlığı Kültür, Doğu Avrupa
ve Asya İşleri Müsteşar
Yardımcısıdır. İngilizce bilmektedir. Nurtop Yardım ile evli olup
iki çocuk babasıdır.
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1960 – 1998 yılları
arasında Dışişleri
Bakanlığı'nda görev yapan Pakistan,
Hollanda, Avusturya
ve Rusya’da Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden 1933
yılında Nallıhan'da
doğan emekli büyükelçi Ayhan Atay
Kamel vefat etti.
“1960 – 1998 yılları arasında Bakanlığımızda görev yapan, Pakistan, Hollanda,
Avusturya ve Rusya’da Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden,
Camiamızın değerli mensubu Ayhan Atay KAMEL’i (1933,
Nallıhan) 27 Şubat 2019 tarihin-

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Eski Viyana Büyükelçisi
Ayhan Atay Kamel
de kaybetmenin derin üzüntüsü
içindeyiz.

CENAZE TÖRENİ
BİLGİLERİ
Merhum Büyükelçimiz için 1 Mart
2019 Cuma günü saat 10:30’da
Bakanlığımız A Blok Fatin Rüştü
Zorlu Toplantı Salonunda resmi tören düzenlenecek ve naaşı aynı gün Karşıyaka Mezarlığı
Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka
Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine başsağlığı dileriz.”

Arbeit
muss
sich
lohnen.
www.MehrRespekt.at

Wir wählen Respekt.
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Türk pasaportu ile kurtuluş
1938’de Anschluss ile birlikte Avusturya’nın
Drittes Reich’a geçmesi ile birlikte
Avusturya’da 214.000 Yahudinin sistematik olarak hayattan dışlanması başladı.
Bu dönemde aralarında yaklaşık 100 Türk
vatandaşı olan Yahudi bulunuyordu. Şoa,
Avusturya’da yaşayan 65.500 Yahudi’nin
canına mal oldu. Dr. Harry Turkoff da o
karanlık dönemi yaşayan ve sahip olduğu
Türk pasaportuyla kurtuluşa doğru yola
çıkabilen şanslı azınlıktan biriydi.

17
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değildi ama yine de Türk pasaportu verilmişti, neden verildiğini hâlâ
bilmiyorum.
YVG: Türk Konsolosu Viyana’da
yaşayan Türk Yahudilerine yardım etti diyebilir miyiz?
Turkoff: Tam olarak bilmiyorum, bir şey diyemem. Belki
Ankara’dan ona bir talimat gelmişti. Belki de Almanlara karşı gelmek istemiyordu ama Türk
Yahudilerine konsolosluk tarafından Türk kimlikler verilmişti.
1942’ye kadar biz Türkleri koruyordu. Çok üzücü günlerdi...

dime bir oda kiraladım ve yaklaşık
bir sene İstanbul’da yaşadım.
YVG: İstanbul’daki Yahudi
Cemaati ile temasınız var mıydı?
Turkoff: Hayır yoktu. Bir-iki kere Yahudi cemaatinden biriyle buluşmuştum, ismi Simon Brod’tu.
Benim hakkımda pek fazla bir şey
bilmiyordu, ben de onun hakkında bir şey bilmiyordum.
YVG: O zamanlar İstanbul’da ne
yaptınız
Turkoff: Hiç bir şey, dolandım…

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi
YVG: Askerlikte ne yaptınız?
Turkoff: “Sediye” (Türkçe cevaplamaya çalışıyor). İlk senesini Samsun’da ve kalan iki senesini ise Ankara’da yaptım.
Anlayamadım… (Yeniden aynı cevabı veriyor gülümseyerek
ve Almanca karşılığını veriyor
-Sanitäter) İşim aslında güzeldi.
YVG: Askerlik zor değildi yani?
Turkoff: Hayır, çok zordu.
“Askerlik askerliktir” (ekliyor
Türkçe olarak). Türkiye’de askerlik çok zordu.

Röportaj: HAYRİ CAN

1

923 doğumlu olan Viyanalı
Dr. Harry Turkoff ’un hayatı çoğumuzun bilmediği bir hikâyeye dayanıyor. Türkiye
Viyana Konsolosu tarafından
hem ona hem de kız kardeşine
Türk pasaportu verildi. Viyana’yı
terk edene kadar Hıristiyan kız
arkadaşının evinde saklanan
Turkoff, Türk pasaportu sayesinde henüz 20 yaşındayken 1943’te
İstanbul’a geldi. 1944 yılında ise
Harry Turkoff üç senelik askerliğini yapmak üzere Türkiye’ye gitti.
Harry Turkoff bugün 91 yaşında.
Viyana’nın parklarından biri olan
Türkenschanzpark, kısaca Türk
Parkı olarak bilinen, içinde Yunus
Emre Çeşmesi’nin barındıran parka yakın bir yerde yaşıyor. Oturma
odasına adımını attığınızda kendinizi bir kütüphanede hissedebilirsiniz. Çok kısa bir zamanda hayata
bakışı ile beni etkilemeyi başardı. Kendisiyle sohbet etmeye başladığınızda Harry Turkoff’un çok
farklı biri olduğunu da hemen anlayabilirsiniz. Canınız sıkılmadan
aklınıza gelen her konuda saatlerce sohbet edebilirsiniz. Turkoff,
“Viyana’da rakip bulamıyorum,”
diyor. Türkiye’de az bir süre kalmış
olsa da Türklere has tipik bir özelliği kaptığını ve halen unutmadığını anladım; bana tavlada meydan
bile okudu.
YVG: Anne ve babanızdan başlayalım. Nerede doğdular ve nasıl Viyana’ya geldiler?

Turkoff: Annem 1890’da Ukrayna’da, babam ise 1880’de
İstanbul’da doğdu. Babam Jack
Turkoff I. Dünya Savaşı’nda
Viyana’ya göç etti. Türkçeyi çok iyi
bilen babam 20’li yılların başında
Türkiye Viyana Büyükelçiliği’nde
ticari ateşe olarak çalıştı. 1925’de
daktilo ve büro eşyaları satan bir
dükkân açtı.
YVG: Babanız Türk vatandaşı
mıydı?
Turkoff: Evet, Türk vatandaşıydı ve 1938’de Avusturya’nın Drittes
Reich’a geçmesi ile (Anschluss) ülkeyi terk etmek için pasaport müracaatında bulunmuş fakat Türkiye
Konsolosu (elçilikten konsolosluğa
dönüşmüş) her sene elçiliğe kaydını yaptırmadığı için maalesef babama Türk pasaportu vermemiş.
O zamanlar yurtdışında yaşayan
Türkler için bir kanun vardı; her sene büyükelçilikte veya konsoloslukta kayıt yapmak zorundaydılar. Sürekli büyükelçilikte olmasına
rağmen babam bunu ihmal etmiş.
Büyükelçiliğe resmi ziyarette bulunmamış. Türk pasaportumuz yoktu
ama burada yaşayan Türklerin Türk
kimlikleri vardı.
YVG: 1938’den sonra, yani
Nazilerin Avusturya’ya girmesinin ardından hayat sizin için
nasıldı?
Turkoff: Anschluss’dan ön-

ce normal okula giderdim fakat antisemitizmi hissederdim.
A n s c h lu s s ’d a n s o n r a o kulu terk etmek zorunda kaldım.
Arkadaşlarım ise benimle iletişimlerini kesmişlerdi, çünkü artık bir
Yahudi ile arkadaş olmak istemiyorlardı. Çok meşhur bir tablodur,
hani Yahudilerin diş fırçaları ile
çömelerek sokakları temizledikleri olaya bile şahit oldum.
YVG: Siz gerçekten gördünüz
mü bunu?
Turkoff: “Tabi, Tabi ya” (Türkçe
yanıtlıyor Harry Turkoff bu soruyu). Çok ama çok korkunç günlerdi.
YVG: Anne ve babanız savaşta
ne yaptılar?
Turkoff: 1941’den sonra Yahudi
olmayan arkadaşlarında bir sığınak bulmuşlardı; kız kardeşim de
onlarla birlikte gizlenmişti. Benim
kız arkadaşım vardı; ben de onun
yanında kalmıştım. O zamanlar
çok çılgınmışım; hiç düşünmeden
dışarı çıkardım. Biri bana kimlik
sorsaydı hiç tahmin edemeyeceğim sorunlarla karşı karşıya kalabilirmişim. O zamanlar bunu kavrayamamıştım. Allahtan kimse
kimliğimi sormamıştı. Sorsaydılar
kim bilir neler olacaktı...
YVG: Size Türk Pasaportu için
başvuru fikri kimden geldi?

Turkoff: B abamın fikriydi.
Askerliğimi bahane ederek pasaport alabileceğimi biliyordu çünkü
hem Türk vatandaşıydım hem de
askerlik yaşım gelmişti. Bana Türk
pasaportu almak için Viyana’daki
Türk Konsolosu da Ankara ile irtibata geçmiş. Yapmak zorunda değildi ama yaptı! Pasaportu 1943’te
yola çıkmadan önce Türkiye
Konsolosluğu’ndan aldım. Alman
Yabancılık Polis Şefi beni askerlik için Türkiye’ye göndermeleri gerektiğini belirtmiş. Türkiye
Konsolosu da onunla irtibat halindeymiş. Pasaportum çıkana kadar
her Cuma saat 10’da Polis Şefi’ini
ziyaret edip benim toplama kampına gönderilmediğini kontrol
ederdi. Bu Polis Şefi bir memur ile
birlikte İstanbul’a giden trene bindirmişti beni. Tüm bunları ayarlayan annem oldu. Annemle babama Türk pasaportu verilmemişti,
sadece kız kardeşime ve bana…
YVG: Konsolos antisemit miydi?
Yahudilere karşı mıydı?
Turkoff: Hayır, ne antisemit ne de
Yahudilere karşıydı. Konsolos iyi
biriydi, bana çok iyi davranmıştı.
Yanlış hatırlamıyorsam ismi İsmail
Oktay’dı. Bir Türk Yahudi’si ile evli
olan Kanzah adında bir kadına da
1938 veya 1939’da Türk pasaportu
verdiğini biliyorum. Löwenstein isminde bir adama da Türk pasaportu vermişti; kendisi babamın yakın
arkadaşıydı. Löwenstein Türk ismi

6 ay hapiste kalmış. Savaş bitmeseydi ondan öncekiler gibi oradan toplama kampına gönderilecekti.
YVG: Ne kadar askerlik yaptınız?
Turkoff: Tam üç sene. Üç sene
sonra İstanbul’a geri döndüm ve
karım Esteria Rozales ile tanıştım.
YVG: Eşinizle İstanbul’da mı tanıştınız?
Turkoff: Evet. Eşim İstanbul’da
doğup büyüdü. Seferad Yahudilerinden... İstanbul’da birbirimize aşık olduk ve altı ay sonra
birlikte Viyana’ya gitme kararı aldık. Viyana’ya gelir gelmez evinde gizlendiğim eski kız arkadaşımı aradım ve maalesef onun Tuna
Nehri’nde boğulduğunu öğrendim. Ona teşekkür etmek istiyordum, hayatımı ona borçluydum.
YVG: II. Dünya Savaşı’ndan sonra
Viyana’daki Türkiye Elçiliği veya
Konsolosluğu ziyaret ettiniz mi?
Turkoff: Tabii ki. Birçok kez gittim ve konsolos yardımcısına teşekkürlerimi bildirdim. Savaştan
sonra da Türk vatandaşlığım duruyordu.
YVG: Bugün Türkiye hakkında
ne düşünüyorsunuz?
Turkoff: Türkiye hakkında olumsuz
düşünmem için hiç bir sebep yok.

YVG: Türkiye’ye nasıl gittiniz?
Turkoff: Yugoslavya – Bulgaristan
sınırına kadar Yabancı Şube’den
olan memur eşlik etmişti bana.
Yolculuk sırasında tek bir kelime
bile etmemiştik, ne o ne de ben.
Sonrasında İstanbul’a kadar yalnız devam gittim.
YVG: İstanbul’a geldiğinizde ne
yaptınız?
Turkoff: 24 Nisan 1944te Türkiye’ye
giriş yaptım. Pasaportumda da o
tarihli damga var.“Türkçe konuşamıyordum zaten,” (Gülerek Türkçe
cevap veriyor Harry Turkoff ).
Türkiye’de tren garında ilk yaptığım şey Bayan Kanzah’ı aramak olmuştu. Beni evine davet etmişti.
Birkaç gün sonra İstanbul’da ken-

Bir süre sonra Avusturyalı olan
Kastner ile tanışmıştım. Onun sayesinde bir organizasyonda çalışmaya başladım. Yaklaşık on
kişiydik ve Avrupa’daki Yahudi
Yardım Komitelerine mektuplar yazardık. Filistin’e kaçmak isteyenlere yardım ederdik. Gece
gündüz daktilo başında yazardım. Kimi zaman günde 3-4 saat
yatar sonra kalkıp tekrar yazmaya başlardım.
YVG: Samsun’a askerlik görevinizi yapmaya ne zaman gittiniz?
Turkoff: 1945’te askerliğe çağrıldım. Daha önce askerlik şubesine
gidip askerliğimi yapmak zorunda olduğumu söylemiştim. Sonra
askere çağırıldım. 1948’e kadar askerdeydim.

YVG: Siz sadece gayrimüslimlerle
mi beraberdiniz?
Turkoff: Hayır, hem gayrimüslimler ve hem de Müslümanlar vardı.
Yani Yahudiler, Hıristiyanlar ve
Müslümanlar bir aradaydı. Ama
gayrimüslimler erdi, Müslümanlar
rütbeliydi. Askerdeyken Türkçe
öğrendim.
YVG: Aileniz ile irtibatta mıydınız? Hayatta mıydılar?
Turkoff: Evet, irtibattaydık.
Maalesef babam 1946’da, yani ben
askerdeyken kalp krizi geçirip vefat
etmiş. Benim gibi Türk pasaportu
alan kız kardeşim ise İsviçre’ye kaçmış. Annem Viyana’daydı ve hayatta kalmayı başardı. Savaşın bitimine 6 ay kala babamı yakalamışlar ve

BILGI NOTU
Osmanlı tebaası olan Sefarad
Yahudileri, ilk Türklerle birlikte 18.
yüzyılın sonuna doğru Viyana’ya
geldi. Böylece Viyana’da bir TürkSefarad Cemaati kurulmuş oldu.
II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’da yaşayan Türk Yahudileri
de Holokost kurbanı oldular. Kendi
vicdanlarını dinleyerek, kendi inisiyatiflerine dayanarak kimi Türk
Yahudilerini Holokost’tan kurtarmayı başaranlar da oldu tabi. II. Dünya Savaşı’nda Rodos
Adası’nda görevli bulunan Türk
Konsolosu Selahattin Ülkümen,
kurtardığı Türk Yahudilerden dolayı kahramanlığı ile tanılan bir Türk
diplomatıydı. Fransa’da yaşayan
kimi Türk Yahudiler de Türk diplomatların inisiyatifleri sayesinde
Holokost’tan kurtulabilmişlerdi.

19 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Mart 2019 – SAYI 209

18

İslam’da Yahudi düşmanlığı konulu kitap
tanıtımında beklenmeyen deprem
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rich Lummer’in “Her Müslüman
terörist değildir ama son zamanlarda neredeyse her terörist Müslüman.” sözünü alıntılayarak
son yıllarda yaşanan terör saldırılarına da atıfta bulundu.

Ley: “İslam reforme
edilebilir bir din
değil” – Hitler’in
Nasyonal Sosyalist
ideolojisinden farkı
yok

Avusturyalı siyaset bilimci Michael Ley’in İslami antisemitizm üzerine yazdığı kitap,
Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache tarafından düzenlenen bir
panelde tanıtıldı. Panelin kitabı okuyan katılımcılarından Birol Kılıç, somut veri ve
kanıtlarla sakince kitabı yerden yere vurarak gecenin anlam ve önemini artırdı.

A

vusturyalı siyaset bilimci Michael Ley’in,
Buhari’nin
Yahudiler
hakkındaki hadisini başlık yaptığı “Karşılaştığınız yerde onu
öldürün. İslami antisemitizm/
Yahudi düşmanlığı” (Tötet sie,
wo ihr sie trefft. Islamischer
Antisemitismus) adlı kitabı, ayrıntılı bir incelemeden ziyade
yaklaşık yüz sayfalık bir deneme
niteliğinde. Ley, kitabının tanıtıldığı ve 700’den fazla ilgilinin
katıldığı Viyana’nın ünlü Kur
Salonu’nda gerçekleştirilen 13
Şubat tarihli panelde sansasyonelliğinden bir şey kaybetmediğini gösterdi. Etkinliğin bir diğer
çarpıcı yanı ise kısa adı FPÖ olan
Avusturya Özgürlük Partisi’nin
“Denkwerk Zukunftsreich” (Gelecek odaklı düşünce sanatı) adlı
yeni düşünce kuruluşunun ilk
etkinliği olmasıydı. Etkinliğin
ev sahipliğini Avusturya Başbakan Yardımcısı, Spor Bakanı ve

FPÖ lideri Heinz-Christian Strache yaptı.

Strache: “İslami
antisemitizm (Yahudi
düşmanlığı) yükselişte”
Etkinlik, Die Presse Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Rainer
Nowak’ın moderatör olarak öncelikle İslami antisemitizmin,
FPÖ Lideri Heinz-Christian
Strache’nin bakanlığı olan Spor
ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı
ile nasıl bir ilgisi olduğunu sormasıyla başladı. Başbakan Yardımcısı Strache, antisemitizmin
her şekline kati bir şekilde karşı
durulması gerekliliğini vurgulayarak ve İslami antisemitizmin
yükselişinin altını çizerek bu
konunun her yönden değerlendirilmesi gereken çok önemli
bir konu olduğunu söyleyerek
Nowak’ın sorusunu yanıtladı.
Strache, Alman politikacı Hein-

Kitabın yazarı Michael Ley,
araştırmalardan hareketle tüm
Müslümanların %69’unun antisemitist olduğunu ve yüzden
79’unun da “Yahudilere inanılmaz” cümlesini onayladığı
yönündeki, Birol Kılıç’a göre
kaynaksız veya ciddi olmayan
kaynaklara dayandırdığı, verilere dikkat çektiği konuşmasında İslami antisemitizmin, çok
kültürlülük ideolojisine aykırı
olduğu için yıllarca ele alınmadığını belirtti. İslamlaşma nedeniyle 1920 ve 1930’lu yıllardaki
Müslüman Kardeşler gibi antisemitist bir topluma dönüşmeye
başladığımızı söyleyen Ley, İslami antisemitizmin kaynağının Yahudilerin öldürülmesini
buyuran Kuran olduğunu ifade
etti. Ley’e göre bu antisemitizmin üstesinden gelme imkânı
neredeyse hiç yok, zira kutsal
kitap Kuran reforme edilebilir
değil ve öte yandan seküler İslam mesihçiliği, Yahudiliğin
yok edilmesi gerekliliği ile kenetlenmiş durumda: “Avrupa,
İslamlaşma ve Yahudiliğe nihai
çözüm (Yahudilerin yok edilmesi anlamına gelen Nazi söylemi:
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Endlösung) ile karşı karşıya.”
İslam’ın dönüştürülebilir ya da
reforme edilebilir bir din olmadığını söyleyen Ley, Fransa’da on
binlerce Yahudi’nin hâlihazırda
ülkeyi terk ettiğine dikkat çekerek “21. yüzyıl Avrupası’nın 20.
yüzyıl Avrupası olmaması için”
her şeyin yapılması gerektiği konusunda uyardı.

Mirzo: İslam’ın
İslamlaşması
Moderatörün, güncel rakamlara göre (Avusturya’daki Müslümanların %6,9’u ila %8’i) İslamlaşmanın olmadığı yönündeki
itirazına, eskiden Müslüman bir
kadın olan ve şimdi ise “Yalnızca
kötü Müslüman iyi Müslümandır
(Nur ein schlechter Muslim ist
ein guter Muslim)” kitabıyla tanınan yazar Laila Mirzo, “İslam’ın
İslamlaşması”na işaret ederek
ve bunun Avrupa’daki apolitik
ve entegrasyona hazır Müslümanların üzerinde köktendinci
Müslümanların baskısına yol
açacağını söyleyerek karşı çıktı.

Broder: Batı’nın
sefaleti
“Tahammül etmek zorunda değilsiniz! Birçok şey tolere edilemez!” şeklindeki çağrısıyla seyircilerin onayını alan Henryk
Broder, İslam’ın bir direniş geleneği değil, şiddet kültürü olduğunu söyledi.
Bu anlamda Broder, radikal İslam ile aralarına mesafe koymuş
olan Müslümanlardan daha kararlı bir destek istedi. Broder ka-

Kitabın yazarı Michael Ley

Avusturya Başbakan Yardımcısı, Spor Bakanı ve FPÖ lideri
Heinz-Christian Strache

panış konuşmasında, bu büyük
çaresizliği, “Batı’nın sefaleti”ni
şöyle özetledi: “Ne yapacağımızı
bilseydik, uzun zaman önce yapardık.”

Nowak ve “şeytanın
avukatlığı”
Avusturya’nın ünlü günlük Die
Presse Gazetesi´nin Genel Yayın
Yönetmeni Moderatör Rainer
Nowak, payına düşen” şeytanın
avukatlığı” rolünü oynamak için
dürüstce çaba gösterdi ve İslam’a
yönelik kaygı ve korkulara karşın Hristiyanlıktaki “cadı avı” ya
da “engizisyon” gibi kavramları
ortaya sürdü. Dikkat çekici bir
şekilde FPÖ lideri ve Başbakan
Yardımcısı Strache de bu terimleri alarak ve icraatta Hristiyanlığın aydınlanmadan geçtiğini
ifade etti. Bu çerçevede; kamuoyu önündeki tartışmalarda,
eleştirel olmayan, tepkisel bir
şekilde, Hristiyanlığın, yalnızca
bir kısmına işaret ederek sanki
bütünüymüş gibi, negatif yanlarını göstermek amacıyla kullanı-

lan “cadı avı” ya da “engizisyon”
kavramlarıyla tartışma ilginç
bir boyuta geldi. Hristiyanlıktan yakınma ve gönüllü olarak
araya mesafe koyma şeklindeki
semptomlarla kendini gösteren
temel problemi, “Kimse toplum
içerisinde o topluma ait değerlerden vazgeçtiğini itiraf edemez.”
şeklindeki sözlerle özetleyen
Alman gazeteci ve yazar Henryk
M. Broder, yakın zamanda Hristiyan Batı uygarlığı kavramını
kullanmaktan imtina eden Münihli Kardinal Marx’a da dikkat çekti. Nowak bir sorusunda
Ley´dönerek,“Kılıç’in kitabınızı
eleştirirken ifade ettiği korkutucu İncil’den alıntı Yahudi düşmanı doğru mu” sorusuna Ley,
”Evet doğru. Yahudi düşmanı
İncil ayetleri doğru ama resim
konusunda ben İslam dininde
resim yasak olduğu için bu resmi kullandım” demesi dinleyeciler arasında şaşkınlık yarattı.
Kılıç bunun üzerine,” Kur’an’da
resim yasağı yok ama Yahudi ve
Hiristiyan dinlerinin teolojilerinde yüzyıllarca resim yasaktı.
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Kendinizde olan bir şeriatı niye
müslümanlara yamalıyorsunuz.
Bunu yapan gerici müslümanlar
bu Yahudi ve Hiristiyan şeriatını kendine örnek alır. Kur’an’ i
İslam’ı bağlamaz. Osmanlı döneminde veya daha önce resim sanatı pek ala saraylarda bile var.
Rica ediyorum” dedi.

Kılıç: “Bağlamdan
koparılmış ve manipüle
edilmiş Kuran ayetleriyle hilkat garibesi haline
gelmiş bir kitap”
Proje ve girişimleri, fikirleri ve
bağımsızlığı ile Avrupa çapında
tanınmış bir düşünce kuruluşu
olan Avusturya Türk Kültür Cemiyeti (TKG) Başkanı, yayımcı ve gazeteci Birol Kılıç, Michael Ley’in
kitabına yönelik somut belgelerle
sert eleştirilerde bulundu.
“Kitap içinde Kur’an’a karşı
Hitler’in Nasyonal Sosyalist propaganda taktikleri kullanılmıştır”
Kılıç, Ley’in kitabında Nasyonal
Sosyalistler gibi propaganda
yöntemleri kullandığını söyledi
ve ‘İslam terördür’ diyebilmek
için 6000’den fazla Kuran ayeti
içinden 40 seçme ayetin alındığını ve bunların da önü ve arkaları
kesilerek manipüle edildiklerini
ve tarihi bağlamdan çıkarılarak
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aktarıldıklarını ifade etti. Kılıç:
“Bu eser, özünde barındırdığı
korkunç iftiralar ve bizim gibi
dikkatli ve konunun hâkimi okuyucuların hemen fark edebileceği yanlış ifadeleri ile Yahudi düşmanlığı çarpıtmasıyla bir hilkat
garibesidir. Kullanılan metot,
Hitler’in Nasyonal Sosyalist politikalarını yaymak için kullandığı metottur. Hitler zamanında
Yahudilerin Talmud kitabına da
aynı oyunlar yapılmıştır. Örneğin Stürmer dergisi gibi.” dedi.

“5. İslam Halifesi
Muaviye müthiş bir
Hristiyan imiş!”
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kapısını açmıştır. Arnavutluk’ta
ise Alman Nazi işgaline rağmen
BESA kanununa göre Yahudi sayısı on katına çıkmıştır. BESA,
her Arnavut’un evinin tanrı misafirlerine açık olduğunu ve bu
anlamda namusları gibi tanrı
misafirlerini koruma geleneğini
ifade eder. Naziler, bu Arnavutlara dokunamamıştır, aynı şekilde Fas Kralı da 250 bin Yahudi’yi
Nazilere teslim etmemiştir.

“Kapak resmi,
Hristiyanlığın Yahudi
düşmanlığını simgeleyen Averus tasviri.
İslam ile alakası yok”

“Irkçı kaynaklar,
mesafesiz, eleştirisiz
ve sanki içselleştirilmiş
gibi kullanılmış”
Kitabın kaynakları arasındaki Hitler’in “Kavgam” (Mein
Kampf) kitabının Alman ve
Avusturyalı yazarlar tarafından
mesafesiz bir şekilde leblebi çekirdek gibi kullanılması garip.
Ley, ırkçı kaynakları mesafesiz,
eleştirisiz ve sanki içselleştirmiş
gibi kullanmış. Kitabın içinde
yalnızca Müslüman Kardeşler’e
ait bir bölümün ayrılmış olması
ancak Suudi Arabistan ve IŞİD
terör örgütünden bahsedilmemiş
olması tuhaf.

21

Henryk Broder
Henryk Broder

Kitabı baştan sona dikkatli bir
şekilde okuduğunu ifade eden
Kılıç, kitabın teknik hatalar ile
dolu olduğunu belirtti. Kılıç örneğin kitapta yer alan; İslam’ın
5. Halifesi Muaviye’nin aslında
müthiş bir Hristiyan olduğu, İspanya Endülüs Arap Devleti’nin
aslında bir Hristiyan başarısı
olduğu ancak Müslüman Faslı
Arapların gelerek bu devleti yıktığı ve Yahudi katliamı yaptığı
şeklindeki ifadelerin yanlış olduğunu söyledi ve dikkat çekici
şu ifadelerde bulundu: “Mesela
kitapta Muaviye’nin müthiş bir

Die Presse Gazetesi´nin Genel Yayın Yönetmeni Rainer Nowak

Hristiyan Arap olduğu yazıyor.
Emevi Saltanatının kurucusu
Muaviye, “siyasi İslam”ın babasıdır ve oğlu Yezid ise Peygamber torunlarını katlederek Emevi
Saltanatının sonunu getirmesiyle şu anda İslam dünyasının sorunlarının
müsebbiplerinden
biridir. Ancak İspanya’da kurulan Endülüs Devleti ile doğrudan
bir alakaları yoktur. Hristiyan
Bizans’a Muaviye fetih akınları
düzenlemiş, nasıl Hristiyan olsun!”

“Tarihte Müslümanlar
tarafından yapılan
organize bir Yahudi
soykırımı yoktur”
Aksine
Hristiyan
katliamı
tehdidi altındaki Yahudiler,
İspanya’dan Osmanlı zamanında 1493’de Türkler tarafından
kurtarılmış ve başta Balkanlar
olmak üzere gemilerle İstanbul,
İspanya, Edirne ve İsrail’e götürülmüşlerdir. Yahudiler bu nedenle Türkiye’de 1992 yılında
500. Yıl kutlamaları yapmıştır.
Kısaca Türkiye’de, Avusturya
ve Avrupa’daki gibi Yahudi soykırımı anıtları yoktur. Bunu not
edelim. Tam tersine hayatları
Müslüman Türkler tarafından
kurtarıldığı için yapılan kutlamalar söz konusudur. İkinci
Dünya Savaşı sırasında Türk Büyükelçileri ve Başkonsolosları,
başta Fransa, Almanya ve Yunanistan’daki birçok Yahudi’ye yardım etmiştir ve Atatürk her alandaki Yahudi bilim adamlarına

Ley, yanlış atıf iddiasını reddetti
ancak kitap kapağında kullanılan antisemitik “Ebediyen gezmeye mahkûm edilmiş Yahudi”
(Der wandernde ewige Jude)
tasvirinin İslam’dan değil Hristiyanlıktan geldiğini de kabul etti.
Kılıç, kapakla ilgili şunları söyledi: “Balık baştan kokar. Bakın
şu kitabın kapak resmine, sanki
Müslümanlıkla, İslam’la alakası var! Bu nasıl bir sorumsuzluk
örneğidir ki Sayın Ley, hiç korkmadan Hristiyanlığın Yahudi
düşmanlığını temsil eden 16.
yüzyılda çizilmiş olan ve daha
sonra da Nasyonal Sosyalistler
tarafından değiştirilerek sokaklara asılan ve propaganda aracı
olarak kullanılan ve soykırıma
neden olan bu tasviri kullanabilecek kadar alçalmış. Bu resme
iyi bakın. Başında kırmızı bir
haç mevcut. Matta İncili 27. Sure
25. Ayette şu yazar: “Bütün halk
şu karşılığı verdi: O’nun kanının
sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun!” Bunu kim
diyor? İncil’e göre Hz. İsa’yı çarmıha germe kararının verildiği
sırada Roma İmparatorluğu’nun
Kudüs temsilcisi Pilatus’a karşılık olarak güya Yahudi halkı.
Pilatus, Hz. İsa’yı affetmek istiyor ama Yahudi halkı, “Yeter ki
bu İsa’yı çarmıha gerin. O’nun
kanının sorumluluğu bizim ve
çocuklarımızın üzerinde olsun!”
diyor. Ley’in kitabındaki alnına
kanlı haç çizilmiş Averus adlı
Yahudi’nin tasviri de bu bağlamda oluşuyor. Nerede yazıyor?
Matta İncil’inde. İşte Hristiyanlar bunun gibi birçok İncil ayeti
vasıtasıyla tanrılarını öldüren
Yahudileri sevmiyor ve bu resmi
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çizerek Hz. İsa’nın kendi haçını
taşırken evinin önünde dinlenmesine izin vermeyen Averus
adlı kunduracı Yahudi’ye beddua okuyorlar. “Ben tekrara gelene kadar sürüm sürüm dünyada
gezesin. Ev bark sahibi olmayasın. İnsanlık senden nefret etsin.” İşte bu resim bu beddua ile
Matta İncil’inden çıkmıştır. Nasıl
oluyor da Sayın Ley, bunu alıp
İslami Yahudi düşmanlığı bağlamında “Gördüğünüz yerde Yahudileri öldürün.”, ‘ İfadesiyle birlikte tüm Müslümanları Yahudi
düşmanı olmakla suçlayabiliyor!
Hiristiyanlığın babası sayılan
ve İncil’de kutsal olarak mektupları ile yer alan Türkiye Tarsus
doğumlu hemşerimiz Pavlus´un

“Avusturya bizim ülkemiz. Kin
ve nefret istemiyoruz. Nefrete ve
Yahudi düşmanlığına karşı hep
birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Müslümanlar içindeki çürümüş, din bezirgânlığı yapan,
dini siyasete alet eden kişilere
karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Ama genellemelerle tüm
Müslümanlara, Kuran-ı Kerim’e
ve Peygambere yönelik böyle
mesnetsiz saldırılar sizlere şeref kazandırmaz. Biz Avusturya
Cumhuriyeti kanunlarına, gelenek ve göreneklerine saygı
gösteriyoruz. Bu ülke ve Cumhuriyet için çalışmak güzel. Bu
ülkenin insanları güzel. Kendimize yapılmasını istemediğiniz
şeyleri başkalarına yapmaya-

Birol Kılıç

tanrılarının katili dediği Yahudi alehtarı sert sözlerini herkes
açıp İncil’den her dilde okuyabilir. Naziler bunu alıp Viyana’da
bile ” Der ewige Jude” diye karikatür olarak kullanmışlar hatta
“Der ewige Jude” diye Yahudileri parazitleştiren ve insanlık
çıkaran filmi Almanya’da çekip
insanlara sinemalarda seyrettirmişler. Yazın google çıkar. Bedava izleyin rezilliği görün. Kusura
bakmayın”

“Nefrete ve Yahudi
düşmanlığına karşı
hep birlikte hareket
etmemiz gerekiyor”
Kılıç konuşmasını şöyle bitirdi:

lım. İç barışın kıymetini bilelim.
Tekrar ediyorum: Nefret ve gerçek Yahudi düşmanlığına karşı
birlikte dürüstçe mücadele edelim. Şu anda müslüman arasında varsa eğer Yahudi düşmanlığı daha çok Orta Doğu sorunları
üzerinden siyasidir. Kur’an’i değildir. Kur`an´da Peygamberin
çoğu Yahudi asıllıdır. Eleştiler
var ise bu Yahudi ırkına değil
tam tersine o zamanda o coğrafyada bazı Yahudilerin yanlış
duruş, hareket ve ifadeleridir.
Buradan müslümanlara ders
çıkaran diyen ayetler vardır.
Bu ayetleri manupule edip yanlış meallendiren ve tefsir eden
müslüman vardır. Aynı bu kitabı yazan sayın Ley gibi. Bizim

gerçeklerin yanında olmamız
gerekiyor. Yani Kurani bir tabi
ile küfrün karşısında olmamız
gerekiyor. Bu vesile sayın Leyin
işte Kur’an’da geçen Küfür ve
Kafir sözlerinin Almanca diline
“Ungläubige” yani farklı inançtan olan Hiristiyan, Yahudilerin
veya ataistlerin kasıt edildiğinin yanlış olduğunun altını
çizmek isterim. “Küfür” Kur’an’i
Ker’im’de gerçegin üzerini örtmek ve zülüm anlamındadır. Bu
anlamda “Kafir” Küfrü yapan
insan olarak gerçeğin üzerini
örterek zülüm yaparak insanları
her türlü baskı ve işgence altına
almak anlamındadır ve buna
karşı Kur’an bir savunma hakkı tanımaktadır. Dolayısı sayın
Ley haksızca aynı DEAŞ’cılar
gibi bu kelimeyi yanlış meallendirerek tüm müslümanları başka dinden olanları ve ataistleri
öldürmeyi Kur’an’dan Allah’in
emri olarak alan, öğrenen ve
bu anlamda tehlikeli yaratıklar
olarak bu kitabında dile getirerek açıkca kışkırtma yapmakta
ve tüm müslümanlara karşı adeta savaş yaparak yok edilmeleri
gereken yaratıklar olarak lanse
etmektedir. Bu çok tehlikeli bir
metod olduğunu ve Orta Doğu
siyasetinin buraya yansımasıdır. Doğru olan bir konuda
çoğu müslüman ne yazık ki
Kur’an’dan bir haber olmasıdır.
Sayın Ley herhalde kendi bilgisizliğinin, nefretinin, önyargılarının ve tembelliğinin acab
kurbanı mı olmuştur? Kur’an’ı
Ker’im müslüman kılığında dinci teröristlerin bu Kur’an’ i ifadeleri yanlış meallendirilmesi
ve araştırmadan uydurma hadisleri kendine İslam’i yol haritası almasına kesin karşıdır. Bu
ama bu tüm dinlerin en büyük
sorunudur. Bu yanlış meallendirmeleri ve uydurma hadisleri
bilerek yaptıran müslümanların
içinde ve dışında güçler vardır.
Bu yüzden akıl, mantık, sabır
ve iyi niyetler gerçek nedir diye
hep sormamız gerekiyor. Bu
anlamdan samimi iseniz gelin
en başta nefrete, ırkçılığa ve
gerçek Yahudi düşmanlığına
karşı birlikte dürüstce mücadele
edelim. Hepimiz iftira atmadan,
öz eleştiri ile nefrete, ırkçılığa
karşı ve Yahudi düşmanlığına
karşı mücadele edelim. Bize ne
demeyelim”
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Adeta tarihten düşmanlık fışkırtıyorlar!
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B

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.
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Avusturya kafesinde
fesli kahvaltı

Sipariş edilen yumurtayı,
Osmanlı fesiyle servis eden
kafe, görenleri bir sürprizle
karşı karşıya bırakıyor.

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.

Viyana 18. bölgede bulunan Türkenschanzpark’taki Kozak askeri anıtından
sonra, kısa bir süre önce Leopoldberg’de dikilen yeni bir heykel eklenmişti.
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 heykelleri 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?

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.

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
Viyana ve Niederösterreich
çevresi ve köyleri

VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH
ÇEVRESİ VE KÖYLERİ

01 943 69 15
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Avusturya’da birçok nesil bu çocuk kitabını okuyarak büyüdü

Avusturya’nın kafalara
kakılmış PİS Türk imajı

HACI BRACI
Bu cümleler Avusturyada
bir zamanların sevilen
çocuk kitabı Hacı Bracı’nın
Balonları kitabından
alınmış sadece bir kaç
satır. Bu ve benzeri satırlar
60lı yıllardan beri nice
Avusturyalı’nın hafızasına
kazınmış, ve Türklere karşı
ön yargılar yaratmış. Bir de
üzerine gerçekten pislik yapan Türkiye göçmenleri, bu
kötü önyargıları perçinlemiş.

H
Haci Braci çocuk kitabından:

“Kötü Türk derler adına, yakaladığı
gibi ısırır çocukları. Sonra götürür
Türkler diyarına“

acı Bracı’nın bir zamanlar sarıklı
ve çocuk ısıran bir karakter olarak
tasvir edilmesinin çocukları
korkutması icap ediyordu, ancak bir çok
Pedagog bunu tasvip edilmesi mümkün olmayan bir davranış olarak niteliyor. Bunun
hem yabancı düşmanı, hem ırkçı hem de
yabancıların, özellikle de Türklerin entegrasyonunu zorlaştıran bir tavır olduğu
biliniyor. Hacı Bracı’nın Balonları hikayesi
ilk olarak Franz Karl Ginzkey tarafından
1904 yılında ortaya çıkmıştır ve ilk defa
aynı yıl Berlin Seeman matbaası tarafından
basılmıştır. Bu ilk baskıyı bugün bulabilmek
son derece zor. Aradan geçen onyıllar boyun-

HACI BRACI, Ernst von Dombrowski´nin 1933
yılından kalan Hacı Bracı tasviri “Oryental”
olanı resmediyor: Yahudi değilse kesin
Türk´tür. Türk ise de Hacı Bracı´dır.

ca kitap ir çok kez yeniden kaleme alınmış
ve basılmıştır. Hacı Bracı’nın o eski tasviri
ve resimleri de değişmiş ve daha modern
bir hal almıştır. O eski korkunç canavardan,
daha rahat, daha az korkunç keçi sakallı bir
herif yaratılmıştır. Değişen sosyal ve politik
algılamaları karşılayabilmek için, kitap son
olarak metinsel bir temizleme işleminden de
geçti.
Eğer bugün Hacı Bracı’nın Balonları politik
doğruculuk kapsamında büyük sorunlara yol
açıyorsa ve bu bağlamda tartışılabiliyorsa,
bu kitabın bugün karşı karşıya olduğumuz
sorunların hiç birinin bugünkü haliyle söz
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“Aynı şekilde hepsi iyi kötü
entegre olmak için çırpınan
ve hiç bir şekilde dışlanmaya maruz kalmamaları gereken çok sayıdaki Afrikalı
siyahi göçmenler ve ilticacılardan da “Zenci” olarak
bahsetmek de, (Bildiğimiz
kadarıyla eski ZEHN KLEINE
NEGERLEIN (on küçük zencicik) kitabının da güncel bir
baskısı mevcut değil) siyahi
insanları insan yiyen yamyamlar olarak tasvir etmek
de son derece ayıptır. “

konusu olmadığı bir dönemde, 1904 yılında
yazıldığı da unutulmamalıdır. Ülkemizde
bir çok Türk’ün yaşayıp çalıştığı bir
dönemde, sosyal huzur adına çocuk ısıran
bir Türk figürünün yaratılması pek de uygun
kaçmamaktadır.
Afrikalı halkın çocuk yiyen yamyamlar
olarak tasvir edilmesi de, sayısız Afrikalı göçmen ve ilticacılara karşı yapılan büyük bir
ayıptır. Bu her olası entegrasyon girişimini
baltalayan çirkin bir tavırdır. Metnin bir
temizlik aşamasından geçmediği sayıların
bulunması bugün daha kolaydır, ancak oldukça pahalıya patlamaktadır.

PEDAGOJIK TEPKI
Çocukların masallar ile ne kadar ve ne derece korkutabileceği sorusunu “Çocuklar
ve Hikayeler” isimli makalemde kaleme almıştım. Saçı Başı Dökük Peter
için söylediklerimiz, aynı şekilde Hacı
Bracı’nın Balonları için de geçerlidir.
Bariz bir şekilde benzerlik gösteren bu iki
kitabın oluşumu arasında, 50 den fazla yıl
vardır ve çocuk kitabı edebiyatında zaten
itaatsizliğin korkunç sonuçlarının abartılı
tasvirlerle anlatılması bir gelenektir. Hacı
Bracı’nın Balonları’nın başlangıcında şöyle
yazmaktadır:
Ne demişti annen canım yavrum?
Diğer çocuklar gibi uslu ol.
Ve gel benim evimde kal.
Ama o annesinin sözünü tutmadı
Kapıyı açıp kaçtı.
Ve şimdi felaket başlıyor
Çünkü kocaman kırmızı bir balon
yaklaşıyor
İçinde de bir büyücü oturuyor
Hacı Bracı´dır onun adı
Yakalar ve ısırır küçük çocukları
İşte bir tanesini yakaladı bile
Yakaladığı gibi tuttu sımsıkı
Şakası da yoktur hani
Bağırmak ağlamak ne fayda
Çırpma bacaklarını boşu boşuna
Çocukların bütün kusurlu hareketlerinin
bir felaket ile sonuçlandığı Saçı Başı
Dağınık Peter’in aksine Hacı Bracı’da sorunlar kendi kendine hallolmaktadır.
Sonunda büyücüler, cadılar, yamyamlar kendi kendilerine yok olmaktadır. Her
şey sonunda kendiliğinden rayına girmektedir. Ben hep bu kitabın sebepsiz bir iyimserlik barındırdığını düşündüm. Tabi
ki bu hikayeyi okuyan küçük bir çocuğun
yine de korkuya kapılması ihtimalini de
unutmayalım. Ancak bu kitabı çocukların
kendi kendilerine okuyup yazabildikleri
bir dönemde çıkarmak büyük bir sorun
değil. İkinci tepkime gelirsek de, politik
doğruculuk penceresinden bakıldığında bu
kitabın okunmasını doğru bulmuyorum.
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Türkiye Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, 18
ili kapsayan oyuncak
denetimlerinde toplamda 10 bin 365 adet
ürünü kontrol etti.
Denetimler sırasında 7
bin 616 ürün, ön inceleme sonucu güvenli bulunurken, 2 bin 749 ürün
ise güvensizlik şüphesi
üzerine laboratuvara
gönderildi. Laboratuvar
analizleri sonucunda;
bin 39 üründe düzeltilebilir uygunsuzluklar
tespit edildi ve üreticilere düzeltme süresi verildi. 855 ürün ise güvensiz
bulundu ve ürünlerin
toplatılması için idari
işlem başlatıldı.

26

Çocuğunuza oyuncak
alırken bunlara
dikkat edin
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FSG – Renate Anderl: "Seçimimiz saygıdan yana"

“Wir wählen Respekt”

Die Kandidatin
der Fraktion Sozialdemokratischer
Gewerkschafter
(FSG) Renate Anderl, die seit dem
Frühjahr des vergangenen Jahres
an der Spitze der
Arbeitnehmervertretung steht,
tritt erstmals
bei der Arbeiterkammerwahl als
Präsidentin an.

B

akanlıktan yapılan açıklamaya göre denetim kapsamında çocuk bisikletleri,
scooterlar, oyuncak kitaplar, yapbozlar, oyuncak plastik bebekler,
bez bebekler, banyo oyuncakları,
oyuncak arabalar, oyuncak silahlar, çıngıraklar, parmak boyalar,
yüz boyaları, oyuncak pusetler,
dolgulu oyuncaklar fiziksel, mekanik ve kimyasal riskler açısından kontrol edildi. Fiziksel ve mekanik riskler açısından ambalaj
ve yaş uyarıları-işaretleri, keskin
kenar, sivri uç, küçük parça, küçük toplar, çocuğun herhangi bir
uzvunun sıkışabileceği aralıklar,
bisiklet ve scooter gibi ürünlerde
frenler, ses çıkaran oyuncaklarda ses seviyesinin kontrolü yapıldı.

Denetimler sonucunda
şu sonuçlara ulaşıldı:
Toplamda 10 bin 365 adet ürün
denetlenmiş olup, bunun yüzde
73’ü ithal yüzde 27’si yerli ürün.
Denetimler sırasında 7 bin 616
ürün, belge kontrolü ve test kitleri ile yapılan ön inceleme sonucu
güvenli bulundu, 2 bin 749 ürün
ise güvensizlik şüphesi üzerine
labaratuvara gönderildi. 855 ürün
ise güvensiz bulunmuş ve ürünlerin toplatılması için idari işlem-

lere başlanmıştır. Güvensiz olduğu tespit edilen 855 ürünün yüzde
82sini ithal ürünler oluşturdu.

Oyuncak satın alırken
dikkat edin
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, denetim sonuçları çerçevesinde anne babalara oyuncak
satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:
• CE işareti bulunmayan ürünlerin satın alınmamalı.
• Ambalajında ve etiketinde üretici/ithalatçı bilgisinin bulunmadığı ürünlerin satın alınmamalı.
• Oyuncaklarda ambalaj ve etiket bilgilerinin önemi nedeniyle uyarıların mutlaka okunmalı ve titizlikle uygulanmalı.
• Çocuğun yaşına uygun ürünlerin satın alınmalı.
• 3 yaş altı çocuklar için oyuncak satın alırken oyuncaklarda

•

•
•
•
•

•

keskin kenarların, sivri uçların,
küçük parçaların ve küçük topların bulunmamasına dikkat
edilmeli.
3 yaş altı çocuklar için üretilen oyuncaklarda cam ve porselen türü materyallerin bulunup bulunmadığının kontrol
edilmeli.
Kötü kokan, yumuşak plastikten yapılmış ucuz ve basit
oyuncaklar satın alınmamalı.
“Büyük çocuğa alınan oyuncak, küçük için tehlikeli olabilir”
Bakanlık, oyuncakların kullanımı sırasında dikkat edilecek
hususları ise şöyle sıraladı:
“Büyük çocuğunuz için almış
olduğunuz oyuncaklar küçük
çocuğunuz için tehlikeli olabilir. Çocuklarınızı oyun sırasında gözetim altında bulundurun.
Oyuncakları sık sık gözden geçirin. Tehlike arz edecek şekilde kırılmış veya bozulmuş
oyuncakları atın.

• “Çocuğunuzun, oyuncağın ambalajı veya poşetiyle oynamasına izin vermeyin”
• Çocuğunuzun oyuncağın ambalajı ya da poşetiyle oynamasına izin vermeyin. Bu poşet veya ambalajlar çocuğun yüzüne
yapışabilir ve nefes almasını
engelleyip boğulmasına neden
olabilir.
• Mıknatıslı oyuncakları altı yaşından küçük çocuklarınızdan
uzak tutun. Birden fazla mıknatısın çocuk tarafından yutulması halinde, mıknatısların
etkileşimi sonucu ölüme neden
olabilir.
• Yumuşak ve pelüş oyuncaklar
çabuk alev aldığından ısı kaynaklarından uzak tutun.
• Yüksek sesli oyuncakların
kullanımı çocuklarda işitme
kaybına neden olabilir. Bu
tür oyuncaklar pilleri çıkarılarak veya hoparlörün üzeri
bantla kapatılarak kullanılmalıdır.

W

IEN. Renate Anderl
wird ab 20. März für
die Arbeitnehmer
i n W i e n z u r Wa h l s t e h e n
un d i h re M otiva ti on l autet
wie folgt: „Der Respekt vor
den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern ist verloren gegangen. Es wird immer mehr
von ihnen verlangt – aber es
kommt zu wenig zurück. 45
Millionen Überstunden wurden 2017 nicht bezahlt. Die geleistete Arbeit wird nicht respektiert. Und damit auch nicht
die Person, die sie leistet.“
Ihre Themen drehen sich
au ch u m d e n u m s t r i t te n e n
Karfreitag: „Zwei Monate, bevor
der Karfreitag in diesem Jahr
am 19. April stattfindet, haben

sich ArbeitnehmerInnen und
Betriebe jetzt rasch Planungsund Rechtssicherheit verdient.“ Anderl fordert: „Keine
halben Sachen beim freien Karfreitag für alle! Nach
dem Urteil des Europäischen
G e r i ch t s h o f s i s t d e r ga n z e
Karfreitag frei und nicht nur
ein Halbtag. Die Regierung
s o l l j e t z t Fa r b e b e ke n n e n :
Muss man den Karfreitag beim Arbeitgeber weiter extra
verlangen, oder beseitigt die
Regierung diese bürokratische Hürde für die Menschen und
die Betriebe?“

tritten. Nach dem Urteil des
e u ro p ä i s c h e n G e r i c h t s h o f s
besteht die einzige Hürde für
die ArbeitnehmerInnen darin,
dass sie den freien Karfreitag
beim Arbeitgeber extra verlangen müssen. Der Arbeitgeber
kann dies ablehnen, muss dann
aber die gearbeiteten Stunden
zusätzlich zum normalen
Entgelt bezahlen. „Jetzt gilt es
gesetzlich klarzustellen, dass
der Karfreitag automatisch für
alle ArbeitnehmerInnen frei
ist, wie jeder andere gesetzliche Feiertag auch“, fordert
Anderl.

Die AK hat den freien Karfreitag für alle bzw.
Fe i e r t ags a r b e i t s e n tge lt b e i
Arbeit am Karfreitag ers-

Eine weitere Forderung ist
die sehr wichtige Debatte um
den sogenannten Papamonat:
„Beim Papamonat muss es ei-

nen Rechtsanspruch und einen Kündigungsschutz geben.“
s o A n d e r l . E i n e B e l a s t u ng
für die Wirtschaft durch einen Papamonat sieht sie dabei
nicht: „Die Unternehmen zahlen den Papamonat ja nicht.
Der kurze Ausfall von einem
Monat ist ja planbar. Ein billiger Abtausch mit einer anderen
Leistung für Familien kommt
aus AK Sicht daher nicht in
Frage. Die Leistung darf den
ArbeitnehmerInnen nicht woanders wieder weggenommen
werden.“
Die Arbeiterkammer ist da,
wenn der Chef die Überstunden
nicht zahlen will, so Renate
Anderl und erzählt warum man
die FSG wählen sollte: “Wenn
der Mietvertrag seine Tücken
hat . Wenn der Chef mit der
Kündigung droht , weil man
nach der dritten 60-StundenWoche einmal „Nein“ sagt .
Dafür braucht es eine starke AK. Und eine starke AK bekommt man, wenn man unsere
Liste – die FSG – wählt.“
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akara Suresi 81. Ayet:
“Hayır! İş onların dediği gibi değil, gerçek şudur:
İnsanları Allah adına kandırıp,
boğazlarına kadar günaha batanlar, cehennemde sonsuza dek kalacaklar” Tevbe Suresi: 34 : “Ey
iman sahibleri, din adamlarindan bir cogu insanlarin mallerini haksizla yerler ve Allah yolundan geri çevirirler” Lokman Suresi
33.Ayet :“ Allah’ın sözügerçektir.
Aman o yaman aldatıcı sizi Allah
ile aldatmasınlar.” Tevbe Suresi
31. Ayet:“Allahı bırakıp bilginlerini, din adamlarini ve Meryem
oğlu Mesih`i (Hz. Isa´yi) Rab`ler
edindiler. Halbuki hepsi de tek
tanrı`ya kulluk etmekten başka
bir seyle emrolunmadilar. O`ndan
başka tanrı yoktur. O bunlarin ortak kostuklari seylerden yücedir.”
Sevgili Yeni Vatan Gazetesi okuyucuları, hepimizin ana dilimiz
ile Kur’an’ı Ker’im’i okuyup sonra
tedebbür (inceden inceye) ile düşünmemiz konusmamız gerektigini 14 yıldır bu gazetenin sayfalarında sade vatandaşlar olarak rica
ediyoruz. Niye? Çünkü mensubu
olduğunuzu ifade ettiğiniz İslam
dininin sahibinin sizinle direk irtibata geçtigi biricik kaynak olan
Kur`an`ı Ker`im`i okumazsanız o
yaman aldatıcılar sizi "Allah" diyerek aldatacaklar ve kula sizi kul yapacaklar. Sefaat`ci (Allah ile insan
arasında aracı) diye ya birini, bir
eşyayı ya da kutsal diye tanımladığı kişileri koyup sizi korkutacaklar.
Hatta Kur´an`i Ker`im şiddetle bir
ruhban yani din sınıfını ya da din
adamını red ederken sizi din adamı
kisvesi altında Kur`an`i Ker`im dışı
veya anlamadığınız ayetleri bilerek
ve cahilliğinden ve gelenekten kalma yanlış anlamlandırarak aldatacaklar. Ne diyor Lokman Suresi 33.
"Aman o yaman aldatıcı sizi Allah
diyerek aldatmasın"...Dakikada
bir ağzına Allah ve Peygamber alarak insanların samimi inançlarını sömürenlere dikkat diyerek bir
soru sormak istiyorum: Bunu biliyor muydunuz: Kur`an`ı Ker`im
dini meslek edinmiş bir din sınıfının (Ruhbanlik) oluşmasını şiddetle ve nefretle men eder. Kim
din adamlarını şiddetle kınıyor?
Cenab-ı Allah. Nerede? Kur`an`ı
Ker`im`de. Burada din adına inananların maddi (para, mal, mülk
vs) ve manevi (duygusal anlamda her sey) varlıklarını haksızlıkla
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papazlar ve hahamlar yiyiyorsa,
Kur`an`i Ker`im`i kendine kutsal
kitap ilan etmiş kişilerin din adına
iş yapar gibi gözüküp, haksızlıkla
insanların paralarının yenebileceğini hangi ayette vurgulamaktadır?
Ne ya z ı k k i , M ü s lü m a n l a r
bu Kur`an ayetlerini geçmişte olup, geçmiş olaylar olarak
Yahudi hahamları şöyle yapmış,
Hıristiyan papazları böyle demiş diye anlatırız. Birçoklarımız
ise bunlardan tamamen habersiz. Halbuki Kur`an`da bizzat
Allah, bize geçmişteki bu kavimlerin durumunu anlatıyorsa, bunun önemli bir sebebi acaba yok
mu? Bu ayetleri inceden inceye
düşünmeye(Tedebbür etmek) davet etmek yanlış mı? Bu ayetlerde Müslümanlara uyarı ve öğüt
yok mu? Başka bir değişle Allah
bizzat bu iki ayette "siz de böyle
Müslüman din adamlarının tuzağına düşmeyin" öğüdü yok mu?
"Bu din adamlarının sizi Allah
diyerek aldatmasını durumu kabul etmiyorum ey kulum ve hatta
şiddetle ve nefretle kınıyorum"
demiyor mu Cenab-ı Allah? İşte
yukarıda Tevbe Suresi 31. Ve 34.
Ayetlerini dikkatlere sunduk.
Kararı düşünerek ve çevrenize
bakarak aklınızda tartarak- siz
ama yalnızca siz-kimseye danışmadan karar verin. Eğer vicdanınız temiz ve aklınız hür ise tek
başınıza düşünün. Atın beyinlerinizdeki paslanmış düşünceleri
ve atalarımızdan kalma Kur`an`ı
Ker`im dışı İslam diye size yutturulan gelenek ve görenekleri. Kur`an`da Allah`a mı inanacaksınız yoksa çevrenizde size
Kur`an dışında örnekler veren
kişi, kurum ve kuruluşlara mı?
Eğer ahirete inaniyorsanız hesabınızı tek başınıza Allah`a mı
verecekseniz yoksa çevrenizdeki
kişilere mi? Yalnızca Allah`a ve
tek başınıza verecekseniz niye
Kur`an`ı Ker`im`i sözde elinizde tutup okumamakta direniyor
başkaları bana anlatsın diyorsunuz. Orada Cenab-ı Allah`in
Kur`an`ı Ker`im`de öğütleri öbür
tarafta kesin olduğu şüpheli rivayetler yok mu? Benim liderim bunu dedi ve yazdı lakırtıları...
Evet lakırtılar yani bos laflar..
Bunlara Kur`an`i Ker`im “lakırtıboş laf edenler” diyor. Bkz. Sure
31/6; Sure 74/45

Din adamı,
ruhban sınıfı
İslam’da yoktur.
Allah adına aracılık,
tefecilik yapan ve yeryüzünde
Cennet pazarlayan Evliya-i
Şeytanlara karşı mücadeleye davet
İslam “en akla uygun ve en doğal bir din” olduğuna göre, bir dinin mesajı, aklın ve bilimin rehberliğinde bir toplumu çağdaş bir
toplum haline getirebilir. Bakın
Avusturya`da halimize... 50 yıldır buradalardayiz niye çağdaş bir
resmimiz yok ve hatta paramparçayız. Güya Müslümanlarız. Acaba
Kur`an`da Allah`ın öğütlediği aydın, aklını kullanan insanlar mıyız? Niye acaba? Acaba kendilerini dince yetkili gören çok bilmiş
cahillerin elinde, insanları yanlış
yönlere sevk eden, siyasal ve maddi çıkar sağlayan güçlerin elinde
din resmen bir sömüren araç haline mi getirilmiş? Öyle ise bu yanlış mesajlar nasıl, aklın ve bilimin
rehberi olabilir? İslam, akıl ve aydınlık bir din ise, anlamı bilinmeyen sözlerle yaşanan bir din, nasıl
akla seslenebilir? Aracıların tekeli altında anlamadan yaşayan

bir dinde Müslümanlar bu sözde
Kur`an`ı Ker`im dışı gelenek ve görenekleri manevi yaşantının doğal
bir biçimi sanıyorlar. Sevgili Yeni
Vatan Gazetesi okuyucuları soruyorum: Bu tür bir manevi yaşantı içerisinde olan bir toplum, nasıl
çağdaş bir toplum olabilir? Siz merak etmeyin. Kur`an`ı Ker`im çağın çok ilerisinde, doğru ile yanlışı birbirinden ayıran bir kitap.
Yapılacak iş nedir? Bırakın çevrenizi en başta kendinizi ve ailenizi kurtarın. Daha sonra çevrenizi.
Yapılacak en acil şey, toplumun
her bireyini doğrudan ana dili
doğru ve güvenilir tercüme-mealleri olan Kur`an`ı Ker`im`le tanıştırmak olacaktır. Dikkat ana diliniz
ile Kur`an` okumaktan bahsediyoruz...Kur`an ayetlerinin açıklaması olan Tefsir kitaplarında
hassas olunması gerekiyor. Bakın
Mehmet Akif Ersoy zamanında bu

yanlış, İsrailiyet, Hıristiyan kaynaklarının destan ve hadislerinden etkilenmiş Kur`an`ı Ker`im
tefsilerine nasıl isyan etmiş:

Hani vaaz diyen geçinen
maskara seyhler
var ya
Der ki,
bir tanesi peş tahtayı
yumrukluyarak
Dinle, dünya neyin üstünde
duruyor hey avanak!
Yerin altında öküz var,
onun a ltında balık
Onun altında da bir zorlu
deniz var kayalık,
Öteden Kürt,
Türk atılır,
doğru mu dersin be hoca?
Ne demek doğru mu dersin?

Gidi cahil amuca?
Sözlerin basma değil,
yazma kitaptan tekmil.
Kim inanmazsa kızıl kafir
olur böylece bil.
İşte Akif böyle isyan ediyor.
Bunların yanlış olduğunu söyleyenlere de hemen "bunlar kitapta vardır" yani, "hadislerde vardır" diye karşısına dikilirler. Akif
’in bunlara cevabı çok serttir:

"Neb`ye atf ile
binlerce
herze uydurdun.
Yıktın da din-mübini
yeni bir din kurdun."
Tercümesi şöyle : Peygamber adına
Hadis adı altında binlerce yalan uy-

durdun. Kur`an dinini yok ettin, yerine o yalanlarla yeni bidin kurdun.
Niye böyle bir isyan var İstiklal
Marşı'nın şairi Mehmet Arif
Ersoy`da? Akif, bu din adamı tiplerini böyle çok sert ve ödünsüz cevaplar verirken, ne yapılması gerektiğini de söylüyor:

Doğrudan doğruya
Kur`an`dan alarak ilhamı
Asrın idrakini
söyletmeliyiz İslam`ı
İşte burada neden Mehmet Akif
Ersoy`un Kur`an`ı Ker`im zamanında bir çok din uleması varken
neden secildigini anlasiliyor...
Bakın Avusturya`da birçok örneği var...İşte bu rahatsız olan ve
kendilerine muhafazakar ve dindar olan kişilerin en büyük so-

runlarının temelinde yatan gerçek nedir? Cevap basittir. Bu
kişiler Kur`an`ı Ker`im`i yavaş
yavaş ana dilde okuyup anlamamışlardır. Arapça ezberledikleri
ayetlerle ve hatta ayetlere bakmakla veya Arapça ayet dinleme
ile Allah`ın rizasını kazanacaklarını zannederler..Bunu birilerinden öğrenmişlerdir..Ancak
Kur`an`ı Ker`im`i ana dilinde
okuyup anlasa o yaman aldatıcı olan din adamı kılıklı sözde
İdris özde İblis'in kim olduğunu
Lokman Suresi 33. ayette tespit
edecek: "Aman o yaman aldatıcı seni Allah diye aldatmasın."
Kuran ve çeşitli kaynaklardan
toparlayan,

Birol Kılıç
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Bu zararlı
besinlere dikkat

Cep telefonları
çocukları
saldırganlaştırıyor mu?

İ

sviçreli bilim insanları tarafından ortaya atılan bu tez,
özellikle “Teenager” olarak
bilinen dönemdeki çocuklar için
geçerli. Okulda sınıf arkadaşlarıyla kavga, Facebook’ta yazılan
hakaretler ve ebeveynlere saygısız tavırlar birçok çocukta görülen sorunlar olarak göze çarparken, bilim adamları suçluyu
buldu: Cep telefonu.

elektronik dalgalar, fiziksel gelişimini tam tamamlayamayan
gençlerin beynine daha derin bir
etki yapıyor.

Cep telefonu hem agresifleştiriyor, hem de asosyal yapıyor

Bilim adamları, çocukların “teenager” dönemlerinde girdikleri
depresyonlarda da cep telefonunun sık kullanımının payı olduğunu düşünüyor.

Ortaya atılan bilimsel iddiaya
göre cep telefonundan yayılan

Uzmanlar uyarıyor.. Yemeklerde kullandığımız
birçok lezzetli besinin aslında sağlığımıza
büyük zararları olabiliyor. Bu yüzden sağlıklı
ve dengeli beslenmeye özen göstermek,
zararlı maddelerden uzak durmakta yarar var.
Tadı güzel olan ancak ilerki yıllarda sağlığı
ciddi bir şekilde tehdit edebilecek ve
hastalıklara yol açması muhtemel yemekleri
azaltmak, bunun yerine öğünlerimizde besin
değeri yüksek yiyecekleri tercih etmek gerekiyor.

Basel’deki Public-Health-Institut
adına konuşan Martin Röösli,
cep telefonu dalgalarının çocukları sadece agresif bir hale getirmediğini, aynı zamanda asosyal
yaptığını ifade etti.

İşte “En tehlikeli besinler nelerdir” sorusuna yanıt olacak besinler:

Düzenli ereksiyon
için bu noktalara
dikkat!
Sigarayı derhal bırakın!

Ben kansere yol açabilir

V

ücutta bulunan ve zararsızmış gibi görünen benlerin kansere yol açabildiği
ortaya çıktı. Yuvarlak, kahverengi ya da oval şekilde olan benler,
erken müdahale edilmediği takdirde cilt kanserine yol açabiliyor. Cilde renk veren melanosit
hücrelerinden kaynaklanan kanser tehlikesinin önüne geçmek
için uzmanlar erken kontrol tavsiye ediyor.
Koyu renklerden oluşan kanser
türlerinin son dönemde arttığına
dikkat çeken uzmanlar, “Çoğu zararsız olan benlerin, cilt kanserine
dönüşmesinin en önemli nedeni
olarak cildin güneşe fazla maruz
kalması görülüyor. Gü neşi n

zararlı UVA ve UVB ışınları sonucu cilt benleri değişime uğrayıp
kanserli hücre üretebiliyor” diye
konuştu.
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Sigaranın dumanı vücuttaki damarları sıkıştırarak aktif kan dolaşımını engelliyor. Bu yüzden
ereksiyon zayıf ve kısa süreli hale geliyor. Bu durum da sigara tiryakilerinin sertleşme sorunu yaşamasına sebep oluyor.
Fazla alkol zararlı!
Bir kadeh şarabın vücuda iyi
geldiği bilinse de, alkol abartıldığı takdirde seks hayatına olumsuz etki yapıyor.
Araştırmalar, alkolün seks hayatında çekingenliği ve gerginliği aldığını söylese de, alkolün
fazlası tam tersi bir etki yaratıyor. Zaman içinde sık alkol
kullanımı beyin ve hormonlarda kimyasal değişikliklere yol
açıyor ve cinsel işlevlere zarar
veriyor.

Fazla kilolar cinsel yaşamı
olumsuz etkiliyor
Karın bölgesindeki yağlar, testosteron üretimini engelliyor ve
cinsel yaşama olumsuz etki yapıyor. Ayrıca penise kan taşıyan
damarların, normal damarlardan daha dar olması sebebiyle,
damarları tıkayan plaklar ve damar sertleşmesi yaşanması halinde, ereksiyon da olumsuz olarak etkileniyor.
Her gün yürüyüş
yapmak gerekli
Düzenli yürüyüş ve spor,
kan dolaşımını hızlandırır.
Damarlardaki kan endotel hücrelere hücum ederek, daha fazla azot oksit üretmeleri için uyarıyor. Azot oksit ise erkeklerin
ereksiyon olurken ihtiyaç duyduğu önemli bir kimyasal.

damar sertliği gibi birçok ciddi
soruna yol açıyor.

Uyku düzeninizi
sağlayın
Erkeklerde testosteron seviyesi sabah saatlerinde tavan yapar. Bu yüzden düzensiz ve 7
saatten az uyumak, uyku kalitenizle beraber cinsel sağlığınızı da olumsuz etkiler.
Yetersiz uyku, aynı zamanda
cinsel problemleri de beraberinde getirir.
Besin değeri yüksek
yiyecekler yiyin
Ispanak, içinde bulunan
magnezyum sayesinde kan
yapımını arttırır. Penisinize
daha fazla kan gitmesi de daha etkili ve uzun süreli bir
ereksiyon anlamına geliyor.
Şeftali ve portakal da C vitamini artışına yol açarken,
bu tür meyveler sperm sayısı ve kalitesine olumlu etki
yapıyor.
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Fax.: 01 / 513 76 15-30
.......................................................

Bol bol balık tercih edin
Uzmanlar, haftada en az 2-3
kez balık yemenin çok faydalı
olduğu konusunda birleşiyor.
Omega-3 yağ asitleri DHA ve
EPA içeren balık, kalp ve penis sağlığı için çok faydalı.

IMPRESSUM/ KÜNYE

INTERNET UND E MAIL
www.yenivatan.at,
office@yenivatan.at
.......................................................
HERAUSGEBER:
Dipl.-Ing. Birol Kilic
.......................................................

Şeker:
Şeker en zararlı besinler listesinde daima ilk sırayı alıyor.
İster beyaz ister esmer olsun, ister meyve sularından ister taze meyvelerden olsun şekerden
uzak durmak gerekiyor. Glukoz
ve fruktozun bulunduğu her besin vücudumuzda derin zararlara yol açıyor.
Un ve nişasta:
Beyaz un ve bundan üretilen tüm
yemekler zararlı (ekmek, pasta,
makarna, börek, kurabiye gibi).
Aynı şekilde kraker, bisküvi, gofret gibi karbonhidrat içeren yiyecekler de bu gruba dahil.
Trans yağ:
Her türlü yiyeceğin yağda kızartılması, trans yağ haline geliyor.
Özellikle çocukların çok sevdiği
patates kızartmaları ve cipsler,
ya da birçok kişinin sofrasından
eksik olmayan sebze kızartmaları tam bir yağ bombası. Trans
yağlar kanser, kilo sorunu ve

Tuz:
Vücutta su tutma, tansiyonu
yükseltme ve iştah açıcı yönüyle
kilo alma gibi etkileri olan tuzu
sofralardan uzak tutmak iyi bir
tercih. Rafine tuzun yerine kaya
tuzu tercih edilmelidir.
Fast food:
Bir fast-food restoranına gittiğiniz zaman, yukarıdaki 4 besini
içeren yemekleri fazlasıyla buluyorsunuz. Yağlı burgerler, kızartmalar, tuzlu besinler yukarıda
sayılan zararların yanı sıra, hem
bağımlılık yapıyor hem de obeziteye yol açabiliyor. Aman dikkat!

CHEFREDAKTEUR:
Dr. Perihan Mansur
REDAKTION:
Hülya Gökçek, Ahmet Tunuslu
.......................................................
HERSTELLER:
Medieninhaber
Neue Welt Verlag
www.neueweltverlag.at
.......................................................
HERSTELLUNGSORT:
Wien, Neue Welt Verlag
......................................................
WWW.FACEBOOK.COM/
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.......................................................
ANZEIGENVERKAUF:
Herr Mag. Deniz Sel
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YENİ VATAN
GAZETESİ’NE
İLAN

TEL: 01/513 76 15-0

marketing@yenivatan.at

Mein TV-Gerät hat Kabel- oder Satellitenempfang.

Ein Satelliten- oder Kabel-TV-Anschluss ersetzt nicht die Rundfunkgebühren.
Muss
ich Rundfunkgebühren
zahlen?
Nähere
Informationen
unter www.orf-gis.at oder
Tel. 0810 00 10 80, in allen
Filialen der Bank Austria und Creditanstalt sowie in Trafiken.
Mehr Information in dieser Zeitung
und auch unter www.gis.at/fremdsprachen/tuerkce/

Ja.
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