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Psikologlara göre bir hastalık olan 
kumar bağımlılığı Türkiye göçmen-
leri arasında hızla yükseliyor.Bir 
yılda kumar yüzünden 11 intihar 
yaşandı. Sivil toplum örgütleri uyu-
yor mu? Sayfa 24-25

 kumar herkesin 
 gözü önünde 
 mahvediyor 
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Sevgili Yeni Vatan Gazetesi 
okuyucularımız, yayına 
başladığımız 13 yıl önce ol-

duğu gibi  ''bayramları bir iç ba-
rış vesilesi‘'  yapalım  sloganımı-
zı izninizle tekrarlamak isteriz.  
Kurban Bayramımız  en başta  iç-
tenlikle kutlu ve mutlu olsun.  

Avusturya'da yabancı göçmen-
ler içinde ne  yazık ki birbirini 
yiyen, kuyusunu  kazan, kara-
layan en büyük grup Türkiye 
göçmenleri. Öbür taraftan ken-
dilerini aydın, entel grubun-
da sayanların kendilerini be-
ğenmişliklerinden tutun, Kürt, 
Türk ve Alevi Sünni tartışmala-
rı ne yazık ki Avusturya'ya gel-
miş durumda. Buna 'dur' deme-
ye  bayram vesilesi ile herkesi 
davet ediyoruz. Avusturya par-
tilerinde siyaset  yapan kişileri 
ilişkilerini suiistimal etmeme-
ye davet ediyoruz.  Türkiye'deki 
partileri ellerini Avusturya'daki 
toplumun üstünden  mutla-
ka çekmeye davet ediyouz.   
Buradaki sorunlarımızı burada 
siyasete katılarak çözmeliyiz.  
Ama sözde siyasetçilik, dernek-
çilik  ama özde fırıldaklık  ile bu 
iş olmaz diyoruz.  Bu bayram 
vesilesi ile utanma ve arlanma-
ya ve  kaliteli işler yapmaya  da-
vet ediyoruz. 

Cami ve cemevlerine siyaset ile 
ticaretin sokumamasını diliyo-
ruz.  Ibadethane  ile ticaretha-
neyi karıştırmayın. Allah adı-
na din bezirganlığı yapılmasın.  
(Lokman, 33) Türkiye'den ge-
len siyasetçi ile fotoğraf çekti-
rip  gazetelere ve sosyal med-
yaya yansıtanları, ilk önce 
üreten insan olmaya davet edi-

yoruz. Alavere dalavere ile ne-
reye kadar ?  Genelde özel 
okul mezunlarını  ama özelde 
Avusturya Lisesi mezunlarını 
Avusturya'da yaşayan Türkiye 
göçmenlerini aşağılamama-
ya ve ne oldum delisi olmama-
ya bu bayram vesilesi ile davet 
ediyoruz.  Bu kesmin nevro-
tik, üstenci,  aşağılık komplek-
si kokan  iddialardan vazge-
çip kimlik bunalımından çıkıp, 
huzura ermelerini  diliyoruz.  
Seksen sonrası  siyasi neden-
ler ile Avusturya'ya göç eden-
lerin artık dünyayı bu şekilde 
kurtaramayacaklarını ve ken-
dilerine 'gençlik geçti bari elli-
den sonra iç huzuru üretilimli 
bayramlar geçirelim' mottosun 
şiar edinmeye davet ediyoruz. 
'Türkiye göçmenleri kadar ken-
disinden ve çevresinden nefret 
eden insanlar görmedim' diyen 
Avusturyalıların yüzünü kara 
çıkarmaya davet ediyoruz. Aziz 
vatanımız  Türkiye ve sevgi-
li yeni vatanımız Avusturya’da 
yaşayan insanlarımızın en faz-
la neye ihtiyacı vardır? Barış, 

dürüstlük, esenlik, birliktelik,  
samimiyet ve değerler üreterek 
kendimize, ailemize ve topluma 
yararlı olabilmek.  Bu barış or-
tamını yaratacak değerlere ih-
tiyacımız  olduğuna inancımız 
tamdır.  İşte bayramlar bunun 
için iyi bir fırsattır. Arzumuz  
nedir?  Bayram, buradaki çev-
remizde veya Türkiye’de kır-
gın olduğumuz başta yakın ai-
le, yakın akraba ve daha sonra 
eski dostlarımızı ve arkadaşla-
rımızı arayarak onlara her şeyin 
hayırlısını dilemek için fırsat-
tır, hal ve hatır sorularak ileti-
şim yollarının barış, esenlik ve 
dostluk için tekrar açılmasıdır.  
Bu bir çok insana çok zor gelen 
bir davranıştır.   Bu öğüdü 'yüce 
Hak' kitabında birçok ayet içe-
risinde kendisine Halife olarak 
seçip, karşısında tüm melekle-
ri secde ettirdiği, sana şah da-
marından daha yakınım dediği  
"insanlara"  veriyor.  "Zamana 
yemin olsun ki,  insan mutlaka 
hüsran içindedir. Ancak  ina-
nanlar, hayır işleyenler, birbir-
lerine hakkı ve  sabrı tavsiye 

edenler bunun dışındadır.  (Asr 
Süresi)"  hitabıyla  Hak kitabın-
da esas olanın altını çizmiyor 
mu? "Akıllarını kullanmayan-
lar üzerine Allah uğursuzluk ve 
pislik yükler." diyen Yunus su-
resinin 100. ayetinde bir yolun 
ancak aklın, mantığın ve gö-
nüllerin çalıştırılması ile  ha-
yırlı  bir sonuca varacağı belir-
tilmiyor mu?  Böylesine bir yol 
başta demokrasiyi olmak üzere, 
hukuk devletini, ilmi ve sanatı 
zaten kucaklıyor mu?    Öteleme 
ve dışlama yok.  Gıybet yok. 
Riya yok. Allah adına aldatmak 
yok,"Aman o yaman aldatıcı 
seni Allah diyerek aldatmasın 
(Lokman Suresi,33)." diyen biz 
değiliz.  Hak`ın ta kendisi de-
ğil mi?  Kurban Bayramları sa-
dece karşılıklı kutlama bayram-
ları değil kendimize çeki düzen 
vermenin, kendimize özeleştiri 
yapmanın tam zamanıdır,  kut-
lu günlerdir. 

Bayramınız kutlu,mutlu  ve esen-
lik dolu olsun.  Barış yapanlara 
selam olsun...

Viyana – Entegrasyondan 
Sorumlu Devlet Müsteşarı 
Sebastian Kurz’un hede-

finde Eğitim Bakanı Claudia 
Schmied mi var?  Geçtiğimiz gün-
lerde Schmied’in, ilkokul ve lise 
alanında yaptığı projeleri blo-
ke ettiğini savunan Kurz, örnek 
olarak “entegrasyon elçisi” pro-
jesini gösterdi. Bu kapsamda ba-
zı göçmenler, önyargıları kırmak 
ve motivasyon artırmak amacıy-
la okullara ziyaretlerde bulunu-
yorlardı. Kurz, Presse’ye verdiği 
demeçte Bakan Schmied’in bu 
ziyaretleri durdurduğunu ve bu 
kararların yaklaşan seçim ön-
cesi hamleler olduğunu iddia et-
mesine rağmen, Bakanlık bu-
na karşı çıkıyor. Bakanlık’a göre 
“entegrasyon elçileri” okullar-
da hala misafir ediliyorlar ve bu-
nun Müsteşar Kurz’la bir alaka-
sı yok. Bakanlık'a göre bu sadece 
“Sebastian Kurz'un seçim şovu”. 

Eğitim Bakanı’yla Müsteşar 

arasındaki düello yeni değil

Yine geçtiğimiz ay Müsteşar 
Kurz, Almancası zayıf olan öğ-
rencilerin okul öncesi bir hazır-
lık sınıfına gitmesi yönünde fi-
kir ortaya atmıştı. Ancak Eğitim 
Bakanı Schmied bu isteği şiddet-
le geri çevirerek; “Getto sınıfları 
oluşması konusunda konuşma-
ya bile gerek yok” demişti. Kurz 
da Schmied ve ekibini durumun 
ciddiyetini kavrayamadıkları yö-
nünde suçlamıştı. 

Schmied yavaş mı çalışıyor? 

Diğer yandan Schmied’in ça-
lışma temposunu da hedef alan 
Kurz, hükümetin yazdan önce 
“okulu kıranlar” için cezaları ar-
tırmayı karara bağladığını, an-
cak hala bu konuda yasanın çık-
madığının altını çizdi. Kurz, bu 
konudaki yasanın hâlbuki en 
geç eylül ayında Meclis’e gelme-
si gerektiğini sözlerine ekledi.

Yasanın Eğitim Bakanı’yla 
ilgisi yok

Bahsi geçen yasanın hazırlan-
ması bitmiş durumda. Bu yüz-
den Eğitim Bakanı Schmied’in 
bu konudaki eleştirilerin hede-
fi olması pek yerli değil. Yasanın 
parlamentoya gelmesi için ge-
rekli tek şey, ÖVP’li Gençlik 
Bakanı Reinhold Mitterlehner’in 
imzası. Yasanın sonbahar bit-
meden parlamentodan geçmesi 
bekleniyor. Taslağın yasalaşma-
sıyla, okulu kıran öğrencilere ve-
rilen ceza iki katına çıkarak 440 
€ olacak, aynı zamanda okuldan 
kaçma olaylarına yönelik tedbir-
ler alınacak. 

Schmied: "Kurz'un yaptığı 
ikiyüzlülüktür"

E nte g r a s y o n d a n  S o r u m lu 
Müsteşar Kurz’un,basına verdiği 
demeçlerin ardından Schmied, 
konuyla ilgili şöyle konuştu: “Bu 

tür davranışlarda bulunmak, 
tarz ve karakter meselesi. Bu du-
rum Sayın Müsteşar’ın strateji-
sini açıkça gözler önüne seriyor: 
İnsanların aklında belki kalır di-
ye, kamuoyu önünde birini kara-
lamak ve ona çamur atmak.” 

Çocuk yuvaları için çıkarılan dil 
öğrenme teşvik programını uzat-
mak isterken karşısında ÖVP'yi 
bulduğunu, bizzat Sebastian 
Kurz'un partisinin göçmen ço-
cuklarının dil eğitimi için ve-
rilecek teşvikin uzatılmasına 
engel olduğunu Die Presse gaze-
tesine anlatan Claudia Schmied " 
Sebastian Kurz'un son söylemle-
ri, onun ikiyüzlülüğünü yansıtı-
yor. Kurz'un benimle konuşmak 
istediğini ama bana ulaşamadı-
ğını bile haberlerden öğreniyo-
rum. Bazıları politikada dramayı 
seviyor. Çocuklar bizim geleceği-
mizdir, elbette onlar için çalışa-
cağız, aksi düşünülebilir mi?" 
şeklinde konuştu.

kurban Bayramı ve 
iç barışa davet! 

Entegrasyondan Sorumlu Müsteşar Sebastian Kurz, Eğitim Bakanı Claudia 
Schmied’i eleştiri bombardımanına tuttu. Kurz’un iddiasına göre Schmied, kendi-
sinin çalışmalarına engel oluyor ve projelerini bloke ediyor. Eğitim Bakanı Schmied 
ise iddiaları kesin bir dille reddederek, Kurz’u seçim öncesi şov yapmakla suçladı.

Sebastian Kurz: 

“Schmied, bizi
 sabote etme!”

Claudia Schmied: 

“kurz, politik 
şov yapma!”
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Viyana, asırlardır göç alan 
bir şehir, öyle ki, bugün 
her iki kişiden biri göç-

men veya göçmen kökenli. 
Bu göçmen nüfusun 500 bini 
Viyana'da doğmamış. 370 bin 
tanesinin halen Avusturya va-
tandaşlığı bulunmuyor. Üçte 
ikisi Avrupa Birliği ülkelerin-
den, yılda toplam 47 bin ki-
şi Viyana'ya göç ediyor. Stadt 
Wien'in ortaya koyduğu rapor, 

asırlardır göç alan bir şehre ya-
kışmayacak sonuçları yla dikkat 
çekiyor. 

Viyana'ya gelen göçmenler 
eğitimsiz mi? 

Cevap 'hayır'. Rapor son 20 yıl-
da Viyana'ya göç eden bireyler, 
60'lı yıllarda misafir işçi olarak 
Avusturya'ya göçen bireylerden 
çok daha eğitimli olduklarını 

Stadt Wien'in son araştırmasında ortaya çıkan veriler Viyana nüfusunun 
yarısının göçmen kökenli olduğunu gösteriyor. Ancak göçmenlerin durumu 

hiç iç açıcı değil. Bir Türkiye göçmeni ailenin ortalama aylık geliri, Avus-
turyalı bir ailenin gelirinin üçte biri kadar! 

Viyana'nın 

göçmen 
raporu

gösteriyor. Avrupa Birliği dışın-
dan gelen göçmen ailelerin yüz-
de 40'ının ilkokul diploması bu-
lunuyor. 2009 yılındaki raporda 
15-24 yaş aralığındaki Türkiye 
göçmeni gençlerin yine sade-

ce yüzde 40'ı ilko-
kuldan sonra okula 
devam ederken, bu 
yıl rapor bu oranın 
yüzde 60'a yüksel-
diğini gösteriyor. 

Viyana'daki göç-
menleri bir çoğu 
çalışmıyor, çoğu 

iş sahibi değil

Cevap hem 'evet', 
hem 'hayır'. Özel-

likle kadınlar ve erkekler ara-
sındaki büyük ayrım burada gö-
ze çarpıyor. Göçmen erkekler 
ile Avusturyalılar arasında bir 
fark bulunmuyor, göçmen er-
keklerin yüzde 65'i bir işe sahip. 

Ancak kadınlarda durum farklı. 
Avusturya'da eğitim almış göç-
men kadınların durumu daha 
iyi olmakla birlikte, doğum yeri, 
anadil, köken, aile ne kadar fark-
lı ise göçmenlerin iş bulma olası-
lıkları bir o kadar düşüyor. 

Göçmen çocuklarının 
Almanca problemi var mı? 

Cevap 'evet'. 2010/2011 eğitim 
döneminde yapılan,  4,5-5,5 
yaşlarındaki çocukların okul 
için hazır olup olmadıklarını 
gösteren testte çocukların yüz-
de 40'ının okula hazır olmadığı 
ortaya çıkmıştı. Bunların yüzde 
82'sinin ana dili Almanca değil-
di. Yani göçmen çocukları okul 

çağına gelinceye kadar yeterli 
Almancayı öğrenemiyorlar. 

Göçmenler daha az kazanı-
yor ve daha fakirler

Cevap maalesef 'evet'. Rapora gö-
re ortalama bir Türkiye göçmeni 
ailenin aylık geliri, Viyana'da ya-
şayan Avusturyalı bir ailenin ay-
lık gelirinin üçte biri kadar. Yine 
aynı raporun ortaya koyduğu bir 
gerçek de Viyana'da gelir düze-
yinin eğitime bağlı olmaması. 
Başka bir deyişle Avusturya'da en 
kötü parayı göçmenler kazanıyor. 
Gelir düzeyinin eğitimle bir bağ-
lantısı olmaması, göçmen akade-
misyenlerin daha az para kaza-
nıyor olmasından da anlaşılıyor. 

Özel eğitim ve rehabilitas-
yon okullarındaki öğrenci-
lerin yaklaşık % 30’u göç-

men kökenli. Yani bu çocuklar 
evde, aile ortamında ve arkadaş-
larıyla kendi ana dillerini bir dil 
konuşuyorlar. Ancak bu çocukla-
rın hepsi mi gerçekten pedagojik 
eğitime ihtiyaç duyuyor ve sade-
ce onun için mi normal okulla-
rından alınıp özel eğitim okulu-
na veriliyorlar?

Die Presse’de yayımlanan haber, 
bu konuya ışık tutuyor. Birçok 
özel eğitim okulu, devletten mad-
di yardım alabilmek için belirli sa-
yıda öğrenci alıp sınıfları doldur-
mak zorunda. Bu yüzden birçok 

göçmen kökenli öğrencinin ailesi-
ne şunlar söyleniyor: “Çocuğunuz 
okulda başarısız, yeterli düzeyde 
değil. Okulda yapılan gözlemle-
re ve rehber öğretmenin raporuna 
göre bir özel eğitim okuluna git-
mesi daha yararlı olur.” 

Habere göre, aynı durum başına 
gelen bir veli ise, bir tavsiye üze-
rine okuldan bağımsız bir peda-
goga giderek, çocuğunu testlere 
tabi tutuyor. Ve çıkan sonuç şaşır-
tıcı: Çocuğu yaşıtlarına göre çok 
iyi durumda, hatta üstün zekâlı 
denebilecek kadar. Bunun nede-
ni, okul psikologlarının müdürle-
rin etkisiyle karar vermeleri. Aynı 
okulun müdürü, olayın gerekçeyi 

şöyle itiraf ediyor: “Bir özel eği-
tim sınıfı açabilmemiz için 4. öğ-
renciye ihtiyacımız vardı. Yoksa 
okul devletten maddi yardım ala-
mayacaktı.” 

Okumadan imzalamayın! 

Yani bu konuda velilerin çok dik-
katli olması gerekiyor. Çocuğun 
eve getirdiği her kağıdı imzala-

madan önce, ne olduğuna bakıp, 
araştırma yapmak lazım. Sadece 
okulun tespitine güvenmeyip, 
çocuğunuzu farklı psikologlara 
göstermek, değişik uzmanlardan 
fikir almak en mantıklı çözüm. 
Aksi halde ihtiyacı olmamasına 
rağmen, sadece Almancası za-
yıf diye, çocuğunuz okuldan alı-
nabilir ve bir özel eğitim okuluna 
verilebilir. 

Okullarda Almancası zayıf olan 
öğrenciler, seviyelerine göre ve daha iyi 
bir eğitim almaları için özel eğitim oku-
luna gönderilmesi planlanıyor. 

Veliler dikkat! 

Viyana Gürtel'de görülmez kaza! 16 Ekim Salı akşamı Hernalser 
Gürtel üzerinde 24 yaşındaki bayan bir sürücü aşırı hız, dikkatsiz-
lik ve başka bir sürücünün kendisini sıkıştırması sebebiyle bir ke-

bap dükkanının camından yarısına kadar içeri girdi. Yaralanan kimse 
olmamasına rağmen dükkanda hasar büyük. 

Arabayla 
kebapçıya girdi
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Viyana. Avusturya’nın en azı-
lı soyguncularından biri 
olan 25 yaşındaki Türkiye 

göçmeni İbrahim A. polisin yoğun 
çabası üzerine 12 Ekim tarihin-
de Viyana Ottakring’te sonunda 
yakalandı. Eylül ayında yakala-
nan ve St. Pölten polis merkezin-
den bir şekilde kaçmayı başaran 

İbrahim A., yakalandığı ana ka-
dar Avusturya’nın en çok ara-
nan suçlularından biriydi. Şimdi 
hakkında sayısız hırsızlık, darp, 
gasp ve İbrahim A.’nın daha ön-
ce yakalanan ve şuanda hapiste 
olan Soner K.(24), Harun B.(25) ve 
Emanuel D.(38) isimli suç ortak-
larıyla birlikte süper market, ben-

zin istasyonu, Viyana ve Aşağı 
Avusturya’daki birçok bahis bü-
rosuna düzenledikleri soygun id-
dialarıyla tutuklu bulunuyor. 

Soruşturma başarıya ulaştı

St. Pölten polis merkezinden 
kaçtıktan sonra peşine düşülen 
İbrahim A. ilk önce Almanya’da 
bulundu. Soruşturma komis-
yonundan bir kişi 25 yaşında-

ki gençle bağlantıya geçerek, 
onu tekrar Avusturya’ya geti-
rebileceğine ikna ederek tuzak 
kurdu. Gerekli işlemleri ayarla-
yan polis, İbrahim A.’yı Viyana 
Ottakring’te bir yere yerleştirdik-
ten sonra ev baskınıyla özel bir 
ekip tarafından yakalandı. Polis 
şimdi faili bulunamamış başka 
soygun dosyalarında İbrahim 
A.’nın parmağının olup olmadı-
ğını araştırıyor. 

Yüzümüzü kızartan türkiye 
göçmeni soyguncular yakalandı 

Avusturya’nın en azılı soyguncularından biri 
polisin yoğun çabası üzerine 12 Ekim tarihinde Viyana 
Ottakring’te yakalandı. Yakalanan soyguncu İbrahim 

A., 25 yaşında bir Türkiye göçmeni. 

Devren Satılık Pizza 
ve Kebap Dükkanı 

23. Viyana'daki, 22 metrekarelik, süresiz 
kira kontratına sahip ve kirası 441 Euro 

olan, döner, pizza, schnitzel ve makarna 
için tüm malzemeleri içinde, hazır çalışır 
durumdaki pizza ve kebap dükkanımız 

devren kiralıktır. 

İrtibat: 0650 570 56 29

Seri Borsa

Anzeige

Ibrahim a.

VİYAnA. 49 yaşındaki bir kadın Viyana Margareten'deki 
evinde ölü bulundu. Ancak tam iki yıl sonra! Kadının cesedi 
kapıyı açtıran icra memuru tarafından bulundu. Österreich 

Gazetesi'nin haberine göre toplu konutlarda oturan ve alkol problemi 
olan kadının öldüğünü ya da ortadan kaybolduğunu hiçbir komşusu 
farketmedi. Kadının faturalarını ödememesi, ikazlara cevap vermeme-
si sonucu eve giren icra memuru gördüğü manzara karşısında şok ya-
şadı. Polis ise otopsi sonuçlarını  kamuoyuna açıklamadı. 

VİYAnA. "Parkpickerln"  pahalandı ama Viyana'nın trafiği-
ni azaltacağı, park yeri bulma çilesini bitirececeği kesin. 1 
Ekim'den itibaren Viyana sokaklarında etkisi hissedilmeye 
başlandı. 12, 14, 15, 16 ve 17. Viyana'da ücretsiz olarak park 

edilemeyecek olması üzerine Hütteldorf'taki park alanlarının dolulu-
ğunda yüzde 20 artış görüldü. 

Almanya İçişleri Bakanı 
Hans Peter Friedrich 
Sırbistan ve Makedonya 

üzerinden gelen mültecilerden 
de, Sırbistan ve Makedonya'nın 
Almanya'ya sığınan vatandaş-
larından da şikayetçi. Hans 
Peter Friedrich'e göre Sırbistan 

vatandaşlarının Almanya'ya sı-
ğınmalarının politik bir gerek-
çesi yok, aksine iltica hakkını 
suiistimal ediyorlar. Friedrich, 
Sırbistan için diğer Avrupa 
Birliği ülkelerine geçişte yeni-
den vize uygulamasını günde-
me getirdi. 

Sırbistan'a vize 
mi geliyor?
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Viyana. Hernalser Hau-
ptstrasse'deki Elif Kuy-
umcusu 2 Ekim sabahı kor-

kunç bir soygunla güne başladı. 
Necdet O. ve ortağı dükkanda 
sohbet ederlerken spor kıyafet-
leri giymiş, maskeli üç adam ta-
rafından baltalı saldırıya uğra-
dılar. Baltayla cam kapıyı kıran 
ve içeri dalan vahşi soyguncular 
vitrindeki mücevherleri torbala-
ra doldurdu. Bir bar taburesiyle 
soyguncuları defetmeyi başaran 
Necdet O.'nun ortağı soyguncu-
ların ganimeti alıp gitmeleri-
ne de engel olmuş oldu ama ba-
şına aldığı darbeden dolayı olay 
sonrasında hemen hastaneye 
kaldırıldı. Polisin olay sonun-
da başladığı incelemelerde, soy-
guncuların kullandığı baltaların 
biri dükkanın içinde, bir diğeri 
ise yolda bulundu. Polis soygun-

cuların çalıntı bir Audi A4 mar-
ka araba ile soyguna çıktıkları-
nı, dükkan sahipleri tarafından 
püskürtülünce korkup arabayı 
bir arka sokakta bırakarak kaç-
tıklarını belirtti. 

"İçişleri Bakanlığı'nı 
mahkemeye vereceğim" 

Olayın ardından görüştüğümüz, 
üst üste soygun yaşayan Elif 
Kuyumcusu'nun sahibi Necdet 
O., polisin Türkiye göçmeni ku-
yumcuların Sırp soygun çeteleri-
ne karşı koruyamadığını belirtti. 
Dükkanını belki de bir süre ka-
palı tutacağını anlatan Necdet 
O., "Türkiye göçmeni kuyumcu-
ları 2012 yılının başından beri 
Sırp çetelerinin hedefinde. Pink 
Panther isimli çeteyi yakaladık 
ama belki de bu sefer intikam 

için geldiler. Normal bir soygun 
da değil, silahlarla baltalarla ge-
liyorlar, sadece malımız değil, 
canımız da tehlikede. Avusturya 
polisi ne hikmetse bir yıldır bu 
işin içinden çıkamadı. Kökünü 
kurutamadılar. Ben artık dük-
kandan vazgeçtim, hakkımı ara-
yacağım. 

Soygun başımıza defalarca ge-
liyorsa, polisin ihmalkarlığının 
da payı var. Avusturya İçişleri 
Ba ka nl ığ ı'n ı  özel l ik le göç-
men esnafın güvenliğini sağ-
layamadığı gerekçesiyle İnsan 
Hakları Mahkemesi'ne verece-
ğim. Hukuki yollarla hakkımı 
arayacağım. Bu beşinci oluyor. 
Benim dükkanım beş defa soyul-
du. Demek ki polis bizim güvenli-
ğimizi sağlayamıyor. Artık sabrı-
mız taştı." dedi. 

Kuyumcu soyguncuları şiddet-
te sınır tanımıyor. Geçtiğimiz 

günlerde yakalanan Pembe 
Panter adlı çetenin ardından 

şimdi de kuyumculara baltay-
la saldıran yeni bir çete türe-
di. Çetenin hedefinde Viyana 
Hernalser Hauptstrasse'deki 

Elif Kuyumcusu vardı. 

aynı yer beş defa soyulur mu?

İsmail S. ve eşi olaydan ha-
yati tehlikeye girmeden 
kurtuldu ama yine de oğul-

larıınn kendilerini bıçaklama-
ya çalışmasının şokunu nasıl 
atlatacaklarını bilmiyorlar. 

Krone Gazetesi'nin haberine 
göre psikolojik olarak rahat-
sız Ali S. ailesini bıçakladığı-
nı hatırlıyor(!) ancak neden 
böyle bir şey yaptığını hatırla-
mıyor. Olayın ardından tutuk-

lanan Ali S.'in, olay sırasında 
anne ve babasının odasında 
uyuyan beş yaşındaki kardeş 
Sedat, güvenliği için en bü-
yük kardeş Mehmet S.'ye tes-
lim edildi. 

Bu evladın başı okşanmaz  
Anne ve babasına bıçakla saldırdı ama neden saldırdığını hatırlamıyor? 
Adalete göre hala temyiz hakkı olsa da,  Türkiye göçmeni Vorarlbergli Ali 

S. anne ve babasını bıçaklamaya teşebbüsten tutuklu bulunuyor. 

Facebook'ta
"türklere ölüm" 
çağrısı cezasız 

kaldı 

Geçtiğimiz Nisan ayın-
da sosyal paylaşım 
sitesi Facebook üze-

rinden “Ari ırkın zaferi için, 
bütün Türkleri öldürün” ya-
zan 19 yaşındaki Salzburglu 
bir genç kışkırtma yaptı-
ğı gerekçesi ile Salzburg 
Eyalet Mahkemesi tarafın-
dan hapis cezasına çarptı-
rıldı. Ancak gencin sicilinin 
temiz olması nedeniyle ceza 
ertelendi. 

Kendisini "Türkiye göçmen-
leri ile kişisel sorunlarım 
vardı. Çünkü onların top-
lu taşıma araçlarında gü-
rültülü konuşmak, yaşlıları 
itip kalkmak gibi hareketle-
ri oluyordu." şeklinde savu-
nan gencin sicilinin temiz 
olması sebebiyle salınması-
na tepki gösterildi. Zararsız 
gibi gözüken ancak günü-
müzde büyük etkisi bulu-
nan sosyal medyada bu tip 
söylemlerin cezasız kalması 
bu söylemlerin artacağı yö-
nündeki endişeleri arttırdı. 
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Turhan Gilbert Selahattin 
Sahultavy nam-ı diğer Turhan 
Bey, Türk bir diplomat baba 

ile Çek bir Yahudi annenin oğlu 
olarak 1922 yılında Viyana'da dün-
yaya geldi. Viyana'da Yahudilere 
karşı Nazi hareketleri artınca ai-
lesiyle birlikte Amerika'ya göçtü. 

Beverly Hills'te zi-
yaret ettiği oyun-
culuk okulunun 
ardından 1941 yı-
l ı n d a  f i l m  ya -
pımcıları Warner 
Brothers tarafın-
dan keşfedildi . 
1940'lı yılların so-
nuna dek onlar-
ca filmde oynayan 
Turhan Bey'in yıl-
dızı 50'li yılların sonunda batmaya 
başlayınca Viyana'ya geri döndü. 
Kendi sinemasını işletmeye baş-
ladı. 90'lı yıllarda Turhan Bey te-
levizyon dizileriyle ikinci bir röne-

sans yaşadı. 2002 
yılında ise Andrea 
E c k e r t  Tu r h a n 
Bey hakkında bir 
b e lge s e l  çe k t i . 
Geçtiğimiz günler-
de hayatını kaybe-
den Turhan Bey'e 
Avusturya gazete-
leri "Avusturyalı 
Hollywood yıldı-
zı", Türkiye gaze-

teleri "Hollywood'un ilk Türk yıl-
dızı öldü" başlıklarıyla sahip 
çıktı. Turhan Bey, Türkiye'nin mi 
yoksa Avusturya'nın mı yıldızı? 
Tartışmalar sürüyor. 

Belçika'da Gent Üniversitesi 
Sosyal Ekonomi Bölü-
mü'nden iki araştırmacı çe-

şitli kurum ve şirketlerce veri-
len iş ilanlarına hayali Belçikalı 
ve Türkiye göçmeni isimleri kulla-
narak internet üzerinden başvu-
ruda bulundu. Stijn Baert ve Bart 
Cockx adlı araştırmacıların 376 
farklı ilana yaptıkları başvurular, 

bir Belçikalı'nın Türkiye göçmeni-
ne kıyasla mülakata çağrılma ora-
nının en az iki kat fazla olduğunu 
ortaya koydu. Elde ettikleri 
sonuçları “korkunç” olarak 
nitelendiren araştırmacı-
lar iş başvurularının 
fırsat eşitliği açısın-
dan anonim isimler-
le yapılması gerek-
tiğine dikkat çekti. 
İşgücü piyasasın-
da ayrımcılı-
ğın azaltılması 

için ayrımcılıkla mücadele yasala-
rının daha düzenli soruşturulması 
gerektiği vurgulandı. 

Ayrımcılık korkunç

hollYwood  Viyanalı 
Türk Lokumu'nu kaybetti 

Ani Gülgün Mayr'ın su-
nuculuğunu üstlendiği 
,ORF 3 için hazırlanan  

" Mein Almanca" programı 
22 Ekim'de başlıyor. Adem 
Karaduman, Zeynep Buyrac, 
Wolfgang Müller, Nurten 
Akpınar, İbrahim Öztoplu, 
Ali Bas, Sandra Kurzweil, 
Selin Kızıl gibi isimlerin rol 
alacağı program haftada beş 
gün yayınlanacak eğlence-
li bir Almanca kursu progra-
mı niteliği taşıyor. ORF Genel 
Müdürü Alexander Wrabetz 
program fikrinin Entegrasyon 
Müşaviri Sebastian Kurz'dan 
geldiğine dikkat çekti. 

"Mein almanca"
başlıyor

Belçika'da işgücü piyasası hakkında yapılan bir 
araştırmanın sonuçları ayrımcılığın “korkunç” 
boyutlarını ortaya koydu.

Hollywood'un 1940'lı 
yıllarda keşfettiği 

Turhan Bey hayatını 
kaybetti. Herkesin 

unuttuğu bu adama 
vefatının ardından 

hem Türkiye, hem 
Avusturya, hem de 

Yahudi cemiyeti sahip 
çıktı. Neden mi? İşte 

cevabı! 

S A M S u n 
Müftüsü Doç. 
Dr. Hayrettin 
Öztürk geçti-
ğimiz günler-
de pek çok ai-
lenin Kur'an-ı 
Kerim'de ge-
çen isimleri 
çocuklarına 
vermek iste-
diklerini an-
cak Kur'an'da 
geçen her ke-
limenin isim olarak ko-
nulamayacağını hatırlat-
ması üzerine Türkiye'de 
yeni bir tartışma başladı: 
“Çocuğumuza ne isim koya-
cağız?”, “Acaba çocuğumu-
zun ismi gerçekte ne anlama 
geliyor?” Öztürk konuyla il-
gili “Mesela Sanem ismi ço-
cuğa verilmemeli, Sanem, 
'put' demektir, Aleyna sık-
ça duyduğumuz bir isim 
ama anlamı 'üstümüze be-
la, sıkıntı aksın' demektir. 
Kur'an-ı Kerim'de geçen her 
kelime 'bu Kuran'da geçiyor 
isim olur' mantığıyla çocuk-
lara verilmemelidir. Bekir is-
mi 'deve' demektir. Kezban 
ismi Kur'an'da geçiyor diye 
veriliyor oysa Kezban 'yalan-
cı' demektir.  Hz. Ebubekir'in 
ismi Abdullah'tır, Ebubekir 
lakabıdır.” şeklinde konuştu. 

Başkandan cevap 

Almanya ziyaretleri sıra-
sında gazetecilerle görü-
şen Diyanet İşler Başkanı 
Mehmet Görmez, konu-
ya değinmeden geçme-
di. Görmez gazetecilere  
“Şahsen müftümüzün ba-
sına yansımış şekliyle ifade 
etmiş olmasına ihtimal ver-
miyorum. Çünkü bu isimle-
rin her birisi topluma ve ta-
rihe mal olmuş çok önemli 
isimler. Tamamen kastını 
aşan zorlama bir yorum ol-
duğunu tahmin ediyorum.” 
şeklinde konuştu. 

Kadınların, erkeklerle eşit 
şanslara sahip olmadığı 
bilinen bir gerçek, ara-

daki fark da giderek açılıyor. 
Avusturya İşçi Odaları (AK) 
Genel Başkanı Herbert Tumpel 
ise analizler ışığında yetkilileri 

uyardı. İş grubuna göre değiş-
mekle birlikte hala erkeklerin 
elde ettiği gelir, kadınlarınkine 
göre ortalama yüzde 23,7 daha 
fazla. Devlet memurları arasın-
da bu fark yüzde 5,3'e düşerken, 
özel sektörde çalışanlarda fark 

yüzde 37,7'ye çıkyıor. Gelir uçu-
rumunun yanı sıra işe alımlarda 
da yeterli fırsat eşitliğinin veril-
mediğine değinen Avusturya 
İşçi Odaları (AK) Genel Başkanı 
Herbert Tumpel, fırsat eşitsiz-
liklerinin, gelir uçurumlarının 

bir an önce kapatılması gerek-
tiğini vurguladı. Tumpel, işlet-
melerin kadınlar ve erkekler 
için ayrı bölümler açılmasını ve 
kadınların daha iyi yapabildiği 
işler için daha iyi ücretlendiril-
meleri gerektiğini söyledi. 

Kadınlar iş piyasasında eziliyor mu? 

avusturya İşçi odaları (ak) 
Genel Başkanı herbert 

tumpel 

Çin'de Senkaku Adaları nede-
niyle Japonya'ya karşı nefret 
ve hınç artmaya devam eder-

ken, ülkede isteyen sesler gün geç-
tikçe yükseliyor. Geçtiğimiz ay yüz 
binlerce insanın meydanlarda sa-
vaş çığlıkları attığı Çin'i anlamak 
için danışılacak yeni bir kaynak 
var. Avusturya'nın en önemli gaze-
tecilerinden, Krone Gazetesi yaza-
rı Kurt Seinitz'in "Zamanlı Bomba 
Çin" kitabının güncellenmiş ve ta-
mamlanmış baskısı Çin'in son dö-
nemine ışık tutuyor. Çin'in yük-
selişini yeni bir çağın başlangıcı 
olarak tanımlayan Kurt Seinitz ki-

tabında Batı'nın dikkatini 
Çin'e işte bu sözlerle çeki-
yor: "İnsanlığın beşte birini 
temsilen Çin, bizim kaderimi-
ze dönüşüyor. Bu ülkenin bir 
dünya gücü olarak yükselişi, 
ekonomik ve politik başarısı gün 
geçtikçe bizim hayatlarımızı etki-
liyor. Diğer taraftan Çin'in çevre-
sel anlamda dünyaya verdiği zarar 
bugün artık göz ardı edilebilecek 
gibi değil. Çin, yani küreselleşme-
de dünya şampiyonu bu dev ülke 
bizim sosyal, ekonomik, politik 
sistemimiz için bir meydan oku-
madır. Hindistanlılar ile birlikte 

Asya'da 2 
milyarlık güçlü 

bir nüfus ile karşı karşı-
yayız. Çin'in yükselişi yeni bir ça-
ğın başlangıcı gibi görünürken, 
Avrupa'nın haline ne demeli? İyi 
geceler, Avrupa?" Sipariş www.
amazon.de adresini ziyaret edin.

Kurt Seinitz'ten Batı'yı uyandıran kitap: 

"Zamanlı
Bomba Çin"

Çocuklara isim 
tartışması
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Yeni Vatan Gazetesi Hukuk 
Masası araştırdı.İşyerinde 
ayrımcılık genellikle eski ça-

lışanlar ile göçmenler arasında 
önyargı kaynaklı meydana geliyor. 
Bu önyargılar genellikle bir tara-
fın, karşı tarafın kendi değerlerini 
kabul etmeyeceği varsayımından 
yola çıkarak oluşuyor. Eski ça-
lışanlar, yeni gelen göçmenler-
le orta yol bulmak yerine, çeşit-
li nedenlerle kendi değerlerini 
dikte etme yoluna gidebiliyorlar. 
Aradaki zıtlaşmalar önyargıların 
derinleşmesine neden olabiliyor. 

Direk ve indirek ayrımcılık 
nasıl ayırt edilir?

Bir kişi ait olduğu etnik grup, cin-
siyeti, dini, dünya görüşü, yaşı, 
cinsel tercihleri yüzünden başka 
kişiler tarafından ayrımcılığa uğ-
radığında, bu ayrımcılık direk, do-
laysız ayrımcılığa giriyor. İndirek 
ayrımcılık ise görünürde bir sebe-
bi olamayan, satır aralarında giz-
lenen ayrımcılıktır. Örneğin iş ar-
kadaşları tarafından kolaylıkla 
kanıtlanamayacak şekilde zarara 
uğratılan bir kişi dolaylı, indirek 
ayrımcılığa uğramış demektir. 

Ayrımcılıkla hangi şartlarda 
hukuki mücadeleye 

girilebilir? 

İşyerinde ayrımcılığa uğradığını 
düşünen bir kişinin bahsettiği-
miz anlamda hukuki mücadeleye 
girebilmesi için “direk ayrımcılı-
ğa” uğramış olması gerekmekte-
dir. Yani kişi ait olduğu etnik gru-
bu, cinsiyeti, dini, dünya görüşü, 
yaşı, cinsel tercihleri yüzünden 
ayrımcılığa uğruyorsa hakkını 
aramalıdır. 

İş piyasasında hangi durum-
larda ayrımcılık yapmak 

kesinlikle yasalara aykırıdır? 

İş ilişkilerinin kurulma aşamasın-
dan başlayarak, ücretlendirme-
de, gönüllü olarak verilen sosyal 
yardımlarda, çalışanların çalışır-
ken devam ettikleri ve iş yeri tara-
fından desteklenen eğitimlerde ve 
eğitim fırsatlarında, terfilerde veya 
pozisyon değişikliklerinde, iş iliş-
kilerinin bitme aşamasında iş vere-
nin veya diğer çalışanların ayrımcı-
lık yapması yasalara aykırıdır. 

İş yerinde ayrımcılığa uğra-
yanların ne gibi hakları 

vardır? 

Bir iş yerinde çalışan kişi, fırsat 
eşitliği ve eşit muamele kuralla-
rının delindiğini hissediyorsa, 
hukuki olarak hakkını arayabi-
lir ve en önemlisi de bu kişi taz-

minat hakkına sahiptir. Tazminat 
miktarı en az aylık ücretin iki ka-
tı olmalıdır. Eşit muamele kural-
larının delindiğini tespit edecek 
komisyonun toplanması, sonuca 
ulaşması 6 ay sürebilir. Eğer üc-
retlendirme konusunda ayrımcılı-
ğa uğradığınızı, yukarıda sayılan 
nedenlerden dolayı düşük ücret-
lendirildiğinizi düşünüyorsanız, 
hukuken manevi tazminat dava-
sı açma hakkının yanı sıra, ara-
daki farkın kapatılmasını da talep 
edebilirsiniz. Eğer terfi konusun-
da size ayrımcılık yapıldığını dü-
şünüyorsanız, hem tazminat ta-
lebinde bulunabilirsiniz, hem de 
terfi edilmeden önce aldığınız üc-

retle, terfi edildikten sonra alaca-
ğınız ücretin arasındaki farkı da 
talep edebilirsiniz, bunun yanı 
sıra yine manevi tazminat davası 
açma hakkınız bulunuyor. 

İş yerinde yaşanan cinsel ta-
ciz vakalarında, tacize uğra-

yan kişinin ne gibi 
hakları vardır? 

Tacize uğrayan kişi, ister işvere, 
ister başka bir çalışan, ister iş-
yeriyle herhangi bir şekilde bağ-
lantısı olan bir kişi tarafından ta-
ciz edilmiş olsun tazminat davası 
açmalıdır veya açma hakkına sa-
hiptir. 

“İşyerinde ayrımcılığa uğruyorum”
Avusturya yasaları işyerinde, iş ve ev ararken, okul ve resmi dairelerde, kamu-
sal alanlarda ayrımcılığa uğrayanların haklarını aramalarına olanak sağlaya-
cak şekilde düzenlenmiştir. Birçoğumuz ise bu haklarımızdan haberdar deği-
liz. Size ayrımcılığa uğradığınız takdirde hukuki danışmanlık hizmeti verecek 
kurumlar bulunmakla birlikte, özellikle işyerinde hangi durumların ayrımcılık 
sayıldığını, ayrımcılığa uğradığınız takdirde ne yapmanız gerektiğini bilmek-
te fayda var. Bu konuda görüş aldığımız Avukat Dr. Saim Akagündüz somut 
şikayete göre davanın genellikle iş mahkemelerinde görüldüğünü ancak ana-
yasa mahkemesine kadar gidebileceğini de ifade ettikten sonra, “Bu davalar 
uzmanlık gerektiren davalardır, ayrımcılığa uğrayan herkesin itiraz hakkını 
ciddi bir uzman avukat veya İşçi Odaları gibi ilgili ciddi bir kurum vasıtasıyla 
aramalarını tavsiye ediyorum” dedi. 

HUKUK - FORUM   JUSTIZ - FORUM  

  Avukat Dr. Saim Akagündüz ayrımcılık davaları için mutlaka işin 
uzmanına veya ilgili kurumlara başvurulması gerektiğini belirtti.
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Viyana’nın Anadolu Kuyu-
mcusu’ndan sonraki ilk ku-
yumcusu olarak işe baş-

layan, İstanbul Center bugün 
Viyana’nın en sevilen özel gün 
butiklerinden biri. Üç şubede sa-
dece Türkiye değil Yugoslavya 
göçmenlerine de hizmet veren 

İstanbul Center aile-
sinden Seçkin Kaya, 
butiğinin başarısının 
sırrını, “1989 yılın-
da bu işe ailecek ku-
yumculukla başladık. 
Birbirimize kenetle-
nerek, her şeyin en 
iyisini hak eden müş-
terilerimiz için çok ça-
lıştık. Bugün iki ku-
yumcumuz, bir de 
Thaliastraße’de buti-
ğimiz var. Butiğimizde 
hem kendi terzimizin 

elinden çıkan, hem de anlaşma-
lı firmalarımızdan gelen ürün-
leri sergiliyoruz. Düğün, nişan, 
sünnet gibi özel günler için kıya-
fetten mücevhere her türlü ürün 
bizde mevcut. Sonbahar ve kış ay-
larında artan özel günler için ha-
zırız.” şeklinde anlattı. 

Avusturya Otomobil  ve 
Turing Kulübü ÖAMTC 
hakkındaki şikâyetlerin ar-

dı arkası kesilmiyor. Viyana’daki 
Derya Restoran’ın sahibi ve 
SAMDER Başkanı Hamza Ateş ve 
ailesi de ÖAMTC’nin haksız uy-
gulamalarının mağdurlarından 
biri. Yeni Vatan Gazetesi’ne ko-
nuşan Hamza Ateş, ÖAMTC’nin 

Türkiye’den dönüş yolunda 
Sırbistan üzerinde oğlu tarafın-
dan kullanılan arabasının arı-
zalanması üzerine başından ge-
çenleri şöyle anlattı: “Arabayı 
oğlum kullanıyordu. Sırbistan 
üzerinde araba arızalanmış. 
ÖAMTC’yi aramışlar haliyle. 
Onlar da gelip arabayı çekmiş 
ve Sırbistan’da bir tamirhane-

ye götürmüşler. Sonra da 'en az 
bir hafta sürer tamir edilmesi' 

Hamza Ateş:
“ÖaMtC bizi rezil etti” 

Aziziye Kitabevi: 
"Bir tutkudur okumak"

On iki yıldır 15. Viya-
na'daki Aziziye Kitapevi 
için çalışan, 2011 yı-

lında girdiği ihale ile Aziziye 
Camii'ne bağlı olan bu ki-
tapevini üstüne alan İsmet 
Yıldırım bu işe 150 Şilin ile baş-
lamış. Yıldırım, Yeni Vatan 
Gazetesi'ne hikayesini  "Önce 
inşaatta çalışıyordum, son-
ra Aziziye Camii'si bu işe baş-

ladı, ben de 
orada çalış-
maya başla-
dım. İlk gi-
rişimimi 40 
bin Şilin'lik 
siparişimle 
Frankfurt Fuarı'nda yaptım. Temiz 
ve dürüst bir şekilde çalıştım ve 
2011 yılında ihale ile bu kitapevini 
devraldım. Göçmenlerimiz Türkçe 

ve Almanca dillerinde kitaplara 
dükkanımızda ulaşabilirler. 24 sa-
at bizlere telefonla ulaşabilirler." 
şeklinde anlattı. 

"Bir tutkudur okumak" 
diyerek yola çıkan ve 

Viyana'da kitap okumayı 
seven göçmenlerimize 

hizmet veren Aziziye 
Kitapevi ile görüştük.

İStanBul Center sezona hazır 
 Yol yorgunu âşık çift Viyana Kärntner 

Straße’de böyle görüntülendi. Görenleri imrendi-

ren, omuz omuza uyuyan gençleri uyandırmaya 

kimse kıyamadı. Aşk böyle bir şey olsa gerek. 

Aşk bu olsa gerektiyorsanız 1200 Euro öde-
yeceksiniz dediler. Şimdi 
düşünün, altı yedi kişilik 
bir aile. Sırbistan’da gece-
lemek zorunda kaldılar. 
Ben başka bir arabayla da-
ha fazla masraf olmasın di-
ye Sırbistan’a gidip araba-
yı çektim. Biz ÖAMTC’de 
“Schutzbrief ” denen şeyi 
neden yaptırıyoruz? Ne için 
para ödüyoruz? 15 yıllık 
üyesiyim. Oteli bile kendi 
cebimizden ödemek zorun-
da kaldık. Birçok Türkiye 
göçmeni her izin dönüşün-
de ÖAMTC’nin mağduru 
oluyor. İzinden dönen ada-
mın cebinde para mı olur? 
İnsanlar başka ülkelerde 
konaklayacak, arabaları-
nı tamir ettirecek parayı na-
sıl bulsun? Cep telefonunu, 
saatini satmak zorunda ka-
lıp bu masrafları karşıla-
mak çalışan göçmenlerimiz 
var. Bu rezalete bir son veril-
sin. Üyelik ücretlerimizi baş-
ka ülkelerde rezil olmak için 
mi ödüyoruz?” 

Özel günleriniz için 
gelinlik, abiye, sünnet 
kıyafeti, damatlık 
alışverişi yapabile-
ceğiniz Viyana'dan 
birkaç adres şöyle:  

• Temas Textil
 Neulerchenfelderstr. 39, 1160  
• Akarsu Moda 
 Brunnengasse 61-63, 1160  
• Asil Textil 
 Brunnengasse 52, 1160 

• Zengin Tekstil 
Kalvarienberggasse 43, 1170  

• Style by Tosun
 Thaliastr. 36, 1116 
• Efe's Collection 
  Waehringer Gürtel 1, 1180  
• Sahan Gelinlik 
  Wallensteinstrasse 39, 1200 

Yeni Vatan Gazetesi'nin 
Neue Welt Verlag ile 
birlikte Avusturya'da 

bir ilki gerçekleştirerek 
hazırladığı büyük resim-
li Avusturya Almancası-
Türkçe sözlüğün geliş-
t ir i lmiş  ikinci  baskısı 
ilgi görmeye devam ediyor. 
Avusturya Eğitim, Sanat ve 
Kültür Bakanlığı tarafın-
dan ilkokullarda da okutul-
masına karar verilen sözlük 
sadece kitapevlerinden ve 
okullardan değil, gazete ba-
yiilerinden de alınabiliyor. 
Sadece sormanız ve sipariş 
etmeniz yeterli. Daha fazla 
bilgi için www.neueweltver-
lag.at adresini ziyaret edebi-
lirsiniz. 

Sözlüğünüzü 
aldınız mı? 

demişler. Biz arabayı Avusturya’ya 
çektirmek istedik, ısrarla reddettiler. 
Sırbistan’da birkaç gün konaklamak 
zorunda kaldı tüm ailem. Arabanın 
tamiri için 1500 Euro para istediler. 
Arabayı Avusturya’ya çektirmek is-
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Hay v a nc ı l ı k l a  uğ r a ş a n 
Avusturyalı çiftçileri al-
datan Türkiye göçmenle-

rinin haberleri yayılmaya de-
vam ederken, Avusturya’dan 
düve ithal eden Türkiye çiftçi-
lerinin şikâyetlerine de her gün 
bir yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz 
ay Burgenland Olbendorf’ta kur-
dukları canlı hayvan ihracatı iş-
letmesi adına Avusturyalı çift-
çilerden 350 buzağı satın alan 
ve Türkiye’ye satan iki Türkiye 
göçmeni çiftçilere olan borcunu 
ödemedi. Sadece çiftçilere de-
ğil, veterinerlere de ödeme yap-
mayan ikili, yakalandıklarında 
parayı Çek Cumhuriyeti’nde ye-
ni bir ihracat merkezi kurmak 
için harcadıklarını söylediler. 
Hırsızlık ve adam dolandırma 
suçuyla tutuklanan iki Türkiye 
göçmeninin haberlerinin üs-
tüne şikâyet haberleri bu kez 
Türkiye’den yankılanmaya baş-
ladı. İddialara göre Erzurum’da 
Doğu Anadolu Projesi (DAP) 
kapsamında Avusturya’dan üç 
yüz adet büyükbaş hayvan sa-
tın alan Erzurum Palan Organik 
Hayvancılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdullah Büçge inek-
lerden ellisinin defolu çıktığını 
ve büyük zarara uğradığını söy-
lüyordu. Çıkan haberlere göre he-
nüz sütten kesilmemiş hayvanla-
rın defolu kabul edildiğini ve bu 
yüzden kesimlerinin yapıldığı-
nı belirten Büçge, Doğu Anadolu 
Projesi kapsamında Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nca üç 
yüz adet büyükbaş hayvan it-
hal ettiğini, bu hayvanların ba-
kanlığın uzman ekipleri tara-
fından seçildiğini, ancak 50 
tanesinin defolu çıktığını anlat-
tı. Hayvanların geri kalanı elden 
çıkarılmak istendiyse de proje 
kapsamında satın alım yapıldığı 
için hayvanların beş yıl boyun-

ca sahibinde kalmak zorunda ol-
duğu belirtildi. Birçok ithalatçı 
gibi Abdullah Büçge de yüz bin-
lerce Euro zarara uğradı. Basına 
sıkça yansımasa da Avusturya 
ve Türkiye arasındaki hayvan 
ticareti yıllardır yılan hikâyesi 
şeklinde ilerliyor. Çıkar elde et-
mek isteyen grupların hayvan ti-
caretinde güven bırakmaması, 
dürüst tüccarların sabrını zor-
luyor. Peki, bu işte kimlerin çı-
karı var? Kimler çıkarı için itha-
lat ve ihracatçıları kandırıyor? 
Dolandırıcılar nasıl çalışıyor? 
Dolandırıcılara karşı nasıl or-
ganize olunmalı, nelere dikkat 
edilmeli? Yeni Vatan Gazetesi bu 
soruların yanıtlarını araştırdı. 

Piyasayı en çok kızıştıran un-
surlardan biri fiyatların tavan 
yapması. Peki hayvan ihraca-
tında fiyatların tavan yapması-
na ne sebep oldu?

İhracat yapan tüccarların sayı-
sının giderek artması ve gerek-
siz yere fiyat şişirilmesi piyasa-

yı en çok kızıştıran unsurlardan 
biri oldu. Türkiye’nin hayvana 
olan ihtiyacı bahane edilerek 
olası en yüksek karın hedeflen-
mesi Avusturya’dan 3200 Euro 
gibi yüksek fiyatlara gebe düve 
ihraç edilmesi örneklerine se-
bep oldu. Türkiye'deki yatırım-
cılara sıfır faizle devlet kredisi 
imkânı sağlanınca, ortaya daha 
fazla yatırımcı çıktı. Ancak 
problem her önüne gelenin bu 
fırsatı değerlendirip tüccar ol-
masında yatıyor. Mesela Avus-
turyalı firmalar Macaristan kö-
kenli dolandırıcı Türk aracılarla 
işbirliğine girdi. Ortaya büyük 
ahlaksızlıklar çıktı ve ‘çantacı’ 
diye tabir edilen iş bilmeyen 
aracılar türedi. 

‘Çantacı’ kimdir ve ne gibi ah-
laksızlıklar yapılıyor? 

‘Çantacı’ diye tabir edilen kişiler 
bir iki tane hayvan ithal etmek 
isteyen müşteri bulup, tüccar 
diye ortaya çıkanlardır. Bu kişi-
ler hayvan ticaretindeki onuru 
en çok zedeleyenlerdir. Geçen 
yıla kadar Viyana ve Budapeşte 
havalimanlarında ellerinde “Et 
ve Canlı Hayvan Temini Yapılır” 
yazılı pankartlarla Türkiye’den 
gelen müşterileri avlamaya çı-
kanlar da yine bu 'çantacı' olarak 
tabir edilen kişilerdi. Bu tip ara-
cılar kurdukları şirketler ve kira-
ladıkları çiftlikler aracılığıyla ti-
careti kirletiyorlar. Bu durumun 
sonucu olarak kurunun yanında 

yaş da yanıyor, piyasada işini 
iyi yapana da güven azalıyor. 
Bu kişiler veya şirketler, çiftçi-
ye gidip ihracatı kendi şirketleri 
üzerinden yapmayı teklif ediyor-
lar, çiftçiyi kandırıp Türkiye’den 
gelen parayı da kendi hesap-
larına aktarıp ortadan kaybo-
luyorlar. Buna benzer olaylar 
sadece Avusturya’da değil, tüm 
Avrupa’da yaşanıyor. Bir şekilde 
ortaya çıkıyor ve temizleniyorlar, 
adalet cezalarını veriyor ancak 
dürüst çalışan firmalara zararı 
dokunmuş oluyor. Bazı firmalar 
da bir iki alışverişten sonra vur-
guna yönelik çalışma yapıyorlar. 
Bu firmaların arasında maalesef 
Türkiye göçmenleri de oldukça 
fazla.  

Bu tip yolsuzluklarla başa çı-
kabilmek için nelere dikkat et-
mek gerekiyor? Ne gibi önlem-
ler alınabilir? 

Hem ithalatçının, hem de ihra-
catçının dikkat etmesi gereken 
unsurlar var. İhracatı yapan da, 
mağdur duruma düşebileceğini 
bilmeli. Bu yüzden organize ça-
lışılmalı. Eğer ticaret Türkiye ile 
yapılıyorsa, iki taraf da kendine 
işinin ehli temsilciler bulmak 
zorunda. Türkiye içinde ve dışın-
da, resmi makamlarca tanınmış 
temsilcilerden bahsediyoruz. 
Problemler bu temsilcilerle ça-
lışıldığında da çıkabilir, önemli 
olan problemin çözümü için res-
mi bir muhatap bulabilmekte. 
Irk konusunda bile Türkiye’deki 
alıcılar bugüne kadar yanlış 
yönlendiriliyordu. Her biri başka 
ırktan hayvanlar satıldı. Tem-
silci ile çalışmanın sağlık serti-
fikaları, teknik şartnameler ve 
garanti konusunda avantajları 
var. Avusturya’daki çiftçilerin, 
tüccarların veya kooperatiflerin 
de bu çantacı aracılardan uzak 

durmaları gerekiyor. Bu aracıla-
rın kurdukları şirketler ve kirala-
dıkları çiftlikler mevcut, bunları 
da kötüye kullanıyorlar. Avus-
turyalı çiftçilerin hayvanlarını 
herkese değil, sadece belli başlı 
firmalara, birliklere veya koo-
peratiflere vermeleri gerekiyor. 
Sadece onların aracılığı ile satış 
yapmalılar.

Peki, ihracatçı özellikle nelere 
dikkat etmeli? 

Öncelikle ithalatçı ve ihracatçı 
arasında şartname yapılmalı. 
Bu şartnamede fatura bedeli 
yüzde yüz ihracatçının hesabına 
geçmeden ihracat yapılmayaca-
ğına dair bir madde konulmalı. 
Türkiye yasalarına göre zaten 
ihracatçı korunur, ithalatçı güm-
rükte ithalat bedelini ödediğine 
dair banka hesap belgesini ib-
raz eder. İthalat vadeli yapılı-

yorsa mutlaka akreditif olmalı. 
Yani ithalatçının ülkesindeki bir 
banka, ihracatçının ülkesinde-
ki bir banka aracılığıyla belirli 
bir parayı ihracatçıya, istenilen 
vesaiki önceden saptanan bir 
süre içinde ibraz etmesi koşu-
luyla ödemeyi taahhüt etmekte-
dir.  Böylelikle ithalatçı ürünün 
istediği kalite ve durumda eline 
geçmesini garanti ederken, sa-
tıcı ise, mal bedelinin istediği 
zamanda ödeneceğinden emin 
olacaktır. Türkiye’deki ithalatçı 
eğer devlet kredisi kullanıyorsa, 
bazen gecikmeler olabiliyor veya 
bazı aksaklıklar. Ancak zaten 

her iki taraf da temsilciliklerle 
çalışıyorsa, bu işlere onlar ba-
kıyor. Biraz daha az kazanmayı 
göze alıp, sorunsuz ticareti ön 
planda tutmak gerekiyor. İhra-
catçının göndereceği hayvanın 
garantisini alması da çok önem-
li. İthalatçının kapasite raporu 
ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan 
alınmış tüm izinleri de ihracatçı 
için büyük önem taşıyor. İthalat-
çı gibi ihracatçı da hayali şirket-
ler tarafından kandırılabiliyor. 
Mutlaka bir şekilde o ithalatçı-
nın var olduğundan emin olun-
malı. 

Bir yandan hayvancılıkla uğraşan 
Avusturyalı çiftçileri dolandıran 

Türkiye göçmenlerinin haber-
leri yayılmaya devam ederken, 

Avusturya’dan inek ithal eden Türki-
ye çiftçilerinin de şikâyetleri bitmek 

bilmiyor. Yeni Vatan Gazetesi canlı 
hayvan ihracatı ve hayvancılık sek-
töründeki kırmızı alarmın sebebini 

araştırdı. Sonuç çarpıcı.

Hayvan ticaretinde 
 kırmızı alarm    

DOLAnDIRICILARA 
ÇAnTACILARA 

DİKKAT! 

ÖZEL HABER
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Times Higer Education ad-
lı derginin imzasını taşıyan 
ve yükseköğretim alanında-

ki en büyük araştırmalardan bi-
ri sayılan “Dünya Üniversiteler 
Sıralaması”  2012 yılında 16 bin 

akademisyenin bildirdiği görüş-
ler çerçevesinde oluşturuldu. 
Dünyaca ünlü Caltech (California 
Institute of Technology), Oxford, 
Stanford ve Harvard gibi üniversi-
teler listenin en üstünde yer alır-

ken, sıralamaya Avusturya’dan 
sadece iki üniversite girebildi. 
Viyana Üniversitesi 162. sırada yer 
alırken, Innbruck Üniversitesi sı-
ralamada 225. sırada kaldı. 

Araştırmayı hazırlayanların rapor-
larına göre, Avusturya eğitim ala-
nında düşüşte olan bir grafiğe sa-
hip. OECD istatistiklerine göre de 
Avusturya’da yüksek öğrenime 
ayrılan bütçe, OECD ortalaması-
nın altında bulunmuştu(OECD: 
1,6%, Avusturya: 1,4%). Raporda 
“Avusturya için kötü bir yıl” ifade-
si kullanılırken, “Öğrenci harçları-
nın artırılmasıyla elde edilen gelir 
yararlı olabilir, ancak Avusturya 
eğitim kurumlarına dikkate de-
ğer yatırımlar yapmadıkça, sırala-
mada daha da düşme tehlikesiyle 
karşı karşıya kalır” uyarısında bu-
lunuldu. 

Mayıs ayında St. Pölten 
İlkokulu'nda yaşanan vah-
şetin ardından Avusturya 

Devleti olaya el attı. İçişleri Bakanı 
Mikl-Leitner Mayıs ayında yaşa-
nan cinnet olayından sonra teh-

like altında olan çocukların evde 
veya ev dışında nasıl korunduğu 
konusunu mercek altına aldıkla-
rını ve kontrollerin sıkılaştırılması 
için çalışmalar yaptıklarını belirtti. 
Yeni yapılandırmaya göre “ev yasa-

ğı” bulunan ebe-
veyn, okullara, 
çocuk yuvaları-
na, diğer ebevey-
nin çalıştığı iş yerine giremeyecek. 
Yeni yaptırımların sonbahar dö-

nemi içerisinde yürürlüğe girmesi 
bekleniyor. 

İşçi Odası (Arbeiterkammer-AK) 
göçmenlerin Almanca dilinde 
problem yaşadıkları konusun-

da devamlı eleştirildiklerini ancak 
çoğu kişinin göçmenlerin en az iki 

dil konuşabildiğini göz ardı etti-
ğine dikkat çekerek, yaptığı araş-
tırmanın sonuçlarını ortaya koy-
du. İşçi Odası'nın raporuna göre 
Viyana'da yaşayan göçmenler en 

az üç farklı dil konuşabiliyor. İşçi 
Odası'na göre en fazla sayıda dili 
Rusya ve Ukrayna kökenliler konu-
şabiliyor. İkinci sırada ise Türkiye 
ve Sırbistan göçmenleri yer alı-

yor. Araştırmaya istinaden yap-
tığı açıklamada Entegrasyondan 
Sorumlu Şehir Encümeni Sandra 
Frauenberger “Sürekli göçmen-
lerin Almanca konusunda eksik-
likleri olduğuna odaklanıp, di-
ğer potansiyellerini görmemek bu 
ülkenin geleceğini öldürmektir. 
Elimizdeki bu büyük potansiyeli 
değerlendirmeliyiz, göçmenler için 
daha fazla şans eşitliği sağlamalı-
yız ki onlar da  yeteneklerini göste-
rebilsinler. Yeteneklerine rağmen 
fırsat eşitsizliğine uğramaları anla-
şılamaz” şeklinde konuştu. 

Frauenberger: “Göçmenler için fırsat eşitliği” 

İşçi Odası'nın (Arbeiterkammer-AK) geç-
tiğimiz ay yaptığı bir araştırmaya göre 

Viyana'da göçmenler en az üç dil konuşabili-
yor. Entegrasyondan Sorumlu Viyana Eylaet 

Bakanı Sandra Frauenberger araştırma 
sonuçlarına istinaden göçmenlerin bu potan-
siyelinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. 

Se r b e s t  ç a l ı ş a n l a r ı n 
(Selbststaendig) işsizlik ve 
hastalık parası alabilmesi-

nin yolunu açan düzenlemeden 
sonra, en fazla 25 çalışanı olan 
küçük işletme ve esnafın da has-
talık parası almasını sağlayacak 
bir düzenleme de Ocak 2013'te 
devreye giriyor. Düzenleme se-
vindirici ama büyük bir 'ama'sı 
var. Bu düzenlemeden faydala-

nabilmek için en az 43 gündür 
hasta veya işten düşmüş olma-
nız gerekiyor. Günlük 26,97 Euro 

olarak ön görülen ödemeler ise 
en fazla 20 hafta boyunca ve tek 
bir hastalık için yapılacak. 

Times Higher Education adlı 
derginin her yıl yayınladığı “Dünya 

Üniversiteler Sıralaması”nda Viyana 
Üniversitesi’nin yaşadığı büyük düşüş 
dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl 139. sırada 
yer alan “UniWien” bu yıl gerileyerek 

162. sıraya düştü. 

Avusturya üniversiteleri sınıfta kaldı

İçimizdeki cani baba 
yasayı değiştiriyor

hızır ve nevruz 
da resmi tatil 

oldu 
Ku R B A n  B ay r a m ı  ve 
Aşure gününün ardın-
dan Avusturya'da Hızır ve 
Nevruz da Alevilerin inanç 
bayramları olarak devlet ta-
rafından onaylandı, okullar-
da Alevi öğrenciler için res-
mi tatil olarak kabul edildi. 
Avusturya Alevilerinin ya-
sal inanç kurumu ALEVI ta-
rafından, Avusturya'da oku-
la giden Alevi öğrencilerin 
Hızır ve Nevruz'da da resmi 
inanç günü olarak "dini bay-
ram" hakkına kavuşmuş ol-
dukları duyuruldu.

küçük işletmelere hastalık parası 
Nobel Barış Ödülü Komitesi, 

12 Ekim'de Avrupa Birliği’ne 
“dünya barışına katkıların-

dan dolayı” Barış Ödülü verdi. 
Daha 11 Ekim 2012 tarihinde ku-
zeybatı Afrika ülkesi Mali’de ‘aşı-
rı İslamcılarla’ mücadele etmesi 
amacıyla NATO askeri müdahale 
için karar çıkardı. Avrupa Birliği 
ülkelerinin bu “mide bulandırıcı” 
kararı komite üyelerine hiç dokun-
mamış anlaşılan. Yine aynı komi-

te Avrupa Birliği’nin,NATO’yla 
eşdeğer tutulabileceğini unut-
muş. Yoksa, ABD’nin Irak ve 
Afganistan’ın işgalinden sorum-
lu NATO’ya, başka bir değişle 
Avrupa Birliği’ne neden “barış” 
ödülü verilsin?  Libya’ya bizzat 27 
Avrupa Birliği ülkesinin oturup 
askeri müdahale kararı alması ve 
yaşananlar hafızalardan silinmiş. 
Suriye meselesi ve Avrupa Birliği 
ülkelerinin Birleşmiş Milletler 
eliyle yaptıkları da hiç hesaba ka-
tılmadı. Bu hesapların yerine baş-
ka bir şey oldu. Nobel Komitesi'ne 
göre AB ve onun öncüleri, “60 yılı 
aşkın süredir barış, demokrasi ve 

insan haklarının ilerlemesine yap-
tığı katkılar” nedeniyle ödüle layık 
görüldü. 

Avrupa Birliği’nin temelleri-
nin atıldığı 1951 tarihli Paris 
Antlaşması’ndan bu yana ba-
rış sağlandı demek oluyor bu. 
Almanya, Fransa ve İtalya ara-
larında savaşmadılar diye barış 
mı gelmiş oldu? Aynı birlikten mi 
bahsediyoruz? Üye ülkelerinde 
faşizmin, ayrımcılığın tavan yap-
tığı birlikten. Ekonomik krizin bel 
büktüğü üye ülkelerde kanlı pro-
testolara sahne olan, işsizliğin ve 
yoksulluğun derinleştiği birlik-

ten bahsediyoruz.Buna rağmen 
ortak ordu kurma peşinde olan 
birlikten, savaşı kendi toprakla-
rında yapmayan, savaşı başka 
topraklara götürenlerden bahse-
diyoruz. Geçen günlerde saklan-
dığı yerden tam formunda geri çı-
kan eski Fransa cumhurbaşkanı 
Sarkozy şöyle buyurdu: “Avrupa 
Birliği olmazsa, Avrupa’da savaş 
başlar.” Adamın hakkı var. Nobel 
Barış Ödülü de belki bu anlam-
da bir sırt sıvamadır. Komite ken-
dince “Birliği dağıtmayın, aman 
kendi aranızda savaşmayın, da-
ha sırada Suriye’den sonra baş-
kaları da var” demek istemiştir. 
Kim bilir? Ya da bu ödül sayesin-
de Batı'nın her şeyi elbette "dün-
ya barışı ve demokrasi" için yap-
tığına inanmamız mı bekleniyor? 

aB, savaş ve barış?

ÇİÇEK ŞAHBAZ

Çılgın avusturyalı dünyayı ayağa kaldırdı

Avusturyalı sporcu Felix 
Baumgartner’in dünya-

nın merakla beklediği 
uzaydan Dünya'ya atla-

yışı gerçekleşti. Dünya 
rekoru kıran Baumgart-

ner 39 bin metreden atla-
dı ve ses hızını aşarak 6 
dakika içinde yere ayak 

bastı. 
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Viy a n a .  A ş ı r ı  s a ğc ı l a r 
Avusturya'da ister sosyal 
medyada ırkçı söylemleriy-

le olsun, isterse sokakta şidde-
te başvurarak düşmanlıklarını 
göstermeye devam ediyor. Çoğu 
kar maskesi takmış kalabalık bir 
Neonazi topluluğunun hedefin-
de bu kez Caritas'ın Floridsdorf'ta 
düzenlediği “Tanz für Toleranz-
Tolerans İçin Dans” etkinliği var-

dı. Etkinliğe katılanların etrafını 
bir anda saran maskeli saldırgan 
grup korku salarken, grubun ta-
şıdığı, üzerinde “Anti-Multikulti”, 
“Wir sind die Guten. Zertanz die 
Toleranz(Biz iyileriz. Toleransı 
yok et!)” yazılı pankartlar dik-
kat çekti. Pankartlarda yer alan 
“Reconquista” sembolü uzman-
lara göre “Hıristiyan dünyasının 
İslam ile savaşını” temsil ediyor.

BeledİYe Encümeni Michael Ludwig ve 
heyetindekiler karbondioksit zehirlen-
melerine dikkat çekmek amacıyla Viyana 
Belediyesi’nin baca temizliği ve kontrolün-
den sorumlu birimini ziyaret ederek, hal-
kı bilinçlendirmek adına uzmanlarla görüş-

tü. Kombilerin yılda iki kere kontrol edilmesi 
kadar baca temizliğinin de önemine değinen 
Michael Ludwig “Ev sahipleri kadar, kiracıla-
rın da baca temizliğine dikkat etmeleri gere-
kiyor, ihmalkârlık veya kontrolü erteleme in-
sanların hayatlarına mal olabilir. Geçtiğimiz 

yıl yaşanan 2 bine yakın yangın vakasının da 
havalandırmaların temizliğinin ihmal edilme-
sinden dolayı yaşandığı tespit edilmişti. Hem 
kendinizin, hem başkalarının can güvenliği 
için baca ve havalandırma temizliğini ihmal 
etmeyin” şeklinde konuştu. 

Ludwig: "Baca temizlemeyen yanar" 

Viyana’da kurulacak Kral 
Abdullah Dinlerarası 
Diyalog Merkezi ile tep-

kileri üzerine çeken Kral 
Abdullah ve rejimi, Avusturya 
Liberal Müslümanlar İnisiyatifi 
tarafından adeta sınava ta-
bii tutuluyor. “Nasıl ki İslam 
Avrupa’da özgürce yaşanabi-
liyorsa, Suudi Arabistan’da da 
Hıristiyanlık din özgürlüğüne 
kavuşmalı” diyen Avusturya 
Liberal Müslümanlar İnisiyatifi 
başkanı Amer Albayati, ya-
yınladığı basın bildirisinde 

“Umuyoruz ki, bizim Suudi 
Arabistan’da Hıristiyanlara ve-
ya dini hizmet almak isteyen 
tüm Araplara hizmet vermesi 
amacıyla kurulmasını istedi-
ğimiz kiliseye kral ve rejimi de 
olumlu bakar, başvurumuz de-
ğerlendirilir ve bize bir randevu 
verilir. Böylece Kral Abdullah 
Diyalog Merkezi’nin din özgür-
lüğü adına çalışacak samimi 
bir girişim olduğunu anlarız” 
şeklinde konuştu. 

Caritas'a ırkçı saldırı
Göçmenler ve yoksul insanlara yardım, dayanış-
ma ve destekleme çalışmaları yürüten Caritas'ın 
“Tanz für Toleranz” (Tolerans İçin Dans) adlı 
etkinliği aşırı sağcı Neonazi bir grubun saldırısı-
na uğradı. 

Avusturya'da kendileri-
ne Liberal Müslümanlar 
İnisiyatifi adını vermiş 
olan grup, kilise inşası-
nın yasak olduğu Suudi 
Arabistan’la kilise kur-
mak için mücadeleye 
girdi. Peki neden? 

Tuhaf ama 
düşündürücü 
mücadele 

Viyanalılar taksi kullanma-
dan önce iki kere düşün-
meli, çünkü taksi ücret-

lerine yüzde 8,4 zam geliyor. 1 
Aralık itibariyle beş kilometre-
lik yol yaklaşık 10,80 Euro tuta-

cak. Taksimetre ise 2,50 Euro’dan 
değil 3,80 Euro’dan açılacak. Bu 
yeni düzenlemeyle gece tarife-
sinde taksimetre 4,30 Euro’dan 
açılacak. Eğer duraktan taksi ça-
ğırıyorsanız, taksimetre daha siz 

arabaya binmeden önce gündüz-
leri 6,60 Euro'yu, saat 22.00 itiba-
riyle 7,10 Euro'yu gösterecek. Bu 
yeni düzenlemeyle Viyana diğer 
Avrupa başkentlerini pahalılıkta 
geride bırakacak. 

taksiye rekor zam
Viyanalılar taksi kullanmadan önce iki kere düşünmeli, çünkü taksi ücret-
lerine yüzde 8,4 zam geliyor. Viyana, Avrupa'nın diğer şehirlerine pahalı-

lıkta yine fark atıyor. 

FPÖ Viyana Gençlik Sözcüsü 
Dominik Nepp’in bir basın 
toplantısında Alev Korun’u 

Yahudi ve demokrasi düşman-
lığıyla suçlamasının ardından 
başlayan hukuki süreçte kaza-
nan Alev Korun oldu. Yine çizgi-
yi aşan FPÖ, mahkeme tarafın-

dan Yeşiller Partisi Milletvekili 
Alev Korun’a iftirada bulundu-
ğu ve hakaret ettiği gerekçesiy-
le 4 bin Euroluk tazminat cezası-
na çarptırıldı. Alev Korun’a karşı 
suçlama ve tahrik kampanyala-
rına devam eden FPÖ mahkeme 
kararının ardından, hem ceza 

ödemek,hem 
de mahkeme 
kararını inter-
net sayfasında 
duyurmak zorun-
da kaldı. 

Viyana'da yeni bir iş ala-
nı doğdu: Bisiklet taksiler. 
Stephansplatz'ta konuşlanan 

bisiklet taksiler, özellikle turistle-
rin at arabalarından sonra şehri 
gezmek için kullandıkları en göz-
de taşıma aracı haline geldi. Three 
Wheely adlı şirkete ait olan bisik-
let taksilerin en büyük özelliği çev-
reyi kirletmemesi. Bir başka özelli-

ği ise özellikle 
yurtdışından 
V i y a n a ' y a 
okumaya ge-
len öğrenciler 
için bir baş-
ka ekmek ka-
pısı olması . 
(www.three-
wheely.at) 

Viyana'da bisiklet taksi beğenildi

Sanayici milyarder Frank 
S t r o n a c h  " G e r ç e k l i k , 
Şeffaflık ve Dürüstlük" 

prensiplerini temel alan, AB kar-
şıtı, "Avusturya İçin Stronach 
Takımı" adlı partisini kurdu. 
Euro karşıtı Stronach'ın her de-
meci olay olurken, gazetecile-
rin ilgisi de bu 80'lik adamın üs-
tünden hiç eksik olmuyor. Eylül 
sonunda 150 gazetecinin katılı-
mıyla Schönbrunn Sarayı'nda 
gerçekleştirdiği partisinin açılış 
basın toplantısının ardından 30 
Eylül'de "Im Zentrum" programı-
na katılan Stronach Profil dergi-
si imtiyaz sahibi Christian Rainer, 
Der Standard gazetesi genel ya-
yın yönetmeni Alexandra Föderl-
Schmid ve Wirtschaftsblatt dergi-
si genel yayın yönetmeni Esther 

Mitterstieler'in sorularını yanıtla-
dı. Stronach Christian Rainer'in 
sorularını "Rainer, sen Raiffeisen 
Bankası'nın propoganda aracısın" 
diyerek yanıtlamadı. Diğer iki ge-
nel yayın yönetmenine, gazetele-
rinde kendisi hakkında yüzde 80 
kötü haberler yaptıkları için sitem 
eden Stronach, Avusturyalı politi-
kacıları "halka hizmet etmek yeri-
ne halkı soymakla" suçladı. 

Stronach gazetecileri deli etti 
ORF 2 kanalının 30 Eylül tarihli "Im Zentrum" prog-
ramına katılan sanayici milyarder ve 'yeni politikacı' 
Frank Stronach, Avusturya'nın önde gelen gazetecile-
rinin sorularını yanıtladı. 
Stronach'ın bazı cevapları 
karşısında gazeteciler deli-
ye döndü. 

Yalancının mumu yatsıya kadar
FPÖ yalan yanlış suçlamaları nedeniyle mahkeme tarafından mahkûm 
edildi. FPÖ’nün hedefinde bu kez Yeşiller Partisi Milletvekili 
Alev Korun vardı, ancak partililer istediğini alamadı. 

Michael 
ludwig
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Kırşehir Belediyesi ayıp etti 

“Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş 
son yolculuğuna uğurlanırken, 
“devlet törenine” aralarında si-
yasilerin ve sanatçıların da oldu-

ğu binlerce insan katıldı. “Devlet 
sanatçısı” olmayı reddetmiş halk 
ozanının cenaze töreninin devlet 
adamlarının konuşma yaptığı 
“devlet töreni” şeklinde uğur-
lanması tartışmalara yol açtı. 

Hayatını kaybettiği İzmir’den 
alınıp, önce Ankara’ya getirilen, 
sonra da defnedileceği Kırşehir’e 
kadar bitmek bilmeyen tartış-
malar, Kırşehir’de de devam 
etti. Cenaze töreninin Alevi mi, 
yoksa Sünni geleneklere göre mi 
yapılacağı tartışması Kırşehir’de 
gerçekleştirilen “devlet muk-
tedirlerinin” katıldığı Sünni 
törenle son bulmuş oldu. Bu sı-
rada büyük ozanın tabutunun 
üzerindeki “Kırşehir Belediye-
si” yazısı, “Kırşehir Belediyesi, 
bu töreni fırsat bilip reklam mı 
yapıyor?” tartışmalarını ateşle-
di. Önü alınamayan tartışmalar 
üzerine Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay “Fazla büyütül-
memesi gerektiğini düşünüyo-
rum. Sosyal medyada saygısızlık 
addedildi. Fazla büyütülmemesi 
gerektiğini düşünüyorum. Sev-
gili Neşet Ertaş'a milletin her 
kesiminin ayrıntısız, ne kadar 
sahip çıktığını, ne kadar sevdi-
ğini ve yücelttiğini hep beraber 
yaşadık. Gereksiz tartışmalarla 
bu güzel töreni, bu sevgi hadi-
sesi olan töreni gölgelemeyelim” 
şeklinde konuştu. 

Bu nasıl bir soru? 

Büyük ozanın Kırşehir’deki ce-
nazesinde cemaate sorulan an-
cak usulde olmayan "Müslüman 
bir insan olduğuna şahitlik eder 

misiniz?" sorusu ise cenazedeki 
duyarlı kişileri dehşete düşürdü. 
Kırşehir Ahi Evran Camii’nde 
cenaze namazını kıldıran Di-
yanet  İşleri Başkan Yardımcısı 
Kamil Yılmaz’ın "Onun hali ha-
yatında ve kemal-i sıhhatinde 
Müslüman bir insan olduğuna 
şahitlik eder misiniz?" şeklin-
deki sorusuna hiçbir anlam 
veremediğini ifade eden CHP 
İstanbul Milletvekili ve halk mü-
ziğinin önemli temsilcilerinden 
Sabahat Akkiraz, bu uygulamayı 
TBMM’ye soru önergesi olarak 
taşıyacağını belirtti. CHP İzmir 
Milletvekili Mutfağa Moroğlu ise 
“Yani Müslüman olduğunu bil-
mediğin bir insanın cenazesini 
niye kıldırıyorsun. Bu usulle il-
gili bir durum değil. Toplumu tek 
tip hale getirmek, renklilikleri 
törpülemek istiyorlar.” değerlen-
dirmesini yaptı. 

İzmir’de yatırıldığı hastane-
den hayranlarına sesleni-
yordu, “İy ileşeceğim, be-

ni merak etmey in” demişt i. 

26 Eylül’de kötü haber geldi 
İzmir’den. Süleyman Demirel’in 
cumhurbaşkanlığı döneminde 
kendisine layık görülen ‘Devlet 
Sanatçısı’ ödülünü “Ben hal-

kın sanatçısıyım” diyerek red-
deden büyük ozan Neşet Ertaş 
halkına veda etti, Hakk’a yü-
rüdü. Çoğumuzun türkülerini 

anonim birer eser sandığımız 
tarihsel değer, bir geleneğin son 
temsilcisi, bozkırın ozanı Neşet 
Ertaş, hiçbir mezhep ve din, bil-
hassa ırk ayrımı yapmadan tüm 

halkı kucaklamıştı, halk da onu 
kucaklamıştı ya, ne olduysa ce-
nazesi gövde gösterisine döndü. 
Bozkırın sesi, memleketine ba-

basının mezarının hemen yanı-
na defnedilmeden önce ve sonra 
yaşanan, tören sırasında ve tö-
renden sonra insanı utandıra-
cak tartışmalar yaşandı. 

Alevi-Sünni tartışmaları 

Bozkırın ozanı Neşet Ertaş, hiç-
bir mezhep ve din, bilhassa ırk 
ayrımı yapmadan tüm halkı 
kucaklamıştı ama cenazesinin 
nereye götürüleceği yakınları 
arasında kavgalara neden oldu. 
Hayatını kaybettiği İzmir’de baş-
layan tartışmalarda Alevi Bek-
taşi Kültür Dernekleri Başkanı 
Engin Gündük “74 yıldır Alevi- 
Bektaşi kimliğiyle bilinen Neşet 
Ertaş, ölümünde zorla sünnileş-
tirilmeye çalışılıyor. Cenazesi 
camide yapılmaya çalışılıyor. 
Buna izin vermeyelim” verme-
yelim derken yakınları “Camiye 
gidecek” diyerek Gündük’e tep-
ki gösteri, itişmeler oldu. Araya 
giren vatandaşlar ise “Siyasete 
alet etmeyin. Camiye de gitsin, 
cemevine de. O bütün bir halkın 
sanatçısı” diyerek kızışan ortamı 
sakinleştirmeye çalıştı. 

Türk Halk Müziği’nin son efsanesi, halkın her kesimini kucaklayan, 
halkın sanatçısı büyük ozan neşet Ertaş, 74 yaşında halkına veda etti. 

   Neşet Ertaş'ın tabutunun üzerindeki "Kırşehir Belediyesi" yazısı "Belediye kendi reklamını yapıyor tartışmalarına neden oldu. 

  neşet ertaş’ın ardından

dünyada bir ilk ! 
reklamın böylesi 

görülmedi
AffERİn Kırşehir Bele/di-
yesi! Kesinlikle zibidilik değil 
bu yaptığınız! Bilakis Neşet 
Ertaş'a saygının kralı böyle 
olur! Ne demiş Neşet Baba;

İnsanlar kendini bilseydi,

Dünyada haksızlık kavga 
olmazdı 

    İnsan doğan yine insan 
ölseydi

    Belki de dünyada hayvan 
kalmazdı

"İnsanlar kendini bilseydi,
Dünyada haksızlık kavga olmazdı 

İnsan doğan yine insan ölseydi
Belki de dünyada hayvan kalmazdı"

Neşet Ertaş
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Yeni Vatan:  Dünya İnsanı 
Birliği'nin kuruluş amacı nedir? 

Memet Zeki Metin: Dünya İnsanı 
Birliği kültürlerarası diyalogu 
sağlamak için çaba sarf etmek-
tedir. Dünya insanı olmuş bir ki-
şi sadece kendi kültürünü, ya-
şam tarzını, düşüncesini önemli 
tutmaz, bilakis başka düşün-
celere kültürlere saygı duyar. 
Dünya İnsanı Birliği de bu say-
gının kalıcı olması için çalışma-
lar yapmaktadır. Amacımız dün-
ya insanı düşüncesinde olan 
insanları bir araya toplamaktır. 

Çocuklarımıza bırakacağımız en 
büyük miras barış dolu bir dünya-
dır. Dünya İnsanı Birliği'nin esas 
amacı barış dolu bir dünyaya kat-
kı sağlamaktır.

Yeni Vatan: 10 Ekim tarihinde kut-
lanan 'Dünya İnsanı Bayramı' fik-
ri nasıl ortaya çıktı?

M.Z.Metin: Bildiğiniz gibi dün-
yamızda çeşitli kültürlere dinlere 
ve uluslara mensup insanlar ya-
şamaktadır, her ırkın milli ve dini 
bayramları vardır, fakat günümü-
ze kadar dünyamızdaki tüm insan-

ların beraber kutladığı bir bayram 
yok, bundan dolayı Dünya İnsanı 
Birliği 10 Ekim tarihini Dünya 
İnsanı Bayramı olarak kutlamak-
tadır. Din, dil ırk ayırımı yapmak-
sızın herkesin kutlayacağı bir bay-
ram sunmaktadır. Amacımız bu 
bayramın tüm dünyada resmi ola-
rak kutlanmasını sağlamaktır. 

Yeni Vatan: Sizce bir insan nasıl 
'dünya insanı' olur? 

M.Z.Metin: Dünya insanı olma-
nın ilk koşullarından biri vicdan 
muhasebesi ve insanlardan özür 
dileyebilmektir. Beyinlerimizdeki 

önyargılardan arınmalıyız. Dünya 
İnsanı Birliği olarak, dünya in-
sanı olma eğitiminin okullarda 
verilmesi gerektiği düşüncesin-
deyiz. Bizim düşüncemiz çocukla-
rımıza dünyamıza olumlu ve barış 
dolu bir dünyanın nasıl meyda-
na geleceğinin öğretilmesidir. 
Dünya insanı dinler arasında ayı-
rım yapmaz, insanların rengine ve 
milliyetine bakmaz, başka inanç-
lara sahip olan insanların gururu-
nu incitmez, kadın erkek ayırımı 
yapmaz, mümkün olduğu kadar 
yardıma ihtiyacı olanlara yardım 
eder, barış dolu bir dünyanın ol-
masına sevinir ve çaba harcar.

"dünya insanı" 
nasıl olunur? 

10 Ekim'de kutlanan Dünya İnsanı 
Bayramı'nın ardından Dünya İnsanı 
Birliği kurucusu Memet Zeki Metin 
sorularımızı yanıtladı. 

okullardan ve 
kitapçılardan 
sipariş 
edilebilir! 

Yeni Vatan Gazetesi, Neue Welt Verlag adlı 
yayınevi ile birlikte Avusturya'da yine bir ilki ger-
çekleştirerek hazırladığı büyük resimli Avusturya 

Almancası-Türkçe sözlüğün yeni ve geliştirilmiş 
ikinci baskısını 30 bin baskı ile piyasaya sürdü. 

Avusturya Eğitim Bakanlığı'nın onay verip tavsiye 
ettiği kitaplar listesine giren sözlük için siparişler 

gelmeye başladı. Kitap, hem okullardan hem de 
kitapçılardan sipariş edilebilir. 

"Das große Bildwörterbuch Österreichisches Deutsch-Türkisch",  46 Sayfa, 16 Euro, ISBN 3-783707-405170, Neue Welt Verlag

Anzeige
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Viyana Kumar Bağımlılarına 
Yardım Merkezi’nin rapo-
runa göre son 20 yıl içinde 

merkeze yardım almak için baş-
vuranların sayısı fark edilir bir 
biçimde arttı. Özellikle göçmen-
ler arasında yayılan kumar ba-
ğımlılarının sayısı Avusturya'da 
nüfusun yüzde 1,1'ini oluşturu-
yor. Bu rakam elbette sadece yar-
dım merkezlerine başvuranları 
gösteriyor. Uzmanların endişeyle 
dikkat çektiği bir başka konu ise 
kadınlar arasında da kumar ba-
ğımlılığının giderek artması. Bu 
yüzden anonim kumar bağımlı-
larının sayısı uzmanları bilhas-
sa korkutuyor.  Korkunç tablonun 
bir başka nedeni de gençlerin ku-

mara olan ilgileri. Hamburglu bir 
şirketin Avusturya'da yürüttü-
ğü araştırmanın sonuçlarına göre 
Avusturya'da gençler 14 yaş itiba-
riyle kumar oynamaya başlıyorlar, 
64 bin kişinin ise kumar bağımlı-
lığı problemi var.  Avusturya'da 
kumar oynayanlar en çok kumar 
makinelerinin de bulunduğu ga-
zinolara para bırakıyor. Bu kumar-
haneler pastadan yüzde 42 pay 
götürürken, yüzde 26'lık pay ile 
otomatlar ikinci sırada yer alıyor. 

İnternet üzerinden oynan kumar 
oyunları ise yüzde 16 ile üçüncü 
sırada. Avusturya’da işlenen cina-
yetlerin, aile şiddetinin en önem-
li sebeplerinden biri de yine ku-
mar illeti. 

Düşmanınızı iyi tanıyın: 
Tek kollu canavarlar 

“Tek kollu canavar” olarak da 
adlandırılabilecek olan slot 
makineleri, gazinolarda en çok 

oynanan oyun-
lar arasında yer 
alıyor. Oynayan 
kişi için canavar, 
oynatan kişi için 
ise dost olan bu 
makineler için 
işletmeler hiçbir 
masraf yapmaz-
lar. Bu oyunlar 
için işletmelerin 
eleman çalıştır-

maları gerekmez. Oynayanlar 
hile yapamazlar ve oynayanla-
rın kazanma olasılıkları hep çok 
düşüktür. Çok küçük paralarla 
bile oynanabildiğinden ve hiç-
bir ön bilgi gerektirmediğinden 

kumar oynayanları adeta ken-
dine çeken bir mıknatıs gibidir. 
Sizi oyuna 1 Cent ile dâhil edip, 
cebinizdeki tüm paranızı ala-
na kadar sizi oyalayabilir. Ku-
mar bağımlılarının yüzde 47'si 
slot makinelerinin kurbanı. Bu 
veriler üzerine konuşan Anton 
Proksch Psikoloji Enstitüsü uz-
man doktoru Michael Musalek'e 
göre kumar bağımlılığına en çok 
sebep olan da yine bu makineler. 
Musalek, bu makinelerin sahip 
olduğu düğmelerle kumar oyna-
yanlara kontrolün kendilerinde 
olduğu hissi verdiğine ve bu ma-
kinelerde para ödeme sıklığının 
çok kısa olmasından dolayı bü-
yük bir tehlike ihtiva ettiklerine 
dikkat çekiyor. 

Çöküşe götüren buluşma 
noktası: Kumarhane

Resmi rakamlar kumar bağım-
lılarının gün geçtikçe arttığına 
işaret ediyor ancak işin daha va-
him olan tarafı kumar bağımlılı-
ğı olduğu halde bu gerçeği kabul 
etmeyerek, tedavi olmayı aklın-
dan bile geçirmeyenlerin sayı-
sının azımsanmayacak fazla ol-

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

Kumarhanelere giderken 
“utanmıyor musunuz”? 

Kumarhanenin özellikle göçmen-
ler arasında bir buluşma noktası 
halini aldığını belirten uzmanlar, 
kumarhane önünde başkaları ta-
rafından görülmenin utanılacak 
bir şey olduğunun unutulma-
ması gerektiğine dikkat çekiyor. 
Uzmanlara göre ahlaki çöküşün 
simgesi olan kumarhanelere gi-
derken utanç duymamak hastalı-
ğın başladığını gösteriyor. Kumar 
oynamanın İslam’a göre en bü-
yük günahlardan biri olduğu da 
unutulmamalı. 

Kumar bağımlısı mısınız? 

Aşağıdaki soruların çoğuna 
“Evet” cevabını veriyorsanız, ku-
mar bağımlılığınız var demektir. 

Aileniz, kendiniz ve çevrenizin 
iyiliği için psikolojik destek al-
manızda fayda olabilir: 

• Kumar oynama üzerine aşırı 
kafa yoruyor musunuz?

• İstediğiniz heyecanı duymak 
için giderek artan miktarlarda 
parayla kumar oynama gereksi-
nimi mi duyuyorsunuz?

• Kumar oynamayı kontrol altına 

almak için, birçok kez başarısız 
girişimleriniz oldu mu?

• Kumar oynamayı azaltmak ve 
bırakma girişimlerinizde sinirli-
lik ve aşırı huzursuzluk, saldır-
gan davranışlarınız oldu mu?

• Kaybettiklerinizi kazanmak 
için yeniden kumar oynama gi-
rişiminde bulunuyor musunuz? 
Kayıplarınızı kovalıyor musu-
nuz? 

Avusturya'da öldüren hastalık:

Aile içi şiddeti başla-
tan, çoluk çocuk rızkı 

yediren, yuva yıkan, 
cinayet işleten, intihar 

ettiren, psikolog ve 
psikiyatrlara göre te-

davi edilmesi gereken 
bir hastalık, Kuran-ı 

Kerim’e göre büyük 
bir günah olan kuma-
ra bağımlılık Türkiye 
göçmenleri arasında 

Avusturya'da hızla 
artıyor. Son raporlara 

göre geçtiğimiz yıl 11 
Türkiye göçmeni ses-

sizce intihar etti. 

Budapeşte. Macaris-tan'da 
Viktor Orban'ın hüküme-
tinden kumar devlerini 

vuracak bir karar çıktı. Karara 
göre Macaristan'daki tüm ku-
marhaneler ve elektronik ma-
kinelerle kumar oynanan gazi-
nolar kapatılacak. Lokallerde, 
barlarda tek kollu oyun maki-
neleri bulundurulamayacak. 
Bu karara sadece Avusturya-
Macaristan sınırı Sopron'da li-
sanslı bir şekilde faaliyet gös-
teren Uluslararası Avusturya 
Gazinoları (Casionos Austria 
International) istisna teşkil ede-
cek. Ancak ülkede 13 adet gazi-
nosu bulunan ve bu gazinolar-
dan geçen yıl 12,2 milyon Avro 
ciro elde eden Novomatic şirketi 

için senaryo bu kadar parlak de-
ğil. Yasanın ekim ayında uygu-
lamaya konulması bekleniyor. 

helal olsun Macaristan'a 

 kumar-1 yılda 11 intihar 
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dİn SÖMÜrÜSÜ
Adamlar ortaya atılıyor, sah-

neye çıkıyor ve İslam, din, 
iman, Kur'an, mâneviyat 

propagandası yapıyor. Ne gü-
zel... Lakin bunların bir kısmı-
na bakıyorsunuz, din edebiyatı 
yapmaya başlarken fakir kimse-
lerdi, bir müddet sonra zenginle-
şiyorlar. Bu zenginlikleri normal 
ve helal ticaret, sanayi, ihracat 
ithalat, tarım, hayvancılık, çe-
şitli hizmetler yoluyla mı oluyor? 
Böyle faaliyetleri yok. Peki, nasıl 
zenginleşiveriyorlar? İşte mese-
le buradadır. Bu dinci, İslamcı, 
muhafazakâr görünen kimseler 
helal ve normal yollarla zengin 
olmamışlarsa ortada din istis-
marı vardır.

Türkiye'de zenginleşmek, hem 
de çok zenginleşmek için normal 
ve helal yolların dışında haram, 
kirli, karanlık, necis yollar var-
dır. Bazılarını sayayım: İhalelere 
fesat karıştırmak. İnşaat yapıl-
masına izin olmayan arazilere 
inşaat izni vermek. Bir arsa var. 
Bunun dörtte birine inşaat yapıl-

masına izin verilmiş. Bu dörtte 
biri dörtte üçe çıkartmak ve bun-
dan yüklü bir komisyon almak. 
Sekiz kata izin var, allem edip 
kallem edip bunu on dört kata çı-
kartmak ve bundan komisyon al-
mak. Bazı bölgelerin, arazilerin 
çok değerleneceğini "içeriden" 
öğrenip buralarda ucuza arazi 
kapatıp sonra on misline satmak.  

Dindar bir kimse, hem din ede-
biyatı yapıyor, hem de buna 
paralel olarak haram yollarla 
zenginleşiyorsa o bir din sömü-
rücüsüdür. Müslüman’ın serveti 
helal olmalıdır. İslam’a, Kuran’a, 
Şeriata, Ümmete hizmet eden 
Müslüman şahsiyetlerin mal ve 
servet beyanları açık ve şeffaf ol-
malıdır. Kötü ve bozuk düzen-
lerde kötü ve bozuk yollarla ve 
metotlarla zengin olunabilir fet-
vası şeytanîdir. Niçin? Çünkü, 
bu şeytanî fetva İslam'ın istika-
met temel prensip ve şartına ay-
kırıdır. Müslüman Darülislam'da 
da, Darülharb'te de doğru ve dü-
rüst olmakla mükelleftir.

MehMeD 
ŞevKet eygİ
Konuk Yazar 

Üstadlar, bu konuda şun-
ları dile getirmiş haksız 
mı? : "İslam'da, olmaz-

sa olmazların esasını ve çerçe-
vesini, Kur'an belirler. Ana kay-
nak, zamanüstü kaynak odur. 
Kaynakların kaynağı odur. 
Gazalî,  el-Müstasfa’sında bu 
noktaya değinirken, “Bağlayıcı 
olan Kuran’dır. Öteki kaynak-
lar sadece muzahir yani açıkla-
yıcıdır” diyor. ‘Müslüman’ adı-
nı almanın biricik şartı Kur'an'a 
inanmak yani onun, ölümsüz il-
kelerin kaynağı olduğunu kabul-
lenmektir. Ancak Kur'an'a iman, 
küllî olacaktır. Kısmen benimse-
me yetmez. İkincisi, Kur'an'da 
yer alan ilke, kavram ve hüküm-
lere yorum getirmek iman gerçe-
ğini zedelemez. Bu yorumlama 
faaliyeti Kur'an'ın sadece izni 
değil, emridir. O halde, bir konu-
nun İslamîliğini vurgulayabil-
mek, ona Kur'an bünyesinde bir 
yer bulmayı gerekli kılar. Falan 
mezhebe, filan bilgine göre de-
mek yetmez. Hadis de -uydur-
ma olmamak şartıyla- Kur'an'ın 
Hz. Peygamber eliyle yorumu 
olarak değer kazanmaktadır.
Kur'an, muhtevası içinde iki ala-
nı birbirinden ayırır: Muhkemât, 
müteşâbihât. Birinci kategori-
ye giren Kur'ansal ilkeler ‘kita-

bın anaları’ yani, temelleridir. 
Bunlar, Kur'an düşüncesinin 
aksiyomları, postulatlarıdır. 
Allah'ın birliği, ahiret, peygam-
berlik vs. gibi. Bunlar, bu çıp-
lak ve kategorik halleriyle, tar-
tışma dışıdır. Örneğin, Allah bir 
mi, iki mi, ahiret var mı yok mu? 
vs. soruları sorulamaz. Allah 
birdir; ahiret vardır. Müteşâbih 
alan -ki Kur'an ayetlerinin ço-
ğunluğu buraya girer- yorum 
ve tartışmaya açıktır. Bir baş-
ka deyimle, bu ayetler, değişen 
zaman ve mekân şartlarına, in-
sanlığın ulaştığı yeni tekâmül 
ve bilgi aşamalarına göre yeni 
anlamlar ve hikmetler kazanır-
lar. Bunlar ayrıca, her bilim dalı-
na ve düşünce çizgisine göre de 
değişik hikmetler taşırlar. Bu ba-
kımdan, şunu, Kur'an adına söy-
lemek borcundayız:

Kur'an'ı, tek başına bir kişinin 
veya sadece bir bilim ve dü-
şünce disiplininin gereğince 
anlaması ve anlatması müm-
kün olmaz. Değişik disiplinler-
den, değişik perspektifte kişile-
rin, çalışmalarını birleştirerek, 
içinde bulunulan zaman dilimi-
ne göre Kur'an'ı insanlığın is-
tifadesine sunmaları, en doğ-
ru yoldur. Çünkü Kur'an'ın en 

büyük ve en güçlü yorumcu-
su zaman olmuştur ve olacak-
tır.  Bu da bizi şu sonuca gö-
türür: Zaman her şeyi eskitip 
ihtiyarlattığı halde Kur'an'ı ye-
ni tazeliklere büründürmekte ve 
gençleştirmektedir. Müteşâbih 
alanına giren sırların çözümü, 
yine Kur'an'ın ifadesine gö-
re "Allah'ın ve ilimde derinleş-
miş kişilerin işidir" (Âli İmran, 
7) Şunu da unutmamak gerekir 
ki, muhkemât kategorisinde-
ki tespitlerin de bir müteşâbih 
yanları vardır. Mesela, Allah'ın 
birliği ve yaratıcılığı muh-
kem, bu birlik ve yaratıcılı-
ğın zaman ve mekân katego-
rileri ile ilişkilerini açıklamak 
müteşâbihtir. Ölüm sonrasında 
dirilme, hesap verme muhkem, 
bunun nasıllığı müteşâbihtir. 
İsra olayı muhkem, nasıllığı 
müteşâbihtir. Muhkemât kate-
gorisine giren hükümlere har-
fi harfine, müteşâbihlere ise, 
yoruma açık olarak iman edip 
Kur'an'ı böylece benimseyen 
her insan mümin-Müslüman sı-
fatını alır ve İslam'ın getirdiği 
tüm imkân ve nimetlerden ya-
rarlanır. Böyle birinin ibadet et-
memesi, günahkâr olması, mü-
min niteliğini tartışmaya sebep 
teşkil etmez. Kur'an'ın bu yak-

laşımı, onun tebliğcisi Hz. 
Muhammed tarafından ısrar-
la savunulmuş ve Kur'an, onun 
diliyle, ‘Allah'ın göklerden ye-
re uzanan ipi’  olarak gösteril-
miştir. "Bu emanete sarılırsa-
nız, asla sapmazsınız" buyuran 
da odur.

Mezhep, din değil dine yo-
rum getiren ekolüdür

O halde, Kur'an'ın "Bugün dini-
nizi tamamladım" (Mâide, 3) di-
yen ayeti indiği gün, din adına 
inanılacak ve tartışma dışı tutu-
lacak hususlar noktalanmıştır. 
Bundan sonra ortaya çıkan her 
fikir ve söz konusu edilen her ki-
şinin durumu, tartışmaya açık-
tır. Hiç birinin teklik ve tartışıl-
mazlık niteliği yoktur. Ne var ki, 
tarih içinde birer yorum ve dü-
şünce ekolü olan ve bir kısmı 
politik kamplaşmalardan kay-
naklanan mezheplerin birçoğu 
kendisinin tek gerçek olduğu-
nu iddia edebilmiş ve çerçevesi-
nin dışında kalanları ‘İslam dışı’ 
(heterodoks) olmakla suçlaya-
bilmiştir. Oysaki bu mezheplerin 
hepsi, Kur'an'ı kaynak almak-
ta birleşirler ve Kur'an, bu birli-
ğe girenlerin kardeş olduklarını 
açıkça belirtir. (bk. Hucurât, 10)

Mezhepler  kur’an-ı kerim’e ters olursa ?

Benim mezhebim, benim Şeyhim, be-
nim Dedem, benim Pirim, benim Kut-

bum her şeyi bilir, yanlış yoldur. Kendi 
mezhebi dışında kalanı ‘sapıklık ve 

fitne çıkarmak’la suçlamak, Emevîlerle 
başlayan ve sonra Emevîliğe tepki olarak 
doğan anlayışlarla derinleşen bir illettir. 

Bu illet, İslam dünyasını tarih boyunca 
kemirmiştir ve kemirmeye devam etmek-
tedir. Çıkarlarını halkın parçalanmasına 

bağlayan saltanat dinciliği, birer yo-
rum ve yaklaşım şekli olan mezhepleri, 
bağımsız birer din gibi dayatmakta ve 

Müslüman kitlelerin Kur’an tarafından 
kurulan kardeşliğini işlemez hale getir-

mektedir.  Birol  Kılıç

Yeşiller: 
"İş başvuruları 

anonim 
yapılsın"

BİRÇOK göçmenin isim-
lerinden, cinsiyetlerinden, 
ten renklerinden dolayı iş 
başvurularında düştükleri 
dezavantajlı durumun önü-
ne anonim başvurularla ge-
çilmek isteniyor. Yeşiller 
İnsan Hakları Sözcüsü Alev 
Korun ve Kadın Sözcüsü 
Judith Schwentner konuy-
la ilgili meclise bir başvuru-
da bulunuldu.  Başvuruda 
iş başvurularının ilk bölü-
münün anonim yapılması 
halinde göçmenlerin iş gö-
rüşmelerine çağrılma ve işe 
alınma ihtimallerinin çok 
daha yüksek olduğuna vur-
gu yapıldı. 

Geçtiğimiz 
günlerde 
Salzburg 

ve Tirol eyalet-
lerini ziyaret 
eden Türkiye 
Cu m h u r iye t i 
Viyana Büyük 
E l ç i s i  Ay ş e 
Sezgin camile-
ri, dernekleri, 
kurum ve kuru-
luşları gezerek hem sade vatan-
daşlarla hem de işadamlarıyla 
görüştü. Vatandaşlara iş, eğitim 
ve sanat alanlarında gayret gös-
terip başarılı olmaları gerektiği-
ni anlatan Sezgin, geleceğimiz 
olan çocuklarımızı en iyi şekil-
de yetiştirmemiz gerektiğini bir 
kez daha hatırlattı. 

Türkçe'nin de Matura dili olması 
gerektiğini belirten Ayşe Sezgin, 
eğitim alanında konuyla ilgili alt 
yapının hazırlanması ve üniver-
sitelerde bölümler açılması yo-
lunda çalışmalar yapılması ge-
rektiğine dikkat çekti. 

Büyükelçi Sezgin tirol'de 

tÜMSİad 
Viyana ofisi 

açıldı
T ü M  S a n a y i c i  v e 
İşadamları   Derneği'nin 
Viyana ofisi açıldı. T.C 
Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan'ın da katıl-
dığı açılış töreninde 
Çağlayan "Yurtdışındaki 
sivil toplum kuruluşla-
rı Türkiye'nin gerçek el-
çileridir. Dünyadaki eko-
nomik krize rağmen 
Türkiye'nin başarısı her 
yerde anlatılacak bir öy-
küdür. Biz AB'ye girmek-
ten vazgeçmeyeceğiz." 
şeklinde konuşurken,  
Büyükelçi Ayşe Sezgin, 
TÜMSIAD Başkanı Hasan 
Sert ve MÜSİAD başkanı 
Nail Olpak törene katılan 
isimler arasında yer aldı. 

Devren Satılık Pizza ve Kebap Dükkanı 
23. Viyana'daki, 22 metrekarelik, süresiz kira kontratına sahip 

ve kirası 441 Euro olan, döner, pizza, schnitzel ve makarna için 
tüm malzemeleri içinde, hazır çalışır durumdaki pizza ve kebap 

dükkanımız devren kiralıktır. 

İrtibat: 0650 570 56 29

Seri Borsa
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Bayer HealthCare'in desteği-
ile GfK tarafından yürülen 
araştırmaya göre Türk erkek-

lerinin yüzde 4'ü sürekli, yüzde 8'i 
çoğu zaman, yüzde 12'si bazen, 
yüzde 23'ü ise zaman zaman sert-

leşme problemi yaşıyor. Sertleşme 
probleminin nedenleri arasında 
ise birinci sırayı yüzde 45 ile eko-
nomik sorunlar çekiyor. Araştır-
maya katılan erkeklerin yüzde 34'ü 
eşiyle anlaşamadığını, yüzde 28'i 

işinin tüm zamanını kapladığını, 
yüzde 21'i ise eşini çekici bulma-
dığını sebep olarak gösteriyor. Di-
yabet ve hipertansiyon gibi kronik 
hastalıkların da ereksiyonu olum-
suz yönde etkilediği bildiriliyor.

Anne adayları için heyecan 
dorukta. İşte anne adayları-
nın dikkat etmeleri gereken 

birkaç nokta: 

Paraben:  Hamileyken para-
ben  içeren kozmetik ürünlerin-
den kesinlikle uzak durmalısınız. 
Paraben koruyucu madde olarak 
kullanılır, çeşitli kanser türleri 
üzerinde etkisi vardır ve vücudu-
nuzun hormon sistemini bozabilir.

Cilt:  Hamilelik döneminde ağır 
makyajdan uzak durmalısınız. 
Cildiniz normalden daha hassas-
laşır ve daha fazla özen ister.

Retinoid:  Retinoid, akne tedavi-
sinde kullanılan ürünlerde bulu-
nur ve düşük ve doğum kusurla-
rıyla bağlantısı vardır. 

Melazma:  Vücutta hamilelikten 
dolayı meydana gelen renk deği-
şikliğidir ve güneşe maruz kalan 
bölgelerde görülür. Melazmayı 
önlemek için yaz kış fark etmez 
mutlaka yüksek faktörlü bir gü-
neş kremi kullanın. 

Oksibenzon: Ge-
nellikle güneş ko-
ruma ürünlerinde 
kullanılır ve aşırı 
ku l l a n ı m l a r d a 
gelişimsel toksi-
site ve hormonal 
bozukluklara yol 
açar. Güvenli ko-
ruma için zink ok-
sit veya titanyum 
diyoksit içeren 
ürünler kullanın.

Saç bakımı:  Saç 
boyası içinde bu-
lunan Pfenilendi-
yamin maddesi hamileyken son 
derece zararlıdır. Bu madde aynı 
zamanda saç spreyi, şampuan 
ve kremlerde de bulunur. Bu ne-
denle organik, doğal ve kimyasal 
maddesiz ürünleri tercih edin.

formaldehit:  Bebeğinizin sağlı-
ğı için, oje ve saç boyası seçerken 
formaldehit içermeyen ürünler 
seçmelisiniz. Bu ürünler kanser, 
reprodüktif ve gelişimsel zehir-
lenmelerle yakından ilgilidir.

ftalat:  Ftalat ojeden parfüme 
kadar pek çok üründe bulunur. 
Ftalat, ürünlerin daha uzun süre 
dayanmasını sağlayan plastik-
leştirici maddedir ve bu kimya-
sala uzun süre maruz kalma vü-
cutta toksisite birikimine neden 
olur.

Metilbenzen:  tırnak ürünlerin-
de bulunur bu nedenle oje süre-
cekseniz de metilbenzen  içerme-
yen ürünler kullanmalısınız.

    hamileler dikkat!

Tiroit bezi yetersiz çalıştı-
ğında, çok az  tiroit hormo-
nu üretiliyor ve hipotiroidi 

olarak adlandırılan bir hastalık 
ortaya çıkıyor. Bu kişiler daha 
yavaş enerji harcıyor ve meta-
bolizmaları yavaşlıyor.  Tiroidin 
aşırı çalışması ise çok fazla tiroit 
hormonu üretilmesi sonucunda 
hipertiroidiye neden oluyor ve 
bu sorunun aşırı metabolizmayı 
hızlandırdığı belirtiliyor. Tiroit 
bezinin çalışmasındaki bu bo-
zukluklar kişinin kilosundan 
başlayarak tüm hayatını olum-
suz etkileyecek durumlara yol 
açıyor. Tiroit bezinizin yavaş 
veya hızlı çalıştığını düşünüyor-
sanız, aşağıdaki testi uygulaya-
bilirsiniz: 

Hipotiroit Testi

• Çoğu zaman yorgun ve uykulu 
hissediyorum. (Evet - Hayır)

• Bağırsak fonksiyonlarım ve 

metabolizmam dahil vücudum-
daki her şey yavaşlamış gibi gö-
rünüyor ve kilo alıyorum. (Evet - 
Hayır)

• Derim ve saçlarım kuru, solgun 
ve kabarık, tırnaklarım kolay kı-
rılıyor. (Evet - Hayır)

• Çoğu zaman üşüyorum. (Evet- 
Hayır)

• Hareketlerim ve reflekslerim ya-
vaşladı. (Evet- Hayır)

• Kaslarımda ve kemiklerim-
de sertlik ve ağrı hissediyorum. 
Ayrıca ellerimde de uyuşma his-
si var. (Evet-Hayır)

• Kan basıncım arttı ve kalp atım 
hızım yavaş. (Evet- Hayır)

• Kolesterol düzeyim yükseldi. 
(Evet- Hayır)

Yukarıdaki maddelerden beş ta-

nesine, “Evet” yanıtını veriyor-
sanız, “Hipotiroidi” olma olasılı-
ğınız bulunmaktadır.

Hipertiroit Testi

• Çoğu zaman sinirli veya tedir-
gin hissediyorum. (Evet – Hayır)

• Ellerim ve parmaklarım hafif 
titriyor. (Evet – Hayır)

• Derim ve saçlarım giderek in-
celiyor ve tırnaklarım eskisinden 
daha hızlı uzuyor. (Evet – Hayır)

• Gözlerim dışarı çıkık veya şiş 
görünüyor. (Evet - Hayır)

• Normalden fazla terliyorum.
(Evet - Hayır)

• Sıklıkla yorgun hissediyorum. 
(Evet- Hayır)

• Bağırsak fonksiyonlarım ve me-
tabolizmam dahil vücudumdaki 

her şey hızlanmış gibi görünüyor. 
(Evet- Hayır)

• İştahım artmış olmasına rağ-
men zayıflıyorum. (Evet- Hayır)

Yukarıdaki sorulardan beş ya da 
daha fazlasına, “Evet” yanıtı ve-
riyorsanız doktorunuza bu belir-
tileri anlatınız. 

Tiroit beziniz nasıl çalışıyor? 
Tiroit küçük bir organ olmasına rağmen, metabolizmanın ana denetçisi görevini üstleniyor, bu yüz-

den de tiroit bezinin hızlı veya yavaş çalışması tüm vücudu etkiliyor. 
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Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve Pencere Camları, 
Hediyelik Eşya, Banyo Rafları, Mutfak Camları

 CAM BİZİM İŞİMİZ

SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME ÜCRETİ SİGORTA 
ŞİRKETİNDEN ALINIR.

 24 saat acil arama hattı: 
 0699 110 49 021

Viyana ve Niederösterreich çevresi ve köyleri

CAMCI tAyFUN 
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ekonomik sorunlar ereksiyonu etkiliyor
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