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17 Şubat Pazartesi günü 
Parlamentoda gerçekle-
şen özel Hypo oturumu, 

hararetli tartışmalara sahne ol-
du. Muhalefetin talebiyle gerçek-
leştirilen özel oturumda ilk sözü 
alan Şansölye Werner Faymann, 
Hypo’nun iflas etme riskine dik-
kat çekerken bütün partileri çö-
züm için işbirliğine çağırdı. Maliye 
bakanı Michael Spindelegger 
Kärnten’da Jörg Haider dönemine 
atıfta bulunarak, Hypo sorununda 
o zamanki FPÖ eyalet yönetiminin 
büyük rolü olduğunu söyledi. 

Strache:  
“Suçu ölmüş Haider’e atmayın!”

İdd ia la ra y a n ıt  veren F P Ö  
lideri Heinz Christian Strache, 
Haider’e yapılan eleştirileri ge-
ri çevirerek, “Suçu kendini sa-
vunma imkanı olmayan ölmüş 
bir adama atmaya çalışıyorsu-
nuz” diye konuştu. Strache o 
zamanlarda Kärnten’da yaşa-
nan ve milyarlar üzerinde alı-
nan kararların sorumluluğu-
nun Eyalet Meclisi’nde SPÖ ve 

ÖVP’nin de oylarıyla alındığı-
nı belirtti. FPÖ lideri kürsüde 
elindeki kelepçeyi göstererek, 
“bu kelepçelere kimlerin layık 
olduğunu görmek için bir araş-
tırma komisyonu kurulması la-
zım” dedi.

Glawischnig: “Hypo’nun  
bedeli Avusturya’daki her aile 

için 5.500 Euro”

St rache’den sonra söz a lan 
Yeşiller Partisi Genel başkanı 
E v a  G l a w i s c h n i g  d e  k ü r-
sü önüne “Hypo’nun bedeli: 
avusturya’daki her aile için 
5.500 Euro” yazılı bir tabela 
koydu. 

Glawischnig, Hükümetin iş-
birl iğ i tekli f ini ger i çev ir ir-
ken, “Size bu konuda destek 
vermemizi bek lemey in ama 
bu olayın temizlenmesi için 
Meclis’te araştırma komisyo-
nu istiyoruz” diyerek, sorum-
luluğun koalisyon partilerin-
de olduğunu söyledi.

NEOS liderinden Hükümete 
 ilginç afiş: “Mahkeme tarafın-

dan haciz konulmuştur”

bir d iğer muha lefet pa r t isi 
NEOS lideri Matthias Strolz, 
H ü k ü m e t  s ı r a s ı n ı n  ö n ü -
ne “Ger icht l ich Gepfändet” 
(Mahkeme taraf ından haciz 
konulmuştur) yazıl ı bir af iş 
yapıştırdı. Strolz, Hypo mese-
lesinin bir sistem sorunu ha-
line geldiğini belirtirken, bu-
nun bağımlı parti politikaları 
ve görevini yapmayan kontrol 
mekanizmalarından kaynak-
landığ ını söyledi ve  bu nu n 
siyasi i f lasın sonucu olarak 
bi r  ka naya n ya ra olduğ unu 
 ifade etti.

Strache’den mecliste kelepçeli şov

Hypo davasının tartışıldığı meclis özel oturumunda Hükümet 
eleştiri yağmuruna tutuldu. Süreçte koalisyon hükümetinin  
payı olduğu noktasında birleşen muhalefet, Parlamentoda bir 
araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. ev sahibine dava 

açtı, 48.000 € 
geri aldı

Viyana 6. bölgede eski ya-
pı (altbau) tipte bir ev-
de oturan kiracı, ayda 

brüt olarak 800 Euro kira ödü-
yordu. 123 metrekarelik bir ev 
için gayet uygun görünen bu fi-
yat, 2009 yılında bilirkişi tara-
fından belirlenen miktara göre 
(Richtwert) 2013 itibariyle met-
rekare başına 5,16 Euro) belir-
lenmiş olup, ev sahibi masraf-
ların dışında üstüne hiçbir fiyat 
artışı koymamıştı.

Dairenin kira değeri  
81 cent çıktı

apartmanda elektrik bağlantı-
sında bir sorun çıkması sebe-
biyle yaşanan anlaşmazlık so-
nucu “M ieter verein ig ung”a 
( K i r a c ı  b i r l i ğ i )  b a ş v u r a n 
apartman sakini, kira bedeli-
nin gerektiğinden daha fazla 
olduğunun tespit edilmesi so-
nucu çareyi Hakem Heyeti’ne 
(Schlichtungsstelle) g itmek-

te buldu. Schlichtungsstelle “D 
kategorisi – kullanılmaz” rapo-
ruyla dairenin değerini 81 cent 
(metrekare başına) belirlerken, 
bugüne kadar ödenen fazla ki-
raların da geri verilmesini şart 
koştu. 

Faiziyle beraber  
48.000 Euro

bu şekilde evde oturduğu 3 yı-
lın kirasının fazlasını faizi da-
hil olmak üzere geri alan ki-
racıya ev sahibi taraf ından 
toplamda 48.000 Euro öden-
di. Mietervereinigung başkanı 
G e o r g  N i e d e r mü h l b i c h le r, 
“bizim için alışılmışın dışında 
bir durum oldu. bizi daha da şa-
şırtan, karşı tarafın bu yüksek 
miktar yönündeki karara itiraz 
etmemesi. 

Ne mahkemeye gittiler, ne de 
bizimle uzlaşma yolunu seçti-
ler” diye konuştu.

Alarm veren  
anket: fPÖ 

birinci parti

GaLLuP araştırma şirketinin 
geçtiğimiz ay yaptığı seçim 
anketi okuyanları şaşkına 

uğrattı. “bu pazar günü (19 Ocak 
2014) seçim olsaydı hangi partiye 
oy verirdiniz” sorusunun sorul-
duğu anketten FPÖ birinci parti 
olarak çıktı. 400 kişiye soru yö-
neltilerek gerçekleştirilen ankette 
sağcı parti FPÖ % 25 oy oranı alır-
ken, koalisyon partilerinden sos-
yal demokrat SPÖ % 24 oyla ikin-
ci, muhafazakar ÖVP ise % 20 oyla 
üçüncü sırada yer aldı. Muhalefet 

partilerinden Yeşiller % 14 ora-
nında destek alırken, bu partiyi % 
12’yle Neos izledi. Sağ popülist si-
yasetin puan kazandığı görülen 
ankette, yabancı karşıtı politi-
kaları ile öne çıkan FPÖ’nün bi-
rinci çıkması, ülkedeki yabancı 
kökenli vatandaşlar tarafından 
kaygıyla karşılandı. uzmanlar 
bu durumun en büyük sebebi-
nin, avusturya halkının büyük 
Koalisyon’dan duyduğu mem-
nuniyetsizlik olduğu konusunda 
birleşiyor.
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avusturya Dışişleri bakanı 
Sebastian Kurz, Yeni Vatan 
Gazetesi’nden birol Kılıç 

ile yaptığı görüşmede, demok-
ratik değerleri ve hakları des-
teklemek amacıyla önümüzdeki 
avrupa birliği seçimlerinde tüm 
avusturya vatandaşı türkiye göç-
menlerini  25 Mayıs 2014’te oy kul-
lanmaya davet etti. 

avrupa birliği’nin bir değer-
ler birliği olduğunu ifade eden 
Kurz, “bu değerlerin başında bir 
hukuk devletinde yasama, yü-
rütme ve yargının birbirinden 
kesin ayrılması gerekir.İnsan 
onuru benim için çok önemli. bu 
değerler ve insan onurunun dev-
let tarafından korunması gerek 

ab’ye tam üye avusturya’da ge-
rek ise ab üyelik süreci devam 
eden türkiye için geçerlidir. 
Vatandaşlar bu hakkı talep etme-
liler. Çünkü bu hak gittiğinde or-
tada gerçek demokrasi kalmaz. 
başka bir deyişle; hakim, savcı 
yani yargı organlarının kesinlik-
le siyasilerin veya başka güçlerin 
emrinde veya nüfuzunda olma-
dan kendi vicdanları ve kanun ne 
diyorsa onu icra etmeleri gereki-
yor. Kuvvetler ayrılığı çok önemli. 
bunun dışındaki tüm hal, hare-
ket ve icraatler demokrasi dışıdır 
ve kabul edilemez. bu konuda şu 
anda aynı türkiye’de olduğu gi-
bi avusturya’da da, yeni adalet 
bakanımız ile yeni düzenlemeler 
yapılarak savcıların ve hakimle-

re yönelik bu etkileriyi sıfıra indir-
mek amaç ediliyor” dedi.

“Demokratik değerleri  
benimsemeyenlerle birlikte  
çalışmamız mümkün değil”

Dışişleri bakanı olarak bir ülke-
de basın hürriyeti başta olmak 
üzere demokratik değerlerin ko-
runması, insanların hangi din, 
ırk ve mezhepten olursa olsun 
ayrılmaması ve eşit olması ge-
rektiğini vurgulayan Kurz’un, 
“bu değerleri savunmayan ve 
benimsemeyen kişi, kurum ve 
kuruluşların bizlerin ortak ça-
lışması mümkün değildir. İnsan 
temel hak ve hürriyetine her-
kes için önemlidir. tekrar edi-

yorum. Din, dil, ırk, mezhep ve 
farklı siyasi görüşlerde olabili-
riz. Hepimizi ortak noktası in-
san onurunu ayrım yapmadan 
korunması konusunda riya yap-
madan hassas olmamızdır” de-
mesi dikkat çekti. 

Kurz, yeni Dışişleri bakanı ola-
rak bakanlığ ın içine Enteg- 
rasyon Sekreterliğini de çok iyi 
bir şekilde entegre ettiklerini ve 
tüm Dışişleri bakanlığı çalışan-
larının üstün, bilgi ve tecrübele-
rinden faydalandıklarını belirt-
tikten sonra, Dışişleri bakanı ve 
uyum bakanının iyi niyetli ola-
rak birbirlerini destekleyerek 
çalışan kişiler olması gerektiği-
nin altını çizdi.

“Yurtdışında alınan unvanlar 
mutlaka tanınmalı”

Dışişleri bakanı Kurz, uyum 
Sekreteryası ile özellikle yurtdı-
şında akademik unvanları olan 
göçmenlerin avusturya’da bu 
unvanların tanınması için bir 
çalışma grubu oluşturduğunu 
ifade etti. bu unvanların tanın-
masının çok uzun zaman aldığı-
nı ve hedefleri olan 3-5 yıl içinde 
yurtdışında elde edilen akade-
mik unvanların ülkede kolay-
ca tanınması için elinden gelen 
herşeyi yapacağının taahhütü-
nü verdi. 

Kendisi için uyum konusundaki 
en önemli noktanın erken yaş-
ta almanca di l inin göçmen-
ler arasında öğretilmesi oldu-
ğunu ifade eden Kurz, bunun 
için 30 milyon euro bütçe ayır-
dık lar ını açık ladı. Okuldan 
önce 2 y ı l zorunlu almanca 
öğ reniminin tüm eyalet lere 
yayılması için çalışma yaptı-
ğını belirten Kurz, bunun şu 
anda sadece 4 eyalette oldu-
ğunu söyledi. 

3,5 yaşından sonra çocukların 

zorunlu olarak çocuk yuvala-
rına gitmesinin onların ileride 
meslek edinmelerine, topluma 
uy um sağlamalar ına ve her 
a la nda ba şa r ı l ı  olma la r ı na 
katkı sağlayacağının altını çi-
zen Kurz tüm türkiye göçmen-
lerini çocuklarını bu kurslara 
göndermeye ve eyaletlerinde-
ki uygulamalar hakkında bil-
gi almaya davet etti.

Elçiliklerde Uyum Masası  
uygulaması

avusturya’nın ankara büyükel- 
çiliğinde dünyada bir ilk ola-
rak başlatılan uyum Masasının, 
evl i l i k  ba şt a  ol ma k ü z ere 
avusturya’ya gelecek olan kişi-
lere yönelik çok başarılı olarak 
uygulandığını söyleyen Kurz, 
bunun zamanla dünyadaki tüm 

elçiliklere yayılacağını ifade et-
ti. İsviçre’nin ab başta olmak 
üzere yurtdışından gelen va-
tandaşlara oturma müsadesi 
vermemesi yönündeki uygula-
maya saygı duyduğunu ancak 
doğru bulmadığını söyleyen 
Kurz, bu konunun brüksel’de 
m u t l a k a  g ü n d e m e  g e l m e -
si gerekt iğ ini düşündüğ ünü  
ekledi.

“demokratik değerleri  
benimsemeyenlerle birlikte  
çalışmamız mümkün değil”

Birol Kılıç
Yeni Vatan Gazetesi

Dışişleri Bakanı  
Sebastian Kurz
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eski başbakan Gusenbauer’in garip savunması: 
“Sosyal demokratlar da kumar işine girebilir,  

ne var yani!”
Bir kumar şirketinde Denetim Kurulu’nda bulunan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın danışman-

lığını yapan Gusenbauer, arkadaşlarından kendisini savunmak için mesajla destek istedi. Siyaseti 
2008’de bırakan eski Şansölye Alfred Gusenbauer, hakkındaki iddialara yanıt verdi.  Avusturya´da 

Novamatic ve Admiral gibi kumar büroları yüzünden Türkiye göçmenleri intihar ediyor. Viyana’da kumar makinelarının 
izin süresinin dolmasına 1 yıldan 
az bir süre kalması, şans oyunla-

rı sektörünü harekete geçirdi. Kamuoyu 
ve medya nezdinde lobi faaliyetlerini ar-
tıran kumar şirketleri, siyasilere de bu 
şekilde baskı kurmak hedefinde. Kumar 
makinelerinin izin süresinin uzatılması 
için gazetelerde boy boy haberler yapı-
lırken, kumar şirketlerinin ne kadar bü-
yük olduğu, yurtdışında yatırımlar yap-
tığı ve birçok insana istihdam sağladığı 
sistematik olarak vurgulanıyor. 

“Belediyeden izin çıkmazsa  
çalışanlarım işsiz kalır”

bu tür bir haberde siyasetçilere ses-
lenen Novomatic başkanı Franz 
Wohlfahrt, “bu sürenin uzatılması-
nı talep ediyoruz. Yoksa admiral ka-
felerinde çalışan 1000 çalışanıma, 
1.1.2015 itibariyle işsiz kalacaklarını 
söylemek zorunda kalacağım” diye-
rek, kamuoyuna olumlu bir imaj çiz-
meye çalıştı.

Yasadışı kumara hapis cezası 
kalkıyor

Diğer yandan yasadışı kumar suçu-
nu işleyenlere 6 aya kadar hapis ce-
zası uygulanabiliyordu. ancak yasa-
da değişikliğe gidilmesiyle bundan 
sonra artık sadece idari para cezası 
uygulanacak. 

Birol Kılıç

Geçtiğimiz aylarda medyada 
yer alan ve kendisi hakkın-
da casusluk yaptığı itha-

mıyla çeşitli iddalar ortaya çıkan 
eski Şansölye alfred Gusenbauer, 
söylentilere yanıt verdi. ancak sa-
dece yanıt vermekle yetinmeyen 
SPÖ’lü eski siyasetçi, arkadaşla-
rına ve çevresine de mesaj atarak 
kendi argümanlarını gönderdi ve 
bunların etrafa yayılmasını istedi. 
bu hamleyle kendisinin nasıl sa-
vunulması gerektiğini baştan be-
lirleyen Gusenbauer’in bazı argü-
manları ise oldukça dikkat çekici.

Kumar toplumumuzun  
bir gerçeği

Siy a set i  bı ra k t ı k ta n son ra 
Novomatic şirketinin Denetim 
Kurulu Üyesi olan eski Şansölye, 
kumar sektöründe oluşu sebe-
biyle gelen eleştirilere karşı çev-
resinden kendisinin şu şekil-
de savunulmasını istedi: “Şans 

oyunlarını ve kumar toplumun 
kaçınılamaz bir gerçeği. bu ya 
yasal ya da yasadışı yollardan 
oynanıyor. bu sebeple mede-
ni dünya bu oyunların yasal or-
tamda oynanmasında uzun süre 
önce karar kıldı. Sosyal demok-
rasi de bu sistemi çoktandır ka-
bullenmiş durumda. Öteki türlü 
bir sosyal demokrat olan Hannes 
androsch bwin adında bir şans 
oyunu şirketi kurabilir miydi? 
aynı şekilde Katolik Kilisesi’nin 
de Casinos austria’da payı var. 
Novomatic de dünya çapında eğ-
lence sektöründe faaliyet gös-
teren bir şirket. bu şirket için 
çalışıyor olmak sosyal demok-
ratlıkla niye çelişsin?”

Kazakistan’ın bir takım  
otoriter yapılara sahip olduğu 

açık, ancak..

D iğ e r  y a n d a n  K a z a k i s t a n 
Cu m hu rb a şk a n ı  Nu r su lt a n 
Nazarbayev’in Danışmanlığı gö-
revinde bulunan Gusenbauer’in, 
Profil dergisinde çıkan bir habe-
re göre, Rachat aliyev davasında 
Nazarbayev’e gizli bilgi sızdır-
dığı iddia edildi. Diğer bir de-
yişle casusluk itham edilen eski 
Şansölye’nin bu konudaki argü-
manları şöyle: “Kazakistan’ın 
İngiltere gibi bir demokrasi ol-
madığını ve bir takım otoriter 
yapılara sahip olduğu malum, 
bunda şüphemiz yok. (...) batılı 

danışmanların Kazakistan’daki 
görevi, ülkenin demokratik-
leşmesine, bat ıya açılması-
na ve ekonomisinin liberalleş-
mesine katkı sağlamaktır. bu 
da bazı başarılı sonuçlar ver-
miştir. ancak hiçbir avrupa ül-
kesinde, Kazakistan konusu, 
avusturya’da olduğu kadar çir-
kin yer almamıştır.”

“Geçimimi halkın vergilerinden 
veya devletten sağlamıyorum”

Gusenbauer’in arkadaşlarına at-
tığı mesajlarda değindiği başka 
bir konu ise özel sektörden pa-
ra kazanması. Siyaseti 2008’de 
bırakan SPÖ’lü eski Şansölye 
şunları söyleyerek mesajını son-
landırdı: “ben 48 yıl önce özel 
sektöre girdim. Yani geçimimi 
halkın vergilerinden, devlet ku-
rumlarından ve ihalelerden sağ-
lamıyorum. Özel sektörde ma-
aş performansa göre kazanılır, 
hiçkimse başkasına ödül ver-
mez. Desteğiniz için teşekkürler. 
Selamlar, alfred.”

Kumar eleştirilmiyor, resmen övülüyor
Birçok vatandaşın hayatını karartan, ocağını kurutan ve çocuklarını bataklığa saplayan kumar illeti, 
gazetelerde parlatılarak hoş gösterilmeye çalışılıyor. Kumar makinelerinin izin süresi 2014 sonunda 

doluyor. Novomatic para kazanmada rekor kırarken Krone, Heute, Österreich gazetelerinin  
eleştirmeden övücü haberler yapması şaşkınlık yaratıyor. Reklam ile basın satın mı alınıyor?

Scans hier novomatic

Kumar illeti her gün daha fazla insanın hayatını söndürürken, 
toplumda oluşan travma medyaya da yansıyor. Falter’in yaptığı 
haberde bu konuya değinirken, son anda intihardan döndürülen 
türk kökenli behçet Yavuz’un yürek burkan hikayesi anlatılıyor.

Yeni gazetesi, yaptığı haberlerle kumar konusunda 
kurumları, dernekleri ve tüm kamuoyunu uyarıyor.  
Yeni Vatan Gazetesi, Kasım 2012 sayısı.

“Şans oyunlarını 
ve kumar toplu-

mun kaçınılamaz 
bir gerçeği.“

avusturya gazetelerinde çıkan haberlerde  
kumar şirketleri övülürken, bu firmaların bir 
sürü kişiye iş imkanı sağladığı vurgulanıyor.
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Viyanalıların Cumartesi 
günleri  uğrak mekanı 
olan ve birçok türk esna-

fın satış yaptığı bitpazarında po-
lis kontrolleri göz açtırmıyor. 
Naschmarkt’taki bitpazarında es-
nafın sattığı eşyalar polis tarafın-
dan sıkı olarak kontrol ediliyor. 
antika eşyalar satan bir Viyanalı 

da bu durumdan mustarip. bu şe-
kilde gamalı haç sattığı belirlenen 
kişi, 3000 Euroluk bir cezaya çarp-
tırıldı. Viyana Emniyeti tarafından 
kesilen cezanın faturasında, satı-
cının iki gamalı haç, iki de Hitler 
resmi satıldığı belirlenirken, bu 
eşyalara polis tarafından geçici 
olarak el konulduğu bildirildi.

türk esnaf, aman dikkat! 
Gamalı haç satmanın 

cezası 3000 euro

 “Kocamı kiralıyorum”

40.000 
euro’luk kol 

düğmesi 
olur mu? 

Gelecek yıl yapılacak Viyana 
eyalet seçimleri yaklaşır-
ken, partiler de planlarını 

şekillendirmeye başladı. bu kap-
samda uzun süredir merak edilen, 
Viyana Eyalet ve belediye başkanı 
Michael Häupl’un gelecek seçim-
lerde aday olup olmayacağı konu-
su oldu. Häupl, Krone gazetesine 
verdiği demeçte, bir daha aday 
olup olmayacağı ile ilgili soruya, 
“Evet, gayet tabii. Kesinlikle se-
çimlere gireceğim” cevabını vere-
rek, tartışmalara son noktayı koy-
muş oldu.

FPÖ en büyük rakip

1994’ten beri belediye başkan- 
l ığ ı  görev inde olan SPÖ’lü 
Häupl’u zor bir seçim süreci 
bekliyor. SPÖ’nün Viyana’daki 
en büyük rakibi, genel seçim-
lerde de görüldüğü gibi oyları-
nı artıran Strache liderliğinde-
ki FPÖ olarak görülüyor. 

bir önceki eyalet seçimlerinde 
(2010) % 25,77 oy alan FPÖ’nün 
2015’te oylarını daha da artıraca-
ğına kesin gözüyle bakılıyor.

SPÖ-Yeşiller koalisyonunun  
fiyaskoları

Öte yandan Viyana eyaletinde 
iktidarda bulunan SPÖ-Yeşiller 
koalisyonunun bazı icraatları-
nın Viyanalılar tarafından ka-
bul görmemesi, seçimleri etki-
leyebilecek önemli bir faktör. 
Häupl-Vassilakou yönetimindeki 
koalisyon, özellikle “Parkpickerl” 

uygulaması ve Mariahilfer cad-
desinde yaptığı değişiklikler yü-
zünden kamuoyu tarafından çok 
ağır eleştirilere maruz kalmıştı. 
Koalisyonun “fiyasko” olarak ni-
telendirilen bu icraatleri, Häupl’un 
hanesine eksi olarak geçebilir.

Häupl’un hedefi 2015’te tek  
başına iktidar

Koalisyonun “fiyasko” olarak 
nitelendirilen bu icraatlerinin 
kendi hanesine eksi olarak 
geçeceğini düşünen Michael 
H äupl ,  Ye ş i l le r  P a r t i s i ’ne 
m e s a f e  k o y m a y a  b a ş l a d ı . 
Österreich gazetesine verdiği 
röportajda 2015 seçimlerinde 
tekrar tek başına iktidara gel-
mek istediğini söyleyen Häupl, 
bir daha Yeşillerle koalisyo-
na sıcak bakmadığını ima et-
ti. bu açıklamaya Yeşillerden 
y a n ı t  g e c i k m e z k e n ,  P a r t i 
Rathaus Grup başkanı David 
Ellensohn, “bu bir seçim söy-
lemidir. (...) Herkes gibi bizim 
belediye başkanımızın da ha-
yal kurmaya hak k ı vard ır”  
diye konuştu.

Sigara referandumu  
gündemde

uzun süredir tartışılan bu uy-
gulama için Viyana’da refe-
randum yapılması bekleniyor. 
Kamuoyu araştırmalarına göre 
Viyanalıların % 60’a yakını res-
toran ve kafe gibi kapalı alan-
larda sigara yasağına destek  
veriyor.

türkiye’de son dönemde 
medyada sık sık konu olan 
yolsuzluk iddiaları ve bu-

nun bir ürünü olduğu iddia edi-
len 700.000 tL değerindeki 

saat dudak uçuklatacak cins-
ten. Devlet eski bakanı Zafer 
Çağlayan’ın bir işadamından 
hediye olarak aldığı söylenen 
ve kendisini belki de bu yüzden 
istifaya zorlayan Patek Philippe 
markalı saatin fiyatı yaklaşık 
300.000 Euro. birinci  Viyana 
Graben´de  dolaştığımız sırada 
saat satan lüks mağazasının vit-
rinine rastgele bakarken, mar-
kanın astronomik fiyatlı ürünle-
ri gözümüze çarpıyor. bunların 
içinde 40.000 Euro (120.000 tL)  
fiyatlı kol düğmeleri de, görenle-
ri hayrete düşürüyor.

Graz’da bir billboard ila-
nından alıntı olan bu söz, 
akla birçok kötü düşün-

ce getirebilir. ancak “+18”lik bir 
konu söz konusu değil. Renate 
Kogler adlı kişi tarafından ve-
rilen “Kocamı kiralıyorum” 
başlıklı ilan sadece ev işleri, 
mobilya montaj, tamirat ve bah-
çivanlık gibi işlerde yardım için 
verilmiş bir reklam. Kogler, tica-
ret zekasını kullanarak verdiği 
ilginç ilan için şunları söyledi: 
“bizim teklifimiz yalnız bayan-
lar için – ve ayrıca iki tane sol 
eli olan eşi olanlar için. ben be-
kar iken, dolaplarımı monte ede-
cek kimse bulamadım. Evlilikten 
sonra eşim bana çok yardımcı ol-
du” diyerek eşini tüm müşterile-
re tavsiye etmiş oldu. andreas 
Kogler adlı kocasının saatlik üc-
reti ise 25 Euro.

20 1 2  y ı l ı n d a 
tirol belediye 
Seçimleri sı-

rasında seçmen-
l e r i n  k a r ş ı s ı n a 
“Heimatliebe statt 
Marokkanerdiebe” 
(türkçesi: Faslı hır-
sızlar yerine vatan 
sevgisi) sloganıy-
la çıkan FPÖ eski 
belediye başkan adayı august 
Penz hakkında Innsbruck Eyalet 
Mahkemesi tarafından takipsiz-
lik kararı çıktı.

17 Şubat ’ta  gör ü len ma h-
kemede Hak im Heidemarie 
Paul, Penz’in “Heimatliebe 
statt Marokkanerdiebe” söy-
lem iyle k a sıt l ı  ola ra k Fa s 
halk ına hakaret etmed iğ i-
ne ve bunun Faslıların insan 

onu r u nu i ncit ic i 
bir slogan sayıla-
mayacağına kana-
at get irdi. bu şe-
kilde august Penz 
beraat etmiş oldu.

I n n s b r u c k lu  b i r 
otelci olan august 
Penz, 2012 yıl ın-
da kullandığı se-

çim a f işler iyle büy ük tep -
ki toplamış, FPÖ’nün % 7,7 
oy aldığ ı seçimlerden k ısa 
bir süre sonra da koltuğ u-
nu bırak ıp  part isinden is-
t ifa etmişti. Penz, 2013 ba-
şında i lk önce 14.400 Euro 
para cezasına çarptır ı lmış, 
ancak bu karar geçt iğ imiz 
Kasım ayı Innsbruck Yüksek 
Mahkemesi taraf ından bo-
zulmuştu.

häupl 2015’te yeniden aday 

28 Ocak Sal ı  günü 
Viyana, güne yürek 
burkan bir kaza ha-

beriyle başladı.  Sabah 
06 sularında meydana 
gelen kazada, çocuğu-
nu işe götürmek için yo-
la çıkan Havva K. isim-
li anne hayatını kaybetti.  

38 yaşındak i genç an-
ne, direksiyon başında, 
oğlu ise ön koltuktaydı. 
baden berndorf yak ın-
la r ı nda önü ndek i a ra-

bay ı sollamak isterken  
karşıdan gelen kar ka-
z ı m a  a r a c ı n ı  g ö r m e -
yen Havva K., traktörün 
Volkswagen Golf marka-
lı arabaya çarpması so-
nucu can verdi. 

Ön koltukta oturan 17 
yaşındaki oğlu Emre ise, 
şans eseri kazayı birkaç 
y a ra ve ez i k le at lat ı r-
ken, kaza anında yaşa-
dığı şok sebebiyle psiko-
lojik tedavi altına alındı.

Genç anne havva K. trafikte can verdi

Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Michael Häupl, 
2015 Viyana seçimlerinde yeniden aday olacağını 
ilan etti. SPÖ’lü Häupl’un ya-
rıştaki en büyük rakibinin 
FPÖ olduğu tahmin edi-
lirken, seçim propagan-
dasında Viyanalıları yo-
ğun bir Häupl-Strache 
düellosu bekliyor.

naschmarkt  bitpazarı.  
Polislerin satıcıya kestiği cezada,  
2 gamalı haç ve 2 hitler resmi suç unsuru olarak tespit edildi.

Nefret suçuna takipsizlik
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VİYaNa - Yeni hükümetin 
açıkladığı programda kira 
konusuna sadece, “İkamet 

ve konut alanında en üst düzey 
standartlaştırmayı sağlamak ama-
cıyla kiracılık yasasının reformu, 
hukuksal açıklamalar için daha 
fazla anlaşılırlık, kiraların öde-
nebilir olması ve şeffaf olarak be-
lirlenmesi” ifadesiyle değiniliyor. 
“Standart” ve “ödenebilir” söz-
cüklerinin somut anlamlar ortaya 
koymaması, uzmanları ve kiracı-
ları da belirsizlik içinde bırakıyor.

Kaske: “Kiralar için üst sınır  
koyulmalı”

İşçi Odaları (arbeiterkammer, 
aK) başkanı Rudi Kaske, kira-
ların bilirkişi tarafından belirle-
nen standard miktarı (Richtwert) 
% 20’den fazla aşmaması ge-
rektiğini söylüyor. buna göre 
Viyana’da 90 metrekarelik bir 
ev, net olarak ayda 557 Euro’dan 
fazla olmamalı (vergi ve mas-
raflar hariç). Richtwert adı veri-
len standart fiyat avusturya’nın 
her eyaletinde farklı olarak be-
lirlenirken, Viyana için bu değer 
metrekare başına 5,16 Euro. 

“Tam anlamıyla soygun”

aK Wien, yaptığı araştırmalar-
da birçok evin haksız olarak 
çok yüksek ücretlerle kiralandı-

ğını ortaya çıkardı. aK başkanı 
Rudi Kaske, bunun tam anlamıy-
la soygun olduğunu belirtirken, 
özellikle eski yapıların (altbau) 
uçuk fiyatlara kiralandığını söy-
ledi. Kaske, “Ortalama bir çalı-
şan, yılın iki ayını, ev sahibinin 
kendisinden aldığı haksız parayı 
çıkarmak için çalışıyor. buna bir 
de aylık yaklaşık 28 Euro olan 
vergi ekleniyor. bu da yılda 330 
Euro demek.”

“Betriebskosten ve 
Versicherungskosten ev  

sahipleri tarafından ödensin”

İ şç i  O d a la r ı  (a K) b a şk a n ı 
Kaske’nin üzerinde durduğu bir 
başka konu da “betriebskosten” 
( i ş l e t m e  m a s r a f l a r ı )  v e 
“Versicherungskosten” (sigorta 
masrafları) gibi ücretlerin ev sa-
hibi tarafından ödenmesi gerek-

tiği. Kaske, aynı zamanda kira 
kontratlarının süresiz yapılma-
sı gerektiğini savunuyor.

İnşaat sektörü yapılacak re-
formlardan zarara uğrar mı?

K i ra la ra  s ı n ı r  get i r i l me si-
ne karşı çıkanlar genelde, in-
şaat sektörünün zarar ede-
ce ğ i n i  ve  ş i rket le r i n  ye n i 
yatırımlar yapmaktan uzak du-
racağı argümanında birleşi-
yor. bu şekilde konut alanında 
arz azalacağı için, halihazır-
da az olan kiralık evlerin da-
ha da azalacağı iddiaları bazı  
uzmanlar tarafından ortaya atı-
lıyor. ancak aK, bu konunun 
sadece eski yapılar (altbau) 
için geçerli olduğunu, bu yüz-
den yeni yapı inşaatları yatı-
rımlarının bu durumdan etki-
lenmeyeceğini düşünüyor.

Kiracıların  
durumu 

 ne olacak?

AK seçimleri için 
önemli tarihler 

(Viyana):
Seçimde oy kullanabilmek 
için bu tarihte çalışıyor ve 
aK’ya kayıtlı olmanız gereki-
yor: 20.11.2013

Seçmen listelerinin basılması: 
27.01. – 01.02.2014

Seçmen kartı için başvuru süre-
si: 21.01. - 08.03.2014
Seçim tarihi: 11–24 Mart 2014

Viyana eyaletine yönelik de-
taylı bilgiye aK’nın internet si-
tesinden ulaşabilir: 
http://akwahl-wien.arbeiter-
kammer.at/index.html

Diğer eyaletlerin İşçi 
Odaları ve seçimleri için aK 
avusturya’nın sitesi ziyaret 
edilebilir:
http://www.arbeiterkam-
mer.at/ueberuns/akwahl/AK_
Wahl_2014.html

Eylül’de gerçekleşen Parlamento seçimlerinden önce partilerin 
propagandalarında yer verdikleri en önemli  konulardan olan 

konut ve kiralar, seçimlerden sonra aynı ilgiyi bulamıyor.  
Hükümet programında bu konulara detaylı olarak değinilmez-
ken, kiracıları önümüzdeki süreçte nelerin beklediği bilinmez-
liğini koruyor. AK Wien kiracıların haklarını savunuyor ve kira 

vurgunlarına karşı mücadele ediyor.

Müslüman ve Türk kanı  
almıyoruz

Linz İslam Cemiyeti’nin kan 
bağ ı ş ı  k a mpa ny a sı  k ap sa-
mında K ızı lhaç’a başv uran 
Müslümanlar, kurumdan hiç 
ummadıkları bir yanıt aldı-
lar. Kızılhaç Linz şubesinde bir 
bayan doktor, tıbbi sebeplerle 
Müslüman ve türk kanı kabul et-
mediklerini açıklayarak gönüllü 
bağış yapmak isteyenleri geri çe-
virdi. 

Avusturya’da tıbbı yardım için 
din ve ırk ayrımı mı yapılıyor?

Müslüman ve türk kanını kabul 
etmediklerini söyleyen dokto-
ra tepkisini dile getiren Cemiyet 

yetkilileri, “avusturya’da tıbbi 
yardım için kan, renk, dil, din 
ve ırk ayrımı mı yapılıyor” so-
rusunu yönelterek duruma iti-
raz etti. Olay basın aracılığı ile 
kamuoyuna yansıdıktan son-
ra açıklama yapmak zorun-
da kalan Linz Kızılhaç Müdürü 
Christian Gabriel, “avrupa’nın 
güneydoğusundaki birçok böl-
gede Hepatit b’ye rastlanıldığı 
bir gerçek. bu sebeple bu bölge-
lerden olan kültür derneklerinin 
isteklerini geri çeviriyoruz” diye 
konuştu. 

“Daha önce böyle bir  
uygulama yoktu”

ancak daha önce de kan bağı-
şı etkinlikleri düzenledikleri-

ni belirten Linz İslam Cemiyeti 
yetkilileri, önceki seferlerde 
hiç böyle bir “uygunsuz kan” 
teşhisi ile karşılaşmadıkları-
nı belirtti. Dernek yöneticile-

ri “avusturya’da doğmuş büyü-
müş, bu ülkenin sağlık sistemine 
bağlı Müslümanların böyle bir 
ayrıma tabi tutulması anlamsız” 
yorumunda bulundu. 

“müslüman kan bağışı yapamaz”
Linz’te Kızılhaç (Rotes Kreuz) kuruluşunun “Müslüman ve Türk kanı almıyoruz” diyerek kan  

bağışını reddetmesi toplumda büyük bir tepki yaratırken, Avusturya’daki din ve ırk ayrımı  
tartışmaları bir kez daha alevlendi. 
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AB fonları  
Avusturyalı  

çiftçilere yaradı

avrupa birliği finans ra-
porlarına göre, 2011 yılın-
da brüksel’den Viyana’ya 

1,876 milyar Euro para akta-
rıldığı belirlendi. buna karşın 
avusturya’dan ab’ye giden top-
lam ödeneğin tutarı ise 2,689 
milyar Euro. başka bir deyiş-
le avusturya, ab’ye verdiği pa-
ranın az bir bölümünü destek 
olarak geri alabiliyor. bu fonla-
rın büyük bir bölümü de tarım 
ve çiftçilik sektörüne kazandı-
rılıyor.

Avrupa Birliği’nden gelen 
 paranın % 70’i tarım sektörüne

Raporda açıklanan verilere 

göre avust ur ya’n ı n av r upa 
birliği’nden aldığı paranın % 70’i 
tarım sektörüne aktarılıyor. bu 
da 1,3 milyar Euroluk bir mikta-
ra tekabül ediyor. Eyaletler açı-
sından tarım sektörüne verilen 
desteğin dağılımına bakacak 
olursak, Niederösterreich (468 
milyon Euro) ve Oberösterreich 
(281 milyon Euro) listenin başı-
nı çekiyor. bu eyaletleri izleyen 
Steiermark ise 191 milyon Euro 
fonla üçüncü sıraya yerleşti.

 buna karşın Viyana eyaleti ise, 
bu ödenekten sadece 11 milyon 
Euro aldı. bu da tarıma ayrılan 
toplam paranın yüzde 1’i bile 
etmiyor.

Avusturyalılar sosyal 
yardımlardan geçiniyor

Yeşiller Partisinin 
S o s y a l  İ ş l e r 
bakanı’na yö-

nelttiği soru önergesi-
ne yanıt veren bakan 
Rudolf Hundstorfer, 
b inlerce  i ş  sahibi 
avusturyalının devlet-
ten mali yardım aldığını 
belirtti. Verilere göre hem çalışıp 
hem de devletten sosyal yardım 
alan kişi sayısı 10 binin üzerinde.

Hem çalışan hem işsizlik maaşı 
alanlar artışta

bilindiği gibi devletin vatan-
daşlara sağladığı sosyal yardım 
miktarı 814 Euro. bir kişi bun-
dan az para kazanıyorsa devlet 
bu farkı ödüyor. “Working po-
or” (çalışan fakirler) olarak ad-
landırılan bu grup, son yıllarda 
büyük bir artış göstererek 10.549 
kişiye çıktı. Üstelik bu sayı  

sadece 5 eyaletten 
(Ob eröster re ich, 
S a l zbu rg,  t i rol , 
Vorarlberg, Viyana)  
alınan verilerle be-
lirlenirken, asıl bi-
lançonun daha da 
ağır olduğu tahmin 
ediliyor.

Yeşiller Sosyal İşler Sözcüsü 
Judith Schwentner durumu eleş-
tirirken, “İnsanların nasıl ve ne 
kadar para kazandığı tam bilin-
miyor. Kesin verilere sahip ol-
madıkça, ülkedeki yoksulluk-
la mücadelede gerekli önlemleri 
alamayız” diye konuştu.

bakanlığın açıklamasında bu 
durumun sebebi olarak yarı-
zamanlı işlerin (teilzeitjob) art-
ması gösterilirken, işverenlerin 
de esnek çalışanlar aradığı be-
lirtildi.

22.05.2013 tarihinde aleviliğin 
avusturya’da resmi din top-
lumu statüsüne kavuşma-

sından sonra, geçtiğimiz gün-
lerde ilk alevilik dersi verildi. 
aleviler için önemli bir gelişme 
niteliği taşıyan bu uygulama, 
kutsal Hızır ayında başlarken, ilk 
alevilik dersi Sankt Pölten’daki 
bir okulda 11 Şubat 
2014’te gerçekleşti.

G e ç t i ğ i m i z  s e n e 
aleviliğin yasal din 
toplumu statüsüne 
kavuşmasından son-
ra, devlet okulların-
da a lev i l ik dersle-
ri verilmesinin önü 
açı lmış, av ustur ya 
a le v i  İ s la m İ na nç 

toplumu’nun (aLEVİ) alev i 
akademisi ile ortaklaşa hazır-
lanan alevilik ders müfreda-
tı avusturya Eğitim bakanlığı 
t a r a f ı n d a n  o n a y l a n m ı ş t ı . 
Innsbr uck şehr inden sonra 
avusturya’da, St. Pölten’da da 
Hızır ayında ilk alevilik dersi 
verildi.

Judith Schwentner

Avusturya, AB’den aldığı paradan  
daha fazlasını Birliğe geri veriyor.  

2011 yılı baz alınarak açıklanan verilere göre,  
ülkeye verilen AB fonlarının büyük bir  

bölümü ise tarımcılık ve ziraat alanında  
değerlendiriliyor.

“euro olmadan ortak bir Avrupa?”
“Euro’yu kurtarma hamleleri planlandığı gibi işe yaramıyor. Ülkeler kaotik durumlara ve iflaslara 

karşı savaşıyorlar. Uzmanlar Euro sonrası dönemin planlarını yapıyor. Ancak Avusturya’nın AB  
politikası başka endişeler içinde.”

Dr. tassilo Wallentin tara-
fından kaleme alınan ve 
Krone’de 12 Ocak 2014’te 

yayımlanan köşe yazısının tercü-
mesini okurlarımıza sunuyoruz.

Yapay Euro bölgesindeki du-
rum çoktandır kontrol dışın-
da: İtalya’da Cumhurbaşkanı 
Napolitano, herhangi bir hükü-
mete onay vermeyi reddediyor. 
En güçlü grubun başında ise 
mesleği komedyen olan biri var. 
Ve brüksel ülkeye resmi olarak 
daha fazla borçlanma yetkisi 
verdi. Portekiz daha fazla tasar-
ruf edemiyor, çünkü anayasa 
Mahkemesi tasarruf önlemleri-
ni yasakladı. Yunanlar, kendi-
lerine angela Merkel tarafından 
bir şekilde borçlarının silinme 
sözü verildiğini iddia ediyorlar. 
Malta ab vatandaşlığı satıyor. 
İrlanda’da insanlar daha onyıl-
larca banka kurtarma borçları-
nı ödeyecekler, tabi ülkede in-
san kalırsa. 2008’den bu yana 
bu ülkeden 360.000 kişi göç et-
ti. ayrıca ülkede, intihar ederek 
ölenlerin sayısı, trafikte ölenler-
den daha fazla.

Fransa kötü mali rakamlar-
da boğuluyor, Hükümet aley-
h i ne  s e sle r  y ü k s e l i yor  ve 
yolsuzluk tartışmaları sürer-
ken, bir de aşk macerası orta-
ya çıktı. bütün bunların üstü-
ne en kötüsü, Cumhurbaşkanı 
Hollande’ın  angela Merkel ile 
arası iyi değil. bu sebeple uzun 
süredir istediği büyük planını 
gerçekleştiremiyor: almanya pa-
hasına, Euro’nun değerini düşü-
rüp Fransız bankalarını kurtar-
ma planı. İspanya’da, IKEa’daki 
400 k işi l ik iş pozisyonuna 
20.000 kişi başvurdu. Katalonya 
kesin olarak bağımsızlık istiyor. 
Devlet televizyonu; kızı kara pa-
ra aklama, dolandırıcılığa ve ev-
rak sahtekarlığına yataklık yap-
tığı iddia edilen İspanyol Kralın 
Noel konuşmasını boykot etti. 
Güney Kıbrıs’ta ilk defa zorun-
lu olarak kamulaştırma gerçek-

leşti. Hollandalılar aylık maaş-
ları azaltıyorlar. Deutsche bank 
Malta ve Lüksemburg’un iflas 
edebileceği konusunda uyarıyor. 
avrupa Komisyonu aynı şekilde 
belçika, OECD de Slovenya banka-
larının iflası konusunda uyarılar-
da bulunuyorlar. Euro bölgesinde 
birlikten, istikrardan ve büyüme-
den bahsetmek mümkün değil. 
Para birimi her gün yeniden kur-
tarılmak zorunda. Üstelik dev bir 
işsizlik ve astronomik borçlarla 
birlikte. akıllı her siyasetçi, Euro 
bölgesinin ayrılmasına hazır ol-
malı. 2010 ve 2012 yazı arasında-
ki süreçte bu ayrılığa çok yakla-

şıldı. Kulislerde berlin ve Paris’in 
Euro’dan çıkma senaryoları üze-
rinde durduğu biliniyor (Kuzey 
Euro’su gibi). Fransız Stratejik 
araştırmalar Vakfı Yöneticisi Prof. 
François Heisbourg, Welt gazete-
sindeki dikkate değer yorumun-
da; İngiltere, Polonya veya İsveç 
gibi büyük ekonomi milletlerinin 
iyi işleyen ortak bir piyasayı, Euro 
olmadan da kullanabileceklerine 
dikkat çekti. Fransız Profesör’e gö-
re; avrupa’nın birliğini korumak 
için ortak para birimi anlaşması-
nın bozulması, “çok iyi bir fikir ol-
masa da, başka alternatiflerin ka-
bul edilemez veya felaket olması” 

sebebiyle uygulanabilir. Warren 
buffett ve George Soros da benzer 
argümanları ortaya koyuyorlar. 
bu arada sadece avusturya’nın 
ab politikası başka konular üze-
rine yoğunlaşıyor: Emekliliğini 
açıklayan bir ORF moderatörü 
ve zaten şaşırmış olan, berlin’de 
bütün batı balkanların ab’ye 
alımını isteyen genç bir Dışişleri 
bakanı. bu söz durumu açıklama-
ya ne kadar uyuyor: “Dünyada kı-
yamet kopsa avusturya’da olmak 
isterdim, orada her şey iki yıl ge-
cikmeyle gerçekleşiyor.”

(KRONEN-ZEITUNG, 12.01.2014)

hızır ayında 
 ilk Alevilik dersi  

verildi
Dr. Tassilo Wallentin
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türkenschanzpark’ta yer alan 
ve ukrayna Kozaklarının 
1683’teki 2. Viyana Kuşat- 

m a s ı ’ n d a k i  u k r a y n a ’ n ı n 
Habsburg’a yardımını simgele-
yen atlı Kozak askeri heykelinden 
sonra geçtiğimiz yıl içinde Viyana 
19. bölgedeki Leopoldsberg’e ye-
ni bir heykel dikilmişti. Viyana 
belediyesi ile Kiev belediyesi’nin 
ortak yürüttüğü projeler kapsa-
mında hayata geçirilen bu yapı-
lar, ukrayna-avusturya ekono-
mik ilişkilerine katkıda bulunsa 
da, türkiye tarihi üzerinden rant 

elde etmeye de imkan sağlıyor. 
tarihsel konuları bir travma ha-
line getirmek, gelecek nesil-
ler üzerinde bir kin doğururken, 
bu kampanyanın hep Osmanlı 
Devleti’nin Viyana Kuşatmaları 
üzerinden yapılması dikkat çe-
kiyor. Sormak gerekiyor: Viyana 
belediyesi ukrayna’da birtakım 
ekonomik çıkarlar sağlayacak di-
ye türk düşmanlığına vesile olan 
Kozak heykelleri dikilmesine ne 
gerek var? bunun türkiye göç-
menlerini rencide edeceği ve do-
layısıyla entegrasyona büyük bir 

darbe vurabileceği düşünülemi-
yor mu?

bu iki önemli heykelin yanı sı-
ra, Viyana’nın Kahlenberg tepe-
sinde bir başka kuşatma heykeli 
yapılması gündemde. 2. Viyana 
Kuşatması’nda Osmanlı lara 
karşı savaşan ve başarı sağla-
yan Polonyalı Jan Sobieski’nin 
heykelinin yapılmasına karşı 
türkiye göçmenleri tepkisini or-
taya koymayacak mı? Yapılacak 
olan bu 3. garabete dur diyecek 
yok mu?

3. garabete dur diyecek yok mu?

Nullande bisque erunt velestrum verTo coritem num net vendaerit eium  
dolupta tempero eum re necearum excerum ratent. Nonsect uribusant  

odictotate vel magnam ratestrum ipsanderum fuga. Catiberrum,  
testrum eniandam, vercill accabor sima sequis nectasinci

icta apictat as sam venitsed ma estrum 
quunt utes dem abo. itaque nam audae 
in reperor eptatus, ommodipsam qui-
at apeliquamus seque vitate ma cus aut 
quiate ad ut fugit, sitae pro omniscia vo-
lum, quod quibus sit, offici que sum si ili-
qui descilles voluptur rae. umquuntia si-
ma ium que simus re corro consequis ut 
quide natem dolorest, nest a
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Viyana’da da pek çok insa-
nın başına bela olan bir 
çete, çeşitli internet si-

telerinde herkesin sahip olmak 
isteyeceği türden evler için ki-
ralık veya satılık ilanları vere-
rek alıcıları dolandırıyor. En 
iyi şekilde dekore edilmiş, hiç-
bir eksiği olmayan evlere ait fo-
toğrafları internet ortamında 
paylaşan dolandırıcılar, müş-
terilerden depozito olarak dü-

şük bir miktar talep ediyor. 
Depozitoyu yatırmazlarsa, evi 
kaçırabilecekleri söylenen müş-
teriler, bu güzel evleri kaçırma-
mak adına çetenin tuzağına düşü-
yor. Çete parayı aldıktan sonra 
i l a n  o r t a d a n  k ay b o l u y o r.  
www.wohnungsbetrug.blog- 
spot.com  adlı site ise başta 
berlin olmak üzere Viyana’da bu 
şekilde verilmiş “hayalet ev ilan-
larını” bir araya getiriyor.

“E- v i z e ”  u y g u l a -
m a s ı  k a p s a m ı n -
da türkiye’yi  zi-

yaret eden yabancılar artık 
vizelerini türkiye Dışişleri 
bakanlığı’nın https://www.
evisa.gov.tr/en/ internet adre-
sinden satın alabiliyor.  Yeni 
Yabancılar Kanununun yürür-
lüğe girdiği 11 Nisan 2014’ten 
sonra ise uygulama zorun-
lu hale getirilirken, kısa sü-
reli türkiye ziyaretçilerinin 
vizelerini elektronik ortam-
da satın alıp kağıda basma-
sı gerekiyor.İnternetten alı-
nacak vizenin fiyatı 20 Dolar 

(14,60 Euro) olarak belirtilir-
ken, 90 gün için geçerli olacak 
(180 gün içinde kullanmak ko-
şuluyla) ve çoklu giriş imkanı 
sağlayacak. bu şekilde havaa-
lanlarında oluşan vize ve pa-
saport kuyruklarında da bü-
yük ölçüde azalma yaşanması 
bekleniyor. 

Zorunlu uygulamanın Nisan’da 
yürürlüğe girecek olmasına rağ-
men, özellikle turistik sezonda 
yaşanabilecek karışıklıkları ön-
lemek için havaalanlarındaki 
vize bankolarının bir süre daha 
hizmette kalacağı öğrenildi. 

emlak dolandırıcılarına  
dikkat!

İnternet ortamında gördüğünüz her ev  
ilanına kanmayın!

Kumar bağımlılığından kurtulun

Naschmarkt’ta açılan bir 
kozmetik dükkanı Nasch-
markt esnafının ve müş-

terilerinin tepkisine neden oldu. 
Her biri peşi sıra açılan resto-
ranlardan mustarip olan ma-
navcılar, bu kez anıt niteliğinde 

olan dükkanlardan birine açı-
lan Ölü Deniz tuzu içeren koz-
metik ürünleri satacak mağaza-
ya tepkili. Naschmarkt esnafı ve 
müşterileri bu yeni mağazanın 
Naschmarkt’ın atmosferiyle ala-
kası olmadığı görüşünde.

Naschmarkt’ta istenmeyen mağaza

avusturya nüfusunun yüz-
de 1’i kumar bağımlılığının 
pençesinde. başta türkiye 

göçmeni gençler olmak üzere 
avusturya’da genç nüfus arasın-
da kumar bağımlılığı hızla yük-
seliyor. Kumara bağlı olarak ai-
le içi şiddet, başta depresyon 
olmak üzere psikolojik problem-
ler de toplumda artış gösteri-
yor. Yapılan son araştırmalara göre 
avusturya’daki kumar bağımlıları-
nın yüzde 80’inin hayatları boyun-
ca ödeyemeyecekleri miktarlarda  
borcu bulunuyor. bağımlıların yüz-
de 10’u kira paralarını bahislerde 
kullanarak evlerini kaybediyor. 
Evli kumar bağımlıları er ya da 

geç evliliklerini de kaybediyor. 
avusturya’da 30 yıldır aktif ça-
lışan Kumar bağımlılığı Yardım 
Derneği (Spielsuchthilfe Verein) 
başkanı Dr. Izabela Horodecki 
kumardan kurtulmak isteyenle-
rin kendilerine başvurarak psi-
kolojik tedavi görebileceklerini 
söylüyor.  2000 yılından bu ya-
na 6 bin kişiye yardım eli uzatan 
derneğin başkanı Horodecki eşle-
ri veya çocukları için endişelenen 
kadınların da kendilerine başvu-
rabileceklerini ifade etti. 

(Daha fazla bilgi için www.spiel-
suchthilfe.at adresi ziyaret edile-
bilir.)

Obeziteye karşı şişman Barbie

Kim düşünebilirdi güzel 
barbie’nin bu kadar şiş-
manladığını? Kız çocukla-

rının vazgeçilmezlerinden olan 
barbie bebeği, şişmanlığa dikkat 
çekmek için farklı bir görünüşe 
büründü. 

amerikan “active Life Move- 
ment“ organizasyonu tara-
fından üretilen yeni barbie, 
çocukları obeziteye karşı bi-
linçlendirmek için yapılan 

kampanyada kullanıldı. Oyun- 
cak bebeğin yeni versiyonu, alı-
şılagelmişin tam aksine bir hayli 
kilolu olarak tasarlandı. 

Kampanyayla özellikle velile-
rin dikkatini bu yöne çekme-
yi hedefleyen “active Life 
Movement“, anne-babaları 
bu konuda uyararak, çocuk-
ları erken yaşta bilinçlendir-
meyi ve obeziteden uzak tut-

mayı amaçlıyor.

başkent amsterdam mer-
kezl i  Hollanda Kadın 
Platformu (HKP) Genel 

Sekreteri Özlem Özyol, yaptığı 
bir konuşmada Hollanda’nın ve 
diğer avrupa ülkelerinin tersine 
göçten korkması gerektiğini ifa-
de etti. 

avrupa ülkelerinde doğup bü-
yüyen, kalifiye göçmenlerin kö-
ken ülkelerine geri dönmeleri-
nin avrupa ülkeleri için büyük 
bir kayıp olacağına dikkat çeken 
Özyol, “bu sadece Hollanda için 
geçerli değil. afrika’da dok-
tor olan amerika’ya gidiyor. 
Fa rk l ı  nedenlerden dolay ı . 
Diplomalarını aldıktan sonra bu 
kişilerin topluma kazandırılma-
sı gerekir. 

tüm ülkelerin bu sorunu ciddi 
şekilde düşünmesi gerekiyor. 
Hollanda göçmenler için daha 
cazip bir ülke olmalı ve yaban-
cı anlayışı değişmeli. aynı za-
manda burada yaşayanlar da 
vasıflı hale getirilmeli” dedi. 

“İnsanların sıkıntılarına 
 çözüm bulunmalı”

avusturya’yla aynı kadere sa-
hip Hollanda’da nüfusun giderek  

yaşlandığını ve özellikle sağ-
lık gibi bazı alanlarda ciddi ted-
birler alınması gerektiğini belir-
ten Özyol, kalifiye elemanların 
avrupa ülkelerinde tutulmasını 
istedi. Entegrasyon politikaları 
hakkında da konuşan Özyol şun-
ları ifade etti: 

“Eğitim psikolojisi açısından 
zorla, yaptırımlarla insanla-
ra bir şey öğretilemez. Eğer bi-
reylerin gelişimi isteniyorsa, 
onların sıkıntılarını anlayıp, 
o sık ınt ı lara çözüm bulun-
malı. Eğit imin neden gerek-
li olduğu anlatılmalı” şeklinde  
konuştu. alınması gereken ted-
birler arasnda göçmen köken-
li öğretmenlerin sayısının artı-
rılması ve eğitimin iki dilli hale 
dönüştürülmesi gerekliliği gös-
terildi.

HKP Genel Sekreteri Özlem Özyol, Hollanda’da 
yaptığı bir konuşmada Avrupa’da yaşayan  

kalifiye göçmenlerin Avrupa’da kalmalarını  
sağlamak amacıyla çalışmalar yapılması  

gerektiğine dikkat çekti. 

Ortaokul öğretmeninden şok sözler:  
“Bir Sünni Alevi ile evlenirse yüz kırk kırbaç  
cezası ile cezalandırılır, çocuk yaparsa ölür”

Cumhuriyet gazetesinden 
Mehmet Menekşe’nin ha-
berine göre, amasya’nın 

Gümüşhacıköy ilçesi Mehmet 
Paşa Ortaokulu’nda din dersi 
öğretmeni abdussamet arslan 
derste, “bir Sünni alevi ile ev-
lenirse yüz kırk kırbaç cezası 
ile cezalandırılır, çocuk yaparsa 
ölür”, “Kurtuluş Savaşı’na yar-
dım eden bayanların başı kapalı 
olduğu için biz bu savaşı kazan-
dık, bugün olsa kazanamayız”, 
“bugün eteğini kısaltan yarın li-
sede en değerli şeyini kaybeder” 
şeklinde sözler söyledi.

Velilerin şikâyeti üzerine soruş-
turma başlatılırken, okul mü-
dürü Yakup Doluer olayın abar-
tıldığını ileri sürerek, “ben ne 
soruşturma açtım ne de ince-
leme başlattım. Öğretmen ma-
sum, bir suçu yok. bu olayın 
üzerine gidersek diğer öğret-
menler de artık ders anlatırken 
ağzından bir şey kaçırmamak 
için rahatsız olacak. bütün top-

lumu kucaklayıp, kazanmamız 
lazım” diye konuştu. 

Din dersi öğretmeni abdus- 
samet arslan’ın açıklamalarıy-
la ilgili olarak okul yönetimi ve 
ilçe milli eğitim müdürlüğüne 
suç duyurusunda bulunan öğ-
renci velisi ulaş Söylemez, “O 
öğretmen, şortla gezmenin gü-
nah olduğunu söylüyor. bir kız 
öğrencinin eteğine dokunarak 
katlayıp katlamadığını kont-
rol ederek ‘Siz şimdi eteğini-
zi böyle kısaltıyorsunuz, liseye 
gidince de en değerli şeyinizi 
kaybediyorsunuz’ diye konu-
şuyor. Erkek öğrencilere anne 
ve kız kardeşlerinin başları-
nı kapatmaları için telkinler-
de bulunuyor. alevi ile Sünni 
evliliklerinin günah olduğu-
nu savunuyor. Öğretmenin bu 
tutumu çocuklarımızın psiko-
lojini bozdu. Öğrenci velile-
ri olarak öğretmen hakkındaki 
şikâyetimizi gidebildiği yere ka-
dar götüreceğiz” dedi.

tersine  
göç korkutuyor

işte türkiye’de  
eğitimin hali!

hollanda Kadın 
Platformu Başkanı 

Özlem Özyol: 
“Avrupa eğitimli 

göçmenlerin ülkel-
erine dönmesin-

den korkmalı”

türkiye’ye seyahat  
edecekler için e-vize  

zorunlu oluyor
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	 GLASEREI

Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve Pencere Camları, 
Hediyelik Eşya, Banyo Rafları, Mutfak Camları

	 CAM	BİZİM	İŞİMİZ

SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME ÜCRETİ SİGORTA 
ŞİRKETİNDEN ALINIR.

 24 saat acil arama hattı: 
 0699 110 49 021

Viyana ve Niederösterreich çevresi ve köyleri

CAMCI	TAYFUN	

Vİyana Ve nİederösterreİch çeVresİ Ve köylerİ

telefon:	01/	943	69	15
Gudrunstr. 136 A-1100 Wien - www.glasereitayfun.at
glaserei-tayfun@chello.at  - Fax: 01 / 943 69 16

İlk olay almanya’da yaşanan 
bir vergi kaçakçılığıyla bağ-
lantılı. aylardan beri hakkında 

uluslararası arama emri olan Sırp 
kökenli bir kadın, Niederösterreich 
eyaletinin Gerasdorf kasabasında 
yapılan operasyonla tutuklandı. 

38 yaşındaki zanlının alma- 
nya’da iki bakır firmasında mü-
dürlük yaptığı ve 2,6 milyon 
Euro değerinde vergi kaçırdığı 
iddia edildi. 

İkinci operasyon ise başkent 
Viyana’da  gerçekleşt i r i ld i . 
Purkytgasse karakolu polisle-
riyle beraber yürütülen operas-
yonda, Sırp kökenli bir başka ki-
şi yakalandı. 

32 yaşındaki zanlının, motorlu 
taşıt dolandırıcısı olduğu, ruh-
sat belgelerinde ve kilometre 
göstergelerinde oynamalar ya-
pıp internet ortamından araba 
sattığı iddia ediliyor.

şiddet ve  
dolandırıcılıkta  

Sırplar ön  
planda

Avusturya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı  
birimler (Bundeskriminalamt), iki önemli  
operasyona imza attı. Ekipler tarafından  

başarıyla sonuçlanan operasyonlarda   
tutuklanan şüphelilerin ikisinin de Sırp  

olması dikkat çekti.

Geçtiğimiz yılın otomo-
bil satışları ile ilgili veri-
ler açıklanırken, 2013 yılı 

bir rekora imza attı. buna göre 
geçtiğimiz yıl 664 bin 655 adet 
otomobil satışı gerçekleşirken, 
bunun tarihi bir rekor olduğu 
kaydedildi. 

ancak otomotiv sektörü bu re-
kora sevinemedi. bunun nedeni 
olarak kurun ve ÖtV’nin göster-
diği büyük artış olarak gösteri-
lirken, otomobil satışlarında ar-
tan ithalatın payının da önemli 
bir etken olduğu belirtildi. ÖtV 
artışına gerekçe olarak, satışlar 
içinde yüzde 78 oranında ithal 
araçların olması gösterildi. bu 
durum da otomotiv sektörünü 

ve bayileri köşeye sıkıştırarak 
otomobil piyasasında büyük bir 
tedirginlik yarattı.

En çok satılan araç 
Volkswagen

Markalara göre toplam otomo-
bil satışlarına (binek ve tica-
ri araçlar) bakıldığında 2013 
yılında Volkswagen 112.056 
adet satılarak zirvede yer alır-
ken, listede alman markası-
nı Renault (108.311) ve Ford 
(108.311) izledi. Dördüncü sı-
rada Fiat (97.593) yer alırken, 
Opel (55.992) beşinci, Hyundai 
(49.602) altıncı, toyota (38.443) 
yedinci ve Dacia (36.395) seki-
zinci sırada listede yer buldu. 

Türkiye’de otomobil satışları 2013 yılında rekor 
kırarken, otomotiv sektörü kur ve ÖTV artışı  

yüzünden tarihi rekora sevinemedi.

Böyle rekor olmaz olsun
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İşte Şehzade Mustafa’nın Yeniçere Ordusu karşı-
sında Kılıç merasiminde edilen dua biçiminde sıra 

ile sözleri: Bu merasim internetten izlenebilir: 

Şehzade Mustafa: 
Bismişah Allah Allah  Hü

Yolum yolunuz
Kulum kulunuz
Dolum dolunuz
Dinim dininiz

Başım yolunuzda
Canım uğrunuzda

Malım törenize kurban olsun
Dilim tercüman

Tuz, su ekmek gördüm
Yoldan ayrılırsam

Tuttuğum  Kılıç boynuma doğransın 
Mürdüm

Gerçekler demine Pir gayretine ya Ali Hü

Yeniçere Ocağı Başı:
Ey muaviye ümmeti

Ey düşman-ı Muhammedi
Siz küfrani

Biz  Şükrani
Siz bir taraf
Biz bir taraf

Sultan Süleyman:
Gök girsün

Kızıl  çıksun

Şehzade Mustafa:
Kendi kılıcımla doğranayım

Yer gibi kerteleneyim
Toprak gibi savrulayım

şehzade mustafa : “Bismişah Allah Allah hü”

  Muhteşem Yüzyıl dizisinde Yeniçeri Ordusunun bir numarası olmadan Şehzade Mustafa’nın filmde geçen 
yıl kılıç kuşanma merasimde yapılan Yeniçeri Alevi Bektaşi Duası seyircilerin olumlu anlamda dikkatinden 
kaçmamıştı.  Sunniler ve Aleviler arasına ayrılık ve gayrılık sokmaya çalışanlara ibret olsun diye burada bu 
niyazı yayınlıyarak kimsenin Müslüman olup olmadığına karar verme yetkisinin dünyada hiçbir kişi, kurum 
ve kuruluşta olmadığını, burada belge ile göstermek amacı ile bu sahneleri seyredemeyen veya bu sözleri 
okumak isteyenlerin dikkatine sunuyoruz. Viyana - avusturya’da ya-

şayan türkiye göçmen-
leri, dün gece Osmanlı 

Devleti’nin gelmiş geçmiş en se-
vilen şehzadesinin, babası Sultan 
Süleyman’ın emri ile katledilişini 
derin üzüntü ve gözyaşları ile iz-
ledi. İzleyiciler, Ebu Suud adlı 
şeyhülislamın inanılmaz fetvası 
ile gerçekleştirilen idamda, Rus 
asıllı Hürrem Sultan, Hırvat asıllı 
Rüstem Paşa ve Sırp asıllı Sokullu 
Mehmet Paşanın rolü karşı-
sında şok yaşadı. Günümüzde 
türkiye’de yaşanan sorunlarının 
temelinde bu tür entrika ve atılan 
yanlış adımlar mı var sorusunu 
soran birçok izleyicinin “Osmanlı 
tarihini bu güne kadar bize yan-
lış mı anlatmışlar ve hala anlatı-
yorlar” diye mesajları aralarında 
paylaşmasi dikkat çekti. bu du-
rumu en iyi anlatan Şehzade’nin 
sağ kolu taşlıcalı Yahya tarihin en 
hazin mersiyesinde tüm entrika-
ları anlattı. babası Kanuni Sultan 
Süleyman tarafından boğduru-
lan Şehzade Mustafa’nın ölümü, 
halkta ve onu seven, bağlılık bil-

diren askerlerde büyük şaşkın-
lık ve üzüntüye neden olurken, 
hakkında en hazin mersiyelerin 
de yazılmasına vesile oldu. türk 
edebiyatının en hazin mersiyele-
rinden biri olan Şehzade Mustafa 
Mersiyesi, Hürrem Sultan ve da-
madı Rüstem Paşa’nın birtakım 
entrikalarla Kanunî’nin tahta va-
ris olan en büyük oğlu Mustafa’yı 
idam ettirmeleri sonucu yazılmış-
tı. Şehzade Mustafa’nın idamı es-
nasında kendisi de ordu mensubu 
bir asker olan Yahya bey, hayatı-
nı tehlikeye atma pahasına, sami-
mi hislerine tercüman olan meş-
hur mersiyesini yazmıştı.Şair, 
şehzadenin ölümünü, öldürü-
lüş sebebini, çevirilen entrika-
ları ve bundan duyduğu derin 
teessürü dile getirmiş; şehza-
de hakkında yazılan mersiyele-
rin hiç birinde görülmeyen bir 
samimiyet ve cesaretle, Sultan 
Süleyman, Hürrem Sultan ve 
Rüstem Paşa’ya duyduğu öfke-
yi yer yer açıkça ve ustaca ha-
karetlerle ifade etmekten çekin-
memişti.

Avusturya türkleri 
şehzade mustafa için 

gözyaşı döktü

“Hünkarım, Ey Canum babam, Bu satırları  
okuduğunuza göre siz kendi kalbinizi söküp attınız 

bense bu yalan dünyadan göçüp gittim. Size bir babanın 
evladına kıydığı bu zalim dünyayı bırakıyorum Zira ikbal 
ve iktidar uğruna babasının canına kastetmiş bir zalim 

olarak yaşamaktansa, bir mazlum olarak  
ölmeyi eylerim”.

Şehzade Mustafa’nın, babası Kanuni tarafından katle-
dilmesi, Türkiye’de olduğu gibi diziyi izleyen Avusturya 

Türk toplumunda da büyük üzüntü yarattı.

, Hurrem Sultan ve Sadrazam 
Rüstem Paşa’nın kışkırtma ve fit-
nesi ile babası 
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Viyana’nın 
kayıp milyonları
Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan skandalda Salzburg 

şehrinin yüz milyonları kaybettiği ortaya çıkmış-
tı; aynı şekilde Linz de yolsuzluklarla milyonla-
rını kaybeden şehirler arasında. Peki ya Häupl 

yönetimindeki Viyana’da durum ne?

aralık ayının ilk haftası ya-
pılan Kontrollamt tarafın-
dan kontrolde Viyana’nın 

(Stadt Wien) İsviçre Frank’ı kurun-
da yaşanan dalgalanma sebebiy-
le 330 milyon Euro ve yapılan bir 
döviz işlemi nedeniyle (SWaP) 57 
milyon Euro kaybettiği ortaya çık-
tı. ancak yapılan anlaşma sürekli 

yenilendiği için 330 milyonluk ka-
yıp “realite” kazanmış durumda 
değil. Finansal kontrollerin ge-
reken sıkılıkta yapılmadığı orta-
ya çıkarken, 2007-2011 yılları ara-
sında Viyana ve Wien Holding’in 
risk oranı yüksek birçok finans 
aracını yürürlüğe koyduğu be-
lirtildi. Spekülasyon amaçlı ol-

masa da enerji fiyatlarındaki oy-
namayı denetleyebilmek adına 
yürürlüğe konan finansman araç-
larının Viyana yönetimini zora 
soktuğu bildirildi. Die Presse’nin 
6 aralık 2013 tarihli haberine göre 
Kontrollamt, Viyana belediye’sinin 
icraatları kapsamında merkezi ısıt-
ma ve boru hatları projelerine de 

göz attı. Raporda Wien Energie ve 
merkezi ısıtma ihalelerinde ihaleye 
katılan firmaların teklifleri arasın-
da şüpheli paralellikler tespit edil-
di. Stadt Wien’e ait, ihale açılma-
dan Macaristan’da yapılan satımlar 
şüpheli bulundu. Vatandaşlıktan 
sorumlu daire Ma35’in verileri de 
“şüpheli” listesine girdi.

ticaret ortağı arayanlar için POOl sistemi
ticarete atılmak için iyi bir 

fikriniz var ama sermayeniz 
yok? Sermayeniz var ama 

iyi bir fikriniz yok? ticarete atıl-
mak için iyi bir fikriniz ve ufak bir 
sermayeniz var ve bir ortak arıyor-
sunuz? Viyana ticaret Odası’nın 

(WK Wien) POOL adlı sistemi fark-
lı ihtiyaçlarda ama aynı amaç-
lar doğrultusunda ilerleyebilecek 
olan yatırımcıları bir araya ge-
tiriyor. bu sistem sayesinde her 
alanda kendinize bir ticaret orta-
ğı bulmanız mümkün hale geliyor. 

POOL sistemi sayesinde bir araya 
gelen türkiye göçmenleri Hatice 
İşleyen ve ayşegül Dillice’nin or-
taklaşa hayata geçirdikleri “Hatis 
Place of beauty” adlı güzellik sa-
lonu bu dayanışmanın en güzel 
örneklerinden biri. 

Bilgi için: 
POOL 
Kooperations-Service  
der WK Wien
Telefon: 01/514 50-6724
E-mail: pool@wkw.at 
Web:  wko.at/wien/pool

bu görüntü İstanbul 
Sultanahmet’teki tu-
ristik bir mekandan 

değil. Resim, Viyana’nın ün-
lü kafelerinden birinde çekil-
di. Viyana 1. bölgedeki Cafe 
Mozart, kahvaltılarında müş-
terilerinin karşısına ilginç bir 
sunumla çıkıyor. 

Sipariş edilen yumurtayı, 
Osmanlı fesiyle servis eden 
kafe, görenleri bir sürprizle 
karşı karşıya bırakıyor. 

uyg ulama hak k ında ko-
nu şa n bi r  k a fe görevl i-
si, “Kahveciler balosu’nda 
Julius Meinl, sembolü olan 
bu feslerden bolca dağıttı. 
biz de bu fesleri bu şekilde 
değerlendirmek ve müşteri-
lerimize servislerde kullan-
mayı tercih ettik” diye ko-
nuştu.

Avusturya kafesinde  
fesli kahvaltı
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türkiye basın özgürlüğünde  
sınıfta kaldı
Fransız sivil toplum örgütü Sınır Tanımayan Gazeteciler 
(RSF), 2014 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi yayınladı. 
Raporda Türkiye’nin 180 ülke arasında 154’üncü sırada  
yer alması, “Türkiye sınıfta kaldı”  
yorumlarıyla değerlendirildi.

Sınır tanımayan Gazeteciler 
Örgütünün (Reporters Sans 
Frontieres, RSF) yayınladı-

ğı 2014 Dünya basın Özgürlüğü 
endeksine göre, türkiye 180 ülke 
arasında 154. sırada yer aldı. 

“Problem ülke Türkiye”

afganistan, Ürdün ve Irak gi-
bi ülkelerin bile gerisinde kalan 
türkiye hakkında “problem ül-
ke” yorumu yapılırken, 2013 so-
nu itibariyle 60’a yakın gazeteci-
nin cezaevinde olduğuna ve Gezi 
eylemlerinde habercilere uygu-
lanan polis şiddetine atıfta bu-

lunuldu. 2005 yılında 98. sırada 
yer alan türkiye, böylece 9 sene 
içinde 56 sıra gerilemiş oldu.
Finlandiya birinci sırada, abD 
düşüşte

Listenin başında İskandinav ül-
kesi Finlandiya (1) yer alırken, 
onu Hollanda (2) ve Norveç (3) 
izledi. ab üyeleri avusturya 12., 
almanya 14. sırada kendine yer 
bulurken, abD ise 13 sıra gerile-
yerek 46. sırada yer aldı. bu dü-
şüşün sebebi olarak ülkede yaşa-
nan Edward Snowden vakası ve 
telefon kayıtlarının dinlenmesi 
gibi olaylar gösterildi.

2014 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde  
(“2014 World Press Freedom Index”), 

 basın özgürlüğü konusunda ileri ülkeler açık  
renkle gösterildi. Özellikle Kuzey Avrupa ve Batı 

ülkeleri bu kategoride tam not alırken,  
koyu renkle gösterilen ülkelerde ise basın 

alanında ciddi sıkıntılar yaşandığı belirtildi. 
180 ülke arasında 154’üncü sırada yer alan 

Türkiye’nin haritada bordo renkle işaret  
edildiği göze çarpıyor.

bezahlte anzeige
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Peygambere, ‘sakın hainleri sa-
vunma, onlara arka çıkma’ di-
ye tembihliyor. Hatta zahire ba-
kıp lehlerine hüküm vermeye 
eğilim göstermesini bile çok gö-
rerek “allah’tan af dile, hain-
leri savunmaya kalkma” diyor. 
ardından “allah’ın sana cömert-
liği, sevgisi ve merhameti olma-
saydı onlardan bir grup seni bile 
şaşırtmaya çalışmışlardı.” diye-
rek bu tür olaylara asla göz yu-
mulamayacağı, işte böyle anın-
da deşifre edilip ifşa edileceği 
ve “davanın” yara almasına asla 
müsaade edilemeyeceği gösteril-
miş oluyor.

Zırhı çalıp suçu Yahudi’nin üze-
rine atan tu’me ibn ubeyrik “din, 
iman” perdesi altında yolsuzlu-
ğunu örtbas ettireceğini sanıyor-

du. Ve “Nasıl olsa bir Müslümanı 
Yahudi karşısında zor duru-
ma düşürmez, ‘bizden’ diye göz 
yumar” diye Peygambere ge-
lip cilalı boyalı laflarla kendi-
ni suçsuz göstermeye kalktı. 
Peygamberimiz de “zahire ba-
karak”, lehine hükmedecekken 
Kur’an otomatikman harekete 
geçti ve virus proğramı gibi ola-
yı “delete” etti. Yukarıdaki ayet-
ler işte bunu anlatıyor.

“Sadece iman ettik demekle 
Cennet’e girilmez”

“Ders ve ibret olsun” diye de 
Nisa 105-115 ayetleri olarak ev-
renselleştirip kalıcı hale getiri-
yor. Gördüğünüz gibi bayağı da 
uzunca bir bölüm. tam da günü-
müzü anlatıyor. Demek ki bu tip-

lerin hiç biteceği yok.

Peki “hortumcu” tu’me ibn 
ubeyrik ne mi yaptı.

“beni bırakıp Yahudi’yi savunan 
böyle bir din olmaz olsun” diye-
rek peygamberle bağını kopardı, 
“mü’minlerin yolundan” ayrıl-
dı ve Mekke’ye gidip müşriklere 
katıldı.

Dikkat ediniz, bu kişi “peygam-
bere bağlanmış” ve “müminlerin 
yolunda” olan birisiydi.

Demek ki “mü’minler in yo-
lu” (sebilu’l-mü’minin) sadece 
“İman ettik” demekle yürünen 
bir yol değildir. İman ettik de-
mekle cennete girilebilecek bir 
yol değildir. Yolsuzluk ve hak-
sızlık (adalet-zulüm) meselesin-
de nerede duruyor, ne yapıyor-
sunuz, asıl mesele budur.

Kur’an’a dikkat edin bir takım if-
şa ve deşifreler görürsünüz. Son 
günlerin moda tabiriyle “one mi-
nute” çektiği yerler görürsünüz. 
bunların hepsinin doğrudan ve-
ya dolaylı olarak mal, mülk, hır-
sızlık, yolsuzluk, yoksulluk, ök-
süzlük, gariplik ve kimsesizlik 
ile ilgili meseleler olduğunu gö-
rüyoruz.

Örneğin Peygamberimiz “yok-
sul ve kör olan sahabeye surat 
asan zenginlere” gereğinden faz-
la ilgi göstererek yoksulu ve kö-
rü ihmal edince derhal uyarılır… 
Sahabenin birisi yolsuzluğa bu-
laşınca derhal ifşa edilir… Hatta 
hanımları arasındaki ifşalar bile 
bununla ilgilidir. Mısırlı bir çin-
gene olan Maria diğer hanımları 
arasında kıskanılıp aşağılanma-
ya maruz kalınca onu koruyan 
ayetler gelir… Eski bir köle olan 
Zeyd, Zeyneb’e karşı korunur ve 
onu boşama hakkı savunulur. 
Yani bir eski kölenin arap aris-
tokrat kızını boşayabileceği söy-
lenir…

bunların hepsi Kur’an’ın davası-
nın esas itibariyle yoksulun, ök-
süzün, mağdurun, mazlumun, 
kimsesizin davası olması sebe-
biyledir…

Çünkü Kur’an’ın “davası” öyle 
sanıldığı gibi sırf inanıp inan-
mama davası değildir. Gerçek 

hayatta karşılığı olmayan teo-
lojik, felsefi, kelami, ruhani bir 
tartışma değildir. Gerçek hayatın 
sorunları ile ilgilenen; yoksullu-
ğu, yolsuzluğu, kimsesizlerin 
durumunu, aç sabahlayanların 
halini kendine misyon belleyen 
bir davadır.

“Rabb” de, “tevhid” de, “şirk” 
de bununla ilgilidir…

Kanımca Ebuzer’in açlıktan 
ölüp çöle gömüldüğünden beri-
dir Müslümanlar bu konularda 
derin bir aymazlık ve duyarsız-
lık içine girmişlerdir. Hocaların 
ve şeyhlerin çoğu hala Ebuzer’in 
görüşlerini “aşırılık” olarak 
görürler. Halbuki aşırı giden 
Ebuzer değil; Kur’an’ın ruhunu 
Ebuzer ile birlikte o çöle gömen-
lerdir. Yoldan çıkanlar, sapanlar, 
Muhammed’in getirdiği dini ters 
yüz edenler hala ‘ne şiş yansın 
ne kebap’ türünden fetvalar ve-
rip duranlardır.

bunlar kapitalizme boy abdesti al-
dırırlar. Faizsiz bankacılık dolam-
baçlarına fetva verirler. “allah ni-
metlerini kulları üzerinde görmek 
ister” derler ancak nimetin doğru-
luk, dürüstlük, infak, güzel ahlak, 
paylaşım gibi değerler olduğunu 
bilmezler. Nimetin zenginlik ve ci-
pe binmek olduğunu sanırlar. 

“Kırkta bir” diye bir şey tutturur-
lar. Halbuki “kırkta bir” aslın-
da münafıklar için konulmuş bir 
orandır. Kaçmasınlar diye onla-
ra öyle söylenmiş. Gel gör ki bu 
oran ‘ortodoks fıkhın’ temeli ol-
muş. Oysa gerçek (sıdk/sadık) 
mü’minler senin-benim dava-
sı gütmezler. İhtiyaçtan fazlasını 
yanlarında tutmazlar. Darlıkta ve 
bollukta infak ederler, paylaşırlar, 
bölüşürler. Hem de zor zamanda, 
darlıkta, hazarda seferde, barış-
ta savaşta, iyi günde kötü günde… 
Keza nefis tezkiyesinin zikirle, tes-
pih çekmekle olacağını sanarlar 
oysa adı üzerinde nefis tezkiyesi 
(kişilik arınması) maldan vererek 
olur. “tezkiye” zekat ile aynı kök-
tendir ve zekat “mal ile arınma” 
demektir. Sürekli ve ihtiyaçtan 
fazlasını tutmayarak, oran yok… 
Kerpetenle koparır gibi verecek-
sin, acıtacak, yoksa arınamazsın! 
   
   
  İhsan Eliaçık

Dindarlar yani allah’a ve 
ahiret gününe inandıkla-
rını, Kur’an okuduklarını, 

Peygamberin yolundan gittiklerini 
söyleyenler ülkelerinin “derin vic-
danı” olmak durumundadırlar…
Çünkü Kur’an içinde yoksulun 
ve açın davası yoksa, böylesi 
dindarlık iddialarının gösteriş 
ve sahtekarlık olduğunu söyler 
(Maun suresi). Yolsuzluk yapan 
“sahabe” bile olsa deşifre eder. 
“Cemaat” duygusunun “adalet” 
duygusunun önüne geçmesine 
asla izin vermez.
İşte size bunun en çarpıcı örnek-
lerinden birisi…
Rivayete göre tu’me ibn ubeyrik 
“zırh yolsuzluğuna” bulaşmıştı. 
bir zırhı zimmetine geçirmiş ve 
olayı bir Yahudi’nin üzerine at-
mıştı. Çalıntı zırh kendinden is-
tenince inkar etti. Hakkında “so-
ruşturma” açılınca tu’me’nin 
yakınları Hz. Peygambere ge-
lerek olayı Yahudi’nin yaptığı-
nı doğrulamasını, bu yönde hü-
küm vermesini istediler. Hz. 
Peygamber de “zahire” bakıp 
lehlerinde karar vermeye eğilim 
gösterince Nisa suresinin aşağı-
daki on ayeti (105–115) nazil ol-
du… ayetlerle yaptığı hırsızlık ve 
yolsuzluk ifşa olunca tu’me ibn 
ubeyrik bunu kendine yedireme-
yerek Hz. Peygamber’in aleyhine 
döndü ve “mü’minlerin yolun-
dan” ayrılarak müşriklerin safı-
na geçti. Mekke’de yine bir hır-
sızlık olayında üzerine yıkılan 
bir duvarın altında kalarak öldü 
(Razi, İbn Kesir, Kurtubi)…

İşte sonraki çağlara yol  
göstermesi için hiç bir isim,  

yer ve zaman verilmeden olay  
üzerine inen ayetler;

“Sana gerçeğin ta kendisi olan 
Kur’an’ı indirdik ki insanlar ara-
sında allah’ın sana gösterdiği şe-
kilde hükmedesin. Sakın hainle-
rin savunucusu olma. allah’tan 
af dile. allah çok affedici, sevgi 
ve merhamet kaynağıdır; bun-
dan hiç şüphen olmasın. Hainler 
adına mücadeleye kalkışma. 
Çünkü allah, fıtratını bozarak 
günah işleyenleri sevmez. Onlar 
yaptıklarını insanlardan gizle-
yebilirler ama allah’tan gizle-
yemezler. Halbuki O’nun kabul 
etmeyeceği sözleri sayıp döker-
ken allah yanı başlarında! allah 
onların yaptıklarını çok iyi bil-

yor. Diyelim siz bu dünya haya-
tında onlara arka çıktınız, fakat 
kıyamet günü onların arkasın-
da kim duracak ve onlara kim 
vekil olacak? Oysa kim bir kötü-
lük yapar veya fıtratını bozar da 
sonra allah’tan af dilerse allah’ı 
çok affedici ve merhametli bu-
lur. Çünkü günah işleyen yalnız-
ca kendine zarar verir. allah her 
şeyi bilir, çok bilgedir. Kim bir 
hata yapar ve suç işler de sonra 
onu masum birinin üzerine atar-
sa, iftira etmiş ve açık bir günah 
işlemiş olur. allah’ın sana cö-
mertliği, sevgisi ve merhameti  

olmasaydı onlardan bir grup se-
ni bile şaşırtmaya çalışmışlar-
dı. Oysa onlar yalnız kendileri-
ni şaşırtırlar sana da asla zarar 
veremezler. Nasıl yapabilirler ki 
allah sana kitap ve bilgelik ver-
miş ve bilmediklerini sana öğret-
mektedir. allah’ın sana olan cö-
mertliği gerçekten çok büyüktür. 
Onların kapalı kapılar ardında 
çevirdikleri entrikaların çoğun-
da hayır yoktur. ancak doğru-
luk namına karşılıksız vermek, 
ortak iyi için çalışmak ve insan-
lık yararına yapılan işlerde hayır 
vardır. Ve her kim bunu allah’ın 

rızasını arayarak yaparsa yarın 
biz ona büyük bir ödül verece-
ğiz. Kim de doğruluk ve dürüst-
lük yolu apaçık gösterildikten 
sonra peygamber ile bağını ko-
parır ve müminlerin yolundan 
başka bir yola girerse onu gir-
diği o yolda bırakır ve kendi-
sini cehenneme atarız. Ne kö-
tü gidiştir o!” (Nisa; 4/105-115).

Hırsızlık yapan davadan dö-
ner

Dikkat ettiniz mi Kur’an hırsız-
lık ve yolsuzluk yapan saha-
beye “hain” diyor. İslam’dan 
döndüğü için değil; yolsuzluk 
yaptığı için hain oluyor. Çünkü 
“davadan” dönüyor. Dava ne? 
Doğruluk, dürüstlük, hak, ada-
let, yoksulun, öksüzün davası…

Yolsuzluk yapan  
Sahabe için ayet 

‘Yolsuzluk yapan Sahabe’ için inen ayet.  
Bir memlekette “yolsuzluğa” karşı en ciddi  

itirazlar dindarlardan gelmeli…

“İnsanların en hayırlısı  
en ahlaklı olanıdır.“
Sahih Hadis, Hz. Muhammed.
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bakara Süresi  81.  ayet 
:“Hayır! İş onların dedi-
ği gibi değil, gerçek şudur: 

İnsanları allah adına kandırıp, 
boğazlarına kadar günaha batan-
lar, cehennemde sonsuza dek ka-
lacaklar” tevbe Süresi: 34 : “Ey 
iman sahibleri, din adamlarin-
dan bir cogu insanlarin malleri-
ni haksizla yerler ve allah yolun-
dan geri çevirirler” Lokman Süresi 
33.ayet :“ allah’ın sözügerçektir. 
aman o yaman aldatıcı sizi allah 
ile aldatmasınlar.” tevbe Süresi 
31. ayet:“allahı bırakıp bilginle-
rini, din adamlarini ve Meryem 
oğlu Mesih`i (Hz. Isa´yi) Rab`ler 
edindiler. Halbuki hepsi de tek 
tanrı`ya kulluk etmekten başka 
bir seyle emrolunmadilar. O`ndan 
başka tanrı yoktur. O bunlarin or-
tak kostuklari seylerden yücedir.”

Sevgili Yeni Vatan Gazetesi oku-
yucuları, hepimizin ana dilimiz 
ile Kur’an’ı Ker’im’i okuyup sonra 
tedebbür (inceden inceye) ile dü-
şünmemiz konusmamız gerektigi-
ni 14 yıldır bu gazetenin sayfala-
rında sade vatandaşlar olarak rica 
ediyoruz. Niye? Çünkü mensubu 
olduğunuzu ifade ettiğiniz İslam 
dininin sahibinin sizinle direk ir-
tibata geçtigi biricik kaynak olan 
Kur`an`ı Ker`im`i okumazsanız o 
yaman aldatıcılar sizi "allah" diye-
rek aldatacaklar ve kula sizi kul ya-
pacaklar. Sefaat`ci (allah ile insan 
arasında aracı)  diye ya birini, bir 
eşyayı ya da kutsal diye tanımladı-
ğı kişileri koyup sizi korkutacaklar. 
Hatta Kur´an`i Ker`im şiddetle bir 
ruhban yani din sınıfını ya da din 
adamını red ederken sizi din adamı 
kisvesi altında Kur`an`i Ker`im  dışı 
veya anlamadığınız ayetleri bilerek 
ve cahilliğinden ve gelenekten kal-
ma yanlış anlamlandırarak aldata-
caklar. Ne diyor Lokman Süresi 33. 
"aman o yaman aldatıcı sizi allah 
diyerek aldatmasın"...Dakikada 
bir ağzına allah ve Peygamber ala-
rak insanların samimi inançları-
nı sömürenlere dikkat diyerek bir 
soru sormak istiyorum:  bunu bi-
liyor muydunuz: Kur`an`ı Ker`im 
dini meslek edinmiş bir din sını-
fının (Ruhbanlik) oluşmasını şid-
detle ve nefretle men eder.   Kim 
din adamlarını şiddetle kınıyor? 
Cenab-ı allah. Nerede? Kur`an`ı 
Ker`im`de. burada din adına ina-
nanların maddi (para, mal, mülk 
vs) ve manevi (duygusal anlam-
da her sey) varlıklarını haksızlıkla 

papazlar ve hahamlar yiyiyorsa, 
Kur`an`i Ker`im`i kendine kutsal 
kitap ilan etmiş kişilerin din adına 
iş yapar gibi gözüküp, haksızlıkla 
insanların paralarının yenebilece-
ğini hangi ayette vurgulamaktadır? 

Ne yazık  ki ,  Müslümanlar 
bu Kur`an ayetlerini geçmiş-
te olup, geçmiş olaylar olarak 
Yahudi hahamları şöyle yapmış, 
Hıristiyan papazları böyle de-
miş diye anlatırız. birçoklarımız 
ise bunlardan tamamen haber-
siz. Halbuki Kur`an`da bizzat 
allah, bize geçmişteki bu kavim-
lerin durumunu anlatıyorsa, bu-
nun önemli bir sebebi acaba yok 
mu? bu ayetleri inceden inceye 
düşünmeye(tedebbür etmek) da-
vet etmek yanlış mı? bu ayetler-
de Müslümanlara  uyarı ve öğüt 
yok mu? başka bir değişle allah 
bizzat bu iki ayette "siz de böyle 
Müslüman din adamlarının tuza-
ğına düşmeyin" öğüdü yok mu? 
"bu din adamlarının sizi allah 
diyerek aldatmasını  durumu ka-
bul etmiyorum ey kulum ve hatta 
şiddetle ve nefretle kınıyorum" 
demiyor mu Cenab-ı allah? İşte 
yukarıda tevbe Süresi 31.  Ve 34. 
ayetlerini   dikkatlere sunduk. 
Kararı düşünerek ve çevrenize 
bakarak aklınızda tartarak- siz 
ama yalnızca siz-kimseye danış-
madan karar verin. Eğer vicda-
nınız temiz ve aklınız hür ise tek 
başınıza düşünün. atın beyinle-
rinizdeki paslanmış düşünceleri 
ve  atalarımızdan kalma Kur`an`ı 
Ker`im dışı İslam diye size yut-
turulan gelenek ve görenekle-
ri. Kur`an`da allah`a mı inana-
caksınız yoksa çevrenizde size 
Kur`an dışında örnekler veren 
kişi, kurum ve kuruluşlara mı? 
Eğer ahirete inaniyorsanız he-
sabınızı tek başınıza allah`a mı 
verecekseniz yoksa çevrenizdeki 
kişilere mi? Yalnızca allah`a ve 
tek başınıza verecekseniz niye 
Kur`an`ı Ker`im`i sözde eliniz-
de tutup okumamakta direniyor 
başkaları bana anlatsın diyor-
sunuz. Orada Cenab-ı allah`in 
Kur`an`ı Ker`im`de öğütleri öbür 
tarafta kesin olduğu şüpheli riva-
yetler yok mu? benim liderim bu-
nu dedi ve yazdı lakırtıları...

Evet lakırtılar yani bos laflar..
bunlara Kur`an`i Ker`im “lakırtı-
boş laf edenler” diyor.  bkz. Sure 
31/6; Sure 74/45

İslam “en akla uygun ve en do-
ğal bir din” olduğuna göre, bir di-
nin mesajı, aklın ve bilimin reh-
berliğinde bir toplumu çağdaş bir 
toplum haline getirebilir. bakın 
avusturya`da halimize... 50 yıl-
dır buradalardayiz niye çağdaş bir 
resmimiz yok ve hatta parampar-
çayız. Güya Müslümanlarız. acaba 
Kur`an`da allah`ın öğütlediği ay-
dın, aklını kullanan insanlar mı-
yız? Niye acaba? acaba kendileri-
ni dince yetkili gören çok bilmiş 
cahillerin elinde, insanları yanlış 
yönlere sevk eden, siyasal ve mad-
di çıkar sağlayan güçlerin elinde 
din resmen bir sömüren araç ha-
line mi getirilmiş? Öyle ise bu yan-
lış mesajlar nasıl, aklın ve bilimin 
rehberi olabilir? İslam, akıl ve ay-
dınlık bir din ise, anlamı bilinme-
yen sözlerle yaşanan bir din, nasıl 
akla seslenebilir? aracıların te-
keli altında anlamadan yaşayan 

bir dinde Müslümanlar bu söz-
de Kur`an`ı Ker`im dışı gelenek 
ve görenekleri manevi yaşantının 
doğal bir biçimi sanıyorlar. Sevgili 
Yeni Vatan Gazetesi okuyucuları 
soruyorum: bu tür bir manevi ya-
şantı içerisinde olan bir toplum, 
nasıl çağdaş bir toplum olabi-
lir? Siz merak etmeyin. Kur`an`ı 
Ker`im çağın çok ilerisinde, doğ-
ru ile yanlışı birbirinden ayı-
ran bir kitap. Yapılacak iş nedir? 
bırakın çevrenizi en başta ken-
dinizi ve ailenizi kurtarın. Daha 
sonra çevrenizi. Yapılacak en acil 
şey, toplumun her bireyini doğ-
rudan ana dili doğru ve güvenilir 
tercüme-mealleri olan Kur`an`ı 
Ker`im`le tanıştırmak olacaktır. 
Dikkat ana diliniz ile Kur`an` oku-
maktan bahsediyoruz...Kur`an 
ayetlerinin açıklaması olan tefsir 
kitaplarında hassas olunması ge-
rekiyor. bakın Mehmet akif Ersoy 

zamanında bu yanlış, İsrailiyet, 
Hıristiyan kaynaklarının des-
tan ve hadislerinden etkilenmiş  
Kur`an`ı Ker`im tefsilerine nasıl 
isyan etmiş:

Hani vaaz diyen geçinen 
maskara seyhler  

var ya

Der ki,  bir tanesi peş  
tahtayı 

yumrukluyarak

Dinle, dünya neyin üstünde 
duruyor hey avanak!

Yerin altında öküz var,  
onun a ltında balık

Onun altında da bir zorlu 
deniz var kayalık,

Öteden Kürt,  
Türk atılır,  

doğru mu dersin be hoca?

Ne demek doğru mu dersin? 
Gidi cahil amuca?

Sözlerin basma değil, 
yazma kitaptan tekmil.

Kim inanmazsa kızıl kafir 
olur böylece bil.

İşte akif böyle isyan ediyor. 
bunların yanlış olduğunu söyle-
yenlere de hemen "bunlar kitap-
ta vardır" yani, "hadislerde var-
dır" diye karşısına dikilirler. akif 
’in bunlara cevabı çok serttir:

"Neb`ye atf ile  
binlerce  

herze uydurdun.  
Yıktın da din-mübini  
yeni bir din kurdun."

tercümesi şöyle : Peygamber adına 

Hadis adı altında binlerce yalan uy-
durdun. Kur`an dinini yok ettin, ye-
rine o yalanlarla yeni bidin kurdun.

 
Niye böyle bir isyan var İstiklal 
Marşı'nın şairi Mehmet arif 
Ersoy`da? akif, bu din adamı tip-
lerini böyle çok sert ve ödünsüz ce-
vaplar verirken, ne yapılması ge-
rektiğini de söylüyor:
 

Doğrudan doğruya 
Kur`an`dan alarak ilhamı

Asrın idrakini  
söyletmeliyiz İslam`ı

 
İşte burada neden Mehmet akif 
Ersoy`un Kur`an`ı Ker`im zama-
nında bir çok din uleması varken 
neden secildigini anlasiliyor...
bakın avusturya`da birçok ör-
neği var...İşte bu rahatsız olan ve 
kendilerine muhafazakar ve din-

dar olan kişilerin en büyük so-
runlarının temelinde yatan ger-
çek nedir?   Cevap basittir. bu 
kişiler Kur`an`ı Ker`im`i yavaş 
yavaş ana dilde okuyup anlama-
mışlardır. arapça ezberledikleri 
ayetlerle ve hatta ayetlere bak-
makla veya arapça ayet dinleme 
ile allah`ın rizasını kazanacak-
larını zannederler..bunu birile-
rinden öğrenmişlerdir..ancak 
Kur`an`ı Ker`im`i ana dilinde 
okuyup anlasa o yaman aldatı-
cı olan din adamı kılıklı sözde 
İdris özde İblis'in kim olduğunu 
Lokman Süresi 33. ayette tespit 
edecek: "aman o yaman aldatı-
cı seni allah diye aldatmasın." 

Kuran ve çeşitli kaynaklardan  
toparlayan,

Birol Kılıç

Din adamı,  
ruhban sınıfı  

İslam’da yoktur.  
Allah adına aracılık,  

tefecilik yapan ve yeryüzünde  
Cennet pazarlayan Evliya-i  

Şeytanlara karşı mücadeleye davet
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“Geleceğin suçlusunu yetiştirmenin  
8 basit kuralı”

Prof. Dr. Üstün Dökmen, anne ve babaları çocuk yetiştirme konusunda uyar-
mak ve bilgilendirmek için ilginç bir yazı kaleme aldı. “Geleceğin suçlusunu 
yetiştirmenin 8 basit kuralı” başlıklı yazıda Dökmen, yapılmaması gereken 

şeyleri yazarak sıkça yapılan hatalara dikkat çekti. İşte altın 8 madde..

 
 

GELECEĞİN SUÇLUSUNU 
YETİŞTİRMENİN 8 BASİT 

KURALI!
 

1 Küçükken daha, çocuğa ne  
 isterse vermeye başla! 
 Ki, herkesin onun geçimini  
 sağlamakla mükellef   
 olduğuna inansın...
 
2 Fena sözler söylediğinde 
 gül! 
 Ki, kendisinin akıllı  
 olduğuna inansın...
 
3 Ona düşünmeyi, beynini  
 kullanmayı öğretme sakın! 

 bırak, on sekizine gelince  
 kendisi karar versin... 

4 Yerde bıraktığı her şeyi  
 kaldır: kitaplarını,  
 giysilerini, pabuçlarını... 
 Onun için her şeyi sen yap!
 Ki, sorumlulukları hep   
 başkalarına yüklesin...

5 Onun önünde sık sık  
 kavga et! 
 Ki, bir gün aile parçalanırsa  
 pek de şaşırmasın...

6 Ona istediği kadar harçlık 
 
 

vermekten kaçınma! 
 asla kendi parasını kazanma 
 nın ne demek olduğunu   
 öğrenmesin...

7 Yiyecekmiş, içecekmiş, 
 konformuş, tüm arzularını  
 yerine getir! 
 Ki, istediklerini her zaman  
 elde etmeye Şartlansın... 

 8 Komşulara, öğretmenlere, 
 polise, vs. karşı hep onun 
 tarafında ol!
 Ki, hepsine karşı ön   
 yargılarla davransın...

Evet evet, bütün bunları yap!
Ki, günün birinde onun 
başına bir bela gelirse 
kendinden özür dile, ama 
onu felaket dolu bir hayata 
hazırladığın için kendine 
teşekkür etmeyi de ihmal 
etme sakın !

erkekler evlilikten neden kaçıyor?
araştırmalar erkeklerin her 

geçen gün evliliğe daha 
soğuk baktığını ortaya ko-

yuyor. Erkeklerin önemli bir bölü-
mü evlenme fikrinin modası geç-
tiğini düşünürken, diğer bir grup 
ise evlilikten ve aile sahibi olmak-
tan korkuyor. bu durumun sebe-
bi olarak birçok argüman saymak 
mümkün. 

Aile büyük bir sorumluluk

Evlilik ve aile kavramları büyük 
bir sorumluluk demek. Kişi ev-
lenince hem çevreye hem de ya-
salara karşı belli bir taahhütün 
altına girmiş hissediyor. aile, ar-
kadaş, komşu baskısı derken de 
evlilik erkeklerin gözünde çok 
büyük bir fenomene dönüşüyor. 
bu da birçok erkeğin böyle bir ta-

ahhüt altına girmeye yanaşma-
masına neden oluyor.

Bekarlık özgürlüktür düşüncesi

bir diğer sorun ise evlilikle öz-
gürlüğün kısıtlandığı düşüncesi. 
Kadınlar evliliği genelde aileden 
uzaklaşıp özgürleşmek olarak 

görürken, erkekler için durum 
tam tersi. bekarlıkta istediği gibi 
gezip tozan ve hiç kimseye hesap 
vermek zorunda olmayan erkek, 
nikahtan sonra ise kendi hayatı-
nın kısıtlanmış ve bağımlı olaca-
ğını düşünüyor. 

aynı şekilde toplumda boşanma-
ların artması, çiftler arasındaki 
sorunlar ve geçimsizlik konusu 
birçok erkeğin gözünü korkutu-
yor. arkadaşlarından ve çevre-
sinden bu tür kötü haberler du-
yan birçok insan, bu durum için 
“acaba benim başıma da gelir 
mi” sorusunu kendilerine soru-
yorlar. bu durum toplumda her 
geçen gün daha az kişinin evli-
lik müessesesini önemsemesi-
ne ve resmi nikahsız yaşaması-
na yol açıyor.

Prof. Dr. Üstün Dökmen

    

Bilim adamları, 7000 yıl öncesinden kalıntıları 
inceledi ve Avrupa’da yaşayan ilk insanların  

karakteristik özelliklerini ortaya çıkardı.  
Buna göre ilk Avrupalılar esmer tenli,  

siyah saçlı ve mavi gözlü.

Yapılan araştırmalar sonu-
cu, 7000 yıl öncesinde-
ki ilk avrupalıların esmer 

tenli, siyah saçlı ve mavi gözlü 
olduğu ortaya çıktı. 2006 yılın-
da İspanya’nın Kuzeybatısındaki 
La brana kasabası yakınlarında-
ki arintero mağarasında bulunan 
kalıntılar üzerinde bilim adamla-
rının yaptığı deneyler sonucu or-
taya çıkarılan avcı DNa’sına La 
brana 1 adı verildi. Erkek iske-
letinin yaklaşık 7000 yıl önce-
sine, Mezolitik çağa ait olduğu  
belirlendi.

uzmanlar, La brana 1 adlı avcı-
nın, avrupa ve afrika genleri-
nin bir kombinasyonu olduğu-
nu ortaya çıkardı. araştırmanın 
başında bulunan barcelona 
Evrimsel biyoloji Enstitüsü’nden 
P r o f .  C a r le s  L a lu e z a - Fox , 
“Genlerdeki afrikalı DNa’sının, 
avrupalıların açık renklerin-

de belirlemede payı olduğunun 
ortaya çıkması bizi çok şaşırt-
tı. Daha büyük bir sürpriz ise, 
bu genetik varyasyonların ma-
vi göz ürettiğini görmüş olma-
mız” diye konuştu. bu durum, 
ilk avrupalıların beyaz tenli ol-
duğu düşüncesini de tartışmaya 
açmış oldu.

araştırmayla ilgili birçok il-
ginç detay paylaşılırken, La 
brana’nın esmer olmasına rağ-
men İskandinav ırklarıyla ben-
zerlikler gösterdiği kaydedildi. 

İskeletin aynı şekilde 20.000 yıl 
önce baykal Gölü ve Sibirya ya-
kınlarında yaşayan insanlarla 
da ortak noktaları olduğu vur-
gulanırken, Prof. Lalueza-Fox, 
“bu veriler bize Orta- ve batı 
avrasya’da yaşayan nüfuslar 
arasında genetik devamlılık ol-
duğunu gösteriyor” dedi.

ilk Avrupalının 
esmer olduğu 

ortaya çıktı

Nargile sigaradan  
daha zararlı

Dr. apaydın, özellikle son 
yıllarda popularitesi ar-
tan ve gençlerin sık sık 

uğradıkları nargile kafelerin 
bu denli sevilmelerinin sebebi-
ni “nargilenin sigara kadar sağ-

lığa zararlı olmadığı yönündeki 
düşünce” olarak açıklayıp, nar-
gilenin özellikle ağız, gırtlak ve 
akciğer kanseri,dolaşım siste-
mi hastalıkları ve damar t ı-
kanıkl ığ ına yol açt ığ ını be-
lirtti. apaydın sözlerine şöyle  
devam etti: 

“Son yıllarda erişimi daha da ko-
laylaşan aromalı nargile ise tütü-
nün zararının algılanmasını en-
gellemektedir. Gençler aromalı 
nargileyi zararsız bir alışkanlık 
olarak değerlendirip bağımlılık 
kazanmaktadır. Hijyen koşulla-
rına uyulmadığında başta tüber-
küloz ve hepatit olmak üzere bir-
çok hastalık da nargile yoluyla 
bulaşabilmektedir.”

Sigara içmeyenlerin bile zaman zaman içmekten 
keyif aldığı nargilenin, aslında sigaradan kat  

kat daha zararlı olduğu ortaya çıktı. Göğüs  
Hastalıkları ve tüberküloz uzmanı Dr. Murat 
Apaydın, “Hammaddesi tütün olan nargile,  

sigaranın bütün zararlarını bünyesinde  
taşımaktadır. Ayrıca kullanılan kömürün de 

 zararlı etkisiyle birleşince nargile iki kat daha 
zararlıdır” diye konuştu.



bezahlte anzeige


