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Sayfa 
3`de

BU dÜŞmANlIĞIN sONU Ne OlAcAK ?

VARAN 2  
Bundan 2 sene önce 
başkanlığını Heinz Christian 
Strache’nin yaptığı FPÖ 
Partisine bağlı ve finanse 
edilen FPÖ Eğitim Enstitüsü 
(“Freiheitliche Bildungs-
institut”) tarafından düzen-
lenen seminerlerde İslam ve 
Hz. Muhammed aleyhinde 
iftiralarda bulunan ve mah-
keme tarafından suçlu bulu-
nan Elisabeth Sabaditsch-
Wolff’a, bir şok da Temyiz 
Kurulu’ndan geldi. Karara 
itiraz eden Wolff’u haksız 
bulan Temyiz Kurulu, mah-
kemenin kararını onayladı. 
FPÖ  lü Milletvekili Susanne 
Winter`de Peygambere 
Hakaretten mahkum 
olmuştu. Sayfa 10-11`de
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ayıptır, yazıktır, günahtır:
Temsilciler uyuyor mu?

Bu   konuda Denkleştirme (‘Gleichstellung’) 
sorunu Yeni Vatan Gaztesin’de şöyle dile 
getiriyor Ticaret Odası Taksiciler locası 

üyesi SPÖ’lü Osman Doğan: “Sektörde yapı-
lan düzenlemelere ek olarak, vatandaşlarımızı 
firma kurma konusunda bilgilendirmek isti-
yorum. Son Ticaret Odası seçimlerinde, ÖVP 
Türk kökenli aday göstererek Türkiye göçmen-
lerinden yüksek oy aldı. Seçimden sonra da 
Türkiye toplumuna şirin görünmek için, Türk 
vatandaşlarına Ticaret Odası’na seçilme hakkı 
verildi. Eskiden vatandaşlarımız seçimlerde 
oy kullanabiliyor fakat seçilemiyorlardı, bu 
durum ortadan kalkmış oldu. 

Fakat öte yandan kapalı kapılar ardından, Türk 
vatandaşlarının bazı sektörlerde (taksi dâhil) 
denkleştirme yapılarak firma kurma hakkı-
nı ellerinden almak için bir teklif verdiler. Bu 
teklif şu anda Bakanlık’ta ve kabul edilecek 
gibi görünüyor. Bu yüzden özellikle taksi sek-
töründe, Türk vatandaşı olup da firma kurmak 
isteyenlerin acele etmelerini tavsiye ediyo-
rum. Kazanılmış bir hak olan denkleştirme 
hakkı Türk vatandaşlarından niye alınıyor?”  
Türk vatandaşı esnaf ve iş adamlarının seçil-
me hakkını Ticaret Odasında ÖVP grubunun 
sağladığını biliyoruz. Peki, böyle Türk vatan-
daşlarını ilerde Avusturya vatandaşı olan iş-
letme ruhsatı sahiplerine maddi olarak her ay 
göbekten bağlayacak kanuna karşı SPÖ niye 
karşı çıkamadı? ÖVP, Ticaret Odası’nda bu ka-
rarın alınması için ne hakla lobi yapar? Türk 
vatandaşlarının hakkının yendiği konusunda 
Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği ne 

yaptı ve ne yapacak? Bu duruma dur demesi 
gerekmez mi? Öbür taraftan FPÖ partisi lideri 
için ‘Strache iyi insandır’ diyen ve bu sözünü 
geri almadığı gibi Peygamber’in söylediği şüp-
heli iki hadisi referans gösterip ‘Strache iyi 
insandır çünkü..’ diye altını ikinci kez çizen, 
tüm Avusturya’da Müslümanları temsil ettiği-
ni iddia eden Avusturya İslam İşleri Başkanı, 
FPÖ’nün İslam peygamberine son hakareti kar-
şısında, kamuoyuna Almanca dilinde niye sert 
bir açıklama yollamadı? Başka dinin peygam-
berine böyle terbiyesizce iftiralar atılsa, o din 
toplumunun temsilcileri buna tepki göstermez 
miydi?  Mesela Yahudi bir başkan böyle haka-
retler karşısında, dünyayı bu sözleri söyleyene 
dar etmez miydi? FPÖ lideri Strache ise hala 
İslam dinine ve peygamberine çirkince hakaret 
eden Elisabeth Sabaditsch-Wolff  adlı bayana 
sahip çıkarak, kendisinin bir İslam uzmanı ol-
duğunu ifade ediyor. Bu durum Avusturya’da 

yaşayan Türkiye göçmenlerinin  nasıl ikiyüzlü 
bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu göste-
riyor. Avusturya’da partilerde veya başka ku-
rumlarda Türkiye göçmenlerini temsil ettiğini 
iddia eden insanlar neredeler? Bu kadar kor-
kak, temsil yeteneği düşük, arka kapılardan 
insanların ayağını kaydırma oyunları peşinden 
koşanlar, göçmenleri kışkırtmak için oynanan 
bu oyunlara karşı niye tepki göstermiyorlar? 
Çıkarcı bir zihniyetle kendisi ve çevresinin işle-
rini halletmekten başka derdi olmayan bu kişi-
ler alemi şaşkın  Milleti aptal mı zannediyorlar? 
Rakiplerinin namusları ve şerefleri ile oynama, 
onları aşağılama veya Türkiye göçmenleri ara-
sında mezhep veya ırk düşmanlığı yapmayı 
bırakması gereken bu ‘İdris kılıklı İblisler’ ar-
tık  insan gibi .çalışmayacaklar ise niye hala 
o kartvizitlerini orada burada dağıtıp Türkiye 
göçmenleri üzerinden rant sağlıyorlar? 
Ayıptır, yazıktır günahtır...

Türk vatandaşı olup taksicilik başta olmak üzere birçok iş 
alanında işletme ruhsatı (‘Gewerbeschein)’ almak isteyecek 
insanları  Avusturya vatandaşı ile kolayca denk tutarak 
işletme ruhsatı almasını sağlayacak ‘Denkleştirme’ kanunu 
(Gleichstellung) iptal mı ediliyor? Kazanılmış bir hak nasıl 
kaybediliyor? Temsilciler Kedi gibi mışıl mışıl niye uyuyor ?

BaŞYazi | 

Son zamanlarda Avustu-
rya’daki – ve özellikle 
Viyana’daki – hayat paha-

lılığını konu alan araştırmalara 
bir yenisi daha eklendi. Viyana 
İşçi Odası tarafından yürütülen 
çalışma da, birçok gıda mad-
desinin Viyana’da Berlin’de ol-

duğundan daha pahalı oldu-
ğunu kanıtlıyor. Örnek olarak 
Almanya’nın başkentinde tavuk 
butunun kilosu 2,18 € tutarken, 
aynı ürünün fiyatı Viyana’da 
6,78 €. Aynı şekilde dana bon-
filesi de Berlin’de olduğundan 
1,60 € daha pahalı. 

Viyana, yiyecek 
fiyatlarında 

Berlin’i solladı

Viyana- Avusturya İstatistik 
Kurumu’nun açıkladığı 
verilere göre, 2011 yılın-

da Avusturya’da enflasyon pat-
laması yaşandı. Fiyatların or-
talama % 3,3 artığına dikkat 
çekilirken, bu sayı 1993’ten beri 
en yüksek enflasyon oranı olma 
niteliği taşıyor. Benzin ve doğal-
gaz gibi temel ihtiyaçların yanı 
sıra, zam gelen ürünler arasında 
birçok gıda maddesi ve içecek de 

bulunuyor.Fiyat artışı listesinde 
ilk sırayı şeftali alıyor. 2011 yılın-
da bir önceki yıla oranla fiyatı 
% 50 artan şeftalinin ardından, 
kahve çekirdeği, yakıt ve çocuk 
pantolonu geliyor. 

Özellikle insanların günlük ve 
haftalık ihtiyaçlarının fiyatının 
birden yükselmesi, birçok va-
tandaşın bütçesini zorlayacağa 
benziyor. Özellikle alt tabakayı 

maddi olarak zor durumda bı-
rakacak olan zamlar konusun-
da Avusturya İstatistik Kurumu 
Müdürü Konrad Pesendorfer, 
konu hakkında; “Bu fiyat artış-
ları en çok, gelirinin büyük bir 
bölümünü oturduğu eve ve gıda 
maddelerine ayıranları etkileye-
cek” diye konuştu. Buna karşın 
fiyatları geçtiğimiz sene içinde 
düşen ürünler de var. Uydu an-
tenlerinde % 13, dizüstü bilgisa-

yarlarında (laptoplarda) % 11 ve 
arabalarda da % 1 fiyat düşüşü 
yaşandı.  Diğer yandan fiyatla-
rın Euro bölgesindeki birçok ül-
keden daha hızlı artması da dik-
kat çekiyor.  

Bu yıl için öngörülen enflas-
yon oranı % 2,1 olsa da, bu bil-
gi vatandaşı teselli etmeye yet-
meyecek gibi gözüküyor. AB ve 
Euro’nun daha detaylı olarak 
sorgulandığı şu günlerde, yük-
sek enflasyon oranı önümüzdeki 
süreçte tartışmaların odak nok-
tası olacak gibi gözüküyor.

Enflasyon patlaması

Viyana İşçi Odası’nın (AK /“Arbeiterkammer Wien”) 
son dönemde yaptığı bir araştırma, Viyana’da haya-
tın pahalılaştığını gözler önüne seriyor. Şehrin bir 
başka başkent olan Berlin’le karşılaştırıldığı araş-
tırmada, gıda maddelerinde iki şehir arasında % 
10’luk bir fiyat farkı olduğu ortaya çıktı.   AK başkanı 
Tumpel buna tepki gösterdi. 

Son zamanlarda Avus-
turya’da yaşanan eko-
n o m i k  s ı k ı n t ı l a r ı n 

Viyanalılara faturası ağır 
oldu. Eyalet yönetimi 
tarafından planla-
nan tasarruf paket-
leri ve uygulanacak 
kemer sıkma poli-
tikaları gündemi yo-
ğun bir şekilde meşgul 
ederken ve yeni vergiler tartışı-
lırken, eyalette 2012 yılında yü-
rürlüğe girecek zamlar açıklan-
dı. Birçok alanda vatandaşları 
etkileyecek zamlardan işte ba-
zıları:

• Yeni yıl ile birlikte yürür-
lüğe giren yeni fiyat tarifesiyle, 
birçok belediye hizmeti pahalı-
laştı. Bunların başında % 33’lük 
zam ile su ve % 6’lık zam ile çöp 
toplama gelirken, köpek ruhsa-
tı bedelinin % 65 artması da dik-
kat çekiyor.

• Çok tepki çeken yenilikler-
den biri de park ücretlerine ya-
pılan zamlar. 1 Mart’tan itibaren 
1 saatlik park 60 cent yerine 1 €, 
2 saatlik park ise 2,40 yerine 4 € 
tutacak. Bunun yanında zamla 
birlikte arabanın çekilmesi ha-
linde ödenecek ceza cep yakar 
nitelikte: Eskiden 192 € olan ce-
za, 242 €’ya çıkacak.

• 
İ ş ç i 

B ay r a m ı 
olan 1 May-

ıs’tan itiba-
ren ise Viyanalıları toplu ta-
şıma ücretlerinde fiyat artışı 
bekliyor. 20 cent zamla bir bile-
tin (Einzelfahrschein) fiyatı ar-
tık 2 € olacak. 

Bu dönemden sonra haftalık bi-
letin fiyatı da 14 €’dan 15 €’ya 
yükselecek. Diğer yandan bu 
zamlara teselli sayılabilecek tek 
şey ise yıllık biletin (Jahreskarte) 
365 €’ya düşecek olması. 

• Son olarak 1 Eylül itibariyle 
yürürlüğe girecek uygulamayla 
dönemlik öğrenci biletlerinin 
(Semesterkarte) geçerlilik süre-
si 4 aydan 5 aya çıkarılıyor. Şu 
anda 128,50 € olan dört aylık öğ-
renci biletinin süresinin uzatıl-
masıyla, doğal olarak fiyatı da 
artacak: 1 Eylül’den itibaren bi-
let ücreti 150 €.

Yeni yıl Viyana’ya 
zamlarla geldi



5OCAK 2012 • SAYI 130 • Yenİ VATAn HABER

Viyana – 2011 Aralık istatistikle-
ri emeklilikle ilgili yeni bir reko-
ru ortaya koyuyor. Ülke çapın-
da ödenen emekli aylığı sayısı 
2,259.152’ye ulaştı. Bu istatisti-
ğin içinde memurla-
rın olmadığını hatır-
latmakta yarar var. 
Buna ek olarak, dev-
let memurları da ma-
lum olduğu üzere 
ağır işçi maaşlarını 
yükseltmeye devam 
ediyor.

Bunun yanı sıra erken emek-
li ve malulen emekli olanların 
sayısı da geçtiğimiz yıla oranla 
net bir artış gösterdi. Bu iki gru-
ba dâhil olan kişi sayısı 331.000. 
Aynı şekilde “ağır işçilik” diye 
tabir edilen başka bir emeklilik 
türü yine artış gösteren bir yol. 
Bir önceki yıla göre 2011 yılın-
da 5.000 kişi daha fazla ağır işçi 
emeklisi oldu. 5 yıl öncenin veri-
lerine bakıldığında ise, o zaman 

sadece 13.500 kişinin bu statüy-
le emekli olduğunu görüyoruz. 
Erken emekliliğin devamı nite-
liği taşıyan koridor emeklilikte 
de durum farklı değil; bu şekil-

deki emeklilerin sayı-
sı 10.000’den 13.000’e 
yükselmiş durumda. 

Bütün bu gelişme-
ler karşısında konuy-
la ilgili sorulan soru-
lara alışılmış rahat 
üslubuyla yanıt ve-

ren Sosyal Güvenlik Bakanı 
Hundstorfer, şu açıklamalar-
da bulundu: “Genel Sosyal 
Sigortalar Yasası’nın başlangı-
cından, yani 1956 yılından beri 
emekli maaşları sürekli bir ar-
tış içinde. Geçen bu zaman dili-
minde hayat beklentisi de aynı 
şekilde hep yükselmiş durum-
da. Önümüzdeki on yıllarda da 
bu gelişim süreci devam edecek 
ve daha yüksek yaşlarda emek-
lilik konuları tartışılacak.” 

Emeklilikte 
rekor artış

Viyana- Türkiye göçmenleri-
ne karşı Avusturya basınında 
ve özellikle FPÖ Partisi tara-
fından yapılan barız ırkçı ifade 
ve haberler meyvelarini verme-
ye devam ediyor. Türk köken-
li Viyanalı Ali A., Mariahilfer 
caddesinde yürürken ırkçı bir 

çetenin hedefi oldu. Europlatz 
yakınlar ında dör t  k iş i l ik 
Avusturya’lı bir grubun ani sal-
dırısına uğrayan Türkiye göç-
meni, sokak ortasında ağır şe-
kilde darp edildi. Irkçı çetenin 
hamlesine hazırlıksız yakala-
nan ve aldığı darbeler sonucu 

vücudunun birçok yerinde mor-
luklar oluşan Ali A, ciddi şekil-
de yaralandı. 

Hastaneye kaldırılıp muaye-
ne edildikten sonra açıklama 
yapan Türk kökenli vatandaş; 
“Bana saldıran dazlaklar kor-

kak ve ancak grup olarak güçlü. 
İlk önce beni dövüp yere serdi-
ler, sonra da yerde yatarken bir 
kadın tekmelerle üzerime sal-
dırdı. Ben 8 yıl önce de saldırı-
ya uğramıştım. İnşallah polis 
bu sefer suçluları yakalar” diye 
konuştu.  

Türk gencine ırkçı çete saldırısı
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Avusturya basınından muha-
birlerin olduğu baskındlarda 
6 kişilik bir ekibin düzenle-

diği baskında, maliye polisi kimlik 
ve belge kontrolü yaparak, çalışan-
ları kontrol etti.  Türkiye göçmenle-

rinin işlettiği pizza ve dönercirleri 
Yeni Vatan Gazetesi bu vesile uyar-
mak ve bu konuda yanlışları düze-
letmeleri amacı bu baskında geçen 
olayları kısa olarak toparladı.
Avusturya çapında eş zamanlı ya-

pılan operasyonlarda pizza zinciri-
nin farklı şubelerine baskın düzen-
leyen Viyana mali polisi, sigortasız 
çalıştırılan kuryeleri ve çalışanları 
teker teker tespit etti. Alsergrund 
şubesinde de durum pek iç açı-
cı değildi. Mali Polis Franz Kurz, 
yaptığı açıklamada şunları söyle-
di: “Bu şubeyi uzun süredir takip 
ediyorduk. Çünkü pizza dağıtımı 
için normal olmayan fiyatlar, biz-
de şüphe uyandırmıştı. Dolayısıyla 
burada önemli oranda vergi kaçı-
rıldığını tahmin ettik. Diğer türlü 
fiyatları açıklamak mümkün değil 
zaten.”

Polisin üstünde durduğu konu 
olan kuryelerin iş sözleşmelerine 
de değinen Kurz, şöyle devam et-
ti: “Genellikle baskınlarda yakala-
nanlar, kuryelerin şirketten bağım-

sız olarak çalıştığını, dolayısıyla 
sigortalarının yaptırılmasının şart 
olmadığını iddia ediyorlar. Ancak 
bu durum sadece sahte işçilik ve 
yolsuzluk olarak tanımlanabilir.”

Kontrol  gününün sonunda 
Avusturya çapında 42 kişi hakkın-
da suç duyurusunda bulunuldu. 24 
pizza kuryesinin sosyal sigorta sis-
teminde kayıtlı olmadığı belirlenir-
ken, bunlardan 18’inin yasal çalış-
ma izni bile olmadığı ortaya çıktı. 
Uzun ve titiz bir şekilde yürütülen 
teftişin ardından görevini tamam-
layan polis ekibi pizza restoranı-
nı terk ederken Memur Kurz, diğer 
dükkân sahiplerine gözdağı ver-
meyi de ihmal etmeyerek sözlerini 
şöyle noktaladı: “Bu daha sadece 
başlangıç. 2012 yılında bunun gi-
bi birçok operasyonumuz olacak.”

Pizza ve dönercilere 
Maliye polisi baskını

Viyana-8 Ocak günü Viyana-Alsergrund’da bir pizza restoranları ve dönercilere, sürpriz bir şekilde gelen 
davetsiz misafirleri konuk etti. Ancak bu kişiler alışılmış olarak dışında pizza yemeye değil, işyerini teftiş 
etmeye gelmişlerdi.  Yeni Vatan Gazetesi tüm işletmeleri  dikkatli olmaya davet ediyor.

“Ankerbrot” firmasının 
“Viyana-Favoriten” 
bölgesinde düzen-

lediği Noel kutlamasına katı-
lan FPÖ Lideri Heinz-Christian 
Strache, bir bankacının hedefi 
oldu. 40 yaşındaki bankacı, atış-
tırmalık olarak elinde olan sa-
lamlı sandviçi Strache’ye 
doğru fırlattı. Ancak ün-
lü siyasetçiye isabet et-
meyen salamlı sandviç 
“Wurstsemmel”, 
Strache’nin koruması-
nıçok korkutmuş ola-
cak ki, bunu atan banka-

cıyı potansiyel bir düşman olarak 
görerek kaba kuvvete başvurdu. 

Yumruklarıyla bankacıya saldı-
ran koruma, 40 yaşlarında bir ai-
le babası olan bankacının yüzü-
nün yara içinde kalmasına yol açtı. 
Mağdur, daha sonra tedavi edil-

mek üzere ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. 

Bankacıyı, ağır şe-
kilde yaralayan 
koruma görevli-
si hakkında suç 

duyurusunda bu-
lunuldu. 

Strache’ye 
salamlı saldırı 

girişimi

Avusturya basınında özellikle 
Türkite göçmenlerinin ‘Çöp 
ayırma’ konusunda duyarsız 

oldukları şikayetlerini okuyuyoruz. 
Aslında doğaya saygı ve insanlara 
saygı gereği  çöp ayırma konusun-
da en dikkatli olması gereken kişi-
ler Türkiye göçmenleri olması ge-
rekmez mi? Yeni Vatan Gazetesi 
belki yazılarını bugüne kadar an-
lamadığımızdan yola çıkarek aşa-
ğıda tercümeyi birebir yaptı.

Çöp ayırma

Lütfen çöplerimizi ayırma konu-
sunda daha fazla duyarlı olalım.
Plastik şişeler, kâğıt atıkları ve 
metaller gibi, alüminyum kutu-
lar, cam şişeler ve organik atıklar 
da değerli hammadde içerdikleri 
için diğer çöplerle birlikte değil, 
ayrı çöplerle toplanmalıdır. Bu şe-
kilde hem çöp toplama masrafla-
rı azalmaktadır, hem de çevreyi 

korumaya özen gösterilmektedir. 
Avluda kâğıt konteynırları bulun-
maktadır. Bunlara kesinlikle plas-
tik/diğer çöpleri atmayınız. Cam, 
metal, plastik ve organik atıklar 
için olan diğer konteynırlar ise 
Preysingasse/ Hütteldorfstraße, 
Hütteldorfstraße/ Schwegler-
straße ve Schweglerstraße/ 
Mærzstraße caddelerinin köşele-
rinde bulunmaktadır. Apartman 
yönetimi

Süryaniler 
'vatanı'na 
dönüyor
80'li yıllarda 

Avrupa'ya göçen 
2.845 Süryani 

ailesinin 91'i geri 
döndü. 

Süryaniler yaklaşık 5 
bin yıl Mardin, Şırnak 
ve Batman’ı kapsa-

yan ‘Turabdin’ bölgesinde 
yaşadı. Ne var ki 1980’li yıl-
lardan başlayarak bölgede 
hâkim olan çatışma ortamı 
yüzünden Turabdin, 2.845 
Süryani ailesini göç verdi. 
Ancak 2000’li yıllarla bir-
likte Süryanilerin memleket 
özlemi baskın geldi ve bu ai-
lelerden 91’i geri döndü. Pek 
çok aile de tatillerini geçir-
mek için ağırlıklı olarak yaz 
aylarında vatanlarının yolu-
nu tutuyor.

Bölgede umut verici şey-
ler de oluyor. Mardin’de, 
Müslüman ve Hıristiyan 
nüfusun birlikte yaşadığı 
Anhil’de muhtarlık seçim-
siz olarak Süryani Kenan 
Karataş’a verilmiş. İsviçre’de 
geçen 20 yılın ardından 
Şırnak’a dönen Papaz Saliba 
Erden oğlunu burada evlen-
dirmiş. 

Çöp ayırma 



8 HABER Yenİ VATAn • SAYI 130 • OCAK 2012

Umutlarını,  gelecekleri-
ni yaşatmak için gittikle-
ri Avusturya’da bulunan 

Türk nüfusunun büyük bölümü-
nü temsil eden Yozgatlılar’ın bu-
luşması her zaman olduğu gi-
bi örnek görüntülere sahne oldu. 
Avusturya Yeşiller Partisinin Türk 

kökenli milletvekili Alev Korun, 
Viyana Başkonsolosu Mehmet 
Emin Yağlı, Maliye, Tarım ve 
Köyişleri eski Bakanı Lütfullah 
Kayalar, Üsküdar Kaymakamı 
Süleyman Erdoğan, Avusturya 
Diyanet İşleri Başkanı  Fuat Sanaç, 
Yozgat Platformu Başkanı Kazım 

Ekinci, İstanbul Yozgat Kültür ve 
Dayanışma Derneği Başkan vekili 
Mümin Günler ve Genel Sekreteri 
Hüsref Uca, Hollanda Yozgatlılar 
Federasyonu Genel Sekreteri 
Nihat Koçak, Hollanda Sırçalı 
Tekke Dernek Başkanı Erhan 
Tanış, Yozgat Sanayi ve Ticaret 

Odası Başkanı Metin Özışık ve 
Yönetimi, Avrupa'da faaliyet gös-
teren çok sayıda İşadamları, 
Köy-Kasaba ve ilçe Dernek baş-
kanları, çok sayıda Yozgatlının 
katılımıyla gerçekleştirilen gecede 
çok sayıda katılımcı ayakta kaldı. 
Sunuculuğunu İleri gazetesi ya-
zarı Rıfat Çakır'ın yaptığı gecede 
Başkan Feyzullah Andak, birlik 
ve beraberliğin önemine vurgu ya-
parak, Fedrasyonlarının 3 yıl içeri-
sinde çok büyük mesafeler katet-
tiğini, Avusturya yerel yönetimleri 
tarafından dikkate alınarak kabul 
gördüğünü ve bu ülke'de en bü-
yük sivil toplum örgütü oldukla-
rını söyledi. 

Avusturya ve diğer Avrupa ülke-
leriyle, Türkiye'den de çok sayıda 
yazılı ve görsel basının ilgi göster-
diği gece bir çok kanalda flaş ha-
ber olarak yayınlandı. Gecede ko-
nuşma yapan Lutfullah Kayalar 
AYFED’in ne kadar güzel çalısma-
lar yaptığını bildiği için mutlaka 
bu geceye katılarak Avusturya’da 
yasayan hemşehrilerimle bir ara-
da olmak istediğini dile getirdi.  
AYFED Yönetimi Kurulunda eme-
ği geçenlere plaket takdim edilme-
si ile son buldu

Yozgat Viyana’da yaşadı

Avusturya Yozgatlılar Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu Kültür ve sanat 
gecesi muhteşem görüntülere sahne oldu. Yozgat eski bakanlarından Lutfullah 

Kayalar’ın ve Yozgat TSO heyetinin de hemşehrilerini yalnız bırakamadığı, birlik 
ve beraberlik adına tüm dünyaya mesajların verildiği gecede hemşehrilerimiz, 

sanatcılar Hülya Yıldız, Murat Balaban ve Mustafa Tatlıtürk’ün birbirinden 
güzel şarkıları ile eğlendiler.  Yozgatlılar, Avusturya’nın başkenti Viyana’da bu 

yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Kültür ve Sanat gecesinde biraraya geldiler. 
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Hukuksal süreç devam eder-
ken uluslararası bir kam-
panya yürüten ve her yerde 

ifade özgürlüğünü savunduğunu 
dile getiren Sabaditsch-Wolff da-
vası, gündemde geniş yer bulma-
sının ardından, birçok tartışmanın 
da odak noktası oldu. Tartışmalar 
uluslararası ortama taşınırken 
Avusturyalı aktiviste destek ve-
renler arasında Hollanda’nın aşırı 
sağcı siyasetçisi Geert Wilders de 
bulunuyor. Sabaditsch-Wolff ’un 
kampanyasını yürüttüğü internet 
sitesinde, Wilders’den aldığı des-
tek mektubuna da ulaşmak müm-
kün. 

Yine internet sitesinde izlenebi-
len bir videoda, Kanadalı bir ga-
zeteciye verdiği röportajda süreci 
anlatan Wolff, seminerlerde ifa-
de özgürlüğünün yok olduğundan 
bahsettiğini söylüyor. Bu ifadesi-
ni desteklemek için verdiği örnek 
ise dikkat çekici: “FPÖ tarafından 
İslam dini ve gerektirdikleri hak-
kında seminer vermek için davet 
edilmiştim. Seminer sırasında ar-
tık ifade özgürlüğümüz olmadığı-
nı, bunun nedeninin de ırkçılık ve 
yabancı korkusu olduğunu belirt-
tim. Bu söylediğimi açmak için de; 
‘Kim bugün çıkıp da İslam’ın ‘bok-
tan’ olduğunu söyleyebilir?’ de-
dim. Diğer bir nokta ise – ki beni 
mahkûm ettiren – hepimizin bildi-
ği bir konu; ‘Muhammed Ayşe’yle 
6 yaşındayken evlendi ve 9 yaşın-
dayken cinsel ilişkiye girdi. Bu 
davranışa ‘pedofili’ (sübyancılık) 
demeyeceksek ne diyeceğiz?’ Bu 
sözler beni mahkûm ettirdi.”

Elisabeth Sabatsch-Wolff ’tan 
20 Aralık’taki basın toplantı-
sına davetinin Almanca dilin-
den Türkçe diline tercünesi şöy-
le: “Viyana – İslam Uzmanı 
Elisabeth Sabaditisch-Wolff, 14 
Şubat 2011 tarihinde dini aşağı-
lama suçundan 2 ay hapis ceza-
sına çarptırılmıştı.  Fakat İslam 
dini kapsamında doğru bilgiler 
verdiğini savunan ve temyize gi-
den Sabaditsch-Wolff, hiçbir şe-
kilde herhangi bir inananın di-
ni duygularını incitme niyetinde 
olmadığını da belirtti.  Elisabeth 
Sabaditsch-Wolff İslam hakkın-
da verdiği seminerler kapsa-
mında, İslam dini peygamberi 
Muhammed’in bir çocukla cin-
sel ilişki yaşadığına işaret et-
mişti. Mahkemenin ilk kararı-
nın gerekçesi olarak Ortaçağ 
Avrupası’ndaki hanedanlıklarda 
da çocuk evliliklerine rastlandığı 

gösterildi. Düşünce özgürlüğü, bi-
limin bağımsızlığı ve gerçeği ifa-
de etmenin hiçbir zaman suç ol-
maması gibi ilkeleri göz önüne 
alırsak, mahkeme felaket bir ka-
rar vermiştir. Ayrıca hakikaten 
Muhammed’in 9 yaşında biriyle 
cinsel ilişki yaşadığı bütün İslam 
kaynakları tarafından doğrulan-
mıştır.  Acaba kültürel ve siyasi 
anlamda bir değişimin gerçekleş-
tirilmesi için gerçekler ve hukuk 
suiistimal mi ediliyor? Temyiz 
Kurulu 20.12.2011 tarihinde vere-
ceği kararla bu soruyu yanıtlamış 
olacaktır. Bu vesileyle sizi düzen-
lenecek basın toplantısına davet 
ediyoruz.  Tarih: 20.12.2011, sa-
at: 11.15 Yer: Räumlichkeiten des 
Wiener Akademiker”

Düzenlediği basın toplantısında 
kararın verildiği günü düşünce 
özgürlüğü adına kara bir gün ola-

rak niteleyen Sabaditsch-Wolff, 
kararı eleştirdi ve 480 Euro’luk 
para cezasını ödememek istediği-
ni doğruladı. Basın toplantısında 
destekçilerinden sık sık alkış alan 
ve düşünce özgürlüğü için sonu-
na kadar savaşacağını belirten 
aktivistin avukatı Michael Rami 
de, hukuksal mücadelelerini ka-
rarlı bir biçimde sürdürüp, konu-
yu Yüksek Mahkeme’ye ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşı-
mak istediklerini bildirdi. 

peki, Hz. ayşe 6 yaşında 
mı eVlenmişti?

Bu konu hakkında son yıllarda 
birçok spekülasyon yapılmasına 
ve İslam dini peygamberinin ka-
ralama kampanyasına maruz bı-
rakılmasına rağmen, İslam profe-
sörlerinin yoğun olarak vardıkları 
kanaat, Hz. Ayşe’nin evlendiğin-
de 17 yaşından büyük olduğu-
dur. Tarihsel verilere bakıldığı za-
man, Hz. Ayşe’nin doğumunun, 
Hz. Muhammed’e peygamberliği-
nin bildirilişinden 4 yıl sonra de-
ğil, 6 yıl önce olduğu anlaşılmak-
tadır. Bu şekilde peygamberimize 
ve eşine atılan iftiralar da büyük 
ölçüde çürütülmüş olmaktadır. 

FPÖ lideri Strache ise hala   İslam 
dinine ve Peygamberine çirkin-
ce hakaret eden Sabastian-Wolf 
adlı bayana sahib çıkarak kendi-
sinin bir İslam uzmanı olduğu-
nu ifadesi Avusturya’da yaşayan 
Müslümanları nasıl iki yüzlü bir 
tehlike ve kışkırtma içinde oldu-
ğunu gösteriyor.

Bundan 2 sene önce başkanlığını Heinz Christian Strache’nin yaptığı FPÖ Partisine bağlı ve finanse edilen 
FPÖ Eğitim Enstitüsü (“Freiheitliche Bildungsinstitut”) tarafından düzenlenen seminerlerde İslam ve Hz. 
Muhammed aleyhinde iftiralarda bulunan ve mahkeme tarafından suçlu bulunan Elisabeth Sabaditsch-

Wolff’a, bir şok da Temyiz Kurulu’ndan geldi. Karara itiraz eden Wolff’u haksız bulan Temyiz Kurulu, mah-
kemenin kararını onayladı.

İşte FPÖ strache ve adamlarına gerçek yüzü:
Hz. Muhammed’e ve İslam’a hakaret 

davasında kesin suçlu bulundular

FPÖ lideri Strache ise ha-
la İslam dinine ve Peygam-
berine çirkince hakaret 

eden Sabastian-Wolf adlı ba-
yana sahib çıkarak kendisi-
nin bir İslam uzmanı olduğu-
nu ifadesi Avusturya’da yaşayan 
Müslümanları nasıl iki yüzlü bir 
tehlike ve kışkırtma içinde oldu-
ğunu gösteriyor.

Kısa adı IGGÖ olan Avusturya 
İslam Cemiyetinin yeni başka-
nı seçilen Fuat Sanaç’tan bu 
karar karşısında hala tüm ba-
sına  bir basın açıklaması gel-
medi. Avusturya Basın Ajansı 
ve onun ödemeli kolu olan  OTS 
üzerinden bu karar hakkın-
da Avusturya kamuoyuna ve  
Müslüman kamuoyuna bir  açık-
lama gelmedi. Fuat Sanaç IGGÖ 
başkanı seçildikten sonra FPÖ 
lideri Strache için Avusturya 
basınına ‘Strache iyi bir insan’ 
dedikten sonra geri hala adım 
atmadı. Tam tersine Türkçe di-
linde yayınlanan bir yerel ga-
zetenin ‘Strache için iyi bir in-

san niye dediniz’ sorusuna ‘Evet 
dedim. Strache iyi bri insandır. 
Çünkü Peygamberi iki Hadisine 
göre Kabile başkanlarına kötü 
söz söylemek yanlıştır’ mealin-
de açıklamalarda bulunması di-
ğer bir şok yaşanmasına yol açtı. 

Bu açıklamalar  karşısında Yeni 
Vatan Gazetesi ‘La Havla ve-
la Kuvvete İlla Billah’ başlığı ile 
IGGÖ başkanı Fuat Sanaç’ın açık-
lamalarına vatandaşlarının tep-
kisini ifade eden bir haber ana-
lize yer vermişti. Avusturrya`da 
Müslümanları temsil ettiğini id-
dia edenler neden seslerini çı-
karmıyorlar. 

Peygambere böyle aşalığık bir 
şekilde kamuoyunda saldı-
ranlar ne hakla bundan sonra 
Peygamberin doğum gününü dü-
zenleyecekler. İslam Peygamberi 
doğum gününün kutlamasını is-
tedi mi? Bu gelenegi ortaya çı-
karanlar bu mahkeme kararına 
karşı niye medeni bir dille çıtla-
rı çıkmıyor?

Niye Demokratik tepki yok?

elisabetH 
sabaditscH-Wolf

Avusturya basınında ya-
yınlanan Almanca haber-
lerin özetini Yeni Vatan 

Gazetesi aşağıda dikkatelere yo-
rumsuz dikkatlere sunuyor:  FPÖ 
Başkanvekili ve Viyana Eyalet 
Meclisi Grup Başkanı Johann 
Gudenus, FPÖ lideri Strache 
ile birlikte  Slovak Milli Partisi 
Başkanvekili Andrej Danko’yla 
görüşmek üzere 11.01.2012 tari-
hinde Bratislava’ya bir ziyaret ger-
çekleştirdi. Gudenus yaptığı açık-
lamada; “Slovak 
dost lar ımızla 
y ü r ü t t üğü -
müz sıkı iş-
b i r l i ğ i n e 
çok önem 
veriyoruz. 
A B ’ n i n 
halklardan 
her geçen 
gün kopma-
sından, va-
tandaşların 
k a t ı l ı -

mıyla daha fazla doğrudan demok-
rasi anlayışının yerleşmesi gerek-
tiğine kadar birçok siyasi konuyu 
ve bunun yanın-
da gizlice yürütü-
len bir İslamlaşma 

karşısında duy-
duğumuz en-

dişeleri tar-
tışmak için 
b u r a d a -
yız” dedi.Düzenlenen ba-
sın toplantısında özellikle 
radikal-İslamcı akımlara 
değinen Gudenus, şun-
ları söyledi: “Son yıllar-

da Viyana’da kurulan bir-
takım İslam merkezlerinin, 

Avusturya devleti içinde 
- Şeriat’la, kadınla-

rın vahşice baskı 
gördüğü ken-

di yasalarıyla ve Müslümanların 
dünyada egemen olması yönün-
deki emperyalist bir arzuyla – 

kendi devlet-
lerini kurmuş 
olmaları sak-
lanmaya çalı-
şılıyor.” Bunun 
y a n ı  s ı r a , 
‘Yabancı gelin. 
Almanya’daki 

Türk yaşamının içinden bir ra-
por’ adlı kitabında, entegrasyo-
nun geçtiğimiz 40 yılda hiçbir şe-
kilde sağlanamadığından şikâyet 
eden Türk kökenli Alman sosyo-
log Necla Kelek’e atıfta bulunan 
Gudenus bu konu hakkında şöy-
le konuştu: “Bu teşhis Viyana için 
de % 100 geçerlidir. Kırmızı-Yeşil 
koalisyonun yanlış anlaşılan to-
lerans politikası, şehrimizdeki or-

taçağ zihniyetli din fanatiklerinin 
ve nefret tohumu ekenlerin yolu-
nu açmıştır ve işlerini kolaylaştır-
mıştır.”

İslamist militanların çalışmala-
rının önlenmesi gerektiği nokta-
sında 2 siyasetçinin de hemfikir 
olduğunu söyleyen FPÖ temsilci-
si, ayrıca şunları belirtti: “Radikal 
İslamcıların  arka bahçesi olmak 
istemiyoruz. Hepimiz anavatanı-
mızı korumalıyız. Töre cinayet-
leri, kadınlara şiddet ve sünnet 
gibi dini taşkınlıklara bizde yer 
yoktur.” Son olarak komşu ülke 
Slovakya’da sorunların kendi ül-
kesindeki kadar büyük olmadığı-
nı da ekleyen Gudenus, Slovakları 
uyarmayı da ihmal etmedi: “Daha 
yolun başındayken kendinizi ko-
ruyun!”

FPÖ ve Slovak Milli 
Partisi (SNS), Avrupa 
değerlerini korumak 

için çalışıyor

H.c stracHe

hani strache iyi insandı? 
FPÖ “Hep birlikte radikal 

İslamcılara karşı mücadele!”
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Müfteriler burayı gözden ka-
çırmış olmalılar ki, bu ta-
rihlerde hocamızın ka-

dınlarla alem yaptığını yazmışlar: 
Takdir edersiniz ki doğru yanlış 
demeyip, herhangi bir araştırma-
ya tabii tutmaksızın her türlü pis-
liği bu internet sitesine herkes de 
koyabiliyor., Ama o tarihte hoca-
mız Viyana’daydı; hatta Köşk dü-
ğün salonunda bir de sohbet et-
ti, Ramazan ayı sonu Teravih 
Namazlarını da İsmailağa medre-
sesi Nuruosmaniye Camii’nde kıl-

dırdı. Bunu herkes 
biliyor. Efendimizin 
( Mahmut Ustao-
smanoğlu) Avus-
turya’daki görev-
li elemanı olmamız 
hesabı ile birçok kar-
deşimiz bizi aradı ve 
üzüntülerini dile ge-
tirip dert ortağımız 
oldu. Sağ olsunlar. 
Bu konuda görüş be-
yan etmekten kaçın-
dım. Kimi kardeşle-
rimiz bu olayı İsmail 
Ağa’daki derin dev-
letin yaptığını söy-
ledi, orada iki büyük 
âlimi - Hızır Efendi 
ile Bayram Hocamızı 
- camiinin içinde 
hunharca şehit et-
tiler, Cübbeli’ye mi 
acıyacaklardı? Ama 
ben diyemem ki, 
“Bunun sorumlusu 
İsmail Ağa’daki de-
rin devlettir”. 

Kimi kardeşlerimiz 
de diyalogcuların 
yaptığını ileri sür-
düler. “Mümin’in fe-
rasetinden korkun, 

çünkü onlar Allah’ın nuru ile ba-
karlar”. Doğrusunu Rabbim bi-
lir ve cezasını da O verir. Tesellim 
odur ki, büyük Allah Dostlarının 
birçoğu Medrese-i Yusufiye’ye 
girmişlerdir. Şeyhimiz Mahmut 
Efendi de bir kaç defa girmiş ve 
yargılanmıştır. Cübbeli de girmeli-
dir, girmiştir de, gireceğini de ken-
di bize defalarca misafirimiz oldu-
ğunda da söylemiştir. Suçsuzdur 
diyenlere de deriz ki; mesele suç-
suz girmektir, suçlu olarak za-
ten herkes girebilir. Bizler bir 

Müslüman olarak yan gelip yat-
mıyoruz. Meseleyi öğrenir öğren-
mez ilk olarak Kahramanmaraş 
Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa 
Tüten Hoca Efendi’yi aradık, daha 
sonra Prof. Dr. Mustafa Kamalak 
Hocamıza meseleyi ilettik. 

Bir yandan da ailesiyle, anne-
si ve babası ile irtibata geçtik. 
Hocamızın tüm maddi giderleri-
nin tarafımızdan karşılanacağı-
nı belirttik. Bir Müslüman olarak 

sessiz kalamazdık, bize düşen 
her şeyi layıkıyla yerine getirdik 
ve getirmeye de devam edeceğiz 
inşallah. 

Bizi arayıp durumu soran, ha-
ber almak isteyen ve geçmiş ol-
sun dileklerinde bulunan, gön-
lü İsmail Ağa’ya bağlı, Efendi’yi 
seven samimi ihvan kardeşleri-
me de teşekkür ederim. Selam 
ve dua ile, İsmail Ağa Avusturya 
görevlisi Maraşlı Osman Hoca

İsmail ağa avusturya görevlisi maraşlı Osman hoca`nın basın açıklaması şöyle: 

Muhterem kardeşlerim 
Kamuoyu da çok iyi biliyor ki Cübbeli Ahmet Hocamız kimsenin hoş görmediği çirkin bir iftiraya maruz kal-
mıştır. Meselenin yanlışlığını tüm dünya kabul etmiştir. Bu doğrudur ya da yanlıştır tartışmasını yapmaya-

cağım, lakin Avusturya’da yaşayan gurbetçi kardeşlerim de çok iyi bilirler ki, 2011 yılı Ramazan ayının sonu 
Kadir Gecesi’ni takiben Cübbeli Hocamız, ailesi ve üç çocuğu ile birlikte Viyana’da bizim misafirimiz olmuş-

lardı. Bizde ailesiyle beraber 15 gün kaldılar. 

Fuhuş amaçlı yurtdışından 
kadın getirttiği ve örgüt 
kurduğu iddialarıyla tutuk-

lanan Ahmet Mahmut Ünlü'ye 
mahkemeden kötü haber geldi.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ah-met' 
olarak bilinen Ahmet Mahmut 
Ünlü’nün tutuklanmasına yapı-
lan itiraz reddedildi. Geçtiğimiz 

günlerde Karagümrük çete-
si olarak bilenen suç örgütü-
ne yönelik operasyonda gö-
zaltına alınan ve tutuklanan 
Ünlü’nün avukatları bu kara-
ra itiraz etmişti. Talebi değer-
lendiren İstanbul 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi, Ünlü ile birlikte iti-
razda bulunan 2 şüphelinin da-
ha itirazını reddetti

'Cübbeli Ahmet'e 
kötü haber!

S&P son not indiri-
minde Fransa ve 
Avusturya’nın 

‘AAA’ olan notları-
nı birer basamak dü-
şüşerek ‘AA+’ya çek-
ti. S&P’nin notunu 
bir basamak düşür-
düğü diğer ülkeler ve 
notları şöyle: Malta 
A’dan ‘A-’ye, Slovakya 
‘A+’dan, ‘A’ya, Sol-
venya ‘AA-’den ‘A+’ya 
düştü. Kıbrıs Rum 
Kesimi,  İspanya, 
İtalya ile Portekiz’in 
notları ise 2 puan bir-
den düştü. Buna gö-
re Kıbrıs Rum Kesimi’nin notu 
‘BBB’den ‘BB+’ya, Portekiz’in 
notu ‘BBB-’den ‘BB’ye, İtalya’nın 
ise ’A’dan, ‘BBB+’ya indi.

fransa 1975’ten beri ‘aaa’ 

notuna saHipti 

Almanya’dan 
sonra Euro 
Bölge-si’nin 
i k i n c i  b ü -

yük ekonomi-
si olan Fransa 
1975’ten bu ya-

na da en yük-
sek not olan 
‘AAA’  sevi-

yesinde ülke notuna sahipti. 
EFSF’nin ana fonlayıcı ülkele-
rinden biri olarak Fransa’nın en 
yüksek reyting notunu kaybet-
mesi, EFSF’nin ‘AAA’ notunu da 
tehlikeye taşıdı.

3 euro ülkesinin notu 
türkiye’den daHa düşük 

S&P’nin son not indirim kararıyla 
birlikte 3 Euro Bölgesi ülkesi, ülke 

notu açısından S&P’den ‘BB+’ kre-
di notuna sahip Türkiye’nin geri-
sinde kaldı. Bunlar, notu ‘BBB’den 
‘BB’ye düşen Kıbrıs Rum Kesimi 
ve notu ‘BBB-’den BB’ye düşen 
Portekiz ile geçen yıl artarda no-
tu düşen ve şu anda ‘CC’ ile çöp 
statüsünde bulunan Yunanistan. 
Ayrıca notu ‘A’dan ‘BBB+’ya düşen 
İtalya ve geçen yıl notu ‘BBB’ye 
inen İrlanda ile Türkiye arasında 
birbasamak kaldı.

Sarkozy ben ölürüm niye dedi?
sarkozy’nin ‘Ben ölürüm’ demesi yetmedi, Fransa ‘Premier lig’den düştü

S&P’nin Euro Bölgesi’nin 8 ülkesiyle birlikte Fransa’nın 
notunu da indirmesi, Fransız gazetelerinde, “Premier 

Lig’den düştük” başlıklarıyla yer aldı. Bazı Fransız gaze-
teleri, ülkenin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin daha 

önce, “Notumuz düşerse ben ölürüm” mesajı 
verdiğini yansıttı. Fransa Başbakanı François Fillon, 

“Bekliyorduk ama zamansız oldu. Çok dramatize etmeyelim 
ama küçümsemeyelim de” dedi.

KKTC'nin birinci Cumhurbaş-
kanı Rauf Denktaş'ın vefatı 
Kıbrıs Türk halkını yasa bo-

ğarken, Kuzey Kıbrıs gazeteleri de 
birinci sayfalarını ‘Ata’mızı kay-
bettik  haberleri doldu.  Türk dün-
yasının efsane lideri Rauf Denktaş  
vefatına dakikalar kala solunm ci-
hazına takılmadan öncde Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kalbin 
attığını  gösteren şu sözleri etti: 
‘ Kuzey Türk Kıbrıs Cumhuriyeti 
Bağımsızdır’. Kızı Vangöl solu-
num cihazı takılırken babası-
nın başında olduğunu belirten 
Vangöl, şöyle devam etti:''O bir 

tarih orada. Koskoca bir tarih o... 
Kuzey Türk Kıbrıs Cumhuriyeti 
Bağımsızdır’ Bu anında bile dev-
letini düşünüyor. 'Düşünme baba 
bunları' diyorum, 'Nasıl düşün-
meyeyim ben, düşünmem lazım, 
bunları çözmek lazım..' Tüm Türk 
dünyası dünyada Rauf Dentaş için 
‘Allah’tan Rahmet dilerken Cennt-i 
Mekan olsun’ duaları ile niyazlar-
da bulundular. 

Avusturya’da yaşayan on binlerce 
Türkiye göçmeni  Rauf Denktaş’ın 
vefatını büyük üzüntü ile karşıla-
yarak dualrını eksik etmediler.

Viyana-Rauf Denktaş'ın son gecesinde yanında olan 
kızı Ender Vangöl, efsane lider Rauf Denktaş'ın, 
solunum cihazına bağlanmadan önce ‘ Kuzey Türk 
Kıbrıs Cumhuriyeti Bağımsızdır’ dediğini söyledi.  

Ata’mızı kaybettik
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aman dikkat: 
Cep telefonlarınızı 

kaptırmayın!

Viyana-Birçok genç, satın 
aldığı son model cep te-
lefonlarıyla oyun oyna-

mayı, müzik dinlemeyi ve ar-
kadaşlarına uluorta gösteriş 
yapmayı çok seviyor. Ancak te-
lefon gaspçılarının metrolar-
daki gençleri hedef alması ve 
gasp olaylarının geçtiğimiz yıl 
üst düzeyde bir artış gösterme-
si, Viyana Emniyeti’ni harekete 
geçirdi. ORF kanalında katıldı-
ğı bir programda bu konuda va-
tandaşları dikkatli olmaya ve ön-
lem almaya davet eden Emniyet 
yetkilisi, özellikle gençlere ses-
lendi: “Gençler cep telefonlarıy-
la uluorta gösteriş yapmamalı-
lar. Özellikle de metrolarda cep 
telefonlarını gerekmedikçe kul-
lanmamalılar. Hırsızlar özellik-
le gençleri ve çocukları gözlerine 

kestirip kurban olarak belirli-
yor ve telefonlarını gasp ediyor-
lar. Çocuklar da illa telefonlarıy-
la gösteriş yapmak istiyorlarsa, 
okul gibi güvenli yerlerde bunu 
yapmalılar.”

Geçtiğimiz yıl Viyana’da rapor 
edilen 500’e yakın gasp olayı 
meydana geldi. Bu soygunla-
rın büyük bir kısmı da metro-
larda gerçekleşti. Gasp olayla-
rı sırasında çoğunlukla tehdit 
veya şiddetle karşılaşan vatan-
daşlar, korkularından telefo-
nu gaspçıya vermek zorunda 
kalıyorlar. Gerçekleşen suçlar-
da mağdurların olduğu kadar 
hırsızların da genellikle genç-
lerden oluşması, gelen bilgiler 
arasında dikkat çekici bir ay-
rıntı olarak göze çarpıyor. 

Viyana’da son dönemde kapkaç suçlarının 
artmasıyla polis uyardı: “Metrolarda cep 
telefonunuzu ortaya çıkarmayın!

yapılan bir araştırmaya gö-
re, birkaç istisna dışında 
Avusturyalıların %65’i,( bir-
kaç istisna dışında) siyaset-
çilerin satın alınabileceği-
ni düşünüyor. Her üç kişiden 
ancak biri de, yolsuzluk için-
de olan siyasetçilerin, istisna 
olduğunu söylüyor. Soru so-
rulanların hiçbiri; bu iddia-
ya kesin bir şekilde “Hayır” 
diyemiyor. Çoğunluğun inan-
cına göre siyasetçiler;(, ) ide-
olojilerini, vizyonlarını ve sa-
hip oldukları değerleri para 
karşılığında çok rahat bir şe-
kilde bir kenara bırakıp ilke-

lerinden vazgeçebilirler. Bu 
durum, siyasete olan inan-
cın azalmasının da en bü-
yük nedeni olarak değerlen-
diriliyor. Anket sonuçlarının 
açıklanmasının ardından bi-
le, toplum tarafından büyük 
bir tepki gelmemesi de bu te-
zi kanıtlar nitelikte. 

Başka bir deyişle bizler; yolsuz-
luğun kol gezdiği ve yerleşik bir 
düzen haline geldiği bir ülkede 
yaşamayı benimsemiş durum-
dayız. Yoksa , görünürdeki bu 
tablonun aksini ispat edebile-
cek durumda olan biri var mı?

Siyasetçiler 
satılık mı? 

Viyana- Kısa adı WGK (Wiener 
Gebietskrankenkasse) olan 
Viyana Sağlık  Sigortalar 

Kurumunun öğrenci sigortaları-
na  zam yapması tepki çekmeye 
devam ediyor.Temmuz 2011’den  
itibaren yürürlü-
ğe giren zamla, 
Viyana’ da öğrenci 
sağlık sigortası ay-
lık 24,93 € yerine, 
49,85 € olmuştu. 

AB dışındaki ül-
kelerden gelen 
öğrencilerin vize 
alabilmek için yap-
tırmak zorunda ol-
dukları WGKK öğ-
renci  sigortası, 
Türk vatandaşı öğ-
rencilerini de doğ-
rudan ilgilendiri-
yor. Bunlardan bazıları olan Türk 
vatandaşı öğrenciler bu durumu 

protesto ettiler. 
Eğitim Bakanlığı’nın anlaşma-
yı tek taraflı feshetmesiyle orta-
ya çıkan yaklaşık % 100’lük zam 
sonrasında, yabancı öğrenciler 
seslerini duyurabilmek için pro-

testo gösterisi dü-
zenleyen gençler 
bu sefer de yeni bir 
yola başvuran öğ-
renciler Bakanlık’a 
mektup yoluyla 
şikâyetlerini dile 
getirdiler. 1 Aralık 
2 0 1 1  t a r i h i n d e 
Schweden-platz 
postanesinde top-
lanan öğrenci gru-
bu,  bir  süredir 
yürüttükleri im-
za kampanyasıy-
la topladıkları 300 
civarındaki mek-

tubu, posta aracılığı ile Eğitim 
Bakanlığı’na gönderdi. 

Mektuplu protesto

bezahlte Anzeige
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İŞTE O YAZI:  Bir siyasi tartışma 
programının +18 uyarısıyla ya-
yımlanmasını gerektiren ülke-

ye Türkiye denir. Önce Ankara’dan 
Birgül Sarıkaya bağlandı: 23 
Aralık 1978 sabahı bizim için her-
hangi bir günün başlangıcıydı. 
Bizim banyo günümüzdü. Ablam 
ve ben banyoya girmek üzerey-
dik ki evimiz elinde meşaleler ve 
Kuran olan bir kalabalık tarafın-
dan basıldı. Çoğunu tanıyorduk, 
komşularımızdı. Babamı gözü-
mün önünde öldürüp evimizi yak-
tıklarında 14 yaşındaydım. Birgül 
Hanım bunları anlatırken Ahmet 
Hakan’ın programındaki (Tarafsız 
Bölge) diğer konuk Ökkeş Kenger 
(sonradan mahkeme kararıyla so-
yadı Şendiller olan Maraş davası-
nın sanığı), “Sizi sonra ben kur-
tarmıştım. Evinizi biliyorum” diye 
araya giriyordu. Birgül Hanım se-

si titreyerek “Yalan söylüyor-
sunuz” diye sayıklamaya baş-
lamıştı.  Evet 78 Maraş katliamı 
tartışılıyordu. Ve biz o anda 33 yıl 
önceki vahşete tanıklık ettiğimi-
zi sanıyorduk. Erken davranmı-
şız. „Ahmet Hakan’ın diğer konu-
ğu 1983’te Kıran Resimleri kitabını 
yazan İnci Aral’dı. Aral’ın pazar-
tesi günü Radikal’de yayımlanan 
röportajında isim vermeden sö-
zünü ettiği Maraş Hâkimi telefon-
la bağlandı. Maraş katliamı nedir, 
bir örnekle açıklanması gerekirse 
herhalde Hâkim Kerim Günay’ın 
programda anlattıklarıdır. Maraş 

Katliamı hakimi Kerim Günay, 33 
yıl sonra canlı yayında o anları 
anlattı. Katliamdan anlattığı, bir 
kadına yapılan işkence karşısın-
da Ahmet Hakan'ın dili tutuldu. 
Hakan, Kerim Günay'ın anlattık-

ları karşısında neye uğradığını 
şaşırırken "Söyleyecek hiçbir şey 
bulamıyorum. Tüylerimiz diken 
diken oldu" dedi

90 yaşındaki kadına işkence

Yıllardır konuşulmayan, devletin 
yaptığı zımni anlaşma sonucunda 
görmezden gelinen vahşetin bo-
yutlarını göstermesi bakımından. 
Şöyle anlatıyordu hâkim dava sü-
recinde duyduklarını: “90 yaşında 
tek gözü görmeyen bir Alevi teyze 
vardı. Önce tornavidayla onun di-
ğer gözünü de çıkarmışlar. Sonra 

bahçeye sürüklemişler. Bahçede 
bir hela çukuru varmış. Teyzenin 
kafasını o hela çukuruna daldır-
mışlar, aynı anda da bir araba-
nın direğini bacaklarının arasına 
batırmışlar.” Stüdyoda sessizlik, 

ekran başında sessizlik. İşte bir 
siyasi tartışma programı o anda 
çocuk yaştakilerin ruh halini taru-
mar edecek bir hale bürünmüştü. 
Sadece tanık ifadeleri 40 klasörü 
bulan Maraş katliamı davasından 
bir lokma, boğazımıza demir no-
hut gibi oturmuştu. Titreyen bir 
mağdur sesi, kökünü nereden al-
dığı belli bir kibirle hâlâ mağdur-
ları azarlayabilen bir sanık sesi, 
dava dosyasının sayfa numara-
larını vererek konuşan bir emek-
li hâkim sesi aracılığıyla.. Bir si-
yasi tartışma programının +18 
uyarısıyla yayımlanmasını gerek-

tiren ülkeye Türkiye denir. Eski 
defterlerini açmaktan özenle ka-
çınıp, başka milletlerin defterle-
riyle origami yapıp şampiyon ola-
cağını sanan ülkeye Türkiye denir. 
Geçmişiyle yüzleşme ne demektir 
yeni öğrenen, her adımda midesi 
ağzına gelen vatandaşlara da ‘biz’ 
denir. Biz.. Zor olsa da öğürsek de 
böğürsek de artık bunları duy-
malı ve bilmeliyiz. Çünkü yenil-
giyi bilmeden kazanamayacağın 
gibi, kötüyü bilmeden de gerçek-
ten iyileşmezsin. Devletin değişen 
sahiplerinin engellerine ve mani-
pülasyonlarına rağmen tek bir ka-
rar vermemiz gerekiyor ‘bizim’: 
İyileşmek istiyor muyuz, istemi-
yor muyuz? 

NOT: Maraş davası hâkimlerinden 
Kerim Günay, yargılamaların ta-
raflı olduğunu ima eden Ökkeş 

Kenger’e “Ökkeş Bey, Ökkeş Bey.. 
Eğer biz taraflı olsaydık, siz bera-
at edemezdiniz” dedi. Bu cümle, 
yapısı gereği biraz kafa karıştırdı 
sosyal medyada. 

Demek istediği şuydu bence 
hâkimin: Sizinle ilgili öyle şeyler 
duyduk ki, eğer biz Alevilerin ta-
rafını tutuyor olsaydık siz beraat 
edemezdiniz, delil yetersizliğin-
den beraat ettiniz çünkü mah-
keme olarak tarafsızdık. Hâkim 
haklı olabilir ama bu Maraş dava-
sının, katliamın tüm suçlularıyla 
hesaplaştığı anlamına gelmiyor.

Türkiye hala 
Maraş katliamı 

ile niye 
yüzleşmiyor?

Radikal gazetesi yazarı Ezgi Başaran Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında yaşanan Maraş Katliamı 
tartışmasını köşesinde ele aldı. Türkiye'nin geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini söyleyen Başaran yazısında 
çarpıcı tespitlerde bulundu.Başaran ‚Ahmet Hakan'ın programı nasıl +18 oldu?‘ diye sorarken Türkiye’nin 

Maraş katliamı ile niye yüzleşmediğini sordu.

Viyana İşçi Kurumu (“Ar-
b e i t e r k a m m e r  Wi e n” ) 
Başkanı Herbert Tumpel, 

Uluslararası Göçmen Günü se-
bebiyle yaptığı açıklamada şun-
ları söyledi: “Almanya’dan, 
Sırbistan’dan, Hırvatistan’dan, 
Türkiye’den veya yeni AB ülkele-
rinden gelen işçiler olmasa, bu-
gün birçok inşaat boş olurdu ve 
sağlık- bakım alanını ayakta tu-
tabilme noktasında birçok sorun-
la karşı karşıya kalırdık. Önemli 
olan, kafamızı bu konu hakkın-
daki olumlu taraflara çevirmek 
ve göç konusunu hep bir sorun 
olarak değerlendirmemektir.” 
Toplumdaki bağlılığa zarar ve-
ren firmalar için de kesin tedbirle-
rin alınması gerektiğinin altını çi-
zen Tumpel, “İyi bir birlikte yaşam 
toplumdaki herkes için önemlidir, 
adil olmayan iş şartları ve maaş 
eşitsizlikleriyle mücadele etmek 
de bunun bir parçasıdır” dedi.

Özellikle, yabancı olan çalışan-
lar, birçok işveren tarafından ma-
aş ve sosyal güvence konusunda 
sömürülüyorlar. Bu sistemden 
kârlı çıkan tabii ki adaletsiz iş-
verenler oluyor. Tumpel’in ifade-
sine göre İşçi Odası bu yüzden, 
yeni bir Maaş- Sosyal Güvence 
Yasası’nı destekliyor ve geçerli 
uygulamaya karşı önlem alınma-
sını istiyor. 

Tumpel’e göre toplumun güçlü 
bir şekilde bağlılığını sağlayabil-
mek için; özellikle sosyal adale-
te ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle 
sosyal güvenlik, eğitime başlayış 
ve mesleki eğitim gibi konuları 
herkes için çok önemli bulan İşçi 
Odası Başkanı şunları söyledi: 
“Avusturya’daki her insana, etnik 
kökenine bakılmazsızın iyi ola-
naklar sunulursa, toplumun bağ-
lılığı ve ülkenin refahı da garanti 
altına alınmış olur.

Göçmenler arasında 
eşitlik yok

Fenerbahçe Kulübü, inter-
net sitesinde ”Camiamızın 
acı kaybı” başlığıyla yapı-

lan açıklamada, şöyle denildi: 
”105 yıllık Fenerbahçe Kulübü 
tarihinin gelmiş geçmiş en bü-
yük ve sembol sporcularından bi-
ri olan değerli büyüğümüz Lefter 
Küçükandonyadis’i kaybetmiş 
bulunuyoruz. Bir süredir rahat-
sızlığı nedeniyle hastanede teda-
vi gören değerli büyüğümüz bu 
akşam saatlerinde hayata göz-
lerini yummuştur. Kendisine 
Allah’tan rahmet, ailesi, tüm ca-
miamız ve spor kamuoyuna baş-
sağlığı diliyoruz.”

Mekanın Cennet olsun 
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis hayatını 13 Ocak 
tarihinde kaybetmesi sadece Türkiye’de değil başta Avusturya olmak üzere yur-
dışında ob binlerce hayranını üzdü. 



18 HABER Yenİ VATAn • SAYI 130 • OCAK 2012 19OCAK 2012 • SAYI 130 • Yenİ VATAn HABER

Kokusundan, tadından ve gö-
rüntüsünden ödün verme-
den 5 saniye gibi kısa sürede 

ikram edilebilecek konuma gelen 
Shazili Türk Kahvesi Demirciler 

Export&Import firmasının distri-
bütörlüğünde Avusturya pazarına 
hızlı bir giriş yaptı.

'dök, karıştır, 40 yıl 

Hatırı kalır'

Sade, orta ve şekerli olarak üç çe-
şitle piyasaya sunulan “Shazili” 
markalı hazır Türk kahvesini iç-
mek için fincana boşaltmak ve 
üzerine kaynamış su ilave ederek 
karıştırmak yetiyor. Bol köpük-
lü ve telveli kahve 5 saniye için-
de hazır hale geliyor. Shazili Türk 
Kahvesi, Türk kahvesinin zor ha-

zırlanması nedeniyle kaybolma-
ya yüz tutmuş olmasından dolayı 
birçok kişiden yoğun ilgi görüyor. 
'Dök, karıştır, 40 yıl hatırı kalır' 
sloganıyla Avusturya pazarına gi-
ren Shazili Hazır Türk Kahvesi’nin 
Avusturya distribütörlüğünü ya-
pan Demirciler Export&Import 
firmasının sahibi Melih Demirciler 
‘‘Zahmet isteyen pişirme süre-
ci yüzünden ofislerde, araçlarda, 
uçaklarda, kafelerde, kamplarda, 
pikniklerde ve birçok ortamda içi-
lemeyen Türk kahvesi artık içilebi-
lecek duruma geldi. 

Türk kahvesi tiryakileri artık Türk 
kahvesini istedikleri yerde zah-
metsiz bir şekilde yapıp, keyifle 
içebilecekler” dedi. Avusturya’da 
birçok markette satışı gerçekleşti-
rilen Shazili Türk Kahvesi’nin tek 
kullanımlık poşetleri, ofisler, pik-
nikler için bardaklı özel kutuları 
ile 250 gr. ve 500gr.‘lık teneke ku-
tuları bulunuyor

papyonlu adam 
leopold HaWelka, 100

Yaklaşık 3 yılı aşkın bir 
süre AR-GE çalışmaları 
sonucu en kaliteli kahve 
çekirdeklerini, patentli 
özel yöntemleri ve for-
mülasyonu ile kahve 
doğallığını bozmadan 
Türk kahve tiryakile-
riyle buluşturan Shazili 
Hazır Türk Kahvesi 
Avusturya’da satışa 
sunuldu. 

Shazili Marka hazır Türk 
Kahvesi artık Avusturya’da

12
Yeni Vatan Gazetesi’ne 
reklam vermek 
istiyorsanız lütfen bu 
numarayı arayınız: 

01 513 76 15 0
office@yenivatan.at

Cafe Hawelka birincin 
Viyana Dorotherrgasse 6 
numarada her turistin ge-

lip fotograf çektirip bir kahve iç-
tiği bir mekan olması boşuna 
değil. Eski küçük bir soba ve bo-
ruları dahil orjinal haline doku-
nulmadan bugüne kadar gelmiş 
Cafe Hawelka’nın 100 yaşına gi-
ren kurucu Hawelka geçtiğimiz 
günlerde vefat etti. Papyonlu 
adam olarak bilinen Hawelka, 
Viyana kahve evi kültürü için bir 
sembol haline gelmişti. 

Yeni Vatan Gazetesi’nin alt ka-
tında olması nedeni ile Yeni 
Vatan Gazetesi çalışaların ve mi-
safirlerin uğrag yeri olan Cafe 
Hawelkanın tarihi önemi çok 
önemli sanatçıların, yazarların, 
gazetecilerin ve devlet adamla-
rın geçmişte uğrak yeri olmuş 
olması. Niederösterreich do-

ğumlu Hawelka, öm-
rünün 70 yılını ken-
di kahve evi olan Cafe 
Hawelka’da geçirdi. 
Dorotheergasse’deki 
küçük işletmesini, 
2005 yılında ölen ka-
rısı Josefine ile birlikte 
1939 yılında açmıştı. 

Kendisi ressam olan 
Hawelka, 60’lı yıl-
l a rd a  s a n a t  e s e -
ri koleksiyonculu-
ğuna başladı. Kahve 
evi, Friedensreich 
H u n d e r t w a s s e r,  H e l m u t 
Qualtinger ve Oskar Werner gi-
bi sanatçılar için ikinci ev hali-
ne geldi ve bu sanatçıların uğrak 
mekânı oldu. Georg Danzer’in “Jö 
schau” şarkısında ölümsüzleştir-
diği gibi Cafe Hawelka da sahiple-
ri gibi bir efsane haline geldi. Tabii 

bu başarıda Bayan Josefine’nin 
her akşam servis ettiği özel ha-
mur işi tatlıların da büyük payı ol-

duğu bir gerçek. Hawelka son za-
manlarına dükkândaki köşesinde 
3 şekerli melange’ını içmeye de-
vam etti. Hawelka’nın Viyana’da 
29 Aralık 2011’de vefatının ardın-
dan oğul Günter, babasının yaşa-
mını “kahve evi için adanmış bir 
ömür” sözcükleriyle niteledi.
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• Taksi ehliyetlerinin ön ca-
ma konma zorunluluğu kal-
dırılmıştır. Bunun yerine tor-
pidonun üzerine müşterinin 
görebileceği yere konma zorun-
luluğu getirilmiştir. Gerekli dü-
zenek Taksi Ticaret Odası’nda 
mevcuttur. Oraya gittiğinizde 
bir de yeni “Betriebsordnung” 
kitapçığını almayı unutmayı-
nız. Bu yönetmeliğin amacı da 
eskiyen ve güneşten rengi deği-
şen ehliyetlerin yıpranmaması-
nı sağlamaktır.

• Bütün taksilerin çalışır vazi-
yette klimaya sahip olması zorun-
ludur. Kliması olmayan araçlar 
2013 yılına kadar bu eksikliğini gi-
dermek zorundadırlar.

yönetmelik dışındakı 
deĞişiklikler

“Gewerberechtlicher Geschäfts-
führer” maaşı da artıyor Bazı fir-
maların taksi işletme ruhsatları 
bulunmamaktadır. Eğer bir taksi 
firması kurulacaksa, ruhsat sahibi 
birinin ruhsatından yararlanılır. 
Bu ruhsat sahibine “gewerberech-
tlicher Geschäftsführer” diyoruz. 
Bu taksicilik meslek lisanslı çalı-
şanların sigortalı olma zorunlu-
luğu vardır. Bu kişilerin haftalık 
20 saat üzerinden kayıtlı olmala-
rı halinde, maaşları da brüt olarak 
1000 € olacaktır. Ruhsatını kiraya 
veren arkadaşlarımızın hesapla-
rını iyi yapmasını tavsiye ederim. 
Çünkü buradan aldığı para yılda 
resmi olarak 8400 € civarına denk 
gelmektedir. Eğer bu kişinin başka 
bir geliri varsa  (mesela firma sa-
hibi ise), oradan gelecek gelir de 
bunun üstüne konarak maliye ge-
lir vergisi hesaplanacaktır. Bu he-

saplar sonucunda da yüksek ver-
gi ödemek zorunda kalınabilir. Bu 
konuda yasanmış çok örnek var-
dır, geçmişte kiradan aldıkları pa-
ranın 3-4 katını gelir vergisi olarak 
maliyeye ödemek zorunda olanlar 
olmuştur, onun için dikkatli ol-
mak gerekir.

Bunlara ek olarak, vatandaş-
larımızı firma kurma konusun-
da bilgilendirmek istiyorum. 
Son Ticaret Odası seçimlerinde, 
ÖVP Türk kökenli aday göstere-
rek Türkiye göçmenlerinden yük-
sek oy aldı. Seçimden sonra da 
Türkiye toplumuna şirin görün-
mek için, Türk vatandaşlarına 
Ticaret Odası’na seçilme hakkı ve-
rildi. Eskiden vatandaşlarımız se-
çimlerde oy kullanabiliyor fakat 
seçilemiyorlardı, bu durum orta-
dan kalkmış oldu. Fakat öte yan-

dan kapalı kapılar ardından, Türk 
vatandaşlarının bazı sektörlerde 
(taksi dahil) denkleştirme yapa-
rak firma kurma hakkını ellerin-
den almak için bir teklif verdiler. 
Bu teklif şu anda Bakanlıkta ve 
kabul edilecek gibi görünüyor. Bu 
yüzden özellikle taksi sektöründe, 
Türk vatandaşı olup da firma kur-
mak isteyenlerin acele etmelerini 
tavsiye ediyorum.

Yeni yıldan itibaren taksi ola-
rak yeni kayıt olacak araçla-
ra EURO 5 normuna uygun 

olma zorunluluğu getirilmiştir. 
Bunu biraz açıklamak gerekirse; 
arabadan çıkan gaz miktarının, 
belli bir seviyenin altında olması 
gerekmektedir. Bu şart, 2010’dan 
itibaren üretilen bütün arabalar-
da aranmaktadır. Bu kanunun uy-
gulanmasına 01.04.2012’ye kadar 
bir geçiş süresi tanınmıştır. Bu ta-
rihten sonra sadece EURO 5 nor-
muna uygun arabalar kayıt edi-
lecektir. Taksi olarak kayıtlı olan 
araçlar için ise, herhangi bir sorun 
yoktur; bu norma uygun olmayan 
arabalar da istenildiği kadar kul-
lanılabilecektir. Bu kanuna bir ek 
maddeyle 1 Eylül 2015 itibariyle 
taksi olarak kayıt olacak araçların 
EURO 6 normuna uygun olma şar-
tı konulmuştur. Bu yönetmeliğin 
amacı sektöre eski arabaların gir-
mesinin önüne geçilmesidir. Belli 
bir zaman sonra da piyasadaki es-
ki arabalar kullanılmaz hale ge-
lince, mecburiyetten sokaklardan 
çekilecektir. Viyana’daki taksiciler 
gün geçtikçe yeni arabalara sahip 
olacaktır, sektördeki kalite daha 
da yükselecektir. 

• Yeni kanunla beraber bü-
tün taksilerde sigara içme yasa-
ğı yürürlüğe girmiştir. Taksilere 
“Sigara içilmez!” yazısı yapıştı-

rılması zorunlu hale getirilmiş-
tir. Bu yasak, şoförler için de ge-
çerlidir. Sigara yasağı şoförler ve 
işverenler yönünden memnuni-
yetle karşılanmıştır. Bu yasak yü-
zünden işlerin etkileneceği pek 
düşünülmüyor. Viyana’da tak-
siyle gidilen yol ortalama 10-20 

dakika arasındadır. Sigara tirya-
kisi bir müşteri yolculuk esnasın-
da bu kısa süre için sigarasızlığa 
dayanabilir. Bu kuralın taksici-
ler için başka yararları da bulu-
nuyor. Eskiden sigara içen sarhoş 
müşteriler takside uyuyakalıp si-
garayı koltuğa düşürmekteydi. 
40-50 bin euroluk yepyeni araba-

ların koltukları da bu sebeple de-
lik deşik olmaktaydı, yasakla bu-
nun da önüne geçiliyor. Ayrıca 
bir de şoför sigara içiyorsa müş-
teri, arabaya bindiği zaman pek 
hoş olmayan kokuları içine çek-
mek zorunda kalmaktan kurtul-
muş olacaktır.

• Herhangi bir sakatlığı olan 
müşterilerin yanında bulunan 
köpeği taksiye alma zorunluluğu 
getirilmiştir. Bu köpekler müşte-
rinin gözü kulağı durumunda-
dır. Bu tür müşterilerin mağdur 
olma durumu da bu şekilde orta-
dan kaldırılmıştır. Bir de sizlere 
yaşanmış bir olaydan bahsetmek 

istiyorum. Kör bir müşteri tak-
si çağırıyor, kapıya gelen taksici, 
müşterinin yanında köpek oldu-
ğu için müşteriyi taksiye almıyor. 
Bu durumda gözleri görmeyen 
müşterimiz mağdur durumda bı-
rakılmıştır. Kör olan müşterimiz 
Türk ve aynı zamanda şoförümüz 
de Türk, kaderin garip bir cilvesi 
işte. Bu yönetmelikle bu tür olay-
lara son verilmiştir. Bu tür du-
rumların dışında şoförler tabii ki 
köpekleri alıp almama hakkına 
sahiptirler.

• Takside yedek lastik haricin-
de, lastik patladığında arabanın 
yoluna devam etmesi için gerekli 
olan teknik malzemeler bulundu-
rulmasına izin verilmiştir. Mesela 
hava köpüğü. Eskiden taksilerde 
orijinal ebatta yedek lastik bulun-
durma zorunluluğu vardı. 

Son zamanlarda üretilen araba-
larda yerden tasarruf etmek için 
firmalar, yedek lastiğin boyutu-
nu küçülttüler veya yedek las-
tik olayını tamamen kaldırdılar. 
Onun yerine belirttiğim gibi patla-
yan lastiğe köpük hava uygulana-
rak aracın yola devam etme imka-
nı sağlanmıştır. Bu şekilde lastik 
patlayınca arabanın belli bir me-
safe gidebilecek durumda yoluna 
devam etmesi için teknik donanım 
eklenmiştir.

Biz taksici esnafını yakından ilgilendiren, 01 Ocak itibariyle yürürlüğe giren kanun değişiklikle-
rinden bahsetmekte yarar var. Yeni yıl ile beraber geçerli olacak değişiklikler şöyle:

TAXI 
Kolumne 

Köşesİ

Viyana Ticaret Odası Taksiciler Locası üyesi 
Osman Doğan Taxi sektöründe 2012 yılıyla 
birlikte yürürlüğe giren kanunlar hakkında hem 
işletmeciler hem müsteriler için bilgiler verdi. 

Viyana Ticaret Odası 
Taksiciler Locası /
Osman Doğan

Viyana’daki mevcut tak-
si çağrı hatlarına bir yenisi 
daha eklendi. Almanya’nın 
Frankfurt şehrinden bir 
taksi şirketi, Şubat ayın-
dan itibaren Viyana’da da 
faaliyet gösterecek. Taksi 
müşterileri 40100/60100 ve 
30100 hatlarının yanı sıra 
artık “Main Taxi” adlı şir-
ketin 36100 numaralı çağ-
rı merkezini arayarak taksi 
çağırabilecekler. Piyasanın 
yeni şirketi ise piyasada ka-
lıcı olabilmek için, toplu 
masrafları düşük tutup yeni 
şoförler kazanma peşinde. 

Çiçeği burnunda taksi şirke-
tinin merkezi ise Liesing’de.
Öte yandan esnaf lonca-
sı, rekabeti artıracak olan 
bu gelişmeyi memnuniyet-
le karşıladığını duyurdu. 
Viyana’da şu an 4500 taksi 
bulunuyor ve bunların sa-
dece yarısı çağrı merkezle-
rine bağlı olarak çalışıyor.

taxi 36100
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Tabii bunun birden fazla sebe-
bi var. Girişimcilerin iş için 
kullandığı park etiketine sa-

hip olmayan tüm araçlar için yak-
laşık % 70’lik bir zam anlamı taşı-
yor bu yeni kanun. 

ödenecek yeni ücretler şöyle:

30 dakika kısa süreli park 1 € 
(önceden 0,60 €)

60 dakika kısa süreli park 2 € 
(önceden 1,20 €)

90 dakika kısa süreli park 3 € 
(önceden 1,80 €)

120 dakika kısa süreli park 4 € 
(önceden 2,40 €)

Hatalı park etmenin cezası: 36 € 
(önceden 21,0 €)

spö/yeşiller park alanları yö-
netimi – koalisyon, girişimci Ve 

araba sürücülerine karşı

Sizleri temsil ettiğimiz ve çıkar-
larınızı savunduğumuz için si-
ze örnek bir muhalefet çalışması 
tanıtmak istiyorum. Eyalet ça-
pında geçerli olacak park etike-
tinin yürürlüğe girmesiyle ilgi-
li olarak, Ottankring Ekonomik 
İttifakı Başkanı Andreas Würfl 
tarafından Kasım 2011 ortaların-
da yürütülen bir anket çalışma-
sına imza atıldı. Firmaların fi-
kirlerini beyan ettikleri ankete 
4000’in üzerinde girişimci da-
vetli oldu.

sonuÇlar aÇık Ve net:

% 92,04 paralı park etiketleri-
nin yürürlüğe girmesine karşı. % 
94,69’luk bir kesim de yerleşim 
yerlerindeki toplu garajların ge-
nişletilmesi çalışmasının hızlan-
dırılmasını istiyor. Şu ana kadar 14 
firma, kesin olarak işletmelerini 
Viyana’dan Niederösterreich’a ta-
şırken, 17 firma da Ottakring’den 
taşınmayı düşünüyor. Diğer bölge-
ler için de benzer sonuçlar olaca-
ğını düşünün. 

Ekonomi İttifakı Başkanı Würfl 
için de sonuçlar açık ve net: 
“Ticaret karşıtı ve hayalci Yeşiller, 
paramızı cebimizden alan temeli 
olmayan planlarla karşımıza gele-
ceğine, gerçekten bir kez halkı ve 
işletmecileri dinlemeli.” Bir park 
etiketiyle ek bir park yeri sağlan-
mış olmuyor. 

Gelecekte Viyana’nın yatırımcıları 
kaybetmesi ve dolayısıyla Viyana 
ticaretinin zarar görmesi halin-
de Kırmızı/Yeşil şehir yönetimi-
nin şaşırmaması gerekir. Ayrıca 
Yeşiller’in, yönetime gelmeden 
önce zamlara karşı olduğunu da 
unutmamak lazım. 

Biz, Ekonomi İttifakı ve ÖVP 
Viyana olarak, muhalefet görevi-
mizi yapıp, vatandaşlarımızın ve 
girişimcilerimizin park yeri soru-

nuna olanaklar ve çözümler arıyo-
ruz. Ticaret merkezi olan Viyana’ya 

zacilere ve araba sürücülerine kar-
şı düşmanca aldığı bir karardır.”

Bu zamlar transportçuların 
belini kırıyor; duyan var mı?

TRANSPORT 
Kolumne 

Köşesİ
Viyana Ticaret 
Odası Transport 
Locası üyesi/ 
Mustafa İşcel

Eski yılı geride bıraktığımız ve yeni yıla girdiğimiz şu günlerde, bu vesileyle 2012 yılının size boş 
şans getirmesini diliyor ve hepinizin yeni yılını kutluyorum. Siyaset alanında yeni yıl güzel geliş-
melerle başlamadı. Park ücretlerinin artması ve Belediye Başkan Yardımcısı Vassilakou’nun 
bildirisiyle Mart 2012’den itibaren yürürlüğe girecek park etiketlerini öğrenmemizin ardından, 
halktan ve işyeri sahiplerinden yoğun bir tepki yükseldi.
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Son dönemde piyasala-
rın durgun olmasının da 
etkisiyle, Aralık ayında 

Avrupa Merkez Bankası’nın Avro 
Bölgesi kapsamında faizleri % 
1 düşürmesinin ardından, fa-
iz oranları kriz seviyesinde sey-
retmekte. Şüphesiz bu durum, 
kredi borçlularına düşük oran 
ödeme imkânı tanıyarak büyük 
bir avantaj sağlıyor. Bu fırsatı ka-
çırmak istemeyen birçok banka 
müşterisi, kredi borcunu erken 
kapatmanın yollarını arıyor. 

Değişken faizli kredi alanlar için 
çok cazip olan krediyi erken öde-
me yönteminin, sabit faizli kre-
di borcu olanlar için aynı şekilde 
avantajlı olduğu söylenemez. Bu 
durumda krediyi ödeyerek söz-
leşmeden erken olarak çıkmak 
isteyen bir müşteriden, banka 
tazminat talep etme hakkına sa-
hip. Ayrıca müşterinin bankay-
la yaptığı sözleşme de çok büyük 
önem taşıyor. Eğer kredi sözleş-
mesinde, kredi süresi dolmamış-
ken büyük bir miktar paranın 
geri ödenebileceği yönünde bir 
madde varsa, bu durum müşte-
rinin lehine olacaktır. 

Bunun yanı sıra bankadan almış 
olduğu krediyi zamanından ön-
ce geri ödeyenler, toplam mas-
raflarını da önemli ölçüde azalt-
mış oluyorlar. Ancak bu avantajlı 
duruma rağmen, erken ödeme 
sebebiyle bazen ekstra masraflar 
da ortaya çıkabiliyor. Tabii ceza 
veya ekstra masraf uygulamala-
rının her banka için değişiklik 

gösterdiğini hatırlatmakta yarar 
var. Die Presse’de konu hakkın-
da yayımlanan haberde okurlara 
dikkatli olmaları çağrısında bu-
lunuluyor ve 3 temel uyarı yapı-
lıyor: 

dikkat edilmesi gerekenler!

• Sabit ya da değişken: Kredi 
alındığında çoğunlukla sabit fa-
iz oranı ile değişken faiz oranı 
arasında seçim yapmak gerekir. 
Sabit faiz oranları şu anda daha 
yüksek değerde olsa da ikinci se-
çenekte de faiz oranının her za-

man artma olasılığı vardır. Buna 
karşılık değişken faizde krediyi 
zamanından önce geri ödeme-
niz halinde, hiçbir ekstra orta-
ya çıkmaz. Sabit faizli kredilerde 
ise bazen ekstra masraflar öde-
mek zorunda kalırsınız. 

• Bilgi almak için başvurun: 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın yaptığı bir araştır-
maya göre, neredeyse hiçbir ban-
ka, müşterisini yasaların gerekli 
kıldığı düzeyde bilgilendirmiyor. 
Banka müşterileri her şeyden ön-
ce mutlaka genel bilgilerin, kredi 

anlaşmasının ve ödeme planının 
yazılı olduğu bir belgeyi banka-
dan talep etmeliler.

• Şartları karşılaştırın: Farklı 
bankalar genelde aynı miktar-
da kredi için farklı faiz oran-
ları sunuyorlar. Bu nedenle 
birçok bankanın sunduğu tek-
lifleri araştırın. Ayrıca banka-
lar, müşterilerinin mali durumu-
nu dikkatli bir şekilde incelemek 
durumundadırlar. Bunu da pro-
sedürde yazılı olandan çok daha 
sıkı olarak yaparak, çoğunlukla 
işvereninizi bile arayabiliyorlar. 

Hukuk / forum - Dr. Barış aras Sorularınız için:  office@yenivatan.at

Kredi borcunu 
erken kapatmak 
daha mı cazip?

Avusturya`da düşük faiz oranları sayesinde birçok banka müşteri-
si, kredi borcunu zamanından önce kapatma yolunu tercih ediyor. 

Peki, bu yöntemle daha fazla kâr etmek mümkün mü?
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Bu makul kılıklı ama özde me-
lunların başları, bazen der-
nek veya federasyon başka-

nı, bazen yönetim kurulu üyesi, 
bazen sözde haberci veya gazete-
ci olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu 
unvanların yanı sıra, Avusturya 
partilerinde görev yapan söz-
de siyasetçi özde fırıldaklar da, 
Türkiye göçmenlerini karalayarak 
bir yerlere geldiklerini sanıyorlar. 
Avusturya siyasetinde aktif görev-
ler üstlenen ve bizi temsil ettikleri 
için gurur duyduğumuz (!) bu kişi-
ler, Türkiye kimliklerini kullana-
rak ve Türk toplumunun üzerine 
basarak başarılı olduklarını sanı-
yorlar. Birilerine sırtını dayayarak 
ve başkalarına şirin gözükerek 
bir yerlere geldiğini zanneden bu 
Türkiye göçmeni siyasetçiler (için-
de Alevisi de , Sünnisi de, Türkü 
de, Kürdü de vardır), vergi kaçı-
rarak, zavallı Türkiye göçmenle-
rini bedavadan çalıştırarak veya 
Allah ismini kullanarak (bakınız: 
Lokman, 33) işlerini yürütüyorlar. 
İşin ilginç tarafı, camii köşelerin-
de insanların duygularını sömü-
ren iş adamı kılıklı bu parazitler, 
bugün nüfusu 300 bine yaklaşan 
Türkiye göçmenlerinin kurtarıcısı 
olarak lanse ediliyorlar. Karşı gel-
seniz de, bunlar; “’Kader‘ böyle, 
Allah böyle yazmış” diyerek ‘ka-
dere iman‘ laflarıyla insanlarımı-
zı kandırmaktadır. Halbuki ger-
çek İslam’ın, yani bizzat direkt 
Allah’ın Kelamullahı’nın 114 Sure 
ile ifadesi olan Kur’an-ı Kerim’de 
böyle bir ‘kader’ ve ‘kadere iman’ 
tanımı olmadığı gibi; insanların 
sürü olmamaları ve akıllarını ça-
lıştırmaları yönünde (Yunus, 100) 
onlarca ayet vardır. Kader konusu 
açıldığında kendisine İslam bil-
gini sıfatı vermiş kişi ve kurum-
lar insanlara açık açık Kur’an-ı 
Kerim’deki kader kavramını an-
latma yerine; atalarından öğren-
dikleri, Emevi Muaviye Yezid’in 
saltanat devrinden başlayan ve 
İslam dünyasının başına musal-
lat olan ne varsa onlardan bahse-
diyorlar. Aslında ne kadar Kur’ani 
değer var ise, ne kadar peygamber 
sünneti var ise alt üst eden şeyler-
le akılları karıştırıyorlar. Bir dedi-
ği bir dediğini tutmayan, işkence-
ler ile dünyayı Müslümanlara dar 
eden pisliklerin, Hz. Peygamber’e 
iftira niteliğindeki uydurma ha-
dislerine ve yalanlarına biz bu-
gün İmam-ı Azam diye neden din 
adı altında sorgulamadan inanı-
yoruz? Hâlbuki önümüzde biz-

zat Allah’ın ipi olarak veda hut-
besinde peygamber Muhammed 
Mustafa’nın (sav) insanlığa bı-
raktığı bir Kur’an-ı Kerim yok mu? 
Peki, biz kalkıp “her türlü hadisin 
veya İslam ile ilgili bilginin, fetva-
ların Kur’an-ı Kerim’den onay al-
ması gerekiyor;(,) yoksa ‘hurafe 
ve şirk’ kapısının önünde darağa-
cına çıkış olur” diye bir fikir ortaya 
attığımız için kim karşımıza çıkıp 
hayır diyebilir? Kimse! Peki, o za-
man işte Maun Suresinde Allah’ın 
bizzat lanetlediği kişilerin sığın-

dığı ‘kader’ kavramının Kur’an’ı 
Kerim’deki anlamıyla ilgili olarak, 
aklı ve vicdanı hür, okuma ve yaz-
ması olan yüksek matematik, yük-
sek fizik, yüksek kimya eğitim-
lerinin yanında tıp eğitiminden 
geçmiş bir birey olarak tedebbür 
(inceden inceye okuyup düşüne-
rek) ederek tezekkürlere (ders çı-
karma) kapı aralamak için bir ana-
liz yapacağım.

kur’an’da kader Hangi anlamda 
Ve kaÇ kez geÇer?

‘Kader’ sözcüğü Kur’an’da Mustafa 
Sağ’ın Çağrı adlı kitabında ifade 
ettiği gibi 11 yerde geçer. Peki, bu 
sözcüğün 11 yerde hangi anlam-
da geçtiğini, kısaca Allah’ın bu-
nu 11 defa hangi anlamda kullan-
dığını merak etmiyor musunuz? 
Hep ağzımıza sakız ettiğimiz ka-

der sözlüğünü acaba Allah’ın ki-
tabı Kur’an’daki anlamında mı 
kullanıyoruz, yoksa akait kitap-
lardaki kader anlayışının bah-
settiği şekilde mi kullanıyoruz? 
Kur’an’daki kader şu anlamlar-
da kullanılıyor: Düzen, ölçü, ilke, 
kural, takdir, ahenk. Bunların ara-
sında sizin bildiğiniz kader anla-
yışı var mı? Yok. Çünkü siz hiçbir 
zaman merak edip, “Allah’ın kita-
bı Kur’an’da ‘Kader’ anlayışı ne-
dir?” diye kendinize sormadınız.) 
Ya da Kur’an-ı Kerim’i açıp tedeb-

bür ederek (inceden inceye düşü-
nerek okumak) okumadınız. Akait 
kitaplarda ve kulaktan duyduğu-
nuz kader kavramı, Emevi salta-
natı devrinden kalma anlayıştır. O 
kitaplar yoluyla yüzyıllardan be-
ri gelen ve bizlere öğretilen kader 
kavramı, Bakara Suresi 104. aye-
tinin tam tersine sürüleşmiş bir 
toplum yaratmak isteyen Emevi 
saltanat odaklarından kalma kit-
leyi uyuşturmak için oluşturduk-
ları, bir Kur’an-ı Kerim dışı bir ka-
der anlayışından ibarettir… 

İşte o yüzden asırlardır İslam dün-
yasının başı beladan kurtulmu-
yor. Çünkü bu kader anlayışındaki 
ilkelerden ve amaçlardan birkaçı 
şunlardır: 1) Devlet başkanı, ah-
laksız bir şekilde zülüm de işle-
se azledilemez. 2) Sapık ve zalim 
bir imamın peşine de olsa nama-

zı cemaatle kılın. 3) Dünya, mümi-
nin cehennemi, kâfirin cennetidir. 
4) Her insanın cennetlik ve cehen-
nemlik olacağı, varlıklar âlemi ya-
ratılmadan çok önce belirlenmiş-
ti. Yandı gülüm keten helva…

Şimdi soruyoruz: Bu noktaya geti-
rilmiş insanların ve toplumun ya-
rınlara ümitle bakabilmesi müm-
kün müdür? Ya da bakabilmesinin 
biricik koşulu, gelecekte bir kurta-
rıcı –mehdi - beklemek değil mi-
dir? Niye dersiniz? Böyle kader 

anlayışı olan ve buna inanan bir 
kişinin veya kitlenin gerekeni yap-
ma azmi ve iradesi felce uğratılmış 
olmaz mı? Bu kişiler o zaman an-
cak göklerden gelecek olanı bek-
lemezler mi? İşte burada Kur’an-ı 
Kerim’i açıp sakince tedebbür ede-
rek okuduğumuzda böyle bir kav-
ramın olmadığı gibi ‘kadere iman‘ 
diye bir tabirin de geçmediğini 
görüyoruz. Evet, Allah Kur’an-ı 
Kerim’de ‘kadere iman‘ diye ne 
bir kelime ne bir cümle kullanır, 
ne de bir atıfta bulunur. Kısaca 
Kuran’ın gösterdiği iman esasla-
rı içinde kadere iman diye bir şey 
yoktur. Bulan varsa buyurun bu-
radayız, gösterin. Geleneksel ka-
bullerin ‘İslam’ın şartları‘ diye 
öne çıkardığı 5 kavram İslam’ın 
şartı değil, İslam’ın temel ibadet-
leridir. İslam’ın şartları Kur’an-ı 
Kerim’in 114 suresinin içinde bu-

lunan 6666 ayettir. Peki, nasıl ol-
muşta ‘Kadere iman‘ tabiri İslam 
inançlarının içine girmiş? Kur’an-ı 
Kerim’de İslam dininin sahibi ve 
isminin koyucusu Cenab-ı Allah 
böyle bir söylemde bulunmamış. 
Kur’an’daki kader kavramı daha 
çok ‘Sünnetullah‘ da denen tabi-
at kanunlarını kastetmektedir. Bu 
kullanım - bakın kaynak göstere-
rek yazıyoruz - şu ayetlerde her-
kesin tedebbür ederek anlayabi-
leceği açıklıktadır: Ra’d 8, 17, Hicr 
21, Müminun 18, Ahzab 38, Şura 

27, Zühruf 11, Kamer 49, Talak 3, 
Mürselat 22, Ahzab 38. Bu örnek 
verdiğimiz ayetlerde, ‘kader’ söz-
cüğü Sünnetullah (Allah’ın tavrı, 
tarzı) tamlaması da kullanılarak 
Allah’ın koyduğu yasaların değiş-
mezliği anlamında kullanılmış ve 
gösterilmiştir. Bu ayetlerde ayrı-
ca kader ile Sünnetullah kavram-
larının eş anlamlı olduklarına da 
dikkat çekilmiştir. Sünnetullah’ın 
değişme ve bozulmaya asla uğ-
ratılmayacağı birçok ayette pe-
kiştirilmiş ifadeler ile verilmiştir: 
Bakınız: İsra 77, Ahzab 62, Fatır 
43, Fetrih 23.

Kader kökünden gelen ve ‘ölçüye 
bağlamak‘ anlamında olan ‘takdir‘ 
sözcüğü de tabiat kanunları, de-
ğişmez ölçüler, yani Sünnetullah 
anlamında kullanılmıştır. Bu kul-

lanıma göre Ay ve Güneş’in belir-
lenmiş ölçülere göre seyretmeleri, 
göklerin düzenlenmesi, kısaca her 
türlü iş ve oluşun, her türlü yaratı-
lış ve yaratılışın seyri Allah’ın tak-
diridir. İşte ilgili ayetler: En’am 95, 
Furkan 2, Yasin 38, Fussilet 12.

Kader Kur’an’da 11 yerde geçer-
ken Türkçe dilinde miktar sözcü-
ğü de ölçü anlamındadır ve ka-
der kökündendir. Allah her şeyi 
bir ölçüye göre yapıp yönetmek-
tedir. Her şeyin Allah’ın katında-
dır ve O, hazineden her şeyi bel-
li bir ölçü içinde indirmektedir. 
(Kaynak: Hicr,21) Gökten su öl-
çüyle iner (Muminun 18, Zühruf 
11). İnen suyun yeryüzünde va-
dilerde dolaşması bile ölçüyle-
dir (Ra’ad 17). Topraktan pınarlar 
fışkırması, fışkıran suların bir-

leşmeleri yine belli bir ölçüye gö-
redir (Kamer, 12)… İşte Kur’an-ı 
Kerim’de ayetler ile örnek verdi-
ğimiz tüm bu ölçüye bağlılıklar, 
“kader” kelimesi ve türevleri kul-
lanılarak ifade edilmiştir. Ve bu 
ifadelerle önümüze konan kader 
kavramının temel amacı insan fiil-
lerinin, hareketlerinin belirlenmiş 
olduğunu değil, varlık ve oluşum-
ların hem dünyada hem evrende 
rastlantılarının bulunmadığını 
ve bu ölçü ve kanunların evrenin 
tanrısı olan Cenab-ı Allah tarafın-
dan konduğunu göstermektedir. 
İşte Tevhit inancına göre İslam di-
nin merkezinde olan Allah’ın kita-
bı olan Kur’an’ı Kerim’de kaderin 
anlamı budur. Ve bu anlamda bir 
kaderin değişmezliğidir ki, Kur’an 
bunu açıkça ve defalarca ifade et-
miştir. Bu değişmezliğin insanın fi-

illeriyle, iradesi ve özgürlüğü ile bir 
ilgisi yoktur. Orada ki değişmezlik, 
kanunların yaratıcı tarafından ko-
yulmasıdır; insanın fiillerinin ya-
ratıcı yani Allah tarafından önce-
den belirlenmesi değildir. İnsan 
varlığın ve evrenin yönetimine, ta-
biat kanunlarına, iş ve oluşa, on-
tolojik yapıya ilişkin kanunlar ko-
yamaz. İnsanın böyle bir yetkisi 
yoktur. Ama insanın kendi fiille-
rine, yaptıkları ettiklerine, yöneti-
mine, düşündüklerine kısaca ken-
di ile ilgili kanunları koyma yetkisi 
ve özgürlüğü vardır, bu özgürlük de 
bizzat insana akıl ve iman verilerek 
tanınmıştır. Hatta “aklını çalıştır-
maz ise üzerine pislik yağdırırım” 
diyen Yunus Süresi’nin 100. aye-
tinde sıkı sıkı tembih edilmiştir. Bu 
konuda 1960 yılında Prof. Hüseyin 
Atay’ın “Kur’an’da İman Esasları” 
adlı doktora tezi çağımız eseri ola-
rak dikkat çekerken, ondan 800 yıl 
önce İbn Teymiye dikkat çekmiştir. 
Kur’an’daki kader, İbn Teymiye’nin 
deyimiyle, yaratışla ilgili ontolojik 
bir kavramdır; din ve insanın dav-
ranışı ile ilgili bir kavram değildir 
(bakınız: İbn Teymiye; El Furkan, 
sayfa 98-99). Yine İbn Teymiye’nin 
ifadesi ile kader, Allah’ın yaratılış-
la ilgili bir kavramıdır ve buyruk-
ları ve hoşnutluğu ile ilgili bir kav-
ram değildir (bakınız: İbn Teymiye 
aynı eser sayfa 109-110). Bu du-
rumun Prof. Öztürk’ün ifadesi ile 
bir satranç benzetmesi ile anlatı-
labileceği konusunda hemfikiriz. 
Satranç, varlık ve oluşun seyri ola-
rak alınıyor ve diyoruz ki, satrancın 
nasıl oynanacağına ilişkin kuralla-
rı Allah koyar. Bizim orada kural 
koyma yetkimiz yoktur. Allah, sat-
rancın galip ve mağlubunu önce-
den belirlemez, ilan etmez. Ama 
Allah ezel ve edebi kuşatan ilmiyle 
satrancın galip ve mağlubunu bilir 
ama beceriksiz oynayanın yenilgi-
sinin sebebi O’nun bilmesi değildir. 

Hüseyin Atay`a göre Allah’ın bil-
mesi O’nun tanrılığının bir gereği 
olduğu gibi, sonuçları belirleme-
mesi de tanrılığının bir gereğidir. 
İnsan eylemlerinin sonuçlarını bil-
mekle kalmayıp aynı zamanda be-
lirlerse bu bizi sorumlu tutmama-
sını gerektirir. Hem belirler hem 
sorumlu tutarsa bu zulüm olur. 
Oysa Allah zulümden arınmıştır.

Başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere 
çeşitli kaynaklardan toparlayan 
Birol Kılıç 

Kur’an-ı Kerim’de 
‘Kader’ kavramı 
hangi anlamda 
kullanılmıştır?

Geçmiş sayılarımızda Kur’an-ı Kerim’de 
Maun suresini büyüteç altına almıştık, 
özellikle kamu mallarına musallat olmuş, 
doğrudan kul hakkı yiyen, hak ve hukuk 
çiğneyen, sözde ve şekilde Müslüman ve 
Müslümanlığın sadece görünen ibadet-i 
şartlarını yerine getirenlerin, Kur’an-ı 
Kerim’de bizzat Cenab-ı Allah tara-
fından “Veyl” kelimesi ile lanetlendiği 
konusunu(da) hepimiz için ders olması 
açısından kamunun dikkatine sunmuştuk. 
Avusturya’da çevremizde de işte bu İdris 
kılıklı iblislerden bolca vardır. 
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Gençlik  Kültürü Araş-
t ı r m a  E n s t i t ü s ü’n ü n 
(“Institut für Jugend-

kulturforschung”) yürüttüğü 
“Gençlik ve Zamanın Ruhu” ad-
lı araştırmanın sonuçları, günü-
müzde gençlerin ilgi duyduğu 
alanları ortaya koymanın yanı 
sıra, yeni neslin sosyal olayla-
ra bakış açısını da gözler önüne 
seriyor. Viyana’da 16-19 yaş ara-
sı 400’den fazla gencin katıldığı 
ankette, her eğitim düzeyinden 
gençlere soru sorulmasına özen 
gösterildi. 

Enstitü Başkanı Bernhard 
Heinzlmeier, anket hakkında 
şunları söyledi: “Günümüzde 
gençler, kendilerinin işvereni ko-
numundalar. En büyük teşvik 
kaynağı ise para. Parası olma-
yan kişiler, toplumdan dışlanı-
yorlar. Neoliberal beyin yıkama-
ları amacına ulaşmış durumda.” 

Gençlerin kendilerini en fazla ait 
hissettikleri alanlar arasında fit-
ness (spor), futbol ve hip-hop ba-
şı çekerken, sahip oldukları para-
yı cep telefonu ve bilgisayar gibi 
elektronik eşyalara harcayanla-
rın sayısı da oldukça fazla. Hayat 
tarzı olarak çoğunluk dışarı çıkıp 
eğlenmeyi tercih ederken, arka-
daşlarla buluşmak da temel akti-
vite olarak göze çarpıyor. Marka 
tutkusu olan ve müzik dinleme-
yi seven yeni neslin, siyasete ve 
güncel olaylara ise pek ilgi gös-
terdiği söylenemez. Ankette soru-
lan “Sence, Avusturya’da birçok 
insanın maddi sorunları olması-

nın en büyük nedeni nedir?” so-
rusuna ise %37,2, “Tembellikleri 
ve isteksizlikleri yüzünden” ce-
vabını verirken, %21,3’lük kesim 
ise “Toplumumuzdaki adaletsiz 
düzenden” yanıtını verdi. Soru 
sorulanların %15,2’si ise bunun 
modern ilerlemeden kaynak-
landığını düşünürken, %4,3 ise 
maddi zorluk çeken insanların 
sadece şanssız olduklarını belirt-
ti. Araştırmada dikkat çeken bir 
diğer önemli nokta ise; gençle-
rin geleceklerine ilişkin kaygıla-
rı. Araştırmada dikkat çeken bir 
diğer önemli nokta ise gençlerin 
gelecekleri hakkındaki kaygıları. 
%65,5’lik bir bölüm, garanti bir iş 
sahibi olmanın, mesleki kariyer-
lerinden daha önemli olduğunu 

düşünürken, ankete katılanla-
rın yaklaşık yarısı da, “Matura” 
diploması sahibi olmayanların 
iş dünyasında bir değeri olmadı-
ğı kanaatinde. Yeni nesil arasın-
da yabancı düşmanlığı yaygınlığı 
hakkında da soru sorulan anket-
te, katılımcıların %43,6’sının, 
ülkede çok fazla Türk yaşadı-
ğından şikâyet etmesi de düşün-
dürücü. Bunun yanında %18’lik 
bir bölümün, Yahudilerin eski-
den olduğu kadar bugün de dün-
ya ekonomisine yön verdiklerini 
düşünmesi ve %11,2’lik bir kesi-
min de Adolf Hitler’in de insanlar 
için birçok iyi şey yaptığına inan-
ması, anketin dikkat çeken ista-
tistikleri olarak gözlerden kaç-
mıyor. 

Yeni nesil bencil 
yetişiyor

Günümüzde gençlerin 
çoğu, sadece kendi gele-

ceğini ve düzgün bir 
iş bulmayı düşünüyor. 

Sosyal sorunlar ve top-
lumsal sıkıntılar kimseyi 

ilgilendirmiyor. 

            Ihr Spezialist für 

                   exklusive Reisen 
in die Türkei...

ingiliz bankacılık grubu 
HSBC ile Denizbank ara-
sındaki görüşmelerden so-
nuç çıkmadı.Sky News, 
HSBC'nin Denizbank'ı sa-
tın almaktan vazgeçtiğini 
duyurdu. Yapılan teklifin 
büyüklüğü belirtilmezken 
Denizbank’ın değerinin 3 
milyar sterlin civarında ol-
duğu kaydedilmişti. 

Sky News, HSBC’nin Deniz-
bank hisselerinin tama-
mı yerine bir kısmını iste-
me ihtimali olduğunu da 
yazmıştı. Fransa - Belçika 
ortaklığındaki Dexia kriz 
nedeniyle yeniden yapılan-
dırmaya gidince sahibi ol-
duğu Denizbank’ın da satı

Hsbc, 
denizbank`ı 
almaktan 
VazgeÇti
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Viyana”da bir  ekono -
mist olarak aziz vatanım 
Türkiye’de ithalat 2011 yı-

lında 240 milyar dolar ile patla-
yarak rekor kırdı İhracat değil 
diyerek dost acı söyler diyorum. 
Niye?  2012’nin ilk günlerinde 
Türk basını bunu okuyucuların-
dan saklamaya çalıştı. Gazeteler, 
“Türkiye’de 2011 yılında ihra-
cat patlaması” manşetli birçok 
haber yaparken, okuyucuların 
adeta gözünü boyayarak haki-
kati sakladılar. 

Türkiye’nin geçtiğimiz yıldaki ih-
racatı 136 milyar dolar. Doğru. 
Ama ihraç edilen malların çoğu 
ara mal niteliğinde; yani yurt dı-
şından Türkiye’ye ithal edilmiş 
ve üzerinden sadece işçi montajı 
geçmiş olan her türlü ürün de bu 
gruba dâhil sayılıyor. Türkiye’ye 
2011 yılında ithal edilen ara mal-
lar, 2011 toplam ihracatından çı-
karıldığında Türkiye’nin gerçek 
ihracatı 50 milyar doları bulmu-
yor. Bu yüzden cari açık da gide-
rek büyüyor. Karşılaştırma yapa-
cak olursak; Almanya’nın ihracatı 

ise 1 trilyon doların üzerindeyken, 
ithalatı ise 500 milyar dolar civa-
rında. Almanya 500 milyar dolar 
ihracat fazlası verirken Türkiye ise 
110 milyar dolar ile ‘ithalat fazla-
sı’ veriyor. Kısaca Türkiye bir tüke-
tim toplumu olarak, ürettiğinden 
daha fazlasını yurt dışından satın 
alıyor. Türkiye’nin büyümesinin 
üreterek değil tüketerek olması, 
cari açığın yükselmesine ve işsiz-
liğin artmasına yol açıyor. 2011 yı-
lı ithalatının 240 milyar dolar, ih-
racatının da 130-140 milyar dolar 
civarında olması, yani cari açı-
ğın 100 milyar dolar gibi çok yük-
sek bir sayıya ulaşması Türkiye’yi 
tehdit ediyor. Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası'nın açıkladığı ve-
rilere göre, Kasım ayında cari açık 
5,18 milyar dolar oldu. 

Beklenti 5,2 milyar dolar idi. 
Ancak diğer yandan Türkiye’nin 
cari işlemler hesabı açığı, 2011 yı-
lının Ocak-Kasım döneminde, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
% 77,7 artarak, 70 milyar 241 mil-
yon dolar oldu. Merkez Bankası 
tarafından açıklanan 2011 yı-

lı Ocak-Kasım dönemine ilişkin 
ödemeler dengesi verilerine gö-
re, cari açık bu 11 aylık dönem-
de, 2010 yılının aynı dönemine 
göre 30 milyar 719 milyon do-
lar artış gösterdi. 2010 yılı Ocak-
Kasım döneminde cari açık 39 
milyar 522 milyon doların düze-
yindeydi. 2011 yılı Kasım ayında 
ise cari açık 5 milyar 188 milyon 
dolar oldu. Cari işlemler açığının 
artmasında dış ticaret açığındaki 
artış etkili oldu. Türkiye'nin 2011 
ihracatı 134,6 milyar dolar se-
viyesine geldi. 2011 yılı ithalatı-
nın 240 milyar dolar, ihracatının 
ise 130-140 milyar dolar civarın-
da olması cari açığın 100 milyar 
dolar gibi çok yüksek bir rakama 
ulaşması Türkiye’yi ciddi düzey-
de tehdit eder durumda. İşsizliğe 
çözüm bulunması ve ekonomide 
büyüme istikrarının sağlanması 
için uzmanların tavsiyesi ise, it-
halat ürünlerinin envanterinin 
çıkarılması ve derhal üretime 
ağırlık veren politikaların yürür-
lüğe sokulması yönünde.

Türkiye bugün mercimeğini, ay-
çiçeğini ve pirincini yurt dışın-
dan alıyor. Hayvancılıkta durum 
ortada; Türkiye’de hayvancılık 
öldüğü için Avusturya başta ol-
mak üzere Macaristan ve birçok 
AB ülkesinden canlı hayvan it-
hal ediliyor. Viyanalı tanınmış 
eski Yimpaş yöneticisi Türkiye 
göçmeni iş adamı, Türkiye’de 
canlı hayvan ithali için devlet 
ihalesini kazanarak Türkiye‘ye 
hayvan satıyor. Türkiye ekono-
misi tüketime dayalı bir büyü-
me ile dünya rekoru kırıyor, üre-
time dayalı değil. İşte bu yüzden 
cari açık artmaya devam ederek 
70 milyar gibi korkunç bir seviye-
ye gelmiş durumda. Türkiye, ço-
cuklarına ve torunlarına borç bı-
rakıyor ve dışarıya bağımlı hale 
geliyor. 

OKUYUCU MEKTUBU
Mag. Ahmet Toprak

İhracat değil, ithalat patladı! 22.Viyana`da 
market-feinkost-
backshop-ımbiss-

cafe-pastane hepsi 
bir arada

satılık devren, kirası 900 €, 150m2 dükkan: merkezi konumda, 22.viyana`da  rakipsiz, site-
lerin içerisindec özellikle aile işletmesi için uygundur. satılık dükkanımız süpermarketlere cok 

uzak kalması müşterilerin yakın mesafade bize gelmesini garantilemektedir. Dükkan  ikiye 
bölünmüştür market ve cafe-pastaneye,  iki kapı girişi var, ayrıca kindergartenlere teslimat 

yapmaktadır. Dükkana ait 2 taşıma aracı dahil (kangoo ve combo),  büyük mutfağı mevcut,  150m2 
kuru bodrumu var, lokantaya çevirmeye müsait, şani garteni vardır. 

Fiyat: Herşey dahil (ürün stoğu, makinalar, araçlar, mobilyası vs)  satış bedeli € 59.000,-  

Tel: 0676 76 23 784

E mail: office@yenivatan.at
office@yenivatan.at




