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Avusturya’dan ödüle doğmuyor
Sabancı Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı Güler 
Sabancı’ya, Avusturyalı 

ünlü ekonomist Joseph A. 
Schumpeter anısına 1991’den 
bu yana verilen Schumpeter 
Ödülü verildi. Avusturya‘nın 
İstanbul Konsolosluğunda ve-
rilen ödüle Viyana Belediye 
Başkanı Michael Haüpl ve es-
ki Avusturya Başbakanı şu an-
da Bankalara danışmanlık ya-
pan Franz Franitzky’de katılması 
dikkat çekti. Sabancı Holding 
Avusturya’nın Verbund adlı ener-
ji firması ile Enerjisa adlı şirketi 
ile şu anda Türkiye’de enerji işi-
nin pastasını yiyen takım olarak 

biliniyor. İstanbul- Schumpeter 
Society, Güler Sabancı’nın yeni-
likçi girişimci ve iş lideri rolünün 
ödülün ruhuyla örtüşmesinin bu 
kararda etkili olduğunu açıkla-
dı. Ödül, 12 Mayıs perşembe gü-
nü Avusturya Konsolosluğu’nda 
gerçekleştirilen törenle Güler 
Sabancı'ya takdim edildi. 
Törene Avusturya eski Federal 
Şansölyesi ve Schumpeter 
Society Başkanı Dr.Franz 
Vranitzky ile Viyana Belediye 
Başkanı Dr. Michael Häupl’in 
katılması ayrı bir renk katarak 
Türkiye ile Viyana Belediyesinin 
Ticari ilişkilerinin çekiciliğini 
göstermiş oldu. Viyana merkezli 

Schumpeter Society tarafından, 
politika, ekonomi ve iş dünyası-
na yönelik olarak her yıl verilen 
Schumpeter Ödülü, kendi alan-
larında inovasyon yaratmış, ye-
ni ve ilerici projelere imza atmış 
isimlere veriliyor.

1991 yılından bu yana Schum-
peter Ödülü alanlar arasın-
da eski Almanya Başbakanı 
Helmut Kohl, ünlü medya pat-
ronu Ted Turner, Avrupa Birliği 
Komisyonu'nun Genişlemeden 
Sorumlu Eski Üyesi Günter 
Verheugen, Nokia Yönetim 
Kurulu Başkanı Jorma Ollila gi-
bi isimler yer alıyor.

Sıla Yolu’ güzerga-
hı üzerindeki Türk 
Büyükelçilikleri, tatil-

lerini memlekette geçirmek 
isteyen Avrupalı Türkleri 
uyardı. Artık sistemin değiş-
tiğini belirten yetkililer, pa-
saport süresi dolanların bi-
yometrik pasaport almak için 
günlerce elçiliklerde bekleye-
bileceğini söyledi. Avrupa’da 
bulunan Türk temsilcilikle-
ri, izinlerini Türkiye’de geçir-
mek isteyen vatandaşları pa-
saport süreleri konusunda 
uyardı. Konsolosluklar, ka-
rayoluyla Türkiye’ye gidecek 
vatandaşlarımız arasında her 
yıl süresi geçmiş pasaport-
la yola çıkan yüzlerce kişi-
nin olduğunu belirtti. Artık 
sistemin değiştiğini belir-
ten konsolosluklardan yapı-
lan açıklamada, şu bilgilere 
yer verildi: “Kendi pasapor-
tu ve yanında yolculuk ya-
pan aile fertlerinin pasaport 
sürelerine bakmadan yola 
çıkan Türk vatandaşları, sü-
resi geçmiş pasaport geçerli 
olmadığı için sınır yetkilileri 
tarafından geri çevriliyordu. 
Vatandaşlar, Türkiye güzer-
gahı üzerindeki büyükelçilik-
lere giderek, pasaportlarını 
uzatıp yola devam edebiliyor-
du. Bu işlemler de bir-iki gün 
sürüyordu ve yolda gereksiz 
strese sebep oluyordu.”

UZATMA BİTTİ

“Ancak artık eski pasaport-
ları uzatmak mümkün değil. 
1 Ocak 2011 tarihinden itiba-
ren eski pasaportlar uzatıl-
mıyor, 10 yıl geçerli biyomet-
rik pasaport düzenleniyor. 
Pasaport süresi geçmiş ola-
rak yola çıkan vatandaşları 
bu sefer çok büyük zorluk-
lar bekliyor. Öncelikle biyo-
metrik pasaport başvurusu 
yapılacak. Biyometrik pasa-
portlar Türkiye’den geldiği 
için, bu işlem en az 10 gün 
sürüyor.

Pasaport 
uyarısı

Milli Görüş`ün Almanya 
gençlik kollarında ça-
lıştığını yalanlamaya-

cağını ifade eden Fuat Sanaç, 
Die Presse'nin  „ Ama Milli 
Görüş Almanya`da ülkenin Milli 
İstihbaratı (BND) tarafından dik-
katle izlenmiyor muydu?“ sorusu-
na cevaben, „Evet, Milli Görüş 
Alman Milli İstihbaratı tarafin-
dan gözleniyordu. Ama bir şey 
bulunamayınca artık gözlem-
lenmiyor“ dedi. Fuat Sanaç ay-
rıca Die Presse Gazetesi muha-
birine Milli Görüş`ün Avusturya 
bacağı ve temsilcisi sayılan 
Islamische Föderation`a ya-
kın durduğunu ifade edip  şun-
ları söyledi: „Milli Görüş diğer 
bircok İslami Organizasyon gi-
bidir. Türkiye'ye demokrasiyi 
kim getirdi?Askerler mi? Hayır, 
Türkiye'ye demokrasiyi Milli 
Görüş getirdi“ 

Die Presse Gazetesinin  ‘‘IG-
GIÖ'nün paylaştığı inanılması zor 
bilgelere göre, 120 bin Müslüman 
kayıtlı üyesi var ama seçime 27 bin 
kişi katılacak.  Avusturya`da 500 
binden fazla Müslüman yasaması-
na rağmen seçime yüzde beşi olan 
27 bin kişinin katılması, size tem-
silciliğinizin ciddiyeti açısından 
acı vermiyor mu‘‘  sorusuna Fuat 
Sanaç, habere göre sakince  “ha-
yır“ dedikten sonra, „İslam ge-

leneğinde (tradisyonunda) böyle 
bir şey yoktur. Müslüman olarak 
dünyaya gelinir ve hiçbir yere ka-
yıt olunmaz. Bu sebeble aslında 
bu kadar kişinin kayıtlı olması bile 
büyük bir olay. Eğer bir kişi bizim 
tüm Müslümanları temsil ettiğimi-
zi kabul etmiyorsa, bu da problem 
değil. Tamam, o zaman biz küçük 

bir cemiyetiz. Birileri buna sevini-
yorsa buna da tamam deriz'' de-
di.  IGGÖ din öğretmenlerin atan-
masına karar vermesinin yanında 
yüksek maaşlı görevlere kimin 
gelmesi gerektiğine karar verdiği 
için camii odaklı derneklerin ilgi  
ve çıkara alanlarına girdiği öğre-
nildi. 

Avusturya’da res-
m e n  Av u s t u r y a 
Devletine başvura-
rak Alevileri tem-
sil etme hakkını 
Kazım Gülfırat’ın 
b a ş k a n l ı ğ ı n d a 
Avusturya İslam 
Alevi Toplumu diye 
bir dernekler birliği 
kurulmuş durumda. 

Şii mezhebine ait 
Müslümanlar ise  
İGGÖ çatısı altında 
olmak istemiyoruz 

diyerek Avusturya Devletine baş-
vuru yapmış durumda. 

Avusturya’da gittikçe artan İslam 
düşmanlığının altında yurtdışın-
dan Avusturya’ya  getirilen siya-
set ve bölünmeler gittikçe artarak 
büyük sıkıntılara yol açmasından 
korkuluyor. 

Ülkedeki Müslümanların baş temsilciliğine aday Fuat Sanaç: 

“ Türkiye`ye demokrasiyi 
      Milli Görüş getirmiştir ‘‘

26 Haziran tarihinde Avusturya`da 500 binden fazla 
Müslümanın resmi temsilcisinin başkanı belli olacak. 
Kısa adı IGGIÖ olan  Avusturya İslam Cemiyeti bas-
kanlığı seçimlerinde, başkanlıga en yakın isim ola-
rak gösterildigi ifade  edilen  Fuat Sanaç, Die Presse 
Gazetesi'nin 15 Mayıs Pazar günü yayımladığı röpor-
tajında, Erich Kocina adlı muhabirin sorularını yanıt-
ladı.  Röportajda eski başkanı Anas Schfakfey'e sahip 
çıkan Fuat Sanaç, „Ona çok haksızlık yapıldı“ dedi. 
Milli Görüşe yakınlığını röportajda red etmiyorum 
diye özellikle ifade Sanaç „Türkiye`ye demokrasiyi 
Milli Görüş getirdi“ dedi.

Viyana-Avusturya Par-
lementosunda geçen haf-
ta Avusturya Dış İşleri 

Bakanı Michael Spindelegger, 
bircok soru arasından özellik-
le son Mısır gezisinde duyurdu-
gu Viyana`da Suudi Arabistan 
Devleti ile „Suudi Arabistan 
Dinler Arası Diyalog Kültür Evi“ 
projesi karşısında ecel terleri 
döktü. Yeşillerden  Avusturya 
Meclisinde Bundesrat olan 
Efgani Dönmez, Meclis kürsü-
sünde karşısındaki Avusturya 
Dış İşleri Bakanı Michael 
Spindelegger'e şunları ifade et-
ti: „ Sayın Dış İşleri Bakanı, 
Suudi Arabistan ile birlikte 
Viyana'da Dinler Arası Diyalog 
diye bir kültür evine ne ihtiyac 
vardir? Avusturya'da kaç tane 
Suudi Arabistan vatandaşı var? 

Suudi Arabistan halkı ve devle-
ti ile bir sorunumuz yoktur ama 
Selefi ve Vahabilik mezheble-
ri ne yazık ki bıra-
kın Hıristiyanları, 
Müslüman Sün-
nileri ve Alevileri 
bile gerçek Müs-
l ü m a n  o l a r a k 
görmemektedir. 
Müslümanlar ara-
sındaki dini yo-
rumlara saygı du-
yarız ama kalkıp 
Avusturya  Dış 
İşleri Bakanı ola-
rak Vatikan`da 
Papa desteğiyle Viyana'da Suudi 
Arabistan Dinler Arası Diyalog 
diye bir  kültür evi kurarsanız, 
biz bu konuda cahil olduğu-
nuzdan ya da kötü niyetli oldu-

gunuzdan süpheleniriz“ dedi. 
Spindelegger bu sözler üzeri-
ne söz alarak, „Kurulması dü-

şünülen Suudi 
Arabistan Dinler 
Arası Diyalog 
Kü l t ü r  Ev i n i 
Va t i k a n ' d a n 
Papa desteği 
ile kuruyoruz. 
Her şey kont-
rol altında“ de-
di.  Avusturya 
Dış İşleri Bakanı 
Sp i n d e l e gge r 
gecen ay Mısıra 
gitmiş ve Suudi 

Arabistan ile ilgili haberi duyur-
muştu. Olay karşısında Mısır'ın 
ünlü üniversitesi Al Ezher`nin 
ilk tepkisini koyması dikkat çek-
mişti. 

Bakana Suudi Arabistan soruları
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Viya n a - K ı s a  a d ı  SW V  
olan Sosyal Demokrat 
Esnaf ve İş adamlarını 

Viyana’da bir çatı altında top-
layan ‚Sozialdemokratischer 
Wirtschaftsverband‘ geçen haf-
ta Ticaret Odası seçimlerinden 
ilk defa Türk basının karşısı-
na geçerek yeni projeleri ile il-
gili bilgi verdiler. Toplantıda 
SWV Viyana başkanı Viyana 
Eyaleti Milletvekili Fritz Strobl, 
SWV Viyana teşkilatında baş-
kan yardımcısı olarak görev ya-
pan  Akan Keskin ve Avusturya 
genelinde SWV başkan yardım-
cısı Resül Ekrem’in ortak mesa-
jı ‚Sadece seçimden önce değil, 
seçimden sonra da hizmetiniz-
deyiz ve bunu icraatlarımızla is-
patlamak istiyoruz‘ dedi.

SWV başkanı Fritz Strobl, Türk 
esnaflarının ve işadamlarının  
hukuki sorunlarında  güveni-
lir ve işinin ehli bir  avukat bu-

lamadıklarını, bulunanların is-
ter Avusturya’lı ister Türk asıllı 
olsun kendilerini adeta sömür-
düklerini, kötü muamelede bu-
lunduklarını ve hatta bazılarının 
müvekkillerini dolandırdıkları-
nı belirtip şikayette bulunanlara 
karşı çarpıcı bir cevab verdi: ‘‘Söz 
veriyoruz ki bu konuda SWV ola-
rak Türk esnaflarının avukatlar 
tarafından sömürülmesine engel 
olacağız. Avukatlık sorunu olan-
lar büromuzu arasınlar. Onları 
sömürmeyecek, saygı ile sonu-
na kadar alakadar olacak avu-
katları tavsiye edeceğiz‘ dedi. 
Yeni Vatan Gazetesi’ne konuşan 
onlarca Türk esnaf ve işadam-
ları, SWV başkanı Strobl’un bu 
samimi sözünü duyduktan son-
ra çok sevindiler ve ‘ Paramızla 
bazı avukatlar bizi rezil ediyor..  
Köpek muamelesi yapıyorlar. 
Yağmurdan kaçarken doluya tu-
tuluyoruz. Korkudan ve sömü-
rülmekten avukatların yanına 

gidemiyoruz. Bunlar arasında 
Avusturya ve Türk asıllı avukat-
lar da  var.  Bunları basına ve der-
neklere duyaracağız ve hatta der-
nek kurarak Avukatlık Odalarına 
şikayette bulunacağız. Sayın Fritz 
Strobl’in bu sözü bizi sevindirdi. 
Sağolsun, varolsun. Yalnız bu 
işin takipçisi olacaklarını ifade 
ettiler. Sigorta uzmanları Türk es-
naf ve  işadamlarını mutlaka hu-
kuk sigortası yaptırmaları konu-
sunda uyardılar. 

Özellikle Türkiye’den göç eden 
esnaf ve işadamlarına 1993 yı-
lından bu yana ne kadar önem-
li olduklarını ve her türlü hiz-
meti hak ettikleri konusunda 
çalıştıklarını ifade eden SWV 
Viyana başkanı Strobl, 1993 yı-
lında Avusturya Ticaret Odası 
seçimlerinde bir Türkiye göçme-
nini Ticaret Odasına seçtirdik‘ 
dedi. Etnik Ekonominin öne-
minin gittikçe artacağını ifade 

eden Strobl, gelecek seçimler-
den itibaren sadece Avusturya 
vatandaşı Türklerin seçilme 
hakkı olmayacağını, Türk va-
tandaşlarının her türlü pozisyo-
na seçilebileceğini ifade ettik-
ten sonra şunları söyledi: ‚Türk 
esnaflara başından sonuna ka-
dar her konuda yardımcı ola-
cak ''Mentoind'' dediğimiz da-
nışmanlıklarla yanlarındayız. 
SWV olarak birinci görevimiz 
esnafların çalışma ve yaşam 
şartlarını daha iyiye çekmek-
tir. Kredi, esnaflar ve işadamları 
için çok önemlidir. Küçük ve or-
ta ölçekli şirketlerin kredi alma-
sını destekliyoruz. Ayrıca esnaf 
ve İşadamalarının SVA’da öde-
diği gereksiz kısmı sigortaların-
dan kaldırmak istiyoruz(20% 
Selbsbehalts)‘

SWV  VİYANA
1070 Viyana, Marialhilfer 
Strasse .32/1 / Tel.:  522 47 66-0 

SWV başkanı Fritz Strobl’den söz:
"Avukat’lar tarafından sömürülen 

Türk esnafının yanındayız"
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“WIEN HEUTE – HABER MAGAZIN”
ORF Viyana 15 Mayısta Okto 

kanalında “Wien Heute – 
Haber Magazin” adında 

haftalık bir programa başladı. 
Eser Akbaba tarafından sunula-
cak olan programın hedef kitlesi 
Viyana’da yaşayan Türk köken-
li vatandaşlar olup, içeriğinde 
“Wien heute”den seçilmiş ha-
berlere yer verilecek. Programın 
yayın dili istisnasız bir şekilde 
Türkçe olup, Almanca altyazıy-
la izlenilecek.   

Devlet kanalı ORF ile reklam-
sız bir özel kanal olan Okto ara-
sındaki işbirliğinin ürünü olan 
televizyon programı 15 Mayıs 
Pazar günü başladı. Öğlen sa-
atler 11’i gösterdiğinde sunu-
cu Eser Akbaba Okto seyirci-

lerini “Servus ve Merhaba” 
diyerek selamlaması dikkat çek-
ti. Programda Türk Toplumunu 
ilgilendiren ve geçmiş hafta için-
de Viyana’da meydana gelmiş 
olaylara, organizasyon haberle-
rine ve özellikle Türkleri ilgilen-
diren bürokratik hizmetlerle ilgi-
li bilgilere yer verilecek. 

“Wien Heute – Haber Magazin” 
her Pazar saat 11’de olduğu gi-
bi, ayrıca Cuma akşamları sa-
at 22’de de Okto ekranların-
da yayınlanacak. Eser Akbaba 
1979 yılında Viyana'da dünya-
ya geldi.  Avusturya vatanda-
şı olan  Eser Akbaba   Türkçe, 
Zazaca ve çok iyi  Almanca bi-
liyor. Viyana Üniversitesinde 
İletişim Bölümünü Magister 

ünvanı ile bitirdi. 2009’dan be-
ri ORF Viyana kanalında “Wien 

heute-Wetter“ programıyla hava 
durumunu sunuyor. 

Kısa adı ÖVP olan Avusturya 
Halk Partisi başkanı ve 
Başbakan yardımcısı Josef 

Pröll ani gelişen rahatsızlığı sonu-
cu istifa ettikten sonra yerine se-
çilen Avusturya Dış İşleri Bakanı  

Michael Spindelegger, ülkenin 
en çok konuşulan sorunların-
dan biri olan uyum  konuları ile 
ilgilenecek İç İşleri Bakanlığına 
bağlı Müşteşarlığın başına 24 
yaşındaki Sebastian Kurz’u ata-

dı.  ÖVP başkanı Spindelegger’in   
Avusturya medya ve siyasetin-
de böyle önemli bir göreve bu ka-
dar tecrübesiz bir gencin atan-
ması sert bir şekilde tartışıldı. 
Hukuk eğitimini 7 yıldır bitireme-
yen ve şu anda ara veren ÖVP’nin 
gelecek için büyük umut bağladı-
ğı  Sebastian Kurz, ayrıca Viyana 
Eyalet Milletvekili olarak ÖVP 
Gençlik Kolları Başkanlığı göre-
vini de sürdürüyor. Avusturya 
Hükümeti’nde müsteşarlar resmi 

olarak hükümetin kabine üyesi 
olmasa da, bakanlar kurulu top-
lantılarında hazır bulunuyorlar 
ve mecliste bakanlar ile aynı sı-
rada oturuyorlar. Sebastian Kurz, 
uyum konularında geçmişte ver-

diği dikkat çekici demeçleri ile  ta-
nınıyor.  Kurz ilk yurtdışı gezisini 
Sırbistan’a yaptı. Kurz, Sırbistan 
Başbakan Yardımcısı Dacic ile 
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 
yaptığı toplantıda Avusturya’da 
50 yıldır yaşayan artık torunla-
rının torunları gören Sırplara şu 
mesajı verdi: ‘‘Almanca öğrenin, 
entegre olun, uyum gösterin, 
Avusturya Devletini sevin‘. Konu 
hakkında uzmanlar, Yeni Vatan 
Gazetesine Sebastian Kurz’un 

Avusturya’da -özel-
likle Türkiye göçmen-
lerine karşı- medya-
da, bürokraside ve 
siyasette sistematik 
bir ayrımcılık, ırkçılık 
ve hoş olmayan söz 
ve ifadelerde bulun-
duğunu,  bunun yanı 
sıra modern kadınlar, 
türbanlı hanımlar ve-
ya sakal, kıl, tüyler-
den medet uman  
kişilerin klişe fotoğ-
raflarını teşir edip 
kendince bazı argü-
manlar sunduğunu 

ve  eski İç İşleri Bakanlarının tri-
bünler için yaptığı  ''biz sizi sevi-
yoruz'' şovunu yaptığını ve bun-
ların  dışında nasıl bir cözüm 
üreteceğini merak ettiklerini ifa-
de ettiler. 

KURZ: "Almanca 
öğrenin, entegre 
olun, Avusturya 
Devletini sevin"

Viyana Alevi Toplumu’nun 
oluşumu adına söz alan  
Ali Rıza Ulucan, yaptığı ko-

nuşmada başkanlığını Kazım 
Gülfırat'ın yaptığı eski adıyla 
‚Viyana Alevi Birliği‘  ve şimdi-
ki adıyla ‚Avusturya Alevi İslam 
Topluluğu‘  ile yaşanan olumsuz 
durumlar hakkında yeniden ha-
tırlatmalarda bulunarak neden 
yeni bir oluşuma gerek duydukla-
rını açıkladı. 

Kazım Gülfırat’ın başkanlığı-
nı yaptığı  Avusturya Alevi İslam 
Topluluğu, Avusturya Devleti 
tarafından Avusturya’da tüm  
Aleviyim diyen inançlı insanları 
temsil hakkını resmen kazanarak 
Avrupa tarihinde bir ilke imza at-
mıştı. Buna müteakip başkanlığı-
nı Mehmet Ali Çankaya'nın yaptığı 

Alevi Birlikleri Federasyonu, ken-
di başvuruları kabul edilmediği 
için protesto etmişti ve iş şu anda 
Viyana Alevi Toplumu adı altında 
bir derneğin kurulmasına kadar 
büyümüştü.   Genel kurula geçil-
meden önce Viyana’daki Süryani 
kilisesi ve Ermeni toplumunun 
gönderdikleri mesajlar okundu. 

Bu mesajların ardından ADHF, 
Kufstein Alevi Derneği, Wels 
Alevi Kültür Derneği mesajları 
okundu. Daha sonra genel kurulu 

yönetmesi için divana AABF baş-
kanı Mehmet Ali Çankaya, İsviçre 
ABF başkanı Ali Çağan, Hürriyet 
Ulucan ve Arda Şanlıoğlu çağ-
rıldılar.  Yönetim kurulunun se-
çilmesinin ardından denetleme 
kurulu için önerilen yedi kişilik 
listede bulunan isimler, oybirli-
ği ile üyelerce onaylandı. Viyana 
Alevi Toplumu disiplin kurulu 
için ise, sekiz kişi seçilerek ge-
nel kurul seçimleri resmen ger-
çekleşmiş oldu.  Yaklaşık 300 
kişinin katıldığı toplantının te-

menni ve dilekler bölümünde 
divanda AABF başkanı Mehmet 
Ali Çankaya ve üyeler birer ko-
nusma yaptılar. Genel kurul de-
de Kayım Akbaba’nın Gülbent 
okumasıyla son buldu. Viyana 
Alevi Toplumu yaptığı genel ku-
rulda Hüsnü Demirok, Nurgül 
Babayigit, Cemal Babayigit, 
Muhittin Efe,  Ahmet Kaya, 
Ümit Sarı, Özgür Turak, Çağdaş 
Çankaya, Süleyman Özdek, 
Hatice İlter, Hatice Alıcı, Resul 
Kaygan, Melahat Bedir ve Bülent 
Tosun derneğin yönetim kurulu-
na oybirliğiyle seçildiler.

Avusturya Devleti geçtimiz yıl  
Alevileri İslam dini içinde gören 
"Alevi İslam Toplumu"  adlı derne-
ğini Kazım Gülfırat başkanlığında 
resmen  tanımıştı. 

AABF’den Viyana’da yeni bir dernek 
Viyana - Kısa adı AABF olan Avusturya Alevi 

Birlikleri Federasyonu geçtiğimiz hafta (8 Mayıs, 
Pazar) Arcotel toplantı salonunda kendi bünyesin-

de ‚Viyana Alevi  Toplumu’ adı altında Viyana’da bir 
derneğin ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. 
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VİYANA-Avusturya’da çeşit-
li üniversiteleri kazanan on-
larca Türkiyeli öğrenci her 

yıl Viyana’da çeşitli danışmanlık 
firmaları tarafından mağdur edi-
liyor.  Öğrenciler, danışmanlık şir-
ketlerinin öğrencilerden çok fazla 
miktarda para aldıklarını, bu yüz-
den dolandırıldıklarını iddia et-
tiler. Geçtiğimiz ay Viyana’ya ge-
len Berkay Kutay isimli öğrenci, 
danışmanlık firmasının hatala-
rı yüzünden bir yıl Viyana’ya ge-
lemediğini ve kendisinden çok 
fazla miktarda para istendiği-
ni iddia etti. Bir yıl önce Viyana 
Teknik Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü’ne ka-
yıt olan Berkay, geçtiğimiz gün-
lerde üniversitenin dil kursuna 
Viyana’daki bir yakını sayesinde 
kayıt oldu. Aslında bu hizmeti pa-
ra karşılığında başka bir şirketin 
yapması gerekiyordu. 

Ancak şirket bu işi başaramayınca 
öğrenci bir yıl açıkta beklemek zo-
runda kaldı.  Viyana’da her yıl on-
larca öğrencinin bu şekilde dolan-
dırıldığını iddia eden Berkay, “Bir 
çok arkadaşım Viyana’ya bu şir-
ketlerin işlemleriyle geldi. Ancak 
danışmanlık firmalarının birşey 
yaptığı yok. Yani basit bir internet 
işlemi için bile 20 Euro alıyorlar. 
Bu şirketler öğrencilerin Viyana’ya 
gelmesi sırasında bütün işlemleri 
kendilerinin yaptığını iddia edi-
yorlar. Ancak okuma hakkı bana 
ait. Beni kabul eden bir üniversite 
var. Yani yasal olarak sadece for-
maliteleri yerine getirmem gere-
kiyor. 

Bu danışmanlık firmaları işleri-
mizi kolaylaştıracağına zorlaş-
tırıyor. Yani olmuyormuş gibi 
gösterip bizden para alıyorlar. 
Çevremde bir çok öğrenci arka-
daş var. Bunlar da bu şirketlerle 
geldiklerini söylediler. Şirketler 
iyilik yapmak yerine işleri zor-
laştırıyorlar. Türkiye’den gelmek 
isteyen kişiler de bu şirketle-
rin yüzünden dernek ve vakıf-

lardan yardım alıyor. Böylelikle 
öğrenciler, dernek ve vakıfla-
rın ağına düşüyor. Yetkililerden 
bu şirketlerle ilgili olarak ya-
sal işlem yapmalarını istiyoruz. 
Ben yasal işlemlere başlayaca-
ğım. Viyana’da öğrenim görme-
nin bir çok kolay yolu ve yönte-
mi var. Bu yöntemleri insanların 
çok iyi bilmesi gerekiyor” diye 
konuştu. 

BÜYÜKELÇİLİK NİYE
YARDIM ETMİYOR

Büyükelçilikten fazla yardım 
görmediğini söyleyen Berkay, 
“Büyükelçiliğin bir çok şey yapa-
cağını düşünüyordum. Ancak ge-
reken yardımı göremedim. Bu iş-
leri yasalar çerçevesinde çalışan 
kuruluşların yapmasında fayda 
var. Bu iş sektör haline gelmiş. 
Kimin ne yaptığı da belli değil” 
şeklinde konuştu. 19 yaşında olan 
Berkay, Anadolu Öğretmen Lisesi 
Almanca Bölümü mezunu. 

Bir çok öğrencinin dolandırıldığı-
nı iddia eden Berkay sözlerine şöy-
le devam etti: “Türkiye’de ailem 
beni olumsuz şartlarda Viyana’ya 
yolladı. Buraya gelebilmek ve eği-
tim alabilmek için bir çok fedakar-
lık yaptık. Ancak böyle şirketlere 
para kaptırmak istemiyoruz. Ben 
gereken yasal işlemlere başladım. 
Şuanda Viyana’ya her yıl gelmek 
isteyen binlerce öğrenci var. 

Bu öğrencilere danışmanlık yer-
leri çeşitli vaadler de bunuyor-
lar. Paralar alınıyor, işlere baş-
lanıyor ama bir türlü sorunlar 
bitmiyor! Ancak bu işlerden hiç 
anlamayan bir yakınım benim 
bütün işlerimi bir kaç günde 
yaptı. Profesyonel olmayan bir 
insan bu işleri böyle hallediyor-
sa, bilen insanların hemen yap-
ması lazım. Ben dolandırıldım. 
Ancak Viyana’ya kendi imkan-
larımla gelince paramı geri ala-
bildim. Öğrencilerin ve ailelerin 
dikkatli olmasını istiyorum.”

Türk öğrencilere 
Türk danışman 

kazığı
Avusturya’da eği-
tim almak isteyen 

Türk öğrencilere 
çeşitli danışmanlık 

firmaları tarafın-
dan dolandırılı-
yorlar. Şirketler, 

öğrencilerin bazı 
işlerini takip etmek 

için 2 bin Euro ta-
lep ediyorlar. Her 

yıl onlarca öğrenci 
bu parayı ödeme-
sine rağmen işleri 
tamamlanamıyor.

GEÇMİŞ 
OLSUN KRAL
Hakan Gündüz

Geçen hafta Österreich 
Gazetesini okuyanlar 
''Viyana’lı Kebab Kralı fe-

ci dayak'' başlığını okuyucun-
ca böyle krallık olmaz olsun, 
hiç Kral dayak yer 
mi ya da Kral’a 
el kalkar mı diye 
içimden geçirdim. 
Ama Viyana’da  
Kral’a bile el kal-
kıyor. Kral Türkiye 
göçmeni ise  o 
Kral’ı dövmeden 
kimse rahatlaya-
mıyor? İlla aşağı-
layacaklar, illa ırkçı bir çıkış 
yapıp o Kral’ın üzerine kin ku-
sacaklar. Boksörlük yapmış Ali 
S. adlı Türkiye göçmeni olayı 
Österreich Gazetesine şöyle an-
latmış: ‚Bana saldıranlar üzeri-
ne toplu saldırırken ölmem ya 
da ölmemem onlar için önem-
li değildi. Bana ben hiç bir şey 
hissetmeyene kadar vurdular‘…
Haberden 34 yaşında olduğu ve 
birçok Kebab dükkanı olduğu-
nu öğrendiğimiz Ali S.‘yi, on al-
tıncı Viyana’da Degengasse’de 
sabah saat 8’de uzun geçen 
gece işinden sonra kahval-
tı yapmaya gitmiş. Burada  
kendisini sıkıştıran  bazı  ırk-
çı Avusturya’lıların kendisine 
yaptıkları şeyler yüzünden ade-

ta bunalıma girmiş.  Artık her-
kesin kendini koruması gereki-
yor. Haberde Ali S.,  kendisine 
saldıran kişilerin birileri tara-
fından kiralandığını ve bu kişi-

lerin ırkçı olduğu-
nu, herkesin olayı 
anında görmesine 
rağmen kimsenin 
kendisine yardıma 
gelmediğini söyle-
di. Şimdi ortalıkta 
hava, cıva yapan 
Türkiye göçmeni 
dernekçilerine, fe-
derasyonculara ve 

siyasilere soruyorum: Ali S.‘e  
bir geçmiş olsun diyecek zama-
nınız var mı? Cumhurbaşkanı 
Gül geldi ve gitti. Çevresinde 
hoplayan ve zıplayan arkadaş-
lar nerede ? Arada yalakalık 
yapmaktan, ''ben çok önemli 
adamım'' havasını atmaktan, iş 
takibçilıginden, palavra atmak-
tan, onu bunu karalamaktan 
yapıp artı ispiyonlama icranız 
arasında  zaman bulabilir mi-
siniz? Bir gidin bu Türkiye göç-
meni ve onun gibi Avusturya’da 
ırkçılığa maruz kalmışlara en 
azından bir geçmiş olsun dile-
yin.  Sonra Alla’a yakın Türkiye 
göçmenlerine uzak durun. 
Sizin gibi temsilciler veya dost-
lar düşman başına...

KONUK 
YAZAR
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  Birol Kılıç    ANALİZ

Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül'ün Viyana ziyareti sıra-
sında kapalı kapılar arkasın-

da sadece bazı sorunların görüşül-
düğü, ancak iki ülke arasındaki 
önemli olan mevzularda ilerle me 
oldu mu? Türkiyenin AB üyeliği, 
Avusturya’da yaşayan Türkiye göç-
menlerine karşı iç politikada ade-
ta oyuncak haline gelmiş kültürel 
ırkçılık sorunlarının çözümü gibi 
ciddi adımlar atılamadığı ve daha 
çok basına ve kameralara karşı üs-
tü kadayıf gibi tatlı ama içten içe 
kırmızı biber kadar acılı görüşme-
lerin olduğu bu işi takip eden  uz-
manların oratak kararı  değil mi?. 
Kısa adı APA olan Avusturya’nın 
resmi basın ajansının servise koy-

Haber Analiz-Birol Kılıç

Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı Gül’ün üç günlük 
Avusturya'ya yaptığı resmi ziyaret çok olumlu geçti diye söz-
lü ve yazılı basında lanse edilse de, bu gezinin hiç de ‘rahat 
ve dostlar arasında güven dolu’ geçmediğini kamuoyunun 
bilmesi gereken bir gerçek olduğunu tarihe not düşmeliyiz. 
Okumuş, yüksek eğitim almış bir insan olmak zorunda değil-
siniz bunu anlamak için. Buyrun size sayın Cumhurbaşkanı 
Gül ile  sayın Başbakan Faymann’ın Avusturya Başbakanlı-
ğında çektirdikleri fotograflar. Size göre,  Avusturya’nın bir 
ufak kasabasının belediye başkanının bile başka bir ülke-
den gelen misafirine makamında kabul ettiğinde kapıda 
fotograf çekinelim dese daha içten ve dostluk akan bir poz 
vermez mi?  İş icabı bile olsa bu pozu verir değil mi? Evet, 
Avusturya ve Türkiye ilişkileri tarihin hiç bir döneminde 
olmadığı kadar sıkıntılıdır ve  atsan atamazsın, satsan sa-
tamazsın veya yukarı tükürsen sakkal aşağı tükürsen bıyık 
meselesine dönmüş durumdadır. Avusturya’nın en ciddi 
liberal gazetesinin baş yazarı Hans Rauscher bile şunları 
yazmadı mı? "Avusturya’da yabancılar sorunu yok, Türk 
sorunu vardır" Bu sözleri FPÖ lideri H.C Strache aynen sağ 
muhafazakar Die Presse Gazetesine verdiği röportajında 
kullanmadı mı? Ne dedi Strache ?:  ‘Avusturya’da yabancı so-
runu yoktur, Türk sorunu vardır’ dedi. Die Presse Gazetesi, 
Cumhurbaşkanı Gül’ün ziyaretinin ertesi günü manşetinden 
adeta Cumhurbaşkanı Gül ve Avusturya’daki çevresine  bi-
rinci dereceden ve daha sonra tüm Türkiye göçmenlerine, ‘’ 
Ya bizim insanımız olun ya da karşı tarafın’ diye hitab ettik-
ten sonra, ‘Bundan sonra Türkiye göçmenlerine vatandaşlık 
verirken, Avusturya’ya bağlılıklarına dikkat ederek  daha 
dikkatli verilmesi olunması gerekiyor’ mealinde Genel Yayın 
Yönetmeni Michael Fleischhacker yazdı mı? Yazdı. Yorumu 
size bırakıp soruyoruz peki bu nasıl bir dostluktur, nasıl hoş 
geçen bir ziyarettir? Karşı tarafı eleştirmeden çıkarılması 
gereken mesajları ve özeleştiri yapmak gerekiyor mu ?
Bu mesajlar kime verilmiştir? Türkiye’den göç eden ister 
Türk, ister Kürt asıllı insanlarımızın arasında özellikle 
hangi kesimlere verilmiştir bu mesaj? ''Türk'' ismi altında 
bahsi geçen Türkiye göçmenlerinin arasında bahsedilen 
kesim kimdir? Türkiye göçmenlerinin bir kısmı, diğer kısmı-
nı esir alsın diyenler çevremizde çok değil mi? Avusturya`da 
bu   hoş olmayan hatta gelecek için hayırlara vesile olarak 
yorumlanamayacak siyasi ve kamu ortamının sonu ne ola-
cak?  Hür düşüncelerini aklı ve vicdanı hür olarak  kamuyu 
aydınlatmak için  yazan, çizen insanlar ile uğraşmaktan ve  
karalamaktan   zaman kalırsa bunları ciddiyetle  düşünmek  
farz değil mi ?

Dostluğun resmi     
bu olabilir mi?
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duğu Avusturya Başbakanı sa-
yın Werner Fayman’ın  Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sa-
yın Abdullah Gül’ü Avusturya 
Başbakanlığında karşılarken-
ki yüz tavrında, mimiklerindeki 
sıkıntı karşılıklı vücut dilindeki 
mesafeli duruş, kapıya giderken 
umursamaz tavırlar içerisinde bu-
lunması aslında kapalı kapılar ar-
dında çok sıkıntılı konuların ko-
nuşulduğunun göstergesi olarak 
‘bir  resim bin söze bedeldir’ de-
yimi Yeni Vatan Gazetesi’nin de-
ğişik diplomatik, medya ve siyasi 
kaynaklardan aldığı analizlerden 
sadece biridir. Ekonomik ilişki-
ler Avusturya lehinde işliyor; bu 
Avusturya için sevindirici ve mut-
luluk verici ama Türkiye bu işten 
Avusturya üzerinde bir güç elde 
edebilmiş değil. 

Tam tersine 2013 yılında FPÖ 
Avusturya Meclisi seçimlerinde 
yine Türkiye’nin AB'ye girmesine 
ve türbana hayır propagandası ile 
özellikle bu konuda bir tavşanın 
yılanı görünce korktuğu gibi dav-
ranan SPÖ ve ÖVP; Türk, Türkçe, 
İslam kelimelerini duyunca ''aman 
oylarımız FPÖ'ye gidiyor'' diye ka-
nunları ve tavırlarını sertleştiri-
yorlar.  Kısacası, FPÖ Avusturya’yı 
Türkiye, siyasi İslam ve türban di-
ye esir almış durumda. FPÖ bu so-
runu bırakın Avusturya’ya yayma-
yı tüm Avrupa’yı ortak düşmanlar 
Türkiye, siyasi islam ve türban di-
ye kışkırtarak aynı paydada bu-
luşturmak için yakın gelecek-
te kampanya başlamak üzere. 
İsteyenlerin FPÖ gazetesi sayılan 
Zur Zeit’i bizim gibi devamlı takip 
etmesi yeterlidir.  Avusturya şu an-
da Avrupa’da adeta bazı Türkiye 
siyasi partilerinin arka bahçesi ol-
masının yanısıra Avrupa’da büyük 
sorunların patlayacağı bir ülkedir. 
İşte bu resimlerin dili bunu anlat-
maktadır. Avusturya siyasetinde, 
bürokrasisinde ve medyasında gö-
revli, maaşlı ve iş takibçisi çok bil-
miş foseptik çukurlaşma eğilimi 
gösteren bazı insanlarımız bu ger-
çeği örttükleri gibi, yazan ve  konu-
şanları Nazi metodlarıyla ispiyon-
lamayı, karalamayı ve fişlemeyi 
bir kenara bıraksınlar. Geziyi ta-
kip eden üst düzey bir Avusturyalı 
diplomat, Türkiye-Avusturya iliş-
kileri için; ‘‘Çok kaşarlanmış iliş-
kiler. İsviçre peynirinin deliklerin-
den daha delik deşik. Başta terör, 
uyum,  İslamofobi, AB, ticaret  ve 

Dostluğun resmi    
bu olabilir mi? 2

Werner Faymann
Avusturya Başbakanı 

Abdullah Gül 
 Türkiye Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı 
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kaçındığını ve Faymann'ın ''gö-
rev icabı'' Gül'ün elini sıktığı-
nı hissedebiliriz.  Demeçlerde ise  
Faymann`ın sıkıntısı ne ? Mesela 
Cumhurbaşkanı Gül, zorlaştırılan 
ve ayrımcı öğeleri ihtiva eden yeni 
yabancılar tasarısından bihaber 
mi? Bu tasarının aslında Türkiye 
göçmenlerini direkt etkilediğini 
hatta onlar için biçilmiş bir kanun 
olduğunu bilmiyor mu?  Bu tasarı-
ya Başbakan Faymann'ın da des-
tek verdiğini bilmiyor mu? Bunları 
biliyorsa neden basın konferasın-
da tek kelime dahi etmedi bu ko-
nuda? İkinci fotoğrafta bunun ce-
vabı saklı aslında. Faymann önde 
yürürken Gül arkasından sıkıntılı 
bir şekilde devam ediyor. Burada 
ticari, siyasi ve kültürel kaygılar 
taşıyan kişi Cumhurbaşkanı Gül. 
Bu sebeble ne kendi halkının is-
tikbalini ne de ülkesinin AB üyesi 
olma yönündeki engellerin kaldı-
rılması hususu gündeme getirili-
yor. Dostluk mesajları ve samimi-
yetsiz gülümsemelerin altında 
yatan gerçeklik muazzam boyut-
lardadır.  Avusturya’da 250 bin-
den fazla insan içinde en fazla ay-
rımcılığa uğrayan kesim türbanlı 
hanımlar değil mi? Türbansız 
Türkiye göçmenleri bu ayrımcı-
lığa daha az uğramalarına rağ-
men sanki bu sorun "tüm Türkiye 
göçmenlerinin"  sorunuymuş gi-
bi Türk sorunu olarak  Avusturya 
basınında ve siyasetinde konuşu-
luyor. Sanki bundan kısa bir sü-
re önce Cumhurbaşkanı Gül’ün 
baş temsilcisi Viyana Büyükelçisi 
Kadir Ecvet Tezcan “Türklere 
Avusturya'da virüs muamelesi 
yapılıyor” demedi. Buna rağmen 
Cumhurbaşkanlığı Sarayında  Gül, 
kendi büyükelçisinin adını ağzına 
bile almadı. Gül Viyana’ya gelme-
den Avusturyalı gazetelere ver-
diği röportajlarda, Der Standard, 
Kurier ve Die Presse muhabirleri-
nin kendisine ısrarla yönelttikleri 
Büyükelçi Tezcan sorularını mu-
hatap bile almayarak, konu dışı-
na çıktı, yani topu taca atarak “biz 
dostuz” mesajları vermeyi yeğle-
di. Kısaca Cumhurbaşkanı Gül ne 
Avusturya basını önünde ne si-
yaset veya başka bir yerde kendi 
temsilcisi sayılan Büyükelçisine 
niye sahib çıkmadı diye insanlar 
kendilerine sormadı mı? Sanki 
Avusturya 70 Milyonluk bir ül-
ke, Türkiye ise 8 Milyonluk bir 
Afrika ülkesi idi ve bu ülkeyle ara-
sını bozmak istemiyordu.  Ortada 

o zaman Büyükelçi Tezcan bu 
açıklamaları ile  büyük diploma-
tik bir yanlış mı yaptı sorusu kalı-
yor?  Büyükelçi Tezcan  Avusturya 
Parlementosunda karşısında 
Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte 
kendisininn geri çekilmesini is-
teyen FPÖ temsilcilerini gördü. 
FPÖ  Cumhurbaşkanı Gül’e açık 
bir mektup vermek istedi İçinde 
Büyükelçi Tezcan’ı derhal geri çek 
mesajı birçok  FPÖ Mılletvekilinin 
imzası ile vardı. Hoş bir durum 
değil. Cumhurbaşkanı Gül’ün 
Başbakan Faymann’ı ziyare-
ti   konusunda konuya vakıf si-
yasi çevreler şunları ifade et-
tiler : “SPÖ Başkanı Başbakan 
Faymann, Cumhurbaşkanı Gül’e  
Türkiye’deki insan hakları ihlal-
lerini, önemli araştırmacı gaze-
tecilerin  tek elde toplanan yargı  
üzerinden haksızca tutuklanma-
sı dahil bir çok konuda  uyarı ve 
isteklerini iletirken, Türkiye’nin 
AB’ye üyeliği konusunda ÖVP li-
deri Spindelegger ile   aynı yön-
de sert ifadelere başvurup, “üye-
liğinizin ucu açık, ödevlerinizi 
yapın, bakarız“ gibi aslında çok 
aşağılayıcı bir tavır takındılar. Hoş 
değil. Daha önceden Avusturya 
gazetelerine verdiği demeçte 
Sayın Gül, kendisine iletilen gaze-
teci tutuklamaları -ki halen 48 ga-

zeteci tutuklu bulunuyor ve 700'ü 
hakkında dava yürütülüyor- so-
rularına şu şekilde cevap verdi: 
"Çok büyük bir dikkatle okunacak 
o türden raporlar var. Bazı eleştiri-
ler haklı, bazı saptamalar ise ger-
çeklikle örtüşmüyor. Türkiye’deki 
gazetecilerden söz edecek olur-
sak yasal anlamda gazeteciler için 
mümkün olan en geniş çalışma 
alanı mevcut. " Cumhurbaşkanı 
Gül Der Standard Gazetesine 
Viyana’ya gelmeden önce verdiği 
röportajda tutuklanan gazeteciler 
ile soru soran muhabire onların 
‘kriminal’  olduğu mealinde açık-
lamalarda bulunması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Gül Avusturya 
Ticaret Odasında salonu dolduran 
daha çok Türk esnaf ve işadam-
larıyla, Avusturya Ticaret Odası 
Başkanı Leitl ile güzel konuşma-
lar yaptı. Türkiye’nin ekonomi-
sinin ne kadar çok geliştiğini ve 
yatırımların ne kadar arttığını an-
lattılar. Cumhurbaşkanı Gül adeta 
bir Ticaret Odası Başkanı gibi ko-
nuşurken,  WKO Başkanı Leitl hak-
lı olarak sevinerek, “  Avusturya 
2010 yılında  Türkiye’ye  yurtdışın-
dan en fazla yatırım yapan ülkedir. 
Avusturya 2010 yılında Türkiye’ye 
1 Milyar Dolar yatırım yaparak re-
kor kırmıştır” dedi. TOBB başkanı 

Hisarcıklıoğlu ise bir Kayserili ola-
rak, WKO Başkanı Leitl Türkiye’de 
Kayseri’ye yatırım yaparak 
Kayserili olmuştur“ dedi. Bir tica-
ret uzmanı bu konuda şunları söy-
ledi: “2010 yılında dünyada yüzde 
sekiz oranında gelişen Türkiye’ye, 
Avusturya gibi 8 Milyonluk bir ül-
ke 1 Milyar Dolar yatırım yapıp bi-
rinci oluyorsa, aslında buna “yan-
dı gülüm keten helva” denir. Yani 
dünyada başka bir ülke kalmadı 
mı Türkiye’ye 1 Milyar Dolardan da-
ha fazla yatırım yapacak. 1 Milyar 
Dolar bugün Türkiye’de herkesin 
ağzına sakız  olmuş küçük bir ya-
tırım miktarı değil midir?'' Bir iha-
lede ortaya on milyarlar koyulur-
ken veya bir emlak işinde arsalar 
kaç milyarlara satılırken 2010 yı-
lında Türkiye'ye en fazla yatırı-
mı bir ülke poposu kırık 1 Milyar 
Dolar ile yapmış ise bu durum ya-
tırım yapan ülke için harika, ama 
Türkiye açısından aslında birile-
rinin göz boyadığının ispatı değil 
midir? Türkiye’nin cari açığı ne du-
rumda ve Türkiye’nin başını ağrıt-
mıyor mu bu durum? Türkiye şu 
anda 100 ihraç ediyorsa 150 ithal 
ediyor. Dış ticaret açığı büyük bir 
problem. İhraç edilen malların ço-
ğu ara mal, yani ilk önce ithal edi-
lip Türkiye'de işlenmiş ve tekrar ih-
raç edilen mallar.  Türkiye'de kişi 

tarihten kalma önyargılar vs. gibi 
çok farklı  olumlu ve olumsuz  ko-
nular bile bu kaşarlanmış  ilişki-
nin yanında halt etmiş” dedi.

Bu konuyu  sadece biz gözlem-
lemedik, Avusturya’nın bu ko-
nuda kafa yoran siyasetçileri, 
diplomatları ve -sözde değil öz-
de- Sivil Toplum Örgütleri, Yeni 

Vatan Gazetesine düşünceleri-
ni kısa ve öz olarak şu cümleler 
ile açıkladılar: “Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün Avusturya'ya 
yaptığı ziyarette önemli sorun-
larda Avusturyalı siyasi çevreler 
ile yakınlaşma sağlanamadı, sa-
dece bu sorunların tespiti yapıldı 
belki oda bakış açısına bağlı kal-
dı. Aslında Cumhurbaşkanı Gül, 

Cumhurbaşkanı Fischer ile maka-
mında görüşürken dışarıda yap-
tıkları basın toplantısında içi boş, 
daha çok “biz eski dostuz, tarihten 
kalma dostluk , ticaret o biçim, ge-
lin ticaret yapalım, önümüzdeki 
AB engelini kaldırın, insan hak-
ları evrenseldir” şeklinde yüzey-
sel mesajlar verildi. Oysa fotoğ-
raflar bu dostluk ilişkisinin tam 

tersini anlatıyor. Samimiyetsiz 
bir dostluk anlayışı hakim kar-
şılama merasimine. Başbakan 
Faymann'ın umursamaz bir tavır-
la Gül'e elini uzattığını ve onu ne-
zaketen de olsa baklemeyip önde 
yürüdüğünü yayımladığımız fo-
toğraflarda rahatlıkla görebilirsi-
niz.  Örneğin ilk fotoğrafa bakar-
sak iki liderin de göz temasından 

Büyükelçi Ecvet Tezcan

Margit Fischer
Avusturya Cumhuriyeti  Cumburbaşkanı 

Fischer  in eşi
Hayrunnisa Gül

Türkiye Cumhuriyeti Cumburbaşkanı 
Gül` ün eşi
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başına düşen reel milli gelir gra-
fiklerine bakalım. Pasta'nın dili-
mi vatandaş için gittikçe küçülür-
ken, bazıları için devasa boyutlara 
varmıştır. Gerçekler acıtır, en çok 
da  işsizlik ve taşeron firmalarının 
iç yüzüne indiğimizde. Taşeron fir-
malar tam bir rezalet. 

Bir insan bunları bilmeden 
Türkiye’nin ekonomisini ana-
liz ederse karşı tarafa doğru bil-
gi vermiş olmaz. Bunları söyle-
yenler de vatan haini değildir.” 
Bakın Avusturya gazetesi Tiroler 
Tageszeitung, Cumhurbaşkanı 
Gül'ün Avusturya ziyaretini de-
ğerlendirdiği analizinde ne yazdı : 
"Cumhurbaşkanları Gül ve Fischer 
kameralara ne kadar dostça gü-
lümseseler de Gül'ün resmî ziyare-
tinde can alıcı noktalarda yakınlaş-
ma sağlanamadı. Gerçekten de bu 
ziyaret, Türkiye-Avusturya ilişki-
lerinde çözümlerden ziyade prob-
lemlerin tespit edilmesini sağladı."

KARDİNAL EGEMEN 
BAĞIŞ` A ÖZEL DUA 
ETMEYECEK. NİYE ?
Hakan Gündüz

Hürriyet gazetesi köşe 
yazarı Ahmet Hakan, 
Cumhurbaşkanı Gül’ün 

onuruna Cumhurbaşkanı 
Fischer  taraf ından veri -
len akşam yemeğinde ge-
çen bir konuşmadan alıntı ya-
parak Egemen Bağış’ın AB 
Bakanlığını  nasıl yaptığıyla il-
gili Ahmet Hakan şunları yaz-
dı: “Devlet Bakanı Egemen 
Bağış'ın Viyana'da karşılaş-
tığı Viyana Kardinali'nden 
“Seçimde adayım, lütfen be-
nim için dua ediniz” diye talep-
te bulunduğunu, Kardinal'in 
de bunun üzerine “Bütün iyi-
ler için dua etsem, sizin için ye-
terli olur mu?” diye cevap ver-
diğini dün yazmıştım. Egemen 
Bağış'ın, Kardinal'in bu muh-
teşem cevaba nasıl bir karşılık 
verdiğini bilmediğimi belirt-
miştim. 

Cevabı artık biliyorum. Meğer 
Egemen Bağış, Kardinal'in müt-
hiş pasını gole çevirememiş. 
Şu cevabı vermiş: “Ben kendi-
mi siyasetçi bilirdim, siz ben-
den daha siyasetçiymişsiniz”. 
Hâlbuki... “Aman Kardinal'im, 
tabii ki yeter. İyiler için dua 
ederseniz, en büyük duayı be-

nim için etmiş olursunuz...” 
deseydi, golünü atmış olurdu. 
Kendisinin basında yayınlanan 
demeçlerine göre AB Bakanı 
Egemen Bağışın verdiği ceva-
bın Cumhurbaşkanı Gül’ün   
çok hoşuna gittiği haberle-
ri çıkmıştı. Aslında Kardinal 
Schönborn Egemen Bağış’a sa-
dece İncil’den cevap vermiş-
ti. Kısacası siyaset yapmamış-
tı, tam tersine Kuran’ı Kerim’in 
de kabul edeceği   düşündü-
rücü ama çok mesafeli bir ce-
vap vermişti. Neden mesafe-
li? Aslında Kardinal isteseydi 
Egemen Bağış’ı kırmamak için 
"tabii dua ederim" diyerek gü-
lümseyebilirdi. Kardinal aslın-
da “Münafıkları ve iyileri sade-
ce Allah bilir. Gel biz iyiler için 
dua edelim sen kendine güve-
niyorsan bu iyilerin içinden 
dualarımızdan nasibini alır-
sın” demiş. Anlayana AB’den 
sorumlu bakan olan  Egemen 
Bağış için esprili ama çok  sert  
ve düşündürücü bir  mesaj. 
Normalde biraz komik olan so-
ru karşısında  tabii dua ederim 
niye olmasın demesi gereken 
Avusturya Kardinali niye böyle 
cevab verdiğini  her taraf ayna-
ya bakıp iyi düşünmesi  gerek. 

KONUK 
YAZAR

Cumhurbaşkanı Gül, Av-
usturya Cumhurbaşkanı 
Fischer ile makamında gö-

rüştükten sonra basının önün-
de  Türkiye’nin vize konusunda-
ki haklı beklentileri olduğunu, 
Türkiye’nin 16 yıldır Gümrük 
Birliği içinde yer aldığına dik-
kat çekerek “Bütün kapılarımı-
zı Avrupa’nın bütün ülkelerine 
açmış vaziyetteyiz. AB’ye üye ol-
madan Gümrük Birliği içerisinde 
olan başka bir ülke yok. 

Öyle garip durumlar oluyor ki; di-
yelim ki Viyana’da bir fuar var, bu 
fuarda mallarınızı sergiliyorsu-
nuz. Mallar geliyor, ama vize al-
mada zorluklar çıktığı için malla-
rın sahipleri gelemiyor. AB, Rusya 
ve Ukrayna ile bile vize görüşme-
lerine başlıyor, Türkiye ile baş-
lamıyor. Bu, Türkiye’nin değil 
AB’nin güvenilirliğini sarsan bir 
durum. AB, bütün Balkan ülkele-
rine vize muafiyeti getiriyor, 16 yıl 
önce Gümrük Birliği Anlaşması 
yapan, gümrük duvarlarını sıfır-

layan Türkiye söz konusu olun-
ca vize görüşmesine başlamıyor.  
Bütün AB ülkelerine ve yetkilileri-
ne bu konuyu düşünmelerini; adil 
ve dürüst kararların alınması ge-
rektiğini söylüyorum. İş adamları, 

öğrenciler ve sanatçılara bile vize 
kolaylığı olmazsa burada adil bir 
durum söz konusu değil.” Türkiye 
1 Ocak 1996 yılında Avrupa Birliği 
ile  -kısa adı TBMM olan- Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde Gümrük 

Birliği anlaşmasını 
oylamaya sokma-
dan ratifize ederek 
aslında çok büyük 
bir yanlış yaptı. 
Yukarıda Sayın 
Cumhurbaşkanı 
Gül’ün dile getir-
diği sorunların ne-
denlerinden bir ta-
nesi de Türkiye’nin 
hiç bir AB tam üye-
sinin haklı olarak 
imzalamadığı ve 
uygulamaya koy-
madığı ‚Gümrük 
Birliğidir‘… Çünkü 
AB tam üyesi ola-
cak ülke zaten tam 
üye olduğunda mal-
ların, insanın ve ka-
pitalin yani paranın 

serbest dolaşacağı bir AB  üst mer-
kezi yapısına girer  ve  Brüksel’de 
Milletvekilleri, Komisyon üyele-
ri, Bakanları ile kendi halkının 
çıkarlarını da içine alan bir or-
tamda bulunur ve zaten en son 

aşama olan Gümrük Birliğine 
girmiş olur. Türkiye, 1995 yılın-
da muhafazakar sağ parti olan 
DYP Partisi başkanı ve zamanın 
Başbakanı Tansu Çiller'in ve çev-
resinin çıkarları yüzünden ken-
disini tüm dünyaya rezil etti. O 
bu saçma kararı verirken zama-
nın gazetelerinin manşetinde 
şunlar vardı.: ''1 Ocak 2000 yılın-
da AB’ye tam üye olacağız.''Evet, 
yanlış okumadınız. 

Tansu Çiller böyle bir söz vermiş-
ti. Halbuki Gümrük Birliği yerine 
İsviçre gibi bir serbest ticaret ant-
laşması yapılsaydı, Türkiye’nin 
gümrükleri kendi isteği dışında, 
AB’nin başkenti Brüksel’de otu-
ran 27 tam AB üyesinin çıkarları 
doğrultusunda, istenilen ülkele-
re açılmazdı. 

Kaldı ki şu anda AB, Güney 
Kıbrıs Rum Cumhuriyetini tam 
üye yapınca Türkiye’ye hak-
lı olarak ''kardeşim sen bizim-
le yani AB ile tam üye olmadan, 
1 Ocak 1996 yılında Gümrük 
Birliği antlaşması yapmışsın. 
Gel tam üye olan Güney Kıbrıs 
Rum Cumhuriyetine tüm liman-
larını ve gümrüklerini aç'' der-
ken kanunen haklı görünü-
yor. Kısacası oy vererek Türkiye 
halkının çıkarlarını koru deni-

len siyasetçi Tansul Çiller ve ta-
kımı, Türkiye’nin başını bela-
ya sokmuştur. İşte bu anlamda 
Viyana’yı ziyaret ederek AB 
Türkiye’ye haksızlık ediyor di-
yen Cumhurbaşkanı Gül, derhal 
Türkiye AB arasındaki Gümrük 
Birliği antlaşmasını tekrar göz-
den geçirmesi için gelecek hükü-
meti uyarmak zorundadır. Yoksa 
bu ''köpek  külübesinde bekle-
me'' devam edecektir. 

Nereden mi çıktı ''köpek benzet-
mesi?'' Çok basit, açın internet-
te Google’ı, Abdullah Gül AB ya-
zın, bakın karşınıza TBMM’de o 
zaman Refah Partisi Milletvekili 
olan sayın Cumhurbaşkanı 
Gül ne diyor: ''Gümrük Birliği 
ile Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne 
tek yanlı bağlayanlar, bizi ar-
ka bahçedeki köpek kulübesine 
sokuyorlar. Gümrük Birliği’ne 
Türkiye’nin gayretleriyle girilme-
di. Türkiye’nin AB’ye giremeye-
ceği kesin. Çünkü AB Hıristiyan 
kulübüdür! Türkiye’nin AB’ye 
girip de bahsedilen o avan-
tajlardan faydalanması hika-
yedir. Bu söz konusu değildir 
ve asla olmayacaktır. Avrupa 
Birliği Hıristiyan kulübüdür. 
Bölünmemizi isteyecekler. 
Türkiye’ye AB’nin herhengi bir 
avantajı olmayacak.'' BK

GÜMRÜK BİRLİĞİ, VİZE VE "ARKA 
BAHÇEDEKİ KÖPEK KULÜBESİ" MESELESİ
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Viyana‘da 13. yüzyıldan beri 
Ortaçağ‘da yaygın banyo 
kabinelerinin kullanıldığı 

kanıtlanmıştır. Şehir idaresi 1875 
yılında Tuna kıyısında iki beledi-
ye plajı açmıştır. Halka açık be-
lediye plajına 1877 yılına kadar 
yalnız erkekler gidebilmekteydi. 
Ardından burada bir de kadın-
lar plajı kurulmuştur. Yirminci 
yüzyılın başlarında Tuna kanalı-
nın kıyısında halkın sağlığı için 
nehir plajları inşa edilmiştir. 
Bu plajlar ticari amaçlı kurul-
mamış. Alte Donau kıyısındaki 
„Gänsehäufel“ plajı da bu za-
mandan kaynaklanmaktadır. 
Tuna kıyısındaki tesislerin yeri-
ni bugün Neue Donau dinlenme 

alanı almıştır. Başlangıçta bu 
alan sel baskınlarından korun-
mak amacıyla inşa edilmiştir. Su 
kalitesinin yıl boyunca yüksek 
olması sonucunda Viyanalılar 
bu bölgeyi bir açık havuz cenneti 
olarak keşfetmişlerdir.

BELEDİYE HAVUZLARI - KAPALI 
YÜZME HAVUZLARI

• Amalienbad, 
10.,Reumannplatz 23

• Simmering, 
11., Florian-Hedorfer-Straße 5

• Hietzing, 
13., Atzgersdorferstraße 14

• Ottakringer Bad, 
16., Johann-Staud-Gasse 11

• Jörgerba, 
17., Jörgerstraße 42-44

• Döbling, 
19., Geweygasse 6-10

• Floridsdorf, 
21., Franklinstraße 22

• Großfeldsiedlung, 
21., Oswald-Redlich-Straße 44

BELEDİYE HAVUZLARI - AİLE YÜZME 
HAVUZLARI

Aile havuzları çocuklu aileler ve 15 

yaşına kadar olan çocuklar için ön-
görülmüştür. Su derinliğinin az ol-
ması sayesinde çocuklara uygun 
bir suya girme ortamı sağlanmıştır. 
Yedi yaşına kadar çocuklar ancak 
bakmakla yükümlü bir yetişkinin 
eşliğinde aile havuzuna girebilir-
ler. Yanında çocuk olmayan yetiş-
kinlerin girmesi ise yasaktır.

AİLE YÜZME HAVUZLARININ 
AÇILIŞ SAATLERİ

Yaz Sezonu: Mayıs-Eylül arasında-
dır.  Aile yüzme havuzlarının giriş 
ücretleri yaş gruplarına göre deği-
şiyor. Çocuklar ve 15 yaşına kadar 
gençler: ücretsizdir.  Yetişkin refa-
katçı: 2,5 (iki buçuk) Euro’dur.

Yaz geldi, havuzlar açıldı

Yaz aylarının gelmesyle birlikte bir çok Havuz hizmet vermeye başladı. Viyana Belediyesi tarafın-
dan işletilen havuzların dışında bir çok özel işletmenin çalıştırdığı merkezlerden de yararlanabilir-
siniz.  Viyana‘da Kapalı yüzme havuzları, Aile yüzme havuzları, Özel işletilen havuzlar ve devlet ha-
vuzundan yaz boyunca yararlanabilirsiniz. Bu havuzların bazıları kış aylarında da hizmet veriyor.

SERİ BORSA
YAYINLANMASINI İSTEDİĞİNİZ İLANLARINIZ İÇİN TEL: 01-513 76 15-0

İMBISSTAND YADA IMBISSGESCHÄFT ARIYORUM
İşlek bir yerde, uygun fiyata İmbisstand          

yada Imbissgeschäft arıyorum. 
Müracat-Tel: 0699/194684 62 

SATILIK İMBIS
Türkiye'ye kesin dönüş yapacağımızdan ötürü 4. Viyana'da bulunan imbisimizi devren satıyoruz. 
İmbisimizin çevresinde 5 tane büyük okul, işyerleri ve evler bulunmaktadır. İşyerimizin müşteri 

sıkıntısı yoktur. Ayrıca Türkiye'de herhangi bir gayrimenkul, otomobille de takas yapabiliriz.

Kirası 720 (BK Dahil), 79 Metrekare, 4 Masa 8 Sandalye Cirosu günlük 300 ile 400 arasında 
değişiyor., Ev servisleri için 50 bin adet büroşür ve reklam. 

Adres. Schaumburgergasse 1/4 A 1040 Wien    Tel: 01 34 34 141 / Mobil: 0680 31 84 995

SATILIK FEINKOST / 
BACKSHOP / IMBISS

22‘nci Viyana‘da 80 seneden  beri Çalışan dükkanı 
devrediyorum. 420 € Kirası. Makinalar, Dükkan 

Dekorasyonu, Gereçler, Ürün stoku, ‚Şani Garten‘, 
50m2 Bodrum,  Sabit müşteri kitlesi, Müşteri Wc, 
Personel WC, Mutfak, Yıllık ciro 140.000 € okul 

yakınında, Okul Büfesi dahil, Otobüs Durağı önünde, 
Rakipsiz, Kavşakta, Ciro artırma potansiyeli var 

ayrıca 35 m2 dairesi bulunuyor. Daire kirası 130 €. 
Oda, Mutfak, WC/DUŞ, Buzdolabı, Mutfak Dolapları, 
Çamaşır Makinası, Fırın Ocak, Mutfak gereçleri dahil

Müracat mobil: 0676 76 23 784

BAUMEISTERKONZESSION ZU VERGEBEN 0664/123 85 75
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Viyana-FPÖ Siyasetçileri, 
Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’e Avusturya Meclisi top-

lantıları sırasında Meclis Başkanı 
Prammer aracılığı ile 2 Mayıs 
2011 tarihinde  bir protesto no-
tu vermek istedi. Parlamentoda 
tüm FPÖ Milletvekillerin imzala-
dığı Protesto notunun sebebi ise 
Kasım 2010 ayında bir gazeteyle 
yaptığı söyleşide Avusturya’nın 
Entegrasyon Politikası’nı sert bir 
dille eleştiren Büyükelçi Kadri 
Ecvet Tezcan için o zamandan bu 
yana ses  çıkmaması. FPÖ Başkanı 
Heinz Christian Strache, FPÖ’nün 
protesto amacıyla Pazartesi akşa-
mı verilecek yemeğe katılmaya-
cağını bildirdi ve şunları söyledi: 
“Şu anki Türk Büyükelçi görev-
de olduğu sürece, Avusturya ve 
Türkiye arasında düzgün ve 
dostane ilişkiler yürütülmesi 
imkânsız. 

Niye Cumhurbaşkanı Gül kendi 
Büyükelçisine tüm Avusturya’lı 
gazelere verdiği röportajlarda bi-
le sahib çıkmadı? Beklentimiz 
Büyükelçi Tezcan’ın iktidar ta-
rafından görevden alınması yö-
nündedir – eğer bu yapılmazsa, 
iktidarın da Avusturya Halkına 
yapılmış bu hakaretlerin arkasın-
da durduğu düşünülecektir. Eğer 
Büyükelçinize  bile sahib çıkmı-
yorsanız buna iki yüzlülük den-
mez mi? Bizlere hakaret ederek 
düşmanlık yapanlar  Avusturya’da 
nasıl Büyükelçilik yapabilir? ” 
Cumhurbaşkanı Gül’ün Meclis 
Başkanı Prammer ile görüştüğü sı-
rada FPÖ Genel Sekreteri Vilimsky 
Gül’e “yazılı diplomatik protesto 
notunu” vermek istedi. Protesto 
notunu Büyükelçi Ecvet Tezcan 
kabul etmeyerek almadığı ama ya-
zılı açıklamanın Cumhurbaşkanı 
Gül’e tüm ignore veya adam yeri-
ne koymama girişimlerine rağmen 
iletildiği öğrenildi.

27 OCAK 2010 TARİHLİ GÖRÜŞME

  27 Ocak 2010   tarihinde Büyükelçi 
Tezcan FPÖ lideri Strache`yi ma-
kamında ziyaret ettikten sonra  ba-
sın konferasında  Stracheè Tesbih 
hediye eden Tezcan Türklerin so-
runlarını ele aldıklarını belirttik-
ten sonra ,"  Bu konudaki görüş-
lerimizin  yüzde yüz örtüştüğünü  
ve bu sorunların giderilmesi için 
yapılacakları konuştuklarını"  ifa-
de etmişti. 

Cu m h u r b a ş ka n ı  G ü l ’ ü n 
Viyana ziyareti sırasın-
da  Die Presse Gazetesinde 

‘Büyükelçi Tezcan görevden 
alınmak üzere’ başlıklı (4 Mayıs 
2011)  haber dikkatlerden kaçma-
dı. Büyükelçi Tezcan güvenip rö-
portaj verdiği Die Presse Gazetesi 
nden sonuç olarak Avusturya’da 
yaşayan Türkiye göçmenleri-
ne karşı önyargılar azalmadı-

ğı gibi, birçok Tür-
kiye göçmenine 
Avusturya’lı pat-
ronları, iş arka-
daşları, garsonlar 
hatta Türkiye’den 
Viyana’ya gelen 
Türk turistler bile 
‘ Türk Büyükelçisi 
ne yapıyor. Sen ne 
düşünüyorsun’ gi-
bi  gereksiz, saçma 
sapan sorular yö-
neltildi. 

Kısaca Türkiye gö-
çmenlerin duru-
mu Avusturya’da 
düzelmediği  gi -
bi devamlı poten-
siyal  bir  isyan-
cı veya düşman, 
hatta ve hatta ‘ 
Avusturya’yı  ya 
sev ya terk et’ bi-

çiminde çıkışlara neden oldu. 
Büyükelçi sözlerin arkasında 
duracağına ortadan kayboldu 
ve Cumhurbaşkanı Gül’ün üs-
tü kaymak gibi gözüken ama al-
tı yanmış kabak tadı gezisin-
de gözüktü. Büyükelçi Tezcan 
Avusturya’da bu konu tartışılsın 
diye Die Presse’ye konuştum de-
di. Bu arada ağaşıdaki haber Die 
Presse Gazetesinde yayımlandı: 

DİE PRESSE: "BÜYÜKELÇİ TEZCAN 
GÖREVDEN ALINMAK ÜZERE"

“Die Presse” gazetesine verdiği rö-
portajla basında ve kamuoyunda 
büyük tartışmalara yol açan Türk 
Büyükelçi yakında Avusturya’dan 
ayrılıyor. Ankara’daki diploma-
tik kaynaklardan sızan bilgilere 
göre Büyükelçi’nin geri çekilme-
si haftalar öncesinden alınmış 
bir karar. Viyana- Kadri Ecvet 
Tezcan’ın Viyana’daki günleri 
sayılı. Haftalar öncesinden tar-
tışmalı olan Büyükelçi’nin gö-
revden alınması kararlaştırıldı. 
Tezcan’ın görevden alınmasının 
aslında Nisan 2011 ayı içinde di-
ğer büyükelçi atamaları ile bir-
likte gerçekleşmesi bekleniyor-
du. Ancak büyükelçilerin görev 
değişimi süreci yavaşladı. Ama 
Tezcan için ikinci bir gerekçe de 

önemli rol oynuyor: Tecrübeli 
diplomatın Türkiye’de bağlantı-
lı olduğu gruplar var, özellikle de 
MHP Milliyetçilerine yakın bir du-
ruş sergiliyor. İktidardaki İslamcı 
AKP Partisi de 12 Haziran’daki se-
çim öncesinde bir sansasyon çık-
masını istemiyor. Tezcan geçtiği-
miz Kasım ayında “Die Presse” 
gazetesine verdiği röportajda 
bazı Avusturyalı bakanları, iz-
ledikleri entegrasyon politikası 
yüzünden sert bir biçimde eleştir-
mişti. Büyükelçi bunun yanı sıra 
Avusturyalıları, yabancı kültür-
lere sadece tatil yapmak için ilgi 
duymakla suçlamıştı. Bu duruma 
karşılık, Tezcan’ın hala görev-
de tutulmasını protesto amacıy-
la FPÖ ve BZÖ, Pazartesi akşamı 
Cumhurbaşkanı Gül onuruna ve-
rilen resmi yemeği boykot etmiş-
lerdi. 

Die Presse: "Büyükelçi Tezcan 
görevden alınmak üzere"

ÇİRKİNLİK: FPÖ’nün Mecliste 
Büyükeçi için protesto notu

Karayoluyla Türkiye’ye 
gidecek olan izincile-
ri Sırbistan’da trafik ku-

rallarına uymadıkları takdirde 
çok büyük sıkıntılar bekliyor. 
DHA verdiği habere göre yeni 
trafik yasasına göre trafik po-
lisi para tahsil edemeyecek. 
Polis pasaporta 5 gün el koyabi-
lecek. Sırbistan ve Bulgaristan 
kafa ağrıtıyor dikkat. 

Çok sayıda turistin Bulgar-
istan'daki otobanlarda polisler 
tarafından aşırı hız yaptıkları 
ya da trafik kurallarına uyma-
dıkları gerekçesiyle haksız yere 
durdurularak ceza ödemek zo-
runda bırakıldıklarını haber ya-
pan ADAC'nin Motorwelt dergi-
si, geçtiğimiz yaz döneminde en 
fazla şikayetin Bulgaristan'dan 
geldiğini yazdı.

Sıla  yolu üzerindeki Türk 
Büyükelçiliklerinden bu yıl ka-
rayoluyla Türkiye’ye tatile gi-
decek Avrupalı Türklere süresi 
geçmiş pasaportla yola çıkma-
yın uyarısından sonra trafik 
kurallarına sıkı uyun uyarı-
sı geldi. Belgrad Büyükelçiliği 
özellikle Sırbistan’da geçen yıl 
yürürlüğe giren trafik yasasına 
dikkat çekti. 

Yeni yasaya göre trafik polisi 
yolda ceza tahsil edemeyecek. 
Ama polis cezayı gerektiren hal-
lerde sürücünün pasaport ve 
benzeri belgelerine 5 güne ka-
dar el koyabilecek. Sürücü ce-
zayı banka ya da PTT şubesine 
yatırmak zorunda olacak ve ce-
zayı yatırdığını gösteren mak-
buzla polise gelerek, pasaportu-
nu alıp yola devam edebilecek.

İzincilere yol uyarısı

Die Presse Gazetesi haberi şaşırttı: 
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Vi y a n a - C u m h u r b a ş k a n ı 
Abdullah Gül Avusturya’ya 
yaptığı resmi ziyaret kapsa-

mında, Avusturya Cumhurbaşkanı 
Heinz Fischer ve Avusturya Ticaret 
Odası Başkanı Christoph Leitl 
ile birlikte geçtiğimiz Salı gü-
nü Avusturya-Türkiye Ekonomik 
Forumunun açılışını yaptı. Leitl 
yaptığı açılış konuşmasında iki 
ülke arasında son yıllarda güç-
lü bir şekilde gelişen ekonomik 
ilişkilere değindi. Geçtiğimiz yıl 
Avusturya’nın Türkiye’ye yaptığı 
ihracat ilk defa 1 Milyar Euro’yu aş-
tı ve Avusturya’nın 30 ihracat orta-
ğı arasında en iyi artış oranını ya-
parak %40’lık bir yükseliş gösterdi. 

Türkiye’den yapılan ithalat da 
%11’lik bir artış sergileyerek yak-
laşık 900 Milyon Euro düzeyine 
ulaştı. Avusturya’nın en önemli 
ticaret ortakları arasında Türkiye 
20. sırada bulunuyor ve bu iki ül-

ke arasındaki dış ticaret şu anda 
2001’e oranla kendini üçe katla-
mış durumda. Avusturya, Türkiye 
için yurtdışı yatırımcıları sırala-
masında Almanya’dan önce geli-
yor. Leitl bu konuda şunları söy-
ledi: “Türkiye’nin Avusturya için 
dış ticaret ortağı olarak önemi de 
özellikle Avusturya’nın bu ülke-
deki doğrudan yatırımlarıyla ala-
kalı. 2006 yılında Türkiye’deki dış 
yatırımcılar sıralamasında an-
cak ilk 5 içindeyken, geçtiğimiz 
yıl yaklaşık 1,8 Milyar Dolara te-
kabül eden bir oranla tartışılmaz 
bir şekilde birinci sıraya yerleş-
tik.” Hatta Avusturya toplam 4,5 
Milyar Dolarlık yatırım hacmiyle 

2002-2010 dönemi için sıralamada 
Almanya’yı bile geçmiş durumda. 
Leitl ve Türkiye Odalar Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı 
Gül’ün resmi ziyareti kapsamın-
da iki ülkenin çıkarları doğrul-
tusunda yapılan işbirliğinin ge-
liştirilmesine vurgu yaptı. Bu 
bağlamda, hangi Türk şirketlerin 
Avusturya’daki Odalar Birliği se-
çimlerinde ve hangi Avusturyalı 
şirketlerin Türkiye’deki Odalar 
Birliği seçimlerinde pasif oy hak-
kı sahibi olacağı konusunda bir ön 
mutabakata varıldı. Ayrıca WIFI 
International ve TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi’nin yapaca-

ğı bir işbirliğine dair, Avusturya 
Ticaret Odası ve Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği arasında geçtiği-
miz hafta bir taahhüt mektubu 
imzalandı. 

Avusturya’dan ve Türkiye’den 500 
katılımcının hazır bulunduğu ve 
Avusturya’nın en büyük ekono-
mik forumlarından biri niteliği 
taşıyan forumda Cumhurbaşkanı 
Gül, iki ülke arasındaki ticari iliş-
kilerin olabilecek en olumlu şe-
kilde yürüdüğünü, ancak yine 
de bu konuda daha çok gelişme 
kaydetmek istediklerini dile ge-
tirdi. Son yıllarda yapılmış olan 
siyasi-ekonomik ve bürokratik 
reformlar, Avusturyalı şirketle-
rin Türkiye’de yatırım yapmasını 
daha da kolaylaştırmış durumda 
ve Gül de işbirliğinin geliştirilme-
si için özellikle enerji sektörünün 
iyi fırsatlar yaratabileceğine vur-
gu yaptı. 

LEITL: "2010’da Türkiye’ye en çok 
yatırım yapan ülke Avusturya"

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Viyana 
Ticaret Odası Başkanı Jank iki ülke arasın-
daki işbirliğini övdü ve Ticaret Odası seçim-

lerinde karşılıklı pasif oy hakkı üzerine 
duydukları memnuniyeti dile getirdi. 
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Fahri konsolosluğun açılış tö-
reninde Viyanalı „Johann 
Strauss Ensemble“ bir kon-

ser verdi. Açılış konuşmalarını 
da Avusturya Ankara Büyükelçisi 
Haidemarie Gürer, özel bir ziya-

ret üzerine Türkiye’de 
bulunan Avusturyalı 
B a k a n  N i k o l a u s 
Berlakovich,Gaziantep 
Va l i s i  S ü l e y m a n 
Kamçı ve Gaziantep 
B e l e d iye  B a ş k a n ı 
Asım Güzelbey yap-
tılar. Gaziantep Fahri 
Konso -losluğu’nun 
açıl ış ı  i le  bir l ikte 
Türkiye’de Avusturya 
Fahri Konsolosluğu bu-
lunan şehirler Antalya, 

Antakya, Bodrum, Bursa, Edirne, 
Gazi-antep, Izmir, Kayseri, Mersin, 
ve Samsun oldular ve böylelikle 
Türkiye, dünya üzerinde en çok 
Avusturya Farhi Konsolosluğu bu-
lunan ülke oldu.

ANKARA – Avusturya’nın Türkiye Cumhuriyeti sınır-
ları içerisindeki onuncu fahri konsolosluğu 20 Nisan 

2011 Çarşamba günü Gaziantep’de açıldı. Türkiye’nin 
güneydoğusunda bulunan Gaziantep şehrinde açılan 
fahri konsolosluğa da fahri konsolos olarak şehrin en 
bilinen sanayici ailelerinden birisinin mensubu olan 

ve Avusturyalı firmalar ile de iş ilişkisi içinde bulu-
nan Taner Nakiboğlu atandı.

Seçmenlerden Türkiye 
Cumhuriyeti pasaportu 
dışında herhangi bir kim-

lik belgesi kabul edilmeyecektir. 
Vatandaşlarımızın oy kullana-
bilmeleri için dikkat etmesi ge-
reken hususlar şunlardır: Yurt 
Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı 
olmaları,(Vatandaşlarımız; Yurt 
Dışı Seçmen Kütüğüne Kayıtlı 
olup olmadıklarını Yüksek Seçim 
Kurulu’nun web sitesi (www.
ysk.gov.tr) Yurt Dışı Seçmen 
Sorgulama bölümünü kullana-
rak kontrol edebilirler. Türkiye 
Cumhuriyeti Pasaportlarını 
Sandık Kuruluna tevdi etmeleri, 
pasaportlarında ülkeye ‘GİRİŞ’ 
veya ülkeden ‘ÇIKIŞ’ yaptıklarını 
gösteren damgaların bulunması 
gerekmektedir. Oy verme işlemi 
tamamlandıktan sonra Sandık 
Kurulu Başkanı pasaportun il-
gili yerine ‘OY KULLANMIŞTIR’ 

damgası vuracaktır.Vatan-
daşlarımızın 24 Saat oy kul-
lanabilecekleri gümrük kapı-
ları ise şunlardır: Gürbulak, 
Sarp, Kapıkule, Habur,  İpsala, 
Hamzabeyli, Cilvegözü, Dereköy 
Karayolu Gümrük Kapıları; 
Şakirpaşa, Esenboğa, Anta-lya, 
Eskişehir, Ga-ziantep, Hatay, 
Atatürk, Sabiha Gökçe, Adnan 
Menderes, Erkilet, Dalaman, 
Bodrum-Milas-Güllük, Sam-sun, 
Trabzon Hava Limanı Gümrük 
kapıları; Kuşadası, Çeşme,  
Deniz Limanı Gümrük Kapıları.
( Taşucu Deniz Limanında is oy 

kullanma işlemi saat 10 00 ve 
02 00 arasında yapılacaktır). 
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur 
T.C.  Başbakanlık Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı Basın Müşavirliği

VATANDAŞLARIMIZIN OY 
KULLANABİLMESİ İÇİN;

• Yurt Dışı Seçmen Kütü-ğüne 
kayıtlı olmaları, (Vatandaşlarımız; 
Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı 
olup olmadıklarını Yüksek Seçim 
Kurulu’nun web sitesi  (www.
ysk.gov.tr)’nde Yurt Dışı Seçmen 

Sorgulama bölümünü kullanarak 
kontrol edebilirler) 

• Türkiye Cumhuriyeti pasa-
portlarını Sandık Kuruluna tevdi 
etmeleri,
 
• Pasaportlarında ülkeye 
‘GİRİŞ’ veya ülkeden ‘ÇIKIŞ’ 
yaptıklarını gösteren damgala-
rın bulunması gerekmektedir. 
Oy verme işlemi tamamlandık-
tan sonra Sandık Kurulu Başkanı 
pasaportun ilgili yerine ‘OY 
KULLANMIŞTIR’ damgası vura-
caktır. Vatandaşlarımızın 24 saat 
oy kullanabilecekleri gümrük ka-
pıları şunlardır:

• Karayolu: Gürbulak, Sarp, 
Kapıkule, Habur, İpsala, Ham-
zabeyli, Cilvegözü, Dereköy 
Karayolu Gümrük kapıları;

• Hava Limanı: Şakirpaşa, 
Esenboğa, Antalya, Eskişehir, 
Gaziantep, Hatay, Atatürk, 
Sabiha Gökçe, Adnan Menderes, 
Erkilet, Dalaman, Bodrum-
Milas-Güllük, Samsun, Trabzon 
Hava Limanı Gümrük kapıları;

• Deniz Limanı: Kuşadası, 
Çeşme, Deniz Limanı Gümrük 
k a p ı l a r ı  ( Ta ş u c u  D e n i z 
Limanında ise oy kullanma işle-
mi saat 10:00 ve 02:00 arasında 
yapılacaktır).  

Gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri
Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne 
kayıtlı vatandaşlarımız 
12 Haziran 2011 tarihin-
de yapılacak 24. Dönem 
Milletvekili Seçimleri için 
10 Mayıs-12 Haziran tarih-
leri arasında gümrük kapı-
larında oy kullanabilecek-
lerdir. Oy verme işlemi 12 
Haziran günü saat 17 00’a 
kadar devam edecektir. 

21. VİYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Jedleseer Brücke köprüsünden 
nehrin akış yönünde 50 metre

21. VİYANA, DONAUİNSEL, Florids-
dorfer Brücke köprüsünden neh-
rin akış yönüne ters yönde 600 
metre -750 metre (sağ kıyı, Neue 
Donau, kıyı yolu)

21. VİYANA, DONAUİNSEL, Florids-
dorfer Brücke köprüsünden neh-
rin akış yönüne ters yönde 350 
metre -450 metre

21. VİYANA, NEUE DONAU, Brigitte-
nauer Brücke köprüsünden neh-
rin akış yönünde 100 metre

22. VİYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Brigittenauer koyunda

22. VİYANA, DONAUİNSEL, Reichs-
brücke köprüsünden nehrin akış 
yönünde 100 metre (Neue Donau 
sağ kıyı

22. VİYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Neue Donau-Mitte otomobil par-
kından nehrin akış yönünde 400 
metre uzaklıkta

22. VİYANA, DONAUİNSEL, Donaus-
tadtbrücke köprüsünden nehrin 
akış yönüne ters yönde 500 met-
re -750 metre (Neue Donau, sağ 
kıyı, nehir yukarı Wehr 1 - kıyı 
yolu)

22. VİYANA, DONAUİNSEL, Donaus-
tadtbrücke köprüsünden nehrin 
akış yönüne ters yönde 650 metre 
uzaklıkta

22. VİYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Steinspornbrücke köprüsünden 
nehrin akış yönüne ters yönde 200 
metre ve nehir aşağı 300 metre

22. VİYANA, DONAUİNSEL, Steins-

pornbrücke köprüsünün hizasın-
da, Tuna kıyısına doğru 100 met-
re uzaklıkta

22. VİYANA, NEUE DONAU, sol kıyı, 
Lobgrundtor civarında (Çıplaklar 
bölgesi: Dammbereich)

• Tuna Adası (Donauinsel) böl-
gesi - ızgara bölgeleri de mevcut 
bulunmaktadir

• Rezervasyon yapmadan kulla-
nılabilinir

21. VİYANA, Neue Donau, sol kıyı, 
Brigittenauer Brücke köprüsü ile 
Brigittenauer yüzme koyu arasında

22. VİYANA, Neue Donau, sol kıyı, 
Steinspornbrücke köprüsünden 
itibaren nehrin akış yönüne ters 
yönde 900 metre boyunca

• Halka açık diğer ızgara alanları

• Rezervasyon yapmadan kulla-
nılabilinir

11. VİYANA, Am Donaukanal, Al-
berner Hafenzufahrtsstraße

14. VİYANA, An der Wien, Alte 
Wientalstraße

16. VİYANA, Steinbruchwiese, Jo-
hann-Staud-Gasse

17. VİYANA, Mittereckwiese, Exel-
bergstraße

19. VİYANA, Krapfenwaldgasse, 
Höhenstraße‘de Krapfenwaldbad 
yakınında

22. VİYANA, DONAU-ODER-KANAL, 
Becken III (Uferhaus yakınında)

23. VİYANA, DRASCHEPARK, Ecke Tri-
ester Straße/Sterngasse (7-22 arası)

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkler‘in vazgeçilmez klasiği olan ızgara için Viyana Belediyesi yer 
gösteriyor. Bu yerlerin bazıları rezarvasyonla kayıt yaptırmak gerekiyor. Bazıları ise sürekli açık 

Rezevasyon mutlaka bu numarada (+43 1) 4000 96496 yapılmalıdır.

   TUNA ADASI (DONAUINSEL) .   bölgesi - ızgara yapma yerleri Donanım: Masa ve banklar, sabit beton ızgara yerleri.

Viyana‘da ızgara 
yapma yerleri ve 

parklar

Gaziantep’te fahri 
konsolosluk açıldı
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AB'ye en fazla eroinin 
Afganistan'dan, Türkiye 
ve Balkan ülkeleri yo-

luyla geldiği belirtilen rapor-
da, arz yollarını çeşitlendir-
meye çalışan grupların son 
yıllarda Türkiye'ye uğrama-
dan Karadeniz rotası adı altın-
da İran, Azerbaycan, Gürcistan, 
Ukrayna ve Romanya ya da 
Baltık ülkeleri üzerinden uyuş-
turucu sevkine ağırlık verdiği 
kaydedildi. Europol'e göre Batı 
Afrikalı uyuşturucu şebekeleri 
ise ağırlıklı olarak İstanbul üze-
rinden havayoluyla İskandinav 
ülkelerini hedef alıyor. Organize 
Suç Tehdit Değerlendirme rapo-
runda, "Türkçe ve Arnavutça ko-
nuşan çetelerin, AB içine ve dı-
şına eroin ticaretinde en fazla 
göze çarpan suç grubu olmayı 
sürdürdüğü, Türk suç örgütleri-
nin Batı Balkan ülkelerinde ero-
in depoları oluşturduğu ve bura-
larda dağıtım için yerel grupları 
kullandığı" kaydedildi.

Rapora göre eroin kaçakçılığı 
yapan Türk gruplar ellerindeki 
malı ağırlıklı olarak Hollanda ve 
Belçika'da üretilen sentetik hap-
larla takas ederek, bunları dağı-
tılmak üzere Türkiye'ye gönderi-
yor. Europol'a göre son dönemde 
eroin ticaretinde etkinliğini ar-
tırmaya çalışan Pakistanlı grup-
lar ise Türk çetelerini bay-
pas ederek İspanya üzerinden 
Avrupa'ya eroin sokarken, "Türk 
suç örgütleri-
nin Fas'ta aktif 
hale geldikleri-
ne dair işaret-
lerin, gelecekte 
eroin ticaretin-
de bu rotanın 
d a h a  b üy ü k 
rol oynayabile-
ceğine" işaret 
ediyor.

"YASA DIŞI GÖÇTE ANA BAĞLANTI 
NOKTASI TÜRKİYE"

Europol raporunda, Avrupa'ya 
yasa dışı göçte Türkiye'nin "ana 
bağlantı noktası" olduğu ve insan 
kaçakçılarının ağırlıklı olarak 
Türk-Yunan sınırına yoğunlaştı-
ğı belirtildi. Raporda, "Ortadoğu 
ve Asya'dan göçmenler için do-
ğal giriş kapısı olması yanın-
da Türkiye şimdi Kuzey ve Batı 
Afrikalıklar dahil birçok fark-
lı kökenli göçmenin AB'ye son 
adım noktası oldu. Coğrafi ko-
numu, tarihi kaçakçılık rotaları-
nın mevcudiyeti ve giriş vizesi al-
manın göreceli olarak kolaylığı, 
Avrupa'ya yönelen Türkiye'yi ya-
sa dışı göçte ana bağlantı noktası 
haline getirdi" denildi. Europol'e 
göre Avrupa'ya insan kaçakçılığı-
na en fazla Çinli, Türk, Arnavut, 
Hindistanlı, Iraklı ve Rus orga-
nize suç grupları dahil oluyor. 
Raporda, Avrupa'ya yasa dışı 
göçte Türkiye'nin ana merkez ha-
line gelmesinin diğer kaçakçılık 
alanlarında uzmanlaşmış Türk 
gruplarını bu alana daha faz-
la yöneltebileceği değerlendir-
mesi yapıldı.Europol raporun-
da, Romanya ve Bulgaristan'ın 
Schengen ortak vize alanına da-
hil olması halinde yasa dışı göçte 
Türk-Yunan sınırındaki baskının 
hafifleyebileceği ve bunun yeri-
ne Türkiye-Bulgaristan sınırının 
ve Karadeniz'in hedef haline ge-
leceği ifade edildi. 

EUROPOL: 
'Türkiye kilit ülke'

AB polis teşkilatı Europol'ün 2011 yılı Organize 
Suç Tehdit Değerlendirme raporuna göre uyuştu-
rucu ticareti ve insan kaçakçılığında Türkiye kilit 

rol oynuyor.

Viyana – Avusturya’da bu 
Pazar günü seçimler olsa, 
HC Strache önderliğinde-

ki FPÖ ilk kez sandıktan en güç-
lü parti olarak çıkacaktı. Endişe 
veren bu manzarayı ortaya ko-
yan ise ATV’nin “Österreich-
Trend” adlı televizyon programı. 
Yapılan temsili ankette, katılım-
cıların %29’u FPÖ’yü destekledi-
ğini belirtti. Buna karşılık iktidar 
partilerindeki düşüş de devam 
ediyor; SPÖ: %26, ÖVP: %25.

Anketi yürüten araştırmacı Peter 
Hajek’e göre, Kırmızı-Siyah (SPÖ-
ÖVP) iktidarının 2013 yılındaki 
genel seçimlere kadar bu duru-
mu tersine çevirip çeviremeye-
ceği belli değil. Hajek, ATV’deki 
tartışma programı “Am Punkt”ta 
dün şunları söyledi: “Bu çok ba-
sit: Kimseye güveniyor muyum, 
güvenmiyor muyum? Birçok 
seçmen basit bir şekilde sadece 
Strache’ye güveniyor. Benim gö-
rüşüme göre Faymann’ın eksiği, 

gelecekte ger-
çekleştireceği 
sadece kendi-
ne ait bir pro-
jesinin olma-
ması ve aynı 
zamanda ka-
rizmatik bir li-
der imajı çi-
z e m e m e s i . ” 
Ünlü gazete-
ci Anneliese 
Rohrer’e göre 
de FPÖ bu ba-
şarısını özellik-
le iktidar parti-
lerine borçlu: 
“Bunun nede-
ni  Faymann 
ve Pröll’ün, 

bu insanları dikkate alacak ve 
onlara dayalı siyaset üretecek 
bir anlayışa sahip olmamaları. 
Anlamadığım nokta ise, şu anda 
o kadar kötü durumdalar ki, şöy-
le düşünebilirler: Şan-şöhretimiz 
zaten bozuldu ve mahvoldu, şim-
di utanmadan pişkince çalışma-
ya devam ediyoruz.”

“Profil” dergisinin başyazarı 
Herbert Lackner de “Am Punkt” 
programında, anket verilerine 
rağmen FPÖ liderinin Başbakan 
(Şansölye ya da Hükümet Şefi) 
olmasının gerçekçi olmadığı-
nı ifade etti: “Kimse Strache’yi 
Başbakan (Şansölye) yapacak 
kadar aptal değil”. Lackner’e gö-
re insanlar iki yıl sonra bu gün-
kü düşüncelerinden farklı yön-
de oy kullanacaklar ve FPÖ’nün 
koalisyonda yer alma ihtimali 
de bu yüzden düşük: “BZÖ dü-
şüşte olan bir parti. Gelecek ya-
sama döneminde meclise gire-
meyecek. 

Yapılan ankette FPÖ’nün birinci parti çıkma-
sı tartışma yarattı. Avusturya`da 2013 yılında 
Genel Seçimler vuku bulacak. Avusturya’nın gele-
cek  Başbakanı (Avusturya’da Şansölye deniyor)  
FPÖ’den mi çıkacak? Uzmanlar bu fikre katılmıyor

Strache Avusturya’nın 
gelecek başbakanı 

olmaya yaklaştı mı? 

Şirvan Ekici, 5 yıl Viyana 
Eyaleti Milletvekilliğini 
-kısa adı  ÖVP olan- 

Avusturya Halk Partisi için-
den yaptı. Gectiğimiz Viyana 
Eyaleti seçimlerinde olduk-
ça düşük oy alan ÖVP`nin se-
çim listesinde yer alan Şirvan 
Ekici, tekrar Eyalet Milletvekili 
olarak seçilememesinin ardın-

dan „Entegrasyon‘ alanında ça-
lışmalarına devam ettiğini  ifa-
de etti. 

Bu arada, geçen ay Avrupa`da 
bircok Türkiye asıllı Milletvekili 
ile birlikte Urfa iline giderek, şeh-
rin dünyada dinler arası diyalog 
açısından ne kadar önemli bir 
merkez olduğunu gözleri ile gör-

düğünü ve bunun tanıtımını ya-
pacağını ifade eden  Şirvan Ekici, 
seçim sonrası stresini atmışa 
benziyor. Hergün spor yaptığını 
ve çocuğu ile daha fazla ilgilen-
diğini ifade eden Ekici, şu anda  
nerede çalışıyorsunuz sorusuna: 
„Iç İşleri Bakanlığı Entegrasyon 
Müsteşarlığına bağlı dairede res-
mi olarak çalışıyorum“ dedi.

Şirvan Ekici ne yapıyor?

Viyana-Dış hatlardaki bü-
yümesini yeni uçuş des-
tinasyonları ile sürdüren 

Pegasus, var olan destinasyon-
larına yönelik düzenlediği uçuş-
larını da arttırıyor. Pegaus'un 
müşterilerine ''misafir'' di-
ye hitap etmesi olumlu karşı-
landı.  Viyana’ya düzenledi-
ği karşılıklı uçuşlarını haftada 
5 güne çıkartan Pegasus, misa-
firlerini yaz tarifesinde de Salı, 

Perşembe, Cuma ve Pazar gün-
leri öğlen saat 12.00’da İstanbul 
Sabiha Gökçen’den Viyana’ya, 
Cumartesi  günleri  de sa-
bah saat 07.00’de Ankara’dan 
Viyana’ya tüm vergiler dahil 
59.99 Euro’dan başlayan fiyat-
larla uçuyor. Pegasus misafir-
leri, Salı, Perşembe, Cuma ve 
Pazar günleri öğlen saat 13.50 
uçağı ile Viyana’dan İstanbul 
Sabiha Gökçen’e, Cumartesi 

günleri de sabah saat 09.10 uça-
ğı ile Viyana’dan Ankara’ya uça-
biliyor. Pegasus misafirleri, di-
ledikleri takdirde, İstanbul ve 
Ankara bağlantılı olmak üze-
re, Türkiye içinde Adana, 
Antalya, Bodrum, Dalaman, 
Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, 
İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, 
Samsun ve Trabzon’a, yurtdışın-
da da Beyrut, Kharkiv, Lefkoşa 
ve Tiflis’e seyahat edebiliyor.

Pegasus seferleri haftada 5 Gün

Avusturya'da Kırmızı-
Siyah koalisyonu-
nun ortaklaşa ha-

zırladığı yeni yabancılar 
yasası oy çokluğuyla ka-
bul edildi. Sadece Yeşiller 
Partisinin karşı çıktığı ta-
sarı ne yazık ki ''ayrım-
cı''  uygulamalarla dolu. 
Irkçılığın  giderek yüksel-
diği Avusturya toplumun-
da, kendini ''sol demokrat'' 
olarak niteleyen partilerin 
bile oy kazanma kaygılarıy-
la destek verdiği bu yasa ta-
sarasının, insan haklarının 
tamamen görmezden geli-
nerek hazırlandığı aşikâr 
değil midir? Mültecilerin 
7 gün boyunca gözaltında 
tutulması (daha doğrusu 
hapsedilmesi) ve bu mad-
denin çocukları dahi kap-
sıyor olması dehşet verici. 
Yaşadıkları onca acı yet-
mezmiş gibi, bir de ülkenize 
sığınan mültecileri hapise 
atmanın akılla, izânla açık-
lanabilir bir yanı var mı?

Peki ya öğrenci olarak ya-
hut aile birleşimi yolu ile 
gelmek isteyenlere ko-
nan Almanca bilme şar-
tı ?Almancayı kendi ül-
kelerinde öğrenmeleri mi 
mantıklı, yoksa Almanca 
konuşulan bir ülkede mi 
öğrenimlerine başlamalı-
lar? Vatandaşlık  başvuru-
sunda bulunan yabancıla-
rın da aylık 1158 avro gelire 
sahip olduklarını kanıtla-
maları  gerekiyor. Yani her 
yönüyle göçmeni, emekçi-
yi, yabancıyı ezmek üzerine 
kurulu bir sistemin gıcırda-
yan parçalarını yağlama-
sından başka nedir bu ya-
bancılar yasası? 

 YABANCILAR YASASI

KONUK 
YAZAR

Cihat Aykaç
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1.HATA – PİYASANIN DURUMU 
HAKKINDA YETERSİZ BİLGİ SAHİBİ 

OLMAK

Fiyatı indirmek istiyorsun, 
ama satıcı sana fiyatın za-
ten piyasa seviyesinden da-

ha düşük olduğunu veya senin 
istediğin miktarda bir indirimin 
bu ürün için alışılmamış olduğu-
nu belirtiyor. Eğer bu konuda ön-
ceden araştırma yapmadıysan, 
bu bilgiyi çaresiz bir biçimde ka-
bul etmek zorundasın. Eğer elin-
de karşılaştırma yapabileceğin 
değerler veya tecrübe sahibi ol-
duğun veriler varsa, durumu ter-
sine çevirip satıcının aklını başı-
na getirebilirsin.

2.HATA – YANLIŞ BAŞLANGIÇ

İlk bakışta bu haksızlık olarak gö-
rünebilir ama sadece gelecek vaa-
deden müşterilere indirim yapılır. 
Neden? Satıcı bir şey satmak iste-
diği bir müşteriye eğer ilk satışta 
boyun eğiyorsa ve fiyat konusun-
da esneklik gösteriyorsa, bu müş-
terinin gelecekte yapacağı başka 
alışveriş ihtimalini düşünerek 

böyle davranıyordur. Bunun için: 
şık kıyafetler giymek için özen 
göster ve kendinden emin bir şe-
kilde karşındaki kişi ile iletişi-
me geç – bir tenzilat alma şansın 
önemli ölçüde artacaktır. 

3.HATA - YETERİNCE SERT OLMAMAK

Satıcı eğer sana kolaylık göster-
meye yanaşmıyorsa, sen de yete-
rince sert olup orayı terk edip gide-
bilmelisin – ya da onu en azından 
bu şekilde tehdit edebilmelisin. 
Satıcının işi elinden kaçırma-
yı isteyip istemediği ancak bun-
dan sonra belli olacaktır. 4.Hata - 
Yanlış Zaman Seçimi Alışveriş için 
dükkânın daha az yoğun olduğu 
bir zamanı seç. Çünkü bu zaman-
larda ortam daha sakindir ve satı-
cının senle ilgilenmek için daha 
fazla zamanı olacaktır. 1. Avantaj: 
Ne kadar uzun sohbet ederseniz, 
satıcıyla birbirinize o kadar sem-
patik görünürsünüz ve bu şekilde 
indirim de daha kolay elde edile-
bilir. 2. Avantaj: İşlerin fazla yoğun 
olmadığı bu zamanlarda pazarlık 
yapan müşteri sayısı da az olduğu 
için, satıcı için birçok kişiye indi-

rim yapmak zorunda kalma tehli-
kesi de daha azdır. 

5.HATA – KİBİR

Tabii ki kendine güvenen bi-
ri olup kendinden emin bir ta-
vır sergilemelisin. Ama satıcıları 
deli eden şey (satıcıların sabrını 
taşıran şey), utanmaz ve küstah 
yaklaşım biçimidir. Bu durumda 
satıcı sinirlenip “Şimdi normal-

den de yüksek bir fiyat vere-
ceğim” diye bir tavır takınır ve 
umduğun indirimin tam tersi 
bir durumla karşı karşıya ka-
lırsın. 

6.HATA – UZLAŞMAYA
 KAPALI OLMA

Satıcı sana nakit olarak in-
dirim sunamayabilir. Bunun 
dışında elde ettiğin avantaj-

Pazarlık yaparken 
yapılan en kötü 

hatalar

lar da değerlidir. Bu yüzden 
sana tanınan diğer avantaj-
lara karşı da açık olmalısın: 
Eşantiyon olarak bir bilek-
lik, bedava bir bilgisayar fa-
resi ya da mutfak için hediye 
olarak verilen mumlar – bun-
ların da başka yerden ancak 
parayla satın alınabilecek de-
ğerli şeyler olduğunu unutma-
mak lazım. 
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Viyana-Der Standard gaze-
tesinin hayata geçirdiği 
www.dastandard.at  ad-

lı siteden bir röportajı Türkiye 
göçmenlerini çok yakından il-
gilendiriyor. Daha çok eski 
Yugoslavya, Türkiye başta ol-
mak üzere, birçok ülkeden göç 
eden ailelerin yeni nesil çoçuk-
larının Almanca dilinde kale-
me aldıkları röportajların ve 
haberlerin  eleştirel olmaları-
nın yanısıra, aydınlatıcı olma-
ları da dikkat çekici. Özellikle 
Gürler Alkan imzalı bir yazı-
da katı Hiristiyan Katolikliği 
ve müslümanlara hoş olma-
yan çıkışları ile Avusturya ba-

sınında dikkat çeken Christian 
Zeitz , ''Akademiker Bund'' ad-
lı başkanı da olduğu derne-
ğin bir toplantısında verdi-
ği röportajında, başta Türkiye 
göçmenleri olmak üzere müs-
lümalara şu mesajı vermesi 
okumaya değer: ''Sie müssen 
sich Kulturchristen nennen''. 
Yani Akademiker Bund başka-
nı Christian Zeitz Türkiye göç-
menlerine şunu tavsiye etmiş: 
''Avusturya’da yaşayan Türkiye 
göçmenleri bizim Hristiyan 
kültürümüzde yaşıyorlar.  Bu 
nedenle kendilerini bundan 
sonra Kültürel Hıristiyan diye 
tanımlamaları gerekiyor.''

www.dastandard.at 
ZEITZ: " Türklerin kendile-

rine Kültürel Hıristiyan
 demeleri gerekiyor " 

Ö1 – “Mittagsjournal” prog-
ramında yaptığı açıkla-
mada Protestan Piskopos 

Michael Bünker, Müslümanlar 
için kutsal olan dini günlerin – ay-
nı Protestanlıktaki “Kutsal Cuma” 
gibi – resmi tatil ilan edilmesi ge-
rektiğini söyledi. Bünker buna ek 
olarak, minareli camilerin inşa 
edilmesinin çok doğal olması ge-
rektiğini ifade etti. Piskopos, yeni 
kurulan Entegrasyondan Sorumlu 

Devlet Sekreterliği’ni memnuniyet-
le karşılarken, bu makamın İçişleri 
Bakanlığı’na bağlı olmasını yan-

lış bulduğunu sözlerine ekledi. 
Avusturya’daki Müslümanlar için 
dini günlerin resmi tatil olmasıyla 

PROTESTAN PİSKOPOS MİNARELİ CAMİLERİN 
YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

ilgili bir soruya da kendi dini cema-
atinin tarihini örnek göstererek ya-
nıt verdi: “Bu konuda Protestanlık 
mezhebine ancak 1961 yılında 
eşit statü tanındı. Anlaşılan o ki 
Avusturya’da tam anlamıyla öz-
gürlükle ilgili haklar elde edebil-
mek için sabırlı olmak gerekiyor. 

19. yüzyılda geçerli olan Çan 
Kulesi Yasağı’nı göz önüne alır-
sak, Protestan kilisesi olarak da, 
Müslüman Toplumunun minare-
li camiler inşa etmesini çok doğal 
karşılıyor ve bu konuyu din özgür-
lüğü kapsamında görüyoruz. Aynı 
şekilde Müslümanlar çok doğal 
olarak dini günlerin resmi tatil ilan 
edilmesi talebinde bulunabilirler.”
Bünker’e göre Avusturya’da 

Entegrasyondan 
Sorumlu Devlet 
Sekreterliği’nin 
kurulması önem-
li bir adım, ancak 
entegrasyon ko-
nusu çok yönlü 
bir madde niteli-
ği taşıyor – eğitim 
ile ilgili sorunların 
yanı sıra, sosyal 
ve ekonomik fak-
törler de unutulmamalı. Bu yüz-
den Bünker, bu Devlet Sekreterliği 
için İçişleri Bakanlığının “yanlış 
merci” olduğunu ve entegrasyon 
konusunun Ekonomi Bakanlığı 
tarafından daha iyi ele alınaca-
ğını, hatta belki aile yapısıyla il-
gili sosyal faktörlerin de daha iyi 

göz önünde bulundurulabilece-
ğini düşünüyor. Devlet Sekreteri 
Sebastian Kurz (ÖVP) ile ilgili çok 
fazla yorum yapmak istemeyen 
Bünker, sadece şunları söyledi: 
“Herkese başlangıçta güven duy-
mamız gerekir. Kendisine iyi dilek-
lerimle şans diliyorum.”

Piskopos Michael Bünker yaptığı açıklamada mina-
reli camilerin inşaa edilmesi gerektiğini savundu 
ve Müslümanlar için dini günlerin resmi tatil ilan 
edilmesine sıcak baktığını söyledi. Bünker ayrıca, 

Protestanların da yıllarca çan kulesi yapılması için 
beklediğini hatırlattı. 
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bonhidratlardan zengin bir diyet 
uygulamak? Bugün, kansere karşı 
uygulanan birçok besin terapisi 
mevcuttur (işe de yaramaktadır-
lar) çünkü günün birinde birisi 
şeker ve kanser arasındaki bağ-
lantıyı görmüştür. Bu terapilerde, 
karbonhidratlar bakımından zen-
gin gıdalara izin verilmez. 

Terapilerin hiçbirinde şekere de 
izin verilmez çünkü şeker kanseri 
beslemektedir. Peki doktorunuz 
bu gerçekleri size neden söyle-
mez? Kim bilir? Belki doktorunuz 
kanseri tedavi edecek kişinin siz 
değil, kendisi olduğunu düşün-
mektedir. Belki Otto Warburg‘un 
buluşunu duymuştur ama geri ka-
lan parçaları tamamlayamamıştır. 

Belki de beslenmeyle ilgili hiçbir 
şey öğrenmemiştir. Aslında 1978‘e 
kadar ABD‘nin resmi kuruluşların-
dan biri,beslenmenin kanserle bir 
ilgisi olmadığını iddia etmekteydi! 
Kanser ve şeker bağlantısından 
haberdar olanlar ise, dikkate de-
ğer terapilerle ortaya çıktılar. Bun-
lardan biri ‚Laetrile‘dir. Kaşeksili 
hastaların yüzde 50‘den fazlasın-
da glükoneogenez sürecini dur-
duran hidrazin sülfat bunlardan 
bir diğeridir. Bugün, Minnesota 
Üniversitesi kemoterapi alanında 
bir ‚akıllı bomba‘ üzerinde çalış-
maktadır. Akıllı bomba diyebilece-
ğimiz ilacın üzerinde bir kaplama 
vardır. İlaç, vücutta oksijensiz bir 
bölge ile karşı karşıya geldiğinde 
bu kaplamayı üzerinden atar. Kan-
seri yok etmek için kemoterapiyi 
serbest bırakır. Çünkü, vücutta ok-
sijensiz tek alan, kanserli bölgedir. 
Kanser hücresini aç bırakmaya 
çalışan besin terapileri de vardır. 
Kanserin ne sevdiğini bilen hasta, 
bunları yemekten kaçınır. Kanser, 
çiğ yiyeceklerdense pişmiş yiye-
cekleri sever. Pişirme işlemi, be-
sinlerdeki enzimleri ve vitaminleri 
yok etmektedir. Bir de, kanserin 
şeker sevdiğini aklınızdan çıkar-
mayın. Kanserinizi sevmiyorsanız, 
onu beslemeyin! Şeker yerine tat-
landırıcı kullanmak çözüm değil 
Şeker yerine tatlandırıcı kullan-
mayı düşünüyorsanız, başka bir 
tuzağa düşmüş olursunuz. Tatlan-
dırıcıların da vücuda ciddi zarar-
ları olduğu,yapılan araştırmalarla 
kanıtlandı. Örneğin, Amerikan 
Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), sakarin 
içeren her türlü gıda maddesinin 
üzerine sağlığa zararlıdır, hay-
vanlar üzerinde yapılan testlerde 
kansere yol açmıştır.‘ ibaresinin 
konulmasını şart koştu.  

Aspartam ve sükraloz gibi diğer 
tatlandırıcılar da yan etkileri 
nedeniyle uzak durulması gere-
ken gıdalar arasında. (Editörün 
notu: Ama maalesef hiç birinin 
üzerinde böyle bir ibare yok). 
Prof. Dr. Ahmet Aydın: Şeker-
li gıdalar nasıl kansere neden 
olur? Aslında Nobel Tıp Odülünü 
alan Alman Otto Warburg yıllar 
önce (1931) kanser hücreleri-
nin sağlıklı hücrelerden farklı 
bir metabolizmasının olduğunu 
(oksjenli metabolizma yerine ok-
sijensiz metabolizma) ve şekerin 
kanserli hücreleri beslediğini 
göstermiştir.

PİR SULTAN ABDAL’IN, 3 OĞLU, 
1 KIZI BULUNDUĞUNU 

İNANILMAKTADIR. 

Oğulları Seyit Ali Sultan, 
Pir Mehmet ve Ergaip 
Sultan adlarını taşımak-

tadır. Kızının adı ise Senem’dir. 
Pir Sultan Abdal’ın asılmasından 
sonra “bin bir ocağı tüten” Pir 
Sultan topluluğu dağılıyor, dağı-
tılıyor, sürgün ediliyor. 

Oğullarından büyük oğul Seyit Ali 
Sultan Banaz’ı terketmek zorun-
da kalınca yanındakilerle bera-
ber Çorum/Hüseyinabad(Alaca)/
Çomar Köyü’ne gidiyor. Ya da 
kaçıp Hüseyinabad’da şimdi-
ki Çomar Köyü’nün bulundu-
ğu mevkie yerleşiyor, Çomar 
Köyü’nü kuruyor. 

Belki de o çevrede daha önceden 
Ocaklarına/topluluklarına bağ-

lı insanlar yaşıyordu. Bu neden-
le Seyit Ali Sultan oraya gitmiş 
olabilir. Bilemiyoruz. Seyit Ali 
Sultan 27 yıl Çomar’da kaldıktan 
sonra kız kardeşi Senem’le bir-
likte yeniden Banaz’a dönüyor-
lar. Kardeşlerden Ergaip Sultan 
ise bu sürgün sırasında yanında-
kilerle birlikte Dersim taraflarına 
yöneliyor.

ERGAİP SULTAN

Ergaip Sultan Pir Sultan Abdal’ın 
üç oğlundan biridir. Pir Sultan 
Abdal’ın bu oğlunun adıyla anı-
lan Ergaip Kolu Tunceli/Pülümür 
Haculu Köyün’de bulunmaktadır.  
Haculu köyü Horosan`dan göc et-
mis Türkemn  köyüdür. Sonradan 
Zazaca ve diger yerlere göc eden-
ler Kurmanci dilini ögrenmisler-
dir. Söylenceye göre Pir Sultan 
Abdal’ın inançları nedeniyle asıl-
madan önce bir de sürgün yaşan-

PIR SULTAN ABDAL OCAĞINA BAĞLI KÖYLER

tısı olmuştur. İşte bu sürgün ya-
şantısının 7 yılı Haculu Köyü’nde 
geçmiştir. 

Haculu’da Pir Sultan Abdal ta-
rafından yapıldığına inanılan 
bir “cemevi” bulunmaktadır. Pir 

Sultan bu sür-
gün yıllarında 
Haculu’da inanç-
larının gerekle-
rini yerine ge-
tirmiş ve Alevi 
yolunu eksik-
siz devam ettir-
miştir. Bu yıllar-
da Haculu’da Pir 
Sultan Abdal’ın 
ö n c ü l ü ğ ü n d e 
bir “cemevi” in-
şa  edi lmişt i r. 
Bu cemevinin 
dört yöne açı-
lan dört kapısı 
bulunmaktadır. 
Cemevinin orta-
sında ise ardıç 
ağacından ulu 
bir direk yer al-
maktadır. Tavan 
d ö ş e m e s i n i n 
tüm ağaçları bu 
ulu direğin üstü-

ne konulmuştur. İnsanlar o ulu 
ardıç ağacının altından kutsal 
kabul ettikleri ve cöher adını ver-
dikleri toprağı ala ala direk boş-
lukta kalmıştır. Ne var ki direk 
boşlukta kalmasına rağmen ce-
mevi sapasağlam ayakta kalmış-

tır. Pir Sultan Abdal Haculu’da 
7 yıl sürgün hayatı yaşadıktan 
sonra Banaz’a dönmüştür. Oğlu 
Ergaip ise babasının arkasından 
gitmemiş Haculu’da kalıp oraya 
yerleşmiş ve yaşantısını sürdür-
müştür. 

Ergaip Sultan’ın Seyyit Mehmet, 
Seyyit Veli ve Seyyit Hüseyin ad-
larını taşıyan üç oğlu olmuş ve 
bunlar ile Pir Sultan Ocağının 
Ergaip Kolu sürmüşür. Ergaip ko-
luna mensup dede soyundan Ali 
Ekber Erdal’ın verdiği bilgiye gö-
re Pir Sultan Ocağının Ergaip 
Kolu’nun: 

ERZİNCAN: Kiştim Köyü, : Tercan 

İLÇESİ, ÇORUM/ALACA: Dereyazıcı 

KÖYÜ, /SUNGURLU: Akkuyu Köyü, 

YOZGAT: Sarımbeyli Köyü, 

TUNCELİ/NAZMİYE: Kumsor Köyü, 

MUŞ: Varto İlçesi, 

ESKİŞEHİR/ALPU: Karatepe Köyü  
Gökçeoğlu Köyü’nde talipleri bu-
lunmaktadır. 

PİR SULTAN ABDAL OCAĞI ERGAİP KOLU –Pülümür Haculu köyü

Tüm diğer anasıl Alevi Ocakzade dedeleri gibi Pir Sultan Abdal da kendi aşiretinin lideri olmalıdır. 

Cevdet Türkay, “Osmanlı’da Oymak, Aşiret ve Cemaatler” kitabında “Sivas Sancağında Türkmen taifesinden PİR 
SULTAN TOPLULUĞUNDAN” söz etmektedir.  Pir Sultan soyundan gelenler de “bin bir hanesinin bacası tüten 
Pir sultan topluluğunun varlığından ve bu topluluğun Pir’in idamından sonra dağıtıldığından” sözetmektedirler.  
Dede olarak, ocakzade olarak Türkmen taifesinden Pir Sultan Aşiretinin lideri Pir Sultan Abdal’ın soyu geleneğe 
uygun olarak “12 İmamlardan Musa-yı Kazım’a” bağlanıyor.  Yine Pir Sultan Ocağı mensupları “Pir Sultan Abdal 
ve Ocağının görev ve yetki alanının Hacı Bektaş Dergahınca belirlenerek bunun “Kara Kütük”e yazıldığını ifade 
etmektedirler.  Üst soy olarak (manevi anlamda da olsa) 12 İmamlardan Musa-yı Kazım’a bağlanan Pir Sultan 
Abdal’ın ocağı ve soyu çocukları ile devam etmektedir. 

Yeni Vatan Gazetesi’ne 
reklam vermek 

istiyorsanız lütfen 
bu numarayı arayınız: 

Tel: 01 513 76 15 0

12 Her doktor öğrenciliği sı-
rasında Otto Warburg‘un 
buluşunu öğrenir. 1930‘lu 

yıllarda Warburg kanserin en te-
mel biyokimyasal sebebini, ya-
ni sağlıklı bir hücreyi kanser 
hücresinden ayıran şeyin ne ol-
duğunu bulmuştur. Bu, o ka-
dar önemli bir buluştur ki, Otto 
Warburg‘a Nobel ödülü kazan-
dırmıştır. Otto Warburg‘a göre 
kanserin bir temel sebebi vardır. 
Bu da, vücudun normal hücre-
lerinin oksijenli solunumunun, 
oksijensiz - anaerobik-hücre so-
lunumuyla yer değiştirmesidir. 
Warburg‘un buluşu bize başka 
neleri anlatmaktadır? Birincisi, 
kanser, normal hücrelerden çok 
farklı bir biçimde metabolize ol-
maktadır. Normal hücreler oksi-
jene ihtiyaç duyar; Kanser hüc-
releri oksijenden kaçınır. 

Hiperbarik oksijen terapisi alter-
natif kanser tedavisi uygulayan 
kliniklerde kullanılan bir yön-
temdir. Bu buluşun bize anlat-
tığı başka bir şey de, kanserin 

bir mayalanma (fermantasyon) 
süreciyle metabolize olduğudur. 
Kanserin metabolizması normal 
hücre metabolizmasından 8 kat 
daha fazladır. Yukarıda söylediği-
miz her şeyi birleştirirsek ortaya 
şu tablo çıkıyor: Vücut, kanseri 
beslemeye çalışırken mütemadi-
yen kapasitesinin üstünde çalışır.
Kanser devamlı açlıktan ölmenin 
eşiğindedir ve vücuttan kendisi-
ni beslemesini talep etmektedir. 
Besin alımı kesilirse kanser açlık-
tan ölmeye başlar. Tabii kendisi-
ni beslemek için vücudun şeker 
üretmesini sağlayamazsa... Bu 
ziyan sendromuna kaşeksi denir. 
Kaşeksi, vücudun proteinlerden 
(evet, doğru duydunuz, karbon-
hidratlardan veya yağlardan değil 
de, proteinlerden) ‚glükoneogenez 
(yeniden glükoz yapımı)‘ işlemiy-
le, şeker elde etmesidir. Bu şeker 
kanseri besler. Vücut sonunda, 
kanser hücresini beslemeye çalı-
şırken kendisi açlık çeker.Şimdi, 
kanserin şekerle beslendiğini öğ-
renmişken, onu şekerle beslemek 
mantıklı geliyor mu size? Yani kar-

Kanserin en çok
sevdiği yiyecekler 

Kanserin hücrenin yanlış 
beslenmesinden ortaya 

çıktığını biliyor muydunuz? 
Üstelik bunu da en çok sevdiği 

yiyeceği bol bol tüketerek 
kendimiz yapıyoruz.  Nasıl 

mı? Kanser en çok neyi sever?
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Yeni Vatan`dan çocuklar için resimli 
Almanca-Türkçe sözlük

Viyana merkezli Neueweltverlag, Yeni 
Vatan Gazetesi'nin de sponsor olduğu 
entegrasyon açısından önemli bir pro-

jeye imza attı. Neueweltverlag insanlar ara-
sı iletişimi ve insanların bir araya gelmesi-
ni benimsemiş bir yayınevidir. Geçtiğimiz ay 
yayınlanan ve „Das Große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-Türkisch“ (top-
lamda 48 sayfa, 24 x 32 cm ebatlarında) 
isimli son kitap da Neuweltverlag'ın gerçek-
leştirdiği projelerden bir tanesi. İlk baskısı 
yaklaşık olarak 10 bin adet basılmış olan bu 
kitap, okullara dağıtıldığı gibi sponsorlara 
ve proje partnerlerinde de sunulmuştur ve 
kitapçılarda da 16 Euro'ya satılmaktadır.

Bu yeni proje için Türkçe tercüme uzmanla-
rı, öğretmenler ve uzman pedagoglar birlikte 
yoğun bir şekilde ve işe ruhlarını kata-
rak ça- lıştı. Kültürel çerçeve-

den bakıldığında bu 
proje kültürlerara-
sı iletişimi destek-
leyen son derece 
önemli bir giri-
şim olarak de-
ğerlendirilebi-
lir. Bu kitabın 
Avusturya il-
kokullarının 
m ü f r e d a -
tına dahil 
e d i l m e -
si konu-
s u n d a -

k i  m e v c u t 
çalışmalar da bu söy-

lemi destekler nitelikte. Bu bağ-
lamda Neuweltverlag bu kitabın 
örneğin ilkokul mezu-
niyetinde ücretsiz ola-
rak hediye edilmesi gi-
bi fikirlerin de önemli bir 
jest olduğunu düşünüyor. 
Özellikle de Türkiye'den 
göç etmiş ve Avusturya'da 
yaşayan miniklere bu kitap 
büyük bir destek unsuru ola-
rak öneriliyor. Kitap aynı za-
manda sadece yaşları 5 ila 12 
arasında değişen nesil için 
oyun gibi tasarlanmış olan içe-
riği ve görselleriyle büyük bir ke-
lime hazinesi sunmuyor, aynı za-
manda özellikle de göçmenlik 

geçmişi olan yetişkinler için de davetkar ta-
sarımı ve çevirilerin basitliği ve kolay anlaşı-
labilirliği ile gündelik hayatta büyük katkılar 
sağlıyor. Böylelikle sadece ço-
cuklar değil dil konu-
sunda yetersiz 
durumda olan 
yetişkinler de bu 
kitaptan son de-
rece olumlu şe-
kilde istifa edebi-
lirler. Elbette ki bu 
kitap birkaç Türkçe 
kelime öğrenmek is-
teyen Avusturyalılar 
için de son derece fay-
dalı bir eser. Dolayısıyla 
Neuweltverlag bu projeyi 
sosyal bir birliktelik yarat-
ması açısından son dere-
ce önemli buluyor. Resimli 
Almanca Türkçe sözlük ço-
cukların gündelik yaşamla-
rında sürekli kullandıkları 
777'den fazla kelime içeriyor. 
Kitaptaki esprili ve hareket-
li çizimler ve ilüst-
rasyonlar ise keş-
f e d i l e b i l e c e k 
sayısız eğlenceli 
detay sunuyor.

Siz de bu kitabı sipariş 
etmek ve kitabın kültürel ve 

sosyal görevine katkıda 
bulunmak istiyorsanız 
offıce@yenivatan.at 

adresine açık adresiniz ile 
bir mail atarak  bizimle ileti-

şime geçmeniz  yeterli. 

Ayrın†ılı bilgi
www.neueweltverlag.at 

Viyana-Camcı Tayfun’un sahi-
bi Sezai Dağ geçtimiz Cuma 
günü 30 yıllık meslek ha-

yatının mutlu günlerinden birini 
yaşadı. Gerek Avusturya’lı gerek 
ise Türk müşterilerine Cam ile il-
gi her alanda hızlı, temiz ve bürok-
ratik engeller olmadan hizmetle-
ri ile tanınan Camcı Tayfun temiz, 
refah ve modern ikinci şubesini 
açtı. Onuncu Viyana Gellertplatz 
1-3’de ATİB İmamların hep birlik-
te hayır  duaları ile açılan Camcı 
Tayfun’un ikinci şubesinin açılışı-
na Konsolusluk temsilcileri, birçok 
esnaf, eş ve dost katıldı. 45 yaşında 
Sezai Dağ şunları ifade etii: ‘Tayfun 
ismi oğlumun ismi. Bu şube 20 yıl-
lık Avusturya’lı bir Camcı şirketin 
yeri idi. İkinci şubemiz olarak bu-
rayı alarak hem eski Avusturya’lı 
müşterilere hem vatandaşlarımı-
zın ayağına hizmeti getirdik. Bu 
şirkette çalışan eski Avusturya’lı 
hanım bizim şirketimizde resmi 
olarak  işe aldık. Böylece hem böy-
le güzel bir Entegrasyon ve uyum 
örneğini göstermiş olduk hemde 
bu yeri değerlendirerek Avusturya 
ekonomisine küçük gibi gözüken 
ama çok önemli bir katkıda bulun-
duk. Birçok sigorta ile anlaşmamız 
var. Vatandaşlarımızın Cam sorun-
larında bir telefon etmesi yeter.’’ 

24 Saaat hizmetinizdeyiz’ dedi.  
Yeni şubeye U1 ile Reumanplatz’a 
geldikten sonra yürüyerek kısa za-
manda ulaşılabiliyor.

CAMCI TAYFUN YENİ ŞUBE: Adres: 1100 Wien, Gellerplatz 1-3 / Tel.: 01/ 604 17 65 veya 0699/11068622  
AÇILIŞ SAATLERİ: Pazartesi-Cuma :Saat 7.00-18.00 / Cumartesi: Saat 08.00-14.00 / www.glasereitayfun.at / glaserei-tayfun@chello.at

TAYFUN DAĞ  SEZAİ DAĞ
İZZET HAZAN  

ÖZLEM HAZAN

Camcı Tayfun‘dan ikinci şube 

Hayırlı olsun
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Avrupa’ya çoğu maddi se-
beplerden gelmiş olan 
gurbetçilerimizin 40-50 

yıllık “göçmen işçi” tarihinin en 
ağır olaylarından biridir Holding 
aldatmacası ya da diğer tabi-
ri ile “Holdingzedeler vakası”. 
Avrupa’da zor şartlarda yaşayan, 
ağır işlerde çalışan, kendi ve ço-
cuklarının ihtiyaçlarından kısa-
rak elde ettiği birikimi çok kısa 
bir zamanda akıl almaz kâr vaad 
eden holdinglere kaptıran yüz-
binlerce gurbetçinin çok azı bir 
daha parasını geri alabildi. 

Evet, çoğu zaman dini sömü-
rerek insanlarımızı avlayan bu 
holdinglerin vaad ettikleri kâr 
oranları o kadar yüksekti ki, ola-
yın dolandırıcılık koktuğundan 
şüphelenmemek mümkün de-
ğildi. Fakat maalesef temiz duy-
gularıyla hareket eden insanla-

rımızın çoğu bu tuzağın farkına 
varamadı ve onlarca yıl büyük 
zorluklarla biriktirdiği parası-
nı bir imza ve ne olduğu belir-
siz hisse senedi maahiyetindeki 
kağıtlar karşılığında holdingle-
re verdi. 

Peki paralar nasıl yokedildi? Bu 
şekilde bütün Avrupa’da topla-
nan 20 Milyar Euro civarında ol-
duğu tahmin edilen para Avrupa 
merkezli, Türkiye’deki holding-
lere bağlı olan şirketlere aktarıl-
dı. Avusturya’da toplanan para-
nın ise  yüzlerce milyon Euroyu 
buluyor. Para aktarılan şirket-
lerin çoğu Türkiye’deki hol-
dinglerle aynı ismi taşıyordu. 
Yatırdıkları parayla kâr zarar or-
tağı olan vatandaşlar bu şirket-
ler batırılınca paralarını da geri 
alamadılar.  Burada çok önemli 
bir ayrıntı vardı. 

Halktan para toplayan şirket-
ler ne alt şiketlerin bulundu-
ğu Avrupa Ülkelerinde ne de 
Holding merkezlerinin bulun-
duğu Türkiye’de halka arz konu-
sunda sermaya piyasası kurul-
larından izin almışlardı. Paralar 
torbalarla Türkiye’ye taşındı. 
Avrupa’da batırdıkları şirketleri-
nin sorumluluğunu almayan hol-
dingler sonuç itibari ile yüzbin-
lerce gurbetçimizi mağdur etti. 

HUKUKİ SÜREÇ 

Başlangıçta bu holdinglere karşı 
hukuki açıdan pek bir başarı el-
de edilemedi. Ancak son zaman-
larda özellikle Almanya’da ilgili 
şirket ve holdinglere karşı elde 
edilen hukuki başarılar yeni-
den onbinlerce kişi için umut ol-
du. Konu ile ilgili yaşanan huku-
ki gelişmelerin bir kısmını şöyle 
özetleyebiliriz: 

• Almanya’da ilgili holdinglere 
karşı, birçoğu yüksek mahkeme 

kararı olmak üzere somut huku-
ki sonçlar elde edildi. Dava yolu-
na başvuran birçok kişi parası-
nın kısmen de olsa geri alabildi. 

Örneğin Kombassan‘a karşı 
Essen Bölgesel Mahkemesi’nde 
açılan bir dava kazanıldı. 
Dava sonucunda mahkeme 
Kombassan’ı, bir hissedarından 
aldığı parayı yüzde 6,5 oranında 
faiziyle geri ödemeye mahkum 
etti.  Diğer bir kararda Limburg 
Eyalet Mahkemesi, Kombassan‘ı 
Almanya Par a  Piyasalar ı 
Denetleme Kurulu‘ndan izinsiz 
olarak halka arz yapıldığı için 
mahkum etti. 

Limburg Eyalet Mahkemesi’nin 
bu kararını Frankfurt Yüksek 

Eyalet Mahkemesi de onadı.fa-
kat şunu belirtmek gerekir ki bir-
çok davada münferit özellikler 
de dikkate alındı. Alman mah-
kemeleri holdinglere karşı ver-
dikleri kararları genelde nitelik-
li dolandırıcılık ve yatırımcılara 
yanlış bilgi vermek suçuna da-
yandırdılar.

• Bu arada Türkiyede’de hol-
dingzedeleri yakından ilgilendi-
ren hukuki gelişmeler yaşandı. 
Farklı holdinglere karşı toplu da-
valar açıldı. Yimpaş yöneticileri 
olayla ilgili olarak hapis cezası-
na çarptırıldı. Kombassan gibi 
diğer bazı holdinglere karşı açı-
lan toplu davalar ise devam edi-
yor.  Türkiye’den bir umut ışığı  
Holdingzedeler için önemli bir 

HUKUK 
FORUM

Holding mağdurları 
için çözüm yolları 

Değerli okurlar Holding 
mağdurları açısından 
yaşanan bazı önemli 
gelişmeler üzerine konu 
ile ilgili birçok soru ve 
talep geldi. Dolayısıyla 
bu ayki yazımızı tama-
men bu konuya ayırmayı 
uygun gördük.

umut ışığı ise yıllardır bekletilen 
ancak bir türlü yürürlüğe sokul-
mayan yeni Ticaret yasası tasarı-
sı olabilir. Bu tasarı yasallaşması 
halinde, holdingzedeleri ilgilen-
diren maddeleri itibari ile topla-
nan paraların holdingler tara-
fından geri verilmesini, durum 
geçmişi ilgilendirse dahi müm-
kün kılabilir. Nitekim tasarının 
önemli maddelerinden bazıları-
nı ele alırsak ortaya çıkabilecek 
önemli çözüm yolları şöyle ola-
bilir : 

• Mağdurlar, `Sorumluluk hal-
leri` başlıklı 549`uncu madde ve 
`Halktan para toplamak` baş-
lıklı 552`nci maddeye göre da-
va açabilir. Sermaye Piyasası 

Kurulu (SPK ), izinsiz toplanan 
paranın koruma altına alınma-
sını veya kayyum atanmasını 
mahkemeden isteyebilir.

• 202`nci maddeye göre, hakim 
şirket, hakimiyetini bağlı şirke-
ti kayba uğratacak şekilde kul-
lanamaz. Yargıç, istem üzerine 
veya re`sen, tazminat yerine da-
vacı pay sahiplerinin paylarının 
satın alınmasına karar verebilir. 
(Mevcut yasaya göre, anonim şir-
ketler hisselerini geri alamıyor.)

• Eğer kendilerine hisse senedi 
satılmış olan kimseler tüm ser-
mayenin yüzde 10`u olarak bir-
leşirlerse, `Haklı sebeplerle fe-
sih` başlıklı 531`inci maddeye 

göre şirketin feshini de isteyebi-
lirler. Ama şirketin feshi her za-
man onların lehine olmaz. Eğer 
batak bir şirketse zaten fesihten 
yarar elde edemezler.  Tabi bu 
z633ar 53g535 tasarının yasal-
laşmasına bağlı. 

Avusturya’da durum ve yapılma-
sı gerkenler yukarıda bahsettiği-
miz gelişmeler ve zaman aşımı 
tehlikesi Avusturya’da bulunan 
holdingzedeleri de harekete ge-
çirdi. Bana gelen birçok talepte 
de konuyu ele almam rica edildi. 
Almanya’dan bazı avukat grup-
ları mağdurlar adına harakete 
geçmek için toplantılar yapma-
ya, ilanlar vermeye başladılar. 
Kanaatimce bu tür girişimler ye-

rine yerel bazda örgütlenmeler 
ve yerel hukukçuların birleşerek 
konu ile ilgili birlikte hareket et-
meleri mağdurlar için daha iyi 
sonuçlar getirecektir. Gelecek 
yazılarımda holdingzede konu-
sunu daha somut bir şekilde çö-
züm önerilerini son gelişmelerle 
birlikte ele almaya çalışacağım. 

Bu bağlamda somut çözüm 
adımları için Avusturya’daki di-
ğer hukukçularla fikir alışve-
rişinde bulunmak ve ortak ha-
reket etmek faydalı olacaktır. 
Konu ile ilgili soru ve sorunları-
nızı email olarak beliyoruz. 

Sorularınız için:
office@yenivatan.at

“Yüz on iki bin ai-
leyi mağdur ettin 
YİMPAŞ Holding” di-

yen Yimpaş mağdurları Toros 
Sokak’ta buluşarak Abdi İpekçi 
Parkı’na yürüdü. Ellerinde 
“Holding zulmüne dur diye-
lim”, “Sadaka istemiyoruz, hak-
kımızı istiyoruz” dövizleriyle 
yürüyen YİMPAŞ’zedeler, 400 
bin ailenin mağduriyetine son 
verilmesi çağrısında bulundu. 

Hükümete seslenene Silm 
Holding, Uşak Umpaş Seramik 
ve Yimpaş mağdurları, hol-
dinglerin din sömürüsü ya-
parak insanları aldatıldıkla-
rını söyledi. YİMPAŞ patronu 

Dursun Uyar’ın hükümet ko-
rumasında olduğunu belirten 
holdingzedeler adına konuşan 
Nusret Topkaya, “Paranızı ve-

rirken bana mı sordunuz” diyen 
Başbakan’a “holding patronla-
rına da ‘one minute’ deme” çağ-
rısı yaptı. Holding patronlarının 

mal varlıklarına el konulmasını 
talep eden Topkaya, Yargıtay’da 
biriken dosyalarının bir an önce 
sonuçlandırılmasını istediler. 

YİMPAŞ’a Ankara`da 
hesap sorun dendi

Ankara-YİMPAŞ Holding’e paralarını kaptıran gurbetçi vatan-
daşlar Ankara’da yürüyüş yaparak, 400 bin aileyi mağdur 
eden holdingden hesap sorulmasını istedi. Holdingzedeler 

Başbakan’a ‘YİMPAŞ’a da one minute de’ çağrısı yaptı.
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Türkiye’de ve nüfusu çoğun-
lukla Müslüman olan diğer 
ülkelerde, özellikle türbe zi-

yaretlerinde, türbe’de yatan kişi-
nin evliya olduğu ve bu yüzden gi-
dilip huzurunda dua edildiğini ve 
hatta kurban kesildiğini hepimiz 
biliyoruz. Acaba bu tip türbe ve 
camii avlularında ölmüş insanlar-
dan adeta medet ummaya Kur’an’ı 
Kerim müsaade ediyor mu? Ya da 
ölmemiş, yaşayan, çevremizde bi-
zi Allah’a yaklaştıracak ve şefa-
at beklediğimiz evliya, şeyh, hoca 
veya dede lakaplı kişiler olduğunu 
biliyoruz. Yani ölü ve diri Allah’ın 

kullarından dikkatinizi çekmiş-
se bir ‘yardım’ dilendiği apaçıktır. 
Öbür taraftan Fatiha Süresi’nin 
5. ayetini okurken Allah’a şu sö-
zü veriyoruz: “Yalnız sana ibadet 
ederiz ve yalnız senden yardım 
dileriz.” Şimdi bu ayeti okudu-
ğumuzda burada bir sorun oldu-
ğunu aklımızı ve gönlümüzü kul-
lanarak bulmalıyız. Burada bir 
şirk, yani Allah’a ortaklı koşma 
söz konusudur. İşte burada İslam 
içi şeytancılığın, Kur’an tarafın-
dan altı çizilen temel kavramla-
rından biri de “Evliyau’ ş–şeytan” 
(Şeytan Evliyası) tabiri olduğu-
nu dikkatlere sunmak isteriz.  Bu 
tabiri, Allah’ın berisinden evliya 

edinip onlara sığınmanın kara dul 
zehirli örümceğin ağına düşmek-
le bir olduğunu Kur’an’ı Kerim be-
lirtmiştir.  Tekil şekliyle Veli halk 
arasında ise evliya olarak kulla-
nılan bu sözcük, Kur’an’ı Kerim’in 
önemli kavramlarından biri-
dir. Veli ve Mevla, Allah’ın isim-
sıfatlarındandır. Allah, müminle-
rin velisi (Maide,55, Arad, 155) ve 
mevlasıdır(Bakara, 286, Enfal 40, 
Hac 78). Müminlerin Allah dışında 
gerçek mevlaları da yoktur, gerçek 
velileri de. Kur’an’ı Kerim’de 50 ci-
varında ayet, Allah’ın berisinden 
birilerinin veli edinilmesinin ya-

ratacağı kötü sonuçlara dikkat çe-
ker. Bu ayetlerin hiç biri “Allah’ı 
bırakıp da başka veliler edinmek-
ten söz etmez; ‘Allah’ın berisin-
den, yanından-yöresinden veli-
ler edinmek” tabirinin yanlışlığı 
ve hüsrana yol açacağı Kur’an’da 
bahsedilir. Allah dışında veli edi-
nilmesi, şirkin en yıkıcı görünüm-
lerinden biri olduğu Kur’an’da an-
latılmakta ve bu yapılırken de veli 
sözcüğünün çoğulu olan ‘evliya’ 
kelimesi kullanılmaktadır. 

Kur’an’ı Kerim böylece bir kelam 
mucizesi sergileyerek, İslam top-
lumlarında tarih boyunca yıkım 
sebebi olmuş ve kalplere yerleş-

miş bulunan ‘evliya inancı’na 
dikkat çekmektedir. Evliya kültü 
Kur’an’da şirkin en mahvedici mu-
sibetlerinden biri olarak gösteril-
mektedir. Bu evliya, şeytandan ve 
insandan üretilmiş bir tür şirk yo-
ludur ve görünüşte insanı Allah’a 
götürmede vasıta yapılır, gerçekte 
ise insanı Allah’tan uzaklaştırır! O 
yüzden çevrenizde Evliya diye yar-
dım dilediğiniz ölü veya diri insan-
lardan uzak durulması şarttır. 

Ankebut Suresi 41. Ayet, “Allah’ın 
berisinden evliya edinenlerin” ya-
ni şeytan evliyasına tutulanla-

rın korkunç bir ihanetle yüz yüze 
kalacaklarını bildirmektedir. İşte 
Ankebut Süresi 41. Ayet bakın ne 
diyor:  “Allah’ın berisinden evliya 
edinenlerin durumu, bir ev edinen 
dişi örümceğin durumuna benzer. 
Ve evlerin en güvensizi/en zayı-
fı elbette ki dişi örümceğin evidir. 
Keşke bilselerdi!”  

Şeytanın evliyasını dost ve destek-
çi edinenler, kara dul diye adlan-
dırılan dişi örümceğe bezetiliyor. 
Bu kara dulun tipik özelliklerin-
den biri şudur: Büyük bir istek ve 
çekici cilvelerle çiftleşmeye çağı-
dırdığı erkek örümceği, çiftleşme-
nin ardından zehirleyip öldürür. 

Cenab-ı Hak, şeytan evliyasına sı-
ğınanların işte böyle bir ihanet ve 
hüsranla karşılacaklarını haber 
vermektedir. Şeytan evliyasının 
da içlerinde bulunduğu şüreka 
(Allah’ın yanına-yöresine konan 
yedek ilahlar)ın hesap ve azap gü-
nünde, kendilerine kulluk-kölelik 
edenlere sırt dönüp ihanet ede-
ceklerini gösteren Kur’an ayetle-
rini burada bir kez daha anımsa-
yalım. Şeytan evliyasının kara dul 
denen örümceğe benzetilmesinin 
hikmeti üzerine iyi durmalıyız. 
Ve şunu unutmamalıyız: Tarihin 
en büyük zulümlerine imza atmış 

olan engizisyon-ruhban saltanatı 
bir  kara dullar saltanatıdır... 

Kara dul ihanetine dikkat çeken 
Ankebut 41. Ayetin  amacı örüm-
cek evinin zayıflığını göstermek 
şeklinde düşünülmüş ve orada 
kalınmıştır. Oysa ki ayetin  vermek 
istediği sadece bu değildir. Evin 
zayıflığından daha çok, ev sahibi-
nin kahpeliğine dikkat çekilmiş-
tir. Kara dul zehirlidir. Çiftleştiği 
örümceği, çiftleşme biter bitmez 
zehirleyip katleder. Kendisine gü-
venip misafir olmuş, zevk ve sa-
fa bulmasına hizmet etmiş birine 
ihanet edenin kahpeliği söz konu-
sudur burada... Tanrısal beyine, 

işte bu kahpeliğe karşı insanı uya-
rıyor. Örümceklerden uzak durma-
mız için mi? Hayır! Kara dula ben-
zettiği ve ‘evliya’ diye andığı insan 
kara dulllardan uzak durmamız 
için. Yedek ilahları ifade için kul-
lanılan ‘evliya’ tabirinin geçti-
ği ayetler gerçekten ürpertici me-
sajlar ve öğütler içermektedir. Bu 
‘şirk ve şeytan evliyası’ ile kaste-
dilen nedir? Kur’an olanca yerde, 
bunu tanımamıza yarayacak bilgi-
ler vermiştir. Şeytan evliyası, bunu 
bildiği için Kur’an’ın herkesin ana 
dilinde okunmasına şiddetle kar-
şı çıkmaktadır. Kara dullar kadro-

su bilmektedir ki, Kur’an ana dil-
le okunursa Hak düşmanı evliya 
ve Hak dostu velilerin ayrılma-
sı mümkün hale gelecektir. Böyle 
bir şey, kara dullar saltanatının 
sonu olur. Yedek ilah evliyası (di-
ğer adıyla şeytan evliyası), Allah 
ile kul arasında aracı yapılan, 
Allah’a yaklaşmada yardımcı ol-
dukları varsayılan(bakınız Zümer, 
3), Allah katında şefaatçi oldukla-
rı ileri sürülen (bakınız Yunus, 18) 
şüreka türünün en belirgin züm-
renin adıdır. Halk dilinde bunla-
ra daha başka adlar da verilmek-
tedir. Bilinmesi gereken, bunların 
Allah ile kul arasında bir komis-
yonculuk faaliyeti yürütmektedir. 

Bu faaliyetin esası şudur: Allah’a 
kul olmak için, özellikle iyi kul ol-
mak için, bu haraç tezgahına az 
veya çok, şu veya bu şekilde bir 
şeyler vermek ve ondan onay al-
mak zorunda bırakılıyorsunuz. 
Kur’an’ın en kahırlı musibetle-
rinden biri olarak yüzlerce ayet-
te gündeme getirip insanı sakın-
dırdığı bu illet, Allah’ın en dinmez 
öfkeyle cezalandıracağı şirk zul-
münün temel görünümlerinden 
biridir. Bu illeti insanlığın bünye-
sinden Ku’an temizledi, ama ne 
yazık ki Kur’an dışı dincilik, onu 
müslümanlar’ın hayatına bir ‘kur-

tarıcı’ yaftasıyla soktu... Şeytan 
evliyası (evliyau’ş –şeytan) daha 
çok korku salarak iş görür. Bu kor-
kunun, ahiret, cehennem tehditle-
rinden oluştuduğunu kitleler artık 
bilmektedir. 

 Bu korku salınarak, insanlar bir 
takım ‘kurtarıcılar’a ihtiyaç du-
yan bir yapay psikolojinin içine 
itilir. Bunun ardından kurtarıcı-
ların kurtarma karşılığı alacakla-
rı komisyonlar sıralanır. Bu böyle 
olduğu içindir ki bu noktaya deği-
nen ilgili ayetin  sonunda Cenab-ı 
Hak: “Şeytan evliyasından kork-
mayın, benden korkun!” diyerek o 
yapay korkuların da o yapay kur-

tarıcıların da hiç bir anlam taşı-
madığına ve hiç bir işe yarama-
dığını vurgu yapmıştır: İşte ilgili 
Ayet: Alim İmran Süresi, 175. Ayet:  
“İşte size şeytan: O yalnız kendi 
dostlarını korkutur. Eğer inanan-
larsanız ondan korkmayın, ben-
den korkun.” . Şeytan evliyasının 
en belirgin özelliği Kur’an dışına 
çıkmak, Kur’an’ı Kerim’e sırt çevir-
mektir. Bu Şeytan evliyaları kendi 
zikirlerinden kopanları sapıklıkla 
suçlarlar ama Allah’ın, bir adına 
‘ZİKİR’ koyduğu Kur’an’dan uzak-
laşmayı hiç mesele yapmazlar. 
Kısaca Şeytan evliyası, Rahman 

evliyasına karşı iş gören bir ekip-
tir. Rahman evliyası tanımını ve-
ren Kur’an, bu tanımdaki unsurla-
rın dışında evliya lamati belirleyen 
ve bu tanımdaki amaçların dışın-
da amaç güden evliyayı şeytan ev-
liyası bilmemizin yolunu açmıştır. 
Çünkü şeytan evliyasının tanımı 
verilmiyor: Rahman evliyasının ta-
nımı ise Kur’an’da veriliyor. Bunun 
anlamı, Rahman evliyası tanımı 
dışında kalanların hepsi şeytan 
evliyası olduğudur. (Yunus Süresi 
62-63 Ayet) Müddessir Süresi 11. 
Ayet ‘te Allah ‘’Benimle yarattığı-
mı baş başa bırak!’’ emrini vererek 
Allah ile kul arasına girmeye kalk-
manın hiç bir gerekçesi olamaya-

cağını ilan ediyor. Evliya şirkinin 
sosyal ve huksal dayanağı yapıla-
bilecek oluşumlara Allah bu yuka-
rıdaki ayette imkan tanımamıştır. 
İslam açısından bu ne demaktir?:
1.Din sınıfı, din kifati yoktur, 2-Din 
adamı tabiri yoktur, 3-Resmi ma-
bet yoktur, 4-Vaftiz ve afaroz hiç 
yoktur, 5-Günah çıkarıcılara ih-
tiyaç yoktur.  Başka bir değişle 
İslam’da insan doğduğu anda te-
mizliğin ve güzelliğin doruk nok-
tasındadır. Allah’a kul olmak için 
birilerinin tesciline, okuyup üfle-
mesine İslam’da ihtiyaç bırakıl-
mamıştır. Ne yazık ki İslam dün-

yasında, evliya adıyla bir sınıfın 
doğduğu, bu sınıfın bir tür vaf-
tiz ve afaroz sınıfı yetkisi kullan-
dığı inkar edilemez bir gerçektir. 
Kur’an’dan baktığımızda bir ‘şey-
tan ordusu’ oluşturan bu Kur’an 
dışı yapay sınıf, kendisine özgü 
tevil sanatını kullanarak istediği 
şeyi mübah (serbest), istemediği 
seyi ise yasak hale getirebilmek-
tedir.  Akıl almaz haramlar işle-
yebilen evliyalar bunları “Zahir 
ehlinin bilmediği ibret ve hikmet-
leri vardır” solganıyla meşrulaş-
tırmaktadır. Türkiye’de ve İslam 
dünyasındaki Tasavvuf-tarikat ta-
rihi bunun yüzlerce örnegiyle do-
ludur. Halbuki Allah’ın velileri ya-

"Şeytan Evliyası" ve 
Kara dul ihaneti

Evliya ismi ile ölü ve dirilerden meden ummaya dikkat:
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ni dostları asla sınıf oluşturmaz, 
mümin kardeşlerinden  farklı kı-
yafetler yaratmazlar. Masumluk, 
hatasızlık, günahsızlık gibi iddia-
lara asla yer vermezler.  

Kur’an’ı Kerim, vesayet ve veka-
let altında bir kulluğun söz ko-
nusu edildiği tüm sistemleri şirk 
ve zulüm sistemi olarak damga-
lamaktadır. İslam’da toprak post 
Allah ile dost olacaktır diyor. Tüm 
yeryüzü mabet, tüm meşru filler 
ibadet haline getirilmiştir Kur’an 
İslam’ında.  İşte böyle bir anlayı-

şın şekillendirdiği dünyada aracı-
lara, komisyonculara, elinde iman 
ölçen cennet pazarlayacılarına, 
kutsallaştırılmış haraç huruç çe-
telerine ihtiyaç yoktur. Gerçek ev-
liya tanımına uyanlar bile yardım 
ve şefaat aracı yapılmamalıdır.  O 
halde ilk adım, evliya denen kişi-
lerin hiç kimseye bir şey vermek, 
kazandırmak imkanına sahip ol-
madıklarını, aklamak ve kurtar-
mak gibi yetkilerinin bulunmadı-
ğını bilmektir. İşte ilgili Ayetler: 
Yunus Süresi , Ayet 8: ‘’Allah’ın 
yanında bir de kendilerine zarar 
vermeyen, yarar sağlamayan şey-
lere kulluk ediyorlarlar ve şöyle 
diyorlar:’’ Bunlar bizim Allah ka-
tında şefaatçılarımızdır.’’ De ki 
onlara: “Allah’a, göklerde ve yer-
de bilmediği şeyleri mi haber ve-
riyorsunuz?” Şanı yücedir O’nun, 
ortak koştuklarınızdan arınmış-
tır O.’’ Ra’d Süresi, Ayet 16: Deki: 
“Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” 
De ki: “Allah.” De ki: ‘O’nun ya-
nında başka evliyalar mı/destek-
çiler mi edindidniz? Bunlar ken-
dilerine bile yarar sağlayıp zarar 
verme gücünde değiller.” De ki: 
“ Körle gören yahut karanlıklar-
la ışık bir olur mu?Yoksa Allah’a, 
tıpkı O’nun yarattığı gibi yaratan 
ortaklar buldular da yaratış/yara-
tanlar kendileri için benzeşir hale 
mi geldi?” De ki: “Allah’tır her şe-
yi yaratan, O’dur Vahid ve Kahhar 
olan.” Vahid ve Kahhar Allah’ın 99 

sıfatındandır. Vahid’in anlamı ise 
şöyledir: Sıfatlarında özellikle tek 
ve biricik olan. Kullarının, ibadet 
ve yönelişlerinde kendisine her-
hangi bir varlığı eş ve ve aracı tut-
mamalarını isteteyen.   Kahhar’ın 
anlamı ise şöyledir: Gerçeği ört-
tüğü, buyruklarına karşı çıkan 
inkarcıları kahrı altında ezen. 
Kısacası evliya, dalaletten kurta-
rıcı bir kuvvet olarak da algılana-
maz. A’raf Süresi 3. Ayet bu kurun-
tuya yenik düşme ihtimali olanları 
uyarmaktadır: “Rabbinizden size 
indirilene uyun, onun yanından 

yöresinden edil-
nilmiş evliya uy-
mayın” Dikkat 
edilirse  ayet, 
hidayet önder-
liğini kişilere 
değil, ilkelere 
(Rabden indiri-
lenlere) bağla-
mıştır.Çünkü ki-
şilerin hidayet 
önderliği devri, 

Peygamberliğin bitirilmesiyle, ya-
ni Hz.Muhammed’in bu alemden 
ayrılışı ile edebiyyen kapanmış-
tır. Hidayet yalnız Allah’tan gelir, 
ondan gelenlerin kaynağı ise kişi-
ler değil, Kur’an’ı Kerimdir. Bunun 
unutarak evliyadan hideyet bekle-
yenlerin sonu hüsrandır. 

Bu hüsran, Rahman’ın kulluğu-
nunun yitirlmesiyle şeytanın kul-
luğuna geçiştir. İşte ilgili Ayet 
olan İsra 97. ayet bakın ne diyor: 
‘’Allah  kime hidayet verirse doğ-
ru yolu bulan odur. Kimi de şaşır-
tırsa böyleleri için O’nun dışında 
dostlar bulamazsın. Kıyamet gü-
nü böylelerini kör, dilsiz ve sa-
ğır bir halde yüzleri üstüne sü-
rerek haşrederiz. Varacakları yer 
cehennemdir ki, alevi dindik-
çe kızgın ateşini körükleyiveri-
riz.” Evliya yıkımına uğramanın 
“Allah’ın daisi’ne kulluk verme-
mek ve evliya şürelasının ardı-
na düşmenin ağır bir hüsran ve 
ihanetle sonuçlanacağı gerçeği-
ni görenlere selam olsun. Ahkaf 
suresi 32. ayet şöyle demekte-
dir: “Allah’ın davetçisine uyma-
yan, yeryüzünde hiç kimseyle 
yaraşamaz/hiç kimseyi aciz bı-
rakamaz. Böylesinin, Allah dı-
şında/Allah’ın davetçisi dışın-
da evliyası da olamaz. Böyleleri 
apaçık bir sapıklık içindedir.” 
Burada şirk evliyasına “Allah’ın 
davetçisi(da’iyellah) öne çıkarıl-

mıştır. Şirk evliyası, Allah’a de-
ğil, Allah’a vekaletten ve Allah’ın 
yardımcısı sıfatıyla kendilerine 
çağırır. Allah’ın gerçek davetçisiy-
se daveti Allah’a yapan kaynaktır 
yani Kur’an’ı Kerim’dir. Allah’ın 
gerçek davetçisi olan Kur’an’a ku-
lak vermeyenlerin sonu, şirk ev-
liyasının tuzağına düşüp hüsran 
ve sapıklığa mahkum olmaktır. O 
halde, şirk evliyasını tanıma ve 
etkisiz kılam yollarından biri de 
‘Allah için’ iş yapanlarla “Allah 

ADINA veya Allah YERİNE” iş 
yapmaya kalkanları ayırmak ve 
ikincilerin arkasından gitmemek-
tir. Şirk ve şeytan evliyası daima 
Allah ADINA ve Allah YERİNE iş 
yapar. Allah İÇİN iş yapmak şey-
tan evliyası mantığıyla asla bağ-
daşmaz. Allah İÇİN iş yapmak, 
Rahman kullarına özgü bir iştir. 

(Başta Kuranı Kerim olmak üze-
re  çeşitli kaynaklardan toparla-
yan  Birol Kılıç) 

Tarikatları dinleştirme il-
leti, şeytan evliyasını kut-
samanın kurumsallaşma-

sını ifade etmektedir. Bu illet, 
İslam dünyasının iliklerini 
eritmiş bir şeytan oyunudur ki 
Kur’an tevhidini adeta çok tan-
rıcılığa yani politeizme çevir-
miş ve cahiliye devri kabilece-
ğini hortlatıp fırkacılık haline 
dönüştürerek Kur’an’ın hima-
yesini yeniden bozmuştur. 

Tarikatçılık tabelası altında, 
bırakın eski zamanları, yir-
minci yüzyılın son çeyreğin-
de Cumhuriyetle aydınlanmış 
Türkiye coğrafyasında sergi-
lenen iğrençlikler aklı başın-
da, vicdanı yerinde her insanı 
dinden-imandan tiksindirecek 
türden olmuştur. Tarikatçılık 
perdesi altında insanları 
Allah’a götürme teranesiyle bir 
takım adamlar halka ayakları-
nı yıkatıp kirli suyunu içirebil-
miş, cinsel organını merasimle 
öptürüp ‚feyz basıyorum’ di-
yebilmiştir. Ve bunlar ekran-
lardan halka izletilebilmiştir. 
Şeytanı bile iğrendirecek pis-
liklerdir bunlar… Bu pislikle-
ri üreten adamlar bir yandan 
çağa, düşünceye, demokra-
siye, cumhuriyete ağız dolu-
su sövüp saymış, bu değerleri 
savununları dinsiz-ahlaksız-
cehennemlik diye itham etmiş, 
öte yandan ekranlara yansı-
yan akıl almaz rezilliklerle 
imansızlık ve ahlaksızlığın ha-
yal edilemeyecek tablolarını 
kitlenin önüne koymuşlardır. 
Fuhuş, sübyancılık, vurgun-
culuk, sahtekarlık, yalan, ifti-
ra, gıybet gibi en ağır ahlaksal 

düşüşlerin bini bir para… Ve 
en acısı, bunların hepsi Allah, 
din, iman, sünnet, maneviyat 
maskesi altında yapılmakta-
dır. Butün bunlar olup durur-
ken bu adamlar, filan devir-
de falan tarikat mensubunun 
ürettiği bir-iki iyilik ve güzel-
liği öne çıkarıp bununla ‚tari-
kat savunuculuğu’ yaptılar ve 
yapmaktadırlar, pislik ve re-
zilliklere karşı çıkanları bu sa-
vunmalarla etkisiz kılmaya 
kalktılar ve kalkmaktadırlar. 
Oysaki İslam’ın en temel ilke-
lerden biri de “hükmün mefse-
det dikkate alınarak verilme-
si” değil midir? Yani bir iş ve 
oluşta halk için menfaat (ya-
rar) ile mefsedet(zarar ve boz-
gun) birleştiğinde, menfaatin 
yoğunluk ve miktarına bakıl-
maksızın mefsedet (zarar ve 
bozgun) esas alınarak hüküm 
verilir. 

Bir iş ve oluşta mefsedet(zarar 
ve bozgun) varsa, bu mefsedin 
miktarı ne olursa olsun, o iş 
ve oluş zararlı sayılır.  Tarikat 
denen oluşumların bugün bir 
menfaatlerinden söz edilebil-
diği yerde binlerce mefsedin-
den söz edilebilmektedir. O 
halde bunlar, İslam’ın en te-
mel ilkeleri  açısından zararlı, 
yıkıcı kurumlar haline gelmiş-
tir. Yani Rahman kutbundan 
çıkıp şeytan kutbuna yerleş-
miş kurumlardır. Şeytanın 
emir ve komutasında çalışır 
hale gelmişlerdir. Şeytan bun-
ları, yalan, iftira, haksız ka-
zançtan tutun cinayet ve terö-
re kadar tüm kötülüklerinde 
kullanmaktadır. 

Tarikatlar ve Şeytancılık
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