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"İşçi ve çalışanların hakları sömürülmesin"
Aşağı Avusturya (NÖ) İşçi Odası Başkanı
(AK) oy kullanma hakkı olan herkesi
seçimlerde mutlaka sandığa gitmeye
davet ederek, "adil bir iş dünyası için,
oy kullanın" dedi. Seçimler 20 Mart ile 2
Nisan arasında gerçekleşecek.
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BAŞYAZI

20 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Yeni Vatan Gazetesi
20. yıl dileği!

D

eğerli okuyucularımız,
30.12.1999 yılında www.
yenivatan.com sitesi üzerinden çok hızlı bir şekilde yayın
yaşamına başlayan ve 2000 yılı
itibarıyla basılı bir formata kavuşan gazetemiz 20. yılına giriyor. O tarihlerde Türkiye´de açık
ara ile internet gazetesi alanında bir numara olan Haberturk.
com ve Internet.com, belki
inandırıcı gelmeyecek ama Yeni
Vatan Gazetesi´nin internet üzerindeki hızlı haber dönüşümlerini dikkatle izliyordu. Haberturk.
com internet gazetesini ve daha sonra da Habertürk TV'yi kuran rahmetli Ufuk Güldemir, bizlerle ilişkiye geçip bilgi almıştı.
Yeni Vatan Gazetesi'nin, o zamanlar ilk defa Viyana´ya gelen eski Devlet Bakanı Yüksel
Yalova´nın bizlerin de organizasyonu ile Türkiye´ye yatırımcı çekmek için Bristol Hotel´de
düzenlenen Avusturyalı yatırımcılara yönelik konuşmasını
internet üzerinden canlı olarak
yaınlaması, Türkiye´nin dikkatini çekmişti. 20 yıl. Dile kolay.
Hiçbir haber veya çekim için para almadan halkın sorunlarını kendi sorunları bilerek ciddi, güvenilir ve bağımsız bir
gazete olarak Avusturya tarihine not düşerken ve tarihe geçen
yayınlarımıza devam ederken
yirmi yıldan beri haber ve analizlerimizde dikkat çektiğimiz
sorunların şu anda çığ gibi büyüyerek Türkiye göçmenlerinin
başına bela olduğunu görmekteyiz. Türkiye göçmenlerinin çoğunun, Avusturya toplumuna
tam uyum göstermiş oldukarını ve her alanda başarılı olarak
hayatlarını sürdürdüklerini görmek bizleri mutlu etmektedir.
Her alanda 14 binden fazla esnaf
ve iş adamının yanında kültür ve
sanat alanında da binlerce Türk
Avusturya´da her gün örnek va-

tandaş olarak dikkat cekmektedir. Üniversitelerdeki dört bine
yakın öğrencimiz, geleceğin garantisidir. Doktor, avukat ve mühendislerimiz Avusturya´nın bir
parçasıdır. Tek sorun: Türkiye
göçmenleri birbirlerini yeme,
kıskanma ve karalama konusunda Avusturya´da dünya rekoru kırmaya doğru gidiyor.
Türkiye´deki siyasi partileri ve
gelişmeleri Avusturya´ya getirip
burada çözüm aramak yanlıştır.
Tartışma yaratmak kötülüktür.
Din üzerinden ticaret ve siyaset
yaparak burada insanları birbirine düşürmek sözde idrislik
özünde iblisliktir. Avusturya´da
kimse ne benim ne senin dininden, mezhebinden, meşrebinden ve siyasi görşsünden olmak
zorunda değildir.
Avusturya´da hala hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ilkeleri hüküm sürüyor. Avusturya sorunlu bir ülke ama kendi çapında
düzenini kurmuş sosyal adalete önem veren bir hukuk devleti. Avusturya´da kalkıp insanla-

rın midesini din, siyaset ve kültür
adı altında bulandırmanın anlamı yok. Yeteri kadar Türk toplumunu, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve
Türk Milleti'ni rezil ettiniz. Yeni
Vatan Gazetesi olarak 20. yılımızda tek dileğimiz; hem suçlu hem

güçlü olanların, hem yangını çıkaran hem de itfaiye eri gibi davranan kundakçıların, sözde idris
özünde iblislerin artık Türk toplumun yakasından düşmesidir.
"Gölge etmeyin başka ihsan istemez." diyoruz.
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Yeni Viyana 2020’de plastik
Büyükelçisi poşetlere veda
Ümit Yardım
göreve başladı!
Avusturya’da plastik atıkların azaltılması
ve çevrenin korunması amacıyla 2020’den
itibaren plastik poşet kullanımı tamamen
yasaklanacak.

Büyükelçi Ümit Yardım ayağının
tozu ile Viyana Turizm Fuarı’nın
Türkiye bölümünü ziyaret etti.

Büyükelçi Ümit Yardım
kimdir?
1961 yılı doğumlu Büyükelçi Ümit
Yardım, Boğaziçi 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.

çanta ve poşetlerin kullanılmasının yaygınlaştırılmasıdır.”
dedi.

Çevre ve Turizm B akanı
Elisabeht Köstinger ise plastik
poşetlerin yasaklanması kararıyla kullan at toplumu oluşmasına karşı küçük ama önemli bir adım attıklarını ifade etti.
Köstinger, ülke genelinde yaklaşık 400 milyon plastik poşet
kullanıldığını, bunun ortalama
7 bin ton plastiğe tekabül ettiğini belirterek, “Bizim için önemli olan tek kullanımlık poşetler
yerine kalıcı ve tekrar kullanılabilen maddelerden yapılmış

Öte yandan ülkedeki bazı perakende market zincirleri, hükümetin aldığı karara tepki gösterdi.

Plastik poşet kullanımının
2020 itibarıyla yasaklanacağı
bilgisini paylaşan Köstinger,
söz konusu yasağın uygulanabilmesi için gereken adımların
atılacağını söyledi.

Perakendecilerden
karara tepki

Plastik poşetlerin 2020’ye kadar tamamen yasaklanmasının mümkün olamayacağını
savunan market zincirleri, yasağa ilişkin hazırlıkların tam
anlamıyla yapılabilmesi için
yasağın daha ileri bir tarihte
yürürlüğe girmesi gerektiğini
savundu. (AA)

MIT DER
AK NIEDERÖSTERREICH
BESTENS BERATEN.
foto© Klaus Vyhnalek

Viyana Büyükelçiliği resmi sayfasından yapılan açıklamada,
“Büyükelçi Ümit Yardım, 10 Ocak
2019 tarihinde Viyana’ya gelerek
görevine başlamıştır.” dendi.

Avusturya Başbakanı Sebastian
Kurz, başkent Viyana’da bazı bakanlar, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yaptığı görüşmenin
ardından düzenlenen basın
toplantısında konuştu. Kurz,
hükümet olarak plastik atıkların azaltılması ve “kullan at
anlayışının” önlenmesi için tek
kullanımlık plastik poşetlerin
yasaklanması yönünde karar
aldıklarını söyledi.

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.

Markus Wieser

AK Niederösterreich-Präsident
ÖGB NÖ-Vorsitzender

noe.arbeiterkammer.at
facebook.com/AK.Niederoesterreich
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Çifte vatandaşlık: Anayasa
Mahkemesi’nden emsal karar

Yüksek Mahkeme, yasa dışı çifte vatandaşlığa sahip olmadığını ispatlayamayan Avusturyalı
bir Türk’ü haklı buldu.

A

nayasa Mahkemesi, yasa dışı çifte vatandaşlık
şüphesi taşıyan Türk kökenli bir Avusturya vatandaşına
ait dosyada emsal bir karara vardı. Der Standart Gazetesi tarafından aktarılan habere göre çifte
vatandaşlık yasağının ihlali gerekçesi ile Avusturya vatandaşlığından çıkarılan Türk kökenli Viyanalı, avukatı ile birlikte
Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu ve haklı bulundu. Müddei
avukatı tarafından da doğrulanan karar, benzer birçok prosedür için emsal teşkil edebilir.

Türk kökenli adamın, Avusturya
vatandaşlığını elde ettikten sonra Türk vatandaşlığını geri almış
olduğu varsayımıyla yasa dışı
çifte vatandaşlık sahibi olduğu
sonucuna vardı. Avusturya vatandaşlığını kaybeden Viyanalı,
karara karşı dava açtı ancak bugüne kadarki tüm celselerde başarısız oldu. Ama şimdi Anayasa
Mahkemesi kendisini haklı buldu ve tüm eyaletlerde kapsamlı incelemelerin başlamasına
sebep olan tartışmalı isim listesine ilişkin net ifadelerde bulundu.

Tüm celselerde
başarısız oldu

Anayasa Mahkemesi kararına
göre söz konusu liste “güvenilir
değil.” Kararda, Avusturyalı makamların Türk seçmen listesinden alıntıladığı kabul edilen veri dosyası hakkında “kaynağı ve
oluşturuluş zamanı bakımından
tutarsızlıklar söz konusu.” denildi. Bu nedenle ilgili isim listesinin uygun bir kanıt olarak kul-

Türk kökenli Viyanalı, yetkililere karşı Türk vatandaşı olmadığını kanıtlamaya çalışmış lakin
Türk makamlarından gereken
belgeleri alamadığı için başarısız olmuştu. Viyana yetkililikleri de kendisine inanmadı ve
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Avusturyalı Türkler pasaport
iadesinde memurların
iyi niyetine kaldı

Viyana’da 18 kişinin
Avusturya vatandaşlığı
iade edildi. Şimdi diğer
eyaletlerden de benzer
tatbikler gelebilir. Yasa
dışı çifte vatandaşlık
iddiası, yüzlerce Avusturyalı Türk’ün yüreğini yerinden oynattı
ve onlarcası geçtiğimiz
aylarda kesin olarak
Avusturya vatandaşlığından çıkarıldı ama
belki de haksız bir
şekilde.

V
lanılmasının mümkün olmadığı
belirtildi. Buna ek olarak; yetkililerin, Türk vatandaşı olunmadığına ilişkin fiili kanıtların
sunulmasını ilgililerin üzerine
yüklemesinin anayasaya aykırı
olduğu ifade edildi.
Şu an eyaletlerin vatandaşlık dairelerinde bekleyen binlerce değerlendirme pro s e dü r ü m evc u t . Uz m a n l a r
konuyla ilgili şunları aktardı: “Türkiye Cumhurbaşkanlığı
Referandumu ile birlikte
Türk seçmen listelerinin ortalığa dökülmesi sonrasında
Avusturya’nın yetkili makamları, FPÖ’nün suç duyurusu nedeniyle Türk kökenli Avusturya
vatandaşlarından Türk vatandaşı olmadıklarını ispat etmelerini istemeye başladı. İlgili kişiler, Türkiye’den böyle bir belge

temin edemedikleri için şüpheli duruma düşürüldü ve kimilerinin Avusturya vatandaşlığı ellerinden alındı. Anayasa
Mahkemesi, bu sorunla karşı
karşıya kalan müvekkili adına
başvuruda bulunan bir avukatın itirazını kabul etti. Söz konusu karar, diğer çifte vatandaşlık
dosyaları için emsal teşkil edebilir. Anayasa Mahkemesi’nin
bu kararı, idari mahkemeler ve
diğer kurumlarca seçmen listeleri üzerinden işlem yapılması
şeklindeki uygulamanın önünü
kapatacak. Avusturya bir hukuk
devleti. Siyasiler ve/veya bürokratlar, farklı bir ırka ya da dine
mensup Avusturya vatandaşlarına karşı keyfi davranışlar sergileyemez. Ayrıca Türk partilerinin de artık ellerini buradaki
Türkiye göçmenlerinin üzerinden çekmesi gerekiyor.”

iyana (yenivatan.at)- İlgili
kişilerin, hem Avusturya
hem de Türk vatandaşlığı ile Avusturya’daki çifte vatandaşlık yasağını ihlal ettikleri iddia edildi. İddianın dayanağı
ise kısa adı FPÖ olan Avusturya
Özgürlük Partisi tarafından gereği için yetkililere iletilen Türk
seçmen listesi idi ve bunun neticesinde yalnızca Viyana’da
18.000 işlem başlatıldı.

İkinci vatandaşlık var
mı yok mu?
Aralık ayında Anayasa
Mahkemesi, çifte vatandaşlık
yasağını ihlal ettiği iddiası ile
Avusturya vatandaşlığından çıkarılan Türk kökenli bir Viyanalı
ile ilgili emsal bir karar aldı: FPÖ
tarafından ele geçirilen ve ilgili makamlara iletilen veri dosyasının, kaynağı belirsiz olması nedeniyle güvenilir olmadığına ve
uygun bir kanıt olarak kullanılamayacağına kanaat getirildi. Türk
makamları, Avusturya ile işbirliği
yapmıyor. Dolayısıyla kimin ikinci bir vatandaşlığa sahip olduğu,
kimin olmadığı kesin olarak belirlenemiyor. Peki ya şimdi?

G e ç t iğ i m i z Pe r ş e m b e gü n ü
Viyana’da, uzmanlar arasında
kamuya kapalı bir buluşma gerçekleştirildi ve eyaletlerin bundan sonra izleyeceği yol tartışıldı. Der Standard gazetesine göre
vatandaşlıktan çıkarma kararıyla sonuçlanan dosyalara sahip
her eyalet, Viyana ile aynı yolu
izlemek ve nihai kararlarını geri
çekmek istiyor. Ki bu da FPÖ listesine dayanarak vatandaşlıktan
çıkarılanların vatandaşlık haklarını geri alacakları anlamına geliyor.

Yetkililerin hüsnüniyeti
A n aya s a h u ku kç u s u He i n z
Mayer, Der Standard ile yaptı-

ğı görüşmede şunları kaydetti:
“İlgililerin durumu, yetkililerin
iyi niyetine bağlı.” Nihai kararın kaldırılmasının hukuki olarak mümkün olduğunu söyleyen
Mayer, “Ancak yetkililerin bu seçeneği kullanması konusunda
yasal bir iddia yok.” dedi.
Viya n a’d a i s e h e r ş ey n e t :
Kaynağı belirsiz şüpheli listesinde ismi yer alan 34 kişi, kesin olarak Avusturya vatandaşlığından çıkarıldı. Bu 34 kişinin
18’i için nihai karar kaldırıldı ve
vatandaşlıkları iade edilen ilgililer Ocak ayında konuyla ilgili bilgilendirildi. Ancak 16 kişi
Avusturya pasaportunu geri alamıyor. Çünkü bu 16 kişiye ilişkin

alınan vatandaşlıktan çıkarma
kararı, yalnızca FPÖ listesine
dayanmıyor, yeniden Türk vatandaşlığı alarak yasa dışı çifte vatandaşlık sahibi olduklarını gösteren başka kanıtlar da
mevcut.

Binlerce dosya
V i y a n a’d a k i a ç ı k b i n l e r ce dosyanın neredeyse tamam ı o l u m l u s o n u ç l a n a b i l i r.
Yetkili Eyalet Bakanı Jürgen
Czernohorszky’nin (SPÖ) ofisinden gelen açıklamaya göre
vakaların “büyük çoğunluğu”
Anayasa Mahkemesi tarafından
karar verilen dosyaya benzer
vakalar.
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Çifte vatandaşlık: Van der
Bellen dosyaların yeniden
açılmasını istiyor
Cumhurbaşkanı
Alexander Van der
Bellen, Anayasa
Mahkemesi’nce güvenilir bir kanıt olarak
görülmeyen seçmen
listelerine dayanarak Avusturya pasaportundan mahrum
edilen Avusturyalı
Türklere yönelik sonuçlandırılmış dosyaların yeniden incelenmesinden yana.

Yurt dışında temsilcilik açmak için düğmeye basan AK Parti, ilk olarak Brüksel’de
açtığı temsilciliğin ardından, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Çin ve ABD'de de
temsilcilik açmak için çalışmalarını hızlandırdı. Avusturya gündemde.

A

nkara-Yurt dışında temsilcilik açmak için düğmeye
basan AK Parti, ilk olarak
Brüksel’de açtığı temsilciliğin ardından, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Çin ve ABD’de de temsilcilik açmak için çalışmalarını
hızlandırdı.
Türkiye’nin daha iyi tanıtımı,
Türkiye’nin başka ülkelerle bir takım diplomatik sorun alanlarının

tesinin güvenilir olmadığına hükmetmişti. Anayasa Mahkemesi’nce
söz konusu liste, güvenilir bir kanıt olmak için uygunsuz bulundu.
Österreich Gazetesi’ne yaptığı açıklamada kapanmış dosyaların yeniden açılmasından yana olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Van
der Bellen, “Evet, çünkü Anayasa
Mahkemesi’nin uygunsuz bir kanıt
olduğuna hükmettiği bir listeye dayanarak vatandaşlığın kaybedilmesi nahoş bir durum.” dedi.
İçişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü ise
geçtiğimiz Pazar günü Avusturya
Basın Ajansı’na (APA) yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı’nın açık-

lamalarına temkinli bir şekilde tepki gösterdi ve mevcut yasal
duruma işaret ederek vatandaşlıktan çıkarma prosedürlerinde
olduğu gibi bu tür kararlara karşı esasen öngörülen yasal bir itiraz süresi olduğunu ama bunun
da ötesinde Anayasa Mahkemesi
kararının ardından daha önce de
açıklandığı üzere tüm davanın inceleneceğini belirtti. Geçtiğimiz
hafta Die Presse Gazetesi’ne konuşan Başbakan Yardımcısı HeinzChristian Strache (FPÖ), Türklere
Avusturya vatandaşlığı verilmesinin şimdilik tamamen askıya
alınmasını istediğini söylemişti.
Başbakan Sebastian Kurz da bu
fikri düşünüp taşınmak istediğini belirtmişti. Şimdi ise İçişleri
Bakanı Herbert Kickl’ın (FPÖ) sonraki adımları gözden geçireceğini
açıkladı.

“Türkiye’nin olumlu
karar vereceğini
umuyorum”
Cumhurbaşkanı Van der Bellen,
geçtiğimiz gün tahliye edilen ancak röportajın yapıldığı gün halen Türkiye’de tutuklu bulunan Avusturyalı gazeteci Max
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AK Parti Avrupa, Amerika ve
Çin’de temsilcilik açıyor!

düzelmesi gibi konularda temsilcilik açmayı planlayan AK Parti,
Brüksel’den sonra Almanya,
Amerika ve Çin temsilcilikleri için
harekete geçti. Bu kapsamda AB ülkeleri ile Çin ve Rusya’nın da aralarında yer aldığı pek çok ülke ile
temasa geçildi. AK Parti’nin yurt dışında oluşturacağı teşkilatlar, ülkelerin iç hukuklarına göre ‘temsilcilik’, ‘dernek’ veya ‘birlik’ statüsünde
faaliyet gösterecek. AK Parti yetkili-

leri dış temsilciliklerin; “AK Parti’yi
yurt dışında doğru ifade etmek, oradaki bürokrasi yapı ile temas içerisinde olmak , Türkiye’nin daha iyi

tanıtımı, Türkiye’nin başka ülkelerle bir takım diplomatik sorun alanlarının düzelmesi gibi konuların”
amaçlandığını dile getirdiler.

Zirngast hususunda faaliyette
olup olmadığı sorusunu, “Bu olay,
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım bir görüşmeye halihazırda konu oldu. Türkiye’nin hızlı bir şekilde
olumlu bir karar vereceğini umuyorum.” şeklinde yanıtladı.

ICH PROGRAMMIERE
MIR MEIN LEBEN SELBST.
ICH BIN EINE MACHERIN.

Mültecilere yönelik
sokağa çıkma yasağı
Van der Bellen, mültecilere yönelik sokağa çıkma yasağı ile ilgili kuşkularını ise şöyle dile getirdi:
“Başbakan, sokağa çıkma yasağının yasal olarak mümkün olmadığını söylüyor. Tanınmış anayasa
hukukçuları, hazır bulunma yükümlülüğü ile sokağa çıkma yasağının, kişisel özgürlüklerin usulsüz kısıtlanması anlamına gelmesi
nedeniyle aynı kapıya çıktığını ifade ediyor.” FPÖ-ÖVP hükümeti, gece kampta bulunma zorunluluğunu
mülteci kampı kurallarına dâhil etmeyi planlıyor.
Cumhurbaşkanı Alexander Van der
Bellen, geçen bir yılın ardından tüm
farklılıklara rağmen hükümetle arasındaki işbirliğini “her daim aynı fikirde olmasak da profesyonel,” şeklinde betimledi.

LEHRBERUF CODING
Du weißt genau, was du willst? Was du erreichen
möchtest? Willkommen in der Lehre! Rund 200
Lehrberufe warten auf zielstrebige Menschen, für die
Selbstbestimmung, Jobsicherheit, und guter Verdienst
zählen. Besonders gefragt bist du in den neuen
digitalen Lehrberufen. So kannst du mit einer CodingLehre als Programmierer/in voll durchstarten.
www.ichbineinemacherin.at

WIR LEHRLINGE MACHEN ZUKUNFT

Entgeltliche Einschaltung

A

vusturya Cumhurbaşkanı
Alexander Van der Bellen,
hem Avusturya hem Türk
pasaportu ile çifte vatandaşlık yasağını ihlal ettikleri iddiası ile
Avusturya vatandaşlığından çıkarılmış kişilere ilişkin dosyaların yeniden açılmasından yana olduğunu ifade etti. Zira geçtiğimiz
günlerde Anayasa Mahkemesi, kısa
adı FPÖ olan Avusturya Özgürlük
Partisi tarafından gereği için yetkililerle paylaşılan, hem Avusturya
hem Türk pasaportu ile yasa dışı çifte vatandaşlık şüphesi taşıyan on binlerce isimden oluşan ve
yürütülen prosedürlerde karar verici tek dayanak olan seçmen lis-
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Lüks araba ile Öğretmen kadın
fakirlik sosyal 13 yaşındaki kızı
yardımı alanlar ile porno çekti
çok üzülecek

46 yaşındaki öğretmen kadın, 13 yaşındaki
kızıyla çektiği porno filmleri sevgilisine
gönderdi.

Aşağı Avusturya’nın Krems
şehrinden 46 yaşındaki öğretmen bir kadının, 13 yaşındaki kızının porno gö rüntülerini çektiği ve Wels
şehrindeki sevgilisine gönderdiği öğrenildi. Österreich
Gazetesi’nin aktardığı habere göre iki yetişkin tutuklandı. Wels Savcılığı, Aşağı
Av u s t u r y a H a b e r l e r i ’n i n
Salı günü (Niederösterreich
Nachrichten) verdiği haberi
onayladı ve öğretmen kadın
görevden alındı.

Öğretmen derhal
görevden alındı
Soruşturmaların halen de-

vam ediyor olması nedeniyle ayrıntılar gizli tutuluyor.
Wels Savcılığı’ndan Birgit
Ahamer: “Ayrıca vakayla ilgili halen çalışmasını tamamlamamış bir mütehassıs bulunuyor.” dedi. Başka suçlara
yönelik şüphelerin de mevcut
olduğunu söyleyen Ahamer,
öğretmen kadının sevgilisinin bir süredir soruşturulduğunu ancak bugüne kadar
ilgili bir sebepten hüküm giymediğini söyledi.
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Belçika’da helal et kesimi
yasaklandı

Belçika'nın Flaman
bölgesinde helal kesim
yasağının yıl başında
yürürlüğe girmesi Müslüman ve Musevi toplumunun tepkisine yol
açtı.

B

elçika nüfusunun yaklaşık yüzde 6’sını oluşturan
Müslüman ve Musevi toplumlar, hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesini
yasaklayan kararın, iki toplumun
dini özgürlüklerini kısıtladığını
ve toplumlara saygısızlık olduğunu savunuyor. Müslümanların
“helal”, Musevilerin ise “koşer”
olarak adlandırdığı kesime göre hayvanların kesilmeden önce

sağlığı ve bilincinin yerinde olması gerekiyor. Kesimden önce
hayvanların şoklanması ise buna mani olarak, Müslüman ve
Musevi toplumların tükettiği helal ve koşer ürünlerin elde edilmesini engelliyor.

Genellikle aşırı sağcı kesimler ve
hayvan hakları savunucularından
oluşan yasak taraftarları ise şoklanmadan ya da uyutulmadan kesilen hayvanın acı çektiğini ve haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor.
Konuya ilişkin AA muhabirine
açıklamada bulunan Belçika’daki
Müslüman toplumunu temsil eden
ve hükümetle toplum adına ilişkileri yürüten Belçika İslam Temsil
Kurulu Başkanı Mehmet Üstün,
kararın henüz yeni yürürlüğü gir-

diği için etkilerinin net olarak görülemediğini söyledi.

Vatandaşların tepkisi
Belçika vatandaşı Türk asıllı Salih
Özdemir, helal kesim yasağı kararından memnun olmadıklarını belirterek, “Elimizden alınan bu
hakkın parlamentoda geri verilmesini talep ediyoruz.” dedi. Bir başka Türk asıllı Belçika vatandaşı
İsmail Gündoğdu ise helal kesimle
ilgili Müslümanların bugüne kadar
bir sorunu olmadığını hatırlatarak,
“Kararın insan haklarına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Kardeşçe ve
bir arada yaşamanın yollarını bulmamız lazım. Bunun yolu da yasaklardan geçmiyor.” değerlendirmesinde bulundu. (AA)

Zanlı kadın, bir pedagog.
A ş a ğ ı Av u s t u r y a E ğ i t i m
Müdürlüğü’nden bir sözcü,
“İlgili öğretmen derhal görevden alındı.” dedi.

Almanya’da sosyal yardım dairesine
Porsche, Mercedes, BMW gibi lüks arabalarla giden kişiler hakkında ‘sahtecilik’ soruşturması başlatıldı.

A l m a n y a’ n ı n ‘ F r a n k f u r t e r
Allgemeine Zeitung (FAZ)’ gazetesi tarafından aktarılan ha-

bere göre yetkililer Porsche
P a n a m e r a , M e rce d e s E 2 2 0,
Mercedes B180 ve BMW X5 arabaların direksiyonlarında sosyal yardım alan sürücülerin
oturduğunu tespit etti.
Önümüzdeki süreçte, söz konusu kişilerin bu arabaları nasıl finanse edebildikleri ve başka gelir kaynaklarına sahip olup
olmadıkları konusunda soruşturma yapılacağı belirtildi.

Bezahlte Anzeige

F r a n k f u r t – A l m a n y a’ n ı n
Frankfurt şehrinde sosyal yardım dolandırıcılığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Hartz
IV olarak bilinen sosyal yardım alan çok sayıda kişinin,
Jobcenter’a lüks arabalarla gittiğini tespit eden polis, soruşturma başlattı.

waff_Ruecken_staerken_Lehrabschluss_Yeni_195x137abf_15Sept.indd 1

Sie haben bereits wichtige Erfahrung in Ihrem Beruf
gesammelt, aber keinen Abschluss in der Tasche?
Machen Sie den nächsten Schritt und holen Sie den
Lehrabschluss nach! Der waff begleitet und fördert
Sie dabei – mit bis zu 3.000 Euro. Informieren Sie
sich! waff.at oder 01 217 48 - 555

Wien fördert dich.

30.08.18 09:54
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Afganlara kadınları
öldürmeme ve şiddet kursları

Yukarı Avusturya
eyaleti, Afganlara değerler eğitimi vermeye
hazırlanıyor.

16 yaşındaki Michelle F.nin, 17 yaşındaki Afgan arkadaşı tarafından
öldürüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Steyr’deki kanlı cinayet
sonrası Yukarı Avusturya siyasileri, bu gruba yönelik bir değerler eğitimi programı hazırlamaya
başladı. Programın başlığı şöyle:
Farklılıkları çözmenin yolu şiddet
değildir, kadınlar ve erkekler eşittir. Programın yeni yılda uygulamaya konulması bekleniyor.
Yukarı Avusturya Eyalet Başkanı
Thomas Stelzer (ÖVP), Başkan
Yardımcısı Manfred Haimbuchner
(FPÖ), Sosyal İşlerden Sorumlu
Eyalet Bakanı Birgit Gerstorfer
(SPÖ) ve Entegrasyondan Sorumlu
Eyalet Bakanı Rudi Anschober
(Grüne), Steyr’de vuku bulan kanlı olayın ardından Pazartesi akşamı bir araya gelen Eyalet Güvenlik
Konseyi toplantısı sonrasında gerçekleştirdikleri ortak bir basın
açıklamasıyla söz konusu programı kamuoyu ile paylaştı. Eyalet
Emniyet Müdürü Andreas Pilsl,

Die Nr. 1
seit 1999

Yukarı Avusturya’nın Afgan kökenli insanlarla ilgili çok açık
bir sorunu olduğunu söylerken,
Rudi Anschober, söz konusu grubun özellikle uyuşturucu suçlarındaki payının “kabul edilemez
bir düzeye” ulaştığını ifade etti.
Anschober, cinsiyet eşitliği bakımından kadınları güçlendirmeye ilişkin entegrasyon çalışmalarında ve Afgan erkeklerinin yanlış
namus anlayışına yönelik olarak
ivedilikle harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Güvenlik
Konseyi’nden bilgilendirme ve tavsiye

Önümüzdeki günlerde somut
bir plan hazırlanacak. Andreas
Pilsl’in de mensubu olduğu
Güvenlik Konseyi, siyasi temsilciler ile temas halinde olacak ve güvenlik durumuna ilişkin bilgilendirme ve tavsiyelerde bulunacak.
Toplantının tüm katılımcıları,
küçük ve kontrol edilebilir olsa
da sorunlara neden olan bir grubun mevcut olduğu konusunda
hemfikir: Yukarı Avusturya’da
yaklaşık 7.000 Afgan yaşıyor ve
bir bölümü Avusturya ile uyuşmayan değer yargılarına ve cezai yaptırım gerektiren tutumlara sahip.

Daha fazla entegrasyon
tedbiri ve önleyici
tedbir
Sonuç: Bu sorun, eğitim ile çözülecek. İlaveten daha fazla entegrasyon tedbiri ve önleyici tedbir
olması, suç ve ihlallerde sınır dışı
edilmek de dahil olmak üzere yasalar kapsamında işlem yapılması
gerekiyor.
Söz konusu program için emniyetin önerileri ile siyasilerin önerileri bir araya getirilecek. Sivil
toplum örgütleri ve savcılık da
tedbirlerin oluşturulması sürecine dahil edilecek.

20 Jahre Yeni Vatan Gazetesi
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Temizlik sektörü:
Toplu sözleşme

Etik derslerinin başlangıç
maliyeti 46 milyon Euro

46 milyon Euro’luk bir maliyet
anlamına geliyor.
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.

20 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

AKTÜEL

Avusturya Ulaşım ve Hizmet Sektörü İşçi Sendikası ‘vida’nın
kamu denetçisi olarak bu kez de önemli bir alana, temizlik
sektörüne dikkat çekmek istiyorum. Canan Aytekin yazdı.

Daha iyi fazla mesai
ücreti
Önemli bir başarı da fazla mesaiye ilişkin düzenlemelerde geldi.
Bugüne kadar saat 6 ila 21 arasında yapılan fazla mesai ücreti saatlik ücretin %50 fazlası, saat 21
ila 6 arasında (gece mesaisi) yapılan fazla mesai ücreti ise saatlik ücretin %100 fazlası olarak
hesaplanarak ödeniyordu. Bu
böyle kalıyor.

Etik dersleri, eğitim fakültesinde ya da üniversitede ilave eğitim alan her öğretmen tarafından verilebilir.

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 derslerinin 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,

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.”

Caritas’tan hükümete
“empati eksikliği” eleştirisi

C

aritas ve Başbakan
Sebatian Kurz’un arası bir
zamanlar iyiydi. Ama geçtiğimiz günlerde Caritas Başkanı
Michael Landau’dan hükümete yönelik sert eleştiriler geldi. Bu eleştirilerinin ardından
Landau’nun, kısa adı ÖVP olan
Avusturya Halk Partisi Lideri
Sebastian Kurz tarafından düzenlenen ‘punç (alkollü bir içki) buluşmasına’ katılması bazı siya-

si gözlemcileri oldukça şaşırttı.
Ama şimdi bir kez daha hükümete tekdir yağdı.

yıla ilişkin dileğini şöyle ifade etti: “Yoksulluk çeken insanlarla
değil yoksullukla mücadele.”

Avusturya Basın Ajansı’na (APA)
verdiği röportajda “İyi bir tarz,
yeni bir tarzdan daha önemlidir.”
diyen Michael Landau, yardıma
muhtaç insanlar hakkındaki küçümseyici konuşmaları işaret
ederek hükümetteki “empati eksikliğine” dikkat çekti ve gelecek

Asgari geçim yardımı
(Mindestsicherung) konusundaki yeni düzenlemelerin bir kez
daha düşünülmesi çağrısında
bulunan ve çocukların yoksulluğunda bir artışın söz konusu
olmaması gerektiğini söyleyen
Landau, “Hükümetin, yoksul-

Yeni olan şu: 1.1.2019’dan itibaren 11. ve 12. çalışma saatleri için
fazla mesai düzenlemesi yapılmış ise her 11. ve 12. saat için saatlik ücretin %75’i oranında bir
ek ödeme yapılması gerekiyor.
İş yerinde bir iş temsilcisi bulunuyor ise tüm haklara ilişkin gereğinin yapılıp yapılmadığı hususunun denetimi için mutlaka
iş temsilcisi ile irtibata geçin.
1.1.2019 itibarıyla geçerli olan güncel toplu sözleşme
(Kollektivvertrag für Beschäftigte
im Denkmal-, Fassaden- und
Gebäudereinigung /Anıt, Cephe
ve Bina Temizliği İşçileri için
Toplu Sözleşme), bu alandaki
birçok çalışanı yakından ilgilendiren değişiklikler içeriyor. Bu
nedenle ben de bu yeni noktalara genel bir bakış sunmak istiyorum:

Kıyafet değişim
süresi iş müddetine
dâhil
luk içerisindeki insanların yaşam gerçekliklerinden şaşırtıcı
derecede uzak olduğu kanısındayım.” dedi.

Mahkeme tarafından alınan bir
karar neticesinde kıyafet değiştirme süresinin çalışma süresinden sayılması hususu toplu söz-

leşmeye dâhil edildi. Ancak bu
yalnızca sıhhi ya da organizasyonel düzenlemeler nedeniyle tüm
kişisel kıyafetlerin çıkarılması ve
sadece çalışırken giyilebilen bir
iş kıyafetinin giyilmesini gerektiren durumlar için geçerli.

Ebeveynlik izni
süresinin (Karenz)
mahsubu
Anneyi Koruma Yasası (MSchG)
ve Babalar için Doğum İzni
Yasası’na (VKG) göre 24 aya kadar olan ebeveynlik izin süresinin, ihbar süresinin tayini, ücretli hastalık izni süresi ve tatil
süresi için mahsup edilebilecek olması başta kadınlar olmak
üzere erkekler için de büyük bir

kazanım. Bu, ebeveynlik izni süresinin de hesaba katılacağı ve
böylelikle ihbar süresi ya da hastalıkta ödenen ücretlere ilişkin
daha fazla hak elde edileceği anlamına geliyor. Daha çok yıllık
izin süresine (25 yıl sonra 6 hafta) de daha hızlı bir şekilde ulaşılabilecek.
Geçmişte bunun yalnızca 10 aylık
olarak mahsup edilebiliyor olması nedeniyle bu, yasa üzerinde oldukça önemli bir iyileştirme.
Tedavisi olanaksız hastalara hastanede eşlik izni (Hospizkarenz)
ya da bakım izni (Pflegekarenz)
ve ağır hasta çocuklara eşlik için
alınan izin süreleri de hesaba
dâhil edilecek.

Daha da önemlisi henüz olmadıysanız hemen vida’ya üye
olun. Zira vida olarak yasal danışmalık sunuyor, tüm ücret hesaplamalarınızı kontrol ediyor ve
eksik kalan haklarınız için yasal
talepte bulunuyoruz. Tecrübeler,
sendika müdahalesinin çalışanın haklarını ve dolayısıyla parasını almasına yardımcı olduğunu gösteriyor.
Size yardımcı olabilmem için sorularınızla ilgili olarak benimle
iletişime geçebilirsiniz.
Telefon: 01 53 444 79560.
Mag. Canan Aytekin
canan.aytekin@vida.at

Yeni Vatan'dan resimli
büyük sözlük hizmeti:

5. Baskı
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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 beşinci 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

Yeni Vatan Gazetesi
Neue Welt Verlag Yayınevi Avusturya'da yine bir ilki gerçekleştirerek hazırladığı büyük
resimli Avusturya Almancası-Türkçe sözlüğün yeni ve geliştirilmiş beşinci baskısını
10 bin baskı ile ay başında 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.

A

vusturya Eğitim, Sanat
ve Kültür Bakanlığı tarafından ilkokulların 2, 3 ve
4. sınıflarında okutulması tavsiye edilen resimli büyük sözlük,
şimdiden 2018/19 eğitim dönemi
için ikinci dili Almanca ve anadili Türkçe olan çocukların iki dilde de yetkinliklerinin arttırılması
amacıyla okullardan 5.Baskısı sipariş edildi. Yeni Vatan Gazetesi
İmtiyaz Sahibi Birol Kılıç resimli büyük sözlük hakkında şunları söyledi: “Bu resimli kitap ile çocuklarımız ikinci okul yılından
itibaren günlük hayatlarına ege-

men olan bu iki dili sadece okullarda değil, evde de aileleriyle
birlikte oyun atmosferi içinde öğrenme, geliştirme fırsatı bulacaklar. Sözlüğümüzün ilk baskısının
ardından geliştirimiş ve iyileştirilmiş haliyle beşinci baskısını sizlere sunmaktan ve Eğitim
Bakanlığı'nın tavsiye ettiği bir
sözlük ile uyum sürecine katkıda
bulunabilmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye göçmenleri için
Avusturya Almancası hava, su,
ekmek gibi gereklidir. Ancak bu
şekilde duygularımızı ifade edebilir ve gerektiği yerde demokratik

itiraz hakkımızı ancak bu şekilde
dile getirebiliriz. Dili bilmek aynı
zamanda vatandaşlık görevlerini
anlayabilmek ve bu ülkede yaşayan diğer insanları anlamak için
gereklidir.”
Uyuma teşvik eden bir kitap
projesi olarak bu sözlük, Türkiye
göçmeni çocuklarımıza Almanca
dilini eğlenceli bir atmosferde yakınlaştıracaktır. Eğlenceli ve rengarenk çizimlerle vücudumuz, ailemiz, renkler, giyim, yiyecekler
vs. gibi alt başlıklarla günlük hayatta ihtiyacımız olan kelimeleri sunan sözlükten hem çocuklar

faydalanabilir, hem de Almancayı
yeni öğrenmekte olan yetişkinler.
Bu motive edici sözlüğün yeni baskısında Avusturya Almancasına
özgü daha fazla kelime de bulmak mümkün. 46 sayfalık bu resimli büyük sözlük okullardan,
öğretmenlerden ve kitapçılardan
sipariş edilebilir:
"Das große Bildwörterbuch
Österreichisches DeutschTürkisch",
46 Sayfa, 16 Euro
ISBN 3-783707-405170,
Neue Welt Verlag
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Çocuklarının önünde çarşafa
soktuğu Avusturyalı karısını
öldürdü!

Avusturya´daki cami ve
dernek yöneticileri veya
Müslümanları temsil
ettiklerini iddia edenler
uyuyor mu?

Vahabi Selefileşmiş fanatik Müslüman 37 yaşındaki Türk asıllı
Avusturya vatandaşı, kendisinden ayrılmak isteyen 40 yaşındaki Avusturyalı karısını üç çocuğunun gözü önünde öldürdü.
Tüm Avusturya basınının yine
katil zanlısının sadece Türk asıllı
Müslüman olduğunu yazmasıyla
beraber tüm Türkiye göçmenleri
ve Müslümanlar zan altında bırakıldı ve İslam eşittir terörist dini
diye akıllara bir önyargı olarak
kazındı. Amstetten’de tuhaf ve fanatik selefi dinci biri olarak tanınan Şenol D.nin barlarda, alışveriş merkezlerinde, dükkânlarda
ve sokaklarda sürekli olarak insanları İslam’a çekmeye çalıştığı
ve hatta Noel’den kısa bir süre
önce, ziyaretçilerini alkol tüketiminden alıkoymak istediği bir
Noel pazarında, “Allah” yazılı bir
stant açtığı öğrenildi.

Haber Analizi
Birol Kılıç/Viyana
Avusturya basını 2019 yılının başında, Suudi Arabistan etkisiyle
selefileşmiş 37 yaşındaki Türkiye göçmeni Avusturya vatandaşı
Şenol D’nin, İslam dinini benimseyerek çarşafa girmiş olan
Avusturya asıllı 40 yaşındaki 4
çocuklu karısını bıçaklayarak öldürmesi haberi ile sallandı. Avusturya basınında yer alan tüm
haberlerde, Türk asıllı Avusturya
vatandaşı Şenol D.nin Tirol’den
Aşağı Avsuturya’ya geldiği, çevresindeki insanları Müslümanlığa geçmeleri için her yerde
sürekli rahatsız ettiği ve kendisi
hakkında polise 30’dan fazla suç

duyurusunda bulunulduğu ifade
edildi.

karşı önyargı var, ayrımcılık var”
diyebilecekler mi?

Hz. İsa’nın doğumunu kutlamak
için toplanan insanların bulunduğu mekânlarda “Allah” yazılı
bir tabela ile stant açan, topluluğu içki içmemeye davet ederek
“Allahu Ekber” diye bağıran Şenol D. hakkında bu davranışları
nedeniyle polisin niçin bir şey
yapmadığı sorusunu polis şöyle
yanıtladı: “Biz bir hukuk devletiyiz. Şiddete başvurmadığı için
Şenol D.’ye ancak çevreyi rahatsız etmesi nedeniyle idari ceza
kesebiliyorduk. Tehlikenin farkındaydık. Ama elimiz kolumuz
bağlıydı.”

Heute ve diğer gazetelerde yayınlanan haberin detayları şöyle:
Fanatik Müslüman 37 yaşındaki
Türk asıllı Avusturya vatandaşı,
kendisinden ayrılmak isteyen 40
yaşındaki Avusturyalı karısını üç
çocuğunun gözü önünde öldürdü.

Türk kamuoyu şunu öğrenmek istiyor: Şenol D. Tirol’de ve
Tirol’den sonra yerleştiği Aşağı
Avusturya’da yer alan Amstetten
şehrinin Greinsfurth kasabasında, İslam dini ve Türk toplumu
kültürü dışındaki insanları sokaklarda agresif bir şekilde rahatsız ederek bu insanları İslam
dinine ve içki içmemeye davet
ederken yakınlarda bulunan herhangi bir Türk camisi ya da derneği neden Şenol D.yi uyarmadı?
Avusturyalı eşiyle birlikte Vahhabi/Selefi akımının etkisindeki
giyim ve tarzıyla dikkat çeken bu
kişiyi görenler, bu kişinin Türkiye ve Türkiye göçmenlerine karşı
nefret duygusunu geliştirdiğini
göremediler mi? Din, İslam diyerek para toplayan, cami/dernek
kuran insanlar, bu durumdan
neden rahatsız olmadı ve bir ekip
kurarak bu insana manevi destekte bulunmadı? Etrafına terör
estiren Şenol D.nin Türk gelenek
ve göreneklerine ters gidişatı, on
gün ya da on ay sürmemiş. Yıllardır aynı bölgede çevresindekilere
gına getiren bu insana karşı hiçbir şey yapmamış olan o bölgenin Müslüman insanları ve Türk
dernekleri bundan sonra da “bize
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Kampanya başlatıldı:

#WeRemember hashtag’i
ile fotoğraf paylaşıyorlar
Neden?

2019’da Holokost’u hatırlamalıyız. Antisemitizm dünya çapında
hızla yeniden artıyor, Holokost’a
şahit olmuş Survivor ’lar
(Kurtulanlar) her geçen gün azalıyor, Holokost’un yaşanmış olduğu gerçeği kimi kesimler tarafından reddedilmeye devam
ediyor ve tüm bu sebeplerle gelecek nesilleri eğitmemiz gerekiyor.

Amstetten-Aşağı Avusturya’nın
Amstetten şehri, kanlı bir cinayete sahne oldu: Fanatik Müslüman
37 yaşındaki adam, 40 yaşındaki karısını bıçakladı ve ölüme
terk etti. Olayın hemen ardından
saklanan zanlı Avusturya Özel
Harekât Birimi Cobra tarafından
ele geçirildi.
Yeni yılın ilk günlerinde vuku
bulan olay, Amstetten şehrinin
Greinsfurth bölgesi sakinlerini
dehşete düşürdü: Şenol D. (37),
karısını mutfakta iki kez bıçakladı. Yaralı kadın 1, 3 ve 9 yaşlarındaki üç çocuğu ile birlikte dışarıya kaçtı ancak kapının önünde
kocasının bıçak darbeleri ile yeniden karşılaştı. Defalarca saplanan bıçak darbelerinin ardından
ortalık kan gölüne döndü.
Komşular hemen polisi aradı.
Türk kökenli olduğu öğrenilen
adam eve saklandı. Saat 15.00’de
polis müzakere ekibi geldi ve zanlı, Cobra tarafından ancak 40 dakika sonra ele geçirilebildi. Dört
çocuk annesi kadın, (18 yaşındaki çocuğu olay sırasında evde
değildi) hastaneye kaldırıldıktan
kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
Amstetten’de tuhaf ve fanatik
dinci biri olarak tanınan Şenol
D.nin barlarda, alışveriş merkezlerinde, dükkânlarda ve sokaklarda sürekli olarak insanları
İslam’a çekmeye çalıştığı ve hatta
Noel’den kısa bir süre önce, ziya-

Nasıl?

retçilerini alkol tüketiminden alıkoymak istediği bir Noel pazarında, “Allah” yazılı bir stant açtığı
öğrenildi.
Kendisi de bir polis memuru olan
Greinsfurth Muhtarı Bernhard
Wagner: “Göze çarpan biriydi,
herkesin inancını değiştirmek istiyordu.” Karısı İslam’ı zaten kabul etmişti. Komşularından biri
Heute Gazetesi’ne “Kadın çarşaflıydı ama Avusturya diyalektini
konuşuyordu.” dedi.
İlginç olan şu ki Anayasayı
Koruma ve Terörle Mücadele
Dairesi’nin gözü, zaten Şenol
D.nin üzerindeydi zira Şenol D.
hakkında çok sayıda ihbar mevcuttu ancak somut bir suça bulaşmamış olması nedeniyle polisi harekete geçirecek bir durum
yoktu.
Şenol D. olay akşamı sorguya çekildi ve cezaevine gönderildi. Cinayet sebebi henüz net değil ancak kadının ayrılık isteği olduğu
düşünülüyor.

Avusturya Yahudi İsrail Kültür Cemiyeti Başkanı Oskar Deutsch ve Parlamento Başkanı
Wolfgang Sobotka başta olmak üzere birçok
siyasetçinin sosyal medya üzerinden #WeRemember yazılı pankartlarla paylaştığı resimler
dikkat çekti. Bu kampanyanın ne olduğunu
Yeni Vatan Gazetesi araştırdı.

V

iyana-Birleşmiş Milletler
tarafından Uluslararası
Holokost Anma Günü
olarak belirlenen 27 Ocak öncesi Dünya Yahudi Kongresi
(World Jewish Congress), geçtiğimiz senelerde olduğu gibi WeRemember tabelasıyla
çekilen ve #WeRemember hashtag’iyle Facebook, Twitter ve
Instagram’da paylaşılacak fotoğrafların 24-27 Ocak arasında
Auschwitz – Birkenau’da gösterileceğini duyurdu.
Dünya Yahudi Kongresi; bu kampanyanın dünyanın en büyük
Holokost hatırlama etkinliği olduğunun altı çizerken kampanyaya 2018 senesinde 50 ülkeden
ve 24 farklı dilden katılım oldu-

ğunu bir basın bildirisi ile kamuoyuna duyurdu. Bildiride,
geçtiğimiz sene paylaşılan fotoğraflarla sosyal medya, televizyon, gazete ve radyo aracılığıyla
155 farklı ülkeden 650 milyon kişinin bu fotoğraflara maruz kaldığı ifade edildi.
Dünya Yahudi Kongresi artık
2019 senesinde #WeRemember
kampanyasının gerçek bir akıma dönüştüğünü ve amaçlarının
dünyaya Holokost’u ve antisemitizm ve yabancı düşmanlığının/
zenofobinin tehlikesini öğretmek olduğunu ifade etti.

Kampanya
Basın bildirisinde şunlar yazıyor:

Kendi resminizi veya grubunuzun fotoğrafını üzerinde “We
Remember” veya başka bir dilde “Hatırlıyoruz” anlamına gelen başka bir cümlenin yazdığı
tabelayı/kağıdı/kartonu tutarak

çekin ve bu fotoğrafı Facebook,
Twitter ve/veya Instagram hes apl a rında n #We Re me mbe r
hashtagiyle paylaşın. Veya fotoğrafı weremember@wjc.org adresine e-posta olarak gönderin.

Ne Zaman?
Kampanya 6 Ocak 2019 Pazar
günü başlıyor. Paylaşılan fotoğraflar 24-27 Ocak arasında
Auschwitz – Birkenau’da yayınlanacak. Tüm fotoğrafları canlı
olarak internet sitesi üzerinden
izlemek mümkün olacak.

Bilgi
Daha fazla bilgi için
wjc.weremember.org
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İşte Avusturya’nın
milletlere göre
cinayet istatistiği
2018’de yabancılar arasında en fazla cinayet işleyen millet Sırplar ve Kosovalılar
oldu. Avusturya suç istatistiklerine göre
2018 yılında, 41’i Avusturyalılar, 35’i yabancılar tarafından olmak üzere toplam 76
cinayet işlendi.

2018’de Ocak ve Kasım ayları arasında 41’i Avusturyalılar, 35’i yabancılar tarafından olmak üzere
toplam 76 cinayet işlendi.

V

iya n a ( ye n iva t a n . a t ) 2019’daki dört kadın cinayetinden biri Suriyeli
bir mülteci tarafından işlendi. Avusturya’nın 2018 yılı cina-

yet istatistikleri açıklandı. Söz
konusu veriler, sığınmacıları
ve sığınma hakkı sahiplerini de
kapsıyor. İşte Avusturya’nın milletlere göre cinayet istatistiği:

Yabancılar arasında en fazla cinayet Sırplar (7)ve Kosovalılar
(7) tarafından işlendi. Sırpları
ve Kosovalıları, Slovaklar (4) ve
Hırvatlar (3) yani AB vatandaşları izledi. İltica sayısı en fazla

2 0 1 8 y ı l ı n d a A l m a n l a r,
Türkler, Makedonlar, Ruslar
ve Çeçenlerin de ikişer cinayet işlediği saptandı. İçişleri
B a k a n l ığ ı’n a gö r e 2 0 1 8’d e
Suriyelilerin karışmış olduğu
bir adam öldürme vakası yaşanmadı.

Türklere vatandaşlık
verilmesin

K

“Olması gereken bu”
Anayasa Mahkemesi, FPÖ’nün

20 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

AB’de giriş – çıkış
kontrollerini arttıracak
düzenleme

şüphesi) için de alarm verebilecek.
Schengen bölgesinde bulunan
ülkelerde yasa dışı ikamet eden
kişiler için de sistem alarma geçerek, bu kişilerin gerekli ülkeye
iadesi için süreci hızlandıracak.
Ay n ı z a m a n d a , s i s t e m e
Schengen bölgesine girmesi yasaklı kişiler hakkında bilgi girilmesi zorunlu olacak.

Schengen bilgi sistemi
Schengen Bilgi Sistemi, AB’deki
en kapsamlı ve verimli bilişim
teknolojisi sistemi olarak değerlendiriliyor. Sadece geçen yıl üye
ülkeler tarafından 5,1 milyar kere kullanılan sistemde, halihazırda 76 milyondan fazla kayıtlı
veri bulunuyor.
BRÜKSEL – AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni SIS, sınır muhafızlarının giriş
çıkışların kontrolünü artırmasına imkan sağlayacak, polis ve
kolluk kuvvetlerinin suçlu ve teröristleri yakalamasını destekle-

yecek ve kayıp çocuk ve kişilerin
bulunmasını kolaylaştıracak.

Sistem daha fazla alarm
verecek
Güçlendirilmiş SIS, daha faz-

la alanda alarm verecek. Terör
ve suç şüphesi bulunan kişilerin yanı sıra sistem, kaçırılma
riski bulunan çocuklar ve kendi
güvenliği için seyahat hakkı engellenen savunmasız kişiler (zorunlu evlilik, insan kaçakçılığı

S i s te m ge n e l i k l e 2 6 ü l ke l i
Schengen bölgesinde yasa dışı
bulunan, terör ve suç bağlantısı nedeniyle aranan kişilerle kayıp ya da çalınmış eşya ve belgeler için kullanılıyor.

CAMCI TAYFUN

Anayasa Mahkemesi’nin çifte vatandaşlığa ilişkin kararının ardından FPÖ yepyeni bir çıkışta
bulundu: Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian
Strache, Türklere artık vatandaşlık verilmemesini
istiyor.
masını istiyor. FPÖ Lideri Strache
bu çıkışını, Türkiye’nin, Avusturya
yetkilileri ile işbirliği yapmıyor olmasıyla gerekçelendirdi. Müstakbel
Avusturya vatandaşlarının da Türk
vatandaşlığından ayırılıp ayrılmadıklarının şu anki duruma göre kontrol edilemeyecek olduğunu söyleyen Strache, “Vatandaşlık
verilerek belki de daha baştan kanuna aykırı çifte vatandaşlıkların
oluşmasına sebep olunuyor. Bu olamaz.” dedi.
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olan Afganların hanesine ise 2
cinayet kaydedildi.

Strache (FPÖ):

ısa adı FPÖ olan
Avusturya’nın radikal sağ
partisi Avusturya Özgürlük
Partisi, Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen yasa dışı çifte vatandaşlık iddiası taşıyan isim listesinin
“güvenli” olduğu konusunda ısrarcı. Heute Gazetesi tarafından aktarılan habere göre Viyana yönetimi şu
an ilgililerin lehine bir şekilde tüm
prosedürleri durdurmak isterken
Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Lideri
Heinz-Christian Strache, Die Presse
Gazetesi’ne sansasyonel bir açıklamada bulundu. Strache, Türklere
Avusturya vatandaşlığı verilmesinin şimdilik tamamen askıya alın-
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yasa dışı çifte vatandaşlık iddiası taşıyan isim listesinin, menşeinin ve teşekkülünün doğrulanamaz olması nedeniyle güvenli bir
kanıt olamayacağına hükmetmesinden sonra dahi FPÖ’nün ısrarı sürüyor. Strache: “Söz konusu liste farklı kaynaklardan bize
sızdırıldı, bu durumdan etkilenenlerden ve de bu durumun aydınlatılmasını isteyen görevlilerden.”
Daha da önemlisinin, Türkiye’nin artık açık bir şekilde
Avusturya’daki vatandaşlığa kabul prosedürüne yönelik olarak

kendi resmi listelerini sunması olduğunu söyleyen Başbakan
Yardımcısı Strache, “Bunun zaten
böyle olması gerekirdi.” dedi.
Ancak Türk makamlarının bunu yapmadığını ve işbirliğinin
tek taraflı olarak feshedildiğini ifade eden Strache sözlerini,
“Kurumlar arası işbirliğinin olmaması diye bir şey olamaz, zira
şu an Türkiye’nin itibar etmediği mevcut anlaşmalar mevzubahis.” şeklinde sürdürdü ve işbirliği olmadığı sürece Türklere
Avusturya vatandaşlığı verilmesinin durdurulmasını talep etti.

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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Pınar’a Avrupa’dan
üstün lezzet ödülü

Avusturya İşçi
Odası seçimleri
Aşağı Avusturya
ve Viyana'da 20
Mart ile 2 Nisan
arasında gerçekleşecek. Aşağı
Avusturya (NÖ)
İşçi Odası Başkanı
(AK) oy kullanma
hakkı olan herkesi
seçimlerde mutlaka sandığa gitmeye davet ederek,
"adil bir iş dünyası
için, oy kullanın"
dedi.

Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (ITQI)
tarafından Belçika’da düzenlenen törende
Pınar Protein Süt Kakaolu, Pınar Protein Süt
Vanilyalı ve Pınar Kakaolu Laktozsuz Süt,
Michelin yıldızlı şeflerin ve sömeliyelerin yer
aldığı jüri tarafından Üstün Lezzet Ödülü’ne
layık görüldü.

G

ıda sektöründe dünyanın en prestijli kuruluşları arasında yer alan ITQI
Uluslararası Lezzet ve Kalite
Enstitüsü'nün, 2005 yılından bu
yana her yıl düzenlediği lezzet ve
kalite ödülleri Belçika’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Dünya çapında 93 ülkeden 950
firmanın 2000’e yakın ürün ile
katıldığı yarışmada, aralarında
dünyaca ünlü şeflerin ve sömeliyelerin bulunduğu jüri üyelerinin
yapığı değerlendirme neticesinde
Pınar Protein Süt Kakaolu, Pınar
Protein Süt Vanilyalı ve Pınar

Kakaolu Laktozsuz Süt, Üstün
Lezzet Ödülü’nün sahibi oldu.
Pınar Protein Süt ve Pınar
Kakaolu Laktozsuz Süt, hepsi alanında uzman 20 kişilik şef
ve 12 kişilik içecek uzman grubu tarafından üretim koşulları,
tadı, kokusu, ilk izlenimi ve ambalajı gibi kriterler gözetilerek
değerlendirildi. Daha iyi ve sağlıklı bir yaşam isteyen tüketicileri için yenilikçi ürünler piyasaya
süren Pınar, beklentilerin ötesinde sağlıklı lezzetler sunmaya devam edecek.

AK Niederösterreich Başkanı Markus Wieser:

Her türlü desteği sağlamak isteyenler
için, AK NÖ kapısı her zaman açıktır.

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 kullanmaya davet ederek AK NÖ hakkındaki sorularımıza cevap verdi.
NÖ AK Başkanı Markus Wieser,
AK NÖ’nün tek hedefinin üyeleri
olan işçilerin haklarını korumak
olduğunu ifade ettiği konuşmasında: “ Bizim sloganımız; dürüst
çalışma, eşitlik, düzgün maaş ve
sağlıklı işveren-işçi ilişkisidir.
Bunun için, işverenler ve işçiler olmak üzere her iki tarafı da,
en başta karşılıklı olarak anlayışa, birbirlerini sömürmeye çalışmamaya ve iyi niyetli olmaya davet ediyorum. İşçi ve çalışanların
hakları sömürülmesin.” dedi.
Wieser : “Adil iş dünyası – Tüm
çalışanlar için eşit fırsatlar ve eşit
haklar”
-Aşağı Avusturyalı çalışanların

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

-Aşağı Avusturya İşçi Odası( NÖ
AK), yabancı kökenli çalışanların, farklı zorluklarla karşı karşıya kaldıklarının, genellikle dilsel
ve kültürel algı güçlüğü yaşadıklarının ya da engelleri aşmak zorunda olduklarının farkında. Bu
çerçevede, entegrasyonu kolaylaştırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak için, özel tekliflerle çalışanlara destek olunuyor.
– İşverenlerden ricamız şudur:
Unutmayın, sizin kurumunuzda çalışan ve aynı zamanda bizim üyemiz olan işçilerin de duygu ve düşünceleri vardır. Onlara,
kendinize nasıl davranılmasını
istiyorsanız öyle davranın. İnsan
gibi davranın ve onlara maddimanevi zararlar vermeyin. Bizim
görevimiz, işte bu maddi ve manevi olarak sömürülen işçilerin
haklarını sonuna kadar savunmaktır. AK NÖ olarak tüm işçilere, sonuna kadar yanlarında olduğumuzu söylemek istiyorum.
Görevimiz size yardımcı olmak-

tır. Çekinmeden AK NÖ’ye gelin
ve hakkınızı arayın.
– A ş a ğ ı Av u s t u r y a’d a
(Niederösterreich), başta hizmet sektörü olmak üzere inşaat
vb. sektörlerde, özellikle komşu
AB ülkelerinde kurulmuş olan
şirketlerin haksız kazanç sağladıklarını biliyoruz. Komşu ülkelerdeki işçileri –Macaristan
gibi, Slovakya sistemine göre düşük maaşlarla işe alarak,
tüm ücret ve sosyal haklarını
Avusturya dışında, çok düşük
rakamlarla ödeyen şirketler,
Aşağı Avusturya’daki şirketlere
ve işçilere zarar veriyor. Çünkü
NÖ’de daha fazla maaş ödeyen
şirketler on katı daha fazla masrafla, komşu ülkelerin maaş ve
masrafları ile rekabet edemiyor.
İşverenler işlerini kaybederken,
işçiler de işsiz kalıyor. Bu konuda kesin bir çözüme ulaşmak
için çalışıyoruz. Her türlü desteği
sağlamak isteyenler için, AK NÖ
kapısı her zaman açıktır.
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Dost seçme sanatı

Dikkat: Metrolarda
(U-Bahn) atıştırmak
artık yasak

Düşünür, bilge insan Muhyiddin Şekur der ki:
“İnsan ancak dostları kadar büyür, dostları kadar gelişir. İnsanın çapı, dostlarının çapı kadardır. Bir insanla dost olmak, geleceğinizi o insana
emanet etmektir. Dostlarımızın boyasıyla boyanır, ahlakı ile ahlaklanırız. Kişinin kalitesini,
dostları belirler. Kim olduğunu bilmek isterse,
kimlerle dost olduğuna bakmalı insan. Adaletin önderi “Kişinin dostu; aklının kılavuzudur.
olmalıdır”

T

ürk halk ozanı ve Anadolu
filozofu Aşık Veysel'in dostluk hakkındaki dikkat çeken
ifadeleri ise şöyledir: “Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sâdık
yârim kara topraktır. Beyhude dolandım boşa yoruldum. Benim
sâdık yârim kara topraktır”.

Herkes, kendi “ayarına”,
aklına göre dost edinir.
Her kuş, kendi cinsiyle uçar.
Kartallar kartallarla. Kargalar kargalarla… Hayallerini, umutlarını,
hedeflerini gerçekleştirmene destek veren, seni yüreklendiren, sana omuz veren, seninle aynı yöne
bakan, aynı değerlere sahip insanla dost olmalı. Akıllı insan, kime
akıl danışacağını bilen insandır.
Akıl danışacağın insanla dost ol.
İnsanın hayatında, mutlaka kendine öğüt veren gerçek dostları olmalı. Çünkü gerçek dostlar, insanın “hayat sigortasıdır.”
Nasıl bir insan olmak istiyorsan,
öyle insanlarla dost ol. Hayat,
yanlış insanlarla harcanacak kadar ucuz değildir. Bir kişi, ilişkilerinde, hep sosyal statüsüne sığınıyorsa, “karakter kıtlığı” yaşıyor
demektir.

Karakteri kıt insan,
dostluktan uzak
insandır.
Sosyal statüsüne göre dostluk kurmak, çıkar arkadaşlığı kurmaktır. Gerçek dostluk statü kabul

etmez. Dostlukta kast sistemi olmaz. Yüreği temiz insanla dost ol.
Edindiğin dostlarının fikirleri kirliyse, senin “kalbin ve fikirlerin”
ne kadar temiz olursa olsun, er ya
da geç senin de kalbin ve fikirlerin
kirlenir. Duygular gibi, değerler ve
inançlar da kişiden kişiye sirayet
eder. Doğru yolu yanlış insanla yürürsen, yolunu da doğrunu da kaybedersin. Bir dostta, neyi aradığını
bilmiyorsan, kiminle dost olduğunun ne önemi var?
Niçin sevdiğini bilmiyorsan, kimi
ve neyi sevdiğinin ne anlamı var?
Bir insana yaptığın fedakârlık, sevgisini değil de “istismarını” artırıyorsa; bu, onun sadece fedakarlığa layık olmadığını göstermez;
aynı zamanda, onun ne kadar “ahmak” olduğunun da göstergesidir.
Fedakarlığı, iyiliği, merhameti, sevgiyi istismar eden kişi, “ahmağın” ta kendisidir. Vefa, sadece
“asil ruhlu” insanlarda bulunan
bir özelliktir. Vefası olmayan,
duygularını istismar eden ahmak
adamdan uzak dur.
Kendisine yapılan bir iyilik karşısında, teşekkür etmeyen ve kendisinin yaptığı hatadan dolayı, özür
dilemeyen insanlardan uzak dur…
Çünkü teşekkür etmemek ve hatalarından dolayı özür dilememek,
“iflah olmaz bir kibrin” göstergesidir… Asla dikene de güle de aynı
değeri verme. Bu senin gülü de dikeni de tanımadığını gösterir. Usta
bir şairin deyimiyle; “Karlı bir gece vakti uyandıracağın” dostlar

bul kendine. Bir insanla birlikte olduğunda, mutlu hissetmen
ve zevk alman seni aldatmasın.
Gerçek dostlukta, bundan daha
fazlası gerekir.
Yanında bulunduğunda, “iç huzursuzluğu hissettiğin” insandan
uzak dur. İç huzuru, gerçek dostla sahte dostu ayırabileceğin en
sağlam duygudur. Çünkü “iç huzursuzluğu” duyguların “sigortasıdır.”
Gerçek dostlar insana, mutluluğun yanında, iç huzuru verir.
Dost seçmesini bilmeyenin, “keşkesi, ah vahı” bol olur. Kimi arkadaş vardır; kişiyi ölümün eşiğinden kurtarır, kimisi de ölümün
eşiğine bırakır. Ulu bilge Tebrizli
Şems ne güzel söylemiş; “Biri gelir seni sen eder, biri gelir seni senden eder.”
Unutma; güvenine layık olmayan,
sevgine de layık değildir. Güven,
sevgiden önce gelir… Güvenmeden
sevmek, dost olmak; üç günlüktür.
Güvenerek sevmek, dost olmak;
ömürlük…

Güvenmeden sevmek,
pişmanlıktır.
Kimi seveceğini, kime güveneceğini bilmemek de ahmaklık. Çünkü
bütün büyük hataların başı, budur. İnsan; yolunu, kendini, kimliğini ve değerlerini bundan dolayı
kaybeder. Akıllı insan; sevgisini,
değerini ve güvenini ancak bunlara layık olana verir. Bir insana güvenmek için, o insanın “gerçek değerlerini” bilmelisin…
Çünkü insanların, bir gerçek de-

U6 metro hattı ile başlayan yasak, artık
tüm Viyana metro hatları için geçerli.

V

iya n a ( ye n iva t a n . a t ) Viya n a Ş e h i r H a t l a r ı
(Wiener Linien) sözcüsü
Kathrin Liener tarafından aktarılan bilgiye göre yolcular, sakız
çiğnemeye devam edebilir çünkü
sakız yiyecek olarak sayılmıyor.
Buna karşın pizzadan kebaba,
elmadan çikolataya ve daha da
küçük atıştırmalıklara kadar her
şey yasak ve bir yaş sınırı da yok.
Yasak, tüm yolcular için geçerli.

ğerleri, bir de “sözde, sahte değerleri” vardır. Sözde; herkes dürüsttür, adildir, anlayışlıdır, cömerttir,
yardımseverdir, tutarlıdır, ahlaklıdır. İnsanın gerçek değerlerini; sözü değil, davranışı gösterir. Çaplı
dostlarla birlikte olmak, insanı
çoğaltır, artırır, geliştirir ve yeni
ufuklar açar. Huzur bulursun onlarla…

Yolcular, metroya binmeden
önce yiyeceklerini yeniden paketlemeleri ve yalnızca metro
dışında tüketmeleri konusun-

Çapsız insanlarla birlikte olmak
da insanı zihinsel olarak çoraklaştırır, ufkunu daraltır. O insanların
ilgi alanları basitleşir, düşünceleri sığlaşır, gündemi magazinleşir;
konuşmaları dedikodu seviyesine
iner, duyguları arabeskleşir ve hayatının anlam düzeyi düşer…
Onun için, bizi soylu ve onurlu
duygu ve düşüncelerle tanıştıracak, çaplı dostlar arayıp bulmalı.
Seni ihtiyacı kadar seven kimsenin dostluğundan sakın. Çünkü
onun ihtiyacı bitince, egosunu
tatmin edince; sevgisi de dostluğu da biter. Yola çıktıklarını, yolda bulduklarına değişen karakter
yoksunları işte bunlardır. Nasıl bir
insan olmak istiyorsan, o kalitede
ve özellikte insanla dost ol. Çünkü
arifle oturan, arif kalkar. Cahille
oturan, cahil. Son söz; “Bazı insanlar, bazı insanlara şifadır.
Allah şifanızı versin…” “
Bize “Hayat sigortası “olabilecek, “Aklımıza kılavuzluk” yapabilecek, “Karakter kıtlığı” değil
“Karakter bolluğu” olan ve geleceğimizi inşa ederken “Üç günlük”
değil “Ömürlük” dost olabilen gerçek dostlara çokça ihtiyaç vardır.
Şemsettin DURSUN
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da görevliler tarafından uyarılacak. Alkol tüketiminin uzun
zamandır zaten yasak olduğu
metrolarda, alkolsüz içecekler tüketilmeye devam edilebilecek. Yasağın ihlaline karşı şu
anda öngörülen bir ceza yok.
İstasyonlar, otobüsler ya da
tramvaylar için henüz böyle
bir yasak olmadığı gibi Viyana
Şehir Hatları (Wiener Linien)
sözcüsü Kathrin Liener’e göre
yasağın otobüsleri ve tramvayları kapsayacak şekilde genişletilmesi de şimdilik söz konusu değil.

“Suç işlemiş sığınmacılar
bir an önce sınır dışı edilmeli”

İçişleri Bakanlığı, konuyu AB
Komisyonu’nun yanı sıra AB Dönem
Başkanı ve üye devletlerin
değerlendirmesine sunacak.

V

i y a n a ( y e n iv a t a n . a t ) –
İçişleri Bakanlığı, suç işlenmesi halinde iltica statüsünün düşürülmesi olanaklarının
artırılması için şu anda “tüm seçenekleri” inceliyor. Çarşamba günü
İçişleri Bakanlığı’nca Avusturya
Basın Ajansı’na (APA) yapılan
açıklamada, konunun “ilk etapta”
AB Komisyonu’nun ve AB Dönem
Başkanı Romanya’nın değerlendirmesine sunulacağı ve diğer üye
devletlerin de katılması için uğraşılacağı belirtildi.
Bakanlık, suç işlemiş sığınmacıların ivedilikle sınır dışı edilmesi

konusunu, geçtiğimiz yıl Haziran
ayında yapılan görüşmelerde iltica statüsünün düşürülmesi olanaklarının genişletilmesine dair
Avusturya’nın “Statü düzenlemesi”
adıyla AB makamlarına sunduğu
teklifinin üzerine inşa etmek istiyor.

Ağır suçlarda
iltica statüsünün
düşürülmesi
Burada, yalnızca belirli bazı ağır
suçlarda değil tüm ağır suçlarda
iltica statüsünün düşürülmesinden söz ediliyor. Tüm ağır suçların
yanı sıra hafif suçların tekrarlan-

ması halinde de iltica statüsünün
düşürülmesi öngörülüyor.
İçişleri Bakanlığı, iltica statüsünün
düşürülmesine ilişkin yeni verileri
de açıkladı: 2018 yılında başlatılan
5.991 işlemden 3.382’si karara bağ-

landı. Yani bir önceki yıla göre işlem sayısı %305,9 (1.476), karara
bağlanan dosya sayısı %291,4 (867)
arttı. Bu rakamlar yalnızca cürüm
nedeniyle değil, gönüllü olarak
yurda dönüş gibi nedenlerden dolayı kaldırılan statüleri de kapsıyor.
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on zamanlarda Peygameber‘in doğumu ile ilgili dünyanın çeşitli yerlerinde birlik ve beraberliğe hizmeti
amaçlayan toplantılar düzenlemektedir. Bu toplantıların siyasete alet edilmemesi hepimizin
temmenisidir. Bu toplantıların
tek hedefi nin Kur’an’ı Kerim‘i
çok iyi anlamak ve aklımızı çalıştırmak olduğunu düşünüyoruz.
Demokrasi, cumhuriyet ile alakası olmayanlar, Kuran'ı anlamadan okuyanlar ve onun düşmanı
olanlardır. Kur’an’ demokrasi ve
cumhuriyeti kucaklar ve hatta din
ile devlet işlerini birbirinden ayırır. Çağın çok ilerisindeki Kur’an
bir yana, çağın çok gerisindeki
kendine Müslüman diyen insanlar öbür yana. 'Aklını kullanmayanlar üzerine pislik yağdırırım'
diyen Kur’an’ı Kerim’in Yunus
Süresi 100. Ayeti hiç bir önem arz
etmiyor mu? Müslümanların dünyada başından eksik olmayan pislikler, Kur’an yüzünden değil akıllarını kullanmayan Müslümanlar
yüzünden değil mi? O yüzden
ilk başta yapılacak iş olarak tüm
bu Müslümanların 'biz Kur’an’ı
Kerim’in istediği, tavsiye ettiği
Kur’an Müslümanlarıyız değiliz'
demesi gerekmez mi? Yalnız konu
Peygamber‘in doğumu ise birinci derecede tüm İslam’i referens
kaynaklarını bir kenara alarak ve
Hakk’ın ipi olan Kur’an’ı Kerim’i
tek başına en üste ve tek başına
alarak şu sarsıcı ve düşündürücü
FURKAN Süresi‘nin 30. Ayeti‘ne
izninizle dikkat çekmek isterim:
‘‘Resul diyecektir ki:‘‘ Ey Rabbim!
Benim Ümmetim bu Kur’an’ı devre dışı tuttular.‘‘

Resulun tek şikayeti
ne olacak?

Resul diyecektir ki: „Ey
Rabbim! Benim
Ümmetim bu Kur’an’ı
devre dışı tuttular.“
Furkan Süresi 30.Ayet
Derleyen Birol Kılıç

Bu ayet size ne anlam ifade ediyor? Düşünelim. Ayetleri okumak yetmiyor. Kur’an’ı Kerim'in
çeşitli ayetleri 'beni derin, derin
düşünerek(tedebbür) ve özellikle aklını çalıştırarak anlamaya
çalış' öğüdünde bulunuyor. Rab,
Kur’an’da aklınız çalıştırmayan
insanlığa cezasını şöyle vereceğini çok açık ve net bir şekilde söylüyor:
„Aklınızı çalıştırmazsanız üzerinize pislik/bela yağdırırım“ (Yunus
Süre, 100) Hatta daha ileri gidecek olursak‚ akıl yetmiyor. Aklını
çalıştırmayanlar hayvan kılığın-

dadır‘ ayeti çok açık ve net mesaj
veriyor. Dolayısı Furkan Süresi‘nin
30. Ayeti olan Resul diyecektir ki:
„Ey Rabbim! Benim Ümmetim bu
Kur’an’ı devre dışı tuttular“ nasıl aklımızı çalıştırarak hür olarak yorumlayacağız. Peygamberi
seviyorsak Kur’an’daki bu açık ve
net ayetin anlamı en büyük olması gerekmez mi?
Kendinize bu ayetten bir ders çıkıyor mu? Kur’an’ı Kerim okumak
için merasimlere gerek olmadığını, yatarken bile okunabileceğini Kur’an ayetleri çok açık ve net
açıklıyor. Peki Kur’an’ı Kerim'e
saygı diye bu korku nedir? Onu
alıp dolapların tepesine hem de
bezler ile sarıp saklamak niye, duvarlarda çivi bir torba ile süs gibi
asmak niye? Kur’an’ı Kerim’i elimize almaktan öcü çarpacakmış
gibi korkmak Kur’an’ın Kerim'in
tüm ruhuna terstir. Tam tersine
Kur’an’ı Kerim’in dolapların tozlu
rafaları üzerinden indirilmesi gerektiği, duvarlardan çivilerin sökülmesi gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü Furkan Süresi 30.
Ayet bakın ne diyor: Resul diyecektir ki:‘‘ Ey Rabbim! Benim
Ümmetim bu Kur’an’ı devre dışı
tuttular.‘‘ Bu ihtar ve serzeniş değil midir? Bana göre ciddi bir ihtar
ve serzeniştir. İhtarda ve serzenişte bulunan doğum gününü kutladığınız Peygamber Muhammed
M u s t a f a‘d ı r ( s av ) . B u r a d a
Peygamber‘in Hadis’i ise işte size
rivayet olmayan, yalan olmayan
gerçek bir Kur’an’ı Kerim Hadisi.
Ne istiyor Peygamber: Kur’an’ı
Kerim’i okuyun!..Peki Cebrail ile
vahi yoluyla Peygamber‘in kalbine inen ilk ayet nedir? İkra yani
Oku! Demek ki İslam’da okumak
ve araştırmak ve aklını kullanmak
çok önemli. Hz. Peygamber‘in
Furkan Süresi 30. Ayetinde hem
de Cenab-ı Hak huzurunda ahirette bütün insanlık önünde ümmetinden tek şikayeti bu ayette dile
getirilmiştir. Bu ayeti size işte bu
doğum gününde sizlere özellikle dikkatlere sunuyoruz ve büyük
Ruhlara sözü bırakıyoruz : ”Ayette
şikayet için kullanılan kelimeler ayrı bir mucize sergilemektedir. Ayette geçen ‘‘ittihaz‘‘ anlamı
nedir? diyor uzmanlar. İşte görünüşte elle sarılıp tutmaktır. Ancak
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buraya dikkat. Bu tutmanın
‘‘mehcur‘‘ bir tutma olduğu ayette
belirtiliyor. Ne demek ‘‘Mehcur‘‘.
Mehcur, uzaklaştırılan, devre dışına çıkarılan, ayrı tutulan demektir. Buradan anlaşılan Resul
Cenab-ı Hak huzurunda Kur’an’ı
Kerim benimseyip kucaklar bir
manzar arzetmelerine rağmen
onu kendilerinden uzaklaştırılıp
devre dışı tuttuklatından şikayetçidir. Özet olarak zahişre Kur’an’a
sarılma, hakikatte ise Kur’an’ı
Kerim’i itme ve ondan uzaklaştırma sergilenmiştir. Burada Maun
Süresinin riyaya dikkat çeken tokatı ayrıca söz konusudur. İşte
İslam dünyasının yüzyıllardır beri arz ettiği manzara gerçekten bu
değil midir? Din, Kur’an’ın dinidir
ama Müslümanım diyen topluma
yön ve hareket veren Kur’an değildir. Kur’an’a fatura edilen bir
yığın zübür yani uydurma kutsal kitaplar mezhep, tarikat, fetva, icma, hazret, seyyid, dede , pir
vs.‘dir. Tevhid dini adeta şirketler
topluluğu dini haline getirilmiş ve
Kur’an’ın şu ayetteki mucizesi de
tecelli etmiştir:
‘‘Yoksa onların şürekası, hükümeti ortakları mı var da kendilerine din konusunda Allah’ın izin
vermediği şeyleri kurallaştrılıyor.
(Şüreka Süresi, Ayet 21)
Hz. Peygameber’in en büyük mücadelelerinden biri de Allah’ın kitabı dışında bir din kaynağı ortaya çıkmasını engellemek için
olmuştur. Peygamber, işte bunun
ilk adamı olarak kendi sözlerinin
yazılmasına müsade etmemiş, ondan habersiz birşeyler yazanlara,
yazdıklarını imha ettirmiştir.
Bu davranışın ilk zamanlarda olduğunu, sonradan hadis yazımına karşı müsade ettiğini söyleyenler, tarihe, akla ve İslam dinin,
Kur’an’ın ruhuna uymayan bir iddia içindedirler. İddianın yanlışlığını anlamak için klasik kaynaklara bakmak bile yeterlidir. Bir
örnek olarak İbn Abdil Berr (ölm.
H. 463) in Cami Beyani’l-İlm adlı
eserinden bazı satırlar aktaralım.
Anılan eserin, hadisin yazılmasının ve kitaplarda ebedileştirilmesinin kerahaetine ilişkin Bab
adını taşıyan bölümünde şu satırları okuyoruz: ‘‘‘Resul buyurmuş-

tur ki: ‘‘ Benden Kur’an’ın dışında
birşey yazmayın. Benden Kur’an
dışında birşey yazmayın. Benden
Kur’an dışında birşey yazmış
olan onu derhal yok etsin.‘‘ Zeyd
b. Sabit Muaviye’nin yanına gitmişti. Muaviye ondan bir hadis rivayet etmesini istedi ve bir kişiye
yazmasını emretti. Bunun üzerine
Zayd şöyle dedi: „Resul bize sözlerinden herhangi birini yazmamamızı emretti ve yazmış olduklarımızı yok ettirdi.“ Hz. Ali halka
hitap ettiği bir konuşmasında şöyle demiştir:
„Elimde yazılı hadis bulunan onu
yok etsim. Şu bir gerçek ki insanlar ulemanın hadislerlerine uyup
rablerinin kitaplarını terkederek helak olmuşlardır.‘‘ Ebu Said
el-Hudri kendisinden bazı rivayetleri yazmak isteyenlere şunu
şöylemiştir: „Bu sözleri yazarak
müshaflar mı vücuda istiyorsunuz? Aynı zat böyle bir istek karşısında şunuda söyleyebilmiştir: „Resul’den rivayet ettiğim bir
hadise Kur’an mı yapmak peşindesiniz? İmam Malik şöyle diyor:
„Halife Ömer, hadisleri toplayıp
yazdırmak istemişti. Sonra düşündü ve kararını şöyle açıkladı:
„Hayır, Allah’ın kitabınının yanında bir başka kitaba yer vermeyiz.‘‘ Hz. Ömer kararının gerekçesini şöyle açıklamıştır: „Geçmiş
zaman baktım ve gördüm ki, sizden önce bazı topluluklar vahyin
dışında bazı kitaplar oluşturdular sonra bu kitaplara sarıldırlar,
Allah’ın kitabının terk ettiler.
Allah‘a yemin ederim ki , Allah’ın
kitabınının yanında bir başka kitabın varlığına edebiyyen razı olamam. „Hz.Ömer bu kararının ardından bütün valilerine genelge
gödererek hadis adıyla ellerinde bulunan herşeyi yok etmelerini emretti: Dahhak şöyle diyordu:
„İnsanlar üzerine öyle bir zamana
gelecek ki, hadisler alabildiğine
çoğalacak Kur’an’ın tozlar çinde
kalacak ve hiç kimse ona bakmayacak.‘‘
İbn Abbas hadis yazmayı yasaklar
ve şöyle dedi: ‘‘ Sizden önceki ümmetlerin sapmaları bu şekilde kitaplar vücduda getirmek yüzünden olmuştur...‘‘(İbn Abdil Berr;
Camiu Beyanil –İlm, 1/63-68)”
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Viyanalı koca Macaristan’da
dehşet saçtı - Österreicher
richtet Blutbad in Ungarn an

Aradi, Viyanalı olduğu öğrenilen
adamın daha sonra kendini vurduğunu söyledi.

Yaralıların hayati
tehlikesi sürüyor

İki ölü, dört ağır yaralı. Katil zanlısı Müslüman
veya Slav asıllı değil. Kanlı eylemi öncesinde
Macar ailenin evinde yangın çıkaran Viyanalı
adam, bir kişiyi öldürdükten ve 4 kişiyi ağır
yaraladıktan sonra intihar etti.
Macaristan (yenivatan.at)- Macar
polisi tarafından aktarılan bilgiye göre geçtiğimiz hafta Perşembe
a k ş a m ı Ve sz p re m ş e h r i n i n
Kaptalanfa köyünde Viyanalı silahlı bir adam, bir kişiyi öldürdü
ve dört kişiyi yaraladı. Silahlı adamın, baskın yaptığı kayınvalidesi ve kayınpederinin evinde önce
yangın çıkardığı ve ardından aileye ateş açtığı ve çiftin on bir çocuğundan bazılarının açılan ateşten
korunmak için komşuya kaçtığı
belirtildi.
Olay, Macaristan’ın batısında küçük bir köy olan Kaptalanfa’da yaşandı. Yetkili emniyet müdürlüğü
sözcüsü Virag Aradi Cuma günü
yaptığı açıklamada, 57 yaşındaki
zanlının akşam saatlerinde, eşinin yeniden yanlarına taşındığı

ailesinin evine geldiğini ifade et-

ti. Polis raporunda, kadının adamı
terk etmiş olabileceği kaydedildi.
Zanlının kayınpederinin (53) hemen olay yerinde hayatını kaybettiği düşünülüyor. Zanlının karısı,
karısının kız kardeşi (ciddi yanıklar da mevcut), annesi ve 3 yaşındaki bir çocuk, ateşlenen silah nedeniyle yaralandı. Polis sözcüsü

Yetkili polis departmanı Cuma
günü, Avusturyalı zanlının 22
yaşındaki eşinin ve üç yaşındaki kız kardeşinin hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.
Belediye Başkanı Gáspár Csordá
Macaristan’ın çevrimiçi gazetesi
veol’e verdiği demeçte “Bu sakin
köyde böyle bir dehşet hayal dahi edilemez.” dedi. Mağdur aileyi
“çalışkan bir aile” olarak tanımlayan Csordá, hayatını kaybeden
57 yaşındaki babanın belediye
çalışanı olduğunu söyledi. Polis
sözcüsüne göre zanlı Viyana’da
yaşıyordu ve saldırının nedeni,
eşinin ailesinin yanına geri taşınmasıydı.
Macar polisi, cinayet şüphesi
ile soruşturma başlattı. Viyana
Dışişleri Bakanlığı, zanlının
Avusturyalı olduğunu doğruladı.
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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
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Ölçülülük
Sessizlik
Düzen
Azim
Tutumluluk
Çalışkanlık
Samimiyet
Adalet
Ilımlılık
Temizlik
Dinginlik
İffet
Tevazu
(+) İkigai-Hector Garcia (İndigo
Kitap)
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Az yemek çok egzersiz
yetmez!

“Yeni bir yıl, yeni bir ben” diyerek
2019’da kalıcı sağlıksal değişimler
gerçekleştirmeyi düşünenlerin aldıkları ilk iki karardan biri “daha
dikkatli ve ölçülü beslenmek”, diğeri ise “daha sık ve düzenli egzersiz yapmak” oluyor.
Peki sadece bunlar yeterli mi?
Bence hayır! “Hayır” yanıtı sadece benden gelmiyor. Bu bildik ve
“eksik” yaklaşımı, benim gibi Dr.
Robert Lustig de yeterli bulmuyor.
O da ısrarla “yeni yıl kararınızın”
kalıcı ve etkili olması için “daha
sağlıklı mitokondrilere sahip olmanız gerektiğini” söylüyor.

Mitokondrilerinizin niçin çok ama
çok önemli sağlık belirleyicileri olduklarını daha önce yazdım.

Merak edenler Hürriyet arşivine
girip “Mitokondrilerinize kıymayın!” başlıklı yazıma bir göz atabilirler. Dr. Lustig’in tavsiyelerine
gelince... O tavsiyeleri aşağıki kutuda özetledim.

Dr. Lustig neler
öneriyor?
Serbest radikal (paslandırıp yaşlandıran ürünler) üretimini arttırabilecek gıdalardan uzak durun
(şekerli, unlu, kızartılmış besinler).
Daha çok posa tüketerek (daha sık
ve bol sebze, bakliyat) karaciğerinizin enerjiyi metabolize etme hızını azaltmaya, yani karaciğerinizi
daha az yormaya gayret edin.

Daha çok antioksidan takviye (E
vitamini, C vitamini, Selenyum,
çinko) ve daha çok antioksidan ve
vitamin zengini besin (renkli, taze
meyve ve sebzeler) tüketin.
Mitokondri sayınızı arttırmak, yaşlı mitokondrilerinizin yerine genç
mitokondriler koyup mitokondrilerinizin verimini çoğaltmak için
de düzenli aerobik egzersizler yapın, özellikle de yürüyün.
(+) Dr. Robert Lustig-Bildiğin Gibi
Değil (Nail Kitabevi)

'Ikigai'niz var mı?
Japon dilinde “iyi hayat” hedefine
“ikigai” diyorlar. Biz kısaca “gaye” de diyebiliriz. Diyebiliriz çün-

kü iki sözcüğün de kapısı aynı “hayat merdiveni” ne açılıyor. Ikigai,
“hayata anlam veren şey”, yani
“hayatınızın gayesi” demek.
O gaye öyle bir şey olmalı ki her
sabah sizi yatağınızdan sevinçle
uyandırsın. Her güne Allah’a şükrederek ve neşeyle başlamanıza
vesile olsun. ‘Ikigai’siz insan, gayesiz, hedefsiz insandır, “yalnız”
değilse bile “yalnızlaşmış”, gelişimini sürdürmede ve hayattan zevk
almada zorlanan insandır. Daha
az üreten, daha kolay depresyona
giren, daha çok eleştirip daha az
öven insandır. Mutsuz, huzursuz,
keyifsiz insandır. Peki “ikigai”nin
“kişisel gelişim” hedeflerinde neler vardır? Yanıt için yandaki kutuyu ziyaret edin.

“Hepimizin şiddetle arzuladığı
mutluluk, kayıp çocukluk cennetimiz yani, kendimizi her şeye
kadir, her hakka sahip ve ölümsüz hissettiğimiz zamanlarla
bağlantılı bir duygudur.” Toksöz
B.KARASU
“Mutlulukla ilgili yanlış kanılardan biri, onun neşeli, keyifli ve
daima hoşnut, yüzde hep bir gülümseme hali olarak değerlendirilmesidir. Ama öyle değil...
Mutlu olmak ve zengin bir hayat

sürmek, iyiyle kötüyü birlikte kabul etmek ve kötüyü nasıl yeni bir
çerçeveye oturtacağınızı öğrenmekle ilgilidir.” Jennifer MOSS
Mutluluk coşkulu bir ruhluluk
durumudur. O durumun kapısını açan anahtarın iki dişi vardır:
Sevgi ve maneviyat! Sevgi dişlisi-

ni “Kendini, başkalarını, işini ve
ait olmayı sevmek” olarak özetleyebilirsiniz. Maneviyat dişlisinin
temelini ise “Kutsala, birliğe ve
dönüşüme inanmak” oluşturur.
Dr. Toksöz B.KARASU’dan değiştirilerek.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu (NTV)

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/
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