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AT, KÖPEK vE MAÇLI 
KuMAr OYuNLArINA
TEPKİ BÜYÜYOr 

Sayfa 
8-9`de

Vahabi Kral Abdullah Bin Abdülaziz Uluslararası ve 
Kultürlerarası Dialog Merkezi Viyana`ya hayırlı olsun

Vahabi Suudi arabiStan, 13 Ekim’de Viyana’da avustuya ve ispanya hükümetin onayı ve amerikanın desteği ile‚ ulus-
lararası‘ ve diplomatik dokunmazlığı olacak bir „dinlerarası diyalog Merkezi“ kuruyor.  dialog merkezinin adı şöyle: ‚Kral 
abdullah bin abdülaziz uluslararası ve Kultürlerarası dialog Merkezi‘.  avusturya Yeşiller Partisi ve „Liberal Müslümanlar 
iLMÖ“ tepkilerini dile getirmek için  albertina önünde protesto etmeleri avusturya ve dünya basınına konu oldu. Yeşiller 
Parlementoda ayrıca soru önergesi verdiler.   Sudi Kral abdullah bin abdülaziy  Mekke`de  türkiye`nin tüm rica ve protes-
tolarına rağmen Osmanlı`dan kalma tarihi Ecyad kalesini yıktırarak yerine Mekke saati ve oteller yaptırmıştı. 
Haberin devamı sayfa  22-29`de. 
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Cok kıymetli  Yeni Vatan Gazetesi oku-
yucuları yanda ki haberi okuduk. SPÖ 
üyelerinin bile, parti içindeki ken-

di cebini ve çıkarlarını kamunun çıkarının 
önüne koyan bazı ‘riyakâr’ Türkiye göçme-
ni siyasetçilerden şikâyeti, artık sesli şekil-
de her tarafta konuşuluyor. Bunun en bü-
yük sebebi ortada; SPÖ tabanının daha çok 
Avusturyalılardan oluşan tabanı en çok 
SPÖ’nün yabancılar politikasını beğenme-
miş. Demokrasi bu demek.. 

Şimdi burada yabancı ile kasıt Türkiye göç-
menleri değil mi? İster Kürt ister Türk iste 
Alevi ister Sünni kastedilen hepsi değil mi? 
Papağan gibi bir takım sözleri tekrarlamak, 
kakara kikiri ile kendi işinin peşinde olmak 
ve poz vermek dışında, sen kamunun çıkarı 
için ne yapıyorsun ey Türkiye göçmeni adı-
na orada burada konuşan siyasetçi, bürok-
rat veya haberci? Bu kişiler, “ne oldum deli-
si” olmuş, devamlı parti ilişkileri üzerinden 
üretmeden tüketen, karalayan, iş takipçisi, 
gıybetçi, iftiracı, Türkiye göçmeni sözde siya-
setçi özde fırıldak kişiler değil mi? Buyurun, 
isterseniz bizi de katın bu eleştirdiğimiz ker-
vana.. 

Türkiye’de sol gelenekten gelen Türkiye 
göçmeni SPÖ üyelerinin, bu konudan ‘çifte 
standart’ veya ‘riyakârlıkları’ nereye kadar? 
Riyakârlık, yani göründüğün gibi olmamak 
veya olduğun gibi görünmemek, hem so-
lun hem sağın en büyük sorunu değil midir? 
Öbür taraftan; “Türkiye’de sağcı olup sosya-
list düşünce ile uzaktan yakından alakası ol-
mayan insanların, Avrupa’da sol bir partide 
üst düzeyde temsilci olması şaşırtıcı değil 
midir?” diye şikâyet edenlere de şu soruyu 
mutlaka sormak gerekir: Siz Türkiye’den sol-
cu olarak Avusturya’ya geldiğinizde sosya-
lizm ve sosyal demokrasi adına ne yaptınız? 
Sizin içinizden de onu bunu beğenmeyen, 
kendi çıkarları ve küçük çevresi için çalışan-

lar çıkmadı mı? Al birini vur ötekine.. Kısaca 
sol ve demokratik değerlerin, yani sol jargo-
nun güzel cümlelerini ağzınızdan hiç düşür-
mediniz, ama aynı zamanda kapitalist dün-
yanın tüm nimetlerinden de ‘Koy sol cebime’ 
diyerek yararlanmayı meslek edinmediniz 
mi? Ahlaklı, erdem sahibi ve riyakârlığa kar-
şı olmak hem solcuların hem sağcıların bu-
luşması gereken ortak payda değil mi? Bu 
ne küstahlık, ben-merkezlilik, çokbilmişlik, 
kendini beğenmişlik ve haddini bilmezlik.. 

Birbirini kıskanan, herkesten nefret eden, 
Kur’an-din-peygamber isimlerini ağzından 
eksik etmeyen ama şeytanlık uzmanı bu es-
naf, gazeteci ve siyasetçi veya bürokratla-
rı vatandaş tanımıyor mu? Yimpaş unutul-
du mu? Kula kulluk nereye kadar? Kısaca 
SPÖ üyelerinin, SPÖ’nün yabancılar politi-
kasına verdiği kötü notun arkasında acaba 
ne var? Bu soruyu Türkiye göçmenleri iyi dü-
şünmek zorundadır. Bir bakan veya milletve-
kilinin yanında Türk danışman olarak görev 
yapan çevredeki sözde siyasetçiler, oynadık-
ları oyunlarla Türkiye göçmenlerinin başını 
belaya sokuyor. 

Türkiye’de özel lise mezunlarının siyaset 
içi ve siyaset dışı yaşamları, sorumsuzluk-
ları, Türkiye göçmenleri karşısında içten 
içe mücadele içinde olan ruh halleri ve do-
layısıyla devamlı bir kusma durumunda ol-
maları, kısaca Avusturya’da iki kültür ara-
sında ‘düşmüşlükleri’ ise kargaları bile 
güldürüyor ve edebi ‘zavallı’ yapıyor. Parti 
ayrımı yapmadan, sağda ve soldaki bu isim-
lerin riyakârlıkları, Türkiye göçmeni profi-
lini zedelemekle kalmayıp, Türkiye kökenli 
insanlar aynı zamanda karalama kampan-
yasına maruz bırakılıyor. Türkiye göçmenle-
ri üzerinden prim yapan ve Avusturya siyase-
tine kene gibi yapışanların, koltuk sevdasını 
bir kenara bırakıp kendilerine çekidüzen 
vermeleri gerekiyor.

Sonuç: Entegrasyon, uyum ve 
çizgisi belli olmayan politi-
kalar başta olmak üzere ba-

zı konular üyeler tarafından eleş-
tirildi. Son dönemde gündemde 
olan bazı göçmen kökenli siyaset-
çiler ve parti içi dinamikler de, bu 
konularda parti tabanının duydu-
ğu memnuniyetsizliği ortaya çıka-
rır nitelikte. Başka bir deyişle par-

ti üyeleri bu ankette, partinin her 
kademesinde siyaset yapan, parti-
nin çıkarlarından çok kendi koltu-
ğunu düşünen ve göçmenler üze-
rinden çirkin karalamalara sebep 
olan isimlere ‘kırmızı kart’ göster-
miş oldu. Öte yandan, ankete ka-
tılanların toplu taşıma ve sosyal 
standart için ise SPÖ’yü övmeleri 
dikkat çekti. . 

SPÖ’nün, üyeleri ArASınDA 
yAPtığı AnKetin SonUcU

SPÖ’nün, üyeleri için 4 sayfa ola-
rak hazırladığı ankette; “SPÖ geç-
tiğimiz yıllarda hangi konularda 
olumlu, hangi konularda olumsuz 
adımlar attı?“ başlığı altında 25 so-
ru yer aldı. Sonuç: Katılımcılar her 
koşulda özellikle eğitim, iş-ücret, 
emeklilik gibi alanlarda partinin 
yardımını bekliyor. Bir taraftan, 
parti üyelerinin SPÖ’yü zayıf gör-

düğü konular arasında SPÖ‘nün 
entegrasyon ve yabancılar politi-
kasını belirsiz konumlandırma-
sı, aldığı kararları uygulama gü-
cü eksikliği ve FPÖ’ye karşı zayıf 
tutumu yer alırken, diğer taraf-
tan sosyal konularda atılan gü-
venilir adımlar ve ulaştırma gibi 
konularda SPÖ’nün başarılı oldu-
ğu kanısı hakim.  Türkiye göçme-
ni Avusturya vatandaşı seçmenler  
Yeni Vatan Gazetesine, " SPÖ taba-
nın sesini ciddiye alalım" dediler. 

"SPÖ tabanın 
sesiniciddiye 

alalım"
Viyana - Tüm Avusturya basınının yer verdiği haber, 
Türkiye göçmenlerini doğrudan ilgilendiriyor. SPÖ, 
üyelerinin katılımıyla tarihinin en büyük anketini 

yaptı. 7000 partili kendilerine gönderilen soruların 
yer aldığı anketi cevaplayıp geri yolladı.

sPÖ tabanından yabancılar politikasına kötü not

Entel Maganda
Piposu agız kenarında 

Bodrum'un entel barında 
Herkesin yarğılamaktan 

Kimse kalmamış yanında 
Sakalları şarap tasında 
Dikilmiş barın ortasında 

Tanınsın diye bekliyor 
Sanırsın dev aynasında 

Bir eli televizyonda 
Öteki eli basında 

Birşeylerin tadı kalmış 
Dişlerinin arasında 

Başkalarına hümanist 
Karısına karşı dayı 

Nasil beceriyor bilmem 
Ikisi birden olmayı 

Konuşurken solcusun 
Yaşarken karambolcusun 

Oportunizme bulaşmış 
Tipik bir orta yolcusun 
Bir Allahcı bir kulcusun 

Bir davulcu bir pulcusun 
Ne kadar inkar etsen de 

Hem jigolo hem dulcusun 
O yandasın bu yandasın 

Hovardasın hep bardasın 
Artık rol yapmayı bırak 

Sen bir entel magandasın 
Behey sanat hırsızı 

Behey üretme kabızı 
Birazcık efendi ol 

Birak elinden şu sazı.

Muzik: Ahmet Kaya (Malatya)
Söz: Ahmet Hayaloğlu(Tunceli)

Göründüğün gibi 
olmamak veya olduğun 

gibi görünmemek

Söz: Ahmet Hayaloğlu(Tunceli)

RiyakâRlik: 
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AlMAnyA'DA yapılan bir araştır-
ma, kadınların araç park etme 
konusundaki "başarısızlıklarını" 
bilimsel olarak ispatladı. İtalyan 
Corriere della Sera Gazetesinde 
yayımlanan habere göre, Ruhr 
Üniversitesinde görev yapan bili-
madamları, 33'ü kadın 66 kişiden 
bir otomobili dar bir alana parK 
etmelerini istedi. Kadın sürücü-
lerin, park etmesinin erkeklerden 
20 saniye daha fazla sürdüğünü 
gözlemleyen bilim adamları, bu-

nun, erkeklerin daha hızlı olma-
larından değil, hareketlerinde 
daha kesin ve "berrak" olmala-
rından kaynaklandığını kaydetti.

Habere göre, İngiltere'de bulunan 
Sürücülük Standartları Ajansı'nın 
verileri de araştırma sonuçlarını 
doğrular nitelikte. Geçen yıl eh-
liyet sınavını geçemeyen 170 bin 
İngiliz kadından 55 bininin başa-
rısızlığının nedeni park ederken 
yaptıkları hatalar; sınavda ancak 
21'inci denemesinde başarılı olan 
bir kadın da bunun en iyi örneği. 
Yine aynı verilere göre, ehliyet sı-
navında başarılı olan erkeklerin 
oranı yüzde 50,7 iken, kadınlarda 
bu oran yüzde 44,1.

 10 Milyon 
Euro

Viyana- Terörlü mücadele 
için 10 Milyon Euro başlıklı 
habere yer veren Avusturya 

basını ‘Radikal Islamcılar’ kim-
lerei karşı mücadele edileceğini 
detaylı vermeden düşmanlık ko-
kan haberi şöyle verdi: ‘ Viyana 
Schwechat Havaalanında 3 ra-
dikal İslamcının son anda yaka-
lanması ve dolayısıyla olası bir 
intihar saldırısının önüne ge-
çilmesinin ardından, İçişleri 
Bakanlığı yeni bir Anti Terör 
Paketi’ni uygulamaya koymaya 
hazırlanıyor. Bu yeni paketle, top-
lumu kışkırtan ve insanlar arasın-
da nefreti yayan kişilere karşı ak-
tif mücadeleye yeşil ışık yakılmış 
oluyor. Yeni teknik metotlara da 
başvurulacak paket için harcanı-
lacak para ise 10 Milyon Euro. 

İçişleri Bakanı Mikl-Leitner ve 
Adalet Bakanı Karl tarafından ta-
nıtılan paketinde dikkat çeken ye-
nilikler şöyle:

• Artık, terör eylemlerini onayla-
mak ve doğru olarak nitelemek de 
suç olarak sayılacak ve bu suçu iş-
leyenler cezaya tabii tutulacak.

• Yeni denetleme ve gözetleme 
yöntemleri için ayrılan para mik-
tarı 10 Milyon Euro. 

• Eylem tehlikesi görülen durum-
da, şüpheliler önceden denetime 
tabii tutulabilecek, kontrol edile-
bilecek. Bu şekilde radikal eylem-
lerin de önüne geçmiş olunacak.

• İnanç cemiyetleriyle daha iyi 
bir iletişim sağlanacak. ‘’

D A r P h A n e  v e  D a m g a 
Matbaası Genel Müdür-
lüğü'nce geçen yılın tama-
mında basılan pasaport sa-
yısı 1 milyon 526 bin iken, bu 
sayı 2011 yılının ilk 8 ayında 
2 milyon 175 bine ulaştı.

Geçen yılın Haziran ayın-
da Konsolosluklarca verilen 
pasaportlar dahil 6 aya ka-
dar olan pasaport harcı 126 
liradan 65 liraya, 1 yıllık pa-
saport harcı 180 liradan 95 
liraya, 2 yıllık pasaport harcı 
304 liradan 155 liraya, 3 yıl-
lık pasaport harcı 424 lira-
dan 220 liraya, 3 yıldan fazla 

Ucuz 
pasaportu 
sevdiler

Türk vatandaşla-
rının yurt dışına 
çıkışlarında yıl-
lardır en büyük 
maliyetlerinden 
biri olan pasa-

port harç bedel-
lerinin geçen yıl 

yarı yarıya düşü-
rülmesi, pasa-
portlara olan 
talebi artırdı

süreli olan pasaport harcı da 616 
liradan 310 liraya düşürülmüştü. 
Harç bedellerinde yapılan yarı ya-
rıya indirim, bir çok vatandaşı pa-
saport almaya yöneltti. 

Pasaportlara olan yoğun talep, 
Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğünün istatistikle-
rinde de kendini gösterdi. 

AA muhabirinin Darphane ve 
Damga Matbaası Genel Müdür-
lüğünden aldığı bilgiye göre, harç 
bedellerinin yüksek olduğu 2007, 
2008 ve 2009 yıllarında ortalama 
her yıl 1 milyon pasaport basılır-
ken, yapılan indirimin ardından 
geçen yıl bu sayı 1 milyon 526 bi-
ne, bu yılın ilk 8 aylık döneminde 
de 2 milyon 175 bine ulaştı.

kadınlar neden park edemez?

GeleceK KAyGıSı Ve eğitiMe 
KArşı SüreKli AzAlAn ilGi  

Londra’daki Avusturyalı 
genç kalifiye elemanları-
nın sergilediği başarı son 

derece memnuniyet vericiydi. 
Ancak meslek eğitimi konusun-
da gençlerin eğitime karşı aza-
lan ilgisi nedeniyle vasıflı işçi 
konusunda gelecek çok ta par-
lak görünmüyor.

Viyana Ticaret Odası Başkanı 
Brigitte Jank bu konuda yetki-
lileri uyardı. Jank „Avusturya 
göz göre göre vasıflı işçi sıkın-
tısının yaşanacağı günlere dog-
ru adım adım yaklaşıyor. Eğer 
bu konuda çeşitli politik adım-

lar atılmazsa, bu durum vasıf-
lı işçilerine güvenen  işletmeler 
için büyük bir dezavantaja dö-
nüşecek“ dedi. Şu anda Viyana‘ 
yalaşık 4500 işletme, ortalama 
16.100 vasıflı işçi yetiştiriyor.  İş 
hayatında iyi bir kariyere sahip 
olmak icin hâlâ birçok genç lise-
den sonra mesleki olgunluk sı-
navına giriyor. Bunun yanı sıra 
Avusturya ve Viyana’da sınava 
giren 15 yaşını doldurmuş genç-
lerin sayısında sürekli bir düşüş 
gözleniyor. Konuyla ilgili kaygı-
larını dile getiren Jank sözlerine 
şöyle devam etti „Eğer bu gelişi-
me bu şekilde sürmeye devam 
ederse vasıflı işçi gereksinimin-
deki açığı kolay kolay kapatama-
yız“. Çünkü vasıflı işçi sayısın-

daki azlama aynı 
zamanda Viyana 
ekonomi saha-
sı için de cazibe-
nin yitirlmesi ve 
ekonomik reka-
betin azalması 
demektir. Eğitim 
uzmanları  bu 
alanda büyüyen  
tehditi rakamlar-
la gösteriyor. Bu 
rakamlara göre 
Avusturya’da şu 
anda 15 yaşında 
olup eğitime baş-
layan gençlerin 
sayısı yüzde kırk 

civarında ve beş yıl içinde bu sa-
yının yüzde otuz olacağını ista-
tislikler gösteriyor. Bu rakamlar 
da eğitime ilginin sürekli azaldı-
ğını gösteriyor. 

Bu durum nedeniyle toplumun 
büyük bir kesiminde yaratılan 
imaj ise „öğrenimin kötü oldu-
ğu“ yönünde.Böylece birçok 
genç, özellikle ailelerinin etki-
siyle, olgunluk sınavına giriyor 
ve ardından kötü kazanan  bir 
akademisyen olmayı son dere-
ce iyi kazanılan bir meslek da-
lına tercih ediyor. Sonuç olarak, 
birçok kıdemli öğrenci kendile-
ri için son derece yanlış bir eği-
tim sistemi içinde kötü notlar 
alarak sınıfta kalmayı, yaklaşık 
200 mesleki alanda eğitim veren 
çok yönlü, gelecek vadeden ni-
telikli bir eğitime tercih ediyor. 
İronik olan ise Avusturya’da iş-
çilerle, liseyi bitirip üniversite 
için olgunluk sınavına girmiş li-
se mezunlarının gelir düzeyinin 
yaklaşık aynı olması. Viyana 
Ticaret Odası tarafından mes-
leki eğitime en iyi hazırlık ve en 
güvenli eğitim standardı amacı 
ile talep edilen reform paketi ne-
redeyse en güvenli eğitim stan-
dardının da ötesinde.   Başkan 
Jank „Bizim okul sorunumuz 
var, çırak sorunumuz yok“ di-
yerek eğitimdeki yetersizliğe 
de vurgu yaptı.  Viyana Ticaret 
Odası, mümkün olduğunca  faz-
la gence işletme eğitimi garan-
ti edebilmek, onlara iş hayatına 
hazırlıkta motivasyon olabil-
mek ve iş alanında farklı yolla-
rı gösterebilmek için hazırladı-
ğı reform paketinde eğitim için 
„Dokuzuncu Sınıf YENİ“ yi öne-
riyor. Buna göre;      

• 7. Sınıfta zorunlu bir ders 
olarak son derece kapsam-
lı Meslek Rehberligi ve Meslek 
Bilgisi derslerini,
 
• Öğrencilerin eğilim ve yete-
neklerini ortaya çıkarmak için  
Potansiyel Analiz dersini

• 9. Sınıftan sonra amaca ulaş-
mak ve gelecekteki başka eği-
tim yollarını teşvikin ön koşulu 
olarak  „taktir belgesi“ bir bas-
ka ifade ile „yeterlilik belgesi“ni 
gerekli görüyor. 

Jank: 
„İşletmelerdeki vasıflı 

işçi sıkıntısı ciddiye 
alınmalıdır“ 

Mesleki eğitim  almak isteyen gençlerin 
sayısındaki düşüş nedeni ile vasıflı işçi 

eğitimi için  270 Milyon Euro bütçe ayrıldı. 
talep edilen ise daha adil  ve kapsamlı bir 
eğitim reformu. Londra’da yapılan World 

Skills dünya beceri Yarışmaları finalinide, 
Viyanalı genç kalifiye işçi adayları yetenek-

lerini jüri  karşısında kanıtladılar.     
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ViyAnA-(Yeni Vatan) 2009 yılında 
hem babasını hem amcasını öldü-
ren şahıs, şimdi de babasının mira-
sına göz dikti. Avukatı ise bu miras 
başvurusuna gerekçe olarak, şah-
sın akıl sağlığının o tarihte yerinde 
olmadığını gösterdi ve cinayetin ka-
sıtlı işlenmediğini iddia etti. Yasaya 

göre bir kişi, ancak kasıtlı olarak ci-
nayet işlediği takdirde mirastan 
mahrum bırakılır. Bu maddeye da-
yanarak miras davası açan avukat, 
müvekkilinin o tarihte suça ehil ol-
madığını, dolayısıyla cinayetin ka-
sıtlı sayılamayacağını ifade etti. 
Davanın kazanılmasının önündeki 
tek engelse, sanığın 2010 yılında mi-
rası reddeden taahhütnameyi imza-
lamış olması. Avukat Leitner’e göre 
sanık, o tarihlerde akıl hastası oldu-
ğu için, bu imzanın da bağlayıcı bir 
hükmü yoktur. Klagenfurt’ta süren 
dava ise, ileri bir tarihe ertelendi. 

VietnAM'DA 9 yıldır karısının ce-
sediyle yaşayan Le Van'ın hika-
yesi herkesi hayrete düşürüyor. 
VietnamNet internet sitesinin 
haberine göre, 57 yaşındaki Le 
Van, 2003'te karısı öldükten son-
ra 22 ay boyunca eşinin meza-
rının üstünde "uyudu". Ancak 
zaman içerisinde ağır hava ko-
şullarından olumsuz etkilenen 
Le, bu sefer eşinin mezarına tü-
nel kazmaya başladı. Ailesinin 
yoğun baskısı sonucu kazı işin-
den vazgeçen Le, eşinin yanın-
da uyuyabilmek için bu sefer de 
eşinin naaşını mezardan çıkardı. 
Karısının kemiklerini, alçıdan 

kadın şeklinde yapılmış ve bo-
yanmış tabuta yerleştiren Le, ka-
dın kıyafetleri giydirdiği alçı ta-
butla birlikte uyumaya başladı. 

Yetkililerin iki yıl önce durumu 
fark ettiği, ancak Le'yi bir tür-
lü eşinin naaşını tekrar göm-
meye ikna edemediği belirtil-
di. Vietnam'da ölüler genelde, 
yerleşim yerlerinden uzak me-
zarlıklarda aile mezarlarına gö-
mülüyor. Yaklaşık 5 yıl sonra 
mezarlar açılıyor, törenle geriye 
kalan kemikler temizlenip, da-
ha küçük bir tabut içerisinde ye-
niden defnediliyor.

Tövbe, Tövbe 

ViyAnA-Son dönemde sık ko-
nuşulan söylentilere göre, 
Avusturya’da faaliyet göste-
ren ünlü tur şirketi Bentour 
satılmak üzere. İddialara gö-

re Bentour Avusturya şirke-
tinin hisseleri, TUI Austria 
Holding Gmbh adlı şirket ve 
Türk yatırımcı Aspen’e devre-
dilecek. Bentour’un patronu 
Gürsel Erel, konuyla ilgili açık-
lama yapmaktan kaçınırken, 

TUI-Avusturya CEO’su Sena 
Uzgören, şirketle ilgilenen bir 
yatırımcının olduğunu ve bu 
yatırımcının Siegfried Piel’e 
yakın bir isim olduğunu belirt-
ti. Uzgören ayrıca, 2011/2012 kış 
sezonu itibariyle Gulet adlı si-
teden Magic Life için rezervas-
yon yapılabileceğinin garanti-
sini verdi. 

Şu anda şirketin %24,9’luk his-
sesi Gürsel Erel ve Magic Life 
GmbH’ye aitken, ana hissedar 
olan Connexio adlı özel ser-
maye fonu şirketi de %49,8’lik 
hisseyi elinde bulunduruyor. 
Markanın el değiştirmesi halin-
de, yeni hissedarların Bentour 
şirketini aynı şekilde işletmeye 
devam edecekleri ise belirsizli-
ğini koruyor. 

Viyana-Geçtiğimiz günlerde 
Viyana’da 2 öğrencinin ba-
şına gelen olayla, barlarda 

yabancılara uygulanan çifte stan-
dart bir kez daha su yüzüne çıkmış 
oldu. 22 yaşındaki 2 öğrenci olan 
Hırvat kökenli Niko ve Türk kö-
kenli Kaan, Gürtel üzerindeki ün-
lü bir gece kulübüne gitmek istedi. 
İçeriye alınmayan gençlere veri-
len cevap ise şaşırtıcıydı: “Sadece 
Avusturyalılar içeri girebilir.” 

Dış görünüşleri itibariyle yaban-
cı oldukları anlaşılan 2 öğrencinin, 
güvenlik görevlisi tarafından içeri 
alınmamasına gerekçe olarak şun-
lar gösterildi: “Barda uyguladığımız 
bir yabancı oranı var. Sadece %20 
oranında yabancıya izin veriyoruz. 
Hatta bu oran daha düşük olursa, 
daha da iyi olur.” Bar tarafından 
uygulandığı iddia edilen bu yabancı 
kotası uygulaması, kesinlikle yasa-
dışı bir durum. Olayın basına yansı-
masından sonra, 
kamuoyu tarafın-
dan yoğun tepki 
alan bu uygula-
ma, sivil toplum 
örgütlerinin de 
dikkatinden kaç-
madı. ZARA (Sivil 

Cesaret ve Irkçılığa Karşı Mücadele) 
isimli dernek de, uzun süreden beri 
gece kulüplerinin ve barların müş-
terileri içeri kabul etme standartla-
rı üzerinde bir araştırma yürütüyor. 
Ortaya çıkan sonuç ise dehşet verici.  
Olayın basına yansımasından son-
ra, gece kulübü işletmecisi ise yaptı-
ğı açıklamada, böyle bir uygulama-
nın kesinlikle olmadığını belirtti: 
“Bizim kulübümüzde hiçbir şekil-
de böyle ayrımcı bir müşteri kabul 
uygulaması yoktur. Hatta çalışanla-
rımızın büyük bir kısmı da göçmen 
kökenlidir.” 

Bu açıklamaları gerçekçi bulma-
yan gençler ise, bar yönetimin-
den yapılan açıklamayı klasik 
ve Standard bir cevap olarak ni-
teledi. Barların bu ayrımcı uygu-
lamaları yüzünden birçok gencin 
içinde ise dışarı çıkma ve eğlen-
me isteği bile kalmıyor. Ancak 
kendi çaplarında bu sorunlara 

da çözüm gelişti-
ren gençler, gece-
leri gittikleri bar-
lara, yanlarına 
Avusturyalı görü-
nümlü arkadaşla-
rını alarak gitme-
yi tercih ediyor. 

Skandalı ortaya koyan istatistik: Gece 
kulüplerine % 20’den fazla yabancı alınmıyor

yabancılara 
girmek yasak

Viyana-Uyuşturucu kuryesi 
Danimarkalı kadın, İstanbul 
Atatürk Havaalanı’nda ya-

kalandı. 9 kilogram eroini içine 
sakladığı bavulu ve 3 çocuğuyla 
Viyana uçuşunu bekleyen sanık, 
havaalanında yapılan operasyon-
la gözaltında alındı. 

Aynı gün içinde yürütülen ope-
rasyonlarda, Viyana’da da bir-
çok uyuşturucu satıcısı gözaltına 
alındı. Atatürk Havalimanı’nda 
üzerinde 9 kilo yakalanan 
Danimarkalı uyuşturucu kuryesi, 
uzun süredir polis tarafından ta-
kip ediliyordu. Gözaltına alındık-

tan kısa bir süre sonra, Viyana’da 
yapılan operasyonlarda, bazıla-
rı suçüstü olmak üzere 9 uyuş-
turucu satıcısı yakalandı. Sokak 
satıcılarının üzerlerinde marihu-
anadan kokaine, eroinden jointe 
kadar birçok uyuşturucu madde-
si bulundu. 

Öte yandan Birleşmiş Milletlerin 
açıkladığı rapora göre, kokain ve 
eroin gibi sentetik uyuşturucula-
rın dünya çapında kullanımı ge-
riledi. En fazla tüketilen uyuş-
turucular sıralamasında başı 
marihuana çekerken, onu 2. sıra-
daki ecstasy takip ediyor. 

Bentour satılıyor mu?

Önce babasını 
öldürdü, şimdi de 
mirasına konacak

avusturya’ya giden 9 kg eroin 
atatürk Havaalanı’nda yakalandı Böyle aşk görülmedi
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Viyana-SPÖ Viyana teşki-
latının uzun süre gün-
deminde olan kumar 

makinelerinin kaldırılması 
konusunda nihayet somut bir 
aşama kaydedildi. SPÖ tabanın-
dan gelen baskılarla birlikte, 
bu konu Avusturya kamuoyunu 

uzun süre meşgul etmişti. Birçok 
kişinin görüşü, finansal açıdan 
Viyana Belediyesi’ne büyük bir 
katkısı olan kumar makineleri-
nin kaldırılmasının çok zor, hatta 
imkânsız olabileceği yönündey-
di. Ancak alınan bu karar, birçok 
kişi için devrim niteliğinde ve 

SPÖ içinde de çok bü-
yük sevinç yarattı. Bu 
yasağın hayata geçiril-
mesi için parti içinde 
en çok çalışanlardan 
biri olan 28 yaşındaki 
milletvekili Nikolaus 
Kowall da karar kar-
şısında mutluluğunu 
gizleyemedi ve şunları 
söyledi: “Hala inana-
mıyorum, bu gerçek-
ten akıl almaz bir olay. 
Böylece çok büyük ve 
önemli bir adım atılmış 
oldu.”

Nikolaus Kowall, geçti-
ğimiz mayıs ayında SPÖ 
Viyana Kongresi’nde 
yaptığı kışkırtıcı ko-
nuşmayla kıvılcımı 

başlatmış, diğer bir ifadeyle ateşi 
yakan isim olmuştu. Bu tarihten 
sonra da parti tabanından bu 
konu hakkında gelen destek gi-
derek artmış ve parti yönetimine 
şiddetli bir baskı oluşmuştu. Koa-
lisyon ortağı Yeşiller Partisi’nden 
de bu talebe destek gelince, SPÖ 
Viyana’nın bu konu hakkında 

bir adım atması kaçınılmaz hale 
gelmişti. Müjdeli haber 13 Eylül 
tarihinde Rathaus’tan geldi. Be-
lediye Meclisi Üyesi Ulli Sima’nın 
Kurier’e yaptığı açıklama şöy-
leydi: “Kırm-ızı-yeşil koalisyon 
çalışma grubunun aldığı karara 
göre, Viyana eyaleti kapsamında 
yeni bir kumar yasası çıkarılma-

yacaktır. Hiçbir şekilde yeni lisans 
verimi olmayacaktır, geçerli olan 
lisanslar da, sadece süresi dolana 
kadar işletmeye devam edebile-
cektir.” Böyle bir yasak için siyasi 
alanda yıllardır mücadele veren 
Yeşiller Viyana Belediye Meclisi 
Grup Başkanı David Ellensohn 
da, alınan kararın Viyana dışına 
taşan bir etkisi olacağını söyleyip, 
Kırmızı-Yeşil koalisyonunun bu 
kararla gurur duyması gerektiği-
nin altını çizdi. 

Peki, bu kararla Viyana’da faal 
olan bütün kumar makineleri 
kapatılacak mı? Hayır. Bu karar, 
ulusal kumar makinelerini kapsa-
mıyor. Çünkü küçük çaplı kumar 
makinelerinin aksine, bu büyük 
kumarhanelerde müşteri mem-
nuniyeti daha fazla gözetiliyor ve 

müşterilerin hakları daha fazla 
korunuyor. 

Yeşiller Partisi siyasetçisi Peter 
Pilz ise; “Viyana sadece bir baş-
langıç. Bundan sonra Niederöster-
reich ve Steiermark eyaletlerinde 
de bu tür bir yasağı hayata geçir-
memiz gerekiyor. 

Ve en son aşama olarak yeni bir 
ulusal yasa yapılması gerekir.” 
diye konuştu. Genç milletvekili 
Kowall da aynı şekilde Viyana 
SPÖ’nün, yeni bir ulusal yasa ya-
pılması için öncü olması gerekti-
ğini ifade ederken, Häupl’un böy-
le bir adım için ön planda durması 
gerektiğini de sözlerine ekledi. 

Yeni Vatan Gazetesi Kumar maki-
neleri davasının takibcisi olacak.

Yeni vatan gazetesi 12 yıldır uyarmaya devam ediyor:

Kumar makinelerine ailelerin 
tepki ve nefreti büyüyor

SPÖ tabanının 
baskılarına daya-
namayan Michael 

Häupl: "2015 yılı iti-
bariyle, Viyana’da 
3200 kumar maki-

nesi (slot makinesi) 
ortadan kalkmış 

olacak"  Vatandaşlar 
Partilere tepkili. 

Yeni Vatan kuruldu-
ğu 1999 yılından bu 

yana uyarıyor.

eva maltschnig, nikolaus Kowall 
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AnKAr (AA). Ankara Cum-huriyet 
Başsavcılığı'nın, tüzüğünde-
ki ''cemevlerini ibadet yeri ola-
rak'' nitelendiren ifadeler nede-
niyle Çankaya Cemevi Yaptırma 
Derneği hakkında açtığı kapat-

ma davası reddedildi. Ankara 16. 
Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki 
duruşmaya derneğin avukatı 
Fevzi Gümüş katıldı. Yargıç Yaşar 
Eren, önceki duruşmada dosya-
nın karar için incelemeye alındı-

ğını belirtti. Duruşmaya son veren 
Eren, davanın reddinin kararlaş-

tırıldığını bildirdi. Dernek avuka-
tı Gümüş, kararın ardından ga-
zetecilere yaptığı açıklamada, 
yargının, wbir yerin inanç merke-
zi olup olmadığına karar vereme-
yeceğini ifade ederek, ''Mahkeme 
doğru bir karar verdi. Savcı, bü-
yük ihtimalle kararı temyiz ede-
cek. Cemevlerinin Alevilerin iba-
det merkezi olduğu yönünde bir 
derneğin kurulup, faaliyet yü-
rütüp yürütemeyeceğine de asıl 
Yargıtay karar verecek'' dedi.

Cemevi ibadethane

Dolandırıcı 
hala 

bulunamadı
ViyAnA’DA onlarca kişiye 
ev vaat edip de paralarını 
alan ve bu insanları dolan-
dıran Ali Demir hala aranı-
yor. Viyana-Geçmiş sayıla-
rımızda gazetemizde çıkan 
haberde, bu olaya değinmiş 
ve yapılan büyük dolandırı-
cılık hakkında kamuoyunu 
bilgilendirmiştik.  Kendisini 
emlakçı diye tanıtan Türkiye 
göçmeni sanık Ali Demir, en 
az 14 kez kiralık konut vaa-
diyle mağdurları dolandır-
mış, insanların paralarını 
alıp kayıplara karışmıştı. 

Demir’in bu güne kadar 
mağdurlara yol açtığı mad-
di zararın 120.000 Euro ci-
varında olduğu tahmin 
ediliyor. Viyana Emniyet 
Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada, sanık Demir’in 
hala bulunamadığı belirtil-
di ve kendisi için uluslara-
rası arama emri çıkartıl-
dığı bilgisi verildi. Polis, 
Viyanalılardan, ihbar ve 
bilgi paylaşımı için aşağı-
daki numaraları aramala-
rını rica ediyor. Telefon: 01 
31310 DW 25510

FAzıl SAy 
yeniDen 

ViyAnA’DA
ViyAnA - Dünyaca ünlü Türk piya-
nist ve besteci Fazıl Say, 26 Ocak 
2010 günü Wiener Konzerthaus 
büyük salonunda vereceği kon-
serle dinleyenleriyle buluşuyor. 
Liszt, Janacek, Prokofjew gibi 
bestecilerin kompozisyonlarının 
yanısıra, barışa adadığı kendi 
bestelerini de çalacak olan Say, 
büyük bir müzik ziyafeti sunacak. 

Viyana-Son zamanlarda yay-
gınlaşan telefon dolandırı-
cılığında, birçok Alman ve 

Avusturyalı vatandaş mağdur ol-
du. Genellikle yaşlı kesimi hedef 
alan ve emeklileri telefonla araya-
rak dolandıran çete, büyük ölçüde 
göçmen kökenli Türkiye göçmen-
lerinden oluşuyor. 

Telefon görüşmelerini Avusturya 
ve Almanya hatlı sim kartlardan 
yapan çete, bu şekilde yerel nu-
marayı gören mağdurların hiçbir 
şekilde şüphelenmemesini sağ-
lamış oluyor. Profesyonelce plan-
lanmış bu tür telefon dolandırı-
cılığında, düzgün bir Almanca ve 
samimi bir ses tonu karşısında tu-
zağa düşen mağdurlar, dolandı-

rıldıklarını anladıklarında ise iş 
işten geçmiş oluyor. 

Kayıtlara geçen görüşmele-
re göre, dolandırıcı çete üyele-
rinin çok iyi düzeyde Almanca 
bilgisine sahip olduğu anlaşı-
lıyor. Ana dili gibi Almanca ko-
nuşanlardan oluşan çetenin, da-

ha önce Avrupa’da yaşamış ama 
Türkiye’ye dönmüş kişilerden 
oluştuğu tahmin ediliyor. Şu ana 
kadar yüzlerce emekliyi dolan-
dıran ve mal varlıklarını üzerle-
rine geçiren telefon mafyasına 
karşı önlem almak için, ücretsiz 
olarak şu numarayı arayabilirsi-
niz: 0800/810 833

teleFon 
MAFyASının 
AKıl AlMAz 

DolAnDırıcılıK 
yÖnteMi

Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkındaki 
kapatma davası reddedildi
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BiFiDUS-BAGırSAK FlorASının 
KorUMASı

Anne sütü sağlıklı bir ba-
ğırsak florasının oluşu-
munu doğal bir biçimde 

destekler. Emzirilen bebeklerin 
bağırsak florasının neredeyse 
%99`u aktif bifidus kültürlerin-
den oluşmaktadır. Bunlar, bebe-
ğin bağırsaklarında istenmeyen 
bakterileri yok eden, bağışıklık 
sistemini güçlendiren ve denge-
li bir sindirimi sağlayan bifidus- 
koruma florasını oluştururlar.

SAğlıKlı GelişiMin KorUnMASı

Anne sütünün doğal düşük prote-
in içeriği bebeğinizin ihtiyaçları-
nı mükemmel bir şekilde karşılar. 
Emzirmek bu nedenle bebeğini-

zin ideal bir şekilde büyümesini ve 
saglıklı gelişmesini sağlar ve de ay-
nı zamanda ileriki yıllarda ortaya 
çıkabilecek obezite riskini azaltır.

GÖrMe FonKSiyonlArının 
GelişiMinin KorUnMASı

Anne sütü bebeğin kendisinin 
üretemediği değerli Omega-3 –ve 
Omega- 6-yağ asitleriyle    değerli 
Omega-3-LCP ve Omega-6-LCP`yi 
içerir. Bunlar, bebeğin beyninin 
ve görme fonksiyonunun en iyi şe-
kilde gelişmesine her gün önemli 
katkılarda bulunurlar.

Alerjiye KArşı KorUMA

Sıradan gıda proteinlerinden( 
Örn. İnek sütü) farklı olarak, an-
ne sütü alerji yapma olasılığı çok 

düşük protein içerir. 
Emzirmek, doğal ola-
rak bu yüzden bebe-
ğiniz için alerjiye kar-
şı en iyi korumadır.

Bebekler sağlıklı bir 
şekilde gelişebilmek 
için olabilecek en iyi 
korumaya ihtiyaç duyar-
lar. Emzirmenin yanısıra  
beslenme planında ek gıdalar 
da yer alıyorsa, bebeğiniz en iyi 
şekilde korunmalıdır. Emzirilen 
bebeklerden esinlenerek BEBA 
PRO 2, bebeğinize dogal bifidus 
kültürlerlerini bifidus BL  temin 
eder. 

Gereken miktarlarda verildiğinde 
çok değerli bir protein olan  OPTI 
PRO ve de değerli Omega 3-ve 

O m e g a 
6-yağ asitle-

ri bebeğin yaşına uygun şekilde 
beslenmesine, ek olarak önemli 
bir katkıda bulunurlar. Omega 3 
yağ asitleri beyin ve sinir sistemi-
nin gelişimini hızlandırılar.

Beba PRO bebek mamalarını 
artık pratik BEBA saklama ku-
tularında alabilirsiniz.

Eşsiz koruma özelliğiyle anne sütü başlangıçtan itibaren 
çocuğunuza doğal bir koruma sağlar ki, böylece çocuğunuz 
sağlıklı bir şekilde gelişebilir ve büyür.

Anne Sütünün Koruyucu Özelliği

Hollabraun-Bir Türkiye göç-
meni banka soyguncusu ol-
duğu iddia edilen kişi geç-

tiğimiz hafta Kadın kifafetlerine 
soygundan kaçmak için girip ya-
kalanınca rezaletin boyutu orta-
ya çıktı.. göç Avusturya Bulvar ba-
sınında Kadın kıyafetleri 29 Ekim 
Salı günü öğle tatilinden hemen 
önce gözlüklü ve yüzü maskeli 
bir adam (Burhan S.) soygun için 
Aşağı Avusturya Unterretzbach 
(Hollabrunn Bölgesi) RAIKA şu-
besine girerek tabancasıyla banka 
müdürünü tehdit etti. 

Sadece kırk saniye içinde bankada-
ki paraları alarak Çek plakalı kırmı-
zı bir Fiat Coupe ile olay yerinden 
Burhan S. hızla uzaklaştı.  Kısa bir 
süre sonra Çek Cumhuriyeti’ne bağ-

lı Znaym (Znojmo) şehrinde araba-
sı bulunan soyguncunun, aracın 
sahibi olduğu ortaya çıktı. 43 yaşın-
daki Burhan Şahsuvaroğlu’nu ya-
kalamak için başlatılan operasyon 
olaydan sadece 24 saat sonra soy-
guncunun Brno şehrinde bir otobü-
se binerken Çek polisi tarafından 
yakalanması ile son buldu. Sanık 
Burhan S. kadın kıyafeti içinde sa-
rı peruğuyla yakalandığında  el ve 
ayak tırnaklarının da kırmızı oje-
li olduğu görüldü Tüm Avusturya 
basının Burhan S.’nin Türkiye göç-
meni olduğunu yazdı. Tarihe ‘Ojeli 
Soyguncu’ olarak geçen Burhan S.  
tüm Türkiye göçmenlerin ismini gü-
zelce  kirletmiş oldu.

Biri pislik yapıyor hesabı tüm 
Türkiye göçmenlerine kesiliyor

Viyana- Avusturya  Bulvar 
Gazeteleri geçtimiz haf-
ta batan gemnin malları-

na saldırır gibi Türkiye göçmeni 
bir kişinin özellikşle Türk aslını 
ön plana çıkaran çirkin haber-
lere sahne oldu. İşte Avusturya 
basınında bir Türkiye göçme-
nin yaptığı pisliğin tüm Türklere 
mal eden haberlerin kısa ter-
cümesi birebir şöyle: "İddalar 
Boğaziçi’nin yakışıklı gencinin 
birden fazla evlilik hikayesi ol-
duğu yönünde. Hangi hikayenin 
doğru olduğuna ise mahkeme ka-
rar verecek. Şimdilik bilinen tek 
şey 36 yaşındaki Z. D’nin savcılık 
tarafından tutuklu yargılanma-
sına karar verildiği.  Garsonluk 
yapan ve politikacı olmak iste-
yen iflas etmiş bir petrol ihracat-
çısı olduğu iddia edilen Z.D. aynı 
anda üç kadın tarafından savcılı-
ğa ihbar edildi. Nedeni ise çeşit-
li aşk hikayeleri ile özellikle orta 
yaşlı Avusturyalı kadınları evlili-
ğe ikna edip, onları dolandırdığı 
yönünde. İddaya göre Z. D. nin bu 
hikaylerden kazancı 175.000 Euro 
civarında.  Emniyet adına açıkla-
ma yapan Polis sözcüsü Adina 
Mircioane “Evlilik vaadiyle kan-
dırılıp dolandırılan başka kur-
banların da olduğundan şüphe-
leniyoruz” dedi.  Yetkililer bütün 
yayın organlarından şüphelinin 
fotoğraflarını kamuya yaymaları-
nı rica ediyor. 

iFtirAyi ÖnleMeK için “MAğDUr” 
olDUKlArını iDDA eDenlerin 
iSiMleri ilAn eDileceK  
2005’te göçmen olarak gelen Z. 
D’nin kadınları dolandırdığı yö-
nündeki iddalar ise ancak mah-
keme sonucunda acıklığa kavu-
şacak. Z.D ’nin kardeşi Y.D’in 
konu hakkında ÖSTERREICH 
ile yaptığı görüşmede son dere-
ce öfkeli olduğu gözlendi. Y.D. 
“Z.D. suçsuzdur. Kadınlar para-
larını ona kendi istekleriyle ver-
diler, onlar Z.D.  ile iş ortağıydı, 
Z.D`nin firması batınca şimdi 

ortaya attıkları bu rezil entrika-
larla paralarını geri almaya ça-
lışıyorlar” dedi.  Z.D`nin suç-
suz olduğunun kanıtı olarak da, 
onun Türk bir kadınla son dere-
ce mutlu bir evliliği olduğunu ve 
hatta mağdur olduğunu belir-
ten kadınlardan birinin  Z.D’nin 
Weidhofen’daki zeytin firması-
nın mal sahibi olduğunu, kadı-
nın evli ve cocuk sahibi oldu-
ğunu belirterek sözlerine şöyle 
devam etti: “Z.D, evli ve çocuk-
lu bir kadına neden evlilik sözü 
versin ki? Bu kesinlikle yalan. 
Avukatımız bunun bir iftira ol-
duğunu kanıtlayacaktır”. Bu ko-
nuda asıl kurban ise tüm bu id-
daları başından sonuna birebir 
yaşayan ve bu nedenle karnın-
daki bebeğini kaybeden Z.D’nin 
karısı oldu. Polis şu anda olası di-
ger mağdurları arıyor. Konu hak-
kında bilgi vermek isteyen vatan-
daşlar Viyana Kriminal Şuçlar 
Birimi’ni arayabilirler. Bilgi ve-
renlerin ismi isteğe göre gizli tu-
tulacaktır. Telefon Numarası:  
01/31310-43800" Evet yukarıda 
ki haber birebir Avusturya bası-
nında ve internette yayınlanan 
birçok haber arasında sadece bir 
tanesinin (Österreich Gazetesi 
6.10.2011)  tercümesi.

İki rezalete basından örnek 
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ABD’de krize yol açan 
‘Ninja kredisi’ olarak ni-
telendirilen, geliri ol-

mayanlara verilen konut kre-
dilerinin bir benzerinin de 
Türkiye’de kullandırıldığı or-
taya çıktı. Banka personeli-
emlakçı-tüketici üçgeninde 
bazı usulsüzlükler sonucunda 
kullandırılan bu tipteki kredi-
leri Bankacılık Denetleme ve 
Düzenleme Kurumu (BDDK) 
mercek altına aldı. BDDK’nın 
kredilerde yaptığı inceleme-
lerde, en fazla usulsüzlüğün, 
‘konut bedelinin yüksek gös-
terilerek, konutun tamamının 
kredilendirilmesinde’ ve ‘ger-
çeğe uygun olmayan gelir be-
yanında bulunulmasında’ ya-
pıldığı saptandı. Özellikle 
bazı  bankaların,  ‘Emlak 
Ofisleri Sadakat Programı’ çer-
çevesinde emlak ofisleri aracı-
lığı ile kullandırdıkları kredi-
lerde, gelir beyanlarının sahte 
olduğu belirlendi. Yine incele-
mede, hiçbir geliri olmayan ve-
ya asgari ücretle çalışan kişiler 
için sahte gelir beyanları dü-
zenlendiği tespit edildi.

Örneğin, asgari ücretle çalışan 
bir kişi için, emlak ofisinden 
veya bir başka şirketten gelir 
beyan formu alınıyor. Formda 
söz konusu kişinin geliri bin 
500-2 bin lira olarak gösterili-
yor. Banka personeli de satın 
alınan konut teminat olarak 
alındığı için, sahte gelir beyan-
larını görmezden geliyor. 2008 
küresel krizinin patlak verdiği 
ABD’de, bazı bankaların hiç-
bir geliri olmayan kişilere kre-
di kullandırdığı tespit edilmiş-

ti. Bankacılıkta, bu tür krediler 
‘no income, no job, no asset’ 
kısaltması olan ‘Ninja kredisi’ 
olarak nitelendiriliyor. Daha 
fazla prim almak için yapmış-
lar BDDK murakıpları, konut 
kredilerinde usulsüzlük yapıl-
masının nedenini de araştır-
dı. Yapılan araştırmada, em-
lak ofislerinin ve bankacıların, 
kullandırılan konut kredilerin-
den prim aldıkları belirlendi. 
Buna göre bankacı kullandırdı-
ğı kredi için bankasından prim 
alıyor veya kendisine tanınan 
kotayı dolduruyor. Krediye ara-
cılık eden emlak komisyoncu-
su da, yine aynı krediden prim 
alıyor. Konut kredisini kulla-
nan tüketici ise cebinden hiç 
para çıkmadan konut bedeli-
nin tamamı için kredi çekerek 
konut sahibi oluyor.

aBD’yi krize sokan 
kredi Türkiye'de!

Fadıl Akgündüz yerli otomo-
bil İmza ile ilgili olarak rakip 
olmak isteyen firmalar bas-

kı yaptığını kaydetti. Akgündüz o 
gün bizi engelleyenler de biz de iş 
yapabiliyor derken açıklamlarına 
şöyle devam etti.

"Önemli olan hükümetin ya-
t ı r ımcıya  nas ı l  bakt ığ ıdı r. 
Geçtiğmiz dönemde hükümetler 
bazı iş adamların yolunu açar-
ken diğerlerinin yolunu açmı-
yordu. AKP herkese yol açıyor. 
Bizim önümüzü açıyor. Bizim şir-

ketimizi devletle iş yapmıyoruz." 
dedi JETPA holdingde 27 şirket 
vardı diyen Akgündüz "medya-
nın da içindeydik inter medya 
da bizimdi" derken Didim oteli-
ninde 250 milyon euro değerin-
de olduğunu söyledi. Akgündüz 
tapusu verilmeyen konutlar ile 
ilgili olarak ise "ihtiyati tedbir 
kalkınca tabularda tedbir kalktı 
926 konut var. Herkes tapusunu 
alacak. İnsanlar harçları yatıra-
cak tapusunu alacak. 6 bin dev-
re mülk sattı 244 milyon para ya-
tırıldı." dedi.

Akgündüz birkaç milyar euro ser-
veti olduğunu ve daha yolun ba-
şında olduğunu kaydetti. 1 milyon 
çalışana ulaşmayı hedeflediğini 
kaydeden Akgündüz 1.500 kişi is-
tihdam ettiğini belirtti. 

Jet Fadıl‘ın birkaç Milyar Dolar 
serveti Avrupa’da ona keriz gibi 
inanan vatandaşların dini inanç-
larının suistimal ederek dolan-
dırmasından kazandığını sağır 
sulran bilmesine rağmen  hala 
ortalığa çıkıp din, iman sözle-
ri artı AK Parti dalkavukluğu ya-
parak puan kazanmak istemesi 
vatandaşların tepksine yol açtı. 
Vatandaşlar bu AK Partisine yağ-
cılık çeken dolandırıcıdan hesab 
sorulmasını bekliyorlar. 

Jet Fadıl'ın serveti birkaç milyar euro!

Yeni Vatan Gazetesi’ne 
reklam vermek 

istiyorsanız lütfen 
bu numarayı arayınız: 

tel: 01 513 76 15 0

12

Bir dönem dolandırıcıklı gündeme gelen namı 
diğer Jet Fadıl Habertürk'te Balçiçek İlter'in 

sorularını yanıtladı.
Bir zamanlar Avusturya’da yapılan dolandırı-
cılık Türkiye’nin başını belaya sokmaya aday. 
Türkiye’de Bankacılıkta ‘Ninja kredisi’ alarmı 

verildi. ABD’de krize yol açan ve ‘Ninja kredisi’ 
olarak adlandırılan geliri olmayanlara verilen 

kredinin benzerinin Türkiye’de de olduğunu 
tespit eden BDDK, bankaları uyardı.

„Sağlıklı kalacağım“ 
- Koruyucu sağlık 
(çeKAP) kontrolü 

Viyana´da

Hastalıkların zamanın-
da teşhis edilmesi ve te-
davisi için düzenli yapı-

lan sağlık kontrolleri önemlidir 

ve ücretsizdir. Dil problemleri-
ni çözmek için Viyana belediye-
si Sorbaitgasse`de (1150 Viyana) 
ve Ada-Christen-Gasse’de (1100 

Viyana) bulunan Önleyici Sağlık 
Kontrol Merkezlerinde Türkçe 
danışma verecektir. Sağlıklı kal-
mak için bu servisten yararlanı-
nız! Önceden önlem almak te-
daviden iyidir Düzenli yapılan 
sağlık kontrolü yüksek kollest-
rol, triglyceride ve kan şekeri 
yükselmesi gibi tehlikeli unsur-
ların zamanında tespit edile-
bilmesi açısından gereklidir. 
Zamanında tespit edilen has-
talıklar hastaya fazla masraf ve 
güçlük çıkmadan tedavi edilebi-
lirler. 

BAşVUrU

Lütfen aç karnına (sabah birşey 
yemeden ve içmeden) kan ver-
mek için geliniz, yanınıza elekt-
ronik sigorta kartınızı alınız!

türKçe DAnışM

Önleyici sağlık kontrol merkezle-
rinde Türkçe konuşan danışman 

bayan dilekçelerin doldurulma-
sında, sağlık, eğitim, evlilik, bir-
likte yaşam, finansal sorunlar, 
ev problemleri ve emeklilik hak-
kındaki soruların cevaplandı-
rılmasında sizlere yardımcı ola-
caktır: 

1100 ViyAnA, ADA-chriSten-
GASSe 2, StieGe c

tel. 688 21 60
Kan tahlili için: her Salı 7.00-9-
00 arası (lütfen aç karnına ge-
liniz, randevu almanız gerekmi-
yor) türkçe sosyal danışmanlık: 
Salı 7.30- 11.00 arası

1150 ViyAnA, SorBAitGASSe 3

tel. 982 44 39
Kan tahlili için: her Cuma 7.30-
9.30 arası (lütfen aç karnına ge-
liniz, randevu almanız gerekmi-
yor) türkçe sosyal danışmanlık: 
Cuma 7.30- 11.00 arası   

internette FAceBooK aley-
hinde başlatılan bir hareke-
tin internet sitesi olan europe-
v-facebook.org sözcüsü Max 
Schrems, Facebook’u AB Gizlilik 
İlkesi’ne uymadığı gerekçesiy-
le, yetkili mercilere 16 kez ih-
bar etti. Viyanalı öğrenciye göre 
Facebook, Avrupa gizlilik stan-
dartlarını hiçe sayıyor ve kul-
lanıcıların sildiği eski bilgile-
ri kayıtlı tutmaya devam ediyor. 

Facebook kullananların sayfa-
larında kendileri hakkında ver-
dikleri kişisel bilgiler, yayımla-
dıkları haberler ve paylaştıkları 
benzeri şeyler, Schrems’e göre si-
linmiş veya değiştirilmiş olsa bi-
le, Facebook veritabanında ka-
yıtlı tutulmaya devam ediliyor. 

Facebook’un, kullanıcıların-
dan habersiz bu eyleminin ya-
sadışı olduğunu iddia eden 
Schrems, Facebook yönerge-
lerinin belirsiz olduğunu, ve 
bu nedenle de Facebook kul-
lananların onaylamış olduğu 
kullanım şartlarının da geçer-
siz olduğunu sözlerine ekle-
di. Facebook sitesinin merke-
zi İrlanda’da olduğu için AB 
hukuku geçerli ve bağlayıcı. 
İrlanda makamlarına 16 kez 
şikâyette bulunan Viyana’lı öğ-
renci, Facebook’un ceza alma-
sından umutlu. 2011 yılı başı 
itibariyle Facebook’un dünya 
çağında yaklaşık 710 Milyon 
kullanıcısı bulunuyor.

Viyanalı öğrenci 
Facebook’u dava etti

Viyana- Geçtiğimiz Per-
şembe günü öğle saat-
lerinde Hernals bölgesi 

acı bir olaya sahne oldu. 55 ya-
şındaki Taştekin R.’nin sahi-
bi olduğu kuyumcu dükkânı, 
3 maskeli soyguncunun hede-
fi oldu. Olay saatinde Taştekin 
R.’nin kuyumcuda bulunan 
yeğeninin anlattığına göre sa-
at 12’yi biraz geçtikten sonra 
Hernalser Hauptstraße’deki 
dükkâna gelen saldırganlar, 
ellerindeki silahı Taştekin 
R.’ye doğrultarak, altın ve mü-
cevherleri kendilerini vermesi-
ni söylediler. 

Türk kuyumcuya 
gün ortasında 

4. soygun
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BADen/ trAıSKırchen- Dünya 
İnsanı  Birl iği  Derneği 
(Weltmenschverein)‘ nin 

kurucusu Mehmet Zeki Metin „Bu 
birlik bir hayaldi ve benim içimde 
bu hayal hep vardı“ diyor. Kitap 
yazarı olan Mehmet Zeki Metin 
yirmi yılı aşkındır Avusturya’da 
yaşıyor. „Dünya İnsanı Birliği 
Derneği’nin anlamı benim için 
insanın içindeki iyiyi sürekli 
ona hatırlatmaktır“ diyen Metin, 
Türkiye’de doğmuş Badenli bir va-
tandaş olmaktan, ama en çok da 
Dünya İnsanı olduğu için kendi-
siyle gurur duyduğunu belirtiyor.    

Metin, kendisi için 1980’li yılların 
başında başlayan Avusturya ma-
cerasını hâlâ sevgiyle anımsıyor 
ve  “O yıllar, burada insanların 
yüzde doksan beşinin daha misa-
firperver olduğu ve çok fazla pozi-
tif enerjinin hakim olduğu dönem-
lerdi“ diye anlatıyor.  

Avusturya Baden’de bir dükkan 
açan Metin, Avusturyalıların o za-
manlar kendisini nasıl bir misafir-
perverlikle karşıladıklarını söylü-
yor. O zamanlar Leobersdorf ’da 
daha çok gençlere hitap eden bir 
işyerini işleten Metin, çoğu zaman  
gençlerin sırf muhabbet için ya da 
Metin’in öğütlerini dinlemek için 
onu ziyarete geldiklerini ve bu 
ilişkilerin kendisini Dünya İnsanı 
Dernegi Birligi’ni kurma fikrine 
daha da yaklaştırdığını ifade edi-
yor. “Beyaz ya da siyah, yoksul ya 
da zengin, şişman ya da zayıf, ka-
dın ya da erkek, hıristiyan ya da 
müslüman, hepimiz aynı acıyı ve 
sevinci paylaşıyoruz“ düşünce-
sine inanıyor. Bu nedenle Dünya 
İnsanı Birligi Dernegi’nin dini 
inançtan ya da ten renginden ba-
ğımsız, külürlerarası diyaloğu ge-
liştirme amacı taşıdığını belitiyor. 
İnsan olmanın merkezinde, bas-
makalıp düşünceleri ve önyargıla-
rı yıkarak, karşılıklı sevgi ve say-
gının hakim olması gerektiğini 
savunuyor.    

Metin “Milletlerin ve dinlerin 
ortaya koyduğu bir çok düşün-
ce var. Her ülkenin ve her dinin 
kendi bayram günleri var. Ancak 
Dünya İnsanı Dernegi Birligi’nin 
amacı herkes için ortak bir bay-

ram günü yapabilmek” olduğu-
nu ifade ediyor.  Dünya İnsanı 
Derneği Birliği Başkanı Mehmet 
Zeki Metin şunları ifade etti: 
„Gönül isterdi ki türk medyasın-
dan bir tek kişi orada olsun. 

Ben her şeye rağmen insanları se-
viyorum ancak kendi kendime de 
şunu sormadan edemiyorum; dü-
ğün ve market açılışlarına giden 
Türkiye Büyükelçisi neden ön-
yargıları azaltmak için yaptığım 
bu insani çalışmayı görmemez-
likten geliyor? Birçok kez davet 
etmeme rağmen kendisi gelemi-
yorsa neden Büyükelçiliği temsi-
len birini göndermiyor? Barış için 
ve ön yargıları azaltmak için ça-
lışmak başkadır, laf salatası yap-
mak başka bir şeydir.“
        

iKi DünyA inSAnı ÖDülle 
onUrlAnDırılDı 

Bu amaç doğrultusunda bu yıl 
Dünya İnsanı Günü’nün yedinci-
si düzenlendi. 10 Ekim’de Dünya 
İnsanı, bir önceki yılda hangi 
dünya insanının hakkını yeme-
di veya onu kırmadı diye düşünü-
yor. Burada amaç, dünya insanı-
nın pozitif duygularla diger dünya 
insanını bulundugu çevreye kat-
mak ve pozitif duyguların hakim 
olduğu bir dünya yaratmak. 10 
Ekim’de düzenlenen kutlamanın 

gündemi sadece Kültür Programi 
değildi, kutlama aynı zamanda 

onur ödülü alan birbirinden fark-
lı iki insanın da öyküsüne sahne 
oldu. Mikis Theodorakis ve Maria 
Vassilakou. 1925 yılında doğan 
Mikis Theodorakis yunan bir bes-
teci, yazar ve politikacı.

Dünya İnsanı Birliği Derneği Beşinci Ödülü Bu Yıl 
Maria Vassilakou ve Mikis Theodorakis’e Verildi.

Her insan dünya insanı olabilir
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yakalanmasının ardından bu ül-
keyle herhangi bir girişimde bu-
lunulup bulunulmadığını sordu. 
Memet Kılıç, “Sivas’ta 37 insan 
öldü. Vahit Kaynar da mahke-
mece suçlu bulunup idama mah-
kum edildi. Mahkemece suçu sa-
bit görülen birinin Almanya’da 
nasıl yaşadığını anlamak zor” 
dedi.

AnKArA'yA GÖre AlMAnyA'DA 10 
KAçAK yAşıyor

Madımak katliamı firarilerinden 
üç kişinin daha Berlin’de yaşa-
dığı öne sürüldü. İddiaya göre 
gerçek isimlerini gizleyen firari-
ler Vahit Kaynar gibi takma isim 
kullanıyor. Ankara’ya göre ise 
Almanya’da daha fazla katliam 
mahkumu yaşıyor. Ankara ta-
rafından Berlin’e daha önce ve-
rilen bilgilere göre firarilerden 
Mehmet Yılmaz, Sedat Yıldırım, 
Adem Ağbektaş, Hayrettin Gül, 
Adem Bayrak, Etem Ceylan, 
Serhan Özgentürk, Metin Ceylan, 
Harun Kavak ve Muhammed Nuh 
Kılıç, Almanya’da gizleniyor.

AABF’Den çAğrı: 

türKiye'ye iADe eDin

Almanya Alevi Birlikleri Feder-
asyonu (AABF) Berlin Temsilcisi 
Hal i t  Büyükgöl ,  Polonya 
Hükümeti’ne “Vahit Kaynar der-
hal Türkiye’ye iade edilsin” çağrı-
sı yaptı. Büyükgöl, şöyle dedi: “37 
kişinin katili bir kişi, Almanya’da 
elini kolunu sallayarak dolaşıyor. 
Burada işyerleri açıyor, evleniyor, 
çocuk sahibi oluyor ve Alman gü-
venlik güçleri buna göz yumuyor. 
Polonyalı yetkiler bu katili tutuk-
ladıklarına göre hakkında ulus-
lararası arama emri var demekki. 
Almanya neden aranan bir kişi-
yi bulamıyor. Polis devleti ola-
rak nam salan ve en ufak bir du-
rumda devlet ağırlığını hissetiren 
Almanya’nın neden bu katili ve 
bu ülkede yaşadığı tespit edilen 
diğer katilleri yakalamadığı ma-
nidar.”

AnKArA iSteDi, Berlin VerMeDi

‚İkisi saldırgan 37 kişinin öldü-
ğü Madımak katliamına karış-
tıkları için gıyaplarında yargı-
lanıp 7.5’er yıla mahkum olan 
Muhammed Nuh Kılıç ile Adem 
Ağbektaş da Almanya’da ortaya 
çıkmıştı. Muhammed Nuh Kılıç’ın, 
Mannheim’da kardeşiyle işlettiği 
döner büfesini Hürriyet bulmuş-
tu. Kılıç, haberin Hürriyet’te ya-
yımlanmasından sonra izini kay-
bettirdi. Almanya’da ikamet izni 
alan Kılıç da Sivas’tan kaçan Adem 
Ağbektaş da Almanya’da ortaya 
çıkmıştı. Almanya’ya iltica eden ve 
Baden Württemberg Eyaleti’nde bir 
camide imamlık yaptığı belirlenen 
Ağbektaş, Türkiye’nin talebine rağ-
men iade edilmemişti.

Polonya’da cezaevinde tutu-
lan Kaynar’ı, Türkiye’ye ia-
desini engellemek için ken-

di alanında uzman iki Polonyalı 
avukat savunacak. Türkiye ye-
rine Almanya’ya iade edilme-
si için çaba sarf eden Kaynar’ın 
Berlin’deki yakınları, avukatla-
ra Almanya’nın niçin Kaynar’ı 
Türkiye’ye iade etmediğini göste-
rir belgeleri ulaştırdı. Avukatların 
da Kaynar’ın serbest bırakıl-
ması için bu belgeleri Polonyalı 
yetkililere sunduğu öğrenildi. 
Kaynar’ın Madımak katliamın-
dan sonra yakalanıp bir yıl ka-
dar cezaevinde kaldığı ve daha 
sonra da 18 ay askerlik yaptığı or-
taya çıktı. Kaynar, askerlik göre-
vini tamamladıktan sonra yasa-
dışı yollarla Almanya’ya gelerek 
burada siyasi sığınma talebin-
de bulundu. Siyasi sığınma ta-
lebini yaptığı ilk dönemlerde 
Almanya’nın Polonya sınırdaki 
Eisenhüttenstadt’ta bir yurtta ka-
lan Kaynar, daha sonra Berlin’e 
yerleşti. 15 yıldır Berlin’de yaşa-
yan Kaynar, burada evlenip ti-
carete atıldı. Berlin’de ticaret ya-
pan Kaynar, bir süre önce BMW 
X6 cip satın aldı. Kaynar, siyah 
renkli ve lüks donanımlı cipe 
tam 55 bin Euro peşin para öde-
di. İdam cezasına çarptırılan, an-
cak firari olduğu için dosyası ay-
rılan ve Yargıtay ilamında 32’nci 
sırada bulunan Kaynar için “Tüm 
aşamalarda suçlamaları reddet-
miş, otelin taşlandığını gördü-
ğünü, sloganlar atıldığını duy-
duğunu söylemiştir” denilmişti. 
Duruşmalara asker kıyafetiyle ka-
tılan Kaynar, Interpol aracılığıyla 
kırmızı bültenle aranıyordu. 

Polonya’ya girerken yakalanan 
Madımak katliamından idama 
mahkum Vahit Kaynar’ın 15 yıldır 
Almanya’da gizlendiği, ticaret-

le uğraştığı, evlenip 
çocuk sahibi oldu-
ğu ortaya çıktı. Türk 
kökenli milletveki-
li Memet Kılıç, skan-
dalı Federal Meclis’e 
taşıdı.

EĞLENMEK için üç 
arkadaşıyla birlik-
te gittiği Polonya’da 
yakalanan 2’si sal-
dırgan 37 kişinin 
öldüğü Madımak 
Oteli katliamından idama mah-
kum olan Vahit Kaynar’ın, 15 yıl-
dır Berlin’de yaşadığı ortaya çık-
tı. Hürriyet’in Almanya’da ve 
Türkiye’de yaptığı araştırmalar 
göre 36 yaşındaki Vahit Kaynar, 

15 yıl önce Berlin’e geldi ve siya-
si sığınma talebinde bulundu. 
Siyasi sığınma talebi kabul edil-
meyen Kaynar’a süreli ikamet iz-
ni verildi. ‘Alican’ adını kullanan 
Kaynar, Almanya’da ticarete atıl-

dı. Halen ikisi internet kafe, biri 
gözlemeci olmak üzere üç işyeri 
çalıştıran Kaynar, ayrıca evlenip 
çocuk sahibi de oldu. 

PASAPortUnU AlMAMış

Üç arkadaşıyla birlikte 25 Eylül 
P a z a r  gü n ü  A l m a nya’d a n 
Polonya’ya eğlenmeye giden 
Vahit Kaynar’ın ihbar sonu-
cu yakalandığı da ileri sürüldü. 
İddiaya göre arama ve pasaport 
kontrolü yapılmayan Almanya ile 
Polonya arasındaki sınırda yaka-
lanan Kaynar’ı, bir ihbar ele ver-
di. Polonya sınırında kontrol ol-
madığı için Kaynar, Almanya’nın 
siyasi sığınma isteyenlere verdi-
ği geçici pasaportunu yanına al-
madı. Vahit Kaynar’ın yakalandı-
ğı sırada yanında bulunan üç kişi 
ise serbest bırakıldı.

türK VeKil, BAKAnlArA SorDU

FEDERAL Alman Meclisi’nde gru-
bu bulunan Yeşiler’in Türk kö-
kenli milletvekili Memet Kılıç, 
Vahit Kaynar’ın Polonya’da tutuk-
lanması üzerine Dışişleri Bakanı 
Guido Westerwelle ve İçişleri 
Bakanı Hans Peter Friedrich’e 
iki soru yöneltti. Kılıç, bakanla-
ra, Kaynar’ın Almanya’da hangi 
statüde yaşadığını ve Polonya’da 

almanya’dan Polonya’ya "Kerhanaye" gitmek için 
giriş yaptığı sırada polis kontrolü sonucu yakayı ele 
veren, 37 kişinin öldüğü Sivas Madımak Oteli yangını 
davasının idama mahkum firarisi 36 yaşındaki Vahit 
Kaynar’ın almanya’dan aldığı mavi pasaportla tüm 
avrupa’yı gezdiği ortaya çıktı. almanya’nın siyasi 
sığınmacılara verdiği mavi renkli pasaportu yanın-
dan hiç ayırmayan Kaynar’ın, bu pasaport sayesinde 
gezdiği ülkelerde ve sınırlarda yapılan kimlik kont-
rollerinin hiçbirinde alıkonmadığı da öğrenildi.

sıvas Katili türkiye’nin verdiği mavi pasaportla avrupa’yı dolaşmış:

Türkiye’de mahkum olmuş Vahit 
kayanarın, almanya’da ne işi var?

Viyana-Viyana’da Wilhel-
minenspital adlı hastanede 
asistan olarak görev yapan 

Türkiye kökenli Kadriye Aydınkoç-
Tuzcu, göçmenlerin sağlık siste-
mine entegrasyonunu düzeltmek 
amacıyla, Favoriten bölgesinde 
“Diyabet Bilgi Günü” düzenledi. 
Avusturya Diyabet Toplumu ve 
Türk Doktorlar Derneği’nin ortak-
laşa düzenlediği organizasyona, 
yaklaşık 500 kişi katıldı. 

Bu kişilerin arasında Almanca 
düzeyleri yeterli olmadığı için di-
yabet hastalığı konusunda yeterli 

bilgi alamayan kişilerin sayısı ol-
dukça fazlaydı. Aydınkoç-Tuzcu; 
“Viyana’da 60.000 kişide şeker 
hastası, bunların içinde Türkiye 
kökenli birçok kişi bulunuyor. 

Diyabet olan göçmenlerin sayısı 
net olarak bilinmese de, göçmen-
lerde bu hastalığa rastlanma ora-
nı Avusturyalılara oranla erkekler-
de %1,5, kadınlarda ise %3,5 daha 
yüksek.” dedi. Bu durumun se-
bepleri arasında başlıca dengesiz 
beslenme, farklı bir sağlık bilinci 
ve dil bilmeme yüzünden toplum-
dan izole olma geliyor. 

Şeker hastalığına 
dikkat

Şeker hastalığına 
yakalanma oranı 

göçmenlerde %3,5 
daha yüksek
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Viyana.Türkiye göçmeni 
türbanlı bir kadın başına 
gelen kötü bir kazanın 

bedelini bir vatandaş tarafın-
dan son anda kurtarılmasay-
dı neredeyse hayatıyla ödeye-
cekti.  

Gectiğimiz Cumartesi günü 
Leopoldstadt Messegelände 
C Salonu’nda Multikulti adı 
altında Süleymancılar ola-
rak bilenen Camii merkezli 
Federasyonun bir kültür festi-
vali korkunç bir olaya da sahne 
oldu. Festival organizasyonun-
da calışan Reyhan K. adlı bir 

kadın türbanına hamur yoğur-
ma maikanasının merdanesi-
ne kaptırdı. Merdaneye takılan 
türbanını kendini kurtaramaya 
çalışan kadın neredeyse olayın 
şokuna giren onlarca kişinin 
gözü önünde  çırpına çırpına 
boğulacaktı.   

KADının yArDıMınA 47 
yAşınDAKi Bir türK hızır GiBi 

yetişti 

Olayı gören bir türk vatan-
daş, kadının yardımına koştu. 
Elindeki bıcakla hamur yoğur-
ma makinesinin merdanesine 
takılan başörtüsünü çarçabuk 
keserek kadını boğulmaktan 
son anda kurtardı. Ağır yara-
lanan kadın Kaiser-Franz-Josef 
Hastanesi‘ne kaldırıldı.  

Hastanede acil bir Kulak-Burun-
Bogaz kontrolünden sonra 
Wilhelminenspital’e sevk edi-
len Reyhan K.‘nın tedavisi hâlâ 
sürüyor. Reyhan K.‘nın doktoru, 
türbanını bıçağı ile kesip kadı-
nı son anda kurtaran cesur ada-
ma teşekkür borçlu oldukları-
nı belirtti. 21 yaşındaki Reyhan 
K.‘nın durumunun iyiye doğru 
gittiği öğrenildi. 

Viyana İşçi Odaları (AK-
Arbeitskammer) tarafından 
finanse edilen eğitim pro-

jesi, ırkçılık, ayrımcılık, toplum-
sal çeşitlilik ve sosyal cesaret gibi 
konularda öğrencilere daha etkili 
bir duyarlılık aşılamaya çalışmak-
tadır. Öte yandan eğitim alan öğ-
rencilere çeşitli materyaller ve-
rilerek, öğrencilerin okullardaki 
workschoplarda diğer öğrenciler-
le temas kurması sağlanıyor ve bu 
yolla bahsi geçen konularda eği-
tim almayan öğrenciler, alan öğ-
reciler aracılığı ile projeye dahil 
edilmeye çalışılıyor.     

Viyana İşçi Odaları‘ndan uzman  
Zohreh Ali-Pahlavani „Gençlerin 
erken yaşlarda „dışlanmak“ ol-
gusunun ne anlama geldiğini far-
ketmeleri, başkalarını dışlama 
konusunda kendilerine nasıl en-
gel olabileceklerini ve özellikle 
kendilerini dışlanan kişinin ye-

rine koymayı öğrenebilmeleri ol-
dukça önemlidir. İşçi Odaları ‘nın 
bu projeyi teşvik etmesinin amacı 
ırkçılığın ve dışlamanın hoş görül-
mesini, ona göz yumulmasını en-
gellemektir“ dedi.   
   
Proje kapsamında geçtiğimiz öğre-
tim yılında 13 ögrenci ZARA eğit-
menleri tarafından „akran eğit-
menleri“ olarak yetiştirildiler ve 

„özde ayrımcılığa karşı eğitmen-
ler“ olarak eğitim almayan diğer 
okul arkadaşları için aldıkları eği-
timi uygulamaya geçtiler. 2011 kış 
sömestırı itibarıyla eğitilen öğren-
ciler ZARA eğitmenleri ile birlikte 
proje dahilinde Workschoplar dü-
zenleyecekler. ZARA Eğitmenleri 
Başkanı Gertraud Kücher „Eğer 
gençler  ayrımcılık ve ırkçı saldırı-
lar gibi mevzuları günlük yaşam-

larına taşıyabilirlerse, bu yolla çok 
şey başarılabilir. Peer Education, 
gençlerde tutum ve davranışı de-
ğiştirmede bugüne kadar tespit 
edilmiş en etkili yöntemlerden bi-
ridir. Ayrıca İşçi Odaları’nın böy-
le bir projeyi gelecek yıllarda da 
destekleyecek olmasından büyük 
mutluluk duyuyoruz“ dedi.  

„Çeşitliliği teşvik“ sloganı ile geçtiğimiz öğre-
tim yılında Viyana Mesleki Eğitim Enstitüsü 
(bfi) işletme Okulları öğrencileri harekete 

geçmiş, Sosyal Cesaret ve Irkçılıkla Mücadele 
(Zara- Zivilcourage und anti-rassismus-

arbeit) projesi adı altında Zara eğitmenleri 
tarafından ayrımcılığa karşı mücadele ver-

mek için Peer-Education (akran eğitimi) prog-
ramı eğitilmeye başlamışlardı.    

aK-İşçi Odalarından maddi destek: 
ayrımcılığa hayır, çeşitliliğe evet

Viyan-Olay gerçekleşmeden 
önce, doktorun, Tuncay Ü. 
Tarafından uzun zaman-

dır takip edildiği tespit edilmiş-
ti. Hatta bu kişinin, mağdur dok-
torla evlenmek istediği, ancak 
Avusturyalı mağdurun, olayın 

faili Tuncay Ü.’yü hor görerek 
reddettiği iddia edilmiş ve bu acı 
olayın bir intikam girişimi oldu-
ğu anlaşılmıştı.12 Ekim 2001 gü-
nü kapısının önündeki BMW’ye 
zorla sürüklenen ve kaçırılan 
doktor, arabanın içinde defalar-

tüncay ü. Kıbrıs’ta yakalandı
tecavüzcü 10 yıl sonra tutuklandı

12 Ekim 2001 tarihinde Avusturya`nin 
Steirmark Eyaletine bağlı Hartberg kentinde 

2 kişi tarafından evinin önünden alınarak 
kaçırılan ve sonra cinsel istismara uğrayan 
doktor hanım, o sırada 28 yaşındaydı. 2 fail-
den birisi olan Avusturya’lı sıcağı sıcağına 
yakalanırken, 2. fail  olan Türkiye göçmeni 
Tuncay Ü., olayın üzerinden 10 yıl geçtikten 

sonra Kıbrıs’ta yakalandı. 

ca tecavüze uğramıştı. Saatler 
süren ıstırabın ardından, mağ-
dur suçluların elinden kaçma-
yı başarmış ve polise gitmişti. 
Faillerden birisi olay zamanı 
yakalanırken, diğer fail – aynı 
zamanda birinci failin eniştesi 
– Tuncay Ü. İzini kaybettirerek 
kaçmayı başarmıştı. 

Olayla ilgili ortaya atılan baş-
ka bir iddia ise, tecavüzün ya-
salar önünde suç olmasına rağ-
men, Tuncay Ü’nün, geleneksel 

değerler çerçevesinde, doktoru 
diğer erkekler tarafından de-
ğersiz kılabilmek için, ona te-
cavüz edip, sadece kendisine 
ait yapmak istemesiydi. 

Olaydan sonraki yıllarda da 
polis tarafından aranırken bi-
le, olay mağduru kadını çeşitli 
yollarla taciz etmeye devam et-
ti. Onu telefonla arayarak, ona 
mesajlar göndererek ve internet 
üzerinden ulaşarak, Avusturyalı 
korkulu rüyası haline gelen fa-

il, 21 Haziran tarihinde, ABD 
Göç Dairesi, Avusturya Suçlar 
Dairesi ve Interpol’un düzenle-
diği ortak operasyonla Kıbrıs’ta 
tutuklandı. 

Bu arada Tuncay Ü’nün üstünde 
sahte bir nüfus cüzdanı bulun-
du ve bu kimlikle yaşadığı belir-
tildi. Tuncay Ü. nün yıllar sonra 
yakalanması onun gibi kanun 
dışı ışler yapanların enine so-
nunda  kanundan kaçamaya-
caklarını göstermiş oldu.

Multikülti 
Festivalinde büyük 

Türban kazası
21 yaşındaki 
türbanlı bir 
kadın, türbanı-
nı hamur yoğur-
ma makinasının 
merdanesine 
kaptırdı  ve 
az kalsın çır-
pına  çırpına 
Boğulacaktı. 
Kadının 
Yardımına 47 
yaşındaki Bir 
Türk Hızır gibi 
yetişti.

Civelek, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
çalışmaları hakkında Gürer'e 

bilgi verdi. İskenderun Körfezi'nin 
enerji merkezi haline geleceğini 
belirten Civelek, ''İskenderun ta-
rihi ve doğal yapısıyla muhteşem 
bir şehir. İskenderun'un yıldızı-
nın parlayacağı zaman geldi'' de-
di. Yusuf Civelek, Gürer'i 7 Ekimde 
Belediye Kültür Merkezi'nde yapı-

lacak Avusturya Kültür Ofisi ve 
İskenderun Belediyesi ortak et-
kinliği Sigi Finkel ve Mamadou 
Diabate konserine davet etti.

Büyükelçi  Gürer  de İsken-
derun'da olmaktan dolayı mutlu 
olduğunu söyledi. Yapılan konuş-
maların ardından Civelek, Gürer'e 
İskenderun'u anlatan kitap ve CD 
hediye etti.

avusturya'nın ankara 
Büyükelçisi Gürer 

Civelek'i ziyaret etti
HATAY (A.A) - Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi 
Heidemaria Gürer, İskenderun Belediye Başkanı 

Yusuf Civelek'i makamında ziyaret etti.
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Linz-İktidar partisi ÖVP 
– özel l ik le  de  dış iş-
ler i  bakanı  Michael 

Spindelegger- entegrasyon ve 
dinlerarası diyalog kisvesi al-
tında, Viyana’da kurulması 
planlanan Suudi Arabistan kö-
kenli ve kendi Selefi Vahhabi 
mezheplerinden olmayanla-
rı gerçek müslüman olarak ka-
bul etmeyen Vahhâbîlerin etki-
li olduğu  „Diyalog Merkezi“‘ne 
destek veriyor. 

Yeşiller partisi milletveki-
li ve federal konsey üye-
si Efgani Dönmez konu hak-
kındaki tepkisini şöyle dile 
getirdi: „Suudi Arabistan’da is-
lamın hangi biçiminin uygu-
landığı ve Avusturya’da Suudi 
Arabistan’dan gelen göçmen sa-
yısının ne kadar kayda değer ol-
duğu bilinmektedir.  Burada 
şu soruyu sormak gerekiyor, 
ÖVP’nin böyle bir projeyi des-
teklemesinin altında yatan asıl 
niyeti nedir? Eğer müslüman-
larla dinlerarasi bir diyalog 
aranıyorsa, bu ancak burada, 
Avusturya’da eşit koşullar altın-
da yaşayan müslümanlarla ya-
pılmalıdır ki istenilen sonuç el-
de edilebilsin. Biz Yeşiller Partisi 
olarak, yüzyıllar öncesinden kal-
ma, bu tür köhne görüşleri yaşat-

maya çalışan zihniyetlerin kesin-
likle karşısındayız. Eğer ÖVP bu 
konuda geri adım atmazsa, mec-
lise gensoru önergesi vereceğiz.“    
Efgani Dönmez bir Müslüman 
olarak Kur`an`i Kerim anlat-
tı İslam‘a derin saygı ve bağ-
lılık hissetiğini ifade ettikten 
sonra ‘Vahabiler Türkiye`deki 
Sunnileri ve Alevileri neredey-
se Müslüman kabul etmiyorlar. 
Balkanlara gidin bakınç Tüm 
Osmanlı  eserlerini yıkanlar sa-
dece ırkçı  Hıristiyan Sırplar veya 
Hırvatlar değil arkadasında Sudi 
Arabistan’da var. Türk eserlerini 
yıkıp yerine kendi Sudi Arab gele-
neklerini dikmişler. Balkanlarda 
Türkler ile Sudi Arabistan arasın-
da büyük bir  mezheb  ve kültür 
savaşı var. Sonunda Avrupa’da 
tüm  Sudi Arabların yaptıklar pis-
likler Türkiye göçmenlerine kesi-
liyor ve kesilecek. Bizden uyar-
ması‘ dedi.

Dönmez açıklamasını şu sözler-
le noktaladı: „Bu konuda med-
ya temsilcilerini ÖVP‘ yi ivedi 
bir şekilde sorguya çekmeleri-
ni ve medya yoluyla, atılan bu 
gereksiz ve riyakâr adımın gös-
terilmesi için göreve davet edi-
yorum. Bu konuda herkes ger-
çekten üstüne düşeni yapmalı 
ve alarm çanlarını çaldırmalı.“ 

Avusturya’da kurulması 
Planlanan Vahhâbî Dinlerarası 
Diyalog Merkezi‘ni destekleyen 

ÖVP’ye yoğun eleştiri
Senatör Milletvekili Efgani dönmez Linz- 
iktidar partisi ÖVP`nin ikiyüzlü, riyakâr 

tavrı sınır tanımıyor dedi.

efgani Dönmez

Viyana - Vahabi Suudi 
arabistan, 13 Ekim’de 

Viyana’da avustuya ve 
ispanya hükümetin onayı 
ve amerikanın desteği ile 

‚uluslararası‘ ve diplomatik 
dokunmazlığı

olacak bir „dinlerarası 
diyalog Merkezi“ kuru-

yor.  dialog merkezinin adı 
şöyle: ‚Kral abdullah bin 

abdülaziz uluslararası 
ve Kultürlerarası dialog 

Merkezi‘.  avusturya 
Yeşiller Partisi ve „Liberal 
Müslümanlar iLMÖ“ tep-
kilerini dile getirmek için  

albertina önünde protesto 
etmeleri avusturya ve dünya 
basınına konu oldu.  Yeşiller 

Parlementoda ayrıca soru 
önergesi verdiler.   

Viyana’da Suudi arabistan’ın 
teşvik Ettiği Dinlerarası 
Diyalog Merkezi Hayırlı
olsun ama tepkiler var

yapılacak bir törenle taraflar 
arasında „Dinlerarası Diyalog 
Merkezi“ projesinin anlaşması im-
zalanacak.  Projenin arkadasında 
Vatikan Papası Benedict, İspanya 
var. Projeye Amerika ve İsrail de-
sek veriyor. Sudi Atrabistan’nın 
tüm Petrollerini Amerikan Sudi 
Arabistan şirketi Aramko yeryüzü-
ne çıkartarak dünyaya pazarlıyor. 

Yapılacak olan Forum, ulusla-
rarası bir organizasyon olarak 
Birleşmiş Milletler Örgütü (UNO) 
üyelerinin katılımına açık olarak 
tasarlandı. Ve bu yıl sonuna kadar 
birinci Viyana Schottenring 21 nu-
maralı adreste bulunan Sturany 
Sarayı (Viyana Üniversitesi es-
ki Katolik Teolojisi Fakültesi 
Kütüphane Binası) içerisinde yeri-

Suudi Arabistan dışında dün-
yada inanç özgürlüğünü 
bu derece kısıtlayan baş-

ka bir ülke daha neredeyse yok-
tur. Ülkede sıkı denetim altında 
tutulan Hırisitiyanlar ibadetlerini 
ancak gizli tuttukları evlerde ya-
pabiliyorlar. Hz. Muhammed’in 
doğduğu topraklar olan Suudi 
Arabsitan’da din değiştirenler ise 
ölüm cezasına çarptırılıyor.      

Buna rağmen şimdilerde Kral 
Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud 

kendi deyimiyle „Uluslararası 
Dinler ve Kültürlerarası Diyalog 
Merkezi“ kurmaya hazırlanıyor. 
Hem de Viyana’da.    

13 Ekim’de Suudi Arabistan 
Dışişleri Bakanı Prens Saud al 
Faysal, İspanya Dışişleri Bakanı 
Trinidad Jimenez ve onlara ev sa-
hipliği yapan Avusturya Dışişleri 
Bakanı Hiristiyan Demokrat 
Halk Partisi ŞVP lideri Michael 
Spindelegger ’in katıl ımıyla 
Albertina’nın Mermer Salonu’nda 

   avusturya hükümeti sudi arabistan vahabi selefi asıllı sudi Kralı 
Dialoğ merkezine destek verirken avusturya İç İşleri Bakanlığını 
siCheRheit adlı emmiyet memurları için yayınlanan dergilerinde 
selefilik ve vahabiliğin trans uluslararası  kaba kuvvet kullanmaya 
müsait cihadi hareketleri tehlikelidir diye bizzat İç İsleri Bakanı ve 
İstihbaret Başkanı tarafından raporlarda ifade edilmesi dikkat çekti.
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Kı s a  a d ı  I L M Ö  o l a n 
A v u s t u r y a  L i b e r a l 
Müslümanlar İnsiyatifi 

adlı dernek birinci Viyana’da  
Albertina’da Sudi Arabistan, 
Avusturya ve İspanya Dış İşleri 
Bakanları   Sudi Kralın bizzat 
adını alan  Dialog kuruluşunu 
imza atarak kurarken hemen 
karşı tarafda protesto eylemler-
inde bulundular. 

Dernek başkanı Avusturya 
vatandaşı ve Gazeteci Filistinli 
Ahmet Bayat ve derneğin 
sözcüsü Avusturya vatandaşı 
Irak adıllı  Gazeteci Amer 
Albayatı ile Sudi Arab kılığına 
girerek  ellerinde kanlı  kılıçlar, 
kadınların ara bile süremesinin 
ve seçimlerde oy kullanmasının 
yasak olduğu Sudi Arabistan’da 
insan hakları  ihlallerine ilanvari 
plakatlar ve  kartonlar üzere yaz-
arak kamuoyunun dikkatini çek-
meye çalıştılar. Kartonlar üzeri-
nde Vahabiler kadın hakların 
ve insan haklarına saygı gös-
termedikleri gibi insanların 
kafaları ve elleri   İslam dini alet 
edilerek kesilmesi ile  dünyaya 

adeta İslam dini kötü reklamı 
yapılıyor diyen dernek İLMÖ 
sözcüsü Amer Albayatı yaptığı 
basın açıklamasında, ‘Bizim 
dinimiz İslam barış dinidir. 
Sudi Arabistan normal Sunni 

olan Hanefi ve Alevileri bile 
Müslüman kabul etmiyor. Sudi 
Arabistan ile Batı nasıl dialog 
adı altında  diplomatik statü 
kazandırılmış merkezler kurar-
lar. Bu kadar iki  yüzlülük  bu ka-
dar para ve pul için sözde dialog 
lafı kullanılabilirmi. Bu kuruluşu 
destekleyenler asalında yakın 
doğuda savaşı destekliyorlar 
ve Avusturyar’da özellikle gel-
ecekte Selefi Vahabi mezhebini 
temellerini atıyorlar dikkat’ de-
di.  ILMÖ protestosu olay akşamı 
Avusturya Devlet televizyonu 
ORF Ana haberlerinde haber 
olmasının yanında yüzlerce 
Uluslararası basına konu olması 
dikkat çekti. ILMÖ temsilcileri  
bize ulaşmak isteyenler şu web 
sayfasından ulaşılabilirler dedil-
er.   http://www.initiativeliberal-
ermuslime.org

iGGÖ’Den olUMlU BAKış 

Öbür tarafdan kısa adı IGGÖ olan  
Avusturya İslam Cemati başkanı 
Fuat Sanaç Die Presse Gazetesine 
verdiği demeçte Sudi Arabistan 

Kralının adı ile kurduğu Dialog 
merkezine karşı çıkmadığını ve 
eleştirmediği gibi destekliyen 
açıklamada bulunması dikkat 
çekti. İGGÖ’nün eski başkanı 
Anas Schakfeh eskiden hem 
IGGÖ başkanlığı yaparken 
hemde Viyana Sudi Arabistan 
Büyükelçiliğinde memur olarak 
çalışıyordu. 

Anas Schakfeh IGGÖ başkanı 
basın toplantılarında veya 
demeçlerinde iken ‚Aleviler 
Müslüman değildir‘ diyerek 
Avusturya Alevi İslam Dernekleri 
ile Türkiye’de ki Alevilerin  tep-
kini çekerek kışkırtmaya ve 
kaşımaya açık bir alan geride 
bırakmıştı.  Anas Schakfeh 
başkanl ıktan sonr a  Anas 
Schafeh adında bir  Vakıf kurdu. 
Vakfın yönetiminde Türkiye 
göçmenleride var.  Liberal 
Müslümanlar Anas Schakfeh 
Vakfının parası nereden geli-
yor. Satın alınan veya kiralanan 
Binanın parası nereden diye 
basın toplantısında  dile getir-
diler. 

Dışişleri bakanı Spin-
delegger  diyalog mer-
kezi  inisiyatifini açık bir 

şekilde  destekliyor. Bu merkez-
le Viyana’nın, dinlerarası diya-
log ve barışın sergilendiği bir 
platform özelliği kazanacağı 
ve  merkezin, kurulan  diyalog 
ile dinlerarası anlaşmazlıkla-
rı ve savaşları çözme amacı ta-
şıyacağına inanıldığı açıklandı. 
Merkezde çeşitli konferanslar, 
seminerler ve meslek geliştirme 
gibi etkinlikler düzenlenecek 
ve  merkez üzerinden dev-
let için herhangi bir ma-
li yet söz konusu ol-
mayacak.  Yeşiller 
Partisi’ni temsi-
len açıklama yapan 

Alev Korun ve Efgani  verilen ka-
rarı „kötü bir şaka“  olarak nite-
lendirdi.  

Din değiştirenlerin „mürted“ 
yani dönek olarak nitelendiri-
lip ölüm cezasına çarptırıldığı 
bir ülkenin, Suudi Arabistan‘ın 

uluslararası palt-
formda dinlerarası 
bir diyalog gelişti-
rebileceğinin ne ka-

dar inandırıcı olup 
olmadığını soran 

Korun, 4 Ekim 
Salı günü yaptı-
ğı açıklamasın-
da, söz konu-
su ülkede aşırı 
muhafazakâr ve 

tutucu Vahhâbîligin dışın-
da tüm diğer dinlerin yasak 
olduğunu da sözlerine ekle-
diler. İngilterenin Osmanlı 
İmpar ator luğunu yıkmak 
amacı ile 18. yy.‘da ortaya çı-
kan İsmini Suudi Arabistan'ın 
Necd bölgesinde doğmuş 
olan  Muhammed bin Abd ul-
Vahhab'tan alan  Vahhâbîlik, 
islam’ın muhafazakâr ve bağ-
naz bir şekilde yorumu olan  
Vahabilik olarak tanımlanıyor.  
Vahabiler Sunni Mezgebinden 
başta Hanefiliği Şirk içinde gör-
mesi ve Müslüman olarak kabul 
etmediği söyleniyor. Aleviler ve 
diğer mezhebler bu anlamda 
İslam dişı Vahabilerde yer edin-
miş bir şekilde. 

Sudi Vahablara Avusturya Bakanlar 
Kurulu‘ndan Yeşil Işık

Viyana- 4. Ekim 2011 Salı günü toplanan avusturya bakanlar Kurulu 
toplantısından, Viyana’da kurulması plananlanan dinlerarası diyalog 

Merkezi‘ne „evet“ kararı çıktı. ispanya ve Suudi arabistan’ ın birlikte yürüt-
tüğü bu ortak proje için görevlendirilen, avusturya dışişleri bakanı Michael 

Spindelegger’in katılımıyla 13 Ekim Perşembe günü taraflar arasında sözleş-
me imzalandı. diyalog Merkezi‘nin Viyana şehir merkezinde bir saray içeri-
sinde yer alacağı ve yaklaşık 60 çalışanı ile bu yıl hizmet vermeye başlaya-

cağı bildirildi.  Yeşiller Milletvekili alev Korun tepki gösterdi.

Yeşil ler  Part isi  İnsan 
Hakları Temsilcisi Alev 
Korun açıklamasında 

„Vahhâbîstliğin Krallığı Suudi 
Arabistan tarafından başlatılan 
ve Avusturya Hükümeti tarafın-
dan da desteklenen „Dinler  ve 
Kültürlerarası Diyalog Merkezi“ 
kurma planı kötü bir şakadır. 
Uluslararası Dinlerarası diya-
log, din değiştirenlerin „mür-
ted“ yani dönek olarak ni-
telendirilip ölüm cezasına 
çarptırıldığı, hiçbir koşulda 
inanç özgürlüğünün olmadı-
ğı, aşırı muhafazakâr ve tutucu 
Vahhâbîliğin dışında tüm diğer 

dinlerin yasak olduğu bir ülke 
olan Suudi Arabistan tarafIn-
dan mı teşvik edilecek?  Dişişleri 
Bakanı Spindelegger‘in  sı-
nır tanımayan bir naifliği mi 
var? Yoksa dünyadan haber-
siz de, bu inisiyatifin ne anla-
ma geldiğini mi bilmiyor?  Ben 
her koşulda  yarın dişişleri ko-
mitesinde bakanlık müsteşarı 
Waldner’den bu soruların yanı-
tını isteyeceğim“ dedi.

Korun sözlerine şöyle devam et-
ti: „ÖVP anlaşılmaz ve oldukça 
tehlikeli davranıyor. Bir taraf-
tan Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Fritz Grillitsch, Thilo Sarrazin’i, 
bütün Müslümanların zihinsel 
olarak normalin altında nite-
lendirildiği bir konferansa  da-
vet ediyor,  öteki taraftan  parti 
başkanı Spindelegger en sert ve 
nahoş tavrıyla  İslam dininin her 
biçimini, her yorumunu bir ara-
ya getirmeye çalışıyor ve bu yolla 
Vahhâbîliğe Viyana’nın ortasın-
da kendini varedebileceği, tüm 
oyunlarını oynayabileceği bir 
sahne vadediyor. ÖVP‘ den bek-
lenen bu tür yobaz düşünceleri  
desteklemeyi biran önce birak-
masıdır.  Zira ÖVP aleni bir şekil-
de ateşle oynamaktadır.“     

Korun: "Suudi Arabistan Destekli Dinlerarası 
Diyalog Merkezi Fikri Kötü Bir Şakadır“ 

Korun "dışişleri bakanı Spindelegger, bu merkez aracılığıyla, 
tutucu Vahhâbîzme  kendini varedebileceği bir alan sunuyor."

ni alacak. Saray binası yaklaşık iki 
aydır Suudi Arabistan Krallığı va-
kıf mülkünde yer alıyor. 87 yaşın-
da ki  Sudi kral proje için kesenin 
ağzını açtı bile. Dillerde dolaşan 
rakam çift haneli milyon olduğu 
yönünde. Merkezin işletilmesin-
de ilk sırayı gene Suudi Araplar 
alacak ve yönetimde çalışacak ki-
şi sayısının 30-35 civarında olaca-
ğı tahmin ediliyor. Merkezin nasıl 
ve kim tarafından yönetileceği ise 
henüz belli değil.    

Buna karşın bir „Yönetim Kurulu“ 
oluşturulmuş durumda. Bu ku-
rulda tüm büyük dinlerden 
toplam sekiz temsilci yer ala-
cak. Vatikan’dan İslam uzma-
nı Monsenyör Khaled Akasheh, 
Anglikan Kilisesi’nden Peder Toby 
Howarth, Musevilikten Amerikan 
Yahudi Komitesi (American 
Jewish Committee), üyesi Haham 
David Rosen, bir Hindu ve 
bir Budist’in yanı sıra Yunan-
Ortodoks Kilisesi’nden bir bas-
piskopos, İslam dinini temsilen 
Suudi Arabistan kökenli bir imam 
ve „İslam Dini Ruhani Zirvesi“‘ni 
temsilen Lübnan Genel Sekreteri 
kurulda yer alacak temsilciler ola-
rak belirlendi. Ancak İnisiyatif 
İslam dünyasında çeşitli tartış-
malara da yol açtı. Mısır Kahire al-
Azhar Üniversitesi şeyhi Ahmed 
el-Tayeb, Nisan ayında Mısır’a yap-
tığı ziyareti sırasında Avusturya 
dışişleri bakanı Spindelegger’i 
Suudiler’e bir platform sunma 
konusunda uyarıda bulundu. 
Ahmet el Tayeb, Vahhâbîlerin na-
sıl bir ideolojiye sahip oldukları-
nı ve bunun  dünya çapında bi-
lindiğini Spindelegger’e hatırlattı. 
Spindelegger, şeyhin uyarılarına 
karşı cıkmış, kurulacak merkezin 
Vahhâbîlikle ilgisi olmadığını ak-
sine „Dinlerarası Diyalog“‘a hiz-
met eden bir merkez niteliğinde 
olacağını söylemişti.
  
Vahhâbîlik, İslam’ın pratik-
te radikal bir biçimde uygulan-
dığı bir anlayıştır. Suudilerin 
bu   gücü, 1744’de köktendin-
ci (fundamentalist) olarak bi-
linen Muhammed bin Abdul 
Vahhab ile yapılan anlaşmaya 
dayanmaktadır ve İngilterenin 
Osmanlı Imparatorluğunu yıkma 
ve bölme gayesi ile kurulmuştu. 
Reformcular şimdiki Monarşi etra-
fında muhafazakârları bastırmaya 
çalışıyorlar.Bu anlamda Viyana’da 

Liberal Müslümanlardan 
kapı önünde protesto
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kurulacak yeni merkez, reformcu-
ların pekâla işine yarayabilir.    

Bununla birlikte eleştirmen-
ler, Viyana'daki Suudilerin yeni 
bir imaj çabası içerisinde oldukla-
rını, kendilerini aslında bilinenin 
aksine toleranslı bir dini anlayışa 
sahipmiş gibi göstermeye çalıştık-
larını söylemektedirler.  

“SAçMAlığın DAniSKASı“

Yeşiller Partisi‘nin entegras-
yon sorumlusu Milletvekili Alev 
Korun „Diyalog Merkezi“ planı-
nı „saçmalığın daniskası“ olarak 
sert bir şekilde eleştişrirken aynı 
Partiden Senoto Milletvekili Efani 
Dönmez şunları ifade etti: „Sayın  
Dış İşleri Bakanı Spindelegger ya 
gerçekten inanılmaz derecede na-
if, ya da Suudi Arabistan ile kuru-
lacak potansiyel ekonomik bağ-
lantılar gözetilerek iki gözünü de 
sıkı sıkı kapatmayı tercih ediyor. 
Avbustuya’da yaşayan 500 bin 
fazla Müslüman arasında Türkiye 
göçmenleri ve Boşnakların mez-
hebi Hanefi veya Alevi. Sudi 
Arabistan ise Vahabi . Vahabiler 
Hanefi ve Alevileri Müslüman 
olarak kabul etmiyor. Ne dia-
loğundan bahsediyorsunuz. 
Avusturya’da Türkiye göçmenle-
rin başını belaya sokmak  mı iste-
niyor. Balkanlarda tüm Osmanlı 
ve Türk izlerini Sudi Arabistan 
Vahabi rejimi silip Mimarisi kendi 

zevlerine uygun binalar diktiler. 
Böyle dialog olur mu?“ dedi.

Avusturya Liberal Müslümanlar 
İnisiyatifi (ILMÖ),  kurulacak bu 
merkezin  yobaz ve muhafazakâr 
bir anlayışa sahip olması ne-
deni ile entegrasyon konusun-
da Müslümanlar için engel teşkil 
edebileceğinden endişe duyduk-
larını belirtmektedir. Buna karşın 
Avusturya Devletinin resmi ola-
rak Müslümanlrın temsilcisi di-
ye kabule ettiği ve skanlar ile da-
ha çok adını duyuran Avusturya 

İslam Cemiyeti,  kurulacak merke-
zi onayladığını belirtiyor. Cemiyet 
başkanı Elazığlı Fuat Sanaç: „in-
sanların diyalog kurmak isteme-
sinde nasıl bir kötülük olabilir?  
Bu İnisiyatif Suudi Arabistan’daki 
Hıristiyanların, içinde bulunduk-
ları durumu düzeltmelerine de 
yardımcı olabilir“ dedi.

Diyalog Merkezi kurma fik-
ri, Kral Abdullah ile Papa XVI. 
Benedikt’in 2007 yılında birara-
ya gelip görüşmelerinden son-
ra ortaya çıktı. Vatikan, Suudi 

Arabistan’da bir açılış yap-
ma konusunda hayli hevesli. 
Vatikan’dan alınan bilgiye gö-
re, Papa‘nın, bu açılışın Cidde’de 
bir kilisenin kapılarının açılma-
sına  ön ayak olacağına inandığı 
söyleniyor. Ama görünürde bun-
dan bir hayli uzak olunduğu açık. 
Aylardır Kutsal Makam, Diyalog 
Merkezi’ne uluslararası organi-
zasyon statüsü vermemek için 
uğraşıyor. Ama boşuna. 

Ayrıca böyle bir merkezin açılı-
şı için Suudi Arabistan daha ön-
ce Madrid, Cenevre ve Londra’ya 
da başvuru yapmıştı. Ancak Kral 
Abdullah merkezin Viyana olma-
sı konusunda kararını verdi bile. 
Özellikle Viyana olması konusun-
da Kral’ın kendince sebepleri de 
vardır elbet.      

KıSA KıSA..

Suudi Arabistan, Avusturya ve 
İspanya dışişleri bakanlığı tem-
silcileri „Dinler ve Kültürlerarası 
Kral Abdullah Diyalog Mer-
kezi“‘nin kurulması için 13 Eki-
m‘de Viyana’da taraflar arasında 
yapılacak anlaşmaya imza at-
maya hazırlanıyorlar. Yeni ulus-
lararası organizasyon  Birleşmiş 
Milletler Örgütü (UNO) üyelerinin 
katılımına açık olacak. Murakabe 
Meclisi’nde / Yönetim Kurulu‘nda  
bütün büyük dinler temsil edi-
lecek. Vatikan İslam Uzmanı 
Monsenyör Khaled Akasheh’i tem-
silci olarak gönderdi.   

Aldrans- Avusturya Alda-
rns Bartenbach Işık Labor-
atuvarı bugüne kadar belki-

de en iddalı ışıklandırma projesini 
tamamladı. Mekke’de bulunan ve 
Osmanlı mirası Ecyad Kalesi’nin 
yerine inşaa edilen 601 metre yük-
sekliğindeki  Abraj Al Bait Kulesi 
Bartenbach tarafından ışıklandır-
dı. Yükseklikleri 425 metre, çap-
ları ise 43 metre olan Mekke’deki 
Dünya‘nın en büyük dört saat ku-
lesinin ışıklandırılma projesi, sa-
atlerin 10 kilometre öteden görü-
lebilir olması için adeta „uzak“‘ 
a meydan okurcasına tasarlan-
dı. 600.000 ışık yayan diyot (LED: 
Light Emitting Diode) Avusturya- 
Bartenbach Şirketi tarafından 
Dünya’nın en büyük cephesine 
yerleştirildi.  

 Sadece yelkovanın ağırlığının al-
tı ton olduğu ve bunun dört tonu-
nu göstergeleri dengeleyebilmek 
icin diyotların karşıladığı bildiril-
di. Işıklandırma sisteminin mon-
tajını 230 işcisiyle Salzburg’da yer 
alan bir Dijital Elektronik Şirketi 
üstlendi. Işık yayan diyotlar ise St. 
Leonhard’da üretildi. Avusturya, iş 
ortaklığı yaptığı Alman mimarlık 
bürosu SL-Rasch aracılığı ile ışık-
landırma projesi siparişini aldı. 
Din değiştirerek müslüman olan 
SL-Rasch’in sahibi Bodo Rasch’a 
Suudi Kraliyet Ailesi’nden gelen 
teklifte hacca gelen hacılar için 
Mekke’de bir milyon kilometreka-
relik bir alana Mega-Çadır Şehirleri 
kurması yer alıyordu. Bartenbach 
için ise bu proje,  hacılar için  ku-
rulması planlanan otellerin de 
yapımını üstlenmesi açısından 
ekonomik anlamda Mekke’ye 
açılan bir kapı olarak görülü-
yor. Bartenbach Grubu Christian 
Bartenbach’a göre bu projeden el-
de edilecek ciro 7 milyon euro civa-
rında. Singapur Changi Havaalanı, 
Avrupa Merkez Bankası ve Kahire 
Ulusal Müzesi‘nin ışıklandırılma-
sı grubun diğer projeleri arasında 
sayılıyor. 

abartı ve yazık olmadı mı?
Osmanlı Ecdat kalesine yerine Saatli 

kule avusturya’dan ışıklandı
Sudi Arabistan  Mekke’de buluan 

Osmanlı’dan  miras Ecyad kalesini 
Türkiye’nin tüm protestolarına rağ-
men yıktı. Yerine abartılı 423 metre 

yüksekliğinde 43 metre çapında dün-
yanın en büyük saat kulesini yaptı. 

Işıklandırma işini Avusturya firması 
Bartenbach alarak 600.000 ışık 

yayan diyot kurdu. Osmanlı mirasına 
saygısızlık yanında böyle göşteriş 

meraklısı bir saat kulesinin Haç için 
oraya gelen Milyonlarca insanın 

kutsadığı bir  mübarek evin yanında 
olması düşündürücü bulundu.

 Ecyad Kalesı Viyana’da Suudi 
arabistan Kralı Abdullah tara-
fından 2002 yılında Türkiye’nin 
tüm protestolarına rağmen 
yıkılmıştır.Ecyad Kalesi, Mekke'de 
Osmanlılar tarafından 1781 
tarihinde yapılan, 2002 yılında 
Suudi Arabistan tarafından  tüm 
protestolara rağmen Kral Abdullah 
taraƒından yıkılan Osmanlı kalesi-
nin adıdır. Yerine Mekke Saati ve 
Oteller yapılmıştır. 

ecyad Kalesi yerine  Mekke 
Saati ve oteller yapıldı.
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nulduysa bunlar nelerdir?

4. Suudi Arabistan’da müslü-
manların ibadetleri dışında, hu-
susi evlerde bile Hıristiyanlığa da-
ir kitapların ya da Hıristiyanlığı 
çağrıştıracak herhangi bir şeye 
izin verilmediği (Bkz.: Amnesty 
International, Länderkurzbericht) 
ve Yahudilerin ülkeye girişlerinin  
yasak olduğu biliniyor mu? Eğer 
biliniyorsa, bununla Suudi Kral’ın 
diğer dinlerle „diyalog“ kurabile-
ceği birbiriyle nasıl örtüştürülü-
yor? 

5. Amnesty International 2011’in 
Yıllık Bülteni‘nden: „Yayha 
Mokhtar, Suudi Arabistanlı bir 
doktor. 2008’den beri ailesiyle bir-
likte Suudi Arabasitan’da işvere-
ni tarafından zorla tutuluyordu. 
Mokhtar, ülkesi Sudan’a ancak 

Mayıs 2011’de gidebildi“. 

Benzer birçok durumun yaşan-
dığını, işverenleri tarafından be-
densel olarak zarara uğramış, sa-
katlanmış başka göçmen işçilerin 
de varolduğunu Amnesty Bülteni 
açıkca gösteriyor. Tüm bu yaşa-
nanlarla Suudi Kral’ın diğer din-
lerle „diyalog“ kurabileceği nasıl 
örtüştürülüyor? 

6. Sadece  dinlerarası diyaloğun 
yasak olmadığı, aynı zamanda di-
ğer dinlerden olan azınlıkların 
haklarını da elinden alan, inanç 
ve vicdan özgürlüğünü yasakla-
yan bir rejimle  nasıl „dinlerarası 
diyalog“ teşvik edilebiliyor? 

7. „Diyalog Merkezi“‘nin bir so-
nucu olarak ekonomik ilişkilerin 
hangi düzeyde olması bekleniyor?

8. Merkezin geçici  müdürü 
Suudi Arabistan başbakan yar-
dımcısı Faysal Bin Muammer     
ne zaman ve kimin aracılığı ile 
Viyana’ya davet edildi? Medya ra-
porlarına göre kendisi 04.10.2011 
Bakanlar Kararı’ndan önce açık 
bir şekilde merkezin başkanı ola-
rak görünüyor .

9. Nasıl olur da bir ülkenin baş-
bakan yardımcısı, hem de kendi 
ülkesinde Vahhâbilik dışında di-
ğer dinleri yasak-
layan bir başba-
kan yardımcısı, 
dinlerarası diya-
log merkezini ge-
çici başkan olarak 
yönetiyor?

10. 4 Ekim 2011’de 
Bakanlık’ın mer-
kezin kurulma-
sına izin veren 
anlaşmasında, 
y ö n e t i m  k u -
rulu (Board of 
Directors)‘nda üç 
hıristiyan temsil-
ci, üç müslüman 
temsilci, birer ta-
ne de Buddist, 
Hindu ve Yahudi 

temsilci görünmektedir. Hepsi de 
birer dünya dini olmasına rağmen 
temsilci sayısında neden farklılık-
lar var? Buna kim karar verdi?

11. Hükümet, bu merkez ve ona 
bağlı olarak gelişen olayları, 
Avusturya‘ da yatırım yapan ül-
kelerle işbirliği söz konusu oldu-
ğunda insan hakları mevzusu-
nun hiçe sayıldığı gibi, BM İnsan 
Hakları Konseyi’ndeki kendi ko-
numuyla uyum olarak nasıl bira-
raya getiriyor?   

SorU ÖnerGeSine Giriş 

Parlamento üyesi temsilci   
Alev Korun,  Senatör Millle-
tvekili Efgani Dönmez   ve 

Arkadaşları Konu: ÖVP ve SPÖ’nün 
„Uluslararası Kral Abdu-llah Bin 
Abdulaziz Dinler ve Kültürlerarası 
Diyalog 

MerKezi“ni DeSteKleMeSi
GereKçe

Federal Hükümet 4 Ekim 2011 tari-
hinde, Suudi Arabistan tarafından 
Viyana’da kurulması için teşvik ve 
finanse edilen „Uluslararası Kral 
Abdullah Bin Abdulaziz Dinler ve 
Kültürlerarası Diyalog Merkezi„ 
önerisini onaylamıştır. Dışişleri 
Bakanı Michael Spindelegger bir-
çok tepkiye karşın 13. Ekim’de an-
laşmaya imza atmayı planlıyor.

„Uluslararası Kral Abdullah Bin 
Abdulaziz Dinler ve Kültürlerarası 
Diyalog Merkezi, Suudi Arab-
istan’daki korkunç  insan hakları 
vaziyeti karşısında, özellikle de di-
ğer dinlerin kesinlikle yasak  oldu-
ğu düşünüldüğünde  „alay etmek“ 
ten  öte bir şey değildir. Din değişti-
renlerin ölümle cezalandırıldığı söz 
konusu ülke Suudi Arabistan‘a şim-
di, hemde hükümetin  yardımı ile, 
sözde bir „Uluslararası Dinlerarası 
Diyalog“ platformu kurma şansı su-
nuluyor. Amnesty International’in 
raporları, farklı inanca sahip in-
sanların   Suudi Arabistan’da biz-
zat  hükümet tarafından izlendikle-
rini gösteriyor ve buna benzer  çok 
sayıda insan hakları ihlalini gözler 

önüne seriyor. Burada, Avusturya 
Hükümeti bölgedeki ekonomi-
politik avantajları, yüksek derece-
de insan hakları ihlali olaylarına 
tercih ediyormuş gibi görünüyor. 
Dışisleri Bakanı Spindelegger, uz-
manların, butür merkezlerin sal-
dırgan misyoner etkinlikler 
tarafından kullanılabileceği ko-
nusundaki tüm uyarılarına rağ-
men,  söz konusu merkezi destek-
leyerek, Vahhâbîzme Avrupa’nın ve 
Avusturya’nın göbeğinde bir sahne 
vadediyor. Halkı temsilen Meclis’de 
bulunan bizler asağıda bulunan 
Soru Önergesi’ndeki soruların ya-
nıtlanmasını talep ediyoruz.

SorU ÖnerGeSi

1. Avusturya Hükümeti neden 
Suudi Arabistan Kralı Abdullah 
bin Abdulaziz’in Viyana’da bir 
„Uluslararası Kral Abdullah Bin 
Abdulaziz Dinler ve Kültürlerarası 
Diyalog Merkezi„ kurma talebi-
ni kabul ediyor? İnanç özgürlü-
ğünün ve binlerce göçmen işçinin 
haklarının bulunmadığı Suudi 
Arabistan’da kaldı ki „kültürlera-
rası diyalog“ tan bahsedilemeye-
ceğini biliniyor mu? 

2. Suudi Arabistan’da din değiş-
tirenlerin ölümle cezalandırıldığı 
biliniyor mu? Eğer biliniyorsa, bu-
nunla Suudi Kral’ın diğer dinlerle 
„diyalog“ kurabileceği nasıl örtüş-
türülüyor? 

3.	 Anlaşmanın sonuna insan 
hakları ile ilgili herhangi bir şart 
ya da şartlar konuldu mu? Eğer ko-

YEnI Vatan GaZEtESinE açıklamada bulunan uzmanlar, "avusturya Parlementosunda 10.Ekim.2011 tari-
hinde Yeşiller Milletvekilleri tarafından soru önergesi son SPÖ-ÖVP avusturya hükümetinin ve bugüne kadar 

avusturya hükümetlerinin modern Islam dünyası, türkiye  ile ilgili iki yüzlülügünü adeta dışa vuruyor" 
dediler.  türkiye Cumhuriyeti gibi dünyada Islam dünyasında "kötülerin içinde en iyisi olan"  bir ülke ile 

dialog merkezleri kurmayan Vatikan, amerika destekli avusturya  Viyana`da Sudi arabistan Vahabi Kralına 
uluslararası statü  yani dokunulmazlık verdigi bir “dialog merkezi” kurmaya müsade etmesi tepki çekmesi 

devam ediyor. Konu ile ile soru önergesinin arkasinda iki türk asıllı Milletvekili var. Yeşiller Partisinden alev 
Korun ve  Senatör Milletvekili Efgani dönmez. Sudi arabistan geçen yıl amerikadan 60 Milyar dolarlık Silah 
almıştı ve tüm Petrolleri amerikanın kontrölünde olmas batının çıkarına uygun. avusturya Parlementosunda 

verilen soru önergesinin bire bir tercümesi şöyle:

Sudi Arabistan Vahabi Dialog merkezine soru önergesi

avusturya Dışişleri Bakanlığı’na
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ıMPreSSUM/ Künye

yeni VAtAn 
GAzeteSi’ne 

ilAn
tel: 01/513 76 15-0

Seri BorSA
yAyınlAnMASını iSteDiğiniz ilAnlArınız için tel: 01-513 76 15-0

iMBıSStAnD yADA ıMBıSSGeSchÄFt ArıyorUM
işlek bir yerde, uygun fiyata imbisstand          

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

SAtılıK FeınKoSt / 
BAcKShoP / ıMBıSS
22nci viyanada 80 sendeden beri calışan dükkanı 

devrediyorum. 420 € kirası. makinalar, dükkan 
dekorasyonu, gereçler, ürünstoku, şani garten, 

50m2 bodrum, sabit müşteri kitlesi, müşteri 
wc, personel wc, mutfak, yıllık ciro 140.000 € 

okul yakınında, otobüs durağı önünde, rakipsiz, 
kavşakta, ciro artırma potansiyeli var ayrıca 35 m2 

dairesi bulunuyor. daire kirası 130 €. oda, mut-
fak, wc/duş, buzdolabı, mutfak dolapları, çamaşır 
makinası, fırın ocak, mutfak gereçleri dahilablöse 

toplam 35.000 € hersey dahil

Müracat : 0676 76 23 784

İstanbul-İstanbul,  10 Ekim 
20011  sabahın erken saatle-
rinde ilginç bir soyguna sah-

ne oldu. Bir kuyumcu dükka-
nının önüne park eden cipten 
inen 3 kişi, kuyumcu dükkanı-
nın camını tahrip ederek dükka-

nı soydu. 4. kişi ise motoru çalı-
şır halde tutmak için direksiyon 
başındaydı. 

Şans eseri çevrede olan sivil bir 
polis ekibi olaya müdahale etti 
ve bir şüpheliyi tutukladı. Olay 

sırasında dikkat çeken bir baş-
ka nokta ise, soygun için kulla-
nılan aracın Viyana plakalı ol-
ması. Polis, olayda kullanılan 
cipin çalıntı olduğu kanısında. 
Soygunla ilgili soruşturmalar 
sürüyor. 

Polis istanbul’da Viyana plakalı soyguncuyu arıyor

Yozgat asfaltında mazot 
yutmadan sen benim ha-
limden anlayamazsın.. 

Sizin hayatınız havyar, bizimki-
si isot, sen benim halimden an-
layamazsın.. Kırk derece ateşle 
havale geçirmeden, sıtma tutup 
dişlerini kırmadan, üzüm kasa-
sına döşek sermeden sen benim 
halimden anlayamazsın.. 

Ağzı sinek dolu bebek kucakta 
hiç çapa vurdun mu sarı sıcak-
ta, ben eşek sırtında sense uçak-
ta, benim halimden anlayamaz-
sın.. Yazın Bodrum’dasın, kışın 
Bartın’da, hangi model araba 
var altında, hasta taşımadın ka-
tır sırtında, sen benim halimden 
anlayamazsın.. Baban fakül-
tede, annen kolejde, flörtüy-
le zaman geçirir plajda, senin 
üretimin barda pasajda, sen be-
nim halimden anlayamazsın.. 
Türkiye eviniz, Dünya köyünüz, 
her krizde çoğalıyor sayınız, 
şampanya viski bunlar sizin su-
yunuz, biz ise ayran içer doya-
rız, sen benim halimden anlaya-
mazsın.. Kil çamuru katmadın 
ki kabına, saman doldurmadın 
ki ayakkabına, sen benim ha-
limden anlayamazsın.. Hiç sı-
ğırtmaç olmadın ki, 11 yaşında 

elin işinde günlükçü durmadın 
ki, hiç bekâr ağabeyin var mı 
kırkın başında, sen benim ha-
limden anlayamazsın.. Yarık ta-
ban ile yere basmadın, tezek işi 
yutup zehir kusmadın, soba bo-
rusuna asbap asmadın, sen be-
nim halimden anlayamazsın.. 
Gazyağı kokmadı üstün başın, 
lokma çiğnemedin tahta diş ile, 
sen benim halimden anlaya-
mazsın.. 

Patosun kasnağı kopup, baldı-
rından eti çıkıp dizince, bir geli-
ni gömüp geldik az önce, sen be-
nim halimden anlayamazsın.. 
Kulak kilimiz, peşek peşek dişi-
miz, bir suyla yıkanıyor beşimiz, 
et görünce iner kalkar döşümüz, 
sen benim halimden anlayamaz-

sın.. Vergi, ceza bizim; yasalar, 
dolma kalem, mühür, masalar 
sizin; üç ay raporlusun dokuz ay 
izinli, sen benim halimden an-
layamazsın.. Vatan çiftlik, satın 
durun habire yarım karın düş-
medin ki sedire, yalvarmadın 
odacıya müdüre, sen benim ha-
limden anlayamazsın.. Zengin 
zümre parti verin elaleme, 3 ka-
pikte övgü dizin zillete, baldır-
bacak göster millete, sen benim 
halimden anlayamazsın.. Ersun 
şair midir sizlere göre, mağara 
kültürü annene töre, ojeye par-
füme yanaşmaz pire, sen benim 
halimden anlayamazsın.. 

Avusturya Yozgatlılar 
Federasyonu Genel Başkanı - 
Feyzullah ANDAK

oKUyUcU MeKtUBU

bu yazacaklarımı burjuva çocukları ve bazı zorlukları 
yaşamayanlar anlayamaz. bunları yaşayanlar ve bizden olanlar, 

yani gerçek anadolu çocukları anlar bizi. 

anlayamazsın!

avusturya plakalı araçla İstanbulda soygun




