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ZZeeiittuunngg  iinn  ttüürrkkiisscchheerr  SSpprraacchhee

Önce insan, sonra politikacý

Erwin Pröll teþekkür etti
Sadece Eyalet Baþkaný olduðu Niederösterreich’de deðil, tüm Avusturya’da
“insancýllýðý” ile ön plana çýkan Dr.Erwin Pröll, Yeni Vatan Gazetesi’ni eline
alarak þunlarý söyledi: ‘’Avusturya’da yaþayan Türk toplumuna içtenlikle
teþekkür ederim. Baþta Niederösterreich olmak üzere, birçok eyalette
Aðustos 2002 yýlýnda vuku bulan yüzyýlýn sel baskýnýnda binlerce
Türk bize maddi ve manevi yardýmda bulundu, bizlerle acýlarýmý-
zý paylaþtý. Ben, Türkiye’de her yaz ailemle tatil yapýyorum.
Oðlum ise Türkiye’de stajýný yaptý. Anavatanýnýz Türkiye,
benim ikinci vataným. Sizlerin nasýl “alçak gönüllü, yar-
dýmsever, hoþgörülü, çalýþkan bir millet” olduðunuzu
biliyorum. Hepinize sevgilerimi ve saygýlarýmý suna-
rým. “Yeni vatanýnýz Avusturya”da kendi kültürü-
nüz, diliniz ve dininiz ile baþýmýn üstünde
yeriniz var.’’ Ýnsanlýk dolu çalýþma-
larý ile Niederösterreich’in “en
sevilen politikacýsý” olan Erwin
Pröll, “Ýlk önce insan ve daha
sonra politikacý” olabilmenin
en iyi örneði olsa gerek... 

Zorla evlilik ve cinayet

Ýlker ve Çilem zorla evlendirildi-
ler. Zorla evlendirilen Çilem’in
sonu ölümle bitti. Olay geniþ
bir þekilde Avusturya basýnýna
da yansýdý. 

Haberin devamý sayfa 2’de.



Oberösterreich(Wels)-
Beþ sene önce henüz
daha 17 yaþýna bas-
mýþken, Ýlker ve Çilem
Y. adlý iki genç, kendi
arzularýnýn dýþýnda,
ailelerinin baskýsý üze-
rine evlendirildiler. 

Fakat evliliklerinin be-
þinci yýlýnda 22 yaþýn-
daki Ýlker Y., þiddetli
bir tartýþma esnasýn-
da, üç yaþýndaki kýzý-
nýn gözleri önünde,
eþini boðarak öldür-
dü. 

AAllddaattttýý  vvee  kkaattlleetttti

Bachmanning sem-
tinde yaþayan ve  or-
talýktan bir anda kay-
bolan Çilem, akraba-
larý ve jandarma ekip-
leri tarafýndan günler-
ce aranmýþ fakat bu
aramalar da genç kýza
ait hiçbir iz buluna-
mamýþtý.
Ahlaksýz koca Ýlker Y.,
eþinin, kendisinin Tay-
landlý bir bayanla iliþ-
kisi olduðunu öðrenip

intikam almak amacý
ile kayýplara karýþtýðýný
ifade etmiþti. 
Ancak cani eþ, verdiði
ifadelerin farklý olmasý
ve þüphe uyandýrmasý
üzerine, 19 gün sonra
suçunu kabullendi.

Ýlker Y.´nin vermiþ
olduðu ifadeye göre;
olay akþamý, kendisi-
nin yine Taylandlý dos-
tuna gitmesi üzerine,
eþiyle þiddetli bir þekil-
de kavga etmiþlerdi.
Kavga esnasýnda, he-
nüz üç yaþýnda olan
kýzlarýnýn gözleri ö-
nünde, annesi ÇÝLEM
Y.’nin boðazýný sýka-
rak öldürdüðünü iti-
raf etmiþti.  

1122  YYýýll  hhaappiiss  
18 Aðustos 2002
günü,  karýsýný boða-
rak öldürdüðü gerek-
çesiyle yargýlanan
Ýlker Yalçýn, yakýn
zamanda sonuçlanan
mahkeme kararýna
göre 12 yýl aðýr hapis
cezasýna çarptýrýldý.
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18 Aðutos 2002 tarihinde Çilem’i boðazlayarak öldüren
Ýlker Y., 12 yýl aðýr hapis cezasýna çarptýrýldý.

Genç çift, istekleri dýþýnda, aile baskýsý ile evlenmiþlerdi. 

Zoraki  evlilik  cinayet  ile  bitti

Foto: SiD

Foto: Alfons HARRER

Kocasý
tarafýndan
hunharca
öldürülen
Çilem Y.
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Halka  hizzmet  ,  Hak’ka  hizzmettir!

Yeni Vatan Gazetesi
dördüncü yýlýna girerken
1999 yýlýnda ilk sayýsýnda
yayýnlanan baþyazýmýzý o-
kuyucularýmýzýn dikkatine
sunmak istiyoruz. Rota
deðiþmemiþtir. Ne sað-
dayýz, ne soldayýz dos-
doðru yolumuzdayýz....
Halka hizmeti, Hak’ka
hizmet olarak gören yol-
dayýz...
Merhaba...
2000’li yýllara sesimizi
Yeni Vatan Gazetesi ola-
rak duyurmanýn ve basýn
dünyasýna yepyeni bir
çehre katmanýn mutlulu-
ðunu yaþýyoruz. 
Bu mutluluðumuzu en
baþta bilgi birikimimiz,
disiplinimiz, özverimiz,
doðrularýmýz ve temel il-
kelerimizle bütünleþtirdik;
ayrým gözetmeksizin tüm
insanlýða “sizindir” diye-
bileceðimiz Yeni Vatan
Gazetesi’nin tertemiz say-
falarýný açtýk.
Baðýmsýz, tarafsýz ve doð-
ru haberlerin öncüsü ol-
mak istedik; bu amaçla
yola çýktýk ve varolan ga-
zeteler zincirine eklendik. 
Gazetemizi gururumuz
sayýyor, yeni bir isim ol-
manýn heyecanýný siz oku-
yucularýmýzla paylaþtýðý-
mýza inanýyoruz.
Yeni Vatan Gazetesi, in-
sanlarýmýzýn yaþamlarýna
ayna tutmayý, okuyucula-
rýmýzýn dertlerine ve se-
vinçlerine ortak olmayý,
sizlerle gönül gönüle yü-
rümeyi hedefliyor.
Varlýðýmýz, sizin övgüleri-
nizle olduðu kadar eleþtir-
ilerinizle de büyüyecektir.
Övgüleriniz emeðimize te-
þekkürünüz, eleþtirileriniz
ise kanatmayan kamçýmýz

o l a cak t ý r .
Siz okurla-
rýmýzýn sesi,
bizim sesi-
mizdir.
Yeni Vatan Gazetesi ola-
rak 21. Yüzyýla meydan
okuyan Ýnternet  gazeteci-
liðimizle de tüm dünyaya
sesimizi duyuruyoruz.
Yeni Vatan Gazetesi’nin
bütün gücü yalnýz kendi
maddi imkanlarýna daya-
narak çýkabilmesinde sak-
lý. Bundan dolayý kimseyi
gücendirmekten korkma-
yacaðýz ve hiç kimseyi
memnun etme kaygýsý
gütmeyeceðiz. Çünkü ina-
nýyoruz ki, þeffaflýk de-
mokrasinin temel koþulu-
dur ve baðýmsýz bir gazete
platformu herhangi bir
makam sandalyesinden
çok daha kuvvetlidir.
Baðýmsýz bir gazete olma-
mýz, hukukun üstünlü-
ðünü savunmamýz ve ka-
mu yararýna hizmet ver-
memiz Yeni Vatan Gaze-
tesi’nin “hayat tarzý” ve
ana ilkeleri olacaktýr.
Yeni Vatan Gazetesi’yiz.
Bilginin, geleceðin ema-
neti ve garantisi olduðunu
görenlerin gazetesi olma-
nýn  kývancýný yaþýyoruz.
Bizler, sizlerin yeni vataný
olan Avusturya’da Anado-
lu’dan gelmiþ insan-
larýmýzýn  evlatlarý olarak
yetiþtik. Topluma faydalý
olabilmek için þahsýmýza
ait hiçbir çýkar hesabý
içinde olmayacaðýmýzdan,
emin olabilirsiniz.
Kalemler hep yazar, yazý-
lanlar hep okunur. Birço-
ðu unutulur. Yeter ki, ya-
zýlanlarýn unutulmadýðý
kalemlerin varolduðunu
görelim...

BBiirrooll  KKIILLIIÇÇBaþyazý  /  Leitartikel

Niederösterreich’da 30 Mart’ta

SSaannddýýkk  bbaaþþýýnnaa

Foto: News

St.Pölten- Niederöster-
reich Eyaleti’nde 30 Mart
2003 tarihinde gerçekle-
þecek  seçimler öncesinde
Türk asýllý Avusturya va-
tandaþlarýný, oylarýný kul-
lanmasý için tüm partiler
bir çaðrýda bulundu. 

Seçimlerde, yüksek bir
yüzde ile birinci parti ola-
caðý önceden belli olan
ÖVP’nin Niederösterreich
Baþkaný ve Türk toplumu-
na büyük yardýmlarda bu-
lunan Erwin Pröll,  Ye-
ni Vatan Gazetesi ü-
zerinden tüm Türk
toplumuna içten ve
sýcak mesajlar ve-
rerek  ‘’ tüm in-
sanlarý seçimlere
katýlmaya davet
ediyorum” dedi.
Sosyal Demok-
rat Parti (SPÖ)
Eyalet Parti
Yönetim Kurulu
Üyesi ve göçmenler
temsilcisi Hasan

Doðan’ýn düzenlediði
buluþma gecesi, sosyal
demokrat Türkler’in gövde
gösterisine sahne oldu.
Göçmenlerin sorunlarýnýn
dile getirildiði ve eyaletteki
sosyal demokratlarý da bir
araya getiren geceye katý-
lým yüksekti.

Hasan Doðan, amaçlarýnýn
“Avusturya’da yaþayan
göçmenlerin varlýðýný ve
gücünü,  siyasi arenaya
yansýtmak ve  bu gücü çok
sayýda Avusturyalý’nýn
bulunduðu bir ortamda
göstermek’’ olduðunu

belirtti.

SPÖ’nün gecesine
SPÖ Eyalet Parti
Yönetim Kurulu
Üyesi ve göçmen-
ler temsilcisi Hasan
Doðan’ýn yanýsýra;
SPÖ’lü Eyalet Baþ-

bakan Yardýmcýsý
Heidemaria Onodi de

katýldý.
SPÖ’lü  Heidemaria  Onodi
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AAvvuussttuurryyaa  TTüürrkk  DDeerrnneekklleerrii
BBiirrlliiððii  ((DDaacchhvveerrbbaanndd  ddeerr
TTüürrkkiisscchheenn  VVeerreeiinnee  iinn
OOsstteerrrreeiicchh))  BBaaþþkkaannýý  YYaavvuuzz
KKuuþþççuu’nun, Anas Schak-
feh’in basýn toplantýsýnda

Türkiye aleyhine sarfetmiþ
olduðu “Türkiye, AB’ye
girerse Avrupa’da Ýslam
düþmanlýðý artar” açýklamasý
üzerine yorumlarýný þöyle
ifade etti: “Avusturya
Diyanet Ýþleri Birliði baþkaný
Anas Schakfeh’in basýn top-
lantýsýnda Türkiye aleyhine
yapmýþ olduðu açýklamalarý
þiddetle kýnýyoruz. Bu talih-
siz açýklamalar sonrasý, 200
bin Müslüman Türk’ün ya-
þadýðý Avusturya’da böylesi
önemli bir kuruluþun baþýn-
daki bir kiþinin istifa etmesi
gerektiðini düþünüyorum.
Bu kiþi Avusturya’daki tüm
Müslümanlarý temsil ede-
mez. En kýsa zamanda Avus-
turya Diyanet Ýþleri Birliði
kuruluþunun olaðanüstü ku-
rula giderek bu kuruluþun
doðal üyeleri olan 200 bin
Türk vatandaþýnýn  seçimlere
katýlýp demokratik oy hakla-
rýný kullanarak Avusturya’da
yaþayan Türk-Ýslam toplu-

munun tüm haklarýný göze-
tecek, laik ve demokratik
esaslar içinde kurallarý uygu-
layabilecek bir yönetimin
seçilmesinin uygun olduðu-
nu düþünüyorum. 

ÖÖVVPP’’ddeenn  ÞÞiirrvvaann  EEkkiiccii  ise:
“Avusturya Diyanet Ýþleri
baþkaný olan bir kiþinin, Tür-
kiye’nin böylesi kritik süreç-

ler içinde bulunduðu bir
dönemde, böylesi kötü bir
üslupla söylevde bulunmasý-
ný doðru ve yapýcý bulmuyo-
rum. Türkiye’nin Avrupa Bir-
liði üyelik statüsü sürecinde,
Türkiye’nin yapmýþ olduðu
reformlarýn olumlu karþýlan-
masý gerektiðini söyleyebili-

rim. Bu bir önyargýdýr. Türki-
ye gibi, AB’ye alýnma süre-
cinde olan bir ülkenin, AB’ye
girmeden “Türkiye, AB’ye
girerse Ýslam düþmalýðý ar-
tar” varsayýmýný çok yersiz
bir kaygýdan ibaret olduðu-
nu düþünüyorum.” diyerek
sözlerini noktaladý.

SSPPÖÖ’’ddeenn  HHaayyddaarr  SSaarrýý: “Bu a-
çýklamayý doðru bulmuyo-
rum. Türkiye AB’ye girme-
miþ olsa bile Avrupa dýþýnda
bir ülke deðildir. Türkiye, ta-
rihi geliþimi ile birlikte çok u-
zun zamandan beri (yüzyýl-

lardan bu yana Osmanlý dö-
nemiyle) Avrupa içerisinde

varolmuþ ve günümüzde de
(özellikle 60’lý yýllardan bu-
güne iþgücü göçü ile birlik-
te) Avrupa’da yaþamaktadýr,
yaþamaya devam edecektir.
Bu anlamda, Türkiye Avrupa
dýþýnda deðildir. AB’ye gir-
memiz, Ýslam’a karþý antipa-
ti deðil aksine -Ýslam’ý politik
olarak yorumlamadýðýmýz
sürece- sempati kazandýra-
caktýr. Ýslam’a karþý düþ-
manlýðýn artmasýnýn sorum-
lularý, Ýslam’ý politik olarak
yorumlayanlardýr.“ yorumda
bulundu.

VVeelliilleerr  BBiirrlliiððii  BBaaþþkkaannýý  FFiittnnaatt
EEsstteekkiinn de açýklamanýn yer-
siz olduðunu vurgulayarak
þunlarý ifade etti: “Türki-
ye’nin AB’ye girmesi Ýslam
düþmanlýðýný körükleyecek
bir olay deðildir, olmamasý
gerekir. Velilerden gelen þi-
kayetler doðrultusunda, o-
kullarda okutulan din ders-
lerinin, Almanca diline ha-
kim olmayan hatta dinimizi
yanlýþ öðreten kiþilerce veril-
mesinin sonucunda bu ku-
rumun asli görevini ihmal
ettiðini düþünüyorum.” 

““TTüürrkkiiyyee  AAvvrruuppaa  BBiirrlliiððii’’nnee  ggiirreerrssee,,  AAvvrruuppaa’’ddaa  ÝÝssllaamm  ddüüþþmmaannllýýððýý  aarrttaarr””  AAvvuussttuurryyaa  DDiiyyaanneett  ÝÝþþlleerrii  BBaaþþkkaannýý  AAnnaass  SScchhaakkffeehh’’iinn  TTüürrkkiiyyee
aalleeyyhhiinnee  ssaarrffeettttiiððii  iiþþttee  bbuu  ssöözzlleerr  üüzzeerriinnee  ggeerreekk  ppaarrttiilliilleerr  ggeerreekk  ddeerrnneekk  bbaaþþkkaannllaarrýý,,  tteeppkkiilleerriinnii  kkaammuuooyyuunnaa  ggaazzeetteemmiizz  aarraaccýýllýýððýýyyllaa
dduuyyuurrdduullaarr..GGeerreekk  ggeeççeenn  ssaayyýýddaa  ggeerreekk  bbuu  ssaayyýýddaa,,  BBaaððýýmmssýýzz  YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii’’nnee  kkaarrþþýý  ssiinnssii  bbiirr  þþeekkiillddee,,  ““aabbaa  aallttýýnnddaann  ssooppaa””
ggöösstteerriirrcceessiinnee  yyaappýýllaann  tteehhddiittlleerree  rraaððmmeenn  aaþþaaððýýddaakkii  hhaabbeerrii  vvee  bbuunnaa  bbaaððllýý  oollaarraakk  yyoorruummllaarrýý  kkaammuuooyyuunnuunn  ddiikkkkaattiinnee  ssuunnuuyyoorruuzz..    

“Anas Schakfeh tüm Müslümanlarý

Avusturya  Türk  Dernekleri
Birliði  BBaaþþkkaannýý  
YYaavvuuzz  KKuuþþççuu

ÖÖVVPP’’ddeenn  ÞÞiirrvvaann  EEkkiiccii

SSPPÖÖ’’ddeenn  HHaayyddaarr  SSaarrýý

Veliler  Birliði  Baþkaný  
Fitnat  Estekin
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“Avusturya’daki Türk Toplumu” nu
her yönden bilgilendiren, aydýnlatan
YENÝ VATAN GAZETESÝ’nin son sayý-
sýnda Avusturya Diyanet Ýþleri’nin sözde baþkanýnýn
yaptýðý açýklamayý teessüfle okudum.  Avusturya
Diyanet Ýþleri Birliði Baþkaný Anas Schakfeh’in basýn
toplantýsýnda Türkiye aleyhine yapmýþ olduðu açý-
klamalarý þiddetle kýnýyoruz. Bu talihsiz açýklamalar
sonrasý, 200 bin Müslüman Türk’ün yaþadýðý
Avusturya’da böylesi önemli bir kuruluþun baþýnda-
ki bir kiþinin istifa etmesi gerektiðini düþünüyorum.
Vatandaþlarýmýzý ve geleceðimizi tayin edecek çocu-
klarýmýzýn eðitimlerine yön veren öðretmenlerin tay-
inini ve seçimini yapan bu önemli kuruluþun baþk-
anýnýn talihsiz açýklamasý bizleri hem endiþelendir-
miþ hem de vatandaþlarýmýzý incitmiþtir. Türkiye
Cumhuriyeti dünyada 55 Müslüman ülke arasýnda
Ýslamý, laikliði ve demokrasiyi en iyi þekilde varlýðýn-
da ahenk içinde sentezini yapmýþ ve iyi iliþkiler için-
de olduðu Avrupa Birliði’ne aday olmuþtur.
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk,
laiklik ve demokrasiyi birlik ve beraberlik içinde kal-
kýnma yolu olarak gösterirken çaðdaþ medeniyet
seviyesini aþmamýz gerektiðini emretmiþ, bu arada
Ýslam dininin en doðru þekilde öðretilmesi içinde
“Diyanet Ýþleri”ni kurdurmuþtur. Avusturya Ýslam
Diyaneti’nin yanlýþ uygulamalarýný önlemek ve son
vermek amacýyla bütün vatandaþlarýmýzýn bu kur-
uma üye olarak söz sahibi olmaya davet ediyorum.
Avusturya Ýslam Diyaneti’nin çarpýk gidiþinin düzel-
mesi ancak demokratik bir seçimle gerçekleþecektir.
Bu seçimde vatandaþlarýmýz çoðulcu katýlýmlarý ile
oy kullanmalýdýrlar. Avusturya Ýslam Diyaneti’nin
yönetimindeki  bazý saðduyulu yöneticilere ve ehil
öðretmenlere destek olabilmemiz ve yarýnýmýzýn
temeli olan çocuklarýmýzýn aydýn olarak yetiþebilme-
si için çok geç kalýnmýþ olan bu insiyatifin ele alýna-
rak kullanýlmasýný Türk toplumundan bekliyor ve
duyarlý olmaya davet ediyorum. Büyük Türk düþü-
nürü Hacý Bektaþi Veli‘nin 21. asýrda daha da önem
kazanan þu öðüdünü tekrarlamakta vatandaþlarý-
mýz için fayda buluyorum. 
“Bir olunuz, Diri olunuz, Ýri olunuz!” 

KKaammuuooyyuunnaa  aaççýýkkllaammaatemsil edemez”

SSPPÖÖ’’ddeenn  AAzziizz  GGüüllüümm    ise bu
talihsiz açýklamayý doðru bul-
madýðýný belirterek düþüncele-
rini þöyle özetledi: “AB ekono-
mik bir topluluktur, dini bir
yapýlanma söz konusu deðildir.
Dini iliþkiler olacaksa þayet,
Müslüman ülkenin aleyhine bir
durum olmasý söz konusu ola-
maz. Böylesi bir ifade ancak
“Avupa Birliði” kavramýnýn  ne
olduðunun kavranamamasýn-
dan kaynaklanabilir.” 

AAvvuussttuurryyaa  DDiiyyaanneett  ÝÝþþlleerrii  MMeecclliiss
BBaaþþkkaannýý  DDrr..  FFuuaatt  SSaannaaçç ise yazý-
lý açýklamasýnda: “Sayýn Anas
Schakfeh’in Türkiye ile ilgili ifa-
delerini basýndan öðrendim.
Doðruluk derecesini bilmiyo-
rum. Ancak doðruysa bu ko-
nuda ayný fikirde olmadýðýmýzý
kamuoyuna saygýlarýmla arze-
derim.“ þeklinde beyanda bulu-
narak, gazetemizin Avusturya
Diyanet Ýþleri’ne üyelik için
neler gerektiði sorusu üzerine
kendisi üyelik koþullarýný ayrýca
yazýlý olarak göndermiþtir.
Demokrasinin gereði oy kullan-
ma hakkýný elde edebilmek için
üyelik koþullarýný bilgilerinize
sunuyoruz: Üye olunacak
Gemeide bölgesinde bir yýldan

fazla oturmuþ olmak, 14 yaþýn-
dan küçük olmamak, üye kar-
týnda kayýtlý olmak ve Gemeide
tarafýndan tespit edilen yýllýk
aidatý yatýrmýþ olmak.

MMuuhhaabbiirr  AAhhmmeett  DDooððaann ise far-
klý bir noktaya dikkat çekerek
gazetemize þunlarý iletti:
”Aslýnda IGG Baþkaný'nýn yaptý-
ðý "Türkiye AB'ye girerse
Avrupa'da Ýslam düþmanlýðý
artar" açýklamasýnýn altýnda far-
klý korkular yattýðýna inanýyo-
rum. Bu þahsýn böyle saçma
sapan bir açýklama yapmasýnýn
temel olarak hiçbir önemi
yokken bana göre (Yani AB-
Türkiye iliþkileri açýsýndan), açý-
klamanýn altýnda yatan;
Schakfeh'in bence elinde
bulundurduðu bu gücü kay-
betme korkusudur. Yani
“Avusturya Diyaneti” olarak
bilinen IGG'deki gücünü gele-
cekte Türkler’e kaptýrmak iste-
memesidir. Çünkü Avustur-
ya'da yaþayan müslümanlarýn
büyük bir çoðunluðu Türk kö-
kenli iken, bu kurumun baþýn-
da  bizim insanlarýmýzý, kültü-
rümüzü tanýmayan bir þahsýn
ve onun tayfasýnýn oturmasý
yanlýþtýr. Bu durumun düzeltil-
mesi için Türk lobisi ve derne-
klerinin çabalarýný son dönem-
de arttýrmasý heralde
Scakfeh'de bir korkuya neden
olmuþ olacak ki, kendini hiç
ilgilendirmeyen konularda açý-
klama yapýyor ve konuyu sap-
týrmaya çalýþýyor.” 

SPÖ’den  Aziz  Gülüm

Avusturya  Türk  Dernekleri  Birliði  Baþkaný  
Yavuz  Kuþçu

Milli  Görüþ  deðil
‘’  Islamische  Federation  in  Österreich’’

Viyana-  Yeni Vatan Gazetesi Þubat
2003, 30.sayýsýnda Ýslami Federasyon
adýnýn Milli Görüþ olarak yazýlmasý kar-
þýsýnda, Federasyon Baþkan Yardýmcýsý
Veysel Türk, hem gazetemizi arayarak

hem de Genel Sekreterlik üzerinden
yollattýðý yazýlý bir metinle düzeltme
ricasýnda bulundu. ‘Ýslamische Fede-
ration in Österreich’ kurumu kýsa ve öz
olarak Milli Görüþ olarak  gazetemizde
anýlmak istemiyor. Yeni Vatan
Gazetesi’ne gönderilen açýklamayý
olduðu gibi  yorumsuz ve birebir kamu-
oyunun dikkatine  sunuyoruz:
“Sayýn  Ýlgili,  Þubat  2003  ve  30.  sayýlý
gazetesinizin  5.sayfasýnda  “Milli  Görüþ
Baþkan  Yardýmcýsý  Veysel  Türk”  resim

altý  yazýnýn  ve  metin  kýsmýnda  da  ayný
yanlýþlýðýn    olduðunu    tespit  etmiþ  bu-
lunmaktayýz.  Çýkacak  olan  31.sayýlý  Yeni
Vatan  Gazetesi’nde  resim  altý  yazýnýn,
ismimiz  olan  ‘’Viyana  Ýslam  Federas-
yonu  Baþkan  Yardýmcýsý  Veysel  Türk’’
olarak  tashih  (düzeltilmesi)  edilmesini
rica  ederiz.    
Viyana,  12.03.2003  
Saygýlarýmýzla  
Viyana  Federasyonu  Ýslam  Federasyonu  
Genel  Sekreterliði  

Düzeltme
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Viyana- DIDF (Demokratik
Ýþçi Dernekleri Federasyo-
nu)’nýn düzenlediði "Or-
tak yaþam ve ortak müca-
deleyi güçlendirelim" adý
altýnda yapýlan kongrede,
"Yerli ve yabancý emekçile-
rin ortak mücadelesi,
Avusturya ve dünyada
geliþen toplumsal olaylar
ve buna baðlý olarak sava-
þa karþý mücadele, sendi-
kal çalýþma, kadýnlarýn ve
gençlerin çalýþmasý, kültü-
rel etkinlikler" gibi baþlýk-
lar ele alýndý. 

DIDF Avusturya Sekreteri
Coþkun Kesici, "Gelinen
noktada tüm dünyada iþçi
ve emekçilere karþý aman-
sýzca saldýrýlar yürütül-
mektedir. Önümüzdeki

dönem, artarak devam e-
decek bu saldýrýlara para-
lel olarak, iþçileri bölme,
düþmanlaþtýrma ve örgüt-
süzleþtirme faaliyetlerinin
de geçmiþe oranla daha
kapsamlý yürütüleceðine
kuþku yok. 
Bu nedenle, Türklerin
buradaki yaþama katýlma
eðilimleri güçlendikçe,
federasyonumuzun faali-
yetlerini Türkler açýsýndan
daha anlaþýlýr hale getir-
mek ve bu platformun
etrafýnda örgütlemek için,
içinden geçilen süreci
daha iyi anlamak ve yü-
rüttüðümüz çalýþmalarýn
eksikliklerini görmemiz
gerekmektedir” dedi. Yak-
laþan savaþýn ele alýndýðý
bölümde ise dünya halk-

larýnýn, Irak halkýyla daya-
nýþma içerisinde olma-
sýnýn insanlar arasýnda
bölünmüþlüðü arka plana
attýðý ve tam da bu top-
lumsal geliþmenin yaþan-
dýðý bir dönemde çalýþ-
malarýn daha da güçlene-
ceði belirtildi. 

Savaþ karþýtý çalýþmalarda
söz alan gençler, birçok
okulda imza kampanyasý
baþlattýklarýný, imza 
standlarý açtýklarýný ve yi-
ne birçok bölgede barýþ
hareketiyle ve yerel genç-
lik örgütleriyle çalýþmalar
yaptýklarýný anlattýlar.

“Ortak  mücadeleyi  güçlendirelim”

Viyana- 19.02.03 tari-
hinde olaðanüstü bir
kongre yapan Müslüman
Akademisyenler Birliði
(MUSAK) baþkanlýðýna
yeniden seçilen Dr.Fuat
Sanaç, bütün Müslü-
manlarý birliðe ve asgari
müþtereklerde birleþme-
ye davet ettiði konuþma-
sýnda Türkiye`nin AB
üyeliði konusunda özetle
þunlarý vurguladý:
Türkiye`nin AB’ye girme-
siyle Doðu ve Batý arasýn-
da yeni ve kapsamlý bir
dialog süreci baþlayacak,

dolayýsýyla dünya barýþý-
na büyük bir katký saðla-
nacaktýr.
Dr.Fuat Sanaç, amaçlarý-
nýn Müslümanlarla gayri
müslim toplumlar arasýn-
da bir köprü kurmak ve
kültürlerarasý dialoðu ge-
liþtirmek olduðunu be-
lirtti.

Kültürlerarasý dialog

Müslüman  Akademisyenler
Birliði  Baþkaný  Dr.Fuat  Sanaç

19.02.03  tarihinde  olaðanüstü  bir  kongre  ya-
pan  Müslüman  Akademisyenler  Birliði  (MUSAK)
baþkanlýða  Dr.  Fuat  Sanaç’ý  yeniden  seçti.
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Sayýn  Yeni  Vatan  Gazetesi
Yazý  Ýþleri  sorumlularý,
Aþaðýda   “Resul  torunu
Kerbala  þehidi  Hz.  Hüseyin
ve  Muharrem  Orucu”  baþlýklý
yazýmýn
yayýnlanmasýný  bir  Yeni    Va-
tan Gazetesi  okuyucusu
olarak  rica  ediyorum,
Saygýlarýmla
Dr.Kerem  Türkoðlu
--------------------------------
Ýkinci  defa  yayýnlýyoruz.
Zulme baþ eðmeyi þeref
bilenler, bükemedikleri eli
öpüp baþlarýna koyanlar,
ne “savaþýn  üstünü,  zalim
padiþaha  karþý  doðruyu
söylemektir” diyen Resul
H z . M u h a m m e d ' i n
(Allah’ýn selamý üzerinde
olsun) özünü anlar, ne de
Peygamber efendimizin
çiceðim dediði sevgili  to-
runu Ýmam Hüseyin'in can
veriþindeki þerefi duyarlar. 
“Zalimin  zulmüne  karþý
gelmemek  mazluma  yapý-
lacak  en  büyük  kötülük-
tür.  Ben  zalimlerle  birlikte
varlýk  içinde  yaþamayý
alçaklýk,  zalime  karþý  ge-
lerek  bulacaðým  ölümü  ise
yücelik  sayarým”  demiþtir
Peygamber efendimizin
torunu Ýmam Hüseyin. Ýn-
sanlýk tarihinde bazý isim-
ler vardýr. Bu isimler insan-
lýk onurunu bayraktarlýðý-
ný yapar. Bu isimler iþitildi-
ðinde insanlarýn gönülleri
sevgi ile aþkla, hüzünle ve
coþkuyla dolar. Ýster
Viyana, isterse nerede
olursak olalým Hz.Hüseyin
onurun, onurlu ya-
þamanýn inançlarý için öl-
menin, zülme karþý diren-
menin, emanete sahip
çýkmanýn, geleceðe onur-

lu bir miras býrakmanýn
simgesidir.  Tarihi bu isim-
ler yazar, geleceði bu
isimler kurar. Zalimler bu
isimlere karþýdýr. 
Mazlumlar güçlerini bu
isimlerden alýrlar. Zulmü
bu isimler boðar. Bu isim-
ler aydýnlýk günlerin müj-
decisidir. Bu isimlerle var
olunur, bu isimlerle yok
olunur. Ýþte Peygamber
efendimiz Muhammed
Mustafa’nýn Allah’ýn sela-
mý üzerinde olsun biricik
torunu Ýmam Hüseyin bu
isimlerin önderidir. Zalime
karþý çýkanýn Ýslam’ýn
özünün yaþayýþ biçimin
adýdýr Ýmam Hüseyin
Allah, Allah...
“Zalime  biat  eden  zalim-
den  beterdir”  diyen Hz.
Muhammed (Allah’ýn se-
lamý üzerinde olsun)  bize
haksýzlýk karþýsýnda barýþ
ve kardeþlik için nasýl
davranmamýz gerektiðini
emretmiþlerdir. 
Oku  ve  kalk
Oku ve kalk Ýlahi vahiyin
son peygamberi Muham-
med Mustafa’nýn muha-
tap olduðu ilk iki emir. Bil
ve bildir. Sadece bilmek,
ne ölçüde ileri olursa ol-
sun yeterli deðildir. Kalk-
mak ve bildirmek yani
pasif olmayý yýrtmak ge-
rekir. 
Muhammedi-vahyi þuu-
run en belirgin özelliði,
þerde pasiflik deðil, ha-
yýrda aktifliktir. O halde
her zaman ve her yerde
bilmek ve bildirmek gere-
kir. Muhammed Musta-
fa’nýn torunu, Kerbela þe-
hidi Hz. Hüseyin bu ger-

çeði þöyle dile getirmiþtir:
“Hayat,  inanmak  ve  hak-
sýzlýða  mazlumlar  için  mü-
cadele  etmektir”

MUHARREM  ORUCU  
Kurban Bayramý Hicri
Takvime göre Zilhicce
ayýnýn 10. günü baþlar.
Kurban Bayramý’nýn 1.
gününden baþlayarak 20
gün sayýlýr. 20. günün ak-
þamý Muharrem Orucu
için niyet edilir ve oruç
baþlar. Muharrem Oru-
cu’ndan önce 3 günlük
MASUM-U PAK ORUCU
tutulur. 
Bu oruç, Küfe’de þehit
düþen Müslüm Bin Akýyl
ile çoçuklarý Ýbrahim ve
Muhammed için tutulur.
Müslüm, Ýmam Hüse-
yin’in amcasýnýn oðlu; Ýb-
rahim ile Muhammet ise
amcasýnýn torunlarýdýr. 3
günlük Masum-u Pak ve
12 günlük Muharrem
Orucu olmak üzere top-
lam 15 gün oruç tutul-
duktan sonra Muharrem
Ayý’nýn 13. günü kurban-
larý týðlanýr ve AÞURE
daðýtýlýr. 
Kurban, yine Peygamber
efendimizin torunun
torunu olan Ýmam Ali
Zeynel Abidin’in Kerbela
Katliamý’ndan kurtuluþun-
dan duyulan sevinci be-
lirtir. Muharrem Ayý’nda
eðlence yapýlmaz; býçaða
ve kesici aletlere el sü-
rülmez; düðün-niþan-sün-
net törenleri yapýlmaz;
karý koca iliþkileri kesilir;
kurban kesilmez; et
yenilmez; Kerbela Þe-
hitleri'nin çektikleri susuz-
luðu hissetmek için su

içilmez; eðlence yerlerine
gidilmez; saç ve sakal traþý
olunmaz. Burada Pey-
gamber Muhammed
Mustafa’nýn, Allah’ýn se-
lamý üzerinde olsun,
“çiçeðim” dediði, gerçek
Ehl-i Beyti Hz.Hüseyin’in
Ýslam için , gelecekte Ye-
zid gibi zalimlere karþý
gelmenin simgesi ile
dayanýþma ruhunun
geliþtirilmesidir. Ýslam,
Allah ile kul arasýnda kim-
seyi, zalimleri ve terörü
kabul etmez. Ýslam’ýn tek
hedefi, barýþ ve kardeþlik
için Nef’sle mücadeledir...
Su, saf olarak içilmemek-
tedir. Vücudun su ihtiyacý
yenilen yemeklerden, çay-
kahve-meþrubat-meyve
suyu-ayran gibi sývý içe-
ceklerden karþýlanýr. “Ak-
lýn ve ilmin yolundan ayrý-
lýnmaz” diyen Peygamber
efendimizin  “çiçeðim”
dediði   Ýmam Hüseyin'in
ve diðer Kerbela Þehit-
leri'nin çektikleri acýyý ve
zorluklarý beyninde,
kalbinde ve gönlünde
duymaktýr. 
Burada en önemli husus,
Hz. Hüseyin gibi düþünüp
onlar gibi yaþayýp onlar
gibi inanmaktýr. 
Zalime karþý çýkýp maz-
lumdan yana olmaktýr. Eli-
ne-diline-beline sadýk
olup insanca ve onurluca
yaþamaktýr. Onlar'a layýk
olmaktýr. Peygamber e-
fendimizin  çiçeði, öz to-
runu  Kerbala Þehidi Hz.
Hüseyin’i anmaya, düþün-
meye  davet ediyorum. 

Dr.Kerem Türkoðlu

Resul  torunu  Kerbala  Þehidi
Hz.  Hüseyin  ve  Muharrem  Orucu



GGÜÜNNDDEEMMSayfa 8 Sayý 31

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Viyana- Kýsa adý ATB olan
Avusturya Türk Dernekleri
Birliði Eschenbach Sara-
yý’nda Sosyal Demokrat
Partisi (SPÖ) Viyana teþki-
latýna bir teþekkür resepsi-
yonu verdi. Viyana Eyalet
Parlamentosunda kabul
edilen “Demokrasi Paketi”
çerçevesinde “Vatandaþ
olmayan göçmenlerin de
seçme ve seçilme hakkýný”
kazanmasýnda büyük rol
oynayan SPÖ’ye teþekkür
mahiyetinde verilen re-
sepsiyona, Viyana Enteg-
rasyon'dan Sorumlu Eya-
let Bakaný bayan Renate
Brauner, Entegrasyon dai-
re baþkaný Hannes Seit-
ner, Eyalet Milletvekili
Nurten Yýlmaz, Ýlçe meclis
üyelerinden Akan Keskin,
Mustafa Yenice, Aziz Gü-
lüm ve bazý partililerle

SPÖ basýn bürosu men-
suplarý ve yetkililer katýldý.
Toplantýya açýlýþ konuþ-
masýyla baþlayan ATDB
Baþkaný Yavuz Kuþçu,
''ATDB olarak seçme ve se-

çilme hakkýnýn entegras-
yona yapacaðý katkýlarý di-
le getirip, SPÖ’ye bu gay-

retlerinden dolayý teþek-
kürlerini ileterek, bir Türk
el sanatý ürünü olan Ýznik
porselen vazoyu bayan
Brauner'e hediye etti.
Bayan Renate Brauner

yaptýðý konuþmada, ilk
kez bir sivil toplum örgü-
tünden kendilerine teþek-

kür geldiðini ve bundan
çok duygulandýðýný belir-
terek, Türk toplumunun
entegrasyon konusunda
bir problem yaþamadýðýný
aksine istekli davrandýðýný
ve sivil toplum örgütleri-
nin birlikte çalýþarak bir
çok konuda kendilerine
yardýmcý olabileceklerini
sözlerine ekledi. 

Brauner, bu kanunu çýkar-
manýn kendileri için kolay
olmadýðýný FPÖ’nün iptal
davasý açacaðýný fakat bu-
nun yüksek mahkemeden
büyük bir ihtimalle geri
döneceðini belirtti. Avus-
turya'nýn en deneyimli
profesörlerinin bu kanunu
tüzüklere uygun hazýrla-
dýðýný ve SPÖ olarak göç-
menlerin yanlarýnda ol-
duklarýný belirtti.

ATB’nin konuðu Brauner

Yusufçalýlar Derneði fýrtýna gibi!
VViiyyaannaa-  10.03.2003 tarihinde,
Avusturya Yusufçalýlar Derneði,
düzenlediði tanýtým toplantýsýyla,
Avusturya Türk Dernekleri Birliði
çatýsý altýnda, baþta Yusufçalýlar’a
olmak üzere Avusturya’daki Türk
toplumunun  hizmetine açýldý. 
Tanýtým toplantýsýnýn protokolü-
ne ise, T.C. Büyükelçiliði yetkilile-
ri, Avusturya Dýþiþleri Bakanlýðýn-
dan eski Türkiye Büyükelçisi Dr.
Ralf Scheide, Amerika Birleþik
Devletleri Büyükelçiliði’nden Eli-
zabeth M. Rosenstock ve Michael
J. Solberg davetli olarak katýldýlar.
Avusturya Yusufçalýlar Derneði,
Avusturya’da yaþayan Yusufçalý-
larý, Pohlgasse 13/15 A-1120 Vi-
yana adresinde kucaklayacak.
Düzenlenen tanýtým toplantýsý,

yetkililerce yapýlan  günün anlam
ve önemine deðinen konuþmalar
sonrasý yöreye özgü müzik dinle-
tisi ile devam edip akþam verilen
renkli kokteyl ile sona erdi.

A.B.D Büyükelçiliði’nden Elizabeth M. Rosenstock,
Avusturya Dýþiþleri Bakanlýðý’ndan Dr. Ralf Scheide ve
T.C. Büyükelçilik Müsteþarý Baþkonsolos Songül Ozan   

Avusturya Türk Dernekleri Birliði ve Sosyal Demokrat
Partisi (SPÖ) Eschenbach Sarayý’nda 

Dr. Ralf Scheide 
Yusufçalýlara seslenirken
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Sayý 31

Emniyet  Danýþmanlýðý
(Sicherheitsberatung)
Organizasyon Sorumlu-
su Peter Jahn, böylesi ö-
nemli bir soru ile siz de-
ðerli ebeveynlerin dikka-
tini çekmek istiyor.
Birçok insan araba satýn
alýrken çocuk koltuðun-
dan tasarruf edebileceði-
ni düþünüyor.
Halbuki bu büyük bir
yanlýþ. Elde edilen istatis-
tikler de Peter Jahn´ýn
bu görüþünü destekliyor.
Çocuklarýn önemli bir
yüzdesi hayatlarýný, so-
kaklarda veya boþ za-
manlarýný geçirdikleri
yerlerde deðil, ebeveyn-
lerin kullandýklarý araba-
nýn arka koltuðunda
kaybediyorlar. 2002
yýlýnda yapýlan ista-
tistiklere göre, çocuklar
% 43´ü araba içeri-
sindeyken, % 32´si ya-
yayken, % 17´si bisiklet-
liyken meydana gelen

kazalar sonucu sakat ka-
lýyor veya hayatlarýný
kaybediyorlar. 
Böylece açýkça görülüyor
ki, çocuklarýn araba için-
de aileleriyle birlikte yol-
culuk yapmalarý çocuklar
için büyük bir risk kayna-
ðý oluþturuyor.
Peter Jahn: „Bu yaralan-
malarýn ve ölümlerin
büyük bir kýsmý iyi bir
çocuk oturaðý sayesinde
önlenebilir“ mesajý ile siz
ebeveynleri bilgilendir-
mek istiyor. Herþey iyi bir
niyet ile yapýlsa da, çoðu
zaman aileler maddi
durumlarýnýn yerinde
olmamasýndan ve fiyat-
larýn sürekli deðiþmesin-
den dolayý yanlýþ karar
verebiliyor. Ama þuna da
dikkat etmeliyiz ki, en
pahalý çocuk koltuðu
bile, eðer çocuðun kilo-
suna ve boyuna uygun
veya arabaya uyumlu de-
ðilse, hiçbir deðeri yok-

tur. Kanunlara göre bir
çocuk koltuðunun, ço-
cuðun oniki yaþýný dol-
durana kadar kullanýla-
bilir olmasý gerekiyor. 
Ancak Peter Jahn´nýn da
dediði gibi, maalesef bu
kanuna neredeyse hiç
uyulmuyor. Oniki yaþýný
dolduran çocuklar için
de büyükler gibi kemer
takma kanunu geçerlidir. 
Peter Jahn yine burada
da ihmalkarlýklar gördü-
ðünü ifade ediyor. 
Almanya´da  çocuklarýn
%  96’sý  emniyet  kemeri
takarken,  Avusturya’da

bu  rakam  %75  civarýnda
bulunuyor!

Peter Jahn, ayný zaman-
da siz deðerli ailelere
çocuk koltuðu ile ilgili
ücretsiz ’’Sicher unter-
wegs“ adlý broþürü dik-
katlice okumanýzý öneri-
yor. Bu broþürleri çocuk
koltuðu almak istediði-
niz yerlerde de bulabilir-
siniz. Ayný zamanda
www.sind-ssie-ssicher.at
internet adresinden de
çocuk koltuðu ile ilgili
bilgi alabilirsiniz.

Çocuðunuz sizin için ne kadar önemli? Türkler  tarafýndan  icat  
edilmesi  beklenenler:

1. Bitmeyen piknik tüpü 
2. Sigara cepli çorap 
3. Topuðu basýk ayakkabý 
4. Köpüklü su musluðu ve
þampuan konulan þofben 
5. Elektrik sayacý durduracaðý 
6. Döner piþiren mikrodalga 
7. Laf atan korna 
8. Minibus arkasýndan para
uzatmak için þoförün yanýna
kadar uzanan demir 
9. Güdümlü anne terliði 
10. Kurban kesme makinesi 
11. Basamakta durana çarp-
mayan otomatik kapý 
12. Otobüste yan koltukta
oturan kiþinin gazetesini
rahat bir þekilde okuma imka-
ný veren zoom'lu gözlük 
13. Düðmesine basýldýðýnda
'du-lu-luu' sesi veren akbil
taklidi anahtarlýk 
14. Aðza takýlan ve diþlerle
þiþe kapaðý açmayý kolaylaþtý-
racak açacak 
15. Polis kontrolünden 300
metre önce kendiliðinden
takýlan emniyet kemeri 



Daha fazlas›n› istiyorum.

1 kg € 1.39

Taze Avusturya
Tavuk gö¤üs eti
kilosu

6.49

Columbia
Edel Mild
çekilmifl

Heidi
Meyval› yo¤urt
farkl› çeflitlerde
180 g

Semmeln
10 adet

Symbolfoto

Daha ucuzu

olamaz!

Heidi
Avusturya
Tam ya¤l› sütü
1 litresi

0.59

0.59

0.25
Mondo
Ka¤›t mendilleri
3’lü paket.
100 adet

0.69

Lilet
Kulak Temizleme Pamu¤u
200 adet

500 g2x

0.49



Laiklik, evet! Fakat... Dr. Emanuel Aydýn
Ýlahiyat ve Hukuk Doktoru

Bugünkü toplumda, siya-
si çevrelerde laiklik deyi-
mi aðýzdan düþmüyor.
Elbette karþý deðilim. La-
kin sekularisation denen,
sýnýrsýz ve yanlýþ geliþtiri-
len laikleþtirmeye karþý-
yým. Bunun getirdiði za-
rarlardan fazla konuþul-
muyor. Tek taraflý düþün-
ce ve hükümlerin getirdi-
ði bozukluðu dünyanýn
her tarafýnda yaþamakta-
yýz.

Dinin, dünya iþlerine alet
edilmesine elbette karþý-
yýz. Lakin bu sebepten
dine saygýsýzlýk, mukad-
desatlara saygýsýzlýk, va-
kýf mallarýnýn elden alýn-
masý, dini törenlerin, dua
evlerinin kaldýrýlmasý gibi
sýnýrsýz ve yanlýþ laikleþtir-
meye dahil iþlemler, ce-
miyete saðlýk getirmeyen
cürümlerdir.

Din, cemiyetlerin sosyal
yapýlarýnda daima vardý.
Dini yaþam ve töreler, in-
san yaþamýna verdikleri
mana, canlýlýk ve kültürel
deðerler ile insan yaþamý-
ný süsler. Üzüntü ile bir
gerçeði belirteyim ki,
yanlýþ laiklik denen dün-
yevileþtirme, dini renkleri
soldurdu, dini yaþamý ke-
nara itti. Din cemiyetteki
etkinliðini yitirdi. Bunun
neticesi olarak toplum da
yaþam da soldu.

Örneðin; bugün dünya
yüzünde boþanmalar ar-

týyor, aile mefhumu kay-
boluyor, hamilelik önle-
niyor, çocuklar istenmi-
yor, ötenazi savunuluyor,
homoseksüellik artýyor,
ruhi ve fiziki hastalýklar,
savaþlar artýyor.

Monotonlaþan yaþamda
sevgisizlik, itimatsýzlýk,
mutsuzluk, gençlerde ü-
mitsizlik artýyor. Çünkü
sýnýrý aþan yanlýþ hürriyet
ve laikliðin neticesi olarak
insan, Allah’tan uzaklaþ-
tý. Görülüyor ki, barýþý
saðlayamayan bugünkü
cemiyet, bunun bedelini
aðýr ödüyor. Dünyayý
tehdit eden birçok tehli-
keler arasýnda güncel
olan çevre kirliliði bile
yanlýþ ve sýnýrsýz dünyevi-
leþmenin ürünüdür. Oysa
biliniyor ki; dünyayý her-
þeyi ile güzel yaratan Al-

lah; ’’Onu kutsadýðým
insana teslim edin’’ dedi:
(yaratýlýþ: 1 / 28)
“Verimli olun, çoðalýn,
yeryüzünü doldurun ve
denetiminize alýn...” 
Ýnsan zekasýný, kuvvetini,

gayretini birleþtirerek
icatlarda bulundu. Ýlim-
de, kültürde, teknik ve
sanatta geliþmelerde bu-
lundu ve daha da bulu-
nacak.
Bunda Allah’ýn isteði ve
hikmeti vardýr. Bunun ya-
þamý kolaylaþtýrdýðý ger-
çektir. Yeryüzünü dene-
tim altýna almak Allah’ýn
isteðidir. Lakin sýnýrsýz
hürriyet ve laikliðe, ego-
izme dayanan yanlýþ ve
zararlý tutumlar sadece
Þeytan’ýn isteðidir.   

Þu da bir gerçektir ki, ba-

tý cemiyeti-
nin sýnýrsýz ve egoizme
dayanan hürriyet ve dün-
yevileþtirme etkinliði,
kendisini doðu toplumla-
rýnda da gösterdi.

Dinin dýþlandýðý, madde-
nin ilahlaþtýrýldýðý mater-
yalist batý toplumlarýnda
manevi deðerler kaybol-
maktadýr. Yaþanan refah
yüzeyseldir. Madde esiri
olan insan, stres içinde
kývranan hastalýklý cemi-
yette mutlu deðildir.

1917 komünist ihtilalini
gerçekleþtiren ülkelerde
görülen bu yanlýþ laiklik,
bu inkýlap ile tamamlan-
mýþ oldu. 

Aradan geçen 70 yýllýk
komünizmin bile cemiye-
te mutluluk getirmediði-
ni, Gorbacov prestroyka-
sýnda itiraf etti. Bugün
bu ülkelerde görülen
yaþam trajedisi, bu itira-
fýn ispatýdýr. Evet bugün
insan ne doðuda, ne de
batýda gerçekten mutlu-
dur. 

Çünkü insan Allah’tan
uzaklaþtý. Oysa Allah
insaný hür ve mutlu
yarattý. Ýnsanýn kendisini
Allah’tan uzaklaþtýran
sistemlerden, yaþamdan
vazgeçmesi, kendisini
yaratýcýsýna yaklaþtýrmasý
mutluluklarýn en büyü-
ðüdür. Allah’ýn insan için
isteði budur.
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Sayýn Bayanlar ve Baylar,

Aþaðý Avusturya’mýz, yaþam standartýnýn, güvenliðin, þeffaflýðýn sadece konuþul-

duðu deðil, ayný zamanda da yaþandýðý bir eyalettir. Ýnsanlarýn kendisini güven-

li ve mutlu hissettiði yeni vatanlarý olmuþtur.

Aþaðý Avusturya resmini oluþturan bu faktörler, sadece kiþisel intibalar olmayýp

ayný zamanda da gerçeklerdir. Aþaðý Avusturya`nýn ekonomisi ulusal ve ulus-

lararasý arenada mukayese edildiðinde haklý olarak baþarýlý yerini almýþtýr.

Yeni vatanýmýz, bizlerin sadece can güvenliðini saðlamakla kalmayýp ayný zaman-

da sunduðu düzenli iþ imkanlarýyla da aile mutluluðu ve refahýmýzý saðlýyor. 

Tüm bunlar, Aþaðý Avusturya`yý bizler için deðerli kýlmaktadýr.

Eyalet Baþkanýmýz Sayýn Dr. Erwin Pröll, bizleri ilgilendiren her konuda tüm

gücünü ortaya koyarak kendisini bizlere ve eyaletimize adamaktadýr. Ýster Aþaðý

Avusturya’da doðmuþ olun, ister baþka bir ülkeden gelin, Dr. Erwin Pröll sizleri

ayný hoþgörü ve sevgiyle kalpten kucaklamaktadýr.

Bizler, Aþaðý  Avusturya`yý çalýþma ve aile hayatýnýn merkezi seçenler, bu eyaletin

bize saðladýðý, þeffaflýk ve toleranstan dolayý çok memnunuz.

Eyalet Valisi Sayýn Dr. Erwin Pröll, bizlerin tam ve dürüst entegrasyonunun daimi 

destekleyicisi ve taraftarýdýr.

Unutmayýn, siz de Avusturya vatandaþý olduðunuz için, oyunuzu kullanarak

Aþaðý  Avusturya`nýn geleceðini belirlemeye hakkýnýz var.

30 Mart 2003 Eyalet Seçimlerinde Eyalet Valisi Dr. Erwin Pröll`ü destekleyerek

Aþaðý Avusturya için çizdiði baþarýlý yola devam etmesini saðlayýn.

Yavuz Kuþcu

Avusturya Türk Dernekleri Birliði Baþkaný

REKLAMSayý 31 Sayfa 13
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Viyana-  Aile birleþimi yolu
ile Viyana’ya gelen ve yaþ-
larý 15 ile 17 arasýnda de-
ðiþen göçmen çocuklarýna
2. Viyana Blumauergas-
se’de bulunan teknik o-
kulda haftada 20 saati
geçen Almanca kurslarý
veriliyor. Beþ ayrý sýnýfta
toplanan göçmen çocuk-
larý Almanca’nýn yanýnda
teknik dersler de görecek-
ler. Göçmen çocuklarý, ilk-
okul çocuklarýndan farklý
olarak geniþ kapsamlý ve
bir yýl süren Almanca eði-
timine tabi tutulacaklar.

Avusturya’da PTS’ler 9
yýllýk zorunlu eðitimin 9.
yýlýný tamamlamak üzere
gelen öðrencileri kabul e-
derken, okulda ayrýca öð-
rencilere mesleki yönlen-
dirme amaçlý bir eðitim

sunuluyor. Okulunu baþa-
rý ile tamamlayan öðrenci-
leri ise bir çok firma, çýrak
olarak (Lehrling) kabul
edecek. Çýraklýk eðitimini
tamamlayanlar da o mes-
leðin uzmaný olacaklar. 

Blumauergasse’nin  farký
Ýlkokul çaðýnda Avustur-
ya’ya gelen öðrenciler,
normal eðitim verilen sý-
nýflarda kendi dallarýnda
Almanca öðrenirlerken,
Blumauergasse’de Al-

manca bilmeyen öðrenci-
ler için oluþturulan sýnýf-
larda, haftada 20 saati
geçen kurslar düzenleni-
yor. 
Bu kursu tamamlayan
öðrenciler ise daha sonra
okulun normal sýnýflarna
alýnýyor ve okullarýný ta-
mamlýyorlar. Aile birleþimi
yolu ile Viyana’ya gelen
öðrencilere verilen bu
kurs onlar için en büyük
sorun olabilecek lisan so-
runun çözümünü kolay-
laþtýrýyor. Öðrenciler ara-
sýnda bu fýrsatý çok iyi de-
ðerlendirenlerin yanýnda
deðerlendiremeyenlerin
de bulunmasý dikkat çeki-
yor. Okul yönetimi ise veli-
lere seslenerek çocuklarý-
na daha fazla ilgi göster-
meleri konusunda onlarý
uyarýyor.

Geçtiðimiz  hafta,  22.  Viyana  Politechnische  Schule’ye  (PTS)  baðlý  olan  2.  Viyana
Blumauergasse’deki  okulda  aile  birleþimi  yolu  ile  Viyana’ya  gelen  ve  çoðunluðu  Türk
olan  göçmen  çocuklara  haftada  20  saatin  üstünde  Almanca  kursu  verildiði  açýklandý.

Göçmen  çocuklara  çok  yönlü  kurs!

Viyana Politechnische Schule’ye 22’ye baðlý olan 2. Viyana
Blumauergasse’deki Almanca öðrenen Türk çocuklarý ile 

normal sýnýflara devam eden Türk öðrencileri 
birarada görülüyorlar.

Viyana- Geçtiðimiz gün-
lerde 5. Viyana’daki Ni-
zam-ý Alem Camii’nde bir
araya gelen Nizam-ý Alem
Federasyonu’na baðlý Vi-
yana ve Avusturya bölge
dernekleri toplantýsýna
Türkiye’den gelen kardeþ
kuruluþ Alp Eren Ocaklarý
da katýldý. 
Alp Eren Ocaklarý Genel
Baþkaný Halil Ýbrahim Yýl-
maz toplantýda 4 dilde
bastýrdýklarý ve geniþ çap-
ta ses getirmesi beklenen
“Genç Türkiye Açýlým Pro-

jesi“ni tanýttý. Fakir ve
maðdur durumdaki öð-
rencilere sosyo-kültürel ve
ekonomik alanlarýnda yar-
dým etmenin, projenin
genel amacý olduðunu
belirten Yýlmaz, projeyi
açýklayýcý bir kitapçýk bas-

týrdýklarýný belirtti. Yýlmaz,
projenin amacý hakkýnda
þu þekilde konuþtu; „Bo-
ðuþtuðumuz sorunlarýn
kaynaðýnda yer alan istik-
rarsýzlýk ve çözümsüzlüðe
son vererek, bilgiye, katý-
lýma dayalý toplumsal ve
siyasal bir anlayýþ oluþtu-
rup, bu anlayýþý Türkiye’de
hakim kýlacak projeleri
üretmek ve bu yoldaki ça-
lýþmalarý desteklemek isti-
yoruz“. 
Avrupa Nizam-ý Alem Fe-
derasyonu Genel Baþkaný

Recep Yýldýrým ise bu iþ-
birliðinin herkes için o-
lumlu sonuçlar doðuraca-
ðýný ifade etti. Baþkan Yýl-
dýrým, Avusturya’da Ni-
zam-ý Alem Ocaklarý’na
baðlý 5 teþkilatýn olduðu-
nu hatýrlatýp, gerek Al-
manya gerekse diðer tüm
Avrupa ülkelerindeki Türk
öðrencileri ile Türkiye’deki
öðrencilerin “Genç Türki-
ye Açýlým Projesi„ çerçeve-
sinde eðitimleri için des-
tekleneceklerinin altýný
çizdi.

Maðdur öðrencilere yardým projesi

Nizam-ý Alem Federasyonu
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VViiyyaannaa-  Viyana’da 30 yýl-
dan beri yaþayan 3 çocuk
babasý Cuma Kýlýç, eþinin
kendisini nedensiz bir þekil-
de terketmesinin acýsýný ya-
þýyor. 5 aydýr eþi Þerefnur
Kýlýç’tan haber alamayan
acýlý baba Cuma Kýlýç, üç
buçuk yýl önce depresyon
hastalýðý teþhisi konan ve
bu süreden beri önerilen
her türlü tedaviyi reddeden
Þerefnur Kýlýç’ýn evden se-
bepsizce ayrýlmasýnýn þoku-
nu yaþýyor. 24 Ekim 2002
tarihinde evden sebepsiz
þekilde ayrýlan 1957 do-
ðumlu, ev hanýmý Þerefnur
Kýlýç, öz çocuklarýný dahi a-
rayýp sormadý. Türkiye’den
resmi nikahlý eþi Þerefnur
Kýlýç’ýn bulunmasý için çal-
madýk kapý býrakmayan
Cuma Kýlýç, Avusturya ma-
kamlarýnýn ve polisinin ilgi-
sizliði karþýsýnda çaresiz
kaldýðýný, artýk eþinin haya-
týndan þüphe etmeye baþ-
ladýðýný bildirdi.
Çaresiz baba Kýlýç, eþinin

hastalýðýnýn 1997 yýlýnda
yaptýklarý hac seferinden
sonra kendini belli etmeye
baþladýðýný, bu süreden be-
ri eþinin kendisini düþman
bildiðini ve kendisiyle ko-
nuþmadýðýný bildirdi. Eþinin
davranýþlarýndaki deðiþ-
melerin 1999 yýlýndan beri
saldýrganlýk derecesine u-
laþtýðýný kaydeden Kýlýç, eþi-
nin hatta ortanca oðullarý
Gökhan Kýlýç (23)’ýn da
kendisini hasta etmek için
uðraþtýðý düþüncesinde ol-
duðunu belirtti. Cuma Ký-
lýç, eþinin hastalýðýnýn geli-
þim sürecini: “Eþimin dav-
ranýþlarýndaki deðiþim he-
pimizi üzmekteydi. Evden
kaçmasýndan önce saldýr-
gan davranýþlarý iyice art-
mýþ, beni ve hatta çocukla-
rýmýzý düþman görmeye
baþlamýþtý. Eþimi yaklaþýk
bir sene önce 2. Viyana’da-
ki Barmherzigen Brüder
hastanesine götürdüm.
Burada hastalýðý teþhis e-
dildi ve hastanede kalmasý

istendi. Eþim, ba-
na doktora kendi
gideceðine dair
söz verdi. Ben de,
hastanede kal-
mak istemediði
için kendisini has-
taneden çýkar-
dým. Biz, doktor
kontrollerine dü-
zenli gittiðini,
ilaçlarýný zama-
nýnda aldýðýný
düþünürken ken-
disi birgün alt
k o m þ u m u z u n
kendisini hasta
etmek için çeþitli
kokular yaydýðýný

iddia ederek alt komþu-
muza býçakla aniden sal-
dýrdý. Bu olay üzerine,
bizlere, doktora düzenli
olarak gittiði konusunda
yalan söylediðini anladýk.
Eþim maalesef, hiçbir ila-
cýný kullanmamýþ ve dok-
tor kontrollerine de git-
memiþti”.

En fazla çocuklarýnýn, bu
aile içi olaydan olumsuz
olarak derinden etkilen-
diðini ve bu durumun
çocuklarýnýn gelecekleri
konusunda kendisini kaygý-
landýrdýðýný söyleyen Cuma
Kýlýç, eþinin evden sebep-
sizce ayrýlmasýyla ilgili sü-
reç hakkýnda da; “Eþimi
24.09.2002 tarihinde dok-
tora götürmek istedim. 

Bunun üzerine saldýrgan-
laþtý. Önce beni evden kov-
du. Akabinde karþý komþu-
muza sýðýndý ve kendisine
þiddet uyguladýðýmý baha-
ne ederek polis çaðýrttý. 

Olay sonucunda kendileri-
ne daha önceden alýnmýþ
hastane ve doktor raporla-
rýný gösterdiðim halde
polis, eþimle Avusturya res-
mi nikahýmýz olmadýðý için
tarafýma herhangi bir bilgi
verilmeyeceðini bildirdi ve
beni 10 gün evden uzak-
laþtýrdý. 

Eþimin isteði üzerine 1 ay
eve gelmedim. 1 ay sonra
yani 24 Ekim 2002 tarihin-
de eve döndüðümde eþim
küçük oðlumuz A.K.’nýn
pasaportunu da yanýna
alarak evden ayrýldý” diye-

rek sözlerine devam etti.
Bu zaman zarfýnda, Türki-
ye’de de arama yapan an-
cak bu giriþiminden de so-
nuç alamayan acýlý eþ Cu-
ma Kýlýç, yardým isteðini ye-
nileyerek yetkililere: “Eþi-
min yaþadýðýný bilmek ne
durumda olduðunu öðren-
mek istiyoruz. Eðer yaþýyor-
sa ondan ve yetkililerden
tek dileðimiz bir an önce
tedavi olarak saðlýðýna ka-
vuþmasý. Hangi kadýn kuru-
lu düzenini, otuz yýllýk eþini
ve üç çocuðunu býrakýp gi-
der?” þeklinde yakarýþta
bulundu.
Eþinin bulunmasý için aray-
ýþýna devam edeceðini bil-
diren Kýlýç: “Ýsterse yine
dönmesin ama eþimden ve
özellikle resmi kuruluþlar-
dan isteðimiz bir an önce
tedavi olmasý, sonra da
evine geri dönmesi. Tedavi
olmadan dönmesi zaten
maðdur durumdaki çocu-
klarýmýzý daha da yýprata-
caktýr. Artýk evimizde
huzurla yaþamak istiyoruz.
Elbette eþim Þerefnur Kýlýç
ile birlikte” diyerek sözlerini
noktaladý.  
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Kaybolan eþini arayan çaresiz Türk’ün feryadý!
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Aþaðý  Avusturya- Geçtiði-
miz günlerde, OMV ekip-
leri Aþaðý Avusturya Eya-
leti’nin Weinviertel bölge-
sinde sürdürdükleri bir ka-
zý çalýþmasý esnasýnda
yaklaþýk 500.000 tona ya-
kýn, siyah altýn adýyla da
bilinen petrol yataðý ve
200.000 metreküp tabii
gaz kaynaðý keþfettiler. 
Bu kaynak, son 25 senede
bulunan en büyük yeraltý
kaynaðý olmasý anlamýnda
büyük önem taþýyor.
Ýki seneden bu yana OMV
ekipleri “Kaya Kýrma Böl-
gesi” adý verilen bölgede
kazý iþlemlerini sürdür-

mekteydiler. OMV yöneti-
cilerinden Helmut Lan-
ganger, yaklaþýk 3000
metre derinliðe varýldýðýn-

da, ortalama 4.5 milyon
varil (Avusturya´nýn bir
senelik üretiminin üçte bi-
ri) petrole rastladýklarýný i-

fade etti. 
Bu ölçüde petrole Avus-
turya’da en son 1979 yý-
lýnda rastlanmýþtý.
Uzmanlara göre yeraltýn-
da, þu anda bulunandan
daha fazla petrol mevcut.
Siyah altýna ilk kritik, IG
Windkraft yetkililerinden
geldi. 
IG Windkraft yetkililerine
göre, þu anda bulunan
petrolün iþlenmesi için 50
adet rüzgar güç kaynaðý
yeterli. Çünkü Weinviertel
bölgesi, doða dostu güç
kaynaklarýyla çalýþmak için
elveriþli bir bölge olarak
biliniyor.
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Aman petrol, caným petrol!

Viyana-  Viyana’daki en
büyük mobilya maðazala-
rýndan biri olan Evim Mo-
bilya, düzenlediði çekiliþle
müþterilerine hediyeler
daðýttý. 
Kuruluþunun birinci yýldö-
nümü nedeniyle maðaza-

larýndan alýþveriþ yapan
müþterileri arasýnda çekiliþ
düzenleyen Evim Mobil-
ya, müþterilerini hediye
yaðmuruna tuttu.
Türk maðazasý olarak bir
ilke imza atan Evim, mad-
di deðeri çok yüksek hedi-
yelerle müþterilerini sevin-
dirdi.

Ýki hafta arka arkaya yapý-
lan çekiliþlere katýlan iki
yüz kiþi arasýndan toplam
20 þanslý müþteriye hedi-
yeleri verilirken, birinci
ödülün sahibi olan Adnan
Yýldýz adlý vatandaþ otur-
ma gurubu kazandý. Çeki-
liþte ikinci olan Özlem
Ateþol, kanepe ve üçüncü
olan Elfriede Bort ise ya-

tak süngeri kazandý. Çeki-
liþi yapan Evim Genel Mü-
dürü Ceyhun Pusmaz,
müþterilere gösterdikleri
büyük ilgiden dolayý te-

þekkür ederek gelecek yýl
þirketin ikinci yýldönü-
münde müþterilere büyük
bir sürpriz yapacaklarýný
müjdeledi.

Evim’den hediye yaðmuru

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Kuruluþunun birinci yýldönümü nedeniyle maðazalarýndan alýþ
veriþ yapan müþterileri arasýnda çekiliþ düzenleyen Evim

Mobilya, müþterilerini hediye yaðmuruna tuttu.

Çekiliþte ikinci olarak kanepe
kazanan Özlem Ateþol.
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Eðer biri kapýnýzý çalýp siz-
den imza istiyorsa, dikkat-
li olmanýzý tavsiye ediyo-
ruz. Elektrik köstebekleri
artýk yollarda!

Amaçlarý bir imza alarak
yeni anlaþmalar yapmak
olan köstebekler, hiç
haber vermeksizin bir
anda kapýnýzýn önüne
geliyorlar. Çeþitli yöntem-
ler kullanalarak insanlarý
yanýltýyorlar ve  elektrik
kurumunu deðiþtirmeyi
hiç düþünmeyenleri bile
kendi saflarýna çekmeye
çalýþýyorlar. 

WIEN ENERGIE, sizleri
kendinizi nasýl koruyabile-
ceðiniz konusunda bilgi-
lendiriyor.

Eðer elektrik köstebekle-
rinden biri kapýnýzýn
önünde duruyorsa, ilk
önce düþünmek için ken-
dinize bolca zaman taný-
yýn. Eðer köstebek aceleci
ise þunu bilin ki, sadece
kendi çýkarlarý uðruna
sizinle iþ yapmak istiyor-
dur. Elektrik anlaþmasýný
WIEN  ENERGIE´de devam
ettirmek isteyenler, daha
ýsrarcý kiþilerin sözlerini
sarfetmelerine izin verme-
den kapýlarýný hemen
kapatýyorlar.

Köstebekler genellikle
takým elbise ile karþýnýza
çýkýyor ve aþaðýdaki gibi
gerçeði yansýtmayan söz-
lerle sizleri korkutmaya
çalýþýyorlar. 

Bunlar:
• Sözde WIENSTROM
veya WIEN ENERGIE  ile
konuþabilmek için sizin
imzanýza ihtiyaçlarý  oldu-

ðunu söylüyorlar. 
• WIENSTROM’un artýk
olmadýðýný,
•  WIENSTROM ve WIEN
ENERGIE´nin bütün an-
laþmalarýný kendilerinin
üstlendiðini,
•  WIENSTROM tarafýn-
dan bir imzanýzý almak
üzere gönederildiklerini,
• Eðer imzalamazsanýz
elektriðinizi kesilebilecek-
lerini söylüyorlar.

Bunlar ve bunlara benzer
baþka açýklamalar tama-

mýyla yanlýþtýr. Dikkat! Bir
imzanýz ayný zamanda
WIEN ENERGIE´de bulu-
nan anlaþmanýzýn da ipta-
line neden olabilir.

WIENSTROM ve WIEN
ENERGIE´nin çalýþanlarý
her zaman sizlerin ziyare-
tine gelmeden önce ha-
ber veriyor ve yanlarýnda
mutlaka kimliklerini taþý-
yorlar, talep edildiði tak-
tirde de seve seve gösteri-
yorlar.
Emin olmadýðýnýz durum-
larda, WIEN ENERGIE´nin
CCoossttuummeerr  CCaarree  CCeenntteerr´inin
0800  500  800 ücretsiz
Hotline numarasýndan Pa-
zartesi’den Cuma’ya ka-
dar, saat 7.30 ile 18.00

arasýnda arayabilirsiniz.
Gelen kiþi kimliðini gös-
terdiðinde, kimliðinin
üzerinde bulunan ismin
WIEN ENERGIE’ye göre
tanýdýk olmasý gerekiyor.
Aksi taktirde bu þahýs
WIENSTROM veya WIEN
ENERGIE´nin bir çalýþaný
deðildir.

Eðer kapý önünde bir
imza atýlmýþ ise, bunu
yedi gün içinde iptal
etmeniz mümkündür.
Gerçek olmayan yöntem-
lerle yapýlan anlaþmalar,
anlaþmayý geri çekme sü-
renizin uzamasýný saðlý-
yor.

WIEN ENERGIE, belediye-
ye ait Avusturya´nýn en
büyük elektrik hizmeti
veren kurumudur. Baþarýlý
kurumumuz bugün oldu-
ðu gibi gelecekte de müþ-
terilerini güvenli ve güve-
nilebilir elektrik sunmaya
devam edecektir. 

Anlaþýlmayan durumlarda
ve problemlerinizde sizle-
re yardýmcý olabilecek ku-
rumlar aþaðýdaki gibidir:

Arbeiterkammer  Wien
(www.akwien.at)
Telefon:  01  501  65-2209  

Der  Verein  für
Konsumenteninformation
(www.vki.at)
Telefon:  0810  810 224

Ve  E-  Control  
(www.e-ccontrol.at)
Telefon:  01  24724-00

Elektrik köstebeklerine dikkat!

Foto: A. Weihs





Tiyatro bir baþkadýr, canlýdýr. 
Týpký Levent Kýrca`nýn “Tekrarý
yok bunun” dediði gibi.
Sinemanýn beyaz perdesine
benzemez. Oyuncularýn sý-
caklýðýný, heyecanýný hisseder
gibi olursunuz. 

Bazen televizyonda tiyatro
oyunu yayýnlanýr. Nejat Uygur
Tiyatrosu bunun en güzel
örneklerinden biridir. 

Gençler tiyatroya fazla raðbet
göstermezler, onlara bu sana-
tý sevdirmek kolay olmaz. Du-
rum böyle iken; bir grup ti-
yatro sevdalýsý Türk genci, es-
ki bir oyunu sahneye koyunca
bütün dikkatleri üzerlerine
toplayýverdi. Oyunun yönet-
meni ve itici motoru Þehnaz
Haným ile yaptýðýmýz söyle-
þide kendisine 10 soru yönelt-
tik, bakýn neler anlattý...

YENÝVATAN: Þehnaz Haným,
biraz kendinizden bahseder
misiniz?

Þehnaz  Bölen  Taftalý: Ýzmir’-
de, 9 Eylül Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Tiyatro-
Oyunculuk bölümünü bitir-
dim. Sonra Ýstanbul Bü-
yükþehir Belediyesi Þehir
Tiyatrolarý’nda buraya gelin-
ceye kadar oyunculuk yaptým.

YENÝVATAN:  Türkiye’de han-

gi tiyatrolarda rol aldýnýz?
Þehnaz  Bölen  Taftalý: Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi Þehir
Tiyatrolarý’nda oyuncuydum.
Ayrýca televizyon dizilerinde
de rol aldým.

Tiyatronun yaný sýra bir eðitim
danýþmanlýk þirketinde Eðitim
Program Yöneticiliði yaptým. 
“Kiþisel geliþim seminerleri,
topluluk önünde etkili konuþ-
ma “prezantasyon eðitimleri,
“eðitimcinin egitimi” konulu
pedagoji içerikli eðitimler ver-
dim.

YENÝVATAN: Viyana’ya ne za-
man ve ne amaçla geldiniz?

Þehnaz  Bölen  Taftalý: Bir yýl
önce ve evlendiðim için gel-
dim.

YENÝVATAN: Þimdi Viyana’da
ne iþ yapýyorsunuz?

Þehnaz  Bölen  Taftalý: Þu an-
da Echo Gençlik ve Kültür
Derneði’nde Jugendarbeiterin
olarak görevliyim.

YENÝVATAN: Bu tiyatro oyu-
nunu neden seçtiniz?

Þehnaz  Bölen  Taftalý: Genç-
lerin bir çoðunun, Türk ede-
biyatýný pek bilmediklerini far-
kettim. 
Türk edebiyatýný ve tiyatrosu-
nu tanýtýp, sevdirmenin tek
yolunun bir tiyatro oyunuyla
gerçekleþeceðini düþündüm. 

YENÝVATAN: “Kuyruklu Yýl-
dýz”dan bahseder misiniz?

Þehnaz  Bölen  Taftalý: Hüseyin
Rahmi Gürpýnar, benim sevdi-
ðim yazarlardan biridir. 
Onun romanýndan esinlene-
rek Güner Sümer’in sahneye
uyarladýðý “Kuyruklu Yýldýz”
oyununda defalarca oyna-

dým. O dönem Ýstanbul ya-
þantýsýný çok güzel anlatan bu
oyunda müzikal ve komedi-
nin olmasý ve çok çeþitli kar-
akter ve  tipleme zenginliðine
sahip olmasý benim bu oyunu
seçmeme sebep oldu. 

YENÝVATAN: Bu oyunu hazýr-
larken neler yaþadýnýz?

Þehnaz  Bölen  Taftalý: Tiyatro
belli bir disiplin gerektirir. 
Zamanýnda provada olmak ve
ezber yapmak doðru yerde ve
zamanýnda sözünü söyle-
mek..vs. Ýþte bu süreç biraz
sýkýntýlý bir süreç oldu...
Gençlerin çoðunun ilk defa
sahneye çýkacak olmalarý,
provalarýnýn yaný sýra okul ve
iþ gibi uðraþýlarýnýn da bulun-
masý, biraraya gelebilmemiz
açýsýndan zorluklar getirdi. 
03. Ekim 2003 tarihinde
karar verip hazýrlýklara baþla-
dýk. Oyunun aktörlerinin 9 ile
33 yaþ arasýnda olmasý çalýþ-
malara ayrý bir renk kattý.

18. Þubat 2003´de ilk gös-
terimizi Viyana Interkult-
theater`de sergiledik. 

YENÝVATAN:
Finansman sorununu
nasýl çözdünüz?

Þehnaz  Bölen  Taftalý:
Kýsýtlý bir bütçesi ol-
masýna raðmen Echo
yönetimi bize gerekli
desteði sundu. 

YENÝVATAN: Bu
oyunla ilgili bize ko-
mik bir anýnýzý anlatýr
mýsýnýz?

Þehnaz  Bölen  Taftalý:
Oyunda bir arkadaþý-
mýz hem Azmiye ro-
lünde, hem de polis
rolünde oynuyor. Pro-

valarý kostümlü yaptýðýmýz bir
gün, unutarak azmiye kostü-
müyle polis oynadý. Oldukça
güldürdü bizi. 
Belirtmek isterim ki, bu genç-
lerde potansiyel var ve bir çok
proje yapýlabilir.

YENÝVATAN: Son olarak
acaba baþka projeniz var mý?

Þehnaz  Bölen  Taftalý: Var ama
þimdi söz etmek doðru ol-
maz. 
Önce alnýmýzýn teriyle yarattý-
ðýmýz bu oyunu seyircilerimi-
ze sunarak takdirini kazan-
mak isteriz. 

YENÝVATAN:  Size ve ekibinize
baþarýlar diler, bize zaman
ayýrdýðýnýz için teþekkür ede-
riz. 
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Viyana- Engin Eren
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Zamaný kullanmak
SSeemmrraa  BBeekkeenn

UNTER DEM KOMETEN
KUYRUKLU YILDIZ 

ALTINDA

Viyana`da ilk kez Hüseyin Rahmi
Gürpýnar´ýn (1865 - 1944) romanýn-
dan Güner Sümer tarafýndan tiyat-
roya uyarlanmýþ bir “Müzikal
Komedi”. 

KONUSU
Ýstanbul 1910 ...
Heyecanla kuyruklu yýldýz „Halley“
bekleniyor. 
Herkes, „Acaba dünyaya
düþer mi?“ diye korkuyor. 
Ýstanbul sokaklarý, bekçile-
riyle, ayyaþlarýyla, külhan
beyleriyle, dedikodu yapan
kadýnlarýyla ve uslanmayan
bir kaynanasýyla, hepsi
bekliyorlar. 
Dünyaya bir kuyruklu yýldýz
çarparsa ne olur? 
Bunu bilmek zor ama Mak-
bule Haným´ýn bu durumu
hiç mi hiç umursamadýðýný
biliyoruz. 
O yalnýzca vur patlasýn, çal
oynasýn alemleriyle ilgili.
Oðlu, kýzý ve damadý da
pek umurunda deðil. 76
yýlda bir dünyanýn yanýn-
dan gelip geçen Halley´in
1910 seferi sýrasýnda Ýstan-
bul´da neler olup bitiyor-
du? Renk cümbüþü, hare-
ketli, esprili ve unutulma-
yan Melih Kibar`ýn bestele-
riyle harika bir müzikal ko-
medi.

02.  Nisan  2003
Theater  ODEON
Taborstr.  10
1020  WIEN

Cuma,  18.  ve  Cumartesi,
19.  Nisan  Saat    20.00
Interkulturtheater
Fillgradgasse  16
1060  WIEN
Bilet  ayýrtma:
Tel:01/  587  05  30

Echo  Tiyatro  Grubu  sunar:

Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpýnar 
Uyarlama: Güner Sümer
Yönetmen: Þehnaz Bölen 
Muzik: Melih Kibar
Tercüme: Ani Gülgün Mayr
Kostüm: Onur Uðurlu
Korrepetitor: Özden Öksüz
Koreograf: Çaðdas Cinkýlýç
Foto: Julia Brandhofer

OOyyuunnccuullaarr
Makbule: Ani Gülgün Mayr
Vassaf: Ümit Kýlýç
Harun: Elif Sözer
Osman: Yusuf Toptan
Vehibe: Sibel Eren
Bedriye: Burcu Dikici
Emeti: Alev Irmak
Azmiye: Ardoðan Yýldýz
Hayriye: Serpil Dinler
Agop: Akif Turan
Necati: Serkan Bektaþ
Hayati: Gerhard Zauner
Ýsmail: Timur Topal
Doktor: Felix Bohatsch
Polis: Ardoðan Yýldýz
Halley: Linda Bumbarevic
Ve þirin Köpek MIRO

OOrrkkeessttrraa
Orkestra Þefi 
ve Piyano:  Ercan Asanovski
Klarnet: Erhan Mamudovski
Darbuka: Emran Mustafovski
Ud: Özden Öksüz

OYUNU...
Zamaný boþa geçirmek,
yaþamý boþa geçirmektir.
Ve boþa geçen zaman asla
telafi edilemez. Enerji ve
zaman en ekonomik þekil-
de kullanmak için bir pro-
grama baðlanýlmalýdýr.

Zamaný iyi planlamak sizin
elinizdedir. Zamaný akýllýca
kullanmak sizi daha baþa-
rýlý kýlacak ve düþündüðü-
nüzden daha fazla za-
man, yapmak istedikleri-
niz için size kalacaktýr. O
halde zamaný planlamayý
öðrenin ve bunu uygula-
mak için istekli ve sabýrlý o-
lun. Unutmayýn eski alýþ-
kanlýklardan kurtulmak
zaman alýr ve planlý yaþa-
mak baþlangýçta çok zor
gelebilir. Bu nedenle ken-
dinizi zorlamanýz gerekir.
Katlanacaðýnýz kýsa süreli
sýkýntý daha sonra sizi
mutlu ve baþarýlý yýllara
götürecektir. Zamaný iyi
planlamak sizin elinizde-
dir. Bunu sadece kendiniz
için deðil çocuðunuz ve o-
nun okul hayatýnýn düzeni
için de yapmalýsýnýz.

Çocuðun verimli çalýþa-
bilmesi ve baþarýsý için di-
siplin ve çalýþma isteði ge-
reklidir. Çocuða, çalýþma-
nýn önemi anlatýlmalý, ça-
lýþma planý hazýrlanýrken
dinlenmek için de mutlaka
zaman ayrýlmalýdýr. Çocuk
kendini sürekli yorgun ve
isteksiz hissediyorsa bu-
nun nedenleri araþtýrýlma-
lý, çalýþmak için doðru za-
manýn seçilýp seçilmediði,
havasýz bir odanýn, yenilen
aðýr bir yemeðin ya da ye-
terince hareket etmeme-
nin yorgunluk ve isteksizlik

yaratacaðý
düþünülmeli-
dir.

Önce bir çalýþma planý
hazýrlanmalý, zamanýn en
iyi nasýl kullanýlacaðý,
çocuk için neyin önemli
neyin önemsiz olduðu,
yapmak istedikleri ile yap-
mak zorunda olduðu
þeyler düþünülmelidir.

Örneðin, arkadaþlarýyla
vakit geçirmek, televizyon
izlemek, gezmek, oyna-
mak yapmak istediði, ders
çalýþmak, sýnavlara hazýr-
lanmak, ödev yapmak, gi-
bi þeylerde yapmak zorun-
da olduklarýdýr. Çocuk
kendisi için daha önemli
olan þeylerin neler olduðu-
na, hangilerinden vazge-
çebileceðine, en önemsi-
zin ne olabileceðine karar
vermelidir. Daha sonra en
önemliden baþlayarak za-
manýný en verimli þekilde
planlamalýdýr. Zor veya a-
ðýr öðrenilen dersler için
en verimli zaman dilimi
ayrýlmalý, diðer uðraþlar o-
na uygun olarak zamana
yayýlmalýdýr.

Böylece hayatýnýn baþla-
rýnda, okul yýllarýnda plan-
lý hareket etmeyi prensip
haline getiren çocuðun i-
leri yýllarda baþarýlý olma
þansý oldukça yüksektir.

Zaman, sahip olduðumuz
ve boþa harcandýðýnda
tekrar elde edemeyece-
ðimiz en önemli hazine-
dir. Onu doðru kullanmak
ve çocuklarýmýza da bu
bilinci vermek bizim göre-
vimizdir. 
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Viyana- Viyana’daki
Entegrasyon Fonu ve fa-
aliyetleriyle ilgili olarak
gazetemiz yazarý Semra
Beken Aziz Gülüm ile bir
söyleþi yaptý.
Viyana Entegrasyon Fo-
nu’nda görev yapan Aziz
Gülüm, Hatay doðumlu
ve 1985 yýlýnda  Avustur-
ya’ya gelmiþ. Sekiz yýldan
beri Viyana belediyesinin
bir kuruluþu olan
fonda çalýþýyor. Fon,
9 bölgede 75 çalýþa-
nýyla gerek yabancý
gerekse Avusturyalý
olmak üzere tüm
baþvuranlara açýk.
Kurum yabancýlar
yasasý, iþ yasasý, ev
sorunlarý, Almanca
kurslarý, hukuksal
problemler, sosyal
sorunlar, okul-aile
iliþkileri, aile birleþi-
mi ve bunun gibi
pek çok konuda ge-
rek kiþisel, gerekse
kurumsal bilgilendir-
me görevini yürütüyor. A-
ziz Gülüm fon ve faaliyet-
leriyle ilgili bize þunlarý
söyledi.
Sayýn  Gülüm,  Fon’un  a-
macýný  bize  anlatýr  mýsý-
nýz?
10 yýlý aþkýn bir süredir
faaliyet gösteren kuru-
mun amacý, çoðunluðu
yabancý kökenli olmak ü-
zere tüm vatandaþlara A-
vusturya’da karþýlaþtýklarý
sorunlar ve bu sorunlarýn
çözümüyle ilgili bilgi ver-
mek. Baþvuran kiþiler tek
tek bilgilendirilebildiði gi-
bi ayný konuda fikir sahibi

olmak isteyenler için se-
minerler düzenleyerek ko-
nu hakkýnda detaylý bilgi
aktarýlýyor. Böylece prob-
lemlerin karþýlýklý olarak
konuþulup çözüme gidil-
mesi saðlanýyor.
Þu  sýralar  en  yoðun  baþ-
vuru  hangi  konuda  yapýl-
makta?
“Avusturya vatandaþý ol-
mayanlara da ev tahsis e-

dilmesi” bize gelen en yo-
ðun baþvuru nedenlerin-
den biri. 2000 yýlýnýn Ekim
ayýndan itibaren belediye
evleri artýk yabancýlara da
açýldý. Bunun saðlanabil-
mesi için fonumuz ve biz-
ler gerçekten çok büyük
çaba sarfettik. Ve bunda
çok etkili olduðumuzu
söyleyebilirim.
Fon  bünyesinde  Aziz  Gü-
lüm’le  birlikte  çalýþmalarý
yürüten  Fatma    Telbisoð-
lu’na  konuyla  ilgili    dü-
þüncelerini  soruyoruz.
Telbisoðlu:“Kooperatif ev-
lerinde oturabilmek için

hangi yolla, nereye baþvu-
rulmasý gerektiði, çeþitli
dil kurslarý, sosyal ve hu-
kuksal sorunlar, kýsacasý
yabancýlar ile Viyanalýlarýn
karþýlýklý olarak ortak ya-
þamlarýnda hayatý kolay-
laþtýrmak için gerekli her
türlü bilgi ve yardýmý veri-
yoruz. Komþuluk, birlikte
yaþam, insanlararasý iliþki-
lerde de devreye girerek

ihtiyaçlarýn tespit edilip
sorunun en kýsa yoldan
çözüme ulaþmasýný saðla-
maya çalýþýyoruz.”
Sayýn  Gülüm,  Avusturya
anayasasýnda  yapýlan  yeni
düzenlemelerle  ilgili  ne
gibi  çalýþmalarýnýz  var?
Bu deðiþikliklerden insan-
larýn en kýsa sürede bilgi
sahibi olmasýný gerektiði-
ne inanýyoruz. Bunun için
de insanlarýn toplu olarak
bulunduðu cami, kahve,
dernek gibi yerlerle irtiba-
ta geçip bilgilendirme
toplantýlarý yapýyoruz. Biz,
bu toplantýlarda insanlarý

mümkün olduðunca ay-
dýnlatýp en kýsa sürede so-
runlarýna çözüm bulmasý-
ný amaçlýyoruz ama in-
sanlarýn topluma katýlýmý
da çok önemli. Ayrýca bu
yasalarý tanýtan ve anlatan
on deðiþik dilde broþürü-
müz mevcut. Bilgi sahibi
olmak isteyenler buradan
gelip broþür alabilir ya da
telefonla istendiði taktir-

de ücretsiz ola-
rak adreslerine
gönderebiliriz.
Çocuklarla  ilgili
ne  gibi  çalýþma-
larýnýz  var?
Bu konuda veli-
lerin tutumu
çok önemli. Bi-
raz önce de de-
diðim gibi; in-
sanlar, topluma
katýlýp sorunlarý-
na beraberce
çözüm aramalý-
lar. Çocuklarýn
okul durumu en
büyük sorunlar-

dan biri. Avusturya okul
sisteminde aile, okul ve
çocuk tam bir üçgen oluþ-
turur. Eðitim aþamasýnda
bunlardan hiçbiri tek baþý-
na hareket edemez. Ama
burada en büyük görev
veliye düþmektedir. Veli,
haklarýný ve çocuðuyla il-
gili konularda okulda, söz
sahibi olduðunu bilmeli-
dir. Çocukta görülen ak-
saklýklar ve baþarýsýzlýðýn
nedenlerini öðretmenle-
riyle birlikte konuþarak gi-
dermeye çalýþmalýdýr. Ço-
cuða gereken desteðin ai-
lesi tarafýndan verilmesi

16. Viyana Ýntegrasyon Fonu Danýþmaný Aziz GÜLÜM

Hizmet adamý “Aziz Gülüm”
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þarttýr. Çocuk okulda yal-
nýz býrakýlmamalý, her yýl
en az birkaç defa okula
gidilerek ders durumu ve
genel durumuyla ilgili
öðretmenleriyle bilgi alýþ
veriþinde bulunulmalýdýr.
Yasal olarak her öðret-
menin haftanýn belirli bir
günü görüþme saati var-
dýr ve randevusuz olarak
gidilerek ya da telefonla

görüþülebilir. Ýnsan yetiþ-
tirmek dünyanýn en ö-
nemli iþidir ve okul ile ai-
le birlikte hareket ederek
çocuða en iyi eðitimin
verilmesi zorunludur. 

Sayýn  Telbisoðlu,  siz  ne-
ler  ekleyebilirsiniz?
Velinin ilgisi çocuk için
çok önemli, çocuk ailesi-
nin kendisine yeterli ilgiyi
göstermediðini farkedin-
ce kendisine, ailesine ve
çevreye olan güvensizliði
artýyor ve bu da baþarý-
sýzlýðý körüklüyor.

Sayýn  Gülüm,  bazý  velile-
rin  okulla  irtibat  kurma-
larýnda  sorun  yaþanmasý
neden  sizce?
En büyük etken lisan bil-
memeleri. Ama aslýnda

bu bir engel deðil. Veliler
lisan bilen tanýdýklarýnýn
yardýmýyla bunu çözebil-
dikleri gibi önceden bil-
dirilmesi koþuluyla okul
onlara bir tercüman bu-
labilir.

Okullarla  ilgili  baþka
neler  yapýlýyor?
Biz okullardaki faaliyetle-
ri takip edip katkýda bu-

lunmaya çaba gösteriyo-
ruz. Özellikle ilk okul se-
viyesindeki çocuklarýn li-
seye (Gymnasium) gide-
bilmeleri için çaba harcý-
yoruz. Ýlk okul eðitimi
çok önemli. Çocuðun
baþarýsýz olduðu durum-
larda velinin mutlaka öð-
retmeniyle kontak kur-
masý ve baþarýsýzlýða ne-
den olan etkenin orta-
dan kaldýrýlmaya çalýþýl-
masý amaçlanýyor.

Gençlere  yönelik  çalýþ-
malarýnýz  var  mý?  
Tabii, Viyana’da bir
‘Gençliði Koruma Yasasý’
var. Okula devam eden
gençlerin sorunlarýndan
baþka herhangi bir ne-
denle okuldan ayrýlmýþ
gençlerin sorunlarý da

büyük önem taþýyor.
Gençlere yönelik büyük
bir proje var, özellikle so-
kak gençleri için yürütü-
len bir proje bu. Okula
giden gençler için geliþti-
rilen ve Milli Eðitim Ba-
kanlýðý ile ortak yürütü-
len projede üçü bakan-
lýktan, üçü fondan ol-
mak üzere altý kiþilik bir
çalýþma gurubu mevcut.
Burada “Ýnterfest” adý al-
týnda, özellikle sanatsal
faaliyette bulunmak iste-
yen, bigisayar, internet
gibi ilgi alanlarýna sahip
çocuklarýn boþ zamanla-
rýný en iyi þekilde deðer-
lendirmeleri saðlanýyor.

Peki,  resmi kurumlarla  il-
gili  neler  yapýlýyor?
Örneðin polisle ya da
hukuksal konularla ilgili
programlar var. Halkla
Ýliþkiler Dairesi’nden iki
polis davet ediliyor ve a-
nonim olarak gerek aile
içi þiddet, gerek komþu-
luk iliþkileri olmak üzere
polisi ilgilendiren ama
þikayet aþamasýna gel-
memiþ sorunlar tar-
týþýlýyor. Senede iki defa
bu tür danýþma yapýlýyor.
Ayrýca ehliyet, kriminal
sorunlar, yapýlan suçla-
ma sonrasý ama iþlem
görmemiþ dosyalarýn dü-
zeltilmesi gibi konularda
da yardýmcý olunuyor.

Aziz Gülüm, her türlü
sosyal yaþamla ilgili bil-
giye ihtiyacý olan insanla-
rýn aþaðýdaki telefonlar-
dan kendilerine ulaþabi-
leceðini söyledi.
Entegrasyon  Fon-WWien:
01-44862270-112

16. Viyana Ýntegrasyon Fonu görevlileri birarada

Viyana- Viyana Kon-
solosluðu, hukuk danýþ-
manlýðý hizmetini baþ-
lattý. Avusturya’da yaþa-
yan vatandaþlarýn Türkiye
ve Avusturya’daki her
türlü hukuki sorunlarý
için baþvurabilecekleri
hukuk danýþmanlýðý servi-
si, Viyana Konsolosluðu
bünyesinde hizmet veri-
yor. 
Avusturya’da yaþayan va-
tandaþlardan gelen yo-
ðun talep sebebiyle ha-
yata geçirilen hukuk da-
nýþmanlýðý servisi görevi-
ne Esra Yeðin getirildi.
Pazartesi ve Cuma gün-
leri 10:00 ve 12:00 saat-
leri arasýnda görev yapa-
cak olan hukuk danýþ-
manlýðýnda; boþanma,
evlilik, evlat edinme, vize
ve yabancýlar yasasý ile
yabancýlarý çalýþtýrma ya-
sasý gibi vatandaþlarýn
en fazla sorun yaþadýðý
mevzuularda hizmet veri-
lecek. Ýstanbul ve Viyana
Üniversiteleri Hukuk Fa-
kültesi mezunu olan Esra
Yeðin vatandaþlarýn hu-
kuki konularda baþvuru-
larýnýn artarak devam et-
tiðini belirtti.

Viyana’da Türkler
için Hukuk

Danýþmanlýðý!

Hukuk Danýþmaný
Esra Yeðin
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Viyana-  Anadilin önemi
ve burada yaþayan çocuk-
larýmýzýn dil sorunlarýyla
ilgili olarak Türkçe öðret-
meni Sayýn Yaþar Özkan’a
düþüncelerini sorduk.

Sayýn Özkan, yurtdýþýnda
yaþayan ve iki dili de kul-
lanmak zorunda o-
lan çocuklarýmýzýn
çeþitli zorluklarla
karþýlaþtýklarý bir
gerçek. Bu konuda
neler söyleceksiniz?
Özkan: “ 70’li yýllar-
da çalýþmak için
yurtdýþýna gelen va-
tandaþlarýmýzýn ço-
cuklarýnýn eðitimi-
nin saðlanabilmesi
amaçlanarak öðret-
menler gönderilme-
ye baþlandý. Ama
buralarda aileler ne
yazýk ki Türkçe der-
sine gereken önemi
vermediklerinden
yeterli verim alýna-
madý.

Çünkü aileler evde konu-
þulan ve belli bir kelime
gurubuna sýkýþýp kalan
Türkçe’yi göz önüne ala-
rak çocuklarýnýn anadil
eðitiminin yeterli olduðu
gibi bir yanýlgýya düþüyor-
lar. Burada “anadili” kav-
ramýna tam bir açýklama
getirmemiz gerekirse, Dil-
bilimciler anadili anlamýný
hafifletmek ve açýklamak
için önce terimin ’ana’
kelimesinden baþlamak-

talar. Gerçekten çocuðun
dil geliþimi üzerinde
annenin etkisi büyüktür.
Çocuðun algýladýðý ses ve
kalýplar bilinçaltýna yerle-
þerek bütün yaþam boyu
deðiþmeden kalýr. Bunlar
yetiþkinlerde görülen aðýz
ve þive izlerinin bir uzantý-

sýdýr. Anadili esasýnda
sadece anaya deðil çev-
reye de dayanýr. Çevre
geliþtikçe dilinde geliþtiði
görülür.

Anadili, baþlangýçta anne
ve yakýn aileden, daha
sonra iliþki içinde bulunu-
lan çevreden öðrenilen,
bilinçaltýna yerleþen ve bi-
reyin toplumla baðlarýný
oluþturan en güçlü etken-
dir.

Anadili, bireyin öz kültü-
rünü ve kiþilik geliþim
sürecini taþýyan dil biçi-
minde de tanýmlanabilir.

Diller toplumlarýn ruhu-
nun dýþ görünüþüdür. U-
luslarýn pek çok özellikleri
kendini dille belli eder.

Toplumun söz daðarcýðý-
na bakarak yaþam biçimi-
ni ve etkenlerini kolayca
gözleyebiliriz. Örneðin,
bir Türk ailesi yemekten
sonra  “Tanrým verdiðin
nimete çok þükür“ der-
ken, Eskimolar “Tanrým
balýðý soframýzdan eksik
etme“ der.
Eðitimin her kademesinde
anadilinde bir özdeþlik
vardýr. Bütün aþamalarda
amaç þunlardýr:

• Okuduðunu eksiksiz an-
lama.
•Düþünce, duygu, izle-
nim ve tasarýlarýný belli bir
amaç doðrultusunda yaz-
ma.

• Deðiþik konularda ya-
pýlan konuþmalarý din-

leyip doðru biçimde
anlayabilme.
• Düþünce, duygu ve
izlenimleri doðru ve
etkili biçimde söze
dönüþtürebilme. Yani
konuþma.

Anadili dersi bir bilgi
dersi deðil beceri ve
alýþkanlýk dersidir. Ay-
ný zamanda, insanýn
kendi kiþiliðini kurma
ve geliþtirme dersidir.
Anadili dersi hem
amaç hem de araç
dersidir. Bundan yola
çýkarak her ders bir
anadili dersi, her
öðretmen de bir ana-
dili öðretmenidir.

Ayrýca önceleri Türkçe
dersinin isteðe baðlý ola-
rak okutulduðunu, ken-
dilerinin Türkçe’yi tercihli
ders yapmak için büyük
çaba sarfettiklerini söyle-
yen Özkan, artýk Avus-
turya’da Türkçe’nin de
tercihli dil olarak okutul-
duðunu, velilerin  de ge-
reken dikkati göstererek
çocuklarýnýn anadili geliþi-
mine yardýmcý olmalarýný
istedi.

Türkçe öðretmeni Sayýn Yaþar Özkan Yeni Vatan Gazetesi’nde
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“Türkçe çok önemli“
“Çocuklarýmýzýn  en  büyük  sorunu:  Anadili”
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VViiyyaannaa- 2002 yýlýnda, yüz
iþyerinden ikisinin yolu-
nun iflas mahkemesinden
geçtiði belirtildi. Bu olay-
larýn % 80’ninden fazlasý-
nýn (sayýsal olarak 5281
adet) kaydedilmiþ 3,4
Milyar Euro tutarýndaki if-
laslarýnda en sýk görülen
hatalarýn  sebepleri, bir iþ
yerinin kendi iç idaresi ve
kendi hatalarý olarak belir-
leniyor.

KSV’den Bay Kurt Haen-
del’in yaptýðý açýklamaya
göre “Ýþyerlerinin iç idare
hatalarý nedeninden dola-
yý iflas etmelerinin oraný
her ne kadar % 4 gibi bir
oranla geriye gitse de, %
30 gibi bir oranla, yine de
belli baþlý nedenler arasýn-
da”. Ýç idare ise, en çok
ticari görüþün geniþ ol-

mamasý, hesaplama hata-
larý, imalat baþarýsýzlýðý ve
aþýrý bir yatýrým þeklinde
kendini göstererek iflasla-
ra neden olabiliyor.

Bu iflasa neden olan baþlý-
ca unsurlar arasýnda iþi

hafife almak da var.
Ticaret hayatýnda kiþinin
tecrübe sahibi olmamasý,
þirket kurmada yapýlan
hatalar ve branþtaki yeter-
siz bilgiler baþlýcaý neden-
ler arasýnda yer alýyor.
% 18’den % 20’ye yükse-

len nedenlerden bir diðeri
sermayenin eksik olmasý
olarak ifade edildi.

Avrupa kotasýnda Avus-
turya, bir iþletmenin kendi
hissesi oranýnda % 28 ile
sondan ikinci sýrada yer
alýyor. Yalnýz % 13 oraný
dýþ idare hatalarý da iflasa
sebep olmakla beraber
deðiþen piyasa durumu,
vergilerin yükselmesi veya
imalatçýlarýn durmasý ve
müþterilerin azalmasý da
iflasa neden olabiliyor.

Ýflaslarýn % 4’ünde hile ve
kandýrmaca da var.
KSV’ye göre, 2417 iflasýn
bir çeyreðinde, kasten
mal ve mülk yokluðu
beyanýnda bulunulduðu
için mahkeme herhangi
bir dava açýlamýyor.

Oberösterreich- Yukarý
Avusturya’nýn Steyr kentin-
de Türkler’le Avusturyalýlar
arasýnda para karþýlýðýnda
sahte evlilik iliþkisi kurarak
çýkar saðlayan çete ele geçi-
rildi. Çete tarafýndan organi-
ze edilen toplam 18 sahte
evlilik olayýnýn mahkemeye
aksettirildiði ve çeteyle bað-
lantýlý bütün sahte evlilikle-

rin Avusturya çapýnda araþ-
týrýldýðý belirtildi. 

Para karþýlýðý sahte evlilik
yapan Steyr’li üç kadýn, ken-
dilerine vaadedilen paranýn
verilmemesinden dolayý yap-
týklarý þikayetten sonra,
Yukarý Avusturya Cumhuri-
yet Savcýlýðý’na sanýklar hak-
kýnda, sahte evlilik organi-
zasyonunun yaný sýra, çete
kurmak, sahtekarlýk, ve tefe-
cilik suçlarýndan dava açtý. 
Savcýlýk, sahte evlilik çetesi-
nin 53 yaþýnda bir Türk ile
üvey oðlu ve 46 yaþýnda bir
kadýndan oluþtuðunu belir-
terek, bu kiþilerin Avustur-
ya’da oturma izni alabilmek
için evlenmek isteyen kiþiler-
den, 10 ile 14 bin Euro ara-

sýnda para talep ettiklerini
kaydetti. Ayrýca haklarýnda
dava açýlan iki kiþinin de çe-
teye yardým ve yataklýk suç-
larýndan yargýlandýðý fakat
bütün sanýklarýn suçlarýný in-
kar ettikleri belirtildi. 

Savcýlýk tarafýndan hazýrla-
nan iddianamede, evlilikle-
rin hem Türkiye’de hem de
Avusturya’da gerçekleþtiril-
diði belirtilerek, Avusturyalý
gelin adaylarýnýn uçakla Tür-
kiye’ye gönderildiði ve bura-
da evlenecekleri kiþilerle ta-
nýþtýrýldýktan sonra yýldýrým
nikahý kýyýlarak geri getiril-
dikleri ifade edildi. Sahte ev-
lilik yapan kadýnlarýn yasala-
ra göre haksýz olarak kabul
edilmesi nedeniyle ceza al-

mayacaklarý ve bu kiþilerin
mahkemede tanýk olarak
dinlendiðini dile getiren sav-
cýlýk, “Sahte evlilik yapanlara
Avusturya’da ikamet yasaðý
verildiðini ve davanýn süre-
ceðini„ açýkladý. Öte yandan
polisten yapýlan açýklamada,
yýlbaþýndan bu yana 22 sah-
te evlilik olayýnýn saptandýðý
ve konuyla ilgili olarak 15 ki-
þinin, yapýlan þikayetler üze-
rine cezalandýrýldýðý belirtil-
di. 
Sahte evlilik yaptýðý belirle-
nen yabancýlarýn sýnýrdýþý e-
dildiðini ifade eden polis
yetkilileri, bu yolla Avusturya
vatandaþlýðý edinenlerin va-
tandaþlýklarýnýn geri alýndýðý-
ný ve ülkeye giriþ yasaðý ko-
nulduðunu söylediler.  

Yönetici  hatalarý  iflas  ettiriyor
ÝÝffllaassllaarrýýnn    %%  8800’’nniinnddee  eenn  ççookk  ggöörrüülleenn  nneeddeenn::  YYöönneettiiccii  hhaattaallaarrýý!!

Türk çete yakalandý
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Avusturya’da Türk kültü-
rünü, ve bunun bir parça-
sý olan sazý tanýtmayý
amaç edinmiþ bir sanatçý
olan Mansur Bildik gaze-
temizin konuðu oldu.

Sayýn  Bildik  sanat  yaþamý-
na  nasýl  baþladýnýz?

Ben Tunceli’liyim, çok kü-
çükken babamýn bana he-
diye ettiði sazla, ilk defa
müzikle tanýþtým. Babam
iyi bir saz ustasýydý. Ýlk
müzik eðitimini ondan al-
dým. Daha sonra halkevle-
rinde bu eðitimi geliþtir-
dim. 1975’te radyo sýna-
výný kazanarak çeþitli sa-
natçýlarla çalýþtým. 
1976’da düzenlenen bir
Avrupa turnesiyle ilk defa
yurtdýþýna çýktým. 

Avusturya’ya  geliþiniz  na-
sýl  oldu?

1980 yýlýnda ilk defa A-
vusturya’ya geldim ve
Franz Schubert Konserva-
tuvarý’nda ders vermeye
baþladým. Onbir yýl kon-
servatuvarda saz eðitimi
verdim. Ayrýca buradaki
halk yüksekokullarýnda ve
kültür merkezlerinde
dersler verdim. 

Buraya  gelmekteki  amacý-
nýz  neydi?

Saz benim için çok önem
taþýyor. Çünkü bugün
Türk’leri direkt olarak çað-
rýþtýran, Türk’lere özgü
tek müzik aleti “Saz”dýr.
Benim yurtdýþýna geldiðim
zaman kendime koydu-

ðum hedef gerek sazý, ge-
rekse onun getirdiði kül-
türü, Türk kültürünü Av-
rupa’daki ve dünyadaki
layýk olduðu yere getir-
mekti. Ve halen ayný he-
def için çalýþmalarýmý sür-
dürmeye devam ediyo-
rum.

Burada  yaþayan  vatandaþ-
larýmýzýn,  Viyanalýlarýn  ve
diðer  insanlarýn  saza  ilgisi
nasýl?

Türklerin yanýnda çok
miktarda Avusturyalý ve
diðer ülke vatandaþý öð-

rencilerimiz var. Özellikle
Avusturyalýlar saza ve saz
kültürüne çok büyük ilgi
gösteriyor ve dersleri bü-
yük bir ciddiyetle takip
ediyorlar. Bunun yanýnda
Fransýz, Alman ve diðer
ülke vatandaþý pek çok
öðrencimiz mevcut. Bu
benim için çok memnu-
niyet verici.

Derslere  katýlým  nasýl?
7. Bölge’de bulunan
Amerlinghaus’ta bize tah-
sis edilen sýnýflarda beþ ile
on kiþilik gruplar halinde
çalýþmalar yapýyoruz. Aka-

demisyenlerden ilkokul
öðrencilerine kadar her
guruptan insan bu dersle-
re katýlabiliyor. Yani saz
öðrenmek isteyen herkese
açýðýz. Bir maister guru-
bumuz var ve yýlda iki de-
fa her guruptan öðrenci-
nin katýldýðý konserler ve-
riyoruz.

Bu  konuda  baþka  çalýþma-
larýnýz  var  mý?

Evet, on yýl kadar önce
Avusturyalý ve Türk aka-
demisyenler bir araya ge-
lerek Viyana Saz Derneði’-
ni kurduk. Baþkanlýðýný
Prof. Dr. Karl Grill’in yaptý-
ðý dernekte her milletten
pek çok üyemiz mevcut.
Bu dernek, burada sazý ve
Türk kültürünü tanýtmayý
hedef alan çalýþmalarýný
sürdürüyor.

Son  olarak  bize  ne  diyebi-
lirsiniz?

Burada son sözüm özel-
likle kendi vatandaþlarýmý-
za. Onlardan ulusal çalgý-
mýz olan sazý hor görme-
melerini, deðerini en az
yabancýlar kadar bilip ko-
rumalarýný, çocuklarýný di-
ðer müzik aletlerine oldu-
ðu kadar saz öðrenmeye
de teþvik etmelerini rica
ediyorum.

Teþekkür ediyoruz. 
Ayrýca ilgilenenler 
(06991  1102587) nolu
telefondan ya da, 
(wwwwww..mmaannssuurr-bbiillddiikk..ccoomm)
adresinden bilgi de alabi-
lirler.

Büyük saz üstadý Mansur Bildik ile saz öðrencileri birarada.
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Viyana- Her geçen gün
Avusturya’da yetiþen
gençlik, kendi iþyerini
kurup kendisinin patronu
oluyor.
Bunlara bir örnek de iki
kafadar olan Yüksel ve
Mesut Duran, 10 seneden
beri Su Tesisat - Gaz -
Kalorifer ve Güneþ Enerjisi
sektöründe iþçi olarak
çalýþtýlar ve yaklaþýk 15
senedir Avusturya’da ya-
þýyorlar.  Son iki senede
bu alanda kendi bilgi ve
tecrübelerine güvenerek
þirket kurmaya karar ver-
diler. Mesut Duran bize þu
açýklamalarda bulundu: 

“Son dönemlerde iþçilik
bize aðýr geldi ve iþi de
kavradýðýmýzýn kanaatine
vardýk. Fakat bir türlü
cesaret edip de kendi þir-
ketimizi kuramadýk. Kendi
þirketimizi kurma kon-
usunda Yüksel’in baba-
sýndan çok yoðun bir
destek aldýk. Ayný zaman-
da çok sevip saydýðýmýz
Adem aðabeyimizin de
bize „Gençler, biz kendi

þirketimizi kuramadýk
ama siz kurun kork-
mayýn, arkanýzda biz
varýz„ demesi, bizi
resmen gaza getirdi.
Moralman ve madde-
den hem ailemizin
hem de dostlarýmýzýn
desteðini arkamýza
almýþtýk. 
Korkmadan kendi þir-
ketimizi kurduk.
Þirketimizi kurduktan
sonra bize destek ve-
renlerin inancýný ve

güvenini sarsmamak için
çok çaba harcadýk. Onlara
mahçup olmamak için
geceli gündüzlü çalýþýp, 8
ay içinde bizim bile bekle-
mediðimiz bir konuma
geldik. Þu anda kendi þir-
ketimizi neden daha
önceden cesaret edip de
kurmadýk diye piþmanýz.
Çünkü ne yaparsan kendi-
ne. Ýnsan baþarýlý bir iþ
yaptýðý zaman daha çok
azimleniyor. Baþkasýnýn
iþinde çalýþýrken de ayný
azimle çalýþýyorduk ama
kaymaðýný baþkalarý yiyor-
du. 

Eðer bizim gibi olup da
kararýný veremeyenler var-
sa bence ilk önce çevre-
sindeki insanlarýn desteði-
ni alsýnlar ve iþi yapacakla-
rý sektördeki bilgilerine
güvensinler. Biz geç baþ-
ardýk ama sonunda ken-
dimizin patronu olduk.
Umarým bundan sonra
gençlerimiz kendi þirketle-
rini kurup iþçi konumun-
dan iþveren konumuna
gelirler.” 
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Viyana- Bilgisayar ve
programlama alanýnda
eðitim vermekte olan 
Neu  Horizonte (Yeni
Ufuklar) bilgisayar kursu,
Viyana’da yaþayan ve
çalýþmayan ev hanýmlarý-
na yönelik ücretsiz  bir
proje baþlattý. Projenin
ortaya çýkýþý firma bünye-

sinde çalýþmakta olan bil-
gisayar eðitmeni Elif
Acar’ýn Türk hanýmlarýna
yönelik bir çalýþma yapýl-
masý önerisi sonrasýnda,
Avrupa Sosyal Fonu’ndan

saðlanan destekle oluþ-
muþ. Þu an sadece Türk
bayanlara deðil, Viyana’-
da yaþayan tüm yabancý
bayanlara hizmet veren
bir kurs haline gelmiþtir.
Ücretsiz olarak düzenle-
nen kurslar, 8’er kiþilik
sýnýflarda ve her katýlýmcý-
nýn kendi kullanýmýna

sunulan bilgisayarlarda
veriliyor. Kurs içerisinde 4
adet eðitim sýnýfý ve ders
aralarýnda kursiyerlerin
yaralanabileceði bir de ka-
feterya bulunmakta. A-

vusturyalý eðitimcilerin
yönetimde gerçekleþen
derslerde, hanýmlar Al-
manca’da zorlanmadýkla-
rýný, aksine burada konu-
þulan anlaþýlýr ve basit Al-
manca’nýn kendilerini de
olumlu etkilediðini ifade
ediyorlar. 
Kurs sonlarýnda yapýlan
küçük sýnavlar sonucunda
katýlýmcýlara Windows ve
Office Programlarý için ay-
rý ayrý olmak üzere ECDL
(Avrupa Birliði tarafýndan
kabul gören ve birliðe üye
tüm ülkelerde geçerli olan

Windows ve Office
Programlarý’nda Yeterlilik
Sertifikasý) ve Neu Hori-
zonte’nin bitirme sertifi-
kalarý taktim ediliyor.  

Eðitimlerin verildiði sýnýflarda kursiyerler ders esnasýnda

Türk ve yabancý katýlýmcýlar Avusturyalý eðitimcilerlerle ders esnasýnda

EEÐÐÝÝTTÝÝMMSayfa 30 Sayý 31

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Dil  sýnýrý  olmaksýzýn  eðitim

BBiilldduunngg  oohhnnee
SSpprr@@cchhggrreennzzeenn!!  

MMiiggrraannttiinn  iinn  WWiieenn??

Eine Gemeinschaftsini-
tiative vom Bundes-
ministerium für
Bildung, Wissenschaft
und Kultur sowie dem
Europäischen Sozial-
fonds bereitet in Wien
lebende Migrantinnen
auf den österreic-
hischen Arbeitsmarkt
vor. 
Die kostenlose
Ausbildung erfolgt im
Bereich der Computer-
Anwendung mit offi-
ziellem, internationa-
lem Abschluß sowie
Bewerbung und
kommunikativem
Verhalten in
Österreich.

Daha  geniþ  bilgi  için    Elif  ACAR  NEUE  HORIZONTE    01/480  41  84    ya  da      e-mmail:  elif.acar@neuehorizonte.net  •  www.neuehorizonte.net



Daha fazlas›n› istiyorum.

100 g € 0.32

Royal Greenland
Alaska Deniz Somon 
Bal›¤› Filetosu
Do¤al 1 Kilo
1kilosu 4.49 yerine

De Beukelaer
Çokoprens
250 g
1.05  yerine

1 litresi e 0.66/
6 fiiflesi. 1 litre € 0.57

1 l € 4.36/
24 Kutu 1 l € 3.96

Wake up
Multimeyvasuyu ACE

1,5 l
1fiiflesi 0.99

Ferrero
Kinder Milchschnitte
5 adet
140 g

0.99
100 g € 0.71

0.85
% 14 indirimli

6 fiiflelik orijinal paket
al›m›nda 

Red Bull
Enerji içece¤i
250 ml
Kutusu 1.09

0.99
% 9 indirimli

24 kutuluk orijinal paket
al›m›nda 

Daha ucuzu

olamaz!

Heidi
Gouda, ya¤l› peynir
veya Hollanda peyniri
700 g

3.59
1 kg € 5.13

Kutusu1 fliflesi.

Taze Avusturya 
Hindi gö¤üs eti
bütün
1 kilosu

5.49

0.79
F‹YAT ‹ND‹R‹ML‹

25% ‹ND‹R‹ML‹
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Viyana-  Avusturya’da 24
Kasým’da yapýlan erken
genel seçimlerden ancak
97 gün sonra kurulabilen
yeni hükümet, Cumhur-
baþkaný Thomas Klestil’in
onayýndan sonra resmen
görevine baþladý. Seçim
öncesi de iktidarda olan
“Hýristiyan Demokrat”
eðilimli Halk Partisi (ÖVP)
ile “Aþýrý Sað” eðilimli
Özgürlükçüler Partisi
(FPÖ) arasýnda kurulan ve 
“Schüssel-2 kabinesi” ola-
rak adlandýrýlan yeni hü-
kümetin, anlaþamadýklarý
için erken seçime giden iki
eski ortak arasýnda kurul-
masý, kamuoyunda ve
basýnda endiþeyle karþýl-
anýyor.

Ýtiraz etmedi
Aþýrý sað eðilimli FPÖ’nün
bazý üyelerini “ýrkçý söy-

lemleri” nedeniyle üç yýl
önceki hükümette gör-
mek istemediðini açýkça
belirten ve o zaman sunu-
lan kabineyi onaylamayan
Klestil, bu kez kabine lis-
tesini itiraz etmeden
onayladý.
Öte yandan, ilk koalisyon
hükümetinin daðýlmasýna
neden olan eski FPÖ lideri
Jörg Haider muhalif tutu-
mundan vazgeçmedi. Ye-
ni kabine üyelerinin be-
lirlenmesinden sonra açýk-
lama yapan Haider, parti-
sinin eyalet baþkanlarýnýn
yeni hükümetin progra-
mýna itiraz ettiklerini söy-
ledi ve partinin 240 üyeli
eyalet meclisini olaðanüs-
tü toplantýya çaðýrdý.
Ancak, Haider’in muhale-
fetine raðmen yeni kabi-
nede herhangi bir deði-
þiklik yapýlmadý.

Ýcraatlar baþlýyor
Baþbakan Schüssel, yeni
kabinenin Cumhurbaþ-
kaný tarafýndan onayla-
masýndan sonra yaptýðý ilk
basýn toplantýsýnda, hü-
kümet programýnýn bir
özetini sundu ve 1 Ocak
2004 tarihinden itibaren
iki kademeli olarak vergi
reformu uygulanacaðýný
söyledi. Schüssel, yeni
vergi reformuna göre yýl-

lýk kazancý 14 bin 500
Euro’nun altýnda olanla-
rýn vergiden muaf olaca-
ðýný bildirdi. Saðlýk hiz-
metlerinde de bazý yeni-
likler getirildiðini anlatan
Schüssel, birinci koalisyon
hükümetinin baþlattýðý
hasta sevk kaðýdý ücreti ile
hastanelerdeki tedaviler
için alýnan katký payýnýn
da artýk alýnmayacaðýný
duyurdu.

HHaayyddii  hhaayyýýrrllýýssýý

Savaþ karþýtý gösteriler
Viyana  - 15 Þubat 2003
tarihinde bütün dünyada
Amerika’nýn Irak’a karþý
olasý savaþýna karþý yapý-
lan protesto gösterileri,
ayný anda Viyana’da da
gerçekleþti. Savaþ Karþýtý
Platform tarafýndan orga-
nize edilen ve yaklaþýk 15
bin kiþinin katýldýðý
“Stopp den Krieg gegen
Iraq” gösterisi, çeþitli parti
ve sivil toplum örgütleri-
nin katýlýmýyla, olasý Irak
savaþý protesto edildi. 
Aralarýnda yaklaþýk 1000
Türk’ün de bulunduðu sa-
vaþ karþýtý gösteride, par-

tilerin yanýsýra, deðiþik ül-
kelerden gelen Araplar’ýn
bir arada gösteriye katýl-
malarý dikkatleri çekti. 
Yürüyüþün baþlangýç nok-
tasý Mariahilfer’de saat 14

sularýnda baþlayan mi-
ting sonrasý kitleler,
Stephansplatz’a doðru
hareket ettiler. 
Bazý Araplar’ýn Ameri-
kan bayraðýný yakmalarý

dýþýnda ajite olaylarýn ge-
liþmediði gösteri, saat 17
sularýnda Amerikan Kon-
solosluðu önünde sona
erdi.

Viyana’da
Mariahilferstrasse’den
Stephansplatz’a kadar yayýlan
savaþ karþýtý protesto gösterileri
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Viyana-  Viyana 10. bölgede
yeni açýlacak olan “Bilcom
Hardware, Software, IT
Cunsulting Þirketi “ dona-
ným, yazýlým geliþtirme, eði-
tim, bilgisayar ve program-
lama kurslarý, tasarým, da-
nýþmanlýk ,web-tasarým ve
reklamcýlýk gibi daha bir
çok dalda  Avusturya’da ilk
Türkçe hizmet veren þirket
olacak. Bununla birlikte
Türk þirketlere ve müþterile-
re profesyonel biliþim hiz-
metleri alanýnda, kendi ihti-
yaçlarý doðrultusunda geliþ-
tirilen ürünleri kendi dilleri
ile sunacak.  
Avusturya’da ikinci nesli
temsil eden  üç arkadaþ Os-
man Gümüþ, Hasan Ýçen ve
Eren Kýlýç, Viyana Üniversi-

tesi Ekonomi ve Bilgisayar
dalýný bitirdikten sonra, u-
zun yýllara dayanan bilgi ve
deneyimlerini kendi vatan-
daþlarýmýzla paylaþmak için

yola çýkýyorlar. Bugüne ka-
dar ORF, Beko ve BOC Da-
nýþmanlýk gibi Avrupa ça-
pýnda isim yapmýþ þirketlere
sunduðu hizmetleri ve de-

neyimlerini artýk Avustur-
ya’da yaþayan Türklere sun-
mak için yola çýkýyor. 
Þirketin Pazarlama Müdürü
Hasan Ýçen´in yaptýðý açýk-
lamada:
“Teknoloji dünyasý þu an
bütünüyle Ýngilizce olarak
kendisini dayatýyor, hal
böyle olunca insanlarýmýz
bu tür geliþmeleri ya çok
geç ya da hiç takip edemi-
yor. Biz Bilcom olarak in-
sanlarýmýzýn biliþim alanýn-
daki açýklarýný kapatmak i-
çin kendi dillerine her türlü
hizmetleri; donaným, yazý-
lým geliþtirme, eðitim, bilgi-
sayar ve programlama kurs-
larý, tasarým, danýþmanlýk
vs. gibi daha bir çok dalda,
sunacaðýz” dedi.

Baþarýnýn sýrrý BÝLCOM’da  

BILCOM çalýþanlarý  ofislerinde  birarada.
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KKAADDÝÝMM ÜÜLLKKEERR

Uzun süreden beri bekleni-
len Kýdem Tazminatý Refor-
mu sonunda kabul edildi. Ýlk
etapta yanýlgýlarý önlemek i-
çin yazýmýzýn ikinci cümle-
sinde, 31. 12. 2002 tarihin-
den önce doðmuþ olan ký-
dem tazminatý hakkýnýn bu
reformun dýþýnda tutulmuþ
olduðunu belirtelim. Dolayý-
sýyla Kýdem Tazminatý Refor-
mu 01.01. 2003 tarihinden
sonra baþlayacak iþ iliþkileri-
ni kapsayacaktýr. 
31. 12.2002 tarihinden ön-
ceki iþ iliþkilerinde eski uygu-
lama aynen geçerlidir. 

KKýýddeemm  TTaazzmmiinnaattýý  RReeffoorrmmuu
nnee  ttüürr  ddeeððiiþþiikklliikklleerr  ggeettiirr-
mmeekktteeddiirr??

01. 01. 2003 tarihinden iti-
baren baþlayacak iþ iliþkileri
için firmalar, sigorta primi ö-
der gibi, aylýk brüt ücretin %
1,53'ü oranýnda oluþturu-
lacak Kýdem Tazminatý Kasa-
sý’na ödeme yapacaktýr. Ýþ i-
liþkisinin baþladýðý ilk ay bek-
leme süresidir, ikinci ayýn
baþlamasý ile kýdem tazmi-
natý ödentisi kasaya ya-
pýlmak zorundadýr. 

Örneðin; 15. 3. 2003 tari-
hinde iþe girmiþ iþçinin
kýdem tazminatý kasasýna
15. 4. 2003 tarihinde kayýt
yapýlmasý ve onun için
kýdem tazminatý primlerinin
ödenmeye baþlanmasý
gerekmektedir. Ýþ iliþkisi,
ayný iþverenin yanýnda 12 ay
içerisinde yeniden baþlarsa
tekrardan bir aylýk bekleme
süresi yoktur, ilk günden
itibaren kasaya prim öden-
meye baþlanmalýdýr.

Henüz kurulmamýþ olmasý-
na raðmen, gelecekte bir-
den fazla Abfertigungkassa
(Kýdem Tazminatý Kasalarý)
oluþturulacaktýr. Firmalar,
kurulmuþ bu kasalardan bi-
risine iþçiyi kayýt ettirmekle
yükümlü olacaktýr. 
Firmalarýn istedikleri her-
hangi bir kasayý tek baþlarý-
na seçme haklarý yoktur, ka-
sanýn seçiminde iþçi temsil-
ciliðinin veya sendikanýn o-
nayýnýn alýnmasý zorunlulu-
ðu konulmuþtur.
Kýdem tazminatýna iþveren
tarafýndan ödenmiþ olunan
primin aylýk ücret bordro-
sunda gösterilmesi gerekir.
Ödemenin yapýlýp yapýlma-
dýðýnýn kontrolü ise Eyalet
Hastalýk Sigortasý Kasasýnda
(Krankenkasse) Viyana'da
Wiener Gebietskrankenkas-
se, Aþaðý Avusturya'da
NÖGKK vs...  yapýlacaktýr.    
Askerlik, ücretin firma tara-
fýndan deðil de "Kranken-
kasse" tarafýndan ödenme
günleri, doðum izni, lohusa-
lýk yardýmý alýmý gibi süreler
için de kýdem tazminatý pri-
mi ödenecektir. Bu prim
ödemeleri çeþitli kurumlar
tarafýndan yapýlacaðýndan,
doðum izni vs. Eyalet Hasta-
lýk Sigortasýna bildirilmelidir.

Birikmiþ olan kýdem tazmi-
natý parasý iþçiye,  üç yýllýk
çalýþmýþlýk süresinin dolma-
sýndan  sonra, kiþinin öde-
me baþvurusunda bulunma-
sýný takiben, birikmiþ yasal
faizi ile birlikte ait olunan Ký-
dem Tazminatý Kasasý tara-
fýndan yapýlacaktýr. Üç yýllýk
kýdem tazminatý ödemesi
yapýldýktan sonra tekrar ö-
deme yapýlmasý için gene üç
yýllýk bir çalýþmýþlýk süresinin

dolmasý zorunludur. 

Kýdem tazminatý, iþçinin de
iþ iliþkisini bitirmesi (iþ aktini
feshetmesi = Kündigung
durch Arbeitnehmer) duru-
munda saklý kalmaktadýr ve
ödenecektir. Yalnýz,  iþ iliþkisi
iþveren tarafýndan haklý þe-
kilde iþten atýlma  (gerecht-
fertigte fristlose Entlassung)
biçimi ile sona erdirildiði
taktirde, o iþ iliþkisinden do-
layý birikmiþ olan kýdem taz-
minatý da kasada saklý kala-
caktýr. Birikmiþ olan bu ký-
dem tazminatý hakký daha
sonraki iþ iliþkisinin bitirilme-
sinde ödenecektir. 
Birikmiþ olan kýdem tazmi-
natýnýn durumu ile ilgili dört
yol izlenebilir;

1. Kýdem tazminatýnýn ö-
denmesi. Bu ödemeden % 6
vergi kesilir. 

2. Kýdem tazminatýndan do-
layý birikmiþ para Kýdem

Tazminatý Kasasýnda (Abfer-
tigungskasse) tutulabilir. 
3. Para, yeni çalýþýlan fir-
manýn ait olduðu yeni Ký-
dem Tazminatý Kasasýna
(Abfertigungskasse) aktarý-
labilir. 

4. Kýdem tazminatý her-
hangi bir emeklilik sigorta-
sýna aktarýlabilinir. 

Kýdem tazminatýnýn öden-
mesi müracatýnýn, iþ iliþkisi-
nin bitiminden itibaren altý
ay içerisinde yapýlmasý gere-
kir. Altý aylýk süre geçtikten
sonra, kýdem tazminatý hak-
ký daha sonraki ödeme süre-
sine kadar bekletilir. Kýdem
tazminatý ödeme günü, iþ
iliþkisinin bitiminin sonrasýn-
daki iki ayýn sonrasýndaki ilk
beþ iþ  günüdür.  

Yasanýn yürürlüðe girmesin-
den sonra ciddi bir sorunla
karþýlaþma olmayacaðýný
belirtmek istiyoruz. Buna

Kýdem  Tazminatýnda
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raðmen iki noktada sorun
ciddi þekilde öne çýkabilir ki
bu daha önceki yýllardaki
çalýþýlarak elde edilmiþ  kýdem
tazminatý ile ilgilidir.  Bu iki
noktaya özellikle dikkat çek-
mek istiyoruz.
Bunlardan ilki; eski kýdem taz-
minatý yasasýna göre doðmuþ
olan kýdem tazminatý hakký
dondurulabilir. Kýdem tazmi-
natýnýn dondurulduðunu
kabul edelim. Ýþ iliþkisi daha
sonra iþçi tarafýndan bitirildiði
takdirde yeni uygulamaya
göre, daha önceki çalýþarak
elde edilmiþ ve dondurulmuþ
olunan kýdem tazminatý hakký
yanar. Sadece daha sonraki
çalýþarak elde edilen kýdem
tazminatý hakkýna sahip
olunur. Firma tarafýndan iþ
aktinin iptal edilmesi duru-
munda ise, önceki kýdem taz-
minatý ve sonraki dönemde
hakedilen haklar ödenir.
Daha önce doðmuþ olan
hakkýn da hesaplanmasýnda
ise en son kazanç esas alýnýr. 

Ýkincisi ise, doðmuþ olan ký-

dem tazminatý hakký, Kýdem
Tazminatý Kasasýna (Abferti-
gungskasse) aktarýlabilinir. 

Bu aktarma iþlemi için on yýl-
lýk bir süre tanýnmýþtýr, yasal
olarak belirlenmiþ olunan
süredeki bu sýnýrlama daha
sonraki yýllarda  uzatýlabilir.

Her iki sorunun kârý ve zararý
iþçinin çalýþma hayatýndaki
beklentiler ile açýklanabilinir.
Yapýlmak istenen iþlemler
öncesinde yasayý bilmek du-
rumunda olan çalýþanýn üye
olunan sendikaya veya Ýþçi
Odasý’na (Arbeiterkammer)
danýþmasýnýn mutlaka faydalý
olacaðýný belirtelim.

Her iki durum için de (hakla-
rýn dondurulmasý ve kasaya
aktarýlmasý) çalýþýlan firma ile
yazýlý antlaþma gereklidir. Ya-
pýlacak yazýlý antlaþmalar, is-
tenilen kapsamda olmayabi-
leceðinden dolayý imzalanan
metinlere özellikle dikkat
etmek gerekir.

RReeffoorrmmllaarr ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝNÝN SONA ERDÝRÝLMESÝ

Ýþçiler için çýkýþ bildirim süreleri toplu þözleþmelerle
belirlenir, onun için toplu sözleþmelere dikkat edilmeli-
dir. Bu konuda ayrýntýlý bilgi yetkili sendikalardan alýna-
bilinir.

HHiizzmmeettlliilleerr  iiççiinn  ((AAnnggeesstteellllttee))

Ýþ iliþkisi iþveren tarafýndan bitirildiði takdirde uyulmasý
gereken süreler:
• 2 yýldan az çalýþmýþlýk durumunda 6 hafta
• 3 ile 5 yýl arasý çalýþmýþlýk durumunda 2 ay
• 6 ile 15 yýl arasý çalýþmýþlýk durumunda 3 ay
• 16 ile 25 yýl arasý çalýþmýþlýk durumunda 3 ay
• 25 yýldan fazla çalýþmýþlýk durumunda 3 ay
• Hizmetli tarafýndan iþ iliþkisi bitirilmek istendiði du-
rumda her ay sonuna gelecek þekilde 1 aylýk çýkýþ bildi-
rim süresine uyulmasý gerekmektedir. 

ÇÇýýkkýýþþ  BBiillddiirriimm  SSüürreessiinnee  UUyyuullmmaaddaann  ÝÝþþ  ÝÝlliiþþkkiissiinniinn  
SSoonnaa  EErrddiirriillmmeessii  ((EEnnttllaassssuunngg))

Hizmetlilerin iþten çýkýþ bildirim süresine uyulmadan
atýlmalarýnýn sebepleri ““AAnnggeesstteelllltteennggeesseettzz"" in 27.
maddesinde belirtilmiþtir. Örneðin aþaðýdaki nedenler;

1) Güvensizlik 
2) Sadakatsizlik 
3) Ýstirahat veya kaza durumlarýnýn dýþýnda

tekrarlanan  sebepsiz iþe gitmeme durumu.

Ýþçiler için iþten atýlma nedenleri “Gewerbeordnung”
yasasýnýn 82. maddesinde belirtilmiþtir. Örneðin:

1) Mahzurlu ticari iliþki içinde bulunmak 
(Örn.: kaçak iþ yapmak). 

2) Sorumluluðu sistemli bir þekilde ihmal etmek. 

ÝÝþþ  iilliiþþkkiissiinnii  hhaakkllýý  nneeddeennlleerrddeenn  ddoollaayyýý  eerrkkeenn  bbiittiirrmmee
((vvoorrzzeeiittiiggeerr  bbeerreecchhttiiggtteerr  AAuussttrriitttt))

Hizmetli, iþ iliþkisini AAnnggeesseettlllleennggeesseettzz yasasýnýn 26.
maddesine uyarak iþ iliþkisini haklý nedenlerden dolayý
erken bitirebilir.

1) Ýþin, hizmetli tarafýndan saðlýk nedenlerinden dolayý
yapýlmasý uygun deðilse veya hizmetlinin saðlýðýný kötü-
leþtirecek bir iþ ise. 
2) Ýþveren, çalýþanýn maaþýný doðru ödemediði du-

rumda veya maaþý ödemeyip elinde tutarsa ve onu, bu
þekilde saðlýksýz koþullarda ikamete veya yaþamaya zor-
larsa. 

ÇÇaallýýþþaannllaarr  iiççiinn  ççýýkkýýþþ  bbiillddiirriimm  ssüürreelleerrii
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Günümüzde çocuklarýn
çoðu aþýlandýðý, için bulaþýcý
hastalýklarla geçmiþe oranla
daha seyrek karþýlaþýyoruz.
Çoðuna, virüslerin neden
olduðu bulaþýcý hastalýklarý
tedavi edecek ilaç yoktur.
Ancak çocuklarýn çoðu has-
talýðý hýzla ve bütünüyle
atlatýr. Bulaþýcý hastalýk geçi-
ren çocuðunuzda gittikçe
artan halsizlik, baþ dönmesi,
baþ aðrýsý ya da ensede sert-
leþme, havale, kýrmýzý ya da
mor renkli deri döküntüleri
ortaya çýkarsa hemen acil
yardým çaðýrýn.   

KKýýzzaammýýkk:: Kýzamýk, döküntü,
ateþ ve öksürüðe neden
olan çok bulaþýcý bir hasta-
lýktýr. Çocuk, virüsü aldýktan
1-2 hafta sonra belirtiler
ortaya çýkartýr. 
BBeelliirrttiilleerrii::
• 1. ve 2. gün; Burun akýntý-
sý, kuru öksürük, gözlerde
kýzarma, sulanma ve acýma,
gittikçe yükselen ateþ.
• 3. gün; Ateþte hafif düþ-
me, sürekli öksürük, aðýzda
tuz topaðýna benzer küçük,
beyaz lekeler oluþur. 
• 4. ve 5. gün; Ateþ 40 °C'ye
çýkabilir. Önce alýnda ve ku-
lak arkalarýnda hafifçe kaba-
rýk kýrmýzý döküntüler görü-
lür. Bunlar daha sonra yü-
zün diðer bölümlerine ve
vücuda yayýlýr.
• 6. ve 7. gün; Döküntü ve

d i ð e r
belir-

tiler kaybolur.
• 9. gün; Çocuðunuz artýk
bulaþtýrýcý deðildir.   

KKýýzzaammýýkkççýýkk:: Kýzamýkçýk çok
hafif geçirilen bir hastalýk ol-
duðu için çocuðunuzun ge-
nel durumu gayet iyi olabi-
lir; çocuk gününü yatakta
geçirmek istemeyebilir. Belir-
tiler virüsün alýnmasýndan 2-
3 hafta sonra ortaya çýkar.
BBeelliirrttiilleerrii::
• 1. ve 2. gün; Hafif soðuk
algýnlýðý, hafif boðaz aðrýsý,
kulak arkasýndaki, boyunda-
ki ve ensedeki bezelerde þiþ-
me.
• 2. ya da 3. gün; Önce yüz-
de baþlayýp daha sonra aþa-
ðý doðru vücuda yayýlan
düz, pembe renkte, lekeli
döküntüler, ateþin hafif yük-
selmesi.
• 4. ya da 5. gün; Döküntü-
lerde solma genel durumda
iyileþme.
• 6. gün; Çocuk normale
döner.
• 9. ya da 10. gün; Çocu-
ðunuz artýk bulaþtýrýcý deðil-
dir.   

SSuuççiiççeeððii Suçiçeði, kaþýntýlý
deri döküntüleriyle beliren
çok bulaþýcý bir hastalýktýr.
Çocuk kendini fazla hasta
hissetmese de vücudunu sa-
ran döküntüler çok kaþýntý
verecektir. Belirtiler çocuðun
hastalýðý kapmasýndan 2-3
hafta sonra görülür. Su-
çiçeði virüsü yetiþkinlerde
zona hastalýðý yapar. Bu

nedenle suçiçeði

geçiren çocuðunuzu, özelli-
kle yaþlýlardan uzak tutma-
nýz gerekir. 

BBeelliirrttiilleerrii::  
•1. ve 6. günler; Küçük, kýr-
mýzý, ortasýnda su olan leke-
ler önce göðüste, karýnda ve
sýrtta görülür; sonra vücu-
dun diðer yerlerine yayýlýr.
Kabartýlarýn içindeki sývý bu-
lanýk beyaz renk alýr. Ateþ
hafif yükselir. 
• 5. ve 9. günler; Su dolu
kabarcýklar patlar, geriye kü-
çük oyuklar kalýr. Döküntüler
kabuk baðlar ve birkaç gün
sonra soyulur.  
• 10. gün; Çocuðunuz nor-
male döner.
• 11. ya da 12. gün; Çocu-
ðunuz artýk bulaþtýrýcý deðil-
dir.  
KKaabbaakkuullaakk:: Kabakulak tükü-
rük bezlerinin þiþmesine ne-
den olan bulaþýcý bir hasta-
lýktýr. Özellikle kulak önün-
deki beze yerleþerek yüze
þiþkin bir görünüm verir. Be-
lirtiler virüsün bulaþmasýn-
dan 2-4 hafta sonra ortaya
çýkar. Kabakulak bazý erkek
çocuklarda testis iltihabýna
yol açar, ancak bu ergenlik
öncesinde çok ender görü-
lür. 

BBeelliirrttiilleerrii::  
• 1. gün; Çiðnemede aðrý ya
da çocuðun yerini göstere-
mediði yüz aðrýsý, yüksek a-
teþ.
• 2. gün; Yüzün bir yanýnda
þiþme ve duyarlýlýk, aðzýný a-
çarken aðrý duyma, ateþ
yükselmesi, boðaz aðrýsý,
yutkunurken acýma, aðýzda
kuruma.
• 3. gün; Yüzdeki þiþliðin
(genellikle iki yanda da) art-
masý.
• 4. ve 6. günler arasý; Þiþli-
ðin yavaþ yavaþ azalmasý, di-

ðer belirtilerde iyileþme.  
• 13. gün; Çocuk artýk bu-
laþtýrýcý deðildir.   
BBooððmmaaccaa::
Çocuk hastalýklarý içinde en
tehlikelilerinden biri olan
boðmaca þiddetli öksürükle
kendini gösterir. Bulaþýcý bir
hastalýk olduðundan boð-
macaya yakalanan çocuðu-
nuzu aþýlanmamýþ çocuklar-
dan uzak tutmalýsýnýz. 
Aþýlanmýþ çocuklarda hasta-
lýðýn hafif bir þekli görülebi-
lir. Boðmacalý çocuklarýn kü-
çük bir bölümünde bronþit
ya da zatürree gibi ikincil
enfeksiyonlar geliþebilir.
BBeelliirrttiilleerrii::
• 1. hafta; Öksürük ve sýra-
dan soðuk algýnlýðý, hafif a-
teþ.
• 2. hafta; Öksürüðün art-
masý, ardýndan solunum
güçlüðüne yol açan ve süre-
si bir dakikayý bulan öksürük
nöbetlerinin sýklaþmasý; ço-
cuk 18 aylýktan büyükse
"boðulur gibi" ses çýkararak
solunum güçlüðünü yenebi-
lir. Öksürük nöbetinden son-
ra kusma.
• 3. ve 10. haftalar; Öksü-
rük gittikçe düzelir, ancak
çocuk soðuk alýrsa kötüleþe-
bilir. 3. haftadan sonra has-
talýðýn bulaþma olasýlýðý az-
dýr. 

Çocuk  hastalýklarý  ile  baþetme  yollarý
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Katý  Besinler  Ýçin
Gerekenler  
Temiz bir plastik kaþýk, bir
kase ve mama önlüðü bu
iþ için yeterlidir. Daha son-
ralarý, içecekler için geniþ
fincanlara, oturarak ye-
meye baþladýðýnda ise
yüksek bir mama sandal-
yesine gerek duyulacaktýr.
Katý besinlerle kullanaca-
ðýnýz gereçlerin sterilizas-
yonu gerekmez; sýcak su-
da iyice yýkayýp durulama-
nýz, kaðýt havlu üzerinde
süzdürmeniz yeterlidir;
ancak biberonlarý sterilize
etmeyi sürdürmelisiniz. 
Bebeðinizin  Yiyecekleri  
Bebeðinize verebileceði-
niz en iyi yiyecekler, kendi-
nizin hazýrlayýp piþirdiði
taze yiyeceklerdir.  
Yiyeceklerin  Yapýsý
Yiyecekleri bebeðinizin
sevdiði gibi hazýrlayýn. Be-
beðin önlüðünde arada
sýrada yiyecek parçalarý
görmeniz normaldir; an-
cak her defasýnda birçok
parçacýkla karþýlaþýyorsa-
nýz hazýrladýðýnýz yiyeceði
bir kez daha rendeden
geçirin, belki de taneler
bebeðe büyük geliyordur.
Yemeklerin çok kuru ol-
mamasýna, kolay yutula-
bilmesine dikkat edin.
Püre yaptýðýnýz, doðradý-
ðýnýz ya da rendelediðiniz
yiyecekleri birazcýk kayna-
mýþ su, anne sütü, hazýr
süt, meyve suyu ya da (al-
týncý aydan baþlayarak)
yoðurtla yumuþatýrsanýz
daha kolay yutulabilir. 
Sýcaklýk:  
Yiyecekleri her zaman ýlýk

olarak verin. 
Yeni  Bir  Yiyeceði  Sunma:
Her yeni besini tek baþýna
verin ve yeniden verme-
den önce 24 saat bekle-
yin. Ýshal, kusma, ciltte ký-
zarýklýk gibi belirtiler orta-
ya çýkarsa birkaç ay daha
vermeyin. 
Nelerden  Sakýnmalý
Baharat kullanmayýn.
Dört yaþýna gelene kadar
tuzlu, yað açýsýndan zen-
gin, baharatlý yiyecekler
uygun deðildir. En azýn-
dan bir yaþýna gelene ka-
dar bal da vermeyin. 
Bebeðinizi  Yeni  Tatla
Tanýþtýrma
Bebek kucaðýnýzdayken
bir çay kaþýðýnýn ucuna al-
dýðýnýz yiyeceði dudaklarý-
nýn arasýna deðdirirseniz
emmeye baþlayacaktýr.
Kaþýðý aðzýndan içeri sok-
maya çalýþmayýn, dilinin
gerisinde hissederse öðü-
rebilir. Baþlangýçta ilk kez
tattýðý bu yiyeceðin tadý
ve kokusu onu þaþýrtabilir.
Sabýrlý olun ve konuþarak
onu yüreklendirin. Bu yeni
tattan hoþlandýðýný size
hemen belli edecektir. Yi-
yeceði aðzýndan dýþarý
püskürtürse, çýkardýklarýný
kaþýkta toplayýp tekrar du-
daklarýnýn arasýna koyun.
Bir çay kaþýðý kadar yedik-
ten sonra aðzýný silip nor-
mal öðününe devam
edin. Kaþýðý reddederse
küçük parmaðýnýzla yiye-
cekten biraz alýp aðzýna
sokun. Emmeyi yine red-
dederse bu yeni
yiyeceði de-
nemeyi bir baþ-

ka zamana býrakýn. 

Bebeðinize  Kendi  Baþýna
Yemeyi  Öðretme
Bebekler erken dönemler-
den baþlayarak, kendi
baþlarýna yemek yemeye
büyük istek gösterirler,
ancak bunu becermeleri
epey zaman alýr. Yüzü,
saçlarý, giysileri ve yerler
kirlense de, yemek süresi
uzasa da, bu iþ bebeðini-
zin baðýmsýzlýða doðru ilk
adýmý olduðu için onu
desteklemeli, yüreklendir-
melisiniz. Bebeðiniz ye-
mek zamanlarýný ilginç
buluyor ve yiyeceklerle oy-
nuyorsa rahat olun. Bu,
ileri yaþlarda yiyecekler ve
yemekle ilgili daha az so-
rununuz olacak demektir. 

• Yemeðin baþlangýcýnda
acýkmýþ olacaktýr. Yemek
kabýný ondan uzak tuta-
rak kaþýkla besleyin. 

• Açlýðýný bastýrdýktan
sonra onun da katýlýmýna
izin verin, ancak besle-
meyi yine kendiniz sürdü-
rün.

• Kaþýðý tutup býrakmaz-
sa ikinci bir kaþýkla
besleyin. Birini doldu-
rup tabaða býrakýn,

bebek

bunu almaya çalýþýrken
diðer kaþýðý hazýrlayýn ve
aðzýný açtýðýnda yemeðini
aðzýna verin. Bu arada
onun kaþýðýný da yeniden
denemesi için doldurun.

•Altý aylýkken tabaðýna en
fazla dört çorba kaþýðý
yemek koyarak baþlayýn
ve eðer hepsini yerse biraz
daha verin. Muhallebi
verecekseniz iki kaþýkla
baþlayabilirsiniz.

• Bazý günler iþtahý çok,
bazý günler az olabilir. 
Kilo artýþý normalse az yi-
yor diye kaygýlanmayýn. 

• Çocuðun görüþlerine
saygý duyun. Bir þeyi sev-
miyorsa onu sevdiði baþ-
ka bir þeyle karýþtýrarak ye-
dirmeye çalýþmayýn. So-
nuçta ikisinden de nefret
edecektir.   

Bebeðiniz  için  doðru  beslenme
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Panik atak hastalarýnýn
yüzde 80'ini kadýnlarýn
oluþturduðunu belirten
uzmanlar, bu oranýn da
genel nüfusa oranlandý-
ðýnda her 5 kadýndan
birinin panik atak hasta-
sý olduðu ortaya çýkýyor.

Psikolojik ve biyolojik
nedenlere baðlanan pa-
nik ataðýn en fazla 25-
30 yaþ arasý ortaya çýktý-
ðý, çocuklarda çok az
görülen bu hastalýðýn,
45 yaþýndan sonra ise
görülmediði bildirildi. 

Panik ataða, kent mer-

kezlerinde kýrsal bölge-
lere nazaran daha çok
rastlanýyor.   

Panik atak hastalýðýnýn
ne zaman ve nerede or-
taya çýkacaðýnýn bilin-
memesi ve tam nedeni
bulunmamasýna karþýn
birçok kiþi risk altýnda
bulunuyor. Birinci dere-
ce akrabalarýnda panik
ya da baþka anksiyete
bozukluðu olanlar, sý-
kýntýlý, telaþlý, mükem-
meliyetçi, aceleci, dü-
þünce ve duygularýný ye-
terince yansýtmayan in-
sanlar panik ataða

yakalanma riski taþýyor. 

Ayrýca, alkol ya da baþka
madde baðýmlýsý olan,
sürekli baský altýnda ka-
lan, hayatta her zaman
(iyilik meleði) gibi davra-
nan, dürtülerini sürekli
bastýran, cinselliði sü-
rekli baský altýnda tutan,
yoðun bilinç altý aldat-
ma dürtüleri içinde olan
ve gizli homoseksüel e-
ðilimi olan, aþýrý hýrslý,
sürekli baþarý ile besle-
nen ve baþarýsýzlýklarda
kendini suçlayan insan-
lar da risk altýnda bulu-
nuyor.

Panik atak hastalarýnýn büyük çoðunluðu kadýnlar

Amerikalý bilim adamlarý,
daha uzun yaþam için büyü-
meyi yavaþlatan bir formül
üzerinde çalýþýyor. Deneme
aþamasýndaki araþtýrmalar
olumlu sonuç verirse, gele-
cekte hormonlarý kontrol
eden bir hap kullanarak
daha uzun bir yaþam müm-
kün olacak.  

Güney California Üniversite-
si uzmanlarýndan Prof.
Walter D. Longo ve ekibinin
araþtýrmalarý, büyüme hor-
monu üzerinde yo-
ðunlaþýyor. 

Az kalorili besinlerle yaþay-
an canlýlarýn kalorisi yüksek
besinler tüketenlere göre
daha uzun yaþadýðýna dik-
kat çeken Prof. Longo, kara-
ciðerin ürettiði insülün ben-

zeri büyüme hormonu 
(IGF-1) ve hipofiz bezlerinin
ürettiði büyüme hormonu-
nun (GH) kontrol edilmesiy-
le büyümenin de yavaþlaya-
caðýný söyledi. 

Prof. Longo, fazla büyüme
hormonu salgýlayan ve hýzla
büyüyen insanlarýn daha
kýsa yaþadýðýný da vurguladý
ve ‘‘Vücudun aç kaldýðýný
düþünün, o zaman yeni gý-
da alýnana kadar vücut bü-
yüme hormonunu yavaþlatý-
yor ve besin ihtiyacýný azaltý-
yor. 

Biz bu ortamý, besin miktarý
çok olsada, büyüme hor-
monlarýný kontrol altýna ala-
rak gerçekleþtirmeye uðraþý-
yoruz’’ dedi.

Uzun yaþamýn sýrrý yavaþ büyümede



Ýnsanlarda gözyaþý eksikliði
ile ortaya çýkan kuru göz
hastalýklarýnýn, görme kayýp-
larýna ve körlüðe neden ola-
bileceði bildirildi. 

Uzmanlar, gözün saðlýklý o-
larak görevini yerine getire-
bilmesi için gözyaþýnýn vaz-
geçilmez bir unsur olduðu-
nu kaydetti. 

Gözyaþýnýn, gözün üst dýþ
tarafýnda bulunan gözyaþý
bezi ve göz yüzeyindeki
gözyaþý hücreleri tarafýndan
üretildiðini kaydeden uz-
manlar, þunlarý söylüyor: 

"Gözümüzün saðlýklý olarak
iþlevini yerine getirebilmesi
için gözyaþý, hayati önem
taþýyan bir sývýdýr. Gözün yü-
zeyini yýkayýp temizleyen
gözyaþý, gözün dýþ yüzeyin-
deki hücrelerin de yeni-
lenmesini saðlar. Gözyaþý,
göze kaçan maddelerin dý-
þarý atýlmasýna yardýmcý olur
ve göz yüzeyini temizler. E-
ðer gözyaþý olmasaydý, göz

kapaklarýnýn saðlýklý açýlýp
kapanmasý bile mümkün ol-
mazdý. Gözün temizliði ya-
pýlamadýðý için iltihaplanma
ve mikrobik hastalýklar mey-
dana gelir, bunun sonucun-
da da gözde, geri dönüþü
mümkün olmayan rahatsýz-
lýklar ortaya çýkardý" 

GGöözzyyaaþþýý  eekkssiikklliiððii  bbüüyyüükk
tteehhlliikkee

Bazý insanlarda doðuþtan
veya sonradan baþlayan ra-
hatsýzlýklar nedeniyle gözya-
þý eksikliði meydana gelebi-
lir, bu durumda ''kuru göz
hastalýklarý'' olarak adlandýrý-
lan hastalýklar ortaya çýkar. 

Gözyaþý eksikliði olan insan-
lar, aðladýklarý zaman bile
gözlerinden yaþ çýkmaz.  Ku-
ru göz hastalýklarý çoðu za-
man tedavi edilememekte
ve körlüðe neden olmakta-
dýr. Bu nedenle gözyaþý sal-
gýlanmasý açýsýndan zaman
zaman aðlamak, göz saglýðý
için faydalý olabilmektedir.

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Gözyaþý  saðlýklý!
Uzmanlar, gözyaþý eksikliðinin, görme kayýplarýna

ve hatta körlüðe yolaçabilidiðini belirtiyor.
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1 Ocak 2003 yýlýndan iti-
baren aþaðýda isimleri ge-
çen, Viyana’daki hastaha-
nelerde çoçuk aldýrma iþ-
lemleri artýk ambulanslar-
da görülecektir. Bu icraa-
týn fiatý 274,91 EURO ola-
rak belirlenmiþtir. Yetkili-
lerden aldýðýmýz bilgilere
göre hiç bir doktorun bu
çoçuk aldýrma iþlemini
yapmaya mecbur olmadý-
ðýna dikkatinizi çekeriz. 
Aþaðýdaki adreslerde ge-
reken danýþmanlýk ve ruh-
sal yardýmlaþma yapýl-
maktadýr.
Kaiser-FFranz-JJosef-SSpital
Gynäkologische
Ambulanz
Adresse: 1100 Wien,
Kundratstraße 3
Tel.: 601 91 / 4736

Krankenhaus  Lainz
Gynäkologische
Ambulanz
Adresse: 1130 Wien,
Wolkersbergenstraße 1
Tel.: 801 10 / 2300

Krankenanstalt
Rudolfstiftung
Gynäkologische
Ambulanz
Adresse: 1030 Wien,
Juchgasse 25
Tel.: 711 65 / 4741
Wilhelminenspital
Gynäkologische
Ambulanz
Adresse: 1160 Wien,
Montlearstraße 37
Tel.: 491 50 / 47 10
Sozialmedizinisches
Zentrum  Ost  -
Donauspital
Gynäkologische
Ambulanz
Adresse : 1220 Wien, 
Langobardenstraße 122
Tel.: 288 02 / 38 50
Department
Semmelweisklinik  der
Krankenanstalt
Rudolfstiftung
Gynäkologische
Ambulanz
Adresse: 1180 Wien,
Bastiengasse 36-38
Tel.: 476 15 /3901

11)) Güneþ ýþýnlarýnýn en güç-
lü olduðu, sabah 10.00 ile
15.00 arasýndaki saatlerde
güneþ ýþýnlarý ile direkt
temastan kaçýnýnýz. 
22)) Geniþ kenarlý bir þapka
kullanýnýz ve güneþ ýþýnlarý-
ný engelleyen giysiler giyi-
niz. Islak T-shirt-lerin ve bir
çok hafif giysinin güneþ
ýþýnlarýný geçirdiðini unut-
mayýnýz. 
33))  UV (ultraviyole) ýþýnlarýný
süzen bir güneþ gözlüðü
kullanýn. 
44)) Mutlaka güneþ ýþýnlarýna
karþý en az 15 SPF (sun pro-

tecting factor = güneþ en-
gelleme faktörü) lik koru-
ma saðlayan cilt ürünleri
kullanýnýz. Bu ürünleri gü-
neþle temasýnýzdan 30 da-
kika kadar önce uygulama-
ya özen gösteriniz. 

55)) Kýþýn veya soðuk dönem-
lerde de uzun süreler gü-
neþe çýkmak özellikle cilt
kanserleri açýsýndan risk
oluþturur. Güneþ ýþýnlarýna
karþý korumanýzý bu dö-
nemlerde de sürdürün. 

66)) Bebeklerinizi direkt gü-
neþten koruyunuz. Özellik-
le 6 aydan küçük bebekler-
de güneþ ýþýnlarýna karþý
herhangi bir ürün kullan-
mayýnýz. 6 aydan küçük be-
beklerin, metabolizmalarý
bu kimyasal maddeleri vü-
cuttan atamaz. 
77)) 6 aydan büyük çocukla-
ra da, serbestçe güneþ ýþýn-
larýna karþý olan ürünleri
tatbik ediniz.
88)) Siyah cilt rengine sahip
insanlarýn ciltlerinde sade-
ce melanin pigmentinin
daha fazla olduðunu ve o

ciltlerde de kanser olabile-
ceðini unutmayýnýz. 
99)) Özellikle yaz aylarýnda,
bir an önce yanmýþ bir cilde
sahip olmak için kullanýlan,
yanma hýzlandýrýcý ürünler-
den kaçýnýnýz.

1100)) Yanma hýzlandýrýcý
ürünlerin, sadece yanýk bir
ten saðladýðýný ve ciltte UV
korumasý yapmadýðýný,
ciltte kýrýþýklýklara ve kuru-
maya neden olabileceðini
unutmayýnýz.

10 Altýn öðüt
Cilt Kanseri ve Cilt Yaþlanmasýna karþý

10 Altýn Öðüt
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Hastanelerde çocuk aldýrma



SSAAÐÐLLIIKKSayý 31 Sayfa 41

YENÝ VATAN GAZETESÝ

DDooððrruu  bbeesslleenn  hheemmeenn  zzaayyýýffllaa
SSaaððllýýkk  aaççýýssýýnnddaann  yyeetteerrllii  vvee
ddeennggeellii  bbeesslleennmmeenniinn  öönnee-
mmiinnee  ddiikkkkaatt  ççeekkeenn  uuzzmmaannllaarr
uuyyaarrýýyyoorr::  HHaaffttaaddaa  11  kkiillooddaann
ffaazzllaa  zzaayyýýffllaattaann  rreejjiimmlleerr  ssaaðð-
llýýððýýnnýýzzaa  zzaarraarrllýý!!  

Günümüzde yeme alýþkan-
lýklarý giderek, kolay hazýrla-
nan, yað ve karbonhidrat a-
çýsýndan zengin, lezzetli yi-
yecekleri tüketme yönünde
hýzla ilerliyor. 

Fast-food, pasta ve unlu
mamüller, mayonez, kay-
mak, hazýr et mamülleri, ký-
zartma türleri, insanlarý do-
yururken bir yandan da vü-
cutlarýndaki enerji dengesini
alt üst ediyor. 

Ýþyerlerinde sürekli oturma-
ya mahkum insanlar, akþa-
müstü çaylarýyla yedikleri
pastalarý, börekleri, sabahla-
rý kýsa yoldan yaptýklarý po-
ðaça ve simitli kahvaltýlarý ile
"saðlýksýz insan" olmaya a-
daylar. 

OOBBEEZZÝÝTTEE  ==  HHAASSTTAALLIIKK

Þiþmanlýk birçok saðlýk soru-
nunu da beraberinde getiri-

yor. Psikolojik sorunlar ve es-
tetik sýkýntýlar, þeker hastalýðý
(Diabetes Mellitus), yüksek
tansiyon ve kalp damar has-
talýðý, inme ve beyin damar
hastalýklarý, osteoartroz de-
nen dejeneratif eklem hasta-
lýðý, safra kesesi taþý, karaci-
ðer yaðlanmasý, rahim ve
meme kanserleri gibi birçok
hastalýk yine vücuttaki yað
oranýnýn artýþý ile doðrudan
baðlantýlý.

Bazal metabolizma hýzý or-
ganlarýn çalýþma hýzý olarak
tanýmlanýyor. Bir de vücu-
dun ýsýnmasý için gerekli e-
nerji, artý fiziksel aktivite var.
Bunun içine koþmak, merdi-
ven çýkmak bile giriyor. 

Uzmanlar, diyetisyenlerin bu
anlamda amaçlarýnýn bir
denge kurabilmek olduðunu
söylüyor. Yani alýnan enerji
ile harcanan enerjinin den-
gede olabilmesi gerekiyor. 

YYAAÐÐ  DDEENNGGEESSÝÝNNEE  DDÝÝKKKKAATT

Vücudumuzdaki yaðýn den-
geli olmasý lazým. Terazinin
alýnan enerji kýsmý yüksek
ama harcanan kýsmý az olur-
sa orada þiþmanlýk problemi
ile karþý karþýya kalýnýr. Vücu-
dun yað oraný her yerde öl-
çülemiyor. 

Yað oranýnda, kiþinin yað
yüzdesinin, olmasý gereken-
den az olmasý, vücut ýsýsýný
düþürür. 
Organlarýn dýþ ortamlarýn
etkilerinden korunamayýþýna
neden oluyor. Fazla olmasý
ise diyabette çok büyük risk.
Kadýnlar için üriner sistemde
sorun yaratýr, adet düzensiz-
likleri yaratýr, kistler oluþtu-
rur. 

EERRKKEEKK  VVEE  KKAADDIINNLLAARRDDAAKKÝÝ
NNOORRMMAALL  SSIINNIIRRLLAARR  

Vücut yað oraný hesaplarýna
göre, erkeklerde normal sý-
nýr 20-27, kadýnlarda ise
30'a kadar çýkýyor. 

Fiziksel aktivitenin yüksek ol-
masý, düzenli beslenmeme
yað oranýnda düþüklüðe ne-
den olabiliyor. Saðlýklý bes-
lenme kiþinin yaþýna, cinsiye-
tine, sosyo-kültürel duru-
muna, saðlýk durumuna gö-
re vücuduna gereken besin
öðelerini dengeli bir þekilde
almasýyla mümkündür.

Beslenmenin yeterli ve den-
geli olmasý çok önemlidir. 
Besin öðelerini ihtiyaca göre
karþýlamak için protein, kar-
bonhidrat, yað, vitamin,
mineral ve suyun belli oran-
da beraber alýnmasý gereki-
yor. Bunlarý ayrýþtýrarak yapý-
lan diyetler saðlýk problem-
lerine yol açýyor.

Biz bunlarý besin gruplarýn-
dan alýyoruz. Süt ve süt
grubu, et ve et grubu,
ekmek grubu, sebze ve mey-
velar, yaðlar ve þekerler.
Bunlarýn hepsini mutlaka
almalýyýz.
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Sindirimi kolaylaþtýran ve vücuttaki
zararlý toksinlerin atýlmasýna yar-
dýmcý olan meyve sularý, dengeli bir
diyetin en önemli þartlarý arasýnda
bulunuyor. Taze meyve ve sebzelerin
çeþitli yollarla elde edilen sularý bol
miktarda vitamin ve bir miktar da
mineral içerir. Bazý diyetisyenlerin,
mevye yerine taze sýkýlmýþ meyve ve
sebze suyunu tavsiye etmelerinin
nedeni budur.   Meyve ve sebze
sularýnýn bir diðer faydasý da, kesin-
likle hayvansal yað içermemeleri ve
sindirimlerinin, ham olarak yenilen
birçok sebze ve meyvedan çok daha
kolay olmasýdýr. Diðer taraftan,

devamlý sývý tüke-
timi, vücutta-

ki zararlý
t o k -
sinle-

rin atýlmasýna yardýmcý olurken,
özellikle taze meyve sularýnda bulu-
nan asitler, sindirime yardýmcý olur,
vücutta fazlalýklarýn tutulmasýný
önler. Bu þekilde, normal öðünlere
devam ederken, sýkça taze meyve
suyu içilmesiyle saðlýklý olarak form-
da kalmak ve dengeli bir diyet
mümkündür.

Meyve  suyu  ile  zayýflayýn Týrnak yemek
IQ’yu düþürür

Bilim adamlarý, týrnak yiyen ço-
cuklarýn IQ'larýnýn olumsuz etkile-
nebileceðini bildirdi. Rusya'daki
Ural Çevresel Salgýn Hastalýklar Bi-
limi Merkezi araþtýrmacýlarý, týrnak
yiyen çocuklarýn kurþun zehirlen-
mesi riski taþýdýðýný da belirtti.
Araþtýrmacýlar, riski, tozlu ortam-
larda oynayan çocuklarýn týrnak iç-
lerine toplanan, toz ve toprakta
doðal olarak bulunan kurþuna
baðladý. Kurþun zehirlenmesinin
çocuklarda geliþim sorunlarýna yol
açtýðý biliniyor. Daha önceki araþ-
týrmalar, kurþunun sinir sistemini
de etkileyebildiðini ortaya koy-
muþtu. Ural bölgesindeki kentler-
de yaþayan çocuklar üzerinde a-
raþtýrma yapan bilim adamlarý, ço-
cuklarýn üçte ikisine yakýnýnda kur-
þun seviyesinin yüksek olduðunu
gözledi.
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Viyana-  Genç opera sa-
natçýlarýmýzdan bariton
Baturalp Bilgili, 2003
Mart ayýnda Viyana’da
sahnelenmeye baþlanan
Franz Von Suppe’nin
Boccaccio operetinde
baþrolde oynuyor.

Halen Franz Schubert
Konservatuvarý’nda Ope-
ret ve Müzikal Þarkýcýlýðý
Yüksek Eðitimi alan Batur-
alp Bilgili, ünlü rejisör
Kammerschauspieler Tru-
de Ackermann tarafýndan
yönetilen, ünlü besteci
Franz Von Suppe’nin Boc-
caccio operetinde baþrolü
oynuyor.
Viyana’da önümüzdeki
Mart ayý içinde hem

Stadthalle’de hem de
Franz Schubert Konserva-
tuvarý Blaues Theater’de
sahneye konacak olan e-
serde, tanýnmýþ Avustur-
yalý sanatçýlarýn yanýnda
bir Türk genci de sahne
alacak. Yaklaþýk bir yýldýr
Viyana’da bulunan Bilgili,
ilk kez böylesine büyük bir
prodüksiyonda baþrol
oyuncusu olarak Viyanalý
sanatseverlerin karþýsýna
çýkýyor.

Tanýnmýþ orkestra þefi ve
aranjör Prof. Karl Svec’in
Orkestra þefliðini yaptýðý
eser, Rönesans Döne-
mi’nde Floransa’da geçi-
yor. Zenginlerin ve yüksek
mevki sahibi kiþilerin ya-

þamlarýný ve yaptýklarý
yanlýþlarý hicivsel bir dille
izleyicilere sunan eserde,
kostümler Viyana’nýn ün-
lü Maskerade Atölyesi ta-
rafýndan 16-17.yy’lara uy-
gun olarak tasarlandý.
Operet’de Boccacio rolü
ile Viyana sanat camiasýy-
la buluþacak olan Batur-
alp Bilgili, lisansýný Ýstan-
bul Ünv. Devlet Konserva-
tuvarý’nda Gül Sabar ile
tamamladýktan sonra Av-
rupa’da birçok ünlü þan
öðretmeni ile çalýþmýþ.
Halen F. Schubert Konser-
vatuvarý Musikalische Un-
terhaltungs Theater öð-
rencisi olan Bilgili, önü-
müzdeki dönem Viyana’-
da sahneye konacak olan

“Chicago Müzikali’’nde
de önemli rollerden birin-
de Viyana sanat arenasýna
çýkacak. 

“Kardeþ Türküler” le kardeþçe!
Viyana’da  ATÝGF  tarafýndan  düzenlenen  halklarýn  kardeþliði  gecesinde,  ‘Kardeþ  Türküler’  gurubu  konser  verdi.      

ATÝGF tarafýndan Viyana’da düzenlenen gecede sahneye
çýkan, Kardeþ Türküler grubunun konseri çok sayýda

Avusturya ve Türk vatandaþý tarafýndan ilgiyle izlendi.

Viyana- Geçtiðimiz ay Vi-
yana’da gerçekleþen ve
Avusturya ile Türk vatan-
daþlarýnýn ilgiyle izlediði,
Ýstanbul Boðaziçi Üniversi-
tesi mezunlarýnca kurulan
‘Boðaziçi Gösteri Sanatlarý
Topluluðu-Kardeþ Türkü-
ler’, farklý halk lehçeleriyle
birbirinden güzel Anadolu
türküleri seslendirdi. 

Avusturya Türkiye Ýþçi ve
Gençlik Federasyonu
(ATÝGF) tarafýndan düzen-
lenen konsere Avusturya
Öðrenci Dernekleri (ÖH)
ve Eleþtirel Liseliler Aksiyo-

nu (AKS) öðrenci birlikleri
de katýlým gösterdi. Son
yýllarda Türkiye’de büyük
bir çoþkuyla dinlenen 14
kiþilik Kardeþ Türküler gu-
rubu, Museumsquartier
Halle E’de verdiði konserle
Viyanalýlarý coþturdu.

Anadolu’nun binbir rengi-
ni, hareketli ve coþkulu
performanslarýyla sahneye
taþýyan Kardeþ Türküler
müzik gurubu konserde;
Türk, Kürt, Azeri, Ermeni,
Alevi ve Rum ezgilerinden
oluþan halk türkülerini
seslendirdi.

Türk gencinin baþarýsý

Baturalp Bilgili provalar
esnasýnda 
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Doðum günüm Mart ayýna
rastladýðýndan, bu ay benim
için ayrý bir önem taþýyor.
Aðaçlarýn çiçek açmasý,
kuþlarýn karþýlýklý cývýltýlarý ve
kýþlýk giyisilerin yazlýklarla yer
deðiþtirmesi, insana „hayat
ne kadar güzelmiþ“ dedirti-
yor.
Bayanlarýn ortak þikayetleri
„Eyvah!,  yine kilo almýþým“
üzerine, erkekler otomobil-
lerindeki paslanmadan þika-
yetçi olurlar.
Bütün kýþ boyunca indirimli
satýþlardan aldýðýmýz eþyalar
dolaplarýmýzý doldurmuþ yaz
tatilimizde Türkiye’ye gitme-
yi bekliyorlar. 
Henüz seyahat vakti gelme-
diðinden düþüncelerimizi

baþka yönlere harcýyoruz.
Komþu telefonda soruyor:
„Abi yeni ýzgarayý sen mi
alacaksýn?, yoksa ben mi
alayým?“. Malum, piknik
zamaný geliyor. 
Kasaplarýn sevinci yüz-
lerinden okunuyor. 
Yapacaklarý hasýlatýn hesap-
larýný yapýyorlar. 
Yesil çimenlerin üzerine se-
rilmiþ kilimin üzerinde uza-
nýp gökyüzüne bakarken alý-
nan keyif adeta mükemmel. 
Tam o sýrada „Baba benimle
top oynar mýsýn?“ diye gelen
ses bile rahatsýz etmiyor.
Ýlkbahar mevsiminin üzeri-
mizde yarattýðý iyimserliði
kolayca hiçbir þey bozamý-
yor. 

Dahasý, birden bastýran yað-
mur bile neþemizi kýramýyor. 
Hiç bagaj brandasý altýnda
þiþ kebap yediniz mi?
Branda derken, aklýma geldi.
Hani þu branda altýnda
duran bizim pazarcýlarýmýz,
ne cefakâr insanlar....
Yaðmur, çamur, fýrtýna
demeden her sabah tezgâh-
larýný kuruyorlar. Ama, nasýl
kurma, adeta süslüyorlar.
Elinizde alýþveriþ listesi
olmasa bile, mutlaka da-
maðýnýza göre bir þeyler bu-
luyorsunuz.
Sizleri bilmem, ama ben pa-
zarlarýmýzda çok keyif alýyo-
rum.
Sýcak kanlý insanlar, tezgâh-
larýnýn baþýnda, güler yüzle

satarlar mal-
larýný.
Hele birde
devamlý müþteriyseniz, tez-
gâhýn arkasýnda demlenmiþ
çaydan da nasibinizi alýr-
sýnýz.
Yýllar önce kaybolmaya yüz
tutan pazarlarý adeta dev-
ralan Türk esnaflarý görev-
lerini baþarýyla sürdürüyor-
lar.
“Üç kilo bir yuro! yanýnda
bir demet maydonoz beda-
va”

Ne mi?, onu da siz tahmin
edin…..
Tekrar bekleriz….

Hayýrlý iþler, teþekkürler.

enginfamily@hotmail.com

EENNGGIINN EERREENNÝlkbahar Düþünceleri

New York Times gazetesi,
New York Moda Haftasý
kapsamýnda düzenlediði
defilesini ünlü modacýla-
rýn beðenisine sunan Türk
Modacý Atýl Kutoðlu’nu
“ateþli hayalleri olan bir
tasarýmcý” yorumuyla o-

kurlarýna tanýttý. 
Avusturya’nýn baþkenti
Viyana’da yaþayan Atýl
Kutoðlu ile söyleþisini ya-
yýnlayan gazete, Türk mo-
dacýnýn “bu pazara þans-
sýz bir zamanda geldiði”
sözlerine yer verdi. Ýlk de-
filesini 11 Eylül saldýrýla-
rýndan hemen sonra dü-
zenleyen Atýl Kutoðlu,
New York Times gazete-
sindeki söyleþisinde, “11
Eylül’ün olacaðýný kim
tahmin edebilirdi?” diye
sordu. 
“Türkiye’de mistisizm var,
derviþlerimiz var, 1001
Gece Masallarý ve peri hi-
kayelerimiz var” diyerek
yaratýcýlýðýnýn esinini, bu

soyut kültürden
aldýðýný belirten
Türk tasarýmcý,
ayrýca Türk
tekstilinin ola-
n a k l a r ý y l a
New York
pazarýna gir-
mek için
elinden ge-
leni yapaca-
ðýný kay-
detti.
Ý s t a n b u l
Tekstil ve Kon-
feksiyon Ýhra-
catçý Birlikleri
(ÝTKÝB) sponsor-
luðunda düzen-
lenen defilesinde
Kutoðlu’nun kreas-

yonlarý, Donna Karan,
Ralph Lauren, Calvin
Klein gibi moda devleri-

nin kreasyonlarýyla
ayný podyumlarý
paylaþmýþtý. 

Bu sezon koleksi-
yonunda “lycra”
karýþýmlý doku-
malara ve triko

kreasyonlara
yer veren

Türk modacý,
dünyaca ünlü man-
kenler tarafýndan
sunulan defilesinde
“Turkish Leather”
(Türk derisi) sloga-

nýyla Türk derisinin
tanýtýmýný da yapmýþtý. 

Kutoðlu Anadolu’dan esinleniyor

Viyana’da yaþayan dünyaca

ünlü Türk Modacý 

Atýl Kutoðlu
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Viyana-  Sanat danýþmaný-
mýz Semra Beken, Viya-
na'da yaþayan Türk tiyat-
rocumuz Hakan Yavaþ ve
prodüktör Ali Can Güzel
ile yurt dýþýndaki yaþamla-
rý ve sanat faaliyetleri üze-
rine bir söyleþi yaptý.

Semra  Bekenn: "Sayýn Ya-
vaþ, bize biraz kendiniz-
den ve faaliyetlerinizden
bahseder misiniz?"
Hakann  Yavaþ: "Dokuz yýl
önce Manisa-Salihli'den
Viyana'ya  geldim. Türki-
ye'de Güzel Sanatlar Ti-
yatro ve Oyunculuk bölü-
münü bitirdim, 1994 yý-
lýnda geldiðim Viyana'da
Tiyatro Bilimi eðitimi al-
dým. Daha sonra yakýn ar-
kadaþlarýmla birlikte
TIYATROBRÜCKE'yi kur-
duk. “Yedi Kocalý Hür-
müz”, “Deli Dumrul”,
“Yaþar ne Yaþar ne Yaþa-
maz” gibi Türkçe oyunlarý
sahneledik. Daha sonra
“Fremde Monology” isim-
li Almanca oyunumuz,
Kültür Bakanlýðý'ndan

ödül aldý. Çok beðeni top-
layan bu oyun ile Mýsýr'da
uluslararasý bir festivale
katýldým. Kendi tiyatrom
dýþýnda, Schauspielhaus
ve Burg Teather'da da
oyunlarda oynadým, altý
yýldan beri çocuk hasta-
nelerinde palyaço olarak
görev yapýp hasta çocuk-
larýn ruh saðlýðýna yar-
dýmcý oluyorum.'' 
Sanat yaþamýyla ilgili ola-
rak bize bilgi veren Yavaþ,
sahneledikleri oyunlarda
genellikle burada yaþayan
yabancýlarýn sorunlarýna
yer verdiklerini, her türlü
güçlüðe raðmen umutla
hayata sarýlan insanlarýn
yaþamlarýný konu edindik-
lerini söylüyor.
Kendi tiyatrosunda reji-
sörlük de yapan Yavaþ,
hiçbir yerden yardým al-
madan her türlü güçlüðe
raðmen Türkçe tiyatroyu
yaþatmak için büyük çaba
sarfettiklerini, ama ne ya-
zýk ki, seyircinin ilgisinden
baþka özellikle resmi ma-
kamlardan bir alaka, yar-

dým ve destek görmedik-
lerini belirtiyor. 
Burada yaþayan Türk insa-
nýnýn sadece günlük ha-
yata deðil, kültür yaþamý-
na da uyum saðlamasýnýn
önemini vurgulayan sa-
natçý, kendilerine gösteri-
len ilgisizliðin uyumla ilgi-
li olarak yapýlanlarýn ne
kadar yetersiz olduðunun
açýk bir kanýtý olduðunu
söylüyor. Bu tür kültürel
faaliyetlerin ekonomik ve
psikolojik olarak destek-
lenmediði sürece gerçek
anlamda bir uyumdan
bahsetmenin imkansýz ol-
duðunu belirtiyor.
Gerekli maddi ve manevi
desteði alamamanýn onla-
rý yorup yýprattýðýný, so-
nuç olarak Türkçe tiyatro
yapmaktan uzaklaþtýrdýðý-
ný, Almanca tiyatro yap-
maya yöneldiðini, bu þe-
kilde Viyana Kültür Dairesi
ve Uyum Fonu'nun deste-
ðini aldýðýný anlatýyor. 
Halk danslarý uzmaný ola-
rak uzun yýllardýr çeþitli
gösteriler düzenleyen Ali
Cann  Güzel ise, Viyana'da

hiç de küçümsenmeyecek
bir Türk topluluðu oldu-
ðunu, onlara kendi dille-
rinde hitap eden bir tiyat-
ro olmasýnýn önemine de-
ðiniyor. Tiyatroya gönül
verdiklerini ve çok severek
çalýþtýklarýný, emek sarfet-
tiklerini, çok takdir  topla-
dýklarýný anlatýyor. Yardým
alýnmasý durumunda bu-
rada profesyonel bir Türk
tiyatrosu oluþturmanýn
mümkün olabileceðini
ifade ediyor. Burada yaþa-
yan her gruptan sanatçý-
nýn bir araya getirilmesi ve
kültürel faaliyetlerin des-
teklenmesi için öncelikle
yetkililere seslendiklerini,
sivil toplum örgütlerinin
desteðinin de çok önemli
olduðunu sözlerine ekli-
yor. 

Ayrýca Hakan Yavaþ 18 ya-
þýndan büyükler için 1
Mart’tan itibaren tiyatro
kursu açtýklarýný ve iste-
yenlerin 0650/  743  12  78
numaralý telefondan ken-
dilerine ulaþabileceklerini
belirtti.

Akademi  Theather'da  Türk  sanatçýlar

Rejisör ve oyuncu Hakan Yavaþ

Halk danslarý uzmaný Ali Can Güzel
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Kurcalama  sivilceyi  çýban  edersin.  

Saðlýk  varlýktan  yeðdir.  

Lafla  peynir  gemisi  yürümez.  

Kimse  kimsenin  kýsmetini yemez.  

Maþa  varken  elini  ateþe  sokma.  

Ucuzdur  vardýr  illeti;  pahalýdýr  vardýr  hikmeti.  

Mal  adama  hem  dost hem düþmandýr.  

Saðlam  baþ  yastýk istemez.  

Soðanýn  acýsýný  yiyen  bilmez;  doðrayan bilir.  

Taþýma su  ile  deðirmen  dönmez.  

Kurtla koyun,  kýlýçla  oyun  olmaz.  

Gün  doðmadan  neler  doðar.  

Horoz  ölür,  gözü  çöplükte  kalýr.  

Hatasýz  kul  olmaz.  

Herþeyin  yenisi,  dostun  eskisi  makbuldür.  

Ýki  karpuz  bir  koltuða  sýðmaz.  

Dünya  malý  dünyada  kalýr.  

Gülü  seven  dikenine  katlanýr.  

Güneþ  balçýkla  sývanmaz.  

Gönül  bir  sýrça  saraydýr,  kýrýlýrsa  yapýlmaz.  

Fýrsat her  zaman  ele  geçmez.  

Deveye  bindikten  sonra  çalý  ardýna  gizlenmek  olmaz.  

Dünya  ölümlü,  gün  akþamlý.  

Dost,  kara  günde  belli  olur.  

Çaðrýlan  yere  erinme,  çaðrýlmayan  yerde  görünme.  

Demir  nemden,  insan  gamdan  çürür.  

Hayvan  yularýndan,  insan  sözünden  tutulur.  

Çok  konuþan  çok  yanýlýr,çok  yanýlanýn  yalaný  çoktur.  

Damlaya  damlaya  göl  olur.  

Garip  kuþun  yuvasýný  Allah  yapar.  

Bir  selam  bir  hatýr  yapar.  

Ýyilik  eden  iyilik  bulur.  

Ýyi  evlat  babayý  vezir,  kötü  evlat  rezil  eder.  

Ýyiliðe  iyilik,  her  kiþinin  kãrý.  

Kötülüðe iyilik, er  kiþinin  kãrý.  

Ýþleyen  demir  pas  tutmaz.  

Kendi  düþen  aðlamaz.  

Türk Atasözleri
Türkçe’de dalkavuk sözü
çok ünlüdür.. Türk toplu-
munun içinde dalkavuklar
çoktur. Viyana’da yaþayan
Türk toplumunda gazete-
ci, muhabir, iþ adamý, der-
nekçi, bankacý, diplomat,
siyasetçi ve aklýnýza gele-
bilecek HER TÜRLÜ kimlik-
le ortaya çýkan dalkavuklar
çoktur. Ýþleri güçleri baþa-
rýlý ve dürüst insanlarýn yü-
züne gülüp sahte yüzlerle
kendi çýkarlarý doðrultu-
sunda dalkavukluk yap-
maktýr. 

Sözümüz meclisten dýþarý
ama yemedim, içmedim
dalkavuklar hakkýnda ulus-
lararasý ünlü düþünürlerin
söylediði özlü sözlerini
topladým. Birlikte okuya-
lým ve çevremizdeki dal-
kavuklardan hemen uzak-
laþalým. 
Bizi tenkit ederek kurtaran
dosttan, kaybýmýza sebep
olan dalkavuk çok zaman
daha itibar görür. 
((DDEELLAAVVÝÝGGNNEE))

Dalkavuklardan sakýnýnýz.
Çünkü onlar insanlarý boþ
kaþýkla besler. 
((CCAASSÝÝNNOO  DDEE  GGRREEGGRRÝÝOO))

Gerçekten büyük olmayan
"büyük adamlar" çevreleri-
ni küçük adamlarla doldu-
rurlar. (EEÝÝCCHH))

Bir kimse sende olmayan
vasýflarla överse, sende ol-
mayan kusurlarla da yere-
bilir. 
((LLÝÝ  ZZEEYYNNEELL  AABBÝÝDDÝÝNN))

Bir ülkede dalkavukluðun
saðladýðý çýkar, dürüstlü-
ðün saðladýðý çýkardan
daha verimli olursa o ülke
batar.

Dalkavukluk, devlet adam-
larýnýn çevresini sarmýþ bir
çemberdir.
(MMOONNTTEESSQQUUÝÝEEUU))

Eðer düþmanlarýnýzý gü-
lünç gösterip mahvetmek
isterseniz, etrafýný dalka-
vuklarla doldurun.

“DALKAVUKLAR”
Leyla Umut 





Ücretsiz Da¤›t›m Noktalar›m›z
WWIIEENN

22..VViiyyaannaa
Ennsgasse Aycan Market
Lessinggasse Akdag Bäckerei
Mühlfeldg. Yilmaz Reisen
Springergasse Imam-i Azam Camii
Taborstr. Akkkaya ‹mbiss
Taborstr. Antalya Kuyumcusu
Taborstr. Günes Bäckerei
Taborstr. Sultan Möbel
Vorgartenmarkt Zor Fleischwaren Keg.
Truva ‹mbiss Vorgartenmarkt Stand
Vereinsgasse Altin Bäckerei
Volkertstr. Alt›n ‹gne Tekstil
VVOOLLKKEERR MMAARRKKTT

33..VViiyyaannaa
Fasangasse Ak›n Reisen
Hainburgerstr. Ekici Ges.m.b.H.
Keinergasse Haci Bayram Camii
Keinergasse Sultan´s Kuhl
Keinergasse Y›lmaz Küpeli KEG
Landstr. Hauptstr. Colins & Loft Jeans
Landstr Markthalle Güngör Aile Kasab›
Löwengasse Selcuk Market

44..VViiyyaannaa
Argentinerstr. Esen Reisen
Argentinerstr. S›la Market
Argentinerstr. Tercüme Bürosu Emine 
Naschmarkt Ege GesmbH.
Südtiroler Platz Köseo¤lu Reisen
Südtiroler Platz Varan Turizm
Theraslanumgasse Maksat Reisen
Wiedner Gürtel Kara Reisen
NNAASSCCHHMMAARRKKTT

55..VViiyyaannaa
Einsiedlerplatz Deniz Market
Embelgasse Muradiye Camii
Obere Amtshausgasse Aslan Bäckerei
Obere Amtshausgasse Eurotel Shop
Rechtewienzeile Gül F›r›n›
Remprechtsdorferstr. Jasmin Perdeci
Schönbrunnerstr. Terzi Ismet Sarac
Siebenbrunneng. Gel-Gör Market
Siebenbrunneng. Mek Bay

66..VViiyyaannaa
Gumpendorferstr. Reisebüro King
Gumpendorferstr. Star DDüü¤¤üünn SSaarraayy››
Linke Wien Zeile Tercüman Ülker Gürman 

77..VViiyyaannaa
Fatih Camii Schottenfeldgasse

99..VViiyyaannaa
Nußdorferstr. Efor Giyim
Garnisongasse Halil Tekin KEG
Porzelangasse Dagi Textil
Porzelangasse Halil Tekin Meisterbetrieb
Spitalgasse Kresler ‹mbiss

1100..VViiyyaannaa
Absbergg. Tad›m Bäckerei
Antonplatz Islamischer Kultur und Erziehungsverein
Buchengasse Özel Market
Buchengasse Teksan Tekstil GmbH
Colombusstr. Hamidiye Camii
Favoritenstr. Erba Mobilya
Favoritenstr. Star Kuyumcusu
Gellertplatz Nokta Textil
Gudrunstr. Can Tours
Gudrunstr. Flash-Sat
Gudrunstr. Handy Digital
Gudrunstr Yesim Butik
Herzgasse Vision Market
Keplerplatz Yalcin Handy
Köglerg. Südsee Feinkost
Laxenburgerstr. Orient Best Kebaphaus
Leibnisgasse Anadolu Market
Muhrengasse Aksoy Market
Neilreichgasse UTC Reisen
Neilreichgasse Yunus Emre Camii
Pernersdorferg. Anadolu Camii
Pernerstorferg. Ayd›n Market
Quellenplatz Zümrüt Kuyumcusu
Quellenstr. Akal Textil
Quellenstr. Akal Handy
Quellenstr. Best Gold 

Quellenstr. Deha Hal›c›l›k
Quellenstr. Efe Tekstil
Quellenstr. Gel Gör Süper Market
Quellenstr. M. Çetiner & Co OEG
Quellenstr. Pamukkale Süper Market
Quellenstr. Schnitzel Quelle
Quellenstr. Star Kuyumcusu
Quellenstr. Süleymaniye Camii
Quellenstr. T›rpan KEG
Rotenhofgasse Basak Market 
Troststr. Sevim KEG
Viktor Adler Markt Adler ‹mbiss
Viktor Adler Markt Özer Mehmet & Hasan
Viktor Adler Markt Sweet Giyim
VVIIKKTTOORR AADDLLEERR MMAARRKKTT

1111..VViiyyaannaa
Geiselbergstr. Dilan DDüü¤¤üünn SSaarraayy››
Gottschalkgasse Baskent Export
Grillgasse Star DDüü¤¤üünn SSaarraayy››
Herbertgasse Özkaya KEG
Rinnböckstr. Pinar Market

1122..VViiyyaannaa
Arndtstr. Güney Pastanesi
Ignazg. Frisör Mahmut
Kriechbaumgasse Kaplan Kebap
Meidlinger Markt Araxi Ges.m.b.H
Meidlinger Markt Kral Kebap Imbiss
Niederhofstr. Bilal Habasi
Ratschkygasse Güven Kuyumcusu
Ratschkygasse Yüksel Kuaför
Reschgasse Yurt Bäckerei
Schönbrunnerstr. Side Reisen
Wilhelmstr. Efes Reisen
Wurmbstr. Bayram Hemdem KEG
MMEEIIDDLLIINNGGEERR MMAARRKKTT

1144..VViiyyaannaa
Masnerstr. Döner Stube
Reinlgasse Beyazit Camii
Märzstr. Kent Bäckerei

1155..VViiyyaannaa
Felberstr. Lifetime Versicherungsbüro
Kurnbergergasse Kocak Market
Löhrgasse Abdul Kadir Geylani Camii
Mariahilferstr. Kocak Market
Mariahilferstr. Restaurant Efendi
Märzstr. Kemal Emre Aile Kasab›
Märzstr. Ünsal Lebensmittel 
Märzstr. Orient Handy
Märzstr. Yilmaz Reisebüro
Meisel Markt Osman Al›c› Aile Kasab›
Meisel Markt Güvenir Market
Reindorfgasse Akda¤ Supermarket
Sechshausenstr. Bahri Ince KEG
Sechshauserstr. OASE Kebab Haus

IIllkkaann DDüüggüünn SSaalloonnuu
MMEEIISSEELL MMAARRKKTT

1166..VViiyyaannaa
Brunnengasse Ali Tours
Brunnengasse Antep Konditorei
Brunnengasse Deha Hal›c›l›k
Brunnengasse Deniz Market
Brunnengasse Hilal Kuyumcusu
Brunnengasse Hisar Aile Kasab›
Brunnengasse Hürpas Market
Brunnengasse Kopen Aile Manav›
Brunnengasse Karaaslan GesmbH
Brunnengasse Menzil Imbiss
Brunnengasse Üçler F›r›n›
Brunnengasse Vural Aile Kasab›
Brunnengasse Zümrüt Kuyumcusu
Friedmanngasse OASE Kebab-Haus
Huttengasse Huber Nest-Eier HandelsgesmbH
Koppstrasse Cebeci Ahmet Lebensmittel KEG
Liebhartgasse fi›k Berber
Neulerchenfelderstr. Hürpas Market
Neulerchenfelderstr. Etap Restaurant
Neulerchenfelderstr. Marketim Süper Market
Neulerchenfelderstr. Mode Haus 66
Neulerchenfelderstr. Teleconcep, Recep Aktafl
Neulerchenfelderstr. Telenet Work
Ottakringerstr. Euro Schnitzel Haus
Payergasse Akdeniz Market



Unsere Vertriebspunkte
Payergasse Kristal Erkek Kuaför
Schellhammergasse S&M Kuaför
Speckbecherg. Tozlu Camii
Thaliastr. Anadolu Kuyumcusu
Thaliastr. Reyhan Kuyumcusu
Wattgasse Y›lmaz Demir KEG
Wendg. Hicret Camii
Yppen Markt Döner-‹mbiss, Ziya Ipek KEG
Yppenplz. Gül F›r›n›
BBRRUUNNNNEENN MMAARRKKTT

1177..VViiyyaannaa
Hernalserstr. Geflügel Paradies
Kalvarienberggasse Hürpas Market
Lacknerg. Yilmaz Mehmet Lebensmittel
Mariengasse Osmanli Camii
Schumanngasse Günes Bäckerei
Thelemanng. Sultan Ahmet Camii
Wattgasse Abidin Öner KEG

1188..VViiyyaannaa
Kreuzgasse Lady Style
Stuadgasse Karadeniz Bäckerei
Stuadgasse Yeni Camii

2200..VViiyyaannaa
Allerheiligenplatz Hasan Koc Keg
Bäuerlegasse Team Twenty Kuaför
Dammstr. Atip Camii
Drestnerstr. Hürpafl Market
Engertstr. Özcan Market
Hannovergasse Fatih Kuyumcusu
Hannovergasse Tele Mobil
Hannovergasse Telefon International
Hannovergasse Sultan Reisen
Hannover Markt Anadolu Kasab›
Hannover Markt Firma Coflkun
Hannover Markt Vural Aile Kasabi
Hannover Markt Nadir Çeçen GesmbH.
Hannover Markt Kara Aslan GesmbH.
Jägerstrasse Handy Shop Congar
Othmargasse Copy Center
Othmargasse Melis Coiffeur
Rafaelgasse Sila Restaurant
Rauscherstr. Selimiye Camii
Rauscherstr. Ayten Keles KEG
Salzacherstr. Akabe Camii
Walleinsteinstr. Geflügel Paradies
HHAANNNNOOVVEERR MMAARRKKTT

2211..VViiyyaannaa
Schlosshoferstr. Gencer KEG
Schlosshoferstr. Kebap Stube

2222..VViiyyaannaa
Wagramerstr. Nevin fiimflek

NNIIEEDDEERRÖÖSSTTEERRRREEIICCHH
22110000 KKOORRNNEEUUBBUURRGG

Donaustr. Korneuburg Camii
Laaerstr. Efes Kebap Haus

22223300 GGÄÄNNSSEENNDDOORRFF
Wienerstr. Gänsendorf Camiisi

22223311 SSTTRRAASSSSHHOOFF
Hauptstr. Ahmet Cerit 

22332255 HHIIMMBBEERRGG
Wienerstr. Himberger Restaurant 

22441100 HHAAIINNBBUURRGG
Wienerstr. Ali BABA Kebab

22444400 GGRRAAMMAATTNNEEUUSSIIEEDDLL
Hauptstr. Emko
Neureisenbergstr. Gramatneusiedl Camii

22446600 BBRRUUCCKK AANN DDEERR LLEEIITTHHAA
Hauptplatz Bruck´s Kebab Standl

22448866 PPOOTTTTEENNDDOORRFF
Seyda Gündo¤an KEG

22551144 TTRRAAIISSKKIIRRCCHHEENN
Pfaffstättnerstr. Fa. Selahattin Ünsal GesmbH

22554400 BBAADD VVÖÖSSLLAAUUEERR
Castelliggasse Atib Camiisi

22660011 SSOOLLLLEENNAAUU
Wr. Neustadterstr. Yeflil Camii

22660033 FFEELLIIXXDDOORRFF
Hauptstr. Königsfeinkost
Fabrikgasse Mutlu Dügün Salonu

22662200 NNEEUUNNKKIIRRCCHHEENN
Rohrbacherstr. Yeni Ges.m.b.H

Tallgasse Eyüp Sultan Camii
Tallgasse Mehmet Kaplan
Wienerstr. Halley Market
Wienerstr. Kizilirmak Market

22663300 TTEERRNNIITTZZ
Ruedlstr. Reisebüro Idil

22770000 WWIIEENNEERR NNEEUUSSTTAADDTT
Gymelsdorfergasse Fatih Camii
Pernersdorferstr. Dan›flman Market

33110000 SStt.. PPÖÖLLTTEENN
Brunngasse King Pizza
Bräuhausgasse Deniz Restaurant
Daniel Gran Str. Ankara Cafe
Herzogenburgerstr. Alem GesmbH
Herzogenburgerstr. ‹stanbul Bakkal›
Herzogenburgerstr. fiimflek KEG
Mühlweg Bizim Bakkal
Mühlweg Tigli Handelsges.m.b.H.
Linzerstr. Handy Paradies

33113300 HHEERRZZOOGGEENNBBUURRGG
Bachgasse Camii

33333311 KKEEMMAATTEENN
Heide Kematen an der Ybbs Camii

33449955 KKRREEMMSS
Obere Wienerstr. Camii

OOBBEERRÖÖSSTTEERREEIICCHH
44002200 LLIINNZZ

Betlehemstr. Eser Lebensmittel
Humboldtstr. Y›ld›r›m + Türk 
Scharitzerstr. Yildirim Lebensmittel OEG
Schillerstr. Koruyucu KEG
Wienerstr. Aslan G›da
Wienerstr. Ege g›da pazar›
Wienerstr. Kebap Mann

44005500 TTRRAAUUNN
Leondingerstr. Çakmak KEG
Fabrikstr. Mevlana Camii
Badegasse Traun Camii

44660000 WWEELLSS
Kolpingstr. Ulu Camii

SSAALLZZBBUURRGG
55002200 SSAALLZZBBUURRGG

Elisabethstr. Feinkost Pak
SSttuubbeerrggaassssee Ünal Kebap

TTIIRROOLL
66002200 IINNNNSSBBRRUUCCKK

Museumstr. Colins & Loft Jeans
66660000 RREEUUTTTTEE

Ehrenbergstr. Tercüme Bürosu Zeynep Alt›ntafl
VVOORRAARRLLBBEERRGG
66990000 BBRREEGGEENNZZ

Rheinstr. Yimpafl Ges.mbH
66885500 DDOORRNNBBIIRRNN

Marktstr. Camii
BBUURRGGEENNLLAANNDD

77111111 PPAARRNNDDOORRFF
Brucknerstr. Parndorf Camii

SSTTEEIIEERRMMAARRKKTT
88002200 GGRRAAZZ

Babenbergerstr. Akda¤ OEG
Josefigasse Islamische Jugendzentrum
Josef-Hubergasse Graz Camii

88667700 KKRRIIEEGGLLAACCHH
Roseggerstrasse Pizzeria Bella Venezia
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Meal/1  : “Rahman ve Rahim olan Allah'ýn adýyla.” 

Meal/2-4 : “Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve 

din gününün Hükümdarý/Sultaný Allah’a hamdolsun.” 

Meal/5    : “Yalnýz sana ibadet ederiz ve yalnýz senden 

yardým dileriz.” 

Meal/6    : “Bizi o dosdoðru yola ilet.”

Meal/7    : “Kendilerine nimet verdiðin kimselerin yoluna, 

kendilerine gazab edilmiþlerin  ve sapkýnlarýn yoluna

deðil.''



Uyur idik uyardýlar

Diriye saydýlar bizi

Koyun olduk ses anladýk

Sürüye saydýlar bizi

Halimizi hal eyledik

Yolumuzu yol eyledik

Her çiçekten bal eyledik

Arýya saydýlar bizi

Hakk'ýn yoluna dizildik

Dost defterine yazýldýk

Bal olduk þerbet ezildik

Doluya saydýlar bizi

Pir Sultan Abdal'ým þunda  

Çok keramet var insanda

O cihanda bu cihanda

Veliye saydýlar bizi

PÝRSULTAN ABDAL

Dizayn: Yeni Vatan Gazetesi
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FB WÝEN tam gaz!

Artist futbolcumuz
Geçen  yýl  Temmuz  ayýnda  profesyonel  olan  ve  2.  lig  takýmlarýndan  Wörgl’a  
transfer  olan  orta  saha  oyuncusu  ve  model  Gökhan  Soymýsýrlýo,  Tirol’un  
Wörgl  kasabasýnda  sosyal  çevresiyle  yaþadýðý  uyum  problemi  
nedeni  i le  kendine  Viyana  çevresinde  kulüp  aradýðýný  açýkladý.

Viyana-  Ligin ikinci yarýsý-
na kadrosunu güçlendi-
rerek giren Fenerbahçe
Wien, liderle arasýndaki 9
puanlýk farký kapatmak
için çalýþmalarýna baþladý. 
FB Wien, yeni futbolcula-
rýndan, Þenol, Erhan,
Haydar, Erdal, Cem ve Ay-
dýn’ýn takýma adapte ol-
masý için yaptýðý hazýrlýk
maçlarýnda Velm’i 11-1
gibi farklý bir skorla;
Oberliga takýmý ESV-
KSV’yý da 3-1 maðlup
etti. 15 Mart’ta baþlaya-
cak olan ligin ilk maçýnda
sahasýnda WBC 9’la karþý-
laþacak olan Fenerbahçe
Wien, bu sene ikinci bir
takým daha kurarak ileriye
dönük olarak da genç
futbolculardan da ya-
rarlanmayý düþünüyor. 

B takýmý için yeni gelen ve
Viyana’da daha önce ant-
renörlük deneyimi olan
teknik adam Mika, ayný
zamanda iyi bir kaleci
antrenörü olarak da taký-
mýn gücüne güç katacak. 

Yeni sponsor firmasý Süt
Diyarý’nýn desteðini arka-
sýna alan Fenerbahçe
Wien, bu motivasyonla
ikincilerin de bir üst lige
çýkacaðý bu ligde, en az
ikinci olabilmenin hesap-
larýný yaparak maçlarýný ve
antremanlarýný yaptýðý
15. Viyana Gablenzgasse
Schmelz’de hazýrlýklarýna
devam ediyor. 

Fenerbahçe  WIEN  takýmý  biraraya  gelerek  ligde  taraftarlarýna  baþarý  sözü  verdiler

Viyana- Rapid-Wien ama-
tör takýmýnda futbol yaþa-
mýna baþlayan ve daha
sonra Viyana’ya transfer
olan orta saha futbolcusu
Gökhan Soymýsýrlýo, ge-
çen yýl Temmuz ayýnda
profesyonel olarak 2. lig
takýmlarýndan Tirol Eyale-
ti’ndeki Wörgl takýmýna t-
ransfer olmuþtu. 

Yaþadýðý uyum sorunu ne-
deni ile Viyana çevresinde
kendisine kulüp aradýðýný
açýklayan asist yýldýzý, Ra-
pid’te oynadýðý dönemler-
de salon turnuvalarýnda
Rapid’in büyükler takýmý-
na girme baþarýsýný da

göstermiþti. 

Reddetti!

Gökhan Soymýsýrlýo 17 ya-
þýnda 19 yaþ altý Avustur-
ya milli takýmýna çaðrýlmýþ
fakat gelecekte Türk milli
formasý hayalini gerçek-
leþtirmek amacý ile bu tek-
lifi reddetmiþti. Viyana’ya
dönmek isteyen Mýsýrlýo,
ayný zamanda da model
olarak katalog çekimle-
rinde boy gösteriyor. Pro-
fesyonel olarak Wörgl’a
giden Gökhan Soymýsýrlýo
uyum sorunu nedeni ile
ara transfer döneminde
Viyana’ya geri dönmek is-

tiyor. Gökhan,
futbolculuðu-
nun yanýnda
ayný zamanda
modellik de
yapýyor. 
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