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Teröre ve yolsuzluğa karşı hep 
uyarmış Muhammedimize (sav) 

Salat ve Selam olsun!

Terörün dini olmaz 
karşı çıkmalıyız ?
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Av r upa’da “İslâ m ad ı-
na” yapılan terör, aslın-
da Müslümanları vuru-

yor! Tüm Batı ülkeleri “İslâm” 
adını duyunca korkar hale gel-
di. Avrupa ülkelerinde yaşayan 
Müslümanları bundan sonra da-
ha zor günler bekliyor.

Bir Türk köşe yazarı şunu ya-
zıyor : “Meydana gelen korkunç 
terör olaylarından bir süre önce 
Londra’ya, daha sonra da Paris’e 
gitmiştim. Çeşitli vesilelerle Türk 
ve Müslüman olduğumu söyledi-
ğim vakit bana sanki bir terörist-
mişim gibi tuhaf tuhaf baktıkları-
nı görünce çok üzüldüm. Ne yazık 
ki Batı ülkelerinde imajımız son 
derece kötü… Ve bunun sebebi 
bir takım akılsız insanların İslam 
adına yarattıkları terör! Avrupa 
ülkelerinde ırkçılık Müslüman ve 
Türk düşmanlığı şeklinde her ge-
çen gün daha da ileri boyutlara 
ulaşıyor.”

Avrupa ülkelerinin en demok-
ratı olanı İngiltere’de bile din ne-
deniyle yabancı düşmanlığı-
nın ilerlediği görülüyor. Paris’te 
Charlie Hebdo mizah dergisi-
ni basıp katliam yapanlar aslın-
da “İslam adına İslâm’ı vurdu-
lar!” Terörün dini olmaz! Sebebi 
ve amacı ne olursa olsun, terör 
insanlığa karşı işlenmiş bir suç-
tur! Peygambere yapılan hara-
keret içeren karikatürlerı nef-
retle kınıyoruz ama buna karşı 
bu terörü edenleri şiddetle kına-
mak zorundayız.Tekrar ediyoruz : 
Avrupa’da “İslâm adına” yapılan 
terör, aslında Müslümanları vu-
ruyor! Peygaebere karşi yaşadığı 
zamanda birçok hakaret ve hatta 
şiddet uygulanmıştır. Peygamber 
bunlara karşı sukunet ve sabır ile 
cevab vermiş ve kesinlikle şiddete 
başvurmamıştır.  Mekke şehrini 
yöneten putlardan para kazanan 
Emevilerin başi Ebu Sufyan ve 

oğlu Muaviye bizzat Peygambere 
karşı savaş açmış, fitne fesat ve 
iftiralar ile müslümanlara iş-
gence yapmıştir.  Peygamber yi-
nede şiddete başvurmamıştır.  
Peygambere en büyük iftiralar sa-
hih yani gerçek olmayan Hadisler 
ile onun demediği halde dedi diye 
ortada yazılı ve sözlü atılan şidde-
te davet eden ve akıl ve mantık di-
şı bu dine inanmayanların pişirip 
öne sürülen ahlaksız iftiralardır. 
Sahih olmayan Peygambere ade-
ta iftira nileliğindeki Hadisler  
İsalm dünyasında gerçek diye 
algılanıyor ve oana göre yaşa-
nıyor. Bu yanlış batı ve selefiler 
tarafından desteklenmektedir. 
Kur’an’dan onay almayan hiç bir 

Hadis kabul edilemez. Bakın bir 
yazar şunu yazıyor: „ İktidarlar, 
kendine göre bir din yaratırlar ve 
burada kafasına göre Hadislere 
onay verirler.  “ Evet  bu hazretler 
“Müslümanız” diyorlar ama Kur 
an ı okumazlar okusalar anlamak 
istemezler :  Firavunlar dönemin-
deki Mısır dinsiz değildi. Tam ter-
sine din, yönetimde birinci dere-
cede rol oynuyordu. Firavun da 
dinsiz değildi. Musa’nın dinine 
karşı koyduğu ve savunduğu bir 
din vardı… Kur’an bu dinin adını, 
Yusuf Suresi’nin 76’ncı ayetinde 
deşifre etmiştir:

“Dinü’l-melik” Yani kralın, 
sultanın dini! Bütün Müslüman 
dünyasının çoğunda ne yazık kı 

firavun egemenler, ya yeni bir 
“sultan dini” oluştururlar, ya-
hut da mevcut dini tahrif ede-
rek (bozarak) bu dinden aldık-
ları destekle bir “saltanat dini” 
yaratırlar ve teröristleri burada 
o teoloji ile laborlarda  yetiştirler.  
Emeperyalist neoliberal batı dün-
yası işte bu sultanlar ile işbirliği 
içinde ve din adı altında terör bu-
radan geliyor aslında. 

Bakın müslüman ülkelerı-
in çoğu rüşvet ve yolsuzluk ba-
tağında çırpınıyor. Peygamber 
riyadan kaçın  yolsuzluğa kar-
şı çıkmış paylaşın demişti. Buna 
rağmen “Yolsuzluk yapanın eli-
ni keseriz, rüşvet yiyenin ağzını 
yırtar, ciğerini sökeriz!” gibisin-

den atıp tutmuyorlar mı? İnsan, 
yüzsüzlüğün böylesine, arsızlı-
ğın bu şekline kahroluyor!  Bu 
müslüman ülkeyiz diyen diyar-
ların  her yanına, zulüm, bas-
kı, şiddet ve nefret hâkim olmuş 
durumda… Haksızlık, yolsuz-
luk, rüşvet, yalan ve iftiradan ge-
çilmiyor. Mütedeyyin insanlar, 
gerçek dindarlar buna kahrolu-
yorlar.  Memleketin haline kahro-
lanlardan biri de, dinî çevrelerin 
kendilerine göre izafi duayeni ka-
bul edilen İslâmcı yazar Mehmet 
Şevket Eygi: 

“İslâmcılığın cıcığını çıkarttı-
nız, Allah belânızı versin!” diyor 
ve ekliyor: “Ben, çoğunuzun o es-
ki mücahitlik günlerini bilirim. 

Ne nutuklar atıyor, mangallarda 
kül bırakmıyordunuz. Sonra mü-
cahitlik postunu çıkardınız, mü-
teahhit oldunuz. Müslümansan, 
hangi meşreb ve mezhepten olur-
san ol, mutlaka doğru ve dürüst 
olmak zorundasın! Siz, yıllar var 
ki, doğruluk şişesini taşa vurup 
paramparça ettiniz! Allah bin 
kere belânızı versin!” Mehmet 
Şevket Eygi “Bre uğursuzlar!” di-
ye haykırarak soruyor: “İslam’da 
devlet ve belediye bütçelerini hor-
tumlamak var mıdır? Rüşvet al-
mak var mıdır? Haram yemek var 
mıdır? Her türlü emanete hıyanet 
etmek var mıdır? Yalan söylemek, 
halkı aldatmak var mıdır? Arsa ve 
arazileri yapılaşmaya açarak, bi-

nalara fazla kat çıkma izni sağla-
yarak haram komisyonlar almak 
var mıdır?” “İhalelere fesat karış-
tırmak var mıdır? Haram yollar-
la süper zengin olmak var mıdır?

Size beddua ediyorum. Allah 
belânızı versin! İki yakanız bir 
araya gelmesin! Haram servetle-
rinizi huzur içinde yemeyin emi! 
Müslümanlar’ın yüzünü kara çı-
karttınız. Başınız belâdan kurtul-
masın!”

Dindar kesimin en eski ya-
zarlarından olan Mehmet Şevket 
Eygi, yıllardır ülkemizde yaşa-
nan çirkin olaylara infialini (kız-
gınlık ve öfkesini) böyle gösteri-
yor. Bu sert tepki karşısında bana, 
onun sözlerine ilave edecek bir 

şey kalmıyor! İşte Avusturya´da 
müslümanlarin dindar veya se-
küları bu yolsuz ve ahlaksızl-
ğı buraya getirmiş durumdalar. 
Partileri kendi çıkarları doğrul-
tusunda iş takibi için kullanıyor-
lar. Partilerı kafaya almışlar yada 
partiler keçinin olmadıği yerde 
bu oportunist çıkarcı narsist rüş-
vet ve yolsuzluk ve dolandırıcı-
lık ruhlu açgöz kişiler Türkiye 
göçmenlerinin başına laik gör-
müşler. Facebook politikacıla-
rı. Avusturya Ticaret Odası ve se-
çimleri Şubat 2015 de . Viyana 
Eyalet seçimleri Ekim 2015 
de.  Bakın adaylara karar verin.  
Kartvizit ve iş takibi yapaanları 
iyi izleyin. Rezalet!.

Terörün dini 
olmaz karşı 
çıkmalıyız

Teröre, riyaya ve yolsuzluğa 
karşı hep uyaran 

Muhammedimize (sav) 
Salat ve Selam olsun!
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Araştırma birkaç haf-
ta önce “Standard” adı-
na yapıldı ve  geçtiği-

miz Cumartesi günü araştırma 
sonuçları açıklandı. Sonuç: 
Katılımcılar İslam dini hakkın-
da bilgilerinin az olduğunu, fa-
kat korku ve endişelerinin yük-
sek olduğunu belirtmişler.

K a t ı l ı m c ı l ı l a r ı n  % 51’ i 
İslam’ı Avusturya Kültürü için 
tehlike olarak görüyor, %34’ü 
bu düşünceye karşı.400 ‘den 
fazla katılımcının tam yarısı 
İslam’ın Avusturya toplumsal 
yaşamını değiştirmeyi hedefle-
diğini belirtmiş. Katılımcıların 

yalnızca dörtte biri bu düşün-
ceyi kabul etmiyor.

Çoğunluk çağdaş 
olmadığını düşünüyor

Avusturyalıların %40’ı İsla-
m’ın çağdaş bir din olmadığı-
nı düşünüyor, katılımcıların 
%27’si bu düşünceye katılmı-
yor. Avusturya’da Müslümanlar 
terörist milis İslam Devleti ile 
arasına mesafe koyması gerekir 
mi, diye yöneltilen soruya katı-
lımcıların %66’sı “Evet”, %14’ü 
de “Hayır” diye cevaplandırmış. 
Bu soruya verilen yanıt belir-

gin bir eğilimi ortaya koymak-
ta. Ayrıca katılımcıların %65’i 
Müslümanların giyiniş tarzla-
rının Avusturyalıların çoğunu 
rahatsız ettiği belirtmiş.%14’ü 
bu düşünceye kat ı lm ıyor. 
Avusturya’da İslam’dan bu ka-
dar korkulmasının abartıldığı 
inancına katılmıyor- katılımcı-
ların sadece 1/3’ü abartıldığını 
düşünüyor.

Katılımcılar İslam 
hakkında bilgi edinebile

ceğini düşünüyor

Av ustur yal ı lar ın çoğ unlu-
ğu,”İslam’ın gerçek anlamının 
ne olduğunu bilmiyorlar.” İfadesi 
de soruldu. Bu soruya katılımcı-
ların %72’si bu değerlendirmeye 
katıldıklarını ifade etmiş, sadece 
%11’i bu ifadeye itiraz etmiş.

Son kamuoyu araştırması:

Avusturyalılar İslam hakkında ne biliyorlar 
ve İslam hakkında kafalarında olan imaj ne? 
Bu soru Fransa’da yaşanan kanlı Al Kaida 
İŞİD saldırılardan sonra bugüne kadar olma-
dığı kadar yakıcı olarak ortada duruyor. Der 
Standard adlı gazetenin verdiği habere göre 
yeni yapılan bir araştırma sonucu iç acıçı değil. 
Araştırma sonuçlarına göre Avusturyalıların 
çoğu İslam’ı Avusturya Kültürü için bir tehlike 
olarak görüyor ve İslam’ın buradaki yaşamı 
değiştirmeğe çalıştığına inanıyor. 

Avusturyalıların 
çoğu İslam’ı tehlike 
olarak görüyormuş

Paris’teki terör saldırıla-
rına karşı yapılan da-
yanışma yürüyüşlerine 

katılmak için Fransa’ya gi-
den Avusturya Dışişleri Bakanı 
Sebastian Kurz, ülkeye dönüşü 
sonrası Die Presse gazetesine 
gündeme ilişkin açıklamalarda 
bulundu.

Yaşananları ‘İslam ve te-
rör bir arada tutulamaz. Bütün 
Müslümanları genel şüpheli ilan 
etme gibi bir bakış vahim olur.’  
ifadeleriyle değerlendiren Kurz 
‘Ancak bu yaşananların arka-
sında bir ideoloji olduğunu gör-
mek zorundayız: Değerlerimizle 
uyuşmayan, mücadele etmemiz 
ve hayız dememiz gereken siya-
sal İslam’.  dedi.

Güvenlik politikalarının ya-
nında Avrupa ile Müslüman 
dünyası arasındaki diyalogun 

güçlendirilmesi gerektiğini ifa-
de eden Kurz, Avusturya’da ca-

milere ve başörtülü kadınlara 
yönelik saldırıları da kınadığını 

belirtti. Terörün Müslümanlara 
saldırı gibi yanlış reaksiyon-
ları da beraberinde getirdiğini 
belirten Kurz ‘Problemlerimizi 
ciddiye almamız lazım. Sıkıntı 
yaşanan alanların düzenli bir 
şekilde kontrol edilmesi gereki-
yor.’ dedi.

Avusturya’da önümüzdeki 
hafta meclise gelecek olan İslam 
Yasası’na ilişkin sorulara da ce-
vap veren ‘Yasa teklifine ilişkin 
mecliste oturumlar olacak ve bu 
oturumlara İslam Cemaati tem-
silcileri de davet edildi.’ şeklin-
de konuştu. Avusturya’da şubat 
ayında planan Pegida gösterile-
rinin ortak yaşama yardımcı ol-
mayacağını belirten Kurz ‘Politik 
İslam gibi tehlikeli akımlara mü-
cadele ederken Müslümanlara 
karşı olumsuz bir hava oluşması-
na da müsade etmemeliyiz.’ dedi.

Kurz : “Siyasi İslam’a hayır”

Avusturya’da IŞİD sempati-
zanı Türk çocuğu alarmı. 
14 Yaşındaki M. G. isimli 

türk gencinin eylem hazırlığı için-
de olduğunu açıklayan polis ve 
Anayasayı Koruma Dairesi yetki-
lileri şüpheli çocuğun fotografını 
basına dağıtarak halktan yardım 
istedi. 

M.G.’nin başkent Viyana’da 
halkın yoğun olarak kullandı-
ğı Uluslararası Batı istasyonu 
(Westbahnhof)nda bombalı ey-
lem hazırlığı içerisinde olduğu 

açıklandı. Emniyet yetkilileri Türk 
gencinin inter üzerinden bomba 
yapımı hakkında bilgiler edindi-
ğinin tespit edildiğini açıkladılar. 

Ülkedeki tüm emniyet bi-
rimlerinin peşinde olduğu M. 
G.’nin dün geçtiğimiz Cuma günü 
Mariahilfe caddedisinde bir ham-
burgecide sabah Afganlı arkadaşı 
ile birşeyle yerken yakalandığı öğ-
renildi. 

Polis Türkiye göçmenlerine ço-
cuklarını İŞİD teröristlerine karşı 
korumaları konusunda uyardı. 

Olacak iş değil!   
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Kuch: Kärnten’de bulunan FBK-
reklam ajansı ‘Connect’ etrafın-
da önemli tartışmalara neden 
olan mesele hakkında konuşuyo-
rum. Yıllık haberlerin kayıtları-
nın denetlenmesinde ilk aklıma 
gelen:”Bir sonraki yaşamımda “ 
Yayın Tasarım Danışmanı” olma 
fikriydi.  Bu danışmanlık için bin-
lerce Euro para ödendi. Yazılan fa-
turalar tamamen dümen ve sahte 
Hedef bir yerlerden siyasi partile-
re yakın kişilere devletin vergisini 
akıtmak sonrada kendisi için kul-
lanmak. Bu acentenin bir çalışanı 
bile yok. Sonra da ‘’Ben bir şeyle-
ri yanlış yapıyorum herhalde’’ diye 
düşündüm.   (Gülüyor)                        

Yeni Vatan Gazetesi: Siz siyasi 
partilerle ilgili yeni yasal düzen
Yeni Vatan Gazetesi: Para, eko-
nomi, adalet ve gazetecilik bili-
nen ve birbirine bağlı toplumsal 
alanlardır. Bir gazeteci her za-
man objektif olabilir mi?

Kuch: Ben bir gazeteciyim, suç or-
tağı değilim. Tarihi “dördüncü kuv-
vet”  sadece “uslu bir izleyici” den 
çok daha güçlü bir şekilde gündem-
de yerini almalıdır ve ayrıca gaze-
tecilerin hakları da güçlendiril-
mek zorundadır. Bana kimse ‘’bu 
hikâyeyi yazma, bu bizim reklamla-
rımıza mal olur’’ demedi. Ama kesin 
olan bir şey var ki, batı Avrupa se-
viyesinde partilerin finansal olarak 
desteklenmesi ile ilgili bir yasaya, 
yolsuzluğa karşı işleyen yaptırımla-
ra ve cezai yaptırımların takip edile-
bilmesi için güçlü bir insan potansi-
yeline ihtiyacımız var. 

Yeni Vatan Gazetesi: Teşe-
kkürler. alışmalarınızda başarı-
lar dileriz.

Kuch: Ben size teşekkür ederim. 

Toprağın 
bol olsun 

cesur yürek KU
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Toprağın bol olsun cesur 
yürek Kurt Kuch.  

Avusturya’nın araştır-
macı gazetecilikte  cesur 

yüreği olarak bilenen 
NEWS dergisi Genel Yayın 

Yönetmen yardımcısı 
Kurt Kuch aşırı  sıgara 
içmekten yakalandığı 

akciğer hastalığına yenik 
düşerek geçtiğimiz hafta 

42 yaşında vefat etmesi 
Avusturya’da büyük üzün-

tü yarattı. Avusturya’da 
yolsuzlukların üzerine gi-
den ve  “hırsızların ülkesi 
Avusturya” adlı kitabı ile 

ülkeye damgasını vuran 
Kurt Kuch tüm yabancıla-

ra ve Türkiye göçmenleri 
ile dostca ilişki içinde 

idi. Yeni Vatan Gazetesi 
geçtiğimiz yıl kendisi ile 

röportaj yapmıştı.   

Yeni Vatan Gazetesi: Sayın Kurt 
kitabınızın adının paradoksal bir 
anlamı var-‘’Hırsızların Ülkesi’’- 
Bu ismin arka planı nedir? 

Kuch: Sizinle tanışmaktan ger-
çekten memnuniyet duydum. 
Avusturya milli marşının sözleri 
‘dağların ülkesi’ (‘Land der Berge’), 
‘bilmem bir şeylerin ülkesi’ diye 
devam eder. Benim yayınladığım 
kitabının başlığı olan ‘Hırsızların 
Ülkesi’nin  oluşmasında bu sözler 
büyük rol oynadı. Bugün baktığı-
nızda ülkemiz Avusturya, gerçek-
ten ‘hırsızların ülkesi’ olarak da be-

timlenebilir. Yolsuzluk ‘Avusturya 
Ruhu’nda her geçen gün daha fazla 
algılanan bir özellik olmasına rağ-
men, buna sabrediliyor. Bu durum 
Avusturya Demokrasisi için ve ço-
cuklarımızın geleceği için çok kötü 
bir durum. 

Yeni Vatan Gazetesi:  Siz diyorsu-
nuz ki, bir insan neden networker 
veya lobici sıfatıyla para alır? 

Kuch: Avusturya on yıllar boyun-
ca “Insel der Seelingen” - kötülük-
ler ortasında onlardan uzak kut-
sanmış bölge- olarak görüldü.  

Fakat küreselleşmenin ilerlemesi 
ve Avrupa Birliği’ne üyelikle birlik-
te bu ülke de, şeffafmış gibi görün-
mek gibi farklı sorumluluklar üst-
lendi. Mesela GRECO’ya (Avrupa 
Konseyine bağlı olarak çalışan 
Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu) 
karşı görevler örnek olarak verile-
bilir. Avrupa Konseyi, üye 48 ülke-
nin katılımıyla, üye ülkeleri yolsuz-
lukla mücadele ile görevlendirmek 
amacıyla GRECO’yu (Groupe d’Etats 
contre la Corruption) kurdu. Ancak 
son yıllarda Avusturya’nın perfor-
mansı sürekli kötüye gitti. Son ola-
rak bizim için yok edilen GRECO ra-

porunun sonradan açıklanmasının 
ne kadar sürüncemeye uğratılabile-
ceğini gördük. 13 Haziran 2008 de 
karara varıldı, Viyana’dan duyu-
rulması için altı ay bir zaman bek-
lenilmesi gerekti. Resmi olarak du-
yurulması 19 Aralık 2008 tarihinde 
oldu. Ben bu yaklaşım biçimini şöy-
le açıklıyorum: “işimize gelirse ya-
parız, ama hiçbir şey yapmak zo-
runda değiliz.’’ 

Yeni Vatan Gazetesi: Haya-
linizdeki bir sonraki mesleğin ya-
yın tasarımcılığı olduğunu yazı-
yorsunuz. Bu fikir nasıl oluştu?

Gerçeği araştırıp ortaya çıkarmayı ilke edinmiş; yolsuzluk batağı içinde çırpınan 
Avusturya’daki sisteme bir kez daha şüpheyle bakılmasını sağlayan Land der 
Diebe’ (Hırsızların Ülkesi) adlı kitabın yazarı; News Dergisi’nin ünlü araştırma 
gazetecisi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Kurt Kuch, Yeni Vatan Gazetesi ve 
“Einspruch” Genel Yayın Yönetmeni Birol  Kılıç`ın sorularını yanıtlamıştı. Vefat 
eden korkusuz gazetecinin en son röportajını çalışmalarına duyduğumuz yüksek 
duygudan dolayı tekrar yayınlıyarak onun çalışmalarının devam ederek demokra-
silerin en büyük düşmanının siyaset bürokrat işdamı din dörtgeninde mafyavari  
ilişkiler olduğunu kamunun dikkatine sunuyoruz. .

Kurt Kuch’un Avusturya’da bu çok ses getiren kitabı şu cümlelerle başlıyor: 
‘’Yolsuzlukla mücadelede çok erken aşamada olan ülkeler var. Polis ve savcılıklar 
personel açısından yetersiz, üstelik bağımsız kurumlar değiller, politize olmuşlar. 
Hükümetin yolsuzlukla mücadele için herhangi bir programı yok; politik destek-
lemeler bu adalet sisteminde birilerinin kariyerine ivme kazandırabiliyor, nitelik 
açısından değersiz kimseler arkadaşlıklar kurarak yüksek mevkilere sahip olabili-
yor. Bakanlar bizzat kendilerine finansal faydalar temin ediyor, politikacılar ilgili 
makamların da desteğiyle cezai yaptırımlardan becerikli ve utanmaz bir şekilde 
kaçıyor, bir ülkenin vatandaşları sistematik bir şekilde soyuluyor. Ve üstelik isti-
nasız bir şekilde. Avusturya’dan bahsediyoruz! Bu kitap bir suçlamadır. Ve aynı 
zamanda şüpheler de var.’’

Birol Kılıç
Kurt Kuch
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Doğu Türkistan’da ne olu-
yor? Olayların gelişimi-
ni yakından inceleyelim.  

Asyanın Kalbi Doğu- Öldürmek 
için özellikle Hafız ve ilim tale-
belerini hedef alıyorlar bu şekil-
de halkı inanç yönünde zayıf-
latmak istiyorlar!’’ Ramazan’da 
camiye gitmek yasak! Oruç tutmak 
yasak!Türkistan

Uygur Türklerinin öz vatanı 
olan Doğu Türkistan; “Asyanın 
ka lbi” ola ra k ad la nd ı r ı la n 
Türkistan’ın beş kısmından biri 
olup kuzeyde Rusya, batıda; Batı 
Türkistan’ı teşkil eden Kazakistan, 

Kırgızistan, Tacikistan, güneyde; 
Afganistan, Pakistan, Hindistan 
ve Tibet, doğuda; Çin ile kuzey-
doğuda Moğolistan ile çevrilidir. 
Doğu Türkistan, Türklüğün ana 
vatanı, Türk medeniyet ve kültü-
rünün kaynağıdır. Orta Asya’da 
oldukça stratejik konuma sahip 
olan Doğu Türkistan “Tarihi İpek 
Yolu”nun kavşak noktasındadır. 
Çin için çıkış kapısı ve Avrasya’ya 
yönelik hakimiyet tesis etme dü-
şüncesinin kilit yeri olan bölge 
1.828.418 kilometrekare yüzölçü-
me sahip olup bugün tamamıyla 
işgal altındadır.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 
Nisan sonunda Doğu Türkistan’a 
gitti ve “teröre karşı”  sert önlem-
ler uygulanması gerektiğini söy-
ledi. Doğu Türkistan’da anti-terör 
tatbikatları olarak adlandırılan 
tatbikatlar yapılmaya başlandı. 
Çin hükümeti Ramazan ayında 
Uygurların oruç tutmasını yasak-
ladı ve bölgedeki denetimlerini 
sıklaştırdı. 

Ramazan Bayramının birinci 
günü Yarkent’te Çin polisi Uygur 
Türklerinin bayram namazına ka-
tılımı engellemek istedi ve bunun 
üzerine halk ayaklanarak ellerin-

de bıçak, sopa ve baltalarla polis 
merkezine saldırdı. Bazı kaynak-
lara göre polis merkezine saldıran 
grup 300 civarında kişiden oluşu-
yordu. Polisin sert karşılık verme-
si ve halkın üzerine ateş açması 
sonucu ayaklanma çevre yerleşim 
yerlerine yayıldı ve il merkezi olan 
Kaşgar’a da sıçradı. Kaşgar’da Çin 
yanlısı olarak bilinen imam bı-
çaklandı. Olaylar sonradan büyü-
yerek yine 2009’daki gibi yer yer 
etnik çatışmaya da dönüşmüştür. 
Ölü sayısının 100’ü aştığı rapor 
ediliyor. sında en az 5 tane zırhlı 
araç vagörevlilerine saldırmıştır. 

Doğu Türkistan’da katliam!
Doğu Türkistan’da çok kısa sayılabilecek bir süre içinde Çin ordusu ve polisi  Müslüman Uygur 
Türklerine karşı çok sert ve vahşi bir şekilde saldırıya geçmiş durumda. Hemen sınırın ötesin-
deki Suriye ve Irak Türkmenler ve her dinden tüm insanlar IŞİD, insafına terk edenler  Uygur 

Türklerine ilgi göstermesi beklenemez. Ancak basın ve yayın organlarında da Çin saldırısı 
hak ettiği yeri almadı. Yeni Vatan Gazetesi okuyucularını bu konuda defalarca biligilendirdi. 

Son durum  nedir?
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GLASEREI
Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve 
Pencere Camları, Hediyelik Eşya, 
Banyo Rafları, Mutfak Camları

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

24 saat acil arama hattı: 

0699 110 49 021
Viyana ve Niederösterreich 
çevresi ve köyleri

CAMCI TAYFUN 
VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH 
ÇEVRESİ VE KÖYLERİ

01 943 69 15

www.glasereitayfun.at
Gudrunstr. 136 A-1100 Wien  
glaserei-tayfun@chello.at  -  Fax: 01 / 943 69 16

Innsbrucklu Burhan 
Yayar isyan etti 
Geçtiğimiz ay yayınladığımız ku-
mar dosyasına vatandaş da tepki-
siyle katkıda bulundu. Kendisi de 
bu belanın içine az da olsa saplan-
mış olan Innsbruck'tan Burhan 
Yayar, Yeni Vatan Gazetesi'ni ara-
yarak şunları söyledi: “Nereye 
adım atsak, hangi kahvehane-
den içeri girsek karşımızda oto-
matlar. Çocukların, gençlerin gö-
zü önünde oynanıyor. Güya 18 
yaşından küçüklere izin verilmi-
yor ama kimsenin umrunda de-

ğil. İşletmeci kendi cebine girecek paraya bakıyor. Denetim diye bir şey yok. 
Yetişkinler paçayı bu otomat belasından kurtaramazken, gençlere yazık olu-
yor. İnsan küçük paralarla başlıyor, bir atıyor, iki atıyor, sonra da kaybet-
tiği paraları geri kazanacağını umarak daha fazla para yatıyor. Sonra el-
de var sıfır. İnsan oynamayacağım diyor, sonra bir kahvehaneye gidiyor, 
orada oynayanları görüyor yine dayanamayıp beş, on ne varsa atıyor. Ben 
bu otomatların kesinlikle kaldırılmasını istiyorum. Bizden cami için, der-
nek için, kurban için para isteyenlerin bu işlere de el atmasını istiyorum. 
Ocağımız batıyor. Zaten hayat zor, herkes bu şeytan aletinden medet umu-
yor. Başbakanlık'a, İçişleri Bakanlığı'na mektup yazdım, kaldırılması için, 
ama beni dinlerler mi, işletmecinin, devletin o kadar karı var. Olan bizim gi-
bi garibanlara oluyor. Umutsuzluk içinde sürükleniyoruz.” 

Vatandaş dernekleri 
göreve çağırıyor:  

Yuva yıkan, 
can alan 
otomatlar 
kaldırılsın 
demişlerdi!

RÖPORTAJ

Brunnenmarkt esnafı da 
kumara karşı 
Viyana Brunnengasse'deki Türkiye göçmeni es-
naf da isyanda. Burdurlu iki esnaf Yeni Vatan 
Gazetesi'ne toplumdaki çürümeyi işaret ederek 
“Adamın cebinde bir kilo domates alacak para yok, 
gidip her gün otomata para atıyor. Bizim tezgahı-
mız tam Admiral'in önünde, girip çıkan Türkiye 
göçmeni o kadar çok ki, üzülüyoruz. Yine geçen 
gün duyduk, birisi sırf kumar için bankadan 20 bin 
Euro kredi çekmiş. Hangi banka, bu adamın neyi-
ne güvenerek bu parayı veriyor belli değil. Ama ne 
bankanın, ne işletmelerin ne de devletin umrunda. 
Herkes alacağı paraya, vergiye bakıyor. İnsanlar da 
kendilerine hakim olamıyorlar. Esnaf olarak üzülü-
yoruz” şeklinde konuştu. 

Dernekler örgütlensin, imza toplansın, otomatlar kaldırılsın
Selahattin Çoban, Kazım Karacigay ve arkadaşları ister istemez arkadaşlarıyla kumar oynanan kafelerde buluşuyor. Kendileri kumar oy-
namıyor olsa da, feci tablo karşısında isyan etmiş durumdalar. Sorunu dile getirmekten bıkmışlar, çözüm arıyorlar. Yeni Vatan Gazetesi'ne 
konuşan arkadaş grubu şunları söyledi: "Sürekli kumar haberleri yapılıyor, ne kadar kötü bir şey olduğundan bahsediliyor ama bunun 
önüne geçilemiyor. Ocaklar batıyor, yuvalar yıkılıyor. Kumar oynayan adam kumardan para kazansa bile çoluğuna çocuğuna bu rızk ol-
muyor, parayı saklıyor, sonra gidip tekrar kumar oynuyor. Bu bir hastalık olmuş, özellikle de Türkiye göçmenleri arasında. Biz girip çıktı-
ğımız için biliyoruz, Avusturyalılar bu kadar çok kumar oynamıyor. Her köşe başında otomat var, ancak bizim bundan şikayet etmemiz-
le, gazetelerin bunları yazmasıyla bir şey değişmiyor. Devlet bundan vergisini alıyor, şirketler kasasını dolduruyor. Özellikle otomatların 
kaldırılmasını istiyoruz. Bunun için derneklerin harekete geçmesi gerekiyor. Bu kadar dernek ne için kuruluyor? Dernekler bu otomat-
ların kaldırılması için imza toplasınlar, eminiz ki herkes imzalar. Oynayan da, oynamayan da destek olur. Hatta imzayla kalmamalı, bir 
protesto yürüyüşü düzenlenmeli. Bu hem Türkiye göçmenlerine, hem gençlere, hem de tüm Avusturya'nın iyiliğinedir. Bu ülkeye bir fay-
damız dokunacaksa mesela otomatların kaldırılması konusunda dokunabilir. Dernekleri insanları bu kumar belasından kurtarmak için 
ne yapılması gerekiyorsa yapmaya davet ediyoruz". 
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Viyana Kumar Bağımlılarına 
Yardım Merkezi’nin rapo-
runa göre son 20 yıl içinde 

merkeze yardım almak için baş-
vuranların sayısı fark edilir bir bi-
çimde arttı. Özellikle göçmenler 
arasında yayılan kumar bağımlı-
larının sayısı Avusturya'da nüfu-
sun yüzde 1,1'ini oluşturuyor. Bu 
rakam elbette sadece yardım mer-
kezlerine başvuranları gösteri-
yor. Uzmanların endişeyle dikkat 
çektiği bir başka konu ise kadın-
lar arasında da kumar bağımlılı-
ğının giderek artması. Bu yüzden 
anonim kumar bağımlılarının sa-
yısı uzmanları bilhassa korkutu-
yor.  Korkunç tablonun bir başka 
nedeni de gençlerin kumara olan 
ilgileri. Hamburglu bir şirketin 
Avusturya'da yürüttüğü araştırma-
nın sonuçlarına göre Avusturya'da 
gençler 14 yaş itibariyle kumar oy-
namaya başlıyorlar, 64 bin kişi-
nin ise kumar bağımlılığı problemi 
var.  Avusturya'da kumar oyna-
yanlar en çok kumar makineleri-
nin de bulunduğu gazinolara para 
bırakıyor. Bu kumarhaneler pasta-
dan yüzde 42 pay götürürken, yüz-
de 26'lık pay ile otomatlar ikinci sı-
rada yer alıyor. İnternet üzerinden 
oynan kumar oyunları ise yüzde 16 
ile üçüncü sırada. Avusturya’da iş-
lenen cinayetlerin, aile şiddetinin 

en önemli sebeplerinden biri de yi-
ne kumar illeti. 

“Tek kollu canavar” olarak da 
adlandırılabilecek olan slot maki-
neleri, gazinolarda en çok oynanan 
oyunlar arasında yer alıyor. Oyna-
yan kişi için canavar, oynatan kişi 
için ise dost olan bu makineler için 
işletmeler hiçbir masraf yapmaz-
lar. Bu oyunlar için işletmelerin 
eleman çalıştırmaları gerekmez. 
Oynayanlar hile yapamazlar ve 
oynayanların kazanma olasılıkları 
hep çok düşüktür. Çok küçük pa-
ralarla bile oynanabildiğinden ve 
hiçbir ön bilgi gerektirmediğinden 
kumar oynayanları adeta kendine 
çeken bir mıknatıs gibidir. Sizi oyu-
na 1 Cent ile dâhil edip, cebinizde-
ki tüm paranızı alana kadar sizi 
oyalayabilir. Kumar bağımlılarının 
yüzde 47'si slot makinelerinin kur-

banı. Bu veriler üzerine konuşan 
Anton Proksch Psikoloji Enstitüsü 
uzman doktoru Michael Musalek'e 
göre kumar bağımlılığına en çok 
sebep olan da yine bu makineler. 
Musalek, bu makinelerin sahip ol-
duğu düğmelerle kumar oynayan-
lara kontrolün kendilerinde olduğu 
hissi verdiğine ve bu makinelerde 
para ödeme sıklığının çok kısa ol-
masından dolayı büyük bir tehlike 
ihtiva ettiklerine dikkat çekiyor. 

Çöküşe götüren buluşma 
noktası: Kumarhane

Resmi rakamlar kumar bağım-
lılarının gün geçtikçe arttığına 
işaret ediyor ancak işin daha va-
him olan tarafı kumar bağımlılı-
ğı olduğu halde bu gerçeği kabul 
etmeyerek, tedavi olmayı aklın-

dan bile geçirmeyenlerin sayı-
sının azımsanmayacak fazla ol-
ması. Özellikle Viyana’da bahis 
oyunlarının oynandığı lokaller 
başta olmak üzere, kumarhane-
ler sabahın ilk ışıklarıyla kapı-
larını açıyor. Bu lokallere girmek 
için pahalı gazinoların aksine 
cebinizde çok paranız olması 
gerekmiyor. Sabahın ilk ışıkla-
rıyla temizlik görevlileri tarafın-
dan “misafirler” için hazırlanan 
lokallerin kapısında vardiyası 
başlayacak işçiler gibi dizilmiş 
kumar bağımlılarını görmek 
mümkün. Uzmanlara göre bu lo-
kallerdeki ışıklı makineler, bey-
ni uyaran sesler, temiz ortam, 
insanı her an “zengin” olabilece-
ğine inandıran atmosfer kumar 
oynanan mekanları, sanki bir 
kahve gibi buluşma noktası ha-
line getiriyor. Sayılan bu unsur-
lar, o mekanda aslında kötü bir 
şey yapıldığı izlenimini siliyor. 
Toplumun daha alt kesimlerine 
mensup veya işsiz insanlarda 
sığınacak, umut aranacak bir 
mekân izlenimi yaratılıyor.Ku-
marhanenin özellikle göçmenler 
arasında bir buluşma noktası ha-
lini aldığını belirten uzmanlar, 
kumarhane önünde başkaları ta-
rafından görülmenin utanılacak 
bir şey olduğunun unutulma-

ması gerektiğine dikkat çekiyor. 
Uzmanlara göre ahlaki çöküşün 
simgesi olan kumarhanelere gi-
derken utanç duymamak hasta-
lığın başladığını gösteriyor. Ku-
mar oynamanın İslam’a göre en 
büyük günahlardan biri olduğu 
da unutulmamalı. 

Kumar bağımlısı mısınız? 

Aşağıdaki soruların çoğuna 
“Evet” cevabını veriyorsanız, ku-
mar bağımlılığınız var demektir. 
Aileniz, kendiniz ve çevrenizin 
iyiliği için psikolojik destek al-
manızda fayda olabilir: 

• Kumar oynama üzerine aşırı 
kafa yoruyor musunuz?
• İstediğiniz heyecanı duymak 
için giderek artan miktarlarda 
parayla kumar oynama gereksi-
nimi mi duyuyorsunuz?
• Kumar oynamayı kontrol altına 
almak için, birçok kez başarısız 
girişimleriniz oldu mu?
• Kumar oynamayı azaltmak ve 
bırakma girişimlerinizde sinirli-
lik ve aşırı huzursuzluk, saldır-
gan davranışlarınız oldu mu?
• Kaybettiklerinizi kazanmak 
için yeniden kumar oynama giri-
şiminde bulunuyor musunuz? Ka-
yıplarınızı kovalıyor musunuz? 

Aile içi şiddeti başlatan, çoluk çocuk rızkı ye-
diren, yuva yıkan, cinayet işleten, intihar etti-
ren, psikologlara göre tedavi edilmesi gereken 

bir hastalık.  Kuran-ı Kerim’e göre büyük bir 
günah olan kumara bağımlılık Türkiye göç-

menleri arasında Avusturya'da hızla artıyor. 
Son raporlara göre geçtiğimiz yıl 13 Türkiye 

göçmeni sessizce  yine intihar etti. 

Bir önlem almalarına fırsat 
verilmediğini belirten Ye-
şiller Partisi Viyana Teş-

kiları Başkanı David Ellensohn 
,”Kira sözleşmelerinin henüz 
daha tam bitmediğini” dedi.. 
Ellensohn, işletmelerin yasaya 
karşı açılan davanın sonucunu 
bekleyeceklerini tahmin ettiğini 
belirterek, işletmelerin bir diğer 
beklentisinin de Viyana’da ya-
pılacak seçimlerde  “SPÖ– ÖVP 
koalisyonun”  kazanması du-
rumunda, oluşan koalisyonun 
konuya farklı ele alabilecekleri 
umudu olduğunu söyledi. 

Ellesohn, Otomat işletmecile-
rinin kolay pes etmeyeceklerini 
belirterek şu açıklamaları yaptı: 
“ Öyle sanıyorum ki Novamatik 
& Co şirketi tüm yasal yollara 
başvuracaktır. Sonuç almak bi-
zim umduğumuzdan uzun sü-
recektir. Sözleşmelerin ancak 
önümüzdeki üç ya da dört yıl 
içinde bitebilir. Mülk sahipleri, 
sahip oldukları lokallerin kira-
cıları olan Lokal işletmecileri-
nin kalabildikleri kadar uzun 
süre işletime devam etmelerini 
istemekteler. Neticede bu tür 
işletmeler ufak kitapçılara göre 

daha fazla kira ödemekteler. Bu 
nedenle siyasi bir müdahalenin 
sorunun çözümüne yardım ede-
mez. Mülk sahipleri, Otomatlar 
sayesinde daha fazla kira geliri 
elde ediyorlar. Alınan bu ka-
rarla, mülk sahiplerinin elde 
edecekleri kira geliri azalacak, 
bu durum mülk sahiplerinin 
hoşuna gitmeyecek. Novomatic 
& Co kirasını ödediği müddetçe 
de mülk sahiplerinin bu düşün-
celeri değişmeyecektir. Çünkü 
onlar avantajlarını kaybetmek 
istemeyeceklerdir.” 

İş yerlerinin boş kalma-

sı durumunda daha önceden 
alışveriş merkezlerinin ve 
semtlerin canlılığını yeniden 
oluşturmak için önceden edi-
nilmiş oluşumlar harekete ge-
çirilebilir. Bu çalışma ‘Ticaret 
Odası’ ile koordineli olarak yü-
rütülecek. Fakat yapılacak bu 
çalışmaya Bölge Yönetimi de 
destek vermek zorunda.Beledi-
ye Meclisi Maliye Üyesi Renkte 
Brauner’in (SPÖ) bürosundan 
yapılan açıklamada, Lokal İş-
letmecileri için herhangi bir 
yardım durumunun olmadığı 
doğrulandı

KUMAR OYNATAN
LOKAL SAHİPLERİ

ZORLANIYOR!
Viyana – Viyana Yönetimi soruna yasal olarak bir çözüm buldu. Çıkarılan kumar yasasına göre 1 

Ocak’tan itibaren şans kumar otomatları kullanımı Gasinolar dışında yasaklandı. Novamatic gibi şir-
ketlerin Gasino dışında bulunan çok sayıdaki küçük şans oyun otomatlarının ne olacağı ise belli değil. 

Çoğu kapanacak gibi görünüyor. Otomatların yasaklanması birçok insanın geçim kaynaklarının ortadan 
kaldırılması anlamına geliyor. Ortaya çıkan bu durum karşısında, politikacılar tarafından yapılan hiçbir 

rehberlik yok.

Avusturya'da öldüren kumar hastalığı: 

İntihara götürüyor!
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Charlie Hebdo saldırısı suikast 
mi, provokasyon mu? Yani…
Amaç, Hz. Muhammed gi-

bi dini önderleri karikatürler çize-
rek aşağılayan bir dergi çalışanla-
rını öldürmek mi? Yoksa… Amaç, 
Fransa’yı ve dünyayı şoke ede-
rek -tıpkı 11 Eylül 2001 ABD saldı-
rısından sonra olduğu gibi- yapı-
lacak “icraatlara” destek bulmak 
mı? “Birincisi” diyorsanız; ola-
yın polisiye kısmıyla ilgilenecek-
siniz. “İkincisi” diyorsanız; saldı-
rıya daha geniş açıdan bakmak 
zorundasınız! Bunun için de ilk 
yapacağımız, ikiyüzlüleri ayıkla-
mak olacaktır. Örneğin… Ahmet 
Davutoğlu’nun özgürlük mitingin-
de ne işi var?

Bu yaz Gazze’de iki bin 
Filistinli’yi öldüren Binyamin 
Netanyahu’nun özgürlük mi-
tinginde ne işi var? Mali’de 
Müslümanları 2003’te Fransız 
Ordusu’yla birlikte katleden 
Başkan İbrahim Keita’nın özgür-
lük mitinginde ne işi var?

Nijer’deki Fransız kukla re-
jiminin başkanı Mahamadou 
Issoufou’nun özgürlük mitin-
ginde ne işi var? Alman Merkel, 
İngiliz Cameron gibi dünyayı ka-
na bulayanların Paris’teki özgür-
lük, kardeşlik, eşitlik mitinginde 
ne işi var? Basın özgürlü için yü-
rüyenlere bakın siz…

WikiLeaks belgelerini sızdı-
rarak pisliklerini ortaya çıka-
ran Julian Assange’a, yaptıklarını 
unuttuk mu? Belge sızdıran Onbaşı 
Bradley Manning Chelsea’ye yapı-
lanları unuttuk mu? Amerikan as-
kerlerinin Bağdat’ta öldürdükle-
ri Reuters muhabirlerini unuttuk 
mu? El Cezire’nin bürosuna dü-
zenlenen füze saldırısını unuttuk 
mu? 2014’te 138 gazeteci öldürüldü. 
Suriye’deki savaşta 19 gazeteci ha-

yatını kaybetti. Basın özgürlüğü is-
tiyormuş bu ikiyüzlüler! Peki… Bir 
illüzyon var; bunu biliyoruz. O hal-
de şunu düşünmemiz gerekiyor: 
Bunlar Fransa’ya ve dünyaya “ne” 
yutturmaya çalışıyor?

Faşistlere yaradı

Charlie Hebdo, ‘68 Hareketi’nin 
doğurduğu mizah dergisiy-
di. Solcu-anarşist idi. 1982’de 
kapandı. Soğuk Savaş bitin-
ce 1992’de yeniden yayın ha-
yatına döndü. Hiçbir konuda 
provokasyondan kaçınmama po-
litikası izleyen dergi, neolibera-
lizmin “etnik kaşıma” politika-
sına uygun olarak, İslam’a ağır 
hareketlerde bulundu. Bunlar 
Fransa’da sağcı ırkçı hareketle-
rin büyümesini kolaylaştırdı. Ne 
tesadüf… Müslümanları aşağıla-
yan Charlie Hebdo, 1894’te pat-
lak veren ünlü Dreyfus Davası 
sırasında Fransa’da anti-semi-
tik ajitasyonu teşvik eden ucuz 
ırkçı yayınları hatırlatıyordu. O 
dönemde, Musevi subay Dreyfus, 
Yahudilerden nefretin aracısı 
yapılmış ve kamuoyunu tahrik 
eden karikatürlere konu edilmiş-
ti. Amaç, düşmanlık yaratarak 
Fransa’nın sömürge politikasına 
Fransız halkını ortak etmekti!

Bir ekleme yapmalıyım: Bush 
yönetimi 2003 yılında Irak’ı iş-
gal ettiğinde, Cumhurbaşkanı 
Jacques Chirac ABD baskısıyla sa-
vaşa mecbur bırakıldı.

Bir hafta önce… Fransız 
Hükümeti, Afrika ve Ortadoğu’da 
artan askeri müdahalelere kamu-
oyundan yeteri kadar destek bu-
lamıyordu? Ya bugün?

Fransız halkı, Charlie Hebdo şo-
kuyla bambaşka bir ruh haline so-
kuldu. Hollande’ın, saldırıdan ön-

ce yüzde 15’lerde olan kamuoyu 
desteği, saldırıdan sonra yüzde 51’e 
fırladı! Artık… Tıpkı 11 Eylül 2001’de 
Amerikan halkının yaşadıklarını 
yaşıyor Fransızlar; “terörü kayna-
ğından vurmak lazım!” diyorlar. 
Evet saldırıyla, Washington lider-
liğindeki “teröre karşı savaş” için 
Fransız katılımı sağlandı! Fransız 
Başbakan Manuel Valls “radikal 
İslam ile savaş” için deklarasyon 
yayınladı.

Hedef belli oldu; Asya, Afrika, 
Ortadoğu Müslümanları!… Ne 
yazmıştı Samuel Huntington; 
21’inci yüzyıl “Medeniyetler 
Çatışması”na sahne olacak! Bir 
yanda terörü desteklerler, diğer 

yanda “medeniyetler çatışması” 
diye Müslüman halkları sömü-
rürler! Unutmayınız, vahşi kapi-
talizm itibarıyla emperyalizme 
hep bir düşman gerekir!

Bizim topraklarımızda 200 yıl-
dır emperyalizmin kuklası olan 
dincilerin, bugün Charlie Hebdo 
saldırısını takdir etmesine şaşırma-
mak gerek. Dogmatizm kör eder!..

Washington planı

Dünkü… Hitler’in Reichstag 
Yangını provokasyonunu hatır-
layınız!.. Dünkü… CIA kontro-
lündeki El Kaide’nin; New York, 
Londra, Madrid, İstanbul vs. 
yaptığı saldırıları hatırlayınız!.. 
Bunlar sadece ülkelerin dış politi-
kasını değil iç siyasetini de etkile-
di. Fransa düne kadar; 11 Eylül’ün 
hemen ardından ABD’de çıka-
rılan iç güvenlikle ilgili Patriot 
Yasası’na soğuk bakıyordu. Le 
Monde’un yazdıklarına bakarsa-
nız Fransa’da yakında “Patriot 
Yasası”nı hayata geçirecek… İki 
dünya savaşı ve sayısız devrimci 
mücadele yaşamış Fransa, tarihi-
nin en anti-demokratik yasaları-

nın çıkarmak için düğmeye bastı. 
Bunu ABD’de olduğu gibi “özgür-
lük” kılıfı altında yapacak. Ah ne 
tesadüf! ABD tarihinin ilk siya-
hi başsavcısı Eric Holder, siya-
hi Müslümanların Paris saldırısı 
ardından hemen Fransa’ya ge-
lip yeni güvenlik yasalarıyla ilgi-
li bilgi verdi! (Keza; İtalya İçişleri 
Bakanı Angelino Alfano ben-
zer yasaları çıkaracaklarını dün 
açıkladı! Acilen toplanan AB gü-

venlik zirvesi CIA eski Başkanı 
Michael Hayden’den akıl aldı!) 
Hollande’ın, Elysee Başkanlık 
Sarayı’nda faşist Ulusal Cephe li-
deri Marine Le Pen’i davet etme-
si, politik ortaklığa işaret ediyor. 
İnsanlığı çürütüyorlar. Tabii ki 
meseleleri terör değil!
Vahşi kapitalizm 2008’den beri 
Avrupa’da çöküyor. Avrupa’nın 
son sosyal devleti vahşi kapita-
lizmle tamamen teslim alınacak.

Kimse çıkıp soramayacak; sal-
dırgan Kouachi kardeşler gibi 
binlerce Müslüman’ın yaşadığı 
Fransa banliyölerindeki yoksul-
luğu; yüzde 40 gibi yüksek işsiz-
lik oranını ve insanların üç kuru-

şa çalıştırıldığını? Sömürdükleri 
ülke insanlarının mecburen ka-
çıp Fransa’ya gelmelerinde, asıl 
suçlunun kendileri olduğunu hiç 
konuşmayacaklar. Konuşanları, 
soru soranları, karşı çıkanları 
“Patriot Yasası” ile hapse atacak-
lar. Sonuç: Fransa, Charlie Hebdo 
saldırısıyla Washington tarafın-
dan teslim alınmıştır; yeni Soğuk 
Savaş’taki yeri ABD’nin yanıdır! 
Kaynak : Soner  Yalçın 

FRANSA 
TERÖRÜNE

FARKLI BAKIŞ!
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VİYANA – Gaziantep’in kur-
tuluşunun 93. yıldönü-
mü (25 Aralık) Viyana’da 

coşkuyla kutlandı. Kurtuluş 
günü etkinliklerine Viyana 
Büyükelçisi Hasan Göğüş, Viyana 
Başkonsolosu Tayyar Kağan 
Atay, Gaziantep’in eskimeyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Asım Güzelbey, Gaziantep 
Üniversitesi  Tarih B ölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan 
Pamuk, Frankfurt Gaziantepliler 
Derneği Başkanı Ökkeş Toy, TR. 
FED Başkanı Ali Can, TÜMSİAD 
Başkanı Efrahim Özkan, UETD 
Başkanı Cem Aslan, TKG Başkanı 
Birol Kılıç, IGMG Başkanı Veysel 
Türk, WUV Başkanı Ümit Erdem, 

Selahattin Çelebi ve Avrupa’nın çe-
şitli bölgelerinde yaşayan çok sayı-
da Gaziantepli vatandaş katıldı.

Burada bir konuşma yapan 
Avusturya Gaziantepliler Kültür 
Dayanışma ve İş Verenler Derneği 
Başkanı Mustafa İscel, “Tarihiyle 
dünyanın en eski kentlerinden bi-
ri olan Gaziantep, kendisine öz-
gü bir kültürün de sahibidir. Bizler 
yarım asırdır Avusturya’da yaşa-
yan Antepliler olarak, eşsiz kül-
türümüzü yaşamak, yaşatmak ve 
güzelliklerini diğer kültürlerden 
kişilerle paylaşmak amacıyla 2014 
yılında Avusturya Gaziantepliler 
Kültür Dayanışma ve İş Verenler 
Derneği’ni kurduk” dedi. 

Viyana Büyükelçisi Hasan 
Göğüş dünyanın en eski kentle-
rinden biri olan Gaziantep’in bir-
çok medeniyete ev sahipliği yap-
tığının altını çizerek, “Gaziantep, 
Türkiye’nin altıncı büyük kenti-
dir ve güneydoğunun Paris’idir. 

Dr.Asım Güzelbey döneminde ya-
pılan Zeugma Mozaik Müzesi, 
Gaziantep’in turizmine büyük kat-
kı sağlamıştır” şeklinde konuştu. 

Gaziantep Üniversitesi Fen – 
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Bilgehan Pamuk ise yap-
tığı konuşmada, “1. Dünya Savaşı, 
gerek başlangıcı gerekse sonu iti-
bariyle dünyadaki dengeleri de-
ğiştirdi. Ermeniler, Anteplilere bü-
yük bir işkence ve zulüm yaptılar. 
Gaziantep savunması son günleri-
ni yaşarken, bu savunmanın ola-

ğanüstü anlam ve önemini takdir 
eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
8 Şubat 1921 tarihli toplantısında 93 
numaralı kanunla, dünyada başka 
hiçbir şehre nasip olmayan ‘Gazilik’ 
unvanını vermiştir. Gaziantep sa-
vunması, dost düşman herkesin 
hayranlık ve takdirini kazanan Milli 
Kurtuluş Savaşı tarihimizde eşsiz 
kahramanlığı ile hem kendini hem 
de Güneydoğu Anadolu’yu düşman 
işgalinden kurtaran halkın zaferidir. 
Aynı zamanda iman kuvvetinin ve 
milli birliğin bir şahlanışıdır” dedi.

Mustafa İşçel yaptığı 
basın açıklamasında 
şu sözlere yer verdi: 

“Şubat ayının 24 ile 26 tarih-
leri arasında Viyanada Ticaret 
Odasi seçimleri gerçekleşecek-
tir. Viyana Ticaret Odası (WKO) 
Baskanı sayın DI Walter Ruck 
beyin ekibinde bulunmak-
tayım, işverenlerin temsilci-
si olarak tekrar sizleri temsil 
ve hizmet etmek istiyorum. Bu 
seçimde yine Viyana Ticaret 
Odasında “Klein Transport” ( 
Küçük Transportcular”) loca-
sında 2 . sırada adayım. 2010 yı-
lından beri 3000 üzerinde olan 
Viyanda küçük  Transportcuları 
Viya n a  Ti c a re t  O d a s ı n d a 
Meclis üyesi olarak başari ile 
temsil ettiğime inanıyorum.  
Bu fahri görevi yine kücük 
transportcuların bana vermis 
oldugu destekle tekrar devam 
etmek istiyorum. Siz degerli iş-
verenler gecmişde olduğu gi-
bi yine beni tercihli oyunuz ile 
destekleyebilirsiniz.24 Şubatta 
(WIRTSCHAFTS-BUND) Liste 1 

işaretleyerek tercihli kısmına 
Mustafa İşcel  yazmanız yeterlidir.   
Kabotage, Check Robin ve 
Otobüs şeritlerinde KT-lerinde 
gide bilme hakkı gibi ve benze-
ri konuları çözmek için sizlerin 
desteği ile tekrar görev alaca-
ğım.  WB - Wirtschaftsbund ile 

seçimi tekrar kazanırsak  ileride 
Fachgruppe-Kleintransport lo-
cası başkaniı olmak istiyorum. 
Beni tercihli oyunuz ile nasıl 
destekleyebilirsiniz. Her işve-
ren seçim kartı (Wahlkarte)  ta-
lep edebilir. Bana bilgilerini-
zi gönderirseniz evinize şecim 

kartiı(Wahlkarten) gelmesinde 
yardımcı olurum. Evinize veya 
işyerinize Wahlkarte geldiğin-
de ilk yapacağınız LISTE1 işaret 
edip tercihli kısmına MUSTAFA 
ISCEL yazdıkdan sonra seçim 
kartını zarfa ilave edip posta ku-
tusuna atmanız yeterlidir.” 

Mustafa İşcel ÖVP WB’den aday

Viyana’da Gaziantep şöleniBenim anlayamadığım, ne-
den bu birlik olma düşün-
cesi, bir araya gelme dü-

şüncesinin politik tavır, kültürel 
amaçlar, Alevilerin hak taleple-
ri, baskı grubu oluşturma, yar-
dımlaşma, dayanışma için değil 
de, Alevi örgütleri üzerinden po-
litikacı yetiştirme ya da Alevi ör-
gütlerine yönetici olanların seçim 
zamanlarında bir partiden aday 
olmaları için araca dönüşüyor.

Alevi örgütlerinin tüzüklerinde 
böyle bir şey mi yazıyor da biz bil-
miyoruz. Yani Alevi örgüt başkan-
ları ve diğer üyeleri seçim zaman-
larında doğal politik aday mıdır 
yazıyor.

Nasıl bir anlayış anlamakta zor-
lanıyorum. Alevi örgütlerinde yö-
netici olacakların, örgütlerimiz-
de aday olurken artık bir onur ve 
ikrar belgesi imzalamaları gereki-
yor. Örgütümün başkanlığı ve yö-
neticiliği dışında başka bir aday-
lık içinde bulunmayacaklarına 
dair olmalı bu. Alevi örgütlülüğü-
ne saygı duyulmalıdır. 

Bütün üyelerin rızası olmadan 
nasıl oluyor da anında sicim sıra-
sında kimi örgütünü yüzüstü bı-
rakıp, kimi ise son ana kadar her 
ikisinde yönetici kalıp, seçilmezse 
görevinde kalmayı garantilemeye 
çalışıyor. Bu yüzsüzlük değil mi, 
bu Alevileri ve örgütlerini atlama 
tahtasına çevirmek değil mi?

Alevi örgütleri bu kadar mı 
önemsizdir. Alevi örgütler bu ka-
dar mı paravan kuruldu. Alevilerin 
sorunları sadece parlamentoda  
çözülecekse, hiç zaman kaybetme-
den, bu örgütler üzerinden harca-
nan enerji boşa gitmeden Alevi ör-

gütleri kapatılmalıdır. Böylelikle 
amaca daha az emek ve enerji 
harcanmış olur. Ne diye kültürel, 
sosyal, siyasal, eğitsel faaliyetler 
gösteriyoruz. Sadece politikacı ye-
tiştirecek bu enstitü kuralım olsun 
bitsin. 

Politika yapacak olanlar Alevi 
örgütlerine yönetici olmadan ne 
yapacaklarına karar vermelidir-
ler. Alevilik amaç mı araç mı? Bu 
kadar açık olan bir süreçte amaç 
olmadığı, araçsallaştırıldığı gayet 
açık ve Hasan Topkaya canımız, 
“’yok kişisel ikballeri için, yok gu-
rupçuluk’ suçlamalarıyla yol al-
mak mümkün değil” diyerek ale-
nileşmesini öneren bir tutumla 
her yol mübaha getiriyor.

Artık feodal örgütler olmak-

tan çıkmak durumundayız. 
Politikacılık gizli amacıyla Alevi 
örgütleri kullanılmamalıdır. Alevi 
örgütünde yöneticilik yapmayı 
yeterli bir amaç, onurlu bir basa-
mak, kariyer sayan insanlarımız 
bununla yetinmelidir. Şu olabilir; 
örgütlerimizde bir süre yetişmiştir, 
bulunmuştur, ancak yetersiz bu-
lur ya da daha farklı amaçlar ta-
şır, o zaman hiç örgütlerimize ye-
niden bulaşmadan, kullanmadan 
gider aday olur, ya da o partilerde 
çalışır, kendini gösterir, aday olur. 
Böyle bir yüzsüzlük olur mu? O 
partiler, üyeleri ve seçmenleri için 
de hakaret değil mi. Nicesi oralar-
da çabalayacak, politika yapma-
yı kendi partileri üzerinden sağla-
yacak ve başka bir örgütten gelen, 

daha popüler bir aracı kullandığı 
için aday adayı olacak. Nice Alevi 
kökenli aday ise yine Alevi adı al-
tında aday olmayı onurlu bir du-
ruş sergileyerek red etmektedir. 
Alevi kimliği seçimde aday olur-
ken bir araç değildir. Ancak Alevi 
kimliğini saklamakta bir o ka-
dar onursuzluktur. Bu bir ikilem 
değildir. Bu bir topluluğun üyesi 
olarak topluluk bilincinin ve de-
ğerlerinin araçsallaştırılıp, kulla-
nılması ile buna karşı olmak ara-
sında bir tercihtir. Alevi örgütleri 
feodal bir dayanışma aracı değil-
dir. Toplumsal, kültürel ve siyasal 
amaçları vardır. Bu amaçların dı-
şındaki tutumlar örgütleri kimlik-
sizleştirir ve kullanıma açık hale 
getirir. Siyasal arka bahçe olmaya 
hizmet eder. Aleviler ve örgütleri 
hiçbir partinin ve yönetici olanın 
arka bahçesi değildir. Bu bir tercih 
de olamaz. 

Ki görülen bir gerçek var, Alevi 
örgütleri üzerinden aday adayı 
olanlar son iki seçimdir neredey-
se aday adayı olmakla kaldılar. Bu 
da Alevi örgütlerinde çokça tartış-
ma yarattı ve ne kadar sığ bir süreç 
yaşadığımız ortadadır. 

Alevi örgütleri politik amaç-
la kullanılmamalıdır. Sizin bir-
lik dediğiniz Alevilik için olmalı-
dır. Aleviliği kullanıp da politika 
yapmak için bir araya gelip da-
ha büyük bir baskı aracına dö-
nüşmek için değil. Bunun bede-
lini Aleviler çok ağır ödeyecekleri 
açıktır. Bunun önüne geçilmelidir. 
Aleviliğin siyasallaşmasıyla, yö-
neticilerinin bu siyasallığı kendi 
kişisel ikbal ve hedefleri için kul-
lanmaları aynı şey değildir.

Aleviliğin Siyasallaşması 

Hasan Harmancı
Son zamanlarda birlik düşünce adı altında bir 

araya gelme ve bu amaçla çeşitli hedefler, sonuç-
lar yayınlanmaktadır. Bu uygulanması önerilen 
birlik stratejisi gayet makul ve elbette heyecan 

verici. Bunun için birçok yöntem de uygulanabilir. 
Peki, kimle nasıl bir araya gelinecek. Karşılıklı 

yapılan tartışmaların “bel altı” olduğunu bildiği-
miz bir yer de bunun yöntemi biraz onur ve kimlik 
üzerinde yapılması gerekmiyor mu? Alevi felsefesi 

böyle oldu bitti görüşmelerinde bir dar, bir özür 
mekanizmasını işletmeden çözüm ürettik, ikrar 

aldık, birlik olduk denebilir mi?
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Bakara Süresi  81.  Ayet 
:“Hayır! İş onların dedi-
ği gibi değil, gerçek şudur: 

İnsanları Allah adına kandırıp, 
boğazlarına kadar günaha batan-
lar, cehennemde sonsuza dek ka-
lacaklar” Tevbe Süresi: 34 : “Ey 
iman sahibleri, din adamlarin-
dan bir cogu insanlarin malleri-
ni haksızca yerler ve Allah yolun-
dan geri çevirirler” Lokman Süresi 
33.Ayet :“ Allah’ın sözügerçektir. 
Aman o yaman aldatıcı sizi Allah 
ile aldatmasınlar.” Tevbe Süresi 
31. Ayet:“Allahı bırakıp bilginle-
rini, 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 or-
tak kostuklari seylerden yücedir.”

Sevgili Yeni Vatan Gazetesi 
okuyucuları, hepimizin ana dili-
miz ile Kur’an’ı Ker’im’i okuyup 
sonra tedebbür (inceden inceye) 
ile düşünmemiz konusmamız ge-
rektigini 16 yıldır bu gazetenin say-
falarında sade vatandaşlar olarak 
rica ediyoruz. Niye? Çünkü men-
subu olduğunuzu ifade ettiğiniz 
İslam dininin sahibinin sizinle di-
rek irtibata geçtigi biricik kaynak 
olan Kur`an`ı Ker`im`i okumazsa-
nız o yaman aldatıcılar sizi "Allah" 
diyerek aldatacaklar ve  sizi  kula 
kul yapacaklar. Sefaat`ci (Allah ile 
insan arasında aracı)  diye ya biri-
ni, bir eşyayı ya da kutsal diye ta-
nımladığı kişileri koyup sizi kor-
kutacaklar. Hatta Kur´an`i Ker`im 
in şiddetle bir ruhban yani din sı-
nıfını ya da din adamını red eder-
ken sizi din adamı kisvesi altında 
Kur`an`i Ker`im  dışı veya anlama-
dığınız ayetleri bilerek ve cahilli-
ğinden ve gelenekten kalma yan-
lış anlamlandırarak aldatacaklar. 
Ne diyor Lokman Süresi 33. "Aman 
o yaman aldatıcı sizi Allah diye-
rek aldatmasın"...Dakikada bir 
ağzına Allah ve Peygamber ala-
rak insanların samimi inançları-
nı sömürenlere dikkat diyerek bir 
soru sormak istiyorum:  Bunu bi-
liyor muydunuz: Kur`an`ı Ker`im 
dini meslek edinmiş bir din sını-
fının (Ruhbanlik) oluşmasını şid-
detle ve nefretle men eder.  Kim 
din adamlarını şiddetle kınıyor? 
Cenab-ı Allah. Nerede? Kur`an`ı 
Ker`im`de. Burada din adına ina-
nanların maddi (para, mal, mülk 
vs) ve manevi (duygusal anlam-
da her sey) varlıklarını haksızlık-

la 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 yenebilece-
ğini hangi ayette vurgulamakta-
dır? Bu bir davet değil midir? 

Ne yazık ki, Müslümanlar 
bu Kur`an ayetlerini geçmiş-
te olup, geçmiş olaylar olarak 
Yahudi hahamları şöyle yapmış, 
Hıristiyan papazları böyle de-
miş diye anlatırız. Birçoklarımız 
ise bunlardan tamamen haber-
siz. Halbuki Kur`an`da bizzat 
Allah, bize geçmişteki bu kavim-
lerin durumunu anlatıyorsa, bu-
nun önemli bir sebebi acaba yok 
mu? Bu ayetleri inceden inceye 
düşünmeye(Tedebbür etmek) da-
vet etmek yanlış mı? Bu ayetler-
de Müslümanlara  uyarı ve öğüt 
yok mu? Başka bir değişle Allah 
bizzat bu iki ayette "siz de böyle 

Müslüman din adamlarının tuza-
ğına düşmeyin" öğüdü yok mu? 
"Bu din adamlarınının sizi Allah 
diyerek aldatmasını  durumu ka-
bul etmiyorum ey kulum ve hat-
ta şiddetle ve nefretle kınıyorum" 
demiyor mu Cenab-ı Allah? İşte 
yukarıda Tevbe Süresi 31.  Ve 34. 
Ayetlerini  dikkatlere sunduk. Bu  
bir davet değil midir?  Kararı dü-
şünerek ve çevrenize bakarak ak-
lınızda tartarak- siz ama yalnızca 
siz-kimseye danışmadan karar ve-
rin. Eğer vicdanınız temiz ve aklı-
nız hür ise tek başınıza düşünün. 
Atın beyinlerinizdeki paslanmış 
düşünceleri ve  atalarımızdan kal-
ma Kur`an`ı Ker`im dışı İslam di-
ye size yutturulan gelenek ve gö-
renekleri. Kur`an`da Allah`a mı 
inanacaksınız yoksa çevreniz-
de size Kur`an dışında örnekler 
veren kişi, kurum ve kuruluşla-
ra mı? Eğer ahirete inanıyorsanız 

hesabınızı tek başınıza Allah`a 
mı verecekseniz yoksa çevreniz-
deki kişilere mi? Yalnızca Allah`a 
ve tek başınıza verecekseniz niye 
Kur`an`ı Ker`im`i sözde elinizde 
tutup okumamakta direniyor baş-
kaları bana anlatsın diyorsunuz. 
Orada Cenab-ı Allah`in Kur`an`ı 
Ker`im`de öğütleri öbür taraf-
ta kesin olduğu şüpheli rivayetler 
yok mu? Benim liderim bunu dedi 
ve yazdı lakırtıları...Evet lakırtılar 
yani boş laflar..Bunlara Kur`an`i 
Ker`im “lakırtı-boş laf edenler” 
diyor.  Bkz. Sure 31/6; Sure 74/45

İslam “en akla uygun ve en do-
ğal bir din” olduğuna göre, bir di-
nin mesajı, aklın ve bilimin reh-
berliğinde bir toplumu çağdaş bir 
toplum haline getirebilir. Bakın 
Avusturya`da halimize... 50 yıl-
dır buradalardayiz niye çağdaş bir 
resmimiz yok ve hatta parampar-
çayız. Güya Müslümanlarız. Acaba 

Kur`an`da Allah`ın öğütlediği ay-
dın, aklını kullanan insanlar mı-
yız? Niye acaba? Acaba kendileri-
ni dince yetkili gören çok bilmiş 
cahillerin elinde, insanları yanlış 
yönlere sevk eden, siyasal ve mad-
di çıkar sağlayan güçlerin elinde 
din resmen bir sömüren araç ha-
line mi getirilmiş? Öyle ise bu yan-
lış mesajlar nasıl, aklın ve bilimin 
rehberi olabilir? İslam, akıl ve ay-
dınlık bir din ise, anlamı bilinme-
yen sözlerle yaşanan bir din, nasıl 
akla seslenebilir? Aracıların te-
keli altında anlamadan yaşayan 
bir dinde Müslümanlar bu sözde 
Kur`an`ı Ker`im dışı gelenek ve gö-
renekleri manevi yaşantının doğal 
bir biçimi sanıyorlar. Sevgili Yeni 
Vatan Gazetesi okuyucuları soru-
yorum: Bu tür bir manevi yaşan-
tı içerisinde olan bir toplum, nasıl 
çağdaş bir toplum olabilir? Siz me-
rak etmeyin. Kur`an`ı Ker`im ça-

ğın çok ilerisinde, doğru ile yan-
lışı birbirinden ayıran “ Furkan” 
olan bir kitap. Yapılacak iş nedir? 
Bırakın çevrenizi en başta ken-
dinizi ve ailenizi kurtarın. Daha 
sonra çevrenizi. Yapılacak en acil 
şey, toplumun her bireyini doğ-
rudan ana dili doğru ve güvenilir 
tercüme-mealleri olan Kur`an`ı 
Ker`im`le tanıştırmak olacaktır. 
Dikkat ana diliniz ile Kur`an` oku-
maktan bahsediyoruz...Kur`an 
ayetlerinin açıklaması olan Tefsir 
kitaplarında hassas olunması ge-
rekiyor. Bakın Mehmet Akif Ersoy 
zamanında bu yanlış, İsrailiyet, 
Hıristiyan kaynaklarının des-
tan 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 söyle-
yenlere de hemen "bunlar kitap-
ta vardır" yani, "hadislerde var-
dır" 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 binler-
ce yalan uydurdun. Kur`an dini-

ni 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 tip-
lerini böyle çok sert ve ödünsüz ce-
vaplar verirken, ne yapılması ge-
rektiğini 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 zama-
nında bir çok din uleması var-
ken neden seçildiğini anlaşılı-
yor...Bakın Avusturya`da birçok 
örneği var...İşte bu rahatsız olan 
ve kendilerine muhafazakar ve 

dindar olan kişilerin en büyük 
sorunlarının temelinde yatan 
gerçek nedir?  Cevap basittir. Bu 
kişiler Kur`an`ı Ker`im`i yavaş 
yavaş ana dilde okuyup anlama-
mışlardır. Arapça ezberledikleri 
ayetlerle ve hatta ayetlere bak-
makla veya Arapça ayet dinleme 
ile Allah`ın rızasını kazanacak-
larını zannederler..Bunu birile-
rinden öğrenmişlerdir..Ancak 
Kur`an`ı Ker`im`i ana dilinde 
okuyup anlasa o yaman aldatı-
cı olan din adamı kılıklı sözde 
İdris özde İblis'in kim olduğunu 
Lokman Süresi 33. ayette tespit 
edecek: "Aman o yaman aldatı-
cı seni Allah diye aldatmasın." 

Kuran ve çeşitli kaynaklardan  
toparlayan, Birol Kılıç

Büyük davet! 
 

Kur`an din adamı, ruhban sınıfı İslam’da 
yoktur diyor. 

Kur’an Allah adına aracılık, tefecilik yapan 
ve yeryüzünde Cennet pazarlayan Evliya-i  
Şeytan ruhban sınıf ve temcilcilerine karşı 

mücadeleye davet ediyor.
Ey “boynu bükükler” ve “boynu 

bükülesiler” bu büyük daveti
neden kumlara gömüyorsunuz?
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BASIYORSUN DOLANDIRICI?

Dönercilerin kendi şikâyetlerin-
den biri de, kendilerine gelen ha-
zır dönerin kilogramağırlığının 
hiçbir zaman gerçeği yansıtmama-
sı. Dönerin sarılı olduğu folyo açıl-
dığında içinden akan su, dönerin 
toplam kilogramağırlığının yüzde 
10 ila 15’ini oluşturuyor. Terbiye 
sosu, dondurulmuş etin çözülme-
siyle akan sular, kilogramağırlığı-
na dâhil olmuş oluyor. Döneri şi-
şe takıp, ızgara önünde pişirmeye 
başlandığında ise, etin içerisinde-
ki suyun tepeden buharlaşıp uçtu-
ğu görülebiliyor. Bu konudaki en 
büyük tartışma ise döner etinin 
içerisine, gramajı arttırabilmek 
adına su basılıp basılmadığı yö-
nünde yaşanıyor. Öyle ki, bazı dö-
nerciler kar etmek amacıyla döner 
etine sadece (!) yüzde 10 oranında 
su basmaları veya enjekte etmele-
ri ile övünüyorlar. Çünkü başkala-
rı bu oranı daha fazla tutuyor. 

ÇÖPE ATILMASI GEREKEN 
DÖNERİ TEKRAR DONDURUCUYA 

NİYE ATIYORSUN?
 
İnsan sağlığı için büyük bir teh-
like teşkil eden bir başka durum 
ise, gün sonunda arta kalan dö-
ner. Pek çok dönerci, gün sonun-
da kalan döneri çöpe attığını söy-
lüyor, ancak bu ne kadar doğru? 
Kalan döneri derin dondurucu-
ya atıp, yeri geldiğinde geri taktı-
ğını itiraf eden dönercileri nereye 
koyacağız? Bir takım dönerciler 
kendi ceplerini insan sağlığın-
dan üstün tutarak çeşitli metot-
lar geliştiriyor. Örneğin 20 kilog-
ram dönerden gün sonunda 3–4 
kilogram arta kalıyor. Kalan döne-
ri çöpe atmak yerine, derin don-
durucuya atıyor. Ertesi gün 10–15 
kilogramlık döner takılıyor ve bu 
döner erken bitince, derin dondu-
rucudan gizlice, yani müşteri gör-
meden eski döner takılıyor. Bir iki 
tur ateş karşısında dönen döner, 

buzlu görüntüsünü kaybedince 
müşteriye tazeymiş gibi satılıyor. 

SÖZDE DÖNERCİ, ÖZDE DOLANDIRI-
CILIK DİYE BUNA DENMEZ Mİ? 

Kalan dönerle ilgili bir başka yön-
tem de, yine derin dondurucuya 
atılmış dönerin küçük parçalar ha-
linde tiftiklenip fırınlarda pişirilme-
si, ardından da biraz taze dönerden, 
biraz da eski dönerden katılarak 
müşteriye verilmesi. Kurnaz döner-
ciler, müşterinin bu dönerden baş-
ka her şeye benzeyen şeyi nasıl yi-
yebileceklerinin de yolunu bulmuş. 
Sos, soğan ve acıyı sandviçin veya 
dürümün içine daha fazla basarak, 
kötü tadı bir nebze olsun indirgiyor-
lar. Bu yöntemler insanın adeta mi-
desini kaldırıyor. 

HELAL Mİ, HARAM MI? BÜYÜK 
SAHTEKARLIK!

Dönerciye sorulan klasik soru: 
Etiniz Helal mi? Dediğimiz gibi bu 
seri üretim hayvanlarının her bi-
rinin kesimini denetlemek müm-
kün değil. Üstelik hazır döner üre-
ten Avusturya firmaları da var. 
Küreselleşen bir dünyada yaşı-
yoruz. Et kim bilir nerelerden ge-
liyor? Dönerciler üretici firmala-
rına ısrarla sizin sorduğunuz bu 
“Helal mi?” sorusunu soruyor 
mu? Dönerciler, çalıştıkları firma-
ların üretim mekânlarını ziyaret 
ediyor mu? Kendi gözleriyle kont-
rol ediyor mu? “Etimi senden ala-
cağım ama bir bakalım nasıl üre-
tiyorsun?” diye soruluyor mu? 
Birçok toptancının, üretici firma-
nın tarihi geçmiş veya geçmek 
üzere olan etleri elden çıkarmak 
için çok düşük fiyatlara birdenbi-
re piyasaya sürdüğünü, bunun da 
en çok dönercilere satıldığı devlet 
sırrı değil. Herkesin bildiği bir ger-
çek. Avusturya’da genellikle kıy-
ma döneri yiyoruz. Bu kıymanın 
içine neler karıştırılıyor? Et ve ta-
vuk döneri aynı fiyata satan dö-

nerciler var. Et ve tavuk nasıl aynı 
fiyat olabiliyor? Etin içinde ne var 
ki, bu kadar ucuza satılabiliyor? 

HIRSIZ ELEMAN, HIRSIZ 
ORTAK SORUNU

Dönercilerin, bizzat kendilerinin 
rahatsız oldukları bir başka konu 
da güvenilir eleman bulma zorlu-
ğu. Daha önce bir başka yerde ça-
lışmış döner ustasını, kasa ele-
manını veya garsonu güvenip işe 
almakta zorluk çektiğini, kendile-
ri dile getiren dönerciler bu sektör-
de çalışan kişiler hakkında bir ve-
ri bankası oluşturulmasını istiyor. 
Böylece bir elemanın daha önce 
ne sebeple eski işinden ayrıldığı 
bilinebilecek çünkü kimse daha 
önce hırsızlık yapmış bir personel 
ile çalışmak istemez. İşverenlerin 
işe alacakları kişiler hakkında 
böyle bir talepleri var, ancak ta-
bii ki işe bir de diğer taraftan bak-
mak gerekiyor. Hızlı yiyecek sek-
törü ucuz işçinin çalıştırıldığı en 
büyük sektörlerin başında geli-
yor. Sadece dönercilerde değil, et 
ve piliç üretimi yapılan fabrikalar-
da da çoğu zaman kendi anayur-
dunda mağdur olup Avusturya’ya 
gelen ve sonunda daha çok mağ-
dur olan işçiler çalışıyor. 

TEMİZLİK! AĞIR, PİS, YAĞLI
 BİR HAVA VE ORTAM

Değinilmesi gereken bir başka 
nokta ise elbette temizlik. Döner 
gibi yağlı, sosları etrafa sıçrayan 
bir yiyeceğin yapıldığı ortam is-
ter istemez kirlenir. Bir süre son-
ra havalandırmaların ortamda-
ki yağdan tıkanması da normal. 
Ancak vatandaş üstü başı döner 
kokmadan bir dönerciden çıka-
mayacak mı? İşletme için olduk-
ça masraflı olabilir, ancak bu da 
işin bir parçası. Birçok kişi dö-
nercilerin mekânlarına hâkim 
olan o yağlı ağır havanın içeri-
sine girmek istemiyor. Zahmetli 

olduğu için haftada bir temiz-
lenmesi gereken havalandırma 
filtreleri, keyfe keder temizleni-
yor. Peki, dönerciler doğayı ne 
kadar düşünüyor? Gün sonun-
da döner tepsisinde biriken en 
az 1–2 kilogramlık yağ nereye dö-
külüyor? Magistrat’ın işletmele-
re atık yağlarını dökmesi ve son-
ra Magistrat’a teslim etmesi için 
özel bidonlar verildiği biliniyor. 
Kaç kişi lavaboya veya çöpe değil 
de, bu bidonlara döküyor yağını? 
Bilmeyenler için söyleyelim, dün-
yadaki su kirliliğine yüzde 25’ini 
evlerden çıkan atık yağlar sebep 
oluyor. Artık siz işletmelerin ya-
rattığı kirliliği düşünün. 

Dönerciliği, uzmanlık ala-
nı döner olmayan birçok kişinin 
de meslek edindiğini görüyoruz. 
Semmel’in içine döner koymalar, 
markette döner satmalar, kısa-
cası her gün yeni bir icat çıkıyor. 
Bazı yerde döner 1,5 Euro’dan, ba-
zı yerde 4 Euro’dan satılıyor. Biz 
size söyleyelim, dönercinin ce-
bini yakmadan, vatandaşı da et-
ten mahrum etmeden döner sand-
viç yapmak için 1 kilogram döner 
etinden 5 sandviç çıkarmak gere-
kiyor. Bir kilogram etten ne kadar 
fazla sandviç çıkarsa, dönerin fi-
yatı o kadar düşebiliyor. Vatandaş 
1,5 Euro’ya döner yediğinde, nere-
deyse sadece sos ve salata yemiş 
oluyor. Bunun standardı ne ola-
cak? Üstelik bu tip uygulamalar 
kaliteyi düşürürken dönercilerin 
kendilerini de haksız rekabet yü-
zünden rahatsız ediyor. 

Bunca olumsuzluğa rağmen, 
işini hakkıyla yapan, çok güzel iş-
letmeler var. Doyurucu olması, fi-
yatının uygunluğu, anında taze 
bir şekilde hazırlanması ile 7’den 
70’e herkesin beğenisini kazan-
mış bir yiyecek döner. Bu yiyece-
ğin, bu kadar başarı kazanmışken 
daha dikkatli, özenli, kurallara 
uyarak, vatandaşı kandırmaya-
rak, insan sağlığını düşünerek ha-
zırlanması gerekmez mi? 

Bize has, bize özgü, bir yan-
dan da bizi temsil eden, 
Avusturya’da satışları ton-

larla ölçülen bir ürünün bu den-
li yaygın olması mutluluk yara-
tırken, bu kadar çok yenen bir 
yiyeceğin önümüze gelene kadar 
nasıl bir yoldan geçtiği de büyük 
önem taşıyor. 

DÜRÜST DÖNERCİLER ALINMASIN

Yeni Vatan Gazetesi döner ve et ala-
nında çalışan adını vermek isteme-
yen birçok kişi, kurum ve kuruluş 
ile oldukça zaman alan zahmetli 
görüşmelerde bulunarak hazırladı-
ğı aşağıdaki yazıyı, döner hakkın-
daki bilgiler ile kamuoyunun dik-
katine sunmayı görev biliyor. İşini 
temiz yaptığını iddia edenlerin bu 
analizi kendi üzerine alınmamala-
rını tavsiye ederiz. Kamunun çıka-
rı onların kazandığı para ve ünden 
daha önemlidir. Onların ortağı de-
ğiliz, insan gibi çok fazla uçmadan 
ve vergilerini dürüstçe vererek iş-
lerine devam etsinler. Hatta döner 
ismini kirletenlere karşı eğer bu 
kadar rahatsız iseler en büyük mü-
cadeleyi onların vermeleri gerekir.

NİYE SORGULAMIYORUZ?

Tavuk veya dana eti nerelerde, han-
gi şartlarda üretiliyor? Örneğin, bir 
tavuğun sadece 40–50 gün içinde 
yumurtadan piliç haline geliyor ol-
ması artık bir sır değil. Bu kadar ça-
buk bir şekilde büyütülen, seri üre-
tim mamulü her tavuk için İslami 
kesim şartlarının yerine getirileme-
yeceği de aşikâr. Birçoğumuz yedi-
ğimiz döner etinin Helal olduğunu 
düşünüyoruz. Ancak fabrikalar-
da hazır dönerler için kesilen etle-
rin nereden geldiğini, hangi şartlar 
altında kesildiğini, içine ne karıştı-
rıldığını bilmiyoruz. Hiçbirimiz de 
bunu sorgulamıyoruz.  

DÖNERİN HAZIRLANIŞI 
NASIL OLMALI? 

Bilmeyenler için işin ustalarının ağ-
zından anlatalım. Esasen döner eti 
aşçı tarafından hazırlandığında, 
tavuk ise tavuk budunun kemik-
lerinden ayrılması, et ise filetolar 
halinde kesilip açılması ile başla-
nıyor işe. Bazen tavuğun derisi et 
kuru olmasın diye aralara konabi-
liyor ancak bu oranın çok az tutul-
ması gerekiyor. Et dönerde ise sığır, 
dana, koyun veya kuzu etinin but 

kısmından kullanılması gerekiyor. 
Lezzet vermek için kıyma kullanı-
labilir ancak dönerin tamamı kıy-
madan yapıldığında daha az mali-
yetli olduğundan genellikle kıyma 
döner yemekteyiz. Fileto haline ge-
tirilmiş etler, yoğurt veya süt ile so-
ğan suyunda ve aşçısına göre deği-
şen baharatlarla terbiye edilip en az 

5–6 saat dinlendiriliyor, ardında da 
tek tek döner şişine diziliyor. 

NE KADAR SAĞLIKLI? BUYRUN 
KARAR VERİN! 

Çoğu zaman bu şekilde hazırlanan 
dönerler folyolara sarılarak derin 
donduruculara atılıyor. Ancak et 

eğer döner olmadan önce dondu-
rulmuş bir şekilde geliyorsa, önce 
çözülüyor ve terbiyenin ardından 
tekrar donduruluyorsa, biz o döne-
ri yiyene kadar et iki kere donmuş, 
iki kere çözülmüş oluyor. Bu durum 
ne kadar sağlıklı, sormak gerekiyor. 

DÖNERE NE HAKLA SU 

Dönere neden su basılıyor? Taze olmayan döner neden vatandaşa sunuluyor, 
kalan döner neden çöpe değil de dondurucuya atılıyor? Kötü dönerin içine sos 

basınca yenecek hale mi geliyor? Temizliğe neden gereken önem verilmiyor?
Döner, Avrupa'da Mc Donalds'ı en fazla zorlayan fast food yani hızlı yiyecek ürünü. Fast food devlerini 

sıkıntıya sokan dönerin Viyana'da bulunmadığı yer yok. Avusturya'nın artık köylerine kadar girmiş durumda. 
Hem bütçeye uygun, hem de hamburgerden çok daha sağlıklı ve lezzetli bir ürün olması bakımından her 

kesimden insan tarafından tercih ediliyor. 

TEMİZ DÖNER
İSTİYORUZ 
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Firmaların dağıttığı hazır dö-
ner yerine gerçek döner olsa, 
daha fazla satılır ve tüketilir. 
Ayrıca birçok büfede musluk 
suyu yok. Dolayısıyla yeterin-
ce hijyenik ortamda çalışamı-
yoruz. Her büfede su tesisatı ol-
ması lazım.

Ramazan Şahin
 (dönerci, Türkiye)

Avusturya’ya gelme-
den tavuk döneri ter-
cih ederdim. Ama 
burada döner yapı-
mında kullanılan etin 
sağlıklı ve taze oldu-
ğuna inanmıyorum. 
Onun için döner ye-
meyi çok fazla tercih 
etmiyorum.

Sibel Öztürk 
( öğrenci, Türkiye)

Hem Avusturya’da 
hem de Türkiye’de dö-
ner yedim. Bence ara-
daki fark tartışılmaz 
bile. İstanbul’daki dö-
nerin eti çok daha ka-
liteli ve lezzetli. 

Egle Skulskyte 
( öğrenci, Litvanya)

 Buradaki dönerin ta-
dı Türkiye’dekinden 
daha iyi. Belki fiyat 
farkından, belki için-
dekilerden, damak 
zevkime daha uygun 
olduğunu düşünüyo-
rum. Ancak satışın da-
ha hijyenik ortamlar-
da yapılması gerekir.

Aykut Ayyıldız 
( komi, Türkiye)

Burada çok ender ola-
rak döner yiyebiliyo-
rum. Bunun nedeni dö-
nerin tazeliğinden ve 
temizliğinden şüphe 
etmem ve etin hiçbir 
tadı olmaması. Plastik 
gibi olan et, ancak bir-
çok sosun karıştırıl-
masıyla yenilebilir ha-
le geliyor. Dolayısıyla 
Türkiye’de mis gibi 
olan dönerin yanında 
buradakinin esamesi 
bile okunmaz. . 

Begüm Honça 
(öğrenci, Türkiye)

Tavuk eti çabuk bozulan bir et türü-
dür ve bir gün içinde tüketilmesi gere-
kir. Çoğu satıcı bunu önemsemediği için 
buradaki dönere güvenmiyorum. O yüz-
den büfeler yerine restoranlarda et dö-
ner yemek daha fazla hoşuma gidiyor.

Yasmin Kazar 
( öğrenci, Türkiye)

Döneri severek yiyorum ama 
kebap satan bazı büfelere gü-
venemiyorum. Aklıma bir-
kaç yıl önce Almanya’da or-
taya çıkan et skandalı geliyor 
(Gammelfleischskandal). 
Büfeler resmi kurumlar tara-
fından daha sık denetlenmeli, 
özellikle de döner için kullanı-
lan etler.

Lukas Wojta 
( öğrenci, Avusturya)

 “Döner mit allem” zihniyeti, 
dönere yapılmış en büyük ha-
karettir. Normalde döner, etin 
kalitesi ve güzel sunumuyla her 
zaman lezzetli bir kebap çeşidi 
olmuştur. Ama buradaki fabri-
kasyon döner “cacık” diye an-
lamsız bir sos ile mundar edil-
miştir. Avusturya’da dönerin bu 
kadar yaygın olmasının tek ne-
deni, böyle az paraya bu kadar 
fazla et yemenin başka imkânı 
olmamasıdır. Yağlı ve kayış gi-
bi böyle yalancı döner olmaz ol-
sun!

Berk Göltepe 
(öğrenci, Türkiye)

Birçok dönerci önceki günden 
kalan eti derin dondurucuya 
atıyor, ertesi gün yine kullanı-
yor. Ayrıca döneri hazırlamak 
için etin sinirli ve kötü olan ka-
lan parçaları kullanılıyor. Çok 
sağlıksız bulduğum için yemi-
yorum. 

Murat Hoca 
(aşçı, Türkiye)

"Avusturya’daki döner porsiyonları büyük olmasına rağmen, 
lezzeti damak tadıma hiç uymuyor. Burada satılan etin ta-
dı, Avusturyalıların damağına uyması için yıllar içinde de-
ğişmiş; örneğin buraya has soslarla servis ediliyor. Bu da mil-
li yiyeceğimiz orijinal döner kebaptan daha çok, “Avusturya 
toplumuna entegre olmuş döner” imajını veriyor. "

Beyza Gürdoğan 
( öğrenci, Türkiye)

Ucuz olan yerlerde döner etinin ka-
litesi çok kötü. Kötü olduğunu ta-
vuğun yağından bile anlayabilirsi-
niz. İyi olan yerlerin sayısı da çok 
az. Ayrıca genellikle metro durak-
larının yanındaki döner büfeleri 
de pis. Bu şekilde satılan dönerler-
le Türk mutfağına haksızlık edildi-
ğini düşünüyorum. Dikkatli olun-
ması gerekiyor. 

Diego Meier 
( öğrenci, Almanya)

RÖPORTAJ

DÖNER İÇİN NE 
DEMİŞLERDİ ?
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Viyana – Paris’de çıkarı-
lan Mizah Dergisi Charlie 
Hebdo’ya dinci Selefi 

Vahabi gericilerinin yaptığı sal-
dırının ardından, devlet baş-
kanlarının Fransa ile dayanışma 
içinde olduklarını beyan etme-
lerinden sonra, Viyana’nın mer-
kezinde bulunan Sudi Arabistan 
Kral Abdullah Merkezi üzerine ya-
pılan tartışmalar yeniden alevlen-
di. Geçtigimiz Cuma günü, Suudi 
Arabistan’da muhalif Blog ya-
zarı Ralf Badawi, Web sayfasın-
da “Müslümanların, Yahudilerin, 
Hıristiyanların ve Ateistlerin eş-
değer olduğu” düşüncesini pay-
laşmıştı. Bu paylaşım nedeniyle 
“İslam’a hakaret etti” denilerek 
50 kırbaç cezasına mahkûm edil-
mişti.  Kendi ülkesinde vatan-
daşlarına düşünce özgürlüğü ta-
nımayan ve düşüncelerini ifade 
ettikleri için vatandaşlarını kırbaç 
cezasına çarptıran bir anlayışla 
burada ülkemizde, nitelikli bir di-

ni dayanışma içinde bulunmamız 
mümkün olmadığını ifade eden 
Yeşiller, bu nedenlerden dolayı 
buradaki Merkez ile yapılan kont-
ratların iptal edilmesini istediler.  

Finansmanlar ve Kontratlar

Standart’ın sorusu üzerine 
Dışişlerinden yapılan açıklamada 
2015 tarihi sonuna kadar finans so-
rununun güvence altında olduğu 
açıklandı. Eğer sözleşme daha önce-
den iptal edilecekse Ulusal Meclisin 
kararı gerekmekte. Ayrıca Sebastian 
Kurz’un (ÖVP) bürosundan yapılan 
değerlendirmede, yargılanan Suudi 
Blog yazarı liderin yargılanmasına 
karşı Avrupa’da başlatılan protesto-
ları Avusturya’nın desteklediğini, o 
sorunun çözümü için tüm alanlarda  
– Bakanlık, Elçilik ve diğer tüm dip-
lomatik düzeyde - gerekli girişimler-
de bulunduklarını belirtildi. Olay 
şöyle neticelenmişti: Blok yazarı, 
Mayıs ayında ağırlaştırılmış ceza 
olan 1000kırbaç cezası, 10 yıl hapis 
cezası ve 1 Milyon Riyal(yuvarlak 
olarak 200.000Euro) para cezasına 
çarptırılmıştı.

Direnmek yerine 
Müzakerelerde bulunmak

SPÖ’nün Teşkilat Başkanı Andreas 
Schieder Standart’a verdiği röpor-
tajda yapılan sözleşmelere uyul-
masını anlayabildiğini, ama yine 
de Dışişleri Bakanlığının konu-

ya yaklaşımını doğru bulmadı-
ğını belirtti.  “Eğer orada konu-
ya ilişkin bir tasarı hazırlanır ve 
kapatılmasına karar verilirse, bi-
zim tarafımızdan karşı bir itiraz 
olmayacaktır, çünkü biz, bu mer-
kezin varlığının bir anlamı oldu-
ğunu düşünmüyoruz.” Schiedler, 
düşüncelerini şöyle ifade etti:” 
Bizler, evrensel insan haklarını 
savunmalıyız. Verilen kırbaçlama 
cezasını ya da Suudi Arabistan’da 

kadınların araba kul-
lanamamalarını onay-
lamamız mümkün de-
ğil. Bu tür yaklaşımlar 
bizim değerler siste-
mimizde temsil edi-
lemez.” ÖVP-Teşkilat 
B aşkanı  Reinhold 
Lopatka yakında de-
ğişecek olan Suudi 
Arabistan‘ın Viyana 
Büyükelçi değişimini 

hatırlatarak, yeni göreve gelecek 
olan Büyükelçiye Viyana da bulu-
nan Merkezin, dinler arası diyalog 
için çaba göstermesi konusunda 
yönlendirilmesini istedi. Burada 
yapılan çalışmaların, Suudi 
Arabistan’da da etkili olması ge-
rektiğinin altını çizdi, aksi takdir-
de hiçbir ortak sonuca varılama-
yacağını belirtti. İnsan kendine şu 
soruyu sormalı “Bu Merkezin var-
lık nedeni ne ?” 

Hükümet Sudi Kralı Abdullah Viyana 
kültür merkezini kapatacak mı ? 

Resmi olarak veri-
len Kırbaç Cezaları 
ardından, tartışmalı 
Diyalog Merkezinin 
kapatılması için 
Dışişleri Bakanlığı, 
Ulusal Konseyi görevli 
görüyor. SPÖ Teşkilat 
Başkanı Schiedler ve 
ÖVP Teşkilat Başkanı 
Lopatka bunun ne 
anlama geldiğini 
sorguluyor.

Viyana/Braunau – Salı günü 
“Kurier” de çıkan bir haberde, 
İçişleri Bakanlığının Hitler’in vari-

sine, Braunau am Inn’de Hitler’in doğduğu 
evi satın almak için bir teklifte bulunduğunu, 
Hitler’in varisinin bu teklifi reddetmesi durumun-
da, evin kamulaştırılmasının gündemde olduğu belirtildi. 

İçişleri bakanlığı evi 1972 yılında süresiz olarak aylık 4700 Euro’ya 
kiralamıştı. Yuvarlak olarak 800 metre kare büyüklüğündeki evin şu 
andaki aylık kirası 4.800Euro.Bakanlık ve Belediye binayı anahtar 
sayısına göre 60 ila 40 arasında ayırmıştı. Bu şekilde davranılma-
sının nedeni Hitler’in doğduğu bu evi Neo- Naziler için bir Hac ye-
ri haline getirilmesini engellemekti.2011 tarihinde yapılan yardımın 
kesilmesinden beri bina boş bulunuyor ve o tarihten beri 2. bir kira-
cı aranıyor. Yapılacak kira sözleşmesinde binanın tarihi müze ola-
rak kullanılması yasaklanmış durumda, burayı kiralayacak olanla-
rın bu maddeyi kabul etmeleri gerekiyor. Yeni kiracıyı mülk sahibinin 
de kabul etmesi gerekiyor.

Hukuki Değerlendirme

Daha önce burada “Volks-hochschule” ve “Halk Eğitim Merkezi” 
yapmak isteniyordu. Bu durum yapılan kira sözleşmesinde de yazı-
lıydı. İçişleri Bakanlığının binayı sosyal eğitim amaçlı kullanılmak is-
temesi, mülk sahibi tarafından kabul edilmedi. Bu nedenle diğer ba-
kanlıklara da binaya ihtiyaçları var mı diye sorulmuştu.

“Kurier” in haberinde İçişleri Bakanlığı sözcüsü Karl- Heinz 
Grundböck’ün kendilerine şu açıklamalarda bulunduğunu yaz-
dı: Hitler’in varisine Aralık ayında satış teklifinde bulunuldu. Eğer 
bu teklif kabul edilmezse, binanın kamulaştırılması gündeme ge-

lecek, bu kamulaştırmanın yapılabilmesi için yasalara uygunluğu-
nun bilirkişiler tarafından incelenmesi için Anayasa görevlilerine ve 
Sayıştay’a müracaat edildi, konu üzerine uzman bilirkişilerin araştır-
ma raporlarının Ocak ayı sonuna kadar bize ulaşacağını düşünüyo-

ruz. Ama kamulaştırma düşünülen en son çözüm yolu, makul 
bir fiyat üzerinde anlaşılabileceğine inanıyoruz. Mülk 

sahibinden satış için olumlu bir yanıt alır almaz-
da, satış uzmanı bir bilirkişiden binanın değeri 

üzerine rapor istenecek, alış için verilecek de-
ğerin piyasa değeri neyse o olacak. Verilecek 

fiyat çok yüksek olmayacak, çünkü bina 
kısmen bakımsız durumda.

Hitler’in doğduğu ev 
kamulaştırıyor

İçişleri Bakanlığı evi satın almak 
için teklif vermişti. Şimdi kamu-
laştırma olasılığı ele alınacak.
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Kalp krizinin üç önemli te-
tikçisi olan sigara kulla-
nımı, yüksek tansiyon ve 

kolesterol problemi bulunan er-
kekler, bulunmayanlara oranla 
hayata 10-15 yıl erken veda ediyor.

Oxford Üniversitesi tarafın-
dan yürütülen, İngiltere‘de 19 
bin erkek katılımcının 38 yıl süre-
since izlenmesiyle tamamlanan 
araştırmanın sonuçları, İngiliz 
Tıp Dergisi‘nin (British Medical 
Journal) Eylül sayısında ve in-
ternette yayımlandı. İngiliz Kalp 
Vakfı‘nın finansman sağladı-
ğı projede, yaşları 40 civarında-
ki 19 bin erkeğin sağlık durum-
ları, düzenli yapılan kontroller 
aracılığıyla 38 yıl boyunca izlen-
di ve elde edilen bulgular, Oxford 

Üniversitesi'nden uzmanlarca de-
ğerlendirildi. Araştırma raporuna 
göre, 50‘li yaşların başında kalp 
krizinin üç temel tetikleyicisi ola-
rak kabul edilen sigara kullanımı, 
yüksek tansiyon ve kolesterole sa-
hip kişiler, sigara kullanmayan, 
tansiyon ve kolesterolü normal 
düzeyde seyredenlere oranla 10-
15 yıl daha az yaşıyor. Uzmanların 
bulguları, üç unsuru barındıran 
kişilerin 70‘li yaşların ortalarına 
kadar yaşarken, sigara, tansiyon 
ve kolesterol sorunu olmayanla-
rın 80‘li yaşların ortalarına ka-
dar yaşadıklarını ortaya koyuyor. 
Oxford Üniversitesi'nden Prof. 
Peter Weissberg, raporda, “Bu ça-
lışma, 50‘li yaşlarda hala sigara 
içiyorsanız, kolesterolünüze ve tansiyonunuza dikkat etmiyorsa-

nız, yaşamınızdan kaç yıl feda et-
tiğinizi somut şekilde göstermesi 
bakımından önem taşıyor” ifade-
lerine yer verdi. Weissberg, üç te-
mel faktöre, vücut kütle endeksi, 
diyabet, stresli ve olumsuz iş ko-
şulları gibi faktörlerin eklenme-
siyle birlikte, kişinin yaşamın-
dan eksilen yılların sayısının da 
arttığını belirtti.Raporda araştır-
manın yalnızca erkekler üzerinde 
yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. 
Weissberg raporunda, bu sonuç-
ların kadınlar için de geçerli oldu-
ğunu düşünmenin yanlış olmaya-
cağını, sağlıklı bir yaşlılık dönemi 
ve uzun ömür isteyenlere bir de iyi 
haberleri olduğunu bildirdi.

Weissberg‘e göre, sağlık için 
50 yaşında ve sonrasında atılan 
olumlu adımlar bile oldukça et-
kili oluyor. Yaşam ve yemek alış-
kanlıklarında yapılan değişik-
likler, sigarayla vedalaşmak için 
50‘li yaşların bile geç olmadığı-
nı ifade eden Weissberg, herkesin 
40 yaşından itibaren düzenli sağ-
lık kontrolü yaptırmasını önerdi. 
Weissberg, “Hastalıklara daveti-
ye çıkaran üç temel faktörü haya-
tınızdan uzaklaştırmak için attı-
ğınız en küçük adımlar bile, size 
daha uzun ömür olarak dönecek-
tir” dedi.

Erkek ömrünü 
kısaltan nedenler

Erkeklerdeki erken ölüm sebepleri 
yapılan araştırmayla ortaya kondu.

Beyaz pirinç: 
Özellikle diyabetli hastaların be-
yaz pirinç yerine kepeli pirinç ve-
ya bulgur kullanmaları tavsiye 
ediliyor. Sık beyaz pirinç tüketen 
kişilerde de diyabet riskinin daha 
fazla olduğu belirtiliyor. Kepekli 
pirinç veya bulgur, daha fazla lif 
içeriyor, tok tutuyor ve kan şeke-
rini dengeliyor. 

Beyaz ekmek: 
Sofralarımızın vazgeçilmezi pi-

lavın 
yanında be-

yaz ekmekten de 
vazgeçmek hoşunuza gitmeye-
cektir ancak tam buğday ve çav-
dar ekmeği kalp damar sağlığı-
nız için çok daha faydalı. Beyaz 
ekmek ise çabuk sindirildiği için 
kan şekerini aniden yükseltiyor. 

Şekerli ve gazlı 
içecekler: 
Özellikle kola, içerdiği yoğun şe-
ker miktarıyla çok büyük tehlike 
teşkil ediyor. Araştırmalara gö-

re günde iki bardak şekerli gaz-
lı içecek tüketen bireylerin yüzde 
26 daha fazla diyabet riski bulu-
nuyor. Maden suyu, yeşil çay, ay-
ran tavsiye edilir. 

Kırmızı et:
Vücudunuzun alması gereken 
besinlerden biri kırmızı et an-
cak fazla kırmızı et tüketimi di-
yabet gelişimine neden olabili-
yor. Özellikle sosis, salam, sucuk, 
jambon gibi besinler riski iki ka-
tına çıkarıyor. Kırmızı et yerine 

beyaz et ve balık ürünlerinden, 
düşük yağlı süt ürünlerinden ve-
ya fındık gibi besinlerden prote-
in ihtiyacının karşılanması tavsi-
ye ediliyor. 

Fast food: 
Karnınız çok açken, oldukça çeki-
ci gelse de yüksek yağ içeren fast 
food yiyecekler kan şekeri sevi-
yesini bir anda yüzde 32 oranın-
da yükseltiyor. Bununla birlikte 
ihtiva ettiği tuz kan basıncını da 
olumsuz etkiliyor. 

Bu besinler kan şekerini 
adeta zıplatıyor! 

Bir besinin kan şekerini yük-
seltmesi için, ağzınızda şeker 

tadı bırakması gerekmiyor. 
Diyabetli olmasanız bile in-
sülin hormonunuzu aniden 
uyarmamak, kan şekerinizi 

zıplatmamak için aşağıda 
sıralanan besinleri tüketirken 

dikkatli olmak gerekiyor. 

Akşamları iş çıkışında ka-
nepeye uzanarak televizyon 
karşısında zaman geçirmek 
çoğumuzun yaşam stili ha-
line geldi. Ancak uzmanlar 
dinlenme sanılan bu hare-
ketsiz yaşamın tehlikelerine 
karşı uyarıyor. Spor yapıl-
maması, kas ve kemik faa-
liyetlerinin azalması iskelet 
sistemi için büyük sorun-
ları beraberinde getiriyor. 
İskeletimizin sağlıksızlığı iç 
organlara ve kalbe yansıyor. 
Sürekli ayakta durmanın ya-
nı sıra sürekli oturmak da 
sağlığa zararlı, bu yüzden 

uzmanlar dengenin bulun-
ması gerektiğine dikkat çe-
kiyor. Her iki durumda da 
günde 30 ila 40 dakika ara-
sında yapılacak yürüyüşle 
birçok problemin önüne ge-
çilebiliyor. 

Kemik sisteminin korun-
ması için mutlaka kalsiyum 
ağırlıklı beslenmeye de dik-
kat edilmesi gerekiyor. Kalbin 
de kaslarla birlikte çalıştığı bu 
yüzden kas sistemini güçlen-
dirici aktivitelerin kalp için de 
önemli olduğuna dikkat çeki-
liyor.  Uzmanlar dizi bağımlısı 
Türkiye göçmenlerini uyarıyor.

Televizyon karşısında 
uzananların dikkatine 

Dünyanın en ünlü üniversite-
lerinden Harvard’da yapılan bir 
araştırmada yağlı süt tüketen er-
keklerin sperm kalitesinde dü-
şüş gözlendi. Uzmanlar az yağ-
lı süt öneriyor. 

ABD’nin en ünlü üniversitesi 
Harvard’ın araştırmacıları tam 
yağlı süt ve krema gibi ürünler-
de ineklerden geçen dişilik hor-
monlarının yüksek seviyede ol-
duğunu belirledi. Araştırmaya 
göre fazla yağlı süt ile birlikte 

alınan bu hormonlar erkeklerde 
doğurganlığı olumsuz etkiliyor. 
Günde bir bardak yağlı süt içen 
erkeklerin spermlerinin sadece 
yüzde 10’u normal. 

  Sperm düşmanı: 

 Yağlı süt 



Avusturya Eğitim, Sanat 
ve Kültür Bakanlığı tara-
fından ilkokulların 2, 3 ve 

4. sınıflarında okutulması tavsi-
ye edilen resimli büyük sözlük, 
şimdiden 2014/15 eğitim dönemi 
için ikinci dili Almanca ve anadili 
Türkçe olan çocukların iki dilde de 
yetkinliklerinin arttırılması ama-
cıyla okullardan 4.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 gün-
lük hayatlarına egemen olan bu iki 

dili sadece okullarda değil, evde 
de aileleriyle birlikte oyun atmos-
feri içinde öğrenme, geliştirme fır-
satı bulacaklar. Sözlüğümüzün  ilk 
3 bin baskısının ardından gelişti-
rimiş ve iyileştirilmiş haliyle ikin-
ci baskısını sizlere sunmaktan ve 
Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği 
bir sözlük ile uyum sürecine katkı-
da bulunabilmekten mutluluk du-
yuyoruz. Türkiye göçmenleri için 
Avusturya Almancası hava, su, ek-
mek gibi gereklidir. Ancak bu şe-
kilde duygularımızı ifade edebi-
lir ve gerektiği yerde demokratik 
itiraz hakkımızı ancak bu şekilde 

dile getirebiliriz. Dili bilmek aynı 
zamanda vatandaşlık görevlerini 
anlayabilmek ve bu ülkede yaşa-
yan diğer insanları anlamak için 
gereklidir.” 

Uyuma teşvik eden bir kitap pro-
jesi olarak bu sözlük, Türkiye göç-
meni çocuklarımıza Almanca 
dilini eğlenceli bir atmosferde ya-
kınlaştıracaktır. Eğlenceli ve ren-
garenk çizimlerle vücudumuz, ai-
lemiz, renkler, giyim, yiyecekler 
vs. gibi alt başlıklarla günlük ha-
yatta ihtiyacımız olan kelimele-
ri sunan sözlükten hem çocuklar 

faydalanabilir, hem de Almancayı 
yeni öğrenmekte olan yetişkinler. 
Bu motive edici sözlüğün yeni bas-
kısında Avusturya Almancasına 
özgü daha fazla kelime de bul-
mak mümkün. 46 sayfalık bu re-
simli büyük sözlük okullardan, 
öğretmenlerden ve kitapçılardan  
sipariş edilebilir:

"Das große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-

Türkisch", 
 46 Sayfa, 16 Euro

ISBN 3-783707-405170, 
Neue Welt Verlag 

Yeni Vatan'dan resimli 
büyük sözlük hizmeti: 
4. Baskı

Yeni Vatan Gazetesi, 
Neue Welt Verlagadlı yayınevi ile birlikte Avusturya'da yine bir ilki 

gerçekleştirerek hazırladığı büyük resimli Avusturya Almancası-Türkçe 
sözlüğün yeni ve geliştirilmiş ikinci baskısını 30 bin baskı ile 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. 


