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Dile kolay... Sivas’ýn Yayla-
cýk köyünden Viyana’ya
evlenerek gel. Kýsa sürede
gece gündüz kurslara gi-
derek Almanca öðren. Bu
arada çocuk sahibi ol.

Sonra da git bir sürü bilgi-
sayar kursuna yazýl. Gece
gündüz kitaplar arasýnda
mücadele et ve 8 kurstan
8 diplomayý altýn bilezik
gibi koluna tak.  

Gelin hep beraber, Yayla-
cýk köyünden Viyana’ya
gelin gelen, bir eþ, iki ço-
cuk, 8 diploma sahibi ör-
nek hanýmý yakýndan taný-
yalým. DDeevvaammýý  ssaayyffaa  1100’’ddaa

ooffffiiccee@@yyeenniivvaattaann..ccoomm

Sayfa  3’de

Bir  eþ,  iki  çocuk,  8  diploma
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Yabancýlar  Polisi  Daireler  Baþkaný  Dr.  Stefan  Stortecky:

“Ayrýmcýlýða karþýyýz”
Viyana-  Yabancýlar
Polisi Daireleri Yöne-
tim Kurulu Baþkaný Dr.
Stefan Stortecky Yeni
Vatan Gazetesi’ni ma-
kamýnda kabul etti ve
yeni yýl nedeni ile tüm
okuyucularýmýza yeni
yýlýn huzur, barýþ ve
mutluluk getirmesini
diledi.
Dr. Stortecky ayrýca
þunlarý ifade etti:
”Bizler ve devlet adýna
görev yapan herkes
ayrýmcý deðil bütün-
leþtirici olarak çalýþ-
mak zorundayýz. Biz-
ler Viyana’da Türk
toplumunun çalýþkan-
lýðýný ve bunun Viya-
na’ya katkýlarýný inkar
edemeyiz. Bunun için

çok teþekkür ederiz.
Bizler kanunlarý çok
saydam bir þekilde
uygulamak zorunda-
yýz. Hiç kimseye bir
istisna yapmýyoruz.
Hoþ görülü bir þekilde
ayrýmcý deðil, birleþti-
rici bir zihniyetle hiz-
met ediyoruz”.
Ayný zamanda hukuk-
çu olan Yabancýlar Po-
lisi Daireler Baþkaný
“Irkçýlýðýn tam olarak
karþýsýndayým. Özel-
likle bir milletin tem-
silcilerine þayet bir po-
lis kötü davranýrsa
buna tolerans göste-
remeyiz.  Çünkü bir
hukuk devleti olan A-
vusturya’da bizler ka-
nunlarýn takipçisiyiz”
dedi.

Yabancýlar Polisi Daireler Baþkaný Dr. Stefan
Stortecky, Yeni Vatan Gazetesi’nin uyuma

yönelik çalýþmalarýný ve haberciliðini takdirle
izlediðini ifade etti.

GGeelleecceekk  AAvvuussttuurryyaa  CCuummhhuurrbbaaþþkkaannllýýððýý  sseeççiimmlleerriinnddee  aaddaayy  DDrr..  FFiisscchheerr::

“AB anayasasýnda din olmasýn”
VViiyyaannaa-  Avusturya
Parlemento Binasý’nda
Yeni Vatan Gazetesi
temsilcileri ile görüþen
Avusturya Parlemen-
tosu ikinci baþkaný
SPÖ’lü Dr. Heinz
Fischer, Yeni Vatan
Gazetesi’nin Türkiye-
Avrupa Birliði iliþkisi
konusundaki bir soru-
su üzerine þunlarý
ifade etti: “AB Ana-
yasasý’nda her hangi
bir dine atýf yapýlmasý-
na karþýyýz. Türkiye
Avrupa Birliði’ne üye-
likte çok önemli adým-
lar attý. Ama bu ka-
nunlarýn uygulanmasý
çok önemli”. 2004 yý-

lýnda yapýlacak olan
Cumhurbaþkanlýðý se-
çiminde, Cumhurbaþ-
kanlýðý adaylýðýna ke-
sin olarak bakýlan A-
vusturya Parlemento-
su 2. Baþkaný SPÖ’lü
Dr. Heinz Fischer, Ye-
ni Vatan Gazetesi o-
kuyucularýna yeni yýl
vesilesi ile esenlik,
baþarý ve mutluluklar
diledi.
Cumhurbaþkanýlýðý se-
çimlerinde ÖVP Parti-
sinden Avusturya Dýþ
Ýþleri Bakaný olarak Be-
nita Ferrero-Wald-
ner’in aday olarak gös-
terileceðine kesin gözü
ile bakýlýyor. 

Avusturya Parlementosu 2. Baþkaný SPÖ’lü Dr.
Heinz Fischer, Yeni Vatan Gazetesi okuyucula-

rýna yeni yýl vesilesi ile esenlik, baþarý ve 
mutluluklar diledi.

Aile
Birleþiminde

Kota  Anayasa’ya
Aykýrý!

Avusturya Anayasa Mah-
kemesi’nin  son çýkardýðý
yabancýlar kanununda
yer alan aile birleþiminin
kotaya dahil edilmesi,
Anayasa’ya aykýrý bulun-
du. Ýçiþleri Bakaný Stras-
ser buna raðmen aile bir-
leþiminde kotanýn devam
edeceðini söyleyerek,“Bil-
diðiniz gibi 1977 yýlýnda
çýkarýlan yabancýlar kanu-
nunun yine Anayasa’ya
aykýrý olan hükümleri
2002 yýlýnda düzeltildi.
Ve þu anda Anayasa’ya
aykýrý deðildir” dedi.

Avusturya
Büyükelçis i   

GAP  Turunda  
Avusturya’nýn Ankara
Büyükelçisi Marius Calli-
garis, Þanlýurfa’yý ziyaret
etti. Büyükelçi Calligaris
ve beraberindekiler, Þan-
lýurfa Valisi Þükrü Kocate-
pe’yi makamýnda ziyaret
ederek bir süre görüþtü-
ler. Heyet daha sonra,
kentin tarihi ve turistik
yerlerini gezdikten sonra,
Atatürk Barajý’na giderek
incelemelerde bulundu. 

Kýsa kýsa

Avusturya’nýn Ankara
Büyükelçisi Marius Cal-
ligaris daha önce de
Yozgat ve Kýrþehir’i 

ziyaret etmiþti.

Marius Calligaris
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VViiyyaannaa-  Avusturya Parlementosu’nda
Yeni Vatan Gazetesi sorularýný cevap-
layan Parlemento Baþkaný Dr.
Andereas Khol, “Yeni Vatan Gazetesi-
ni tanýyorum.  2004 yýlý barýþýn, hak-
kýn, insanlar ve kültürler arasýndaki
anlaþmanýn yýlý olsun. Herkesin yeni
yýlýný kutlar, selamlarýmý, sevgi ve en
içten dileklerimi sunarým” dedi.
Parlemento Baþkaný Dr. Anderas Khol
Türkiye ve AB ile ilgili sorumuza, “Tür-
kiye Avrupa Birliði’ne adaydýr. Erdo-
ðan Hükümeti’nin Avrupa Birliði ça-
lýþmalarýný takdir ile karþýlýyorum. Ama
Türkiye’nin yapmasý ve uygulamasý
gereken daha çok iþi var. Türkiye’nin
Avrupa Birliði ile ciddi ve derin bir
geçmiþi vardýr’’ dedi. ÖVP’nin en
Muhafazakar Hiristiyan Milletvekili
olarak Parlemento Baþkaný seçilen ve
diplomaside hayli baþarýlý olan Dr.
Khol, Kýbrýs ile ile ilgili sorularda biraz
çekimser kalýrken, Türkiye ile ilgili dü-
þüncelerini kýsa ve öz olarak þöyle
ifade etti: “Bizler hem Türkiye’nin hem
de burada yaþayan Türk toplumun
dostu insanlarýz”. 

Avusturya  Parlemento  Baþkaný  Dr.  Andreas  Khol’den  Türk  toplumuna  yeni  yýl  mesajý:

“Esenlikler dilerim”

Parlemanto Baþkaný Dr. Khol Yeni Vatan
Gazetesi’ni inceledikten sonra “Türk toplumu-

na en içten iyi dileklerimi sunarým ” dedi.

Yeni Vatan Gazetesi ekibi ola-
rak  2004 yýlýnýn kýymetli tüm
okuyucularýmýza ve daðýtým
noktalarýmýza en baþta saðlýk,
huzur, baþarý ve mutluluklar
getirmesini içtenlikle dileriz.
Yeni Vatan Gazetesi, yayýn ha-
yatýnýn 5. yýlýna girerken gerek
haber içeriði gerek ise rek-
lamlarý ile yerel gazetecilikte
çýtayý yükseltmiþtir. Yeni Vatan
Gazetesi tamamen Avustur-
ya’da yaþayan ve sizlerin ara-
sýndan çýkan ve sizleri iyi taný-
yan genç arkadaþlarýn göz nu-
ru, gece gündüz çalýþmasýnýn
bir ürünüdür. Yeni Vatan Ga-
zetesi Avrupa’da yayýnlanan
tüm yerel gazeteler arasýnda,
sadece reklam gazetesi çizgisi
görünümden çok uzak en cid-
di  yerel gazete olarak dikkat-
leri üzerine çekmektedir. 
Yeni Vatan Gazetesi hiçbir si-
yasi partiye, derneðe, bir
kurum ya da kuruluþa baðýmlý
deðildir. Sadece siz okuyucu-
larýnýn desteði ve reklam gelir-
leriyle ayakta durmasý ile Yeni
Vatan Gazetesi, örnek gazete
olarak takdir toplamaktadýr.
Yeni Vatan Gazetesi ne Türkiye
Cumhuriyeti ne de Avusturya
Cumhuriyeti’nin hiçbir resmi
kiþi, kurum ve kuruluþundan
bugüne kadar tek bir Euro
yardým almamýþtýr ve böyle bir
talebi yoktur. Yeni Vatan Ga-
zetesi’nin amacý Avusturya’da
yaþayan, Türkiye’den göç et-
miþ insanlarýmýza her alanda
ki geliþmeleri kendi dilleri ile
kendi çapýnda seviyeli bir
þekilde haberdar etmektir ve
tüm zorluklara raðmen haber-
dar edecektir. Yeni Vatan
Gazetesi bu gücünü 2004
yýlýnda da þu anlamlý  cümle-
den alacaktýr. 

“Halka  hizmet,  
Hak’ka  hizmettir.”  

YYeennii  VVaattaann  iillee  55..  yyýýllaa  ddooððrruu  

Birol
Kýlýç

22000033  yyýýllýýnnddaa,,  AAvvuussttuurryyaa  vvaattaannddaaþþllýýððýýnnaa  ggeeççiiþþttee  

12.500 kiþi ile rekor
VViiyyaannaa- Yaklaþýk 12.500
Türk vatandaþý 2003’de
Avusturya vatandaþlýðýna
geçerek tarihi bir rekora
imza attýlar.  Bu sene Avus-
turya vatandaþlýðýna tüm
ülkelerden  50.000’e yakýn
kiþinin kabul edildiði öðre-
nildi.  Ayný ülkeden Avus-
turya vatandaþlýðýna geçiþ-
te rekor 2003 yýlýnda yine
Türk vatandaþlarýnda. Bu
yýl ayrýca Türk vatan-
daþlarýndan tarihi bir rekor
kýrýlmasý her kesimi ilgilen-
diriyor. Avusturya’da bu-

güne kadar vatandaþlýðýna
geçmiþ  tüm Türk vatanda-
þlarýnýn sayýsý bu yýl ile bir-
likte 100.000 kiþiye doðru
gidiyor. Bu sayý Avusturya
partilerinin özellikle dikka-
tini çekiyor. Avusturya vat-
andaþlýðýna 1993 yýlýnda
toplam yabancý ülke va-
tandaþlarýndan 14.131,
1998 yýlýnda 17.786 ve
geçtiðimiz yýl 36.011 kiþi
Avusturya vatandaþlýðýna
kabul edildi.  2003 yýlýnda
ise yaklaþýk 12.500 Türk
vatandaþý Avusturya va-

tandaþlýðýna  resmen ka-
bul edildi. Bu sayý ile bu yýl
kabul edilen yabancýlar
arasýnda Türk vatandaþ-
larýnýn oraný  yüzde otuz
civarýnda oluyor. Bu sene
vatandaþlýkta görülen artý-
þýn nedeni olarak ise 90’lý
yýllarýn baþlarýnda  Avus-
turya’ya  göç edenlerin sa-
yýsý gösterildi.
2004 yýlýnda 15.000 kiþi-
den fazla  Türk vatandaþý-
nýn Avusturya vatandaþlý-
ðýna geçeceði tahmin edi-
liyor. 

Baþyazý
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Mavi  bildiriyor...
Viyana-  Türkenschanzpark
ortasýna  360  yýl  sonra    Türk-
ler’i  defetmekte  yardýmcý  ol-
duðu  diye  kocaman  Ukray-
nalý  KAZAK  heykeli  dikmek
ne  anlama  geliyor  acaba?
Acaba  bu  abide  Viyana’da
çok  bahsedilen  uyum  polika-
sýnýn  bir  parçasý  mý  ?

Türklere atfedilmiþ bir parka
Türklere karþý Viyana kuþat-
masýnda savaþtýðý ve onlarý
yendiði için 360 sene sonra
Polonyalýlarý da hiçe sayarak
Ukraynalý Kazak heykeli di-
kilmesi, tarihi olaylara karþý
saygýsýzlýk tartýþmalarýný baþ-
lattý. Viyana Türk Büyükelçi-
ðinin, Avusturya’daki Türk
derneklerinin bu konuda ne-
den tavýr koymadýklarý sorusu
gündemde.
Söz konusu heykelin yapýl-
masýndan iki ay önce wien.at
de yayýmlanan bir habere
göre 19. bölge muhtarý Türk-
enschanzpark tuvaletlerinin
temizliðine dahi harcýyacak
paralarýnýn bulunmadýðýný
söylemiþti. Hal böyleyken Vi-
yanalýlarýn da tepkisini çeken
bu heykel uzun süre tartýþ-
malara sahne olacak gibi
görünüyor. Parký gezen Viya-
nalýlardan Jürgen ve Hans da
bu tutumu kýnayanlardan
yalnýzca ikisi.

Türkenschanzpark’ý gezen
Avusturyalýlar da bu heykelin
hangi amaçla dikilmiþ olabi-
leceðini birbirlerine sorup,
bunun hem Avusturyalýlarýn
hem onlara yardýmcý olan
Kazaklarýn hem de Türklerin
gururunu inciten bir tarih
sömürüsü olduðunu ifade
ettiler. Kendi tabirleri ile
bunun; tarihle gýrgýr geç-
mek olduðunu belirten bir-
çok Avusturyalý sayýn bölge

muhtarýnýn heykel dikmek
için 360 sene beklemiþ olma-
sýna hatta  nasýl olur da bu
parkýn tuvaletlerini temiz tut-
mak için geçen ay paralarýnýn
olmadýðýný mahalli gazetele-
re söyledikten sonra heykel
parasý bulabildiðine þaþýrýyor-
lar. Türklere atfedilen her iki
milletin de onurunu temsil
eden bu park içerisine bura-
da Türkleri öldürdünüz diy-
erek Kazaklarýn heykelini dik-
me saygýsýzlýðýnýn cevabý na-
sýl verilecek? Avusturyalýlar ve
Türkler þimdilik bu cevabý
sabýr ve sükünetle bekliyor-
lor. Sayýn bölge muhtarý gali-
ba Avusturya da Ukraynalýlarý
daha iyi temsil edecek olan
RUS parkýndan habersiz.

Seçildiði  19. bölgede oturan
bazý Avusturyalýlar bölge
muhtarýný tarihe saygýsýzlýk
etmekle ve adý geçen her 3
milletin onurunun bu heykeli

dikmekle yýkýldýðýný ifade
ediyorlar. Üstelik Kazak oldu-
ðu iddia edilen heykelin kýya-
feti OSMANLI  YENÝÇERÝ kýya-
fetidir, bunu hemen hemen
her Avusturyalý bilmektedir
ama bizim mahalle muhtarý-
mýz onu da yüzüne gözüne
bulaþtýrmýþ demektedirler.

18. Bölge muhtarý bu

abideye izin verirken Avus-
turya’da yaþayan 250 binden
fazla Türkiye’den göç etmiþ
insana ne mesajý vermek iste-
mektedir? Dam üstünde sak-
saðan misali bu anýtýn  360
yýl sonra “Yok efendim onlar
Müslüman Türkleri defet-
mekte yardýmcý oldular” di-
yerek anýt dikilmesi sizce de
düþündürücü deðil midir?

Türk Parkýnda düþmanlýk abidesi
Türkenschanzpark  içerisinde
yer  alan  Ukraynalý  KAZAK
heykeli.  Þu  resme  dikkatlice
bir  bakýn.  Bu  heykel  daha
çok  bir  Osmanlý  yeniçerisini
andýrýyor.  Bu  anýt  2003
yýlýnda  18.  Viyana  belediye-
sinin  izni  ve  parasý  ile  yapýl-
masý  düþündürücü.  Bu  hey-
kelin  biraz  yukarýsýnda  parka
huzur  getiren  Yunus  Emre
çeþmesi  var.  Bu  anýt
Türkenschanzpark’ýnda
yüzyýllar  sonra  adeta  haçlý
seferleri  zihniyetini  ön  plana
çýkarýyor,  kýþkýrtýyor  ve
düþmanlýk  yaratýyor.  Böyle
bir  anýtýn  böyle  bir  yerde  bu
kadar  zamandan  sonra
dikilmesi  hangi  zihniyete
hangi  uyum  politikasýna  hiz-
mettir?  Soruyoruz...

Analiz:Birol  KILIÇ

Yandaki  anýtta  þunlar
yazýlý

Viyana’yý 1683 yýlýnda
Türklere karþý savunmada
yardým eden Ukraynalý
Kazaklarýn anýsýna.
Anýt 2003 yýlýnda Ukrayna
Büyükelçiliði, Avusturya
Ukrayna Cemiyeti tarafýn-
dan desteklenmiþtir.
Anýt  18. Viyana
Belediyesi ve UTA
Telekom’un Avusturya ve
Ukrayna temsilcilikleri
tarafýndan finanse
edilmiþtir..

Jürgen  ve
Hans  adlý  iki

vatandaþ
anýta  bakýp
kafalarýný

salladýlar  ve
bu  anýt  Türk

parkýnda
düþmanlýk
anýtý  gibi
duruyor
dediler.
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‘’Türk Bayraðý’nýn simgesel
anlamýnýn Kosova Þava-
þý’nda oluþan bir görünüm
üzerine olduðu rivayet edil-
mektedir. Savaþ sonrasýnda
Türk þehitlerinin, zaferin
bedeli olan kanlarý bir çu-
kurda gölcük oluþturur. Ak-
þam namazýnda secdeden
kalkan gazi baþlarý, gökteki
hilalin, önüne gelen bir yýl-
dýzla birlikte bu gölcüðe ak-
settiðini görürler.  Kandan
bir göl! Ve “Türk Bayraðý”
böylece doðar. 
Bir diðeri de Allah lafzý.
Türk Bayraðý'nýn doðrudan
doðruya Kelime-i Tevhid'in

bir yansýmasý olduðu
yönündedir. Þöyle ki:
“Hilal”, Allah lafzý ile ayný
harflerle yazýlýr. Ebced hes-
abý ile de aynýdýr. Ayný har-
flerle yazýlan iki lam, bir elif,
bir de he’den müteþekkildir. 
Osmanlý doðrudan, Allah
lafzý yerine, dini konularda
“Hilal”i, askeri konularda
“Lale”yi sembol olarak kul-
lanmýþtýr. Yýldýz, beþ kö-
þelidir ve þekli aynen Mu-
hammed yazýsýnýn þeklidir.
Peygamberimizin ismi, Arap
harfleriyle yazýldýðý zaman,
beþ çýkýntýdan meydana
gelen, bir yýldýz þekli ortaya
çýkar. “Hilal” Allah inancýný,
“Yýldýz” Peygamber’e baðlý-
lýðý dile getirir.  “La ilahe
illallah”, “Hilal” ile “Mu-
hammedün Resulullah”,
“Yýldýz” ile bayraðýmýza
nakþedilmiþtir. (HM)

Ziyaret sýrasýnda uyum sözleþmesi
tartýþýldý ve  insanlarýn birlikte yaþ-
amasý için dilin önemi vurgulandý.
Devlet Bakaný Hauber, 2004 yýlýn-
da Avusturya`lý ve yabancý ailele-
rin biraraya gelmesi için planlan-
mýþ toplantýlarýn uyumu kolaylaþ-
týrýcý ve teþvik edici rol oynayaca-
ðýný  düþündüðünü ayrýca ifade
etti. Devlet Bakaný Haubner Yeni
Vatan Gazetesi’ni eline alarak
„Gazeteyi tanýyorum ve en-
tegrasyonu önemli katkýlarda
bulunduðu biliyorum. Bize bu
sayýsýnýn bir nüshasý gelmiþti. Yeni
Vatan Gazetesi’nin tüm okuyucu-
larýna yeni yýlda saðlýk, mutluluk,
huzur ve baþarýlar dilerim“ dedi.
Entegrasyon Derneði`nden Doris
Kirilov-Krut ise Bakan Haubner`in
ziyaretinden dolayý gurur duydu-

klarýný belirtti. Kýsa adý IBA olan
Yabancýlar Entegrasyon ve
Dayanýþma Derneði’nin zor þartlar
altýnda tüm yabacýlara yardýmýný
ayrýca çok takdir ettiðini açýklayan 
Devlet Bakaný Haubner daha
sonra þunlarý ifade etti: 
“Avusturya’da yaþayan baþka
ülkelerden gelmiþ tüm insanlar
bizim için çok önemlidir. Bizler
gerek Partimiz gerek ise Hükümet
olarak tüm yabancýlarýn daha iyi
ortamlarda çalýþmasý ve yaþamasý
için elimizden geleni yapýyoruz ve
yapmaya devam edeceðiz. Bizlere
en büyük güç veren kaynak  iþte
böyle küçük ama ciddi bir þekilde
kendi çapýnda insanlýða hizmet
veren IBA gibi dernekler. Tüm
Dernek yönetimini ve üyelerini
hizmetlerinden ötürü kutlarým” 

Devlet Bakaný Haubner`den IBA’ya ziyaret!

Devlet Bakaný Haubner, IBA Derneðinden
Mustafa Delice ile birlikte okuyucularýmýza 

yeni yýl için en iyi dileklerini sundular.

Mödling-  Kýsa  adý  IBA  olan  Yabancýlar  Entegrasyon  ve  Dayanýþma
Derneði`ni  ziyaret  eden  Devlet  Bakaný    Ursula  Haubner,  derneðin
çalýþmalarýna  büyük  ilgi  gösterdi.

Türk Bayraðý’ndaki Ay-Yýldýz nereden gelmektedir?

VW arabalarýnda ve geniþ iç hacimli limuzinlerde 

Uzman
VW  satýn  alýn!!

!  Þimdi  Bonus  kazanýn  !

Depolanmýþ arabalar / Yeni arabalar
VW LT 32 kasalý araba TDI

2266..000000,,-  EEuurroo´́ddaann  bbaaþþllaayyaann  ffiiyyaattllaarrllaa,,  KKDDVV  ddaahhiillddiirr

VW T5 kasalý araba TDI
2200..000000,,-  EEuurroo´́ddaann  bbaaþþllaayyaann  ffiiyyaattllaarrllaa,,  KKDDVV  ddaahhiillddiirr

VW T5 Station, 9 koltuklu TDI
2277..000000,,-  EEuurroo´́ddaann  bbaaþþllaayyaann  ffiiyyaattllaarrllaa,,  KKDDVV++TTaaþþýýtt  vveerrggiissii  ddaahhiillddiirr

VW T5 Eurovan, 9 koltuklu TDI
3355..000000,,-  EEuurroo´́ddaann  bbaaþþllaayyaann  ffiiyyaattllaarrllaa,,  KKDDVV++TTaaþþýýtt  vveerrggiissii  ddaahhiillddiirr

VW T5 Multivan, 7 koltuklu TDI
4455..000000,,-  EEuurroo´́ddaann  bbaaþþllaayyaann  ffiiyyaattllaarrllaa,,  KKDDVV++TTaaþþýýtt  vveerrggiissii  ddaahhiillddiirr

!!  Yatýrýmýnýzý  þimdi  yapýn  !!
LT`lerde 1000 Euro´luk Bonus ve 

T5´lerde 700 Euro´luk Bonus kazanýn!!

Bu kampanya Avusturya depolarýnda bulunan 

araçlar için 31.12.2003 tarihine kadar geçerlidir.

PORSCHE WIEN OBERLAA, 1100 Wien

Oberlaa Str. 224, Tel. 01/688 75 21 3332

Resim ve daha detaylý bilgi: www.porscheoberlaa.at 
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ÝÝþþttee  DDiiee  PPrreessssee  GGaazzeetteessii’’nnddee
ççýýkkaann  hhaabbeerriinn  tteerrccüümmeessiinnii
ddookkuunnmmaaddaann  ookkuuyyuuccuullaarrýý-
mmýýzzýýnn  ddiikkkkaattiinnee  vvee  vviiccddaannýýnnaa
bbýýrraakkýýyyoorruuzz::

VViiyyaannaa  ((DDiiee  PPrreessssee))- Melike
S. adlý Türk haným  üç buçuk
gün boyunca Viyanalý bir
ailenin  küfürlerine, aþaðýla-
malarýna ve ''aptalca sözleri-
ne'' maruz kaldý. ATVplus
televizyonunun çarþamba
günleri yayýmlanan, ''Aile
Deðiþimi'' programýnda
yabancý düþmaný olan ve
kendisine bunu açýkça his-
settiren bir ailenin yanýna
gitmek zorunda kalan 35
yaþýndaki Melike'ye, bundan
piþmanlýk duyup duymadýðý

sorulduðunda, ''Hayýr, bu
programýn yapýlmasý iyi
oldu. Yabancý düþmanlýðý
sorununun hiç dile getiril-
memesi, bize birþey kazan-
dýrmaz. Bu tür küfür ve aþa-
ðýlanmalar her gün Türklere
karþý yapýlýyor. Bu bilinsin ve
halýnýn altýnda sürülmesin.
Tüm Avusturyalýlar bu aile
gibi deðil ama biz böyle aile-
ler ile çok karþýlaþýyoruz''
diyor.
Program konusunda kendi-
sine çok tepki geldiðini ve
bütün tepkilerin olumlu
olduðunu söyleyen Melike,
Viyanalý ailenin yanýnda bir
gece geçiren 6 yaþýndaki
oðlu Samin'in de iyi olduðu-
nu belirtiyor. Melike, oðlunu

böylesine düþmanca bir
atmosfere maruz býraktýðý
için uzmanlarca sert bir
þekilde eleþtirilmiþti. Hatta
seyirci toplama uðruna ço-
cuðun suistimal edildiði bile
söylenmiþti. Bu görüþ Meli-
ke'yi rahatsýz ediyor: ''Güçlü
olduðumu biliyorum. Ama
çocuðum için dayanýlmaz
bir hale gelirse, onu geri
çekerim'' diyen Melike, prog-
ramýn çocuk açýsýndan bazý
neticeler doðuracaðýný zan-
netmiyor. ''Bir gece pek
uyuyamadý, ama þimdi geç-
ti'' diyor hastabakýcý ve
Melike ile oðlunun yabancý
ailenin yanýndan ayrýldýktan
sonra ''Kedi ve çocuklar iyiy-
di, ama diðerleri deli'' dedi-

ðini ekliyor.
YYaabbaannccýý  AAiillee  KKaabbuussuu

Çekim yapýlýrken durumun
düþmanca bir baðýrýþ çaðýrý-
þa dönüþeceðini önceden
tahmin edemediðini söyle-
yen Melike, ''Hatta önce bu
eðlenceli olabilir diye düþün-
müþtüm'' diyor. Buna rað-
men bazen yabancýlara nasýl
davranýldýðýnýn gösterilmesi
gerektiðini savunan Melike,
''Bu ailedeki gibi insanlara
her gün rastlýyorum'' diyor.
Aþaðýlayýcý bakýþlarýn, böyle
davranýþlarýn en zararsýzý ol-
duðunu söylüyor ve ''Bir kýz
arkadaþýnýn trende radikal
saðcýlar tarafýndan dövüldü-
ðünü'' anlatýyor. Melike
ATVplus tarafýndan duru-

Allah’tan tüm Avusturyalýlar böyle deðil!

Avusturya’da ATVplus özel televizyon kanalýnda Türk ailesine küfür edilen programda acaba gizli
veya açýk bir þekilde Türk düþmanlýðý ortaya mý çýkarýldý? Gerçek hayattan kesitler altýnda‚ ”Aile
Deðiþimi” programý çerçevesinde günlerce yabancý düþmaný bir ailenin yanýnda kalan Melike S.
adlý Türk hanýmý Avusturya’nýn Die Presse Gazetesi’ne bundan piþmanlýk duymadýðýný ifade etti.
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mun ne kadar vahim olabile-
ceði konusunda uyarýlmamýþ
olmasýný, televizyonun suçu
olarak görmüyor ve ''çekim
ekibinin de çok þaþýrdýðýný''
belirtiyor. Peki çekime ara
vermeleri gerekmez miydi?
sorusuna ise ''Hayýr, ben teh-
likede deðildim ki. Etrafýmýz-
da çekim yapan bir sürü
insan vardý'' diye cevap veri-
yor. 
Melike gerçi evlerine gidece-
ði ailenin yabancýlar konu-
sunda önyargýlý olduðunu
bildiðini, ancak yabancýlar-
dan ''Sen bir Türksün yani
esirden farkýn yok'' ya da ''Siz
Türkler hiçbir þey yapmadan
rahata konuyorsunuz'' gibi
sözler edecek kadar nefret
edebileceklerini önceden
tahmin edemediðini söylü-
yor. Alt tabakadan Viyanalý
ailenin ''deðiþik olan herþeye
karþý olduðunu'' ifade eden
Melike, ancak doðrudan
kendisine yöneltilen saldýr-
ganlýk ve öfkeyi pek anlaya-
madýðýný belirtiyor. Melike
''Herhalde içinde bulunduk-
larý durumdan birinin so-
rumlu olmasý gerektiðini dü-
þünüyorlar'' diyor ve bu A-
vusturyalý aileye ''bir aile
terapisi yapmak için cesaret''
diliyor. Melike için sürekli içi
nefret dolu olarak yaþamak
zorunda olmak, çok feci
birþey. Bütün bunlarýn ''Tuhaf
bir tecrübe'' olduðunu itiraf
ediyor.
Analiz:
Yukarýda Avusturyalý Die
Presse Gazetesi’nde çýkan
gerçeklerin çok yumuþatýl-
mýþ hali. Viyanalý aile Türk
hanýmýna aðza alýnmayacak
küfürler ederken “Ay-Yýl-
dýz’a” küfür etmesi dikkat
çekti. Bu arada Viyanalý kü-
fürbaz ailenin annesi konu-

mundaki  Viyanalý haným,
Melike S. adlý Türk hanýmýn
eþi tarfýndan insanca karþý-
landý. Önüne yemek koyulan
restorantta içten davranan
Türk’e karþý Viyanalý haným
oðlu ile adeta hakaret yarýþý-
na girdiler. Viyanalý ýrkçý ha-
ným bir yandan Melike S.’in
eþine küfür ederken kravatlý
bir þekilde içeri gelen
Türk’ün kardeþine “Sen ho-
þuma gittin gel seni bi öpe-
yim” diyip tüm seyircilerin
oldukça midesini bulandýrdý.
Avusturya’da televizyonlarý
baþýnda ATVplus adlý prog-
ramý seyreden yerli ve ya-
bancýlar, bir insan olarak
utandýlar ve böyle insanlarýn
Viyana’da olduklarýný kafala-
rýn bir köþesine not ettiler.
Ünlü Krone Gazetesi’nin bile
bu yabancý aileye isyan et-
mesi ve böyle programlarýn
nasýl yapýlabileciðini günler-

ce yazmasý ve sonunda tele-
vizyon bölümünde “getürk-
te” program demesi  olduk-
ça düþündürücü idi. Yeni Va-
tan Gazetesi, Viyanalý bu ai-
lenin tüm Avusturyalýlarý
temsil etmediðini ve edemi-
yeceðinin altýný çizmeyi bir
borç bilir. Ama böyle ailele-
rin olmasý biraz ürkütücüdür
ve gerek Viyana’da gerek ise
Avusturya’da yaþayan Ana-
dolu’dan gelen insanlara
böyle davranan insanlar için
derhal polis-hukuk yolunun
açýlmasý gerekmektedir. Bu
iþin þakasý yoktur.  Bu olaya
en büyük tepkiyi Avusturya-
lýlar koymak zorundadýr.
Çünkü ortada bir habis has-
talýðý mevcuttur. 
Allah’tan çevremizde çok
kýymetli Avusturyalýlar var ve
bu içimize su döküyor.
Allah’tan bazen melek gibi
Avusturyalýllar bize bu çirkin
insanlarý unutturuyor.

22000044  AAvvrruuppaa  MMüüzzee

ÖÖddüüllüü  TTüürrkkiiyyee’’nniinn
Strassburg-  Trakya Üniversi-
tesi (T.Ü.) Sultan II. Bayezýd
Külliyesi Saðlýk Müzesi, Av-
rupa Konseyi’nin ödül jürisi
tarafýndan “2004 yýlý Avru-
pa Müze Ödülü”ne layýk
görüldü.

Strassburg’taki Avrupa Kon-
seyi ödül jürisi tarafýndan
yapýlan açýklamada “Müze-
nin, gelecekte batý ve doðu
Avrupa kültürleri arasýnda
yeni bir köprü vazifesi gör-
mesinin umut edildiðini”
bildirildi.
15. y.y. sonlarýnda Sultan II.
Beyazýd tarafýndan has-
tahane olarak yaptýrýlan kül-
liyede, ruhsal sorunlarý olan
hastalar müzik, su sesi ve
güzel kokularla tedavi edi-
liyordu. Günümüzde de
müzeyi ziyaret edenler su ve
müzik sesini dinleme olana-
ðý bulup, zamanýnda  has-
talarýn nasýl tedavi edildiðini
yaþama olanaðý bulabiliyor-
lar.
1977 yýlýndan beri her yýl
verilen “Avrupa Müze Ödü-
lü” ayný zamanda Avrupa’-
nýn kültür mirasýnýn deðer-
lendirilmesi ve bu mirasa sa-
hip çýkýlmasý amacýný taþý-
yor. Ödül, Avrupa Konseyi
Parlementerler Meclisi’nin
genel kurul toplantýlarý sýra-
sýnda düzenlenecek bir tö-
renle müze yöneticilerine
takdim edilecek.

27 Nisan 2004‘te yapýlacak
olan ödül töreninde Edirne
Müzesi’ne, ünlü heykeltýraþ
Joan Miro’nun yaptýðý tunç-
tan küçük heykel ve 5000
Euro deðerinde para ödülü
verilecek.
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Güvenlik x 4. Yeni G3X Justy AWD
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Infos: 0512/367 267
www.subaru.at

NIEDERÖSTERREICH: Gloggnitz: Raiffeisen-Lagerhaus. Pottenstein: Raiffeisen-Lagerhaus. Kilb: Raiffeisen-Lagerhaus. St Pölten: Raiffeisen-Lagerhaus. Türnitz: Raiffeisen-Lagerhaus. Kottes: Raiffeisen-Lagerhaus. 
Haidershofen: Lagerhaus Ramingdorf. Tulln: Nagel. Immendorf: Cemerka. STEIERMARK: Gams b. Hieflau: Schuller. Graz: Kastner. Schladming: Tschernitz. Breitenau a. H.: Wiltschnigg. Stubenberg: Windhaber. 
Hönigsberg: Rosegger. Deutschlandsberg: Paier. Gleinstätten: Paier & Paier. Predlitz: Prodinger. Öblarn: Tschernitz. Bad Mitterndorf: Nemetz. KÄRNTEN: Klagenfurt: Treff. Villach: Buchleitner Kötschach: Schwarzen-
bacher. Spittal a. d. Drau: Buchleitner. Obervellach: Wulz. Radenthein: Flath. Berg im Drautal: Stocker. SALZBURG: Stadt Salzburg: ÖFAG Salzburg. Puch b. Hallein: Gimpl. St.Michael: Neubauer. Piesendorf:
Neureiter. Lofer: Ernst Schmiderer. Saalbach: Hollin. Bischofshofen: ÖFAG Pongau. Wagrain: Emberger. Steindorf bei Straßwalchen: ÖFAG Flachgau. Abtenau: Buchegger. Bad Gastein: Lugger. TIROL: Itter: Fuchs.
Mutters: Gritscher. Längenfeld: Holzknecht. Stumm /Aschau: Larl. Imst: Strele. Kössen: Aicher. Kufstein: Gebrüder Fuchs. Steinach: Graber. Lienz: Rogen. VORARLBERG: Bludenz: Gunz. Höchst: Blum. Dornbirn:
Blum. Riefensberg: Häusler. BURGENLAND: Apetlon: Kettner. WIEN: 1110 Wien: Haller. 1220 Wien: KK Wien Nord. Vösendorf-Wien: Bulla. OBERÖSTERREICH: Traun: Sulzbacher. Eidenberg: Orgler.

YYeennii CCoommppaacctt--VVaann 
-- ssüürreekkllii ddöörrtt tteekkeerrlleekk ççeekkiiflflii,, 
-- yyüükksseellttiillmmiiflfl oottuurrmmaa ppoozziissyyoonnuu,, 
-- ddaahhaa ffaazzllaa yyeerr kkaappaassiitteessii,,
-- ÜÜccrreettssiizz ÖÖAAMMTTCC ggüüvveennllii kkuullllaann››cc›› kkuurrssllaarr›› iillee flfliimmddii ddaahhaa ddaa ggüüvveennllii..

Subaru G3X Justy AWD
€ 14.490,- inkl. NoVa u. Mwst.
Verbrauch kombiniert 6,9l/100km, CO2-Ausstoß 166g/km

*Gutschein erhältlich bei Kauf eines G3X Justy AWD. Gilt nicht für die gesetzlich vorgeschriebenen Trainings im Rahmen der Führerscheinprüfung.

1.3l/66 KW (90 PS), 5 vites, ABS, ön ve yan hava
yast›klar›, CD- radyo, hidrolik direksiyon, 
sis farlar›, merkezi kilit sistemi vb.

Klimaanlage nur ¤ 790,- inkl. NoVa u. Mwst.

3 y›l veya 100.000 km. garantili,

3 y›l kullan›labilinir garantili,

12 y›l paslanmaya karfl› garantili.

All Wheel Drive = permanenter Allradantrieb
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Bir eþ, iki çocuk, 8 diploma
Anadolu insaný dünya’nýn neresinde olursa

olsun azmi ve çalýþkanlýðý sayesinde baþarýya
giden yolu bulmakta zorlanmýyor.

Baþarabilmesi için ise gerekli olan sadece yüre-
ðinde bunu hissetmesi, istemesi ve çalýþmasý. 
VViiyyaannaa-  Seher Güner adlý
Sivas’ýn Yaylacýk köyünden
gelen haným, kýsa süre önce
geldiði Avusturya’da ilk ön-
ce Almanca öðrendi. Sonra
meslek kurslarýna gitti, bilgi-
sayar proðramýný öðrendi ve
dile kolay 8 diplomayý cebi-
ne koydu.  Anadolu’da den-
diði gibi altýn bilezikleri cebi-
ne koydu. Anadolu’dan ge-
lip azmeden bir hanýmýn
baþarýsý tüm hanýmlara
dünyanýn neresinde olursa
olsun baþarýya giden yol
azimli ve çalýþkan olmaktan
geçiyor olduðunu gösterdi.
Seher Güner baþarýya giden
yol için  “Baþarýya giden yo-
lu hanýmlarýmýzýn sadece

yüreðinde hissetmesi, iste-
mesi ve çalýþmasý gerekiyor“
diyerek kýsa ve öz olarak
anlatýyor. Ýnsanlar üç satýrý
okurken konsantre olamaz-
ken çok zor þartlar altýnda 8
diplomayý göz nuru ve ça-
lýþkanlýðý ile eline alan Seher
Güner Sivas’ýn Yaylacýk kö-
yünde 1973 yýlýnda doð-
muþ. Bakýn içimizden biri
olan Seher Güner haným
kendini Yeni Vatan Gaze-
tesi’ne nasýl tanýttý:“ 1973
Sivas Yaylacýk köyü doðum-
luyum. Köyde büyüdüm.
Ortaokul mezunuyum.
1995 yýlýnda Avusturya’da
iþçi olarak çalýþan eþimle
evlendim. 3 koca yýl, eþimin

yanýna gelebilmek için bek-
ledim. Aile Birleþimi yoluyla
eþimin yanýna evlendikten
üç yýl sonra  1999 yýlýnda
geldiðimde çok mutluydum.
Ýnsanýn eþinden uzakta ol-
masý o kadar zor ki...“

8 diplomalý Anadolu hanýmý
Seher Güner bunlarý anlatýr-
ken gözleri doluyor ve sözle-
rine þöyle devam ediyor:
“Avusturya’ya eþimin yaný-
na, koskoca üç yýl bekleyip
geldikten sonra burada ya-
þayan insanlarýmýzýn halini
görünce þükretmem gerekti-
ðini gördüm. Bazý aileler yýl-
larca eþinden ve çoluk çoçu-

ðundan ayrý yaþamak zorun-
da kalmýþlar. Üzücü bir du-
rum ve bunun deðiþmesi ge-
rekli.“ diyor.
PPeekkii  AAvvuussttuurryyaa’’yyaa  eeþþiinniinn
yyaannýýnnaa  ggeelleenn  SSeehheerr  GGüünneerr
hhaannýýmm  nnee  yyaappttýý??  MMeerraakk  eeddii-
yyoorruuzz..  NNaassýýll  AAllmmaannccaa  ööððrreenn-
ddii??  NNaassýýll  ççaallýýþþttýý??  NNaassýýll  hheerrkkeess
yyýýllllaarrccaa  AAvvuussttuurryyaa’’ddaa  yyaaþþaa-
mmaassýýnnaa  rraaððmmeenn,,  ddooððrruu  ddüü-
rrüüsstt  AAllmmaannccaa  kkoonnuuþþaammaazz-
kkeenn  oo  AAllmmaannccaa’’yyýý  nnaassýýll  ööðð-
rreennddii??    ÜÜssttüünnee  üüssttllüükk    ççookk
kkoollaayy  oollmmaayyaann  mmeesslleekk  kkuurrss-
llaarrýýnnaa  ggiittttii  vvee  88  ddiipplloommaayyýý
bbiirrddeenn  nnaassýýll  aallddýý??

Seher Güner haným sakince

Seher Güner ve arkadaþlarý ACDL kurslarý sýrasýnda 
eðitim gördükleri sýnýflarda.

Seher haným kurslara devam ederken eþinin en büyük
destekçisi olduðunu ifade ediyor.



1 kilosu € 3.98 14.1.04 tarihine kadar geçerlidir.

Prima Kost
Tütsülenmifl
Somon
200 gr

1 kilosu € 12.45

Chips
Sade yada 
ac›l›
200 gr

100 gram› € 0.28

Taze
Avusturya
Hindi gö¤üs eti
Kilosu

5.49

Jacobs Kaffee
Monarch
Çekilmifl yada çekirdek
500 gr
2.99 yerine 1.99

1 litre € 0.23/6 fiiflesi1 litre € 0.19
0.29

6 fiiflelik orjinal paket al›mlar›nda
% 17 indirimli

je Fl.je Fl.

2.49

1 kilosu € 5.98

Drautaler 
% 45 ya¤l›
500 gr

2.990.55
Waldquelle
Madensuyu
1,5 litre
1 fiiflesi 0.35

Formil
Dayan›kl›
Süt
% 0,5 ya¤l›
1litre

%33 indirimli

0.55

Daha fazla istiyorum.
Daha 

ucuzu olamaz !
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YYAAÞÞAAMM
sorularýmýzý, bir Anadolu
hanýmefensidine yakýþacak
bir þekilde yanýtlýyor: “Avus-
turya’da yaþayan eþimin
Türk vatandaþý olmasý sebe-
biyle, buraya geldiðimde ba-
na çalýþma müsadesi  ver-
mediler. Zaten Almanca bil-
mediðimden dolayý kimseyle
anlaþamýyordum. Bu arada
bir çocuðum oldu. Çocuð-
um biraz büyüyünce evde
oturmamýn imkansýz olduð-
unu anladým. Eþimin tavsiye-
siyle ““FFrraauueenn  TTrreeffff““  (Bayan-
larýn buluþmasý) adlý bir der-
neðin Almanca kurslarý ol-
duðunu öðrendim. Ýlk iki
gün ne yapacaðýmý, kiminle,
nasýl konuþacaðýmý bilmedi-
ðimden kapýlarýnýn önünde
dolaþtým. Sonra üçüncü gün
baktým Türkçe konuþan biri-
leri var, hemen gidip kursa
katýlmak istediðimi ve ne
yapmam gerektiðini sor-
dum. Þartlarý öðrendim.
Haftada iki gün Almanca
kurslarýna baþladým. 

Çocuða da bu arada eþim
bakýyordu. Burada temel
Almanca bilgilerini aldým ve
baþarý ile bu kursu bitirdim.
Sonra Viyana Üniversitesi’nin
Almanca kursuna yazýldým.
Toplam olarak 5 ay yoðun
Almanca kursu aldým…”

SSeehheerr  hhaannýýmm,,  bbuu  kkaaddaarr  kkýýssaa
ssüürreeddee  ggeerrççeekktteenn  ööððrreenneebbiill-
ddiinniizz  mmii??  
Seher haným gülümseyerek,
“Belki tam olarak deðil ama
evde çalýþýyorum, sürekli
almanca kanallarý dinliyo-
rum, anlamaya çalýþýyorum,
öðrenmek için elimden gele-
ni yapýyorum”.
PPeekkii  SSeehheerr  hhaannýýmm,,  bbuunnuunn
hhaarriicciinnddee  yyaannii  AAllmmaannccaa
kkuurrssllaarrýý  ddýýþþýýnnddaa  nneelleerr    yyaappýý-
yyoorrdduunnuuzz  vvee  yyaappýýyyoorrssuunnuuzz??

Seher Güner; “iþte bu soru
çok önemli!” dedikten son-

ra, insanlarýn devamlý ken-
dilerini eðitmelerini ve ilgi a-
lanlarýna giren konularda
kurslara gitmelerini gereklili-
ðini yineledi ve ekledi. “Ar-
kadaþlarýmdan hep etrafla-
rýnda duyduklarý yenilikler-
den beni haberdar etmeleri-
ni istiyordum. Bir arkadaþým
bana hanýmlar için bilgisayar
kursu verildiðini söyledi. He-
men gidip kayýt yaptýrdým.
Zaten buraya gelirken karar-
lýydým en kýsa zamanda bir-
þeyler öðrenip çalýþmaya
baþlayacaktým. Bu benim i-
çin güzel bir imkandý. Aslýn-
da bilgisayar kursu ile Al-

manca kursu ayný zamanlara
denk geldiði için biraz zor-
landým. Almanca’m da he-
nüz iyi deðildi ama arkadaþ-
larýmdan, eðer istersem
akþam kurslarýna katýlabile-
ceðimi öðrendim. Akabinde
de gündüz Almanca, akþam
bilgisayar kurslarýna  gittim.
Bu sýrada ikinci çocuðuma
hamileydim.“ 

SSeehheerr  hhaannýýmm,,  ppeekkii  hheemm  ggüünn-
ddüüzz  AAllmmaannccaa,,  hheemm  aakkþþaamm
bbiillggiissaayyaarr  kkuurrssuu,,  hheemm  eevv  iiþþ-
lleerrii,,  hheemm  bbiirr  ççooccuukk,,  hheemm  bbiirr
ddiiððeerrii  yyoollddaayykkeenn  hheeppssiinnii  nnaa-
ssýýll  aayyrrýý  aayyrrýý  bbaaþþaarrýý  iillee  yyüürrüüttttüü-

nnüüzz??  BBuunnuunn  ssýýrrrrýý  nneeddiirr??

Seher haným “Azmin elin-
den hiç bir þey kurtulmaz”
dedikten sonra, kendisine
“helal olsun size” dedirtecek
þu açýklamalarda bulundu:
“Evet ama bunlarýn yanýnda
bir de ehliyet kursu yapýyor-
dum. Türk ehliyetim vardý
ama buradakini alabilmek
için yeniden kurs yapmam
gerekiyordu ve de yaptým’’
AAnnaavvaattaannllaarrýý  TTüürrkkiiyyee  oollaann
bbiizzlleerr  bbuu  hhaannýýmmýýnn  bbuu  aazzmmiinnii
ggöörrüünnccee  kkoollttuukkllaarrýýmmýýzz  kkaa-
bbaarrmmaayyaa  bbaaþþllaaddýý  vvee  ssoonn  ssoo-
rruummuuzzuu  kkeennddiissiinnee  yyöönneellttttiikk..
SSeehheerr  hhaannýýmm  bbüüttüünn  bbuunnllaarrýý,,
yyaannii  AAllmmaannccaa,,  bbiillggiissaayyaarr,,
eehhlliiyyeett  kkuurrssllaarrýýnnýýnn  hheeppssiinnii  bbiirr
aarraaddaa  nnee  kkaaddaarr  ssüürreeddee  bbaa-
þþaarrddýýnnýýzz??
„Toplam yedi ay sürdü. Artýk
rahat Almanca konuþuyor,
alýþveriþe, doktora, heryere
kendim gidiyorum. Daha
önce hiç bilgisayar kullan-
mamýþtým, hemen her pro-
gramý kullanýyorum. uluslar-
arasý geçerli sertifikam var.“

Uluslararasý geçerli bilgisa-
yar Sertifikasýný almak hiç
kolay deðil. Bugün liseyi ve-
ya üniversiteyi bitirenler için
bile zor olan bu sertifikayý
alan Seher Güner bunun
yanýnda 8 diploma birden
almýþ durumda. Anadolu
kadýný isterse her þeyi yapa-
bilir. Buna inanýyoruz. Yeni
Vatan Gazetesi tüm okuyu-
cularýný Avusturya’daki Al-
manca ve meslek okullarýna
gitmelerini tavsiye ediyoruz.
Avusturya’da özellikle önü-
müzdeki yýllarda mesleksiz
ve Almanca bilmeyen insan-
larýn hali çok zor olacak.
Türk toplumu bireyleri özell-
likle çocuklarýna en iyi eðiti-
mi verirken kendileri de
böyle kurslara giderlerse
kazanan kendileri olacaktýr.

Seher þimdi elinde tuttuðu tüm Avrupa Birliði ülkelerde
geçerliliði bulunan Computer Führeschein ile hayatýnda

birçok þeyi deðiþtirebileceðine inanýyor.
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Yabancýlar 
için Almanca

Viyana-  Viyana Eyaleti
2004 yýlýnda “Daha
Fazla Almanca Kursu,
Daha Az Bürokratik
Engel ve Daha Fazla
Destek” baþlýðý ile “Dil”
konusunda atacaðý a-
dýmlarý bir basýn kon-
feransý ile açýkladý. 
Viyana Eyaletinin 2003
yýlýnda 170 Almanca
kursu ile 3500 yaban-
cýya Almanca baþlangý-
cý için destek verdiði
verilen bilgiler arasýnda
idi. Avusturya Hükü-
meti’nin Uyum Anlaþ-
masý (Integrationsver-
einbarung) baþlýðý ile
çýkardýðý yabancýlarla
ilgili son kanunlardan
bir tanesine göre 1 O-
cak 1998 yýlýndan son-
ra Avusturya’ya gelen
yabancýlar oturma mü-
sadesi alabilmek için az
da olsa Almanca dilini
kurslara giderek öð-
renmek zorunda. Ýstis-
nalar konusunda son
kararý, oturma müsa-
desini veren daireler
karar veriyor. 
Oturma müsadesini
veren memurlar, Avus-
turya’ya gelen ve tek-
rar oturma müsadesi
almak isteyen kiþinin
Almanca bilgisi konu-
sunda karar verebiliyor.
18 aylýk Almanca kur-
sunu ziyaret edip dip-
loma alanlarýn kurs üc-
retlerinin yüzde 50’sini
devlet geri ödüyor. 

Ödenecek  miktar  en
fazla  182  Euro  ile  sýnýr-
landýrýlmýþ  durumda.    

BBrrüükksseell-  Baþbakan Tayyi p Er-
doðan, dün Belçika'nýn baþ-
kenti Brüksel'de görüþtüðü

Türk dernekleri yöneticilerine
‘‘Camii yaptýrdýðýnýz yeter.
Artýk okul yaptýrýn’’ mesajýný
verdi.
Erdoðan ve Dýþiþleri Bakaný
Abdullah Gül, AB Anayasa-
sý'nýn ele alýnacaðý zirveden
önce, zamanlarýnýn büyük
bölümünü kentteki Türk va-
tandaþlarýyla geçirdiler. Ulu
Camii'de cuma namazý da
kýlan Erdoðan ve Gül, namaz
çýkýþýnda cami yöneticilerinin
‘‘Baþbakan'ýn elini öpmeyin’’
uyarýsý yaptýðý Türklerle tek
tek tokalaþtý.
Baþbakan Erdoðan, biraraya
geldikleri Türk dernek yöne-
ticilerine, ülkedeki Türk ço-
cuklarýnýn gidebileceði okul

sayýsýnýn az olmasýný þikayet
ederek, ‘‘Artýk camii yerine
okul yapýn, projelerinizi okul
yapýmýna yönlendirin’’ dedi.

Belçika'daki Türk okullarýnýn,
Avrupa’daki tüm Türk okul-
larý gibi, bulunduklarý ülke-
nin eðitim sistemine entegre
olmasý gerektiðini belirten
Erdoðan, ‘‘Bu entegrasyon
için gayret göstermeliyiz.
Kendi okullarýmýzý kolej sevi-
yesine çýkarmamýz lazým. Ço-
cuklarýmýzýn okuma oranýný
artýrmalýyýz. Buralarda yetiþ-
tirilen gençler, üniversiteler-
de okumalý. Çocuklarýmýz
Türkiye'nin bir elçisi gibi ye-
tiþmeli’’ ifadelerini kullandý.

“Cami yaptýrdýðýnýz yeter, artýk okul yaptýrýn”

Wiener  Neustadt-  Avus-
turya’da hükümetin hazýr-
ladýðý yeni Ýltica Yasasý 1
Mayýs 2004 tarihinden  iti-
baren yürürlüðe girecek.
Yasa, Avusturya’da birçok
Parti ve Sivil Toplum Örgü-
tü tarafýndan eleþtirilirken
özellikle ÖVP ve FPÖ Partisi
tarafýndan destekleniyor
ve birçok sorunu da  çöze-
ceði ifade ediliyor. Bu ko-
nu ile ilgili geçtiðimiz gün-
lerde  Wiener Neustadt A-
levi Kültür Derneði merke-
zinde  Yeþiller Partisi tara-
fýndan düzenlenen toplan-
týnýn konusu “Avusturya’-
da Yeni Ýltica Yasalarý ve
Ýlticacýlarýn Sorunlarý” idi.

Yeþiller Partisi’nin (Die
Grünen) Wiener Neustadt
þubesi tarafýndan düzenle-
nen toplantýsýna Yeþiller
Partisi Yabancýlar ve Ýnsan

Haklarý Danýþmaný Alev
Korun katýldý. Korun, A-
vusturya Hükümetin  son
Ýltica Yasasý’nýn Cenevre
Ýltica Yasasý’na aykýrý oldu-
ðunun altýný çizdikten son-
ra þunlarý söyledi: “Avus-
turya ÖVP ve FPÖ koalis-
yon hükümetinin desteði
ile 1 Mayýs 2004 yýlýnda
yürürlüðe girecek olan ye-
ni Ýltica Yasasý  iltica baþvu-
rularýný daha hýzlandýra-

cak. Yeþiller Partisi, Avus-
turya Sosyalist Partisi (SPÖ)
ve birçok Sivil Toplum Ör-
gütü bu son Ýltica Yasasý’-
nýn karþýsýndadýr. Hükümet
neredeyse tüm Ýltica baþ-
vurularýnýn Ekonomik Ýltica
olarak görüyor. 
Böylece hükümet ilticacýla-
rý daha çabuk cevap vere-
cek. Hükümetin bu Ýlitica
Yasasý Cenevre Mülteci
haklarýna aykýrýdýr”. 

“Bu yasa Cenevre Mülteci Yasasý’na aykýrýdýr”
Yeþiller’den    Alev  Korun    hükümetin  son  Ýltica  yasasý  sert  tepki  gösterdi

Alev Korun (ortada) toplantýda mülteci yasasýný eleþtirirken.

BBaaþþbbaakkaann  EErrddooððaann  BBrrüükksseell’’ddee  TTüürrkk  vvaattaannddaaþþllaarrýýnnaa  hhiittaapp  eettttii::

Baþbakan Erdoðan Brüksel’de halka
hitabýnda “Cami yaptýrdýnýz yeter,

artýk okul yaptýrýn” dedi.



1Ekim 2003 den itibaren
WIENSTROM, WIEN-
GAS ve FERNWÄRME
tek bir flirket ad› alt›nda
temsil edilmektedir. Yani
WIEN ENERGIE de. Bu
günün önemi ad›na bir 

daha zar at›n›z.
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WIEN ENERGIE sizleri en h›zl› bir
flekilde hedefinize ulaflt›r›r.

Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.

D A  B I N  I C H  M I R  S I C H E R .

Elektrik, gaz ve uzaktan
›s›tma ilgili bilmek
istedi¤iniz bütün

sorular›n›z için üüccrreettssiizz
tteelleeffoonn hatt›m›z 

00880000 550000 880000 oldu¤unu
biliyorsunuz. 

3 basamak ilerleyiniz.

Mariahilfer Straße 63 de
bulunan WWIIEENN EENNEERRGGIIEE

HHAAUUSS de Enerji
kulan›m›n›z ile ilgili ücret-

siz bir bilgi görüflmesi
yap›yorsunuz. Bir daha

zar at›n›z.

Yürüyen
merdivenleri
kullan›n›z.

Tafl›nd›n›z ve WWIIEENN
EENNEERRGGIIEE´nin sizlere

sundu¤u baflang›ç paketi-
ni ücretsiz olarak müflteri
temsilcili¤inden ald›n›z. 
3 basamak ilerleyiniz.

Yeni kay›t, nakil, sayaç
ve banka hesap kontrolü

gibi fleyleri, online
hatt›m›z 

wwwwww..wwiieenneenneerrggiiee..aatt den
de takip edebilirsiniz.
2 basamak ilerleyiniz.

Tafl›n›yorsunuz ve hatt›-
n›z›n nakilinin online

arac›l›¤› ile yapmak isti-
yorsunuz. Ancak ‹nternet

adresini unuttunuz. O
zaman ö¤renmek 

için 39´a kadar 
geri gidiniz.

FF‹‹NN‹‹SSHH
Tebrikler! Do¤ru Enerji

‹flletmecili¤i ile her
zaman kazan›rs›n›z.

1Ekim 2003 den beri elektrik, gaz ve uzaktan ›s›tma iflletmeleri, tek bir flirket ad›
alt›nda temsil edilmekte. Buda çal›flanlar›m›z›n, sizlerin sorular›yla daha çabuk ve daha
titizlikle ilgilenebilecekleri anlam›na gelmektedir. Ayn› zamanda oyunumuz sayasinde
hizmet, olarak sundu¤umuz tekliflerin bir bölümünüde yak›ndan tan›m›fl oluyorsunuz.
Bizimle ilgi daha çok bilgiyi www.wienenergie.at de bulabilirsiniz.
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“Yem deposu olan 

BBaadd  VVöössllaauu-  TTaanneerr  GG..  aaiilleessii
1155  yyýýllddýýrr  KKaannaallggaassssee´́ddeekkii
eevvddee  yyaaþþýýyyoorr..  AAnnccaakk  ggeeççeenn
aayy  „„BBaadd  VVöössllaauu  bbeelleeddiiyyeessii-
nniinn  vveerrddiiððii  kkaarraarrddaann  ddoollaayyýý
bbuu  ggüünnlleerrddee  ssookkaakkttaa  kkaallmmaa
iihhttiimmaallii  iillee  kkaarrþþýý  kkaarrþþýýyyaallaarr..

Bayan G. hazýrlýksýz yakalan-
dýklarý bu durumla ilgili ola-
rak  çaresizlik ve ümitsizlik  i-
çerisinde kýsa adý IBA olan
Entegrasyon ve Danýþma
Derneði’ni (Integration ve
Beratungverein für Auslän-
der)  arayarak içinde bulun-
duklarý durumu þöyle anlat-
tý: “7 Ekim tarihinde oturdu-
ðumuz binada, bina polisi
tarafýndan denetim yapýl-
maya baþlandý. Bu denetim-

ler sonrasýnda Bad Vöslau
Belediyesi’nden (Stadtge-
meinde) bize bir tutanak gel-
di. Bu tutanakta, bina sözle-
þmesinde, oturduðumuz e-
vin aslýnda bir yem deposu
olarak  geçtigi, bu nedenle
ev olarak kullanýlmasýnýn ka-
nuna aykýrý olduðu yazýyor-
du. 23 Ekim`de bize bildiri-
len bu karara göre 4 hafta
içerisinde evden çýkmamýz
gerekiyor“

Bu konuyla ilgili olarak En-
tegrasyon Derneði`nden
Doris Kirilov-Krutz, Yeni Va-
tan Gazetesi’ne konu ile ilgi-
li þunlarý söyledi: “Taner G.
ailesi 15 yýldan beri bu evde
oturuyor ve bu ev için kira ö-

düyor. Þimdi ise belediye a-
niden bu evin aslýnda kirala-
namayacaðýna dair karar ve-
riyor. Ýnsanlar bu aileyi ba-
sitçe sokaða atamazlar. Bu
olayda ailenin hiçbir suçu
yok. Baþkalarý tarafýndan bir
hata yapýlýyor ve bu  hatanýn
yükü suçsuz insanlarýn üze-
rine  atýlmaya çalýþýlýyor. Bu
görülmemiþ bir olay!“.

Geçtiðimiz günlerde bu du-
ruma çözüm bulmak ama-
cýyla Entegrasyon Derneði`-
nden Mustafa Delice, Doris
Kirilov-Krutz ve Taner G. çif-
ti, Bad Vöslau Belediye Baþ-
kaný Christoph Prinz`ü ma-
kamýnda ziyaret ettiler. 
Bu kabul edilemez ve haksýz

durum karþýsýnda þaþýran
Belediye Baþkaný, tüm ola-
naklarýný kullanarak yardým
edeceðini belirtti.

Konuþma sýrasýnda son de-
rece ümitsiz ve kaygýlý  oldu-
ðu gözlenen Taner G. için
Doris Kirilov-Krutz “Taner G.
ona ve ailesine bundan son-
ra ne olacaðýný bilemediði
için tedirginlik içersinde. Biz
yardýmsever birisinin bu ai-
leye yardým edeceðini umu-
yoruz. Bu mütevazý ailenin
sadece küçük bir meskene
ihtiyacý var” dedi.

Taner G. ailesine yardým
edebilecek durumda olanla-
rýn  Yabancýlar için Entegras-

15  yýldýr  oturduklarý  evin  belediye  yetkililerince  kayýtlara  göre  aslýnda  bir  yem  deposu  olduðu
anlaþýldý.  Türk  ailesi  yeni  yýla  girerken  belediye’den  gelen  kötü  haber  ile  yýkýldý,  “Yem  deposu
olan  evi  hemen  terk  edin.”  Aileye  þimdi  kim  yardým  edecek?

Bad  Vöslau  Belediyesi  bu  evin,  yem  deposu  olduðu  ve  burada  bir  insanýn  yaþayamayacaðý  kararýný  verdi.  
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evi  derhal boþaltýn”
yon ve Danýþma Merkezi’ne
baþvurmalarý yeterli olacak-
týr.  

DDeerrnneeððiinn  AAddrreessii  þþööyyllee::  
A-2340 Mödling, 
Neusiedlerstr.11, 

Tel.: 02236/ 20 50 13 
Fax: 02236/ 20 50 95

Dernekte görüþülebilecek
kiþiler:
Bayan Doris Krutz  veya
Bay Mustafa Delice. 

Çileli Türk ailesi yem deposu olduðuna karar verilen evde
bir arada görülürken.

MMaavvii  bbiillddiirriiyyoorr......
VViiyyaannaa-  PPoolliiss,,  BBuullggaarriissttaann’’
ddaa  ttuuttuukklluu  bbuulluunnaann  kkaattiill
zzaannllýýssýýnnaa  aaiitt  ddeelliilllleerr  aarraayyaa
dduurrssuunn  YYeennii  VVaattaann,,  ppoolliissiinn
oollaayy  yyeerriinnddee  eess  ggeeççttiiððii  bbiirr
aayyrrýýnnttýýyyýý  yyaakkaallaaddýý..
RReessiimmddee  ggöörrüünneenn  PPoosstt-
ppaarrkkaa  aaiitt  ggiirriiþþ  kkaappýýssýýnnaa
ttýýrrmmaannaarraakk  aarrkkaa  ttaarraaffaa
kkaaççaann  kkaattiill,,  kkaappýý  ppaarrmmaakkllýý-
ððýýnnaa  ttýýrrmmaannýýrrkkeenn  ppaarrmmaakk
iizzlleerrii  bbýýrraakkttýý  aammaa  oollaayy  yyeerriinnii
iinncceelleeyyeenn  ppoolliiss  ggöörrggüü  ttaannýý-
kkllaarrýýnnýý  ddiinnlleeddiiððii  hhaallddee  oorraa-
ddaa  ppaarrmmaakk  iizzii  aarraaþþttýýrrmmaassýý
yyaappmmaaddýý..
Sizlere 17.ci Viyana da iþle-
nen cinayeti manþetten ha-
ber olarak vermiþtik,ilerley-
en polis takibatlarýný sizler
adýna yakýndan takip et-
mekteyiz. Polisin dikkate al-

madýðý önemli bir ayrýntýyý
görgü tanýklarýnýn ifadeleri-
ne dayanarak açýða çýkartt-
týk.
Resimde görülen Postamt’a
ait ambarlarýn, iki buçuk
metre yüksekliðindeki giriþ
kapýsý, heybetli görüntüsü
ile KATÝL’in parmak izlerini
taþýyor. Olay günü olay yeri-
ne intikal eden polislere
tanýklýk eden mahalle sa-
kinleri katilin kaçtýðý yeri
gösterdiler ve dediler ki,
“Katil buradan kaçtý”, 
O her kimse onun parmak
izleri bu kapýnýn üzerinde
bulunuyor çünkü kapý gü-
venlikli bir kapý, katilin üze-
rinden týrmanarak atladýðý,
bir çok kiþi tatrafýndan gö-
rüldüðüne göre ve o yükse-
klikteki kapýnýn tepesinde

baþka kimsenin parmak izi
olamayacaðýna göre  polis
bunu dikkate almalýydý. Bu
taným aynen polislere ta-
nýklar tarafýndan yapýldýðý
halde, polislerin oradan
parmak izi almadýklarýný o-
raya toplanan yaklaþýk 50
kiþilik bir grup müþehade
etti. Þimdilerde ise Bulga-
ristan’da tutuklu bulunan

katil zanlýsýnýn Avusturya’ya
getirilmesi için polisin ip
ucu bulmakta zorlandýkla-
rýný söylüyor buda yetmez-
mis gibi ölen kadýnýn defa-
larca polise kocasý tarafýn-
dan ölüm tehditi aldýðýný
bildirdiði, þahit olarak otur-
duðu binanýn kiracý yöneti-
cisininde hazýr bulunduðu
ortaya çýktý...

Katilin parmak izleri burada
PPooll iissiinn  ddiikkkkaattee  aallmmaaddýýððýý  vvee  bbuu-
llaammaaddýýððýý  iizzlleerrii   YYeennii  VVaattaann  bbuulldduu..

Resimde  görünen
Postpark’  a  ait  giriþ
kapýsýna  týrmanarak
arka  tarafa  kaçan
katil,  kapý  parmaklý-
ðýna  týrmanýrken
parmak  izleri  býraktý
ama  olay  yerini  ince-
leyen  polis  görgü
tanýklarýný  dinlediði
halde  orada  parmak
izi  araþtýrmasý  yap-
madý.
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Avrupa Birliði (AB)
Komisyonu yetkilileri
Türkçe öðreniyorlar!

Brüksel- Avrupa ile olan müna-
sebetler sýklaþtýkça AB Komis-
yonu üyeleri arasýnda Türkçe
öðrenenler de artýyor.

Avrupa Birliði (AB) Komisyonu
yetkilileri arasýnda Türkçe öðre-
nenlerin sayýsý artmaya baþladý.
AB Komisyonu'nun geniþleme-
den sorumlu Genel Müdürlük
yetkilileri, baþta Komisyon'un
Türkiye bölümü çalýþanlarý
olmak üzere, Türkçe öðrenen ve
Türkçe konuþabilen sayýsýnýn
arttýðýný belirtiyorlar. Yetkililer,
AB'deki resmi diller dýþýnda
ençok ilgi gösterilen dillerin
baþýnda Türkçe'nin geldiðini
ifade ediyorlar.

AB'nin, Türkiye'ye yaptýðý mali
yardýmlarýn arttýðýný ve artacaðý-
ný da vurgulayan yetkililer,
Türkçe'ye olan ilginin bir nedeni
olarak belirtilirken, diðer bir
nedenin de, Komisyon yetkilileri-
nin, Türkiye'deki geliþmeleri
yakýndan takip edebilme ve
Türkiye'den gelena sivil toplum
kuruluþlarýyla daha iyi iliþki kura-
bilme amacýnýn da diðer bir
neden olduðu belirtiliyor.

Komisyon yetkilileri, AB'ye aday
olan 13 ülkeden Türkiye dýþýnda,
yoðun bir tanýtým kampanyasý-
nýn gerçekleþtirildiðini vurgula-
yan yetkililer, özellikle 10 ülke-
nin, Brüksel'de yoðun bir tanýtým
kampanyasý gerçekleþtirdiðini,
Türkiye'nin de kültürünü tanýt-
mak amacýyla daha sýký bir kam-
panya gerçekleþtirebileceðini
iþaret ediyorlar.

Ýstanbul'da  yapýlacak  olan
Eurovizyon  yarýþmasýnda
Türkiye'yi  temsil  edecek  o-
lan  Athena:  “Küpe  ve  döv-
melerimiz  nedeniyle  bizi
Türkiye’ye  uygun  bulma-
yanlar,  Türkiye’yi  pek  iyi
takip  edemiyor  bizce.
Sahneye  tellak  kýlýðýnda
da  çýkabiliriz”.  þeklinde
konuþtu.
ÝÝ ss ttaannbbuull - Eurov izyon’da
Türkiye’yi temsil etmeye ha-
zýrlanan Athena, 3 tane ingi-
lizce parça hazýrlayacaklarýný
ve parçalarýn stillerinin birbi-
rinden farklý olacaðýný söy-
ledi. Oryantal tarzlarýný ko-
ruyacaklarýný söyleyen grup
üyeleri, bugüne kadar de-
vam eden eleþtirilerden artýk

sýkýldýklarýný ifade ettiler.
Grup üyeleri, “Küpe ve döv-
melerimiz nedeniyle bizi
Türkiye’ye uygun bulmayan-
lar, Türkiye’yi pek iyi takip
edemiyor bizce. Dansöz ya
da Osmanlý kýyafetleri artýk
bir kliþe haline geldi. Zaten
biz bunu müziðimizde ve
özümüzde barýndýrýyoruz.
Ama her defasýnda bunlarý
insanlarýn gözüne sokmak
rutine girer. Ama kim bilir,
belki de sahneye tellak ola-
rak çýkarýz.” dediler. 

Athena, “En önemli sorum-
luluðumuz Türkiye’nin taný-
týmýna saðlayacaðýmýz katký-
dýr. Baþarýsýzlýk, kariyerimizi
aþaðý ya da yukarý yönde
etkilemez” dedi.

“Sahneye tellak kýlýðýnda çýkarýz”

2004 yýlýnda Türkiye’de yapýlacak
olan Eurovizyon þarký yarýþmasýn-

da, Türkiye’yi Athena grubu 
temsil edecek.

VViiyyaannaa-  Viyana’da U3 metro
yolunu ve Linz`deki ulaþým
sistemlerini yapan Avusturya
menþeli Bombardier firmasý
tarafýndan Ýstanbul þehri için
yapýlacak olan Metro siste-
minin þu an 55`inin altyapý
çalýþmalarýnýn tamamlandýðý
öðrenildi. 
Yapýlan sözleþmenin, 80
milyon Euro’luk kýsmýný
Bombardier Firmasý üstlenir-
ken, geri kalan 47 milyon
Euro’luk kýsmýný ise, proje-
nin Türk ortaðý olan Yapý
Merkezi Þirketi`nin  üstlen-
diði açýklandý.

Yine Bombardier þirketi tara-
fýndan Eskiþehir`de yapýlan
14,2 kilometre uzunluðun-
daki tramway sisteminin bir

bölümünün elektrik teçhiza-
týnýn tamamlandýðý belirtilir-
ken, yatýrýmýn 2004 yýlýnda
biteceði ve sistemin çalýþ-
maya hazýr hale geleceði
öðrenildi.

Ayrýca 21.11.2003 tarihin-
de, Ýstanbul için gönderile-
cek olan trenlerin son kýsmý-
nýn sözleþmesinin  Türkiye`-
nin Viyana Büyükelçiliði’ne i-
letildigi açýklandý.

Avusturya’dan  “Bombardier-AAustria  Transportations”  þirketi    Ýstanbul  ve

Eskiþehir`e  166  Milyon  Euro  deðerinde  þehir  içi  tramvay  ve  þehirler  arasý

trenler  gönderiyor.

Avusturya’dan Türkiye`ye Tramvay Sistemi 
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VViiyyaannaa- Tirajý günde 115 bin
olan liberal sað eðilimli Die
Presse Gazetesi’nin 29 Ka-
sým tarihli hafta sonu sayý-
sýnda,(10.sayfa), yukarýdaki
baþlýk altýnda yayýmlanan
Brüksel çýkýþlý ve “and” ru-
muzlu yazýnýn çevirisini oku-
yucularýmýzýn dikkatine su-
nuyoruz: 
Ýçiþleri Bakaný Ernst Strasser,
geçen haftalardaki terörist
saldýrýlarýn ardýndan Tür-
kiye'nin entegrasyon süreci-
nin hýzlandýrýlmasýna iliþkin
çok sayýdaki çaðrýlara katýl-
mýyor. ''Basklardaki terör yü-
zünden AB'ye katýlýmýn hýz-
landýrýlmasýnýn gerekip ge-
rekmediðini kimse þimdiye
kadar tartýþmak istemedi“
þeklinde konuþan Strasser,
dikkatin daha çok insan
haklarý gibi temel sorunlara
yöneltilmesi gerektiðini be-
lirtti. Strasser Die Presse Ga-
zetesi’yle yaptýðý söyleþide,
Avusturya tarafýndan kabul

edilen sýðýnmacýlarýn arasýn-
da sýk sýk Türk vatandaþlarý-
na rastlanýldýðý sürece, ''AB
açýsýndan Türkiye ile yoðun
bir entegrasyon süreci düþü-
nülemez'' dedi.

Strasser ayrýca Ankara'nýn
bir iade anlaþmasýnýn imza-
lanmasýna karþý direnmesi-
nin de ''anlaþýlýr gibi olmadý-
ðýný'' belirtti. AB, üçüncü
ülkeleri yasadýþý göç edenleri
geri almakla yükümlü kýlan
anlaþmalar imzalamaya çalý-
þýyor. AB de Türkiye'yi bu
konudaki tereddütlü tutum-
undan dolayý birçok kez ele-
þtirdi. Almanya Baþbakaný
Gerhard Schröder daha
Çarþamba günü, Türkiye'nin
entegrasyonunun ''Almanya
ile Avrupa'nýn güvenliðini
artýrabileceðini'' vurgulamýþ-
tý. AB Komisyonu'nda da bu
tez savunuluyor. 

Kaynak: Die Presse

Die Presse: “Strasser: Türkiye’nin
entegre olmasý düþünülemez”
ÝÝççiiþþlleerrii  BBaakkaannýýnnaa  ggöörree,,  TTüürrkklleerr  ssýýððýýnnmmaa  bbaaþþvvuurruussuunnddaa
bbuulluunnmmaakk  iiççiinn  ssýýrraayyaa  ggiirreerrkkeenn,,  TTüürrkkiiyyee  AABB  üüyyeessii  oollaammaazz..

Yeni Vatan
Gazetesi’nde

çalýþmak  
ister misiniz?

Haber kadrosunu günden güne güç-

lendiren Yeni Vatan Gazetesi, dene-

yimli haberciler arýyor.

Haberciliðine güvenen,  muhabirlik

konusunda deneyimli habercilerin

aþaðýdaki  mail adresine e-posta

veya Yeni Vatan Gazetesi adresine

posta yolu ile  özgeçmiþlerini ve iþ

tecrübelerini içeren bir baþvuruyu,

telefon ve adreslerini özellikle yaza-

rak yapmalarý rica olunur.

Yeni Vatan Gazetesi

e-mail:  redaktion@yenivatan.com

Posta Adresi:
Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70
A-1014 Wien 

Avusturya Ýçiþleri Bakaný ÖVP’li Ernst Strasser
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Bu  sayýmýzda  size  Avus-
turya’ya  ilk  gelen  Türkler-
den  birisi  olan  Mehmet
Ali  Gürkan’ý  tanýtacaðýz.
M.  Ali  Gürkan’ýn  pek  çok
insanda  olmayan  bir
özelliðe  sahip.

Avusturya’nýn en büyük
opera sanatçýsý olan Johan-
nes Heesteers’e neredeyse
ikizi kadar benziyor. Avus-
turya’ya 1960 yýlýnda Teknik
Üniversite’de okumak için
gelen Gürkan, o yýllarda tüm
Avusturya’da ancak 40 ka-
dar Türk vatandaþý bulundu-
ðunu ifade ediyor. Ýnþaat
mühendisi olarak Viyana
Teknik Üniversitesi’ni  bitiri-

yor ve çalýþmaya baþlýyor.
Evlenip iki çocuk sahibi olan
Gürkan daha sonraki yýllar-
da bazý arkadaþlarý ve eþi
tarafýndan Johannes Hees-
teers’e benzetiliyor. Bundan
sonrasýný kendisi þöyle anla-
týyor:

2003 Aralýk ayýnda 100. ya-
þýný kutlayan Avusturya’nýn
efsane sanatçýsý Heesteers’e
en fazla benzeyen kiþiyi bu-
labilmek amacýyla geçtiði-
miz ay bir yarýþma açýlmýþ.
Eþim benim fotoðraflarým-
dan bir kaçýný ORF’ye gön-
dererek benim adýma yarýþ-
maya katýlmýþ. Daha sonra
yapýlan elemelerde ben fina-
le kalan resimler arasýnday-
mýþým. Beni telefonla ara-
yarak tam bir karar vereme-
diklerini, bir defa da benim-
le görüþmek istediklerini bil-
dirdiler. ORF’nin eðlence
programlarý sunucusu Tim
Langen ile buluþtuk. Beni
görünce ve biraz konuþunca
hayretini gizleyemediðini

sadece yüzümün deðil sesi-
min, konuþma þeklimin, ha-
reketlerimin de Heesteers’e
inanýlmaz þekilde benzediði-
ne, artýk hiç þüphesi kalma-
dýðýný söyledi.
Bunun üzerine beni Mü-
nih’te yapýlacak olan Hees-
teers’in 100. yaþgünü kutla-
malarýna davet etti. 

Önce ORF’de Wilkommen
Österreich programýna katýl-
dým. Daha sonra eþimle bir-
likte Münih’e giderek kutla-
malara ve gösteri programý-
na katýldým. Münih’te büyük
sanatçý Heesteers ile tanýþ-
tým. Ayrýca gösteriye davetli
Zilk ve eþi Dagmar Koller,
Otto Schenk, Nadja Tiller
gibi daha pek çok tanýnmýþ
sanatçýyla tanýþtým. Hoþ bir
hafta sonu oldu. Orada da
herkes benzerliðim konu-
sunda hayretlerini belirtti.
Bunlar benim gibi sýký ve
disiplinli çalýþan birisi için bir
nevi hoþ bir eðlence oldu
diyebilirim.” 

Heesteers’in ikizi
Mehmet Ali Gürkan
Avusturya’nýn en bü-
yük opera sanatçýsý
olan Johannes Hees-
teers’e neredeyse ikizi
kadar benziyor.

Mehmet Ali Gürkan benzerlikleri gözlerden kaçmayan, opera sanatçýsý olan 
Johannes Heesteers’le birlikte
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VViiyyaannaa-  AAvvrruuppaa’’nnýýnn  ggööbbee-
ððiinnddee,,  iinnssaann  hhaakkllaarrýýnnýýnn  eenn
bbaaþþttaa  ssaavvuunnuuccuussuu  üüllkkee  oollaann
AAvvuussttuurryyaa’’nnýýnn,,  bbiirr  ttaarriihh,,  kküüll-
ttüürr  vvee  ssaannaatt  þþeehhrrii  oollaann  VVii-
yyaannaa’’ddaa  bbuuggüünn,,  bbaazzýý  iinnssaann-
llaarrýýnn  yyaaþþaamm  kkooþþuullllaarrýý  hheerr
ttüürrllüü  ssttaannddaarrttýýnn  aallttýýnnddaa  vvee
zzoorr  kkooþþuullllaarrddaa  ddeevvaamm  eeddiiyy-
oorr..  HHaakkllaarrýýnnýý  ssaavvuunnmmaayyýý,,  yyaa-
ssaallaarrýýnn  kkeennddiilleerriinnee  vveerrddiiððii
iimmkkaannllaarrýý  kkuullllaannmmaayyýý  bbiillmmee-
yyeenn  ppeekk  ççookk  iinnssaann  hhaayyaattýýnnýý
eenn  zzoorr  kkooþþuullllaarrddaa,,  ssooððuukk,,
kkaarraannllýýkk,,  ppiiss,,  bbaakkýýmmssýýzz  eevvlleerr-
ddee  vvee  oorrttaammllaarrddaa  yyaaþþaayyaarraakk
ggeeççiirrmmeeyyee  ççaallýýþþýýyyoorr..  
20 yýl önce Urfa’dan kalkýp
tahsil için Avusturya’ya
gelen Þevket Özmen de bu
vatandaþlarýmýzdan birisi.
Üç çocuðu ve eþiyle beraber

1996 yýlýndan
beri 11. Viyana’-
da 310 bin þilin
Ablöse (hava pa-
rasý) ödeyerek
girdikleri tek o-
dalý bir evde otu-
ruyorlar. Evin o-
turum hakkýný satýn almýþlar.
Ama daha sonra binanýn
gerçek sahibinin vefatýyla
bina el deðiþtirmiþ. Binada
Yugoslav ve Türk aileler otu-
ruyor. Þimdiki ev sahibi ise
tüm kiracýlarý çýkarmak istiy-
or. Bunun için önce kiralarda
yasal olmayan yüklüce bir
artýþ yapmýþ. Ardýndan hiç
yapýlmayan hizmetlerin kar-
þýlýðý olarak her yýl fazladan
yan gider masrafý talep et-
miþ. Bununla da kalmayýp

binada daha önce mevcut
olan antenler için, takarken
binaya zarar verildiði gerek-
çesiyle kiracýlarý mehkemeye
vermiþ.
Yeni Vatan gazetesi çaresiz
kalan bu insanlarýn sorunla-
rýyla ilgilendi, gidip yerinde
gördü ve incelemelerde bu-
lundu. Bina gerçekten pek
çok açýdan oturulamayacak
kadar kötü durumda. Yýkýk,
çatlak, sývasý dökülmüþ du-
varlar, yanmayan lambalar,
karanlýk merdivenler, ortada
býrakýlmýþ elektrik yüklü hat-
lar, rutubet, pislik ne arars-
anýz hepsi mevcut. Üstelik
hak etmediði kira ve gider
talepleriyle, mahkemelerle,
bina sahibi oturanlara süre-
kli psikolojik baský uygulu-

yor. Bina sakinleriyle yapýlan
konuþmalardan kendilerine
çok aðýr gelen maddi baský-
nýn yanýnda bu þartlarda
yaþamaya zorlanarak mane-
vi olarak da yýpratýldýklarýný,
bu saðlýksýz koþullarýn yakýn-
da hepsinin hastalanmasýna
neden olabileceðini anlattý-
lar.
Bina göstermelik olarak
dýþýndan bir tamirat gör-
müþ. Ama yaþanan iç kýsým-
lar felaket durumda. Özellik-

le bodrum bölümü sýk sýk
suyla doluyor ve kanaldan
gelen oldukça iri fareler çý-
kýyor. Burada yaþayan insan-
lar baþvurduklarý hiçbir yer-
den olumlu sonuç alama-
mýþlar. 
11. Bölge’nin dýþ kýsýmlarýn-
da demiryoluna yakýn bir
yerde olan bu bina 103 ya-
þýnda. Durumuna göre de D
katagorisinde. Dairelerin
banyo ve tuvaleti yok. Kýþýn
sular donuyor. Kendisinden
bilgi aldýðýmýz Þevket Öz-
men bazen çocuklarýný sa-
bahlarý arabayla beþ dakika
mesafedeki MC Donalds’a
ellerini yüzlerini yýkayýp ihtiy-
açlarýný gidersinler diye
götürdüðünü söylüyor. As-
lýnda bu katagorideki evlerin
bu bölgedeki m2 fiyatý 11
þilin, yani 80 cent civarýnda.
Ama 40 yýldýr orada oturan
Dragicevic Milunka 34 m2 lik
evine 375 þilin yani 30 Euro
ödemesi gerekirken 150
Euro ödüyor. 50 m2’lik evde
oturan Þevket Özmen ise
tam 242 Euro ödüyor. Bu A-
vusturya’da kanuni olarak
saptanan kira bedelinin ner-
deyse 4 katý. Üstelik ev sahi-
bi sürekli yerine getirmediði
hizmetler için yüzlerce Euro
yan gider parasý talep ede-
rek insanlarý çileden çýkarý-
yor. 
Avrupa’nýn en geliþmiþ ülke-
lerinden biri olan Avustur-
ya’da, Viyana’nýn tam orta-
sýnda yaþanan bu ortaçað
görüntüsü tam bir insanlýk
ayýbý. Bu binada yaþayan
insanlarýn yabancý kökenli
olmalarý, onlarýn haklarýnýn
kolayca bir açýkgöz tarafýn-
dan gaspedilebileceðini ve
resmi makamlarýn da buna
seyirci kalabileceðini gös-
teriyor.

Nerde insan haklarý

Apartmanýn  içi  böyle,  dýþý  böyle
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Uzun yýllar önce vatanýndan
ayrýlýp buraya gelen insanlar
hep bir gün geri dönecekleri
düþüncesiyle yaþayarak içinde
bulunduklarý topluma diren-
miþ, etraflarýnda oluþan ve
geliþen olaylara, sosyal toplu-
mun gereklerine katýlmamýþ,
adeta kendi kurduklarý dünya-
larda yýllarca, yaþamlarýnýn
büyük bölümünü bir yabancý
olarak geçirmiþlerdir.
Bu tür yaþam biçimi onlarý
sadece içinde olduklarý top-
lumdan soyutlamakla kalma-
mýþ, yeniliklerden, kazanabile-

cekleri bilgi ve kültür zenginli-
ðinden, sosyal haklardan da
mahrum býrakmýþtýr. 
Oysa farklý yaþam biçimi, kül-
türleri, alýþkanlýklarý, dini ve
gelenek görenekleriyle birbirle-
ri içine geçen toplumlar büyük
bir zenginliðe eriþirler. Bu
maddi zenginlikten çok insa-
nýn yaþamýnýn, bilgi ve görgü
birikiminin artmasýyla oluþan
ve hiçbir þekilde kaybedilme-
yen bir zenginliktir. Böyle zen-
ginliklere sahip olabilmek için
gerek kiþisel, gerekse toplum-
sal olarak hoþgörüye sahip
olmak, birbirinin haklarýna,
inançlarýna, istek ve taleplerine
anlayýþla bakabilmek gerek-
mektedir.
Yaþadýðýmýz þu günlerde tüm
Hýristiyan aleminin en önemli
gününe yaklaþmaktayýz. Yýl-
lardýr burada yaþamasýna rað-
men henüz daha bir komþusu-
nun bu önemli gününü kutla-
mamýþ olanlar, burada kendi
yurtlarýndan uzakta sessizce
kutladýklarý kendi bayramlarýný
düþünsünler. Bayramlarýmýz

bizim için ne kadar önemli ise
diðer dinlere mensup insanla-
rýn özel günleri de onlar için o
denli önem taþýyor. Bugüne
kadar çocuklarýný gavur olur
korkusuyla çevrelerindeki top-
lumdan uzak tutmaya çalýþan
insanlar artýk böyle birþey ola-
mayacaðýný görmekteler. 
Tabii her insan için kendi
deðerleri, sahip olduðu top-
lumsal özellikleri, dini ve sosyal
kavramlarý çok önemlidir. Ama
bu, bizim dýþýmýzda kalanlara
kendimizi kapamamýzý ya da
onlarý reddetmemizi gerektir-
mez. Özellikle burada doðup
büyüyen, ya da küçük yaþlar-
dan itibaren burada yetiþen
çocuklarýn evde ve dýþarda
yaþadýklarý iki deðiþik kültürün
arasýnda kalmamalarý, bunu
bir sorun deðilde bir birikim,
iki kültürü ayný zamanda ya-
þamanýn getirdiði bir zenginlik
olarak kabullenebilmeleri için
yüreklerine hoþgörüyü iþleme-
liyiz.
Kapýdan çýktýklarýnda önlerine
çýkan kilisenin aynen bizim

camilerimiz gibi dini açýdan
önemi olan ibadet yerleri oldu-
ðunu, diðer dinlerin de bizim
dinimiz gibi kutsal ve saygýde-
ðer olduðunu, herkesin inancý-
na saygý göstermenin bir
insanlýk gereði olduðunu
çocuklarýmýza öðretmeliyiz.
Bizim baþka inançlara saygý-
mýz olmazsa karþýmýzdakiler-
den saygý beklemek ne derece
doðru olabilir?

Ayrýca içinde yaþadýðýmýz Hý-
ristiyan toplumunun bayram-
larýný bu kadar coþkuyla kut-
luyor olmalarý son yýllarda ne-
redeyse bir tatil vesilesine dö-
nüþmeye baþlayarak eski gü-
zelliðine gölge düþen kendi
bayramlarýmýzý daha bir sevinç
içinde kutlayabilmek için bize
de ilham verebilir belki. 
Bir insanýn sahip olabileceði en
önemli deðerlerden birisi de
hoþgörüdür. Özellikle bizler
gibi farklý kültür ve sosyal yapý-
lar içinde yaþayan insanlarýn
çocuklarýna öðretebileceði en
deðerli kavram hoþgörüdür.

SSeemmrraa  BBeekkeenn
HHooþþggöörrüü
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GAZI  evinden  size  özel  ürünler  
GGAAZZÝÝ´nin yeni ürünlerinden biri olan ve eski tarife-
lere göre üretilmiþ, geleneksel ve tanýnmýþ Örgü
Peyniri, þu anda piyasada bir çok yerde bulunmak-
ta. GGAAZZÝÝ  ÖÖrrggüü  PPeeyynniirrii  bugün hala titiz el iþçiliði ile
mayalanýp, örülüyor ve iki basamaklý (Pasta filata)
bir üretim þekli ile en iyi kalitede üretiliyor. Bununla
birlikte GGAAZZÝÝ  ÖÖrrggüü  PPeeyynniirrii  kýsa bir süre tuzlu suda
kaynatýldýktan sonra, olgunlaþmasý için bir günlü-
ðüne tuzlusu havuzunda býrakýlýyor. Bu özenli üre-
tim süreci ayný zamanda bu özel ürünün gizemli
baharatýnýn ve tuzunun tadýný da ortaya çýkartýyor.
Buna tabii ki yüksek deðerlerde biyolojik ham
maddeler de ekleniliyor. Bu da peyniri, tadýna
doyum olmayan bir ziyafete dönüþtürüyor.
GGAAZZÝÝ  ÖÖrrggüü  PPeeyynniirrii, vakumlanmýþ 300 gram paket-
ler halinde marketlerinizde bulunuyor. Ýnce, tel tel
ve elastik oluþu Türk mutfaðýnýn leziz yiyeceklerine
de mükemmel uyum saðlýyor. Tel þeklindeki örgü
görüntüsü ile de þüphesiz sadece damak tadlarýna
deðil ayný zamanda gözlere de ilginç görünüyor.

GGAAZZÝÝ´nin diðer bir leziz ürünü ise, GGAAZZÝÝ  KKeeççii
PPeeyynniirrii’dir. % 100 keçi sütünden üretilen bu ürün,
ayný zamanda inek veya koyun peynirine de bir
alternatif oluþturmaktadýr. 

Bu tabii ki inek sütüne karþý alerjisi bulunan kiþiler
için ideal.
GGAAZZÝÝ  KKeeççii  PPeeyynniirrii, keçi sütü tadýný korumasýna rað-
men çok hafiftir. GGAAZZÝÝ  KKeeççii  PPeeyynniirrii, 500 gram ve
1000 gramlýk tuzlandýrýlmýþ sulu teneke kutular içe-
risinde bulunmaktadýr. Sade yenilebilmesinin yaný
sýra, karýþýk baharat, sarýmsak, fýndýk, soðancýk,
domates veya zeytin ile yenildiðinde de eþsiz bir
lezzete bürünüyor.

GGAAZZÝÝ´nin bu iki özel ürünü, masanýzý sadece özel
eðlence günlerinizde veya misafiriniz geldiðinde
süslemekle kalmayacak, özellikle GGAAZZÝÝ  ÖÖrrggüü  PPeeyynniirrii
sizleri etkileyecektir. 



Viyana’da Anadolu Ateþi ile kare kare

Viyana’da bügüne kadar
Türkiye’nin ve tüm insanla-
rýnýn tanýtýmýnda en güçlü
imzayý atan Anadolu Ate-
þi’nin baþsorumlusu Mus-
tafa Erdoðan Yeni Vatan
Gazetesi’ne verdiði özel
demeçte þunlarý  söyledi:  
Rock&More þirketine Yeni
Vatan Gazetesi’ne,  Ana-
dolu Ateþi tanýtýmýnda gös-
terdiði üstün çalýþmalardan
dolayý içtenlikle þükranlarý-
mýzý sunarýz. Anadolu Ate-
þi’ne Viyana’da sponsorluk
yapan World Of Wonders,
Verkehrsbüro, Lauda Hava
Yollarý ve Wiener Stadhalle
kurumlarýný içtenlikle kutlar

þükranlarýmýzý sunarýz. Yeni
Vatan Gaztesi  bundan ön-
ce Yýlmaz Erdoðan’ýn
“Cebimdeki Kelimer” adlý
oyununu dünyanýn en gü-
zel tiyatrolarýndan biri olan
Ronacher’de organize etti-
ðini biliyorum. Ayrýca yine
“Dans eden Derviþler” adlý
Mevlana ile ilgili gösteriyi
yine dünyanýn sayýlý Müzik
evlerinden biri olan Viyana
Konzer Evi’nde (Wiener
Konzerthaus) da düzenle-
diðini duydum. Bizler Ana-
dolu Ateþi adlý grubumuzla
insanlýðýn kendini her alan-
da ilk kez ifade ettiði yerde,
ilk dansýn silvetinin peþin-

deyiz. Bir tür iz sürücüyüz
anlayacaðýnýz. Bastýðýmýz
toprak olan Anadolu, bu
Anadolu Ateþi ile dile geli-
yor sanki, bin yýllýk zeytin
aðaçlarýnýn yeþerdiði Ege'-
den Mezopotamya'daki
ölümsüzlük daðýna kadar
uzanmak istiyoruz.
Rehberimiz kýsaca Yunus
Emre’nin, Pirsultan Abdal’-
ýn, Mevla’nýn, Hacý Bektaþ’-
ýn, Karacaoðlan’ýn, Köroð-
lu’nun, Aþýk Veysel’in Ana-
dolusudur... 
Anadolu’da göç yollarýnda
azalýr hayat, katar katar
konan ve göçen halklar,
yaralý bir coðrafyaya akar-

lar Anadolu'da... birlikte
yenilir, birlikte dirilirler bü-
tün renkler. Türkiye'de þim-
diye kadar gerçekleþtirilen
en çok emek harcanan ve
baþarý gösteren prodüksi-
yon olan Anadolu Ateþi’nin
10-11 Aralýkta Viyana’da
gerçekleþen gösterisinin ta-
nýtýmýnda emeði geçen
Yeni Vatan Gazetesi ile bir-
likte tüm kiþi ve kurumlara
içtenlikle tekrar teþekkür
eder bizi onurlandýran tüm
izleyicilerimize derin saygý-
larýmýzý sunarýz. 

TTeekkrraarr  VViiyyaannaa’’ddaa  ggöörrüüþþmmeekk
üüzzeerree..

„Tekrar görüþmek üzere“
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Viyana- Bu yýl dördüncüsü
yapýlan Asr-ý Saadetten Esintiler
programý katýlýmcýlara yine
duygulu anlar yaþattý. Viyana
Ýslam Federasyonu Gençlik Kol-
larý’nýn organize ettiði prog-
ram 7 Aralýk günü saat
18:00’de Gasometer’de ger-
çekleþti. Programýn açýlýþýnda
Kur’an-ý Kerimi okundu. Daha
sonra bir selamlama konuþma-
sý yapan Viyana Ýslam Federas-
yonu Baþkaný Muhammed Tu-
ran, dört yýldan beri yapmaya
devam ettikleri programlarýna
katýlýmýn yüksek olmasýndan
duyduklarý kývancý dile getirir-
ken, bu gurbet ellerde  gençle-
rimizin yetiþtirilmesinin önemi-
ne de deðindi. Ýhya Ýlahi Grubu
tarafýndan ilahilerin söylenmesi
ve Peygamber Efendimiz için
yazýlan þiirlerin okunmasýnýn
ardýndan kürsüye Doç. Dr. Said
Haliloðlu  geldi. Doç. Dr. Halil-
oðlu konuþmasýnda, Pey-
gamber Efendimizin Hz. Hasan
ve Hz. Hüseyin’ i çok sevdiðini
kýssalara dayanarak açýkladý.
Daha sonra Hz. Hasan’ýn zehir-
lenerek öldürülmesi ve Hz.
Hüseyin’in Kerbela’da þehid
edilmesi hadisesini anlatan
Doç. Dr. Haliloðlu konuþmasýný
bitirirken, bütün salon sanki o
anlarý tekrar yaþamýþ gibi bir
hissiyata büründü. 

Peygamber  Efendimiz  
torunlarýný  çok  severdi

Bir gün Peygamber Efendimiz
minberde vaaz verirken, Hz.
Hasan ve Hz. Hüseyin düþe
kalka içeri girerler. Onlarýn
geldiðini gören Peygamber
Efendimiz minberden iner,
onlarý öper koklar. Sonra onlarý
da yanýna alarak tekrar minbe-
re çýkar ve sohbetine devam
eder. Hz. Muhammed (s.a.v)
bu torunlarýný nasýl sevdiðini
bazý hadis-i þeriflerinde de
belirtmiþtir. Ýþte bu hadis-i þe-
riflerden bir kaçý:
“Hasan ve Hüseyin benim
dünyadaki iki çiçeðim ve
gülümdür” (Sahih-i Buhari)
Hasan ve Hüseyin'in ellerinden
tutarak þöyle buyurdu: “Her
kim beni, bu ikisini ve bu ikisi-
nin anne ve babasýný severse
kýyamet günü benim derecem-
de benimle birlikte olur.”
(Müsned-i Ahmet c.2, s.77,
Sünen-i Tirmizi) “Bunlar benim
ve kýzýmýn yavrularýdýr; Ey
Allah, ben bu ikisini (Hasan ve
Hüseyin) seviyorum; Sen de
onlarý sev ve onlarý sevenleri de
sev.” (Sünen-i Tirmizi)

Hz.  Hüseyin’in  Kerbela’da  
þehid  edileceði  haberinin  pey-
gamberimize  (s.a.v.)  Cebrail
(a.s.)  tarafýndan  bildirilmesi

Enes B. Malik anlatýyor:

Cebrail (A.S.), Peygamber
(S.A.V)'in yanýna gelebilmek
için Allah'tan izin istedi. 
Allah-ü Teâla izin verdi. Pey-
gamberin bu melekle konuþtu-
ðu süre zarfýnda Ümmü Sele-
me’den kimsenin içeriye girme-
mesi için dikkatli olmasýný iste-
di. Ümmü Seleme diyor ki: "Bu
sýrada (Resulullah'ýn yaðmur
meleðiyle konuþtuðu anda)
Hüseyin içeriye girdi ve pey-
gamberin yanýna gitmek istedi.
Ben onun bu isteðine engel
olmak için çaba harcarken o
elimden kendisini kurtararak
Resul-ü Ekrem'in bulunduðu
odaya girdi ve Resulullah'ýn
üzerine çýkarak oynamaya baþ-
ladý. Melek Peygamber'e O'nu
seviyor musun?” diye sordu-
ðunda Hz. Muhammed “Evet”
diye cevap verdi. Yaðmur mele-
ði arzetti: “Bil ki senin ümmetin
O'nu katledecektir. Daha sonra
O'nun öldürüleceði yeri bilmek
istersen sana göstereyim” dedi
ve (eliyle bir yere iþaret ederek)
kýrmýzý renkte bir çamur
(toprak) getirdi. Resulullah
Ümmü Seleme’ye “Bu toprak
kan rengini aldýðýnda bil ki
Hüseyin o toprak üzerinde
þehit olmuþtur” diye buyurdu.
”Ümmü Seleme o topraðý bir
cam kasenin içine koyarak onu
her gün yoklardý ve þöyle derdi:

“Ey toprak, senin kan rengini
aldýðýn gün çok büyük bir gün-
dür”.
Ümmü Seleme'den þöyle naklo-
lunmuþtur: “Hüseyin'in þehade-
te erdiði gece cam kasenin için-
deki topraðýn kan rengine
dönüþtüðünü gördüm.”
Kerbela  Olayý
Hüseyin bin Ali, Yezid’e biat
etmeyen þahýslardandý. Mua-
viye hicretin 60. yýlýnda öldüð-
ünde oðlu Yezid hilafet maka-
mýna oturdu, halk da ona biat
etti. Sonra Yezid Medine’nin
hakimine þöyle bir mektup
yazdý: “Halký çaðýrarak onlar-
dan biat al. Ýlk önce Kureyþ’in
büyüklerinden baþla; onlarýn
ilki de Hüseyin bin Ali olsun”.
Medine’nin hakimi, Hz. Hü-
seyin’den biat almak isteyince,
Hz. Hüseyin cevabýnda þöyle
buyurdular: “Biz, nübüvvet Ehl-
i Beyt’i ve risalet madeniyiz.
Yezid ise fasýk, þarap içen ve
adam öldüren birisidir. Benim
gibi birisi onun gibi bir kimseye
biat etmez...” 
Hz. Hüseyin Medine’nin orta-
mýný karýþýk görünce, o þehirde
kalmayý câiz bilmeyip ailesi ve
dostlarýyla birlikte Mekke’ye
doðru hareket etti. Hareketinin
hedefini þöyle açýklamýþtýr:
“...Ben azgýnlýk, makam, fesat
ve zulüm yapmak için

Peygamber’in torunu ve gülü Ýslam þehidi 
Hz. Hüseyin anýldý

Hz.  Muhammed  :  "Hasan  ve  Hüseyin  benim  dünya-
dan  iki  çiçeðim  ve  gülümdür"  (Sahih-ii  Buhari)

Hz.  Muhammed,  Hasan  ve  Hüseyin'in  ellerinden
tutarak  þöyle  buyurdu:  "Her  kim  beni,  bu  ikisini  ve  bu
ikisinin  anne  ve  babasýný  severse  kýyamet  günü  benim
derecemde  benimle  birlikte  olur."  (Müsned-ii  Ahmet
c.2,  s.77,  Sünen-ii  Tirmizi)  "Bunlar  benim  ve  kýzýmýn
yavrularýdýr,  Ehli  Beyimtimdir;  Ey  Allah,  ben  bu  ikisini
(Hasan  ve  Hüseyin)  seviyorum;  Sen  de  onlarý  sev  ve
onlarý  sevenleri  de  sev."  (Sünen-ii  Tirmizi)

Ehlibeyt,  Peygamberimizin  hanýmlarýný  da  kapsar.
Ancak  Ehlibeyt  deyimi  Hz.  Ali  ve  öz  kýzý  Hz.  Fatima
soyundan  gelen  Hz.  Hüseyin  ve  Hz.  Hasan’ý  ifade  eder.

Asr-ý Saadetten Esintiler programý çerçevesinde Ýlya
Ýlahi Grubu ilahiler seslendirdi.
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Medine’den ayrýlmadým. Ben
ceddimin ümmetini ýslah
etmek, iyiliði emretmek kötü-
lükten sakýndýrmak, ceddim
Resulullah ve babam Ali bin Ebi
Talib’in yolunda gitmek için o
þehirden ayrýldým...” 

Kufe halký, Muaviye’nin ölümü-
nü ve Ýmam Hüseyin (a.s)’ýn
Yezid’e biat etmekten kaçýndý-
ðýný öðrendiklerinde pek çok
mektuplar yazýp imzalayarak
Ýmam Hüseyin’i Kufe’ye davet
ettiler. Onlar mektuplarýnda
Hz. Hüseyin’e þöyle yazdýlar:
“Biz senin yolunu bekliyoruz,
kimseye biat etmemiþiz, senin
yolunda can vermeye hazýrýz,
senin için onlarýn Cuma ve
cemaat namazlarýna katýlmýyo-
ruz.” 

Hz. Hüseyin Kufe halkýnýn iste-
klerine olumlu cevap vererek,
Ramazan ayýnýn yarýsýnda,
Muslim bin Akil’i Kufe’ye gön-
derdi. Müslim’i Kufeye gönder-
diðinde ona þöyle buyurdu:
“Kufe halkýnýn yanýna git, eðer
yazdýklarý doðru olursa, sana
kavuþmamýz için bize haber
gönder.” Muslim, Þevval ayýnýn
beþinci günü Kufe’ye vardý.
Onun Kufe’ye gelme haberi,

þehirde yayýlýnca on iki bin kiþi,
diðer bir görüþe göre ise on
sekiz bin kiþi onun vasýtasýyla
Hz. Hüseyin’e biat ettiler. O bu
durumu Hüseyin’e bildirerek
Kufe’ye gelmesini istedi. 

Kufe’de yaþanan olaylarýn
haberi Yezid’e ulaþýnca, Yezid
Hüseyin’i Mekke’de gafil avla-
yýp öldürmek için kendi adam-
larýný seferber etti. Hz. Hüseyin
bu komplodan haberdar olun-
ca, hac amellerini aceleyle biti-
rip Mekke’den ayrýlarak Irak’a
doðru hareket etti. Hicretin 61.
yýlý Muharrem ayýnýn ikinci
günü “Neyneva” bölgesine var-
dýlar. Yezid’in adamlarý orada
Hüseyin’i baský altýna aldýlar ve
onu sýðýnak ve suyu olmayan
bir çöle sürdüler. Hüseyin
(s.a.)’nin kafilesi “Kerbela”
denilen bölgede durdu. Ertesi
gün Ubeydullah bin Ziyad’ýn
elçisi olan Ömer Bin Sa’d da
dört bin savaþçýyla Kerbela’ya
geldi.
Ömer bin Sa’d, Aþure gününe
üç gün kala, Hüseyin (a.s.)’in
kafilesinin suya ulaþmamasý
için beþ yüz süvariyi Fýrat nehri-
ni korumalarý için görevlendir-
di. 
Muharrem ayýnýn dokuzuncu

günü Hz. Hüseyin ve ashabý,
düþman tarafýndan ablukaya
alýndýlar; öyle ki düþman, Hz.
Hüseyin’in yardýmýna hiç kim-
senin gelmeyeceðine emin
olmuþtu. O günün akþamý düþ-
man tarafýndan savaþýn baþla-
masý için saldýrý emri verildi. Hz.
Hüseyin düþmanýn hareketini
görünce kardeþi Abbas bin
Ali’ye þöyle buyurdu: 

“Kardeþim, -caným sana feda
olsun- atýna bin de onlara
doðru git ve onlara; Sizin ama-
cýnýz ne, ne yapmak istiyorsu-
nuz? diye sor.” Hüseyin (a.s)’ýn
kardeþi Hz. Abbas, onlarla
görüþüp konuþtu. Sonuçta sal-
dýrýyý yarýna ertelemeyi kabul
ettiler. 

Nihayet “Aþura” günü yetiþti...
Ömer bin Sa’d, otuz bin savaþ-
çýyla saldýrýyý baþlattý Otuz iki
süvari ve kýrk piyadeden oluþan
Hüseyin’in ordusu, onlarýn sal-
dýrýlarý karþýsýnda korkusuzca
direnip, yiðitçe savaþtýlar; hem
þehit verdiler ve hem de onlar-
dan öldürdüler. Hüseyin’in
yaranlarýndan kim þehit oluyor-
duysa yeri boþ kalýyordu, ama
düþmanýn ordusundan bir kiþi
öldüðünde yerini hemen baþka

birisi dolduruyordu. 
Hüseyin’in ashabýnýn hepsi
þehit olunca, sýra Hüseyin’in
kendi ailesine geldi. Çünkü
onun ashabý, “biz yaþadýkça
sizin ailenizin savaþ meydanýna
gitmesini kabullenemeyiz”,
diye Hz. Hüseyin’in ailesinin
meydana gitmesini engellemi-
þlerdi. Onlardan savaþ meydan-
ýna ilk ayak basan Hüseyin’in
aziz oðlu Ali Ekber oldu.
Ondan sonra, Ali (a.s)nin,
Hasan (a.s)ýn, Cafer-i Tayyarýn
ve Akil’in evlatlarý savaþ meyd-
anýna çýktýlar, yiðitçe savaþtýk-
tan sonra onlar da þehadet þer-
betini içtiler. Abbas bin Ali (a.s)
de  savaþarak Ýmam Hüseyin’in
evlatlarýna su getirmek için
gayret gösterdiði bir sýrada,
düþmanýn kalleþçe saldýrýsý
neticesinde þehid oldu. 

“Aþure” gününün en hassas
zamaný, Peygamberin ciðer
paresi ve Zehra’nýn aziz oðlu-
nun yardýmcýsýz kaldýðý zaman
idi. Düþman ordusu, Hüseyin’i
yalnýz gördüðü için her taraf-
tan ona saldýrdý... Hz. Hüseyin
þehit edildiði zaman mübarek
cesedinde otuz üç mýzrak yara-
sý,otuz dört kýlýç yarasý bulu-
nuyordu. Elli yedi yaþýnda idi.

Asr-ý Saadetten Esintiler programý katýlýmcýlara yine duygulu anlar yaþattý. Viyana Ýslam Federasyonu Gençlik Kollarý’nýn organize
ettiði program 7 Aralýk günü saat 18:00’de Gasometer’de gerçekleþti. Hz. Hüseyin’in anýldýðý geceye ilgi büyüktü.
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ÖÖzzeelllliikkllee  ggeennççlleerr  aarraassýýnnddaakkii
iiþþssiizzlliikk  oorraannýý  hheerr  ggeeççeenn  ggüünn
hhýýzzllaa  aarrttýýyyoorr..  BBuu  oorraannýýnn  ggeeççeenn
yyýýllaa  ggöörree    %%44,,77  oorraannýýnnddaa  aarrttaa-
rraakk  bbuu  yyýýll  222233..663344  kkiiþþiinniinn  iiþþssiizz
oollaarraakk  kkaayyýýttllýý  oolldduuððuu  bbeelliirrlleenn-
ddii..  EEkkiimm  aayyýýnnddaa  yyaappýýllaann  iissttaattiiss-
ttiikklleerrddee  öözzeelllliikkllee  ggeennççlleerr  vvee
aakkaaddeemmiissyyeennlleerrddee  ggöörrüülleenn
iiþþssiizzlliikk  oorraannýýnnýýnn  oolldduukkççaa  yyüükk-
sseekk  bbooyyuuttllaarrddaa  oollmmaassýý  ddiikkkkaatt
ççeekkiiyyoorr..  1155  iillee  2244  yyaaþþ  aarraassýýnn-
ddaakkii  iiþþ  aarraayyaannllaarrýýnn  ssaayyýýssýý  %%66,,33
aarrttaarraakk  3399..113377’’yyee  ççýýkkmmýýþþ
bbuulluunnuuyyoorr..
Gençler arasýnda iþsizlik oraný-
ný arttýran etkenlerin baþýnda
çýraklýk eðitiminin yapýlabile-
ceði yerlerin çok kýsýtlý olmasý
geliyor. Ekim ayýnda yapýlan
bir istatistiðe göre bu þekilde
bir eðitim yeri arayan gençle-

rin sayýsýnýn 6 bin olduðu tes-
pit edildi. Ýþ ve Ýþçi Bulma
Servisi (AMS) gençler arasýn-
daki iþsizliði önlemek amacý
ile meslek hazýrlýk ve mesleðe
yönlendirme kurslarý ile 10 ay
süren eðitim kurslarý sunuyor.
Viyana’da bulunan birçok
danýþma ve bilgilendirme bü-
rolarý özellikle gençlere iþ
arama ve meslek seçiminde
yardýmcý oluyorlar. Bu adresle-
rin bazýlarýný yan tarafta bilgi-
nize sunuyoruz:
Ayrýca yeni düzenlenen “Beruf
& Bildung (Meslek ve Eðitim)”
bilgi kitapçýðý eðitim ve mes-
lek konularýna iliþkin detaylý
bilgiler içeriyor. Bu broþür 17
99 no.’lu telefondan sipariþ
edilebilir.
(Viyana Entegrasyon Fonu)

Ýþsizlik  artýyor AMS  21  yaþýndan  küçük  gençler  için:
Neubaugasse 43,1070 Wien
Tel.: 878 71 , www.ams.or.at , www.beruf4u.at

Sprungbrett:
Pilgerimgasse 22-24/1, 1150 Wien
Tel.: 789 45 45 www.sprungbrett.or.at

Arbeiterkammer
Prinz-Eugen-Str. 20-22, 1150 Wien
Tel.:501 65-205  www.akwien.or.at/lehr.html

BIWI
Währinger Gürtel 97, 1180 Wien
Tel.: 470 33 07 www.biwi.at

JUBIZ-  Viyana  Genç  Eðitim  Merkezi
Ludo-Hartmann-Platz 7 1160 Wien
Tel.: 492 08 83- 26 www.topone.at/jubiz.htm

wienXtra-jjugendinfo
Babenbergestr. 1 1010 wien 
Tel.: 17 99

VViiyyaannaa- Arabalarýna
„Pickerl“ (Arabanýn trafiðe
çýkmasý için tamir-firmalarýn-
dan alýnan müsaade. Bu
müsaade arabanýn sað üst
camýna içten yapýþtýrýlmak
zorunda) almak isteyenler,
Avusturya devletinin müsaa-
de ettiði  firmalarda otomo-
billerini test ettirmek zorun-
dalar. Bazý firmalarýn bu yet-
kiyi yedek parça satmak  ve
iþçilik parasý kazanmak için
„ciddi iþ yapýyoruz ona göre
para alýrýz“ adý altýnda dol-
andýrma yoluna  götürdük-
leri iddia ediliyor. 
Birçok otomobil sahibinin
þikayetini dikkate alan Yeni
Vatan Gazetesi,  bir gerçeði
büyüteç altýna aldý. 

Avusturya’da “Pickerl“  testi
için 38 Euro alan adý bizde
saklý bazý Pickerl kontrolunu
yapan   þirketler ve þubeleri
yeni arabalarýn dýþýndaki
hemen hiç bir arabaya
“Pickerl” vermiyor. Tavsiye
niteliðinde deðiþmesi gere-
ken parçalarý listeleyip  en az
600 Euro’luk masraf çýkar-
dýklarý görüldü. 
Bu konuda gazetemize açýk-
lamada bulunan ismi bizde

saklý bir müþteri þun-
larý söyledi: “Araba-
larýn içinde ve dýþýn-
da son vidaya varýncaya ka-
dar aletlerle zorlayarak
kontrol yapan  “Pickerl“ ve-
ren tamirhane-þirketleri hiç-
bir þey bulamasalar dahi
cam sileceði, sis lambasý gibi
sebepler göstererek arabala-
ra Trafiðe çýkamaz raporu
veriyorlar. 38 Euro’yu aldýk-
larý için müþteri kendisini

yine ayný yere gelmek
zorunda hissediyor. Zira cid-
diyet arkasýna sýðýnmayan
baþka dürüst firmalara gidil-
se bir kez daha test parasý
ödenmek zorunda kalýna-
cak. “Pickerl” alýnmýþ bir
arabaya ünlü bir firma þube-
sinin verdiði raporu üstte
belgeliyoruz.

CCaamm  ssiilleecceeððii  bbaahhaannee  eeddiilleerreekk  aarraabbaayyaa  ““PPiicckkeerrll””  vveerriillmmeeddii..

PPiicckkeerrll  tteessttii  ssýýrraassýýnnddaa  ssoonn  vviiddaayyaa  vvaarrýýnnccaayyaa  kkaaddaarr  kkoonnttrrooll!!

Test mi iþkence mi ?
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DDuuiissbbuurrgg-  Ýki yýl önce
Duisburg Homberg semtin-
de bir meydana adý verilen
çaðdaþ Türk edebiyatýnýn
öncü yazarlarýndan Fakir
Baykurt’u anma toplantýsýna
Duisburg Belediyesi adýna
Wolgang Esch, Göçmen
Çocuklar ve Gençler için
Eðitim ve Danýþma Merkezi
Müdürü Elisabeth Pater,
Fakir Baykurt Edebiyat
Kahvesi Sözcüsü Mevlüt
Asar, Edebiyat Kahvesi üye-
leri ve vatandaþlarýmýzla bir-
likte yaklaþýk 50 kiþi katýldý.
Törende bir konuþma yapan
Fakir Baykurt Edebiyat
Kahvesi Sözcüsü yazar-þair

Mevlüt Asar, Fakir Baykurt’-
un unutulduðunu iddia
edenlerin olduðunu belir-

terek baþladýðý konusunda
“Türkiye’de Fakir Baykurt’un
unutulduðunu iddia edenler
oldu. Bu asýlsýz iddialara kar-

þý Türkiye’nin birçok kentin-
de yapýlan Fakir Baykurt an-
ma etkinlikleri bu iddialara
en iyi yanýttýr. Törene katýlan
Fakir Baykurt’la uzun yýllar
arkadaþlýk yapan Mevlüt Ko-
ca ile Wolfang Esch ve Elisa-
beth Pater, Fakir Baykurt’un
eserlerinden paragraflar o-
kuyarak dünyaca ünlü ede-
biyatçýmýzla yaþadýklarý aný-
larý anlattýlar. Anma, Fakir
Baykurt’un öðrencileri olan
Edebiyat Kahvesi yazarlarý
yazdýklarý þiirleri Türkçe ve
Almanca okumalarý ve Ýsmet
Kýlýç yönetiminde bir müzik
dinletisi ile son buldu.
(Kaynak: AABF)

“Fakir Baykurt yaþýyor”
Dünyaca  ünlü  edebiyatçýmýz  Fakir  Baykurt,  ölümünün  4.  yýlýnda  sade  bir  törenle  Almanya’nýn
Duisburg  kentinde  anýldý.  “Fakir  Baykurt  Edebiyat  Kahvesi”  tarafýndan  Halk  Yüksek  Okulu  salo-
nunda  düzenlenen  törende,  Fakir  Baykurt  ile  yapýlan  bir  söyleþinin  banttan  dinlenmesi  sýrasýn-
da  Fakirt  Baykurt  sevenleri  gözyaþlarýna  boðuldu.
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Çaðdaþ Türk edebiyatýnýn öncü
yazarlarýndan Fakir Baykurt
Fakir Baykurt
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VViiyyaannaa- Haldun Taner’in ya-
zarlýðýný yaptýðý “Keþanlý Ali
Destaný” Viyana’da büyük
ilgi gördü. Yurt dýþýndaki
Anadolu insanýnýn sanata
olan ihtiyacýný tiyatro anla-
mýnda bir nebze de olsa kar-
þýlamaya çalýþan Tiyatro-
brücke bu güne kadar; Yedi
Kocalý Hürmüz, Deli Dumrul,
Yaþar Ne Yaþar Ne Yaþamaz
gibi tanýnmýþ oyunlarý sah-
neleyerek büyük baþarý elde
etti. 
Oyunla ilgili olarak yönet-
men Hakan Yavaþ, Yeni
Vatan Gazetesi’nin sorularý-
ný cevapladý:
SSaayyýýnn  YYaavvaaþþ,,  ooyyuunnllaarrýý  ssaahh-
nneeyyee  nnaassýýll  kkooyyuuyyoorr,,  ooyyuunnccuu
kkaaddrroossuunnuu  nnaassýýll  bbuulluuyyoorrssuu-
nnuuzz??
Yavaþ: Keþanlý Ali Destaný’n-
da yer alan oyuncular bura-
da yaþayan öðrenci, iþçi me-
mur, serbest çalýþan insan-
lardan oluþuyor. Seçilen o-
yuncular önce iki aylýk bir ti-

yatro eðitimine tabii tutulu-
yor, daha sonra 3-4 ay kadar
da oyunun provalarýna katý-
lýyorlar. Ayrýca oyuna eþlik
eden orkestra da bu süre
içinde þarkýlarý hazýrlýyor.

BBiizzee  bbiirraazz  ooyyuunnddaann  bbaahhssee-
ddeerr  mmiissiinniizz,,  nneeddeenn  ““KKeeþþaannllýý
AAllii  DDeessttaannýý””nnýý  sseeççttiinniizz??
Yavaþ: Evet, Keþanlý Ali
Destaný   siyasal ve toplum-
sal yönden eleþtirel bir
oyundur ve günümüzde de
güncelliðinden hiçbir þey
kaybetmemiþtir.
Teknolojinin topraða girme-
siyle kendi köylerinde iþsiz
kalan, bu sebeple büyük
þehirlere iþ bulma umuduyla
gelen  insanlarýn kurduðu
gecekondu semtini anlatýr
oyun. 1955’lerin sonlarýnda

memleketinden iþ bulma
umuduyla buralara gelen
yabancý iþçilerin giderek yo-
ðunlaþan biçimde þehirlerin
belli yerlerine (Ottakring, Fa-
voriten, Kreuzberg Mül-
heim)  getto þeklinde yerleþ-

meleriyle benzerlik gösterir
bu durum. Sadece çalýþan ve
yaþamlarý çalýþmaktan ibaret
olan bu insanlarýn þehrin
gerçek yaþamý dýþýnda bir
yaþantýlarý vardýr.
Bugün Viyana’da yaþayan ve
çoðunluðunu Türklerin oluþ-
turduðu  yabancýlarýn hayatý
da böyledir. Bu insanlarýn
þehirle iliþkisi sadece iþ
dolayýsýyladýr. Yaþadýklarý
þehre ait olduklarýna dair bir
duygu geliþtirememiþlerdir.

YYaannii  AAnnaaddoolluu’’ddaa  kkööyyddeenn
þþeehhrree  iinneennlleerrllee  vvee  yyuurrtt  ddýýþþýýnnaa
ggeelleennlleerriinn  aayynnýý  dduuyygguu  iiççiinnddee
oolldduukkllaarrýýnnýý  ssööyyllüüyyoorrssuunnuuzz,,
ööyyllee  mmii??
Yavaþ: Evet, bu insanlar ya-
þadýklarý þehirlere hep uzan
ve yababcý kalmýþlardýr, güç-
lü bir bað oluþturamamýþlar-
dýr. Onlar ha Ankara’ya ha
Viyana’ya gelmiþler arada
büyük bir fark yoktur.
Yaþadýklarý þehirler için pek
bir duygu beslemezler, þe-
hirler çalýþmak içindir. Baþka
þey beklemek hayaldir.
Bize göre oyundaki gece-
kondu sakinleriyle Favori-
ten’dekiler arasýnda ne sos-
yal ne de kültürel bir fark
yoktur. Onlar Anadolu’daki
tarým devriminden sonra Ýs-

tanbul’a, Ankara’ya nitekim
Münih’e, Viyana’ya göç
etmiþ ayný insanlardýr.

SSoonnuuçç  oollaarraakk  bbuu  iinnssaannllaarrýýnn
yyaaþþaammllaarrýý  nnaassýýll  oollaaccaakkttýýrr??
Yavaþ: Bu insanlar hiçbir
yere ait olamamanýn verdiði
duyguyla içlerine daha da
kapanarak zamanla daha
muhafazakar bir toplum
yapýsý geliþtirirler. Ve dýþarý-
dan gelen herþeye korkuyla
bakarlar. Aslýnda onlar iyi
niyetli, karýnlarýný doyur-
maktan baþka hayattan
beklentileri olmayan insan-
lardýr. Ama bu kýsýr döngü
içinde sýkýþýp kalýrlar. Bir
toplum bu kadar kapalý
olunca batýl olana, törelerin
derinliðine, onlarý yönetecek
birine hep ihtiyaç duyar.
Sonuç olarak daha kolay
kandýrýlabilir ve büyük kayý-
plar verebilirler. Böyle
toplumlarý sömüren asala-
klar her zaman çýkacaktýr.

Oyunda bu temalar net ola-
rak iþlenmekte, insanlarýn
yaþamlarý açýk olarak sergi-
lenmektedir. Bu konu, bu
gün de güncelliðini korudu-
ðu için tiyatromuz bu oyunu
seçip sahneye koydu.
TTeeþþeekkkküürr  eeddiiyyoorruuzz..

Sahnelerde bir destan “Keþanlý Ali Destaný”

Viyana’da  Tiyatrobrücke  tarafýndan  sahnelenen  “Keþanlý  Ali  Destaný”
bu  güne  kadar  sekiz  defa  seyirci  karþýsýna  çýktý  ve  büyük  ilgi  gördü.
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MMaavvii  bbiillddiirriiyyoorr......
VViiyyaannaa-  BBeelleeddiiyyee  eevvlleerriinnddee
oottuurraann  bbaazzýý  ddüüþþüünncceessiizzlleerr
yyüüzzüünnddeenn  ttüümm  TTüürrkklleerr  aayynnýý
kkeeffeeyyee  kkoonnuulluuyyoorr....

Viyana’nýn muhtelif ma-
hallelerinde ikamet eden
bazý Türk kiracýlarýn bina
çamaþýrhanelerinde ev ha-
lýlarýný yýkadýklarý tespit e-
dildi. Þüpheli kiracýlar önce
sözlü olarak uyarýldý ancak
yine ayný makinelerde HALI
yýkandýðý tespit edilince bu
kez yazýlý uyarý asýldý.

Avrupa’nýn göbeðindeki
kültür þehri diye bilinen
Viyana’da bu tür cahillikle-
rin yapýlmasý tüm Türklerin
adýný lekelemekte. Defalar-
ca çýkan arýzalarý kontrol

eden belediye yetkilileri
makinelerin atýk kýsýmlarýn-
da her defasýnda HALI ipli-
kleri ve benzer atýklar
bulunca çareyi Türkçe ola-
rak ilan asmakta buldular.
Tüm Türkleri ayný kefeye
koyduruncaya kadar ayný
cehaleti sürekli tekrarlayan
sorumsuz kimseleri kýnýyo-
ruz.  

Bunlarý duymak istemiyoruz!
Sözlü uyarýlar yetersiz kalýnca Türkçe olarak yazýlý uyarý asýldý

MMööddlliinngg-    14 Aralýk Pazar
günü kýsa adý IBA olan
Yabancýlar Entegrasyon ve
Dayanýþma Derneði ve
Caritas St.Gabriel Mödling
Belediyesi ortaklaþa bir orga-
nizasyon düzenledi. Yabancý
sanatçýlarýn eserleri ile katký
saðladýgý gösterilerin hayran-
lýkla izlenmesi Türkiye ve
insanlarýnýn tanýtýmý açýsýn-
dan önemli bulundu. 

Yabancýlar Uyum ve Danýþma
Derneði Türk-Arnavut  dans-
çý ve þarkýcýlarýndan oluþan
“Karadeniz“ adlý halk dansla-
rý ekibine Caritas St. Gabriel,
Ýranlý bir piyanist ile Arnavut
asýllý ses sanatçýsý eþlik etti.

Mödling`de  “Karadeniz“  rüzgarý
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Avusturya’nýn cips alanýnda
en büyük pazar payýna sahip
olan Kelly firmasý temsilcileri
Türk öðrencilere önce bir ta-
nýtým konuþmasý ile hoþgel-
din dediler. Kelly’nin nere-
den yola çýkýp, bugünlere
nasýl geldiði anlatýlan konuþ-
mada Kelly firmasýnýn yýllýk
olarak 200 milyon paket
cips ve mýsýr ürettiðini açýk-
ladýlar. Avusturya’da sine-
malarda mýsýr yenmesi ade-
tinin Amerika’dan gelme bir
alýþkanlýk olduðu belirtildiði
tanýtým konuþmasýnda baþ-
langýçta sadece mýsýr üreten
bir firma olan Kelly’nin daha
sonra cips, çubuk kraker ve
diðer ürünlerin üretimine
geçtiði anlatýldý. Deðiþen
tüketici alýþkanlýklarý ve piya-
sa þartlarýna karþý nasýl bir
pazarlama stratejisi izledik-

lerini anlatan Kelly’nin firma
yetkilileri daha sonra, üni-
versite öðrencilerine Kelly’-
nin tanýtým filmini izlettiler.
Gezinin son bölümünde ise
Türk öðrenciler firmanýn
üretim tesislerini ve depola-
rýný gezdiler. 
400 çalýþaný olan Kelly fir-
masýnda çoðu iþlemin bilgi-
sayarlar tarafýndan yapýlýyor
olmasý öðrencilerin çok ilgi-
sini çekti. En son olarak
gezilen 30 metre yüksekli-
ðinde ve 100 metre uzunlu-
ðundaki tamamen bilgisayar
destekli çalýþan depo öðren-
cilerin ilgi odaðý oldu.
Gezinin sonunda genç iþlet-
meciler Firma yetkilileriyle
bir hatýra fotoðrafý çektirdi-
ler. 

Kelly’ye öðrencilerden ziyaret!
Viyana-  “Wirtschaft”  (Viyana  Ekonomi)  Üniversitesi  Ýþletme  bölümünde  okuyan  Türk  öðrenciler  derslerde  öðren-
dikleri  bilgilerin    pratik  hayatta  nasýl  kullanýldýðýný  görmek  amacýyla  ünlü  Kelly  firmasýnýn  üretim  ve  daðýtým  mer-
kezine  bir  gezi  düzenledi.    Türk  üniversite  öðrencilerinin  hemen,  hemen  tamamýnýn  Türkiye’de  baþarý  ile  liseyi
bitirip  ailelerinden  uzakta  Avusturya’ya  üniversite  eðitimi  için  gelen  öðrencilerden  oluþtuðu  dikkat  çekti.

Kelly þirketinin tanýtým toplantýsýna katýlan Türk üniversite öðrencileri gezinin sonunda
firma yetkilileriyle bir hatýra fotoðrafý çektirdiler. 

Kelly þirketinin tanýtým toplantýsýna katýlan Türk üniveriste öðrencileri þirketin geçmiþten
günümüze kadar geliþimini dikkatlice dinlediler ve sorular sordular. 
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KKoonnuukk  YYaazzaarr//CCaaffeerr  EEmmiinnooððlluu
Avusturya’da çoðu iþletme
içi iþçi temsilciliðinin (Bet-
riebsrat) formalite icabý
kurulduðu ve sahip olduðu
yetkileri kullanmadýðý böyle-
ce çalýþanlarý iþveren karþýsýn-
da maðdur ettiði bir gerçek.

PPeekkii  BBeettrriieebbssrraatt  nnee  iiþþ  yyaappaarr,,
yyeettkkiilleerrii  vvee  kkuurruulluuþþ  aammaaççllaarrýý

nneelleerrddiirr??

Kanunlar, sosyal olarak zayýf
konumda bulunan çalýþanla-
rýn biraraya gelerek iþveren
karþýsýnda bir bütünlük oluþ-
turmasý böylece taraflar ara-
sýnda (çalýþan-iþveren) bir
eþitlik saðlanmasýný öngör-
müþtür. Ýþte Betriebsrat bu
amaçla kurulmuþ olan ve asýl
görevi çalýþanlarýn her türlü
menfaatini özellikle iþverene
karþý savunmak olan “iþletme
içi çalýþan temsilciliðidir”.

HHaannggii  iiþþlleettmmeelleerrddee,,  nnaassýýll
kkuurruullmmaallýýddýýrr??

Çalýþma Kanunu’na göre

Betriebsrat, 18 yaþýndan bü-
yük en az 5 çalýþaný bünye-
sinde bulunduran her iþlet-
mede kurulmak zorundadýr.

Betriebsrat üyeleri seçimle
belirlenir. Bütün çalýþanlar
seçme hakkýna sahiptir,
ancak seçilme hakkýna sade-
ce Avusturya vatandaþlarý
sahiptir. Bu eþitsizlik durumu
Avusturya iþ hukukunun
utanç verici uygulamalarýn-
dan  biridir. T.C. vatandaþlarý-
nýn aslýnda Avusturya ile
olan sosyal güvenlik anlaþ-
masýna göre Betriebsrata
seçilme hakký da vardýr.
Ancak maalesef bu hak en
üst mahkemeye çýkýncaya
kadar tanýnmamaktadýr.

Bir iþletmede çalýþan sayýsýna
göre seçilmesi gereken üye
sayýsý þöyledir:

55  -  99 çalýþan için 1 üye
1100  -  1199  çalýþan için 2 üye
2200  -  5500 çalýþan için 3 üye
5511  -  110000 çalýþan için 4 üye

Bundan sonra her 100 çalý-
þan için 1 üye ve 1000 kiþi-
den sonra her 400 çalýþan
için bir üye seçilmek zorun-
dadýr. (örneðin: 1801 çalýþan
için 16 betriebsrat üyesi)

Betriebsrat; Ýþletme (Betrieb),
Þirket (Unternehmen) ve
Holding (Konzern) için ayrý
ayrý kurulur. Bunlarýn dýþýnda
özürlüler ve genç çalýþanlar
için ayrý Betriebsratlar kurul-
mak zorundadýr. 

BBeettrriieebbssrraatt’’ýýnn  ggöörreevv  vvee  
yyeettkkiilleerrii::

Betriebsrat bütün çalýþanla-
rýn muamelelerini yürütmek,
iþverene karþý sosyal, kültü-
rel, ekonomik  ve saðlýk ile
ilgili haklarýný savunmak,
kendisine kanunla verilen
temsil yetkisini kullanmak ve
iþletme içi karar verme süre-
cine çalýþanlar adýna katýl-
makla mümkündür.  Bu gö-
revleri yerine getirebilmek
için Betriebsrat kanun tara-
fýndan gerekli yetkilerle

donatýlmýþtýr. Ayrýca bazý
kanunlarla iþveren, önemli
konularda Betriebsrat’a karþý
sorumlu kýlýnmýþtýr. 

Firma sahibi Betriebsrat’ýn
çalýþan ile ilgili sorularýný
yanýtlamak ve iþletme ile ilgi-
li önemli konularda Betriebs-
rat’ý bilgilendirmek zorunda-
dýr. Birçok konuda iþletme
sahibi Betriebsrat’ýn görüþü-
nü almadan karar alma yet-
kisine sahip deðildir. Örneðin
bir çalýþanýn iþine son verme-
den önce Betriebsratýn görü-
þüne baþvurmak durumun-
dadýr. Aksi taktirde alacaðý
karar geçersiz olacaktýr.
Firma sahibi Betriebsrat’ý
devamlý iþletmenin ekono-
mik durumu, çalýþanlarýn
güvenlik ve saðlýðýný ilgilen-
diren konular ve geleceðe
yönelik önemli projelerle
ilgili bilgilendirmek zorunda-
dýr.

Ýþveren Betriebsrat’ýn onayý
olmadan çalýþanlarý iþ anlaþ-
masýnýn kapsamadýðý daha
düþük ücretli ya da daha
kötü þartlarý içeren iþlerde
çalýþtýramaz. Ýþ sahibi
Betriebsrat’ý iþ deðiþikliði ya
da iþletmenin devri ile ilgili
konularda zamanýnda bilgi-
lendirmek ve konu ile ilgili
düþüncelerini almalýdýr.

Kýsacasý iþveren, iþletmeyi ve
çalýþanlarý ilgilendiren her
önemli konuda Betriebsrat’ýn
görüþüne, bazý konularda da
onayýna baþvurmak zorun-
dadýr. Betriebsrat’ýn bu yet-
kileri gerek bir iþletme için-
deki bütün çalýþanlarý gerek-
se de teker teker her çalýþaný
iþveren karþýsýnda kanuni
olarak eþit kýlýyor ve haklarý-
nýn suistimalini önlüyor.

“Betriebsrat” ne iþe yarar?



Wien Energie, bir EnergieAllianz Austria ortağıdır.

Yeterli enerji ile hayat daha da eğlenceli. Bu aslında her yerde ve her zaman geçer-
lidir. Örneğin evinizde, işte veya lunaparkdaki hız treninde olduğu gibi. Bunun için

WIEN ENERGIE bulunmakta. WIEN ENERGIE, Energie Allianz Austria GmbH`nen ortağıdır.
Çünkü birlikte sadece yeterli enerjiye biz değil, özellikte sizlerde sahipsiniz. Bundan
emin olabilirsiniz. Daha geniş bilgiyi www.wienenergie.at veya 0800 500 800 nolu tele-
fondan alabilirsiniz.

W I E N S T R O M  

W I E N G A S  

F E R N W Ä R M E  W I E N

>

D A  B I N I C H M I R S I C H E R .

Biz, her e¤lenceli an›n›zda sizlerle birlikte
olabilmek için gerekli enerjiye sahibiz.
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KKoonnuukk  YYaazzaarr//CCaaffeerr  EEmmiinnooððlluu
Günümüz modern devlet-
lerinin en  belirgin özelli-
klerinden biri sosyal güven-
liði teminat altýna almýþ
olmalarýdýr. Sosyal Güven-
lik kavramý; hastalýkta, yaþ-
lýlýkta, kötü günde, kazada,
iþsizlikte ve kiþinin kendi
kendine yetemediði birçok
durumda devletin maddi
olarak ferdin yanýnda oldu-
ðunu ve onun ihtiyaçlarýný
giderdiðini ifade eder.
Sosyal Güvenliðin en
önemli özellikleinden birisi
de zenginliði fakirliði gö-
zetmeksizin sosyal adaleti
ve eþitliði saðlamasýdýr.
Avusturya’da da Sosyal
Güvenlik bu kavramlar
üzerine inþa edilmiþ ve sis-
temleþtirilmiþtir. Sistem ge-
nel olarak çalýþanlarýn bir-
çok yönden geleceðe yöne-
lik sigortasý konumundadýr.
Primler çalýþanlar ve iþve-
renler tarafýndan ortak
ödenir. Sosyal Güvenlik sis-
temini tanýmak bu sistem-
den doðan haklarýmýzý
kullanabilmek açýsýndan
çok önemlidir. Bu önemine
binaen bu sayýmýzda,
Avusturya Sosyal Güvenlik
Sistemini ve onu meydana
getiren temel öðeleri ayrýn-
týlarýyla ele alýyoruz.

HHaassttaallýýkk  SSiiggoorrttaassýý
((KKrraannkkeennvveerrssiicchheerruunngg))

Hastalýk Sigortasý diðer si-
gorta türlerine nazaran
içersinde en fazla kiþiyi
barýndýran sigorta türüdür.
MMeeccbbuurrii  SSiiggoorrttaa;;  tercihli
sigorta ve sigortalýnýn aile
fertlerinin de bu sigortaya

dahil olmasýyla neredeyse
Avusturya’da herkes saðlýk
sigortasýna sahiptir.
HHaassttaallýýkk  SSiiggoorrttaassýý,, hastalýk,
hamilelik ya da hastalýk
sebebiyle çalýþamama du-
rumlarýnda sigortalýlarýn
saðlýk masraflarýný üstlenir
ve kazanç kayýplarýný karþý-
lar. Bu haklar, sonucun
(hastalýk, çalýþamama)
meydana gelmesinde kiþi-
nin kendisinin suçlu olup
olmadýðýna bakýlmaksýzýn
tanýnýr. 
Hastalýk durumunda sigor-
talýnýn saðlýk sigortasýna
karþý haklarý þunlardýr:

11-HHaassttaa  BBaakkýýmmýý::  Doktor ve
ilaç giderleri ile saðlýk mal-
zemesi (gözlük,koltuk deð-
neði vb.) giderlerini kapsar.

22-TTýýbbbbii  eevv  bbaakkýýmmýý:: Hasta-

nýn hastanede yatýrýlmasý-
na gerek duyulmadýðý
ancak yine de týbbi göze-
tim altýnda tutulmasý gere-
kli durumlarda evde yapýl-
masý gerekli düzenli týbbi
bakým. (en fazla 4 hafta)
33-HHaassttaannee  BBaakkýýmmýý:: Gerekli
durumlarda sigortalýnýn
Hastanede gözetim altýnda
bulundurulmasýný öngörür. 
44-HHaassttaa  PPaarraassýý  ((KKrraannkkeenn-
ggeelldd))::  Hastalýktan kayna-
klanan çalýþamama dur-
umunda iþverenin ücret
ödeme yükümlülüðü bit-
tikten sonra iþ ücretinin
%50’si olmak üzere sigor-
talýya ödenir. Sigortalý için
ödenmiþ olan prim sayýsýna
göre 26 ile 78 haftaya
kadar ödenir. 
55-HHaammiilleelliikk  DDuurruummuu  ÝÝhhttii-
yyaaççllaarrýý:: Hamilelik durum-
unda saðlýk giderlerini ve

kazanç kayýplarýný karþýla-
mayý öngörür.

ÝÝþþ  KKaazzaassýý  SSiiggoorrttaassýý
((UUnnffaallllvveerrssiicchheerruunngg))

Çalýþanlarýn iþ kazasý ya da
iþ hastalýklarý sebebiyle
ortaya çýkan saðlýk masraf-
larýný giderir ve kazanç kay-
ýplarýný karþýlar. Bu haklar-
dan faydalanabilmek için
kazanýn iþ sýrasýnda hastalý-
ðýn iþten dolayý meydana
gelmiþ olmasý gerekir.  Bu
kapsama iþten eve/evden
iþe direk yolda meydana
gelen kazalar da dahildir. 
Saðlýk Sigortasý duruma
göre sigortalýnýn saðlýk
masraflarý (iyileþme ve dok-
tor ücretleri;  Rehabilitas-
yon ücretleri; saðlýk malze-
mesi ücretleri) ile kazanç
kayýplarýný (Aile parasý;
günlük para; sakatlýk para-
sý [Verzehrtenrente]; ma-
nevi zarar parasý [Integri-
tatsabgeltung]) karþýlama-
kla yükümlüdür. Ayrýca sig-
ortalýnýn ölümü halinde
çocuklarýna ve eþine aylýk
maaþ baðlanýr (Waisens-
rente; Witwenrente) 

EEmmeekklliilliikk  SSiiggoorrttaassýý
((PPeennssiioonnssvveerrssiicchheerruunngg))

Emeklilik Sigortasý, Yaþ
haddi, belirli sebeplerden
dolayý çalýþamama (sakatlýk
vb.) ya da aile reisinin öl-
mesi sebebiyle meydana
gelen gelir kesintisini karþý-
lamakla yükümlüdür. Son
Emeklilik Yasasý’na göre
Avusturya’da ön görülen
emeklilik yaþý erkekler için
65, kadýnlar için 60’týr.

Avusturya’da sosyal güvenlik sistemi 
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Emeklilik hakkýndan fayda-
lanabilmek için yeterli bir
süre boyunca prim yatýrmýþ
olmak gerekir. (Emeklilik
maaþý, sigortalýnýn çalýþmýþ
olduðu ve en iyi ücreti
almýþ olduðu 40 yýlýnýn

ortalamasý baz alýnarak
hesaplanýr.) Sigortalý çalýþ-
mýþ olduðu her yýl için 1,78
puan alýr ve emeklilik du-
rumunda almýþ olduðu
puanlarýn toplamý kadar en
iyi kýrk yýlýnýn ücret ortala-

masýnýn yüzdesine emekli-
lik maaþý olarak hak kaza-
nýr. Ancak bu maaþ ortala-
masýnýn %80’nini geçe-
mez.  Emekli dul ve yetim
maaþlarý da bu sigorta kap-
samýnda ödenir.

ÝÝþþssiizzlliikk  SSiiggoorrttaassýý
((AArrbbeeiittsslloosseennvveerrssiicchheerruunngg))
Bu sigorta türü iþsiz olanla-
rý tespit etmek ve iþ bula-
mayanlara iþsizlik parasý
(Arbeitslosengeld) baðla-
makla yükümlüdür.
Bunlarýn dýþýnda iþsizlik
parasýnýn süresinin doldu-
ðu durumlarda ihtiyaca
göre Acil Durum Yardýmý
(Notstandshilfe) saðlar. 
Bu haklardan yararlanabil-
mek için sigortalý iþ bul-

maya hazýr durumda olma-
lýdýr (Yani çalýþabilecek du-
rumda olmalý; çalýþmaya
hazýr ve istekli olmalý; ve
iþsiz olmalý). Ýþsizlik parasý
asýl kazancýn %55’i olarak
hesaplanýr. 

SSoossyyaall  YYaarrddýýmmllaarr

Devlet ayýrmýþ olduðu kay-
naklarla zor durumdaki
fertlere destek olmak için
birçok sosyal yardým ünite-
si kurmuþtur. Bazýlarý þun-
lardýr: Aile Yardýmý (Famili-
enbeihilfe); Çocuk Parasý
(Kinderbetreungsgeld);Ýhti-
yaca göre zor durumdaki-
lere bakým parasý; savaþ
maðdurlarý maaþý ve suç
fiilleri maðdurlarý maaþý. 

Hýristiyan ve müslüman dinleri
arasýndaki ortak konulardan
birisi de þüphesiz “Meryem”
konusudur. Bu sebepten
“Meryem Ana” baþlýðý altýnda
bu konudaki müþterek açýkla-
malarý özetlemeyi uygun gör-
düm. 
Geçenlerde saygýdeðer Ýslam
ilahiyat Profesörü Sayýn Ýhsan
S. Sýrma Türkiye’den gelirken
bana “Meryem” konusunu
içeren bir film kasetini hediye
olarak getirme nezaketinde
bulundular. Muhterem Prof.
Sýrma, bu filmi seyrederken
çok duygulandýðýný bana an-
lattý. Ýranlý müslüman aktörle-
rin çevirdiði bu hüner dolu
eser beni de duygulandýrdý.
Hz. Meryem’in doðuþ ve yaþa-
mý, zamanýndaki olay ve muci-
zeler büyük bir ustalýkla 8
saatlik görülmeye deðer bir
film þeklinde sunuluyor.
Bundan esinlenerek Meryem
konusunda islam ve hýristiyan-
lýk  görüþlerini özetlemeye ça-
lýþacaðým. Kur-an, Mesih Ýsa’-

nýn öðretimi onun bakire ana-
sý Meryem’e olan saygýnlýðýna
büyük yer verir. Bu konu Ali-
Ýmran suresinin 42. ayetinde
ve Meryem surelerinde geniþ
þekilde okunabilir. Her iki bü-
yük surede de Meryem’in do-
ðuþu ve kutsal ruh vasýtasýyla
hamile kalýþý ve bakire olarak
Ýsa Mesih’i doðurduðu açýk-
lanmaktadýr.
“Hani melekler Meryem’e de-
miþler ki, Ey Meryem, Allah
seçkin bir insan yaptý. Seni te-
mizledi. Seni bütün dünya ka-
dýnlarýna mümtaz kýldý”. 45.
ve 46. ayetlerde þöyle der:
“Ey Meryem, Allah kendinden
bir kelimeyi sana müjdeliyor:
Adý, Meryem oðlu Mesih Ýsa’-
dýr. Dünya’da da ahirette de
þaný yücedir.. O beþikte iken
de, yetiþkin iken de insanlara
söyleyecektir”.
Bu sureler dikkatlice okunur-
ken Meryem oðlu Mesih olan
Ýsa’nýn Allah tarafýndan gön-
derildiðini Meryem’den vücut-
ça doðan Allah’ýn kelimesi ve
onun ruhu olduðu görülür.

Allah’ýn ruhundan evlat do-
ðurmaya layýk bu bakire ha-
ným elbette saygýnlýðýn yücesi-
ne eriþmiþtir. Hýristiyan ve Ýs-
lam alemi tarafýndan
“Meryem Ana”  olarak bilinen
temiz, saf, bakire Meryem’in
yüce saygýnlýðý yukarýda da
belirtildiði gibi Al-i Ýmran su-
resinin 42. ayetinde de açýk-
lanmaktadýr.‘’.... Seni bütün
dünya kadýnlarýna mümtaz
kýldý’’.
Bu yüceliði Ýncil’de de ayný
sözler ile okuyoruz: “Melek
ona dedi ki, Korkma Meryem,
sen Tanrý’nýn lütfuna eriþtin..
Bir oðul doðuracaksýn. Adýný
Ýsa koyacaksýn... Kutsal ruh
üzerine gelecek.. Kadýnlar ara-
sýnda kutsanmýþ bulunuyor-
sun, rahminin ürünü de kut-
sanmýþtýr. ( Luka: 1/35, 42)
Ýþte bundan böyle bütün ku-
þaklar beni mutlu (mübarek)
sayacak’’ ( Luka:1/48)
Kur-an ve Ýncil’in ayetlerinden
anlaþýlýyor ki, Mesih denen Ýsa
alelade bir insan deðildir.
Annesi Meryem bir mucizeyle

ona gebe kaldý. Ve bakire ola-
rak onu babasýz  doðurdu.
(Meryem suresi:16-22,
Enbiya:91, Tahrim:12)
Kur’an’ýn bu konuda çok de-
ðer verdiði ve vurguladýðý hu-
suslardan biri hiç þüphesiz
Meryem Ana’nýn bakireliði ve
mümtaz vasfýdýr. Kadýnlar ara-
sýnda mübarek kýlýnan Mer-
yem Ana Hýristiyan ve Ýslam a-
leminde seçkin bir yere sahip-
tir. Tarih boyunca da bir çok
ülkede kendi adý ile anýlan iba-
det evleri mü’min ziyaretçiler
ile dolup taþmaktadýr. Bu kut-
sal evlerde mucizeler yaþandý-
ðý, sayýsýz hastanýn iyileþtiði
görülmüþtür. Bilindiði gibi
Mesihi ve Ýslam inanýþýna göre
ölüme raðmen ruhlar diri kalýr.
Bizler birbirimiz için, ölüleri-
miz için dua ettiðimiz gibi,
ruhlarýnda bizler için Tanrý ö-
nünde duacý olmalarýný diliyo-
ruz. Bu anlamda tüm aziz kiþi-
ler gibi Allah katýnda yüce say-
gýnlýða eriþen azize Meryem
Ana’nýn da þefaatçi olarak he-
piniz için duacý olmasýný
dilerim. 

KKoonnuukk  YYaazzaarr
DDrr..  EEmmaannuueell  AAyyddýýnn Meryem Ana
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Viyana-  Avusturya’da Türk veya
Avusturya vatandaþlýðýna geç-
miþ üniversite eðitimi alan
öðrenci az. Eðer Türkiye’de
lisede veya üniversite okuyan
çoçuðunuz var ise  Avusturya’-
da çocuðumu nasýl okuturum
diye sormuþ olabilirsiniz. Viya-
na Entegrasyon Fonu bununla
ilgi çok güzel bir çalýþma yayýn-
ladý. Avusturya’da yüksek öðre-
nim yapmak isteyen öðrencile-
rin, Avusturya’ya gelmeden
önce öðrenim yapmak istedik-
leri üniversiteye baþvurarak,
üniversiteye kabul ile ilgili
bütün bilgileri almalarý gerek-
mektedir. Bu bilgileri üniversi-
telerin müdüriyetleri vermekte-
dir. Baþvuru hakkýnda kararý ise
üniversitenin rektörü verir.

Avusturya’da  bir  üniversitede
okumak  için  gerekli    þartlar:

1-Baþvuran kiþinin Avusturya
lise diplomasýna veya (Reife-
prüfungszeugnis) eþit lise dip-
lomasýna sahip olmasý;

2-Baþvuran kiþinin yeterli
Almanca bilgisine sahip olmasý;
3-Baþvuran kiþinin kendi ülke-
sinde Avusturya’da okumak
istediði öðrenim dalýnda öðre-
nim yapma hakkýna sahip
olduðunu belgelendirmesi ve
bunun için gerekli olan sýnavla-
rý baþarmýþ ve gereken diðer
þartlarý yerine getirmiþ olmasý.

Eðer yabancý üniversite me-
zunlarý Avusturya’da Doktora
yapmak isterlerse, lise diploma-
sý yerine (Reifeprüfunszeugnis),
üniversiteden mezun olduklarý-
na dair belgeyi (üniversite
diplomasý) ibraz etmeleri gere-
kir.

Avrupa  Ekonomi  Sahasý  üye
devlet  vatandaþý  olmayan  veya
Avusturyalýlarla  eþit  durumda
olmayan  yabancý  öðrencilerden
istenen  ek  þartlar:

-Üniversiteye kabul edilmek
için gerekli olan baþvurunun en
geç 1 Eylül veya 1 Þubat tarihi-
ne kadar ilgili üniversitenin
müdürlüðüne yapýlmasý gerek-
mektedir.
Bu sürenin uzatýlmasý mümkün
deðildir.
-Üniversiteye baþvururken,
“Ansuchen um Zulassung zu
Studium/Application for Ad-
mission” formunun doldurul-
masý gerekmektedir. Bu form
üniversitenin müdürlüklerinde
bulunabilir.
-Baþvuru formu ile birlikte ve-
rilecek tüm belgelerin aslýnýn
veya noter tasdikli suretinin
ibraz edilmesi gerekir. Yabancý
dildeki belgelerin Almanca’ya
tercüme edilmiþ ve vilayetten
tasdik þerhi (Apostille)  ile
onaylanmýþ olmasý gerekmek-
tedir. Avusturya’da tercüme
ettirilecek belgelerin Avustur-

ya’da mahkeme tarafýndan ye-
minli tercümanlar tarafýndan
çevrilmesi ve tasdiklenmesi
gerekir.
-Ýlgili üniversitenin rektörü
kayýt süresi içerisinde (kýþ
sömestiri için Ekim baþý ve yaz
sömestiri için Mart baþý) baþvu-
ran öðrencinin öðrenim hakký
olup olmadýðýna karar verir ve
sonuç öðrenciye yazýlý bir
kararla (Bescheid) bildirilir.
-Güzel sanatlar dalýnda öð-
renim yapmak isteyen öð-
rencilerin ayrýca okumak is-
tedikleri dalda sýnav yapmalarý
gerekmektedir. Sýnav ile ilgili
bilgilere Güzel Sanatlar
Akademisi’nin öðrenci kayýt
iþlerinden ulaþýlabilir.

Yabancýlar  ve  vatansýzlar  için
(Staatenlose)  için  öðrenim  yeri:
Üniversitelerin bazý öðrenim
bölümlerinde (Studienrich-
tung) üniversiteye yeni baþlay-
an öðrenciler için yer bulunma-
makta veya yerler sýnýrlý olmak-
tadýr. Bu nedenle yabancýlar
sadece mevcut olan öðrenim
yeri (Studienplatz) çerçevesin-
de üniversiteye kabul edilirler.
EWR vartandaþlarý veya öðre-
nim hakký olarak Avusturya-
lýlarla eþit olan yabancý öðren-
ciler bu kýsýtlamalara tabi deðil-
dirler. Ayrýca öðreniminin ilk
bölümünü yurtdýþýnda tamam-
lamýþ ve Avusturya’da en fazla
iki sömestir öðrenim görmek

isteyen misafir öðrenciler de
(Gaststudierende) bu kýsýtlama-
nýn dýþýnda kalýrlar. Eðer bu iki
sömestirin sonunda öðrenimle-
rine devam etmek isterlerse,
geçerli olan prosedüre tabi
olurlar.

Lise  diplomasýnýn  denkliði
(Gleichwertiges  Reifezeugnis)
Yabancý bir lise diplomasýnýn
Avusturya lise diplomasý ile
denkliði aþaðýdaki kriterlere
dayanmaktadýr:
a)  Devletlerarasý sözleþmeler
b)  Diplomanýn tanýnmasý
(Nostrifikation)
c)  Rektör kararý
Lise diplomasýnýn Federal Eði-
tim ve Kültür Ýþleri Bakaný tara-
fýndan  tanýnmasý ile Avusturya
lise diplomasýnýn içerdiði bütün
haklar kazanýlmýþ olur. Bakanlýk
tarafýndan tanýnmýþ lise diplo-
malarý rektör tarafýndan hiçbir
incelemeye tabi olmadan kabul
edilir. Eðer bir lise diplomasý
gerek devletlerarasý sözleþme-
ler kapsamýnda gerekse Federal
Eðitim ve Kültür Ýþleri Bakaný
tarafýndan tanýnmamýþsa, üni-
versite veya yüksekokulun rek-
törü yabancý öðrencinin  üni-
versiteye kabul edilmesi ile ilgi-
li olarak lise diplomasýnýn eþitli-
ðini tetkik eder. Yüksek öðre-
nim için baþvuruda bulunan
yabancý öðrenci üniversiteye
kayýt yaptýrmadan önce ta-
mamlama sýnavlarýný yapmak

Avusturya’da üniversite okumak
TTüürrkk  vvaattaannddaaþþllaarrýý   AAvvuussttuurryyaa’’ddaa  nnaassýý ll   üünniivveerrssiitteeyyee  kkaayyýýtt  yyaappttýýrraabbii ll iirr lleerr??

Viyana’da üniversite okumak kolay deðil.
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zorundadýr.

Almanca  bilgisi
Baþvuruda bulunan bütün
öðrencilerin üniversitedeki
dersleri takip edecek kadar
Almanca bilgisine sahip olma-
larý gerekmektedir. Eðer baþvu-
ruda bulunan öðrenci yeterli
derecede Almanca bilgisine
sahip deðilse, Almanca sýnavý
yapmak zorundadýr. Bazý üni-
versitelerde Almanca sýnavýnýn
yapýlmasý için belirli süreler þart
koþulmuþtur. Bu süreler ilgili
üniversitenin öðrenci iþlerinden
öðrenilebilir.

Lise  diplomasýnýn  düzenlendiði
ülkede  üniversitede okuma
hakký:
Lise diplomasý sahibi yabancý
bir öðrencinin, Avusturya’da
yüksek öðrenim yapabilmesi
için, Avusturya’da okumak iste-
diði bölümü kendi ülkesinde de
okuma hakkýna sahip olmasý ve
bunun için gerekli olan bütün
sýnavlarý baþarý ile vermiþ olma-
sý gerekir.
Örneðin: Viyana’da iþletme
okumak isteyen bir öðrencinin
kendi ülkesinde iþletme oku-

maya hak kazandýðýný belgeler-
le kanýtmasý gerekir. Eðer bir
öðrencinin Avusturya’da oku-
mak istediði bölüm kendi ülke-
sinde mevcut deðilse, o zaman
öðrencinin buna yakýn öðrenim
bölümünde  okuma hakkýnýn
olduðunu kanýtlamasý gerekir.
Eðer öðrencinin geldiði ülkede
hiçbir üniversite yoksa, o
zaman böyle bir kanýt getirme-
si gerekmez.

Oturma  Ýzni:
(Aufenhaltsberectigung)  

EWR veya Ýsviçre vatandaþý
olmayan ve Avusturya’da yük-
sek öðrenim görmek isteyen
öðrencilerin Avusturya’da otu-
rum izni almalarý ve bu izin için
ilk baþvurunun yurtdýþýnda
yapýlmasý gerekir. Öðrenciler
için baþvuru formlarý Avus-
turya’nýn yurtdýþý temsilcilikle-
rinden temin edilebilir. Avus-
turya’da öðrenim gören öðren-
cilerin her yýl oturma izni alýr-
ken, banka hesaplarýnda 5000
Euro paralarý olduðunu kanýtla-
malarý gerekir.

(Kaynak: Viyana Entegrasyon
Fon)
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VViiyyaannaa-  AAvvuussttuurryyaa’’ddaa  220000
bbiinnddeenn  ffaazzllaa    ggüüzzeell  AAnnaaddoo-
lluummuuzz,,  cceennnneett  aannaavvaattaannýýmmýýzz
TTüürrkkiiyyee’’ddeenn  ggööçç  eettmmiiþþ  iinnssaann
yyaaþþýýyyoorr..  BBuu  iinnssaannllaarrýýnn  ççooððuu
ÝÝssllaamm  ddiinniinnee  mmeennssuuppllaarr..
AAnnaaddoolluu’’ddaann  ggööçç  eettmmiiþþ  AA-
nnaaddoolluulluu  iinnssaannllaarr  aarraassýýnnddaa
aazz  ddaa  oollssaa  HHiirriissttiiyyaann  ddiinniinnee
mmeennssuupp  kkaarrddeeþþlleerriimmiizz  vvaarr..
BBaarrýýþþýýnn  ddiinnii  ÝÝssllaamm  hheerr  ddiinnddeenn
iinnssaannýý  kkuuccaakkllaaddýýððýý  ggiibbii  hhooþþ-
ggöörrüüyyüü,,  bbaarrýýþþýý  vvee  eesseennlliiððii
iinnssaannllaarr  aarraassýýnnddaa  ddiinn,,  ddiill,,  ýýrrkk
aayyrrýýmmýý  yyaappýýllmmaaddaann  uuyygguullaann-
mmaassýýnnýý  eemmrreeddiiyyoorr..  88  MMiillyyoonn
nnüüffuusslluu  AAvvuussttuurryyaa’’ddaa  MMüüss-
llüümmaannllaarr  oollaarraakk  aazzýýnnllýýkkttaayyýýzz..  

AArraallýýkk  aayyýýnnddaa  HHiirriissttiiyyaannllaarr  aa-
rraassýýnnddaa  aayynnýý  bbiizziimm  RRaammaazzaann
aayyllaarrýý  vvee  MMuuhhaarrrreemm  aayyýýnnddaa
kkii  ggiibbii  hheeyyeeccaannllaarr  aarrttýýyyoorr..
ÖÖzzeelllliikkttee  HHiirriissttiiyyaannllaarr  iiççiinn  2244

AArraallýýkk  ççookk  ttaarriihhii  öönneemmllii..  YYeennii
VVaattaann  GGaazzeetteessii  oollaarraakk  ssiizzlleerr
iiççiinn  bbuu  ggüünnlleerriinn  aannllaamm  vvee
öönneemmii  aarraaþþttýýrrddýýkk  vvee  yyaaþþaaddýýððýý-
mmýýzz  YYeennii  VVaattaannýýmmýýzzýý  vvee  iinn-
ssaannllaarrýýnnýý  ddaahhaa  iiyyii  ttaannýýmmaakk  ii-
ççiinn  aaddýýmm  aattmmaakk  iisstteeddiikk..  KKuutt-
ssaall  kkiittaabb  KKuurr’’aann-ýý  KKeerriimm  hheemm
ÝÝssaa  ppeeyyggaammbbeerrii  hheemm  MMuussaa
ppeeyyggaammbbeerrii  AAllllaahh’’ýýnn  ppeeyy-
ggaammbbeerrii  oollaarraakk  yyüücceellttmmiiþþ..  

Noel  Nedir?
"Bugün size Davut'un ken-
tinde bir kurtarýcý doðdu...
En yücelerde Tanrý'ya izzet,
yeryüzünde hoþnut olduðu
insanlara esenlik olsun"
(Luka 2:11-14) Noel Bay-
ramý (Weihnachten),
Hýristiyan dünyasýnýn 24
Aralýk`ý 25`ine baðlayan
gece Ýsa Mesih'in doða üstü
doðuþunu kutladýðý bir gün-

dür. Hýristiyan terminolojisi-
ne göre kötülüðün kol gez-
diði eski ahit dünyasýnda,
doðruluðu ve iyiliði insan
yaþamýnda olanaklý kýlmak
için sevgi ve inayet temeline
dayanan baðýþlayýcý ve özve-
rili yeni bir ahite ihtiyaç du-
yulmaktaydý. Baþkalarý için
doðmak gibi, derin bir
anlam taþýyan ''Söz''ün yani
Allah'ýn kelamýnýn doðuþu
bu anlamda yeni ahit'in
baþlangýcýdýr. 
Allah ''Söz''ü insan þeklinde
(Hz. Isa) dünyaya göndere-
rek kendine özgü özellikleri-
ni dünyaya gösterdi. Ýnsanlýk
günahlar içinde yüzerken,
bu günahkarlýðýndan dolayý
Tanrýnýn yardýmýný, sevgisini
kaybetmekle karþý karþýya
gelmiþti. Ýþte bu sýrada Allah
Hz. Ýsa`yý göndererek insan-
larýn tekrar onun sevgisini
kazanmalarý için bir þans
daha verdi. Bu barýþçý ve
paylaþýmcý özellikleri nede-
niyle, bütün Hristiyanlýk
alemi bu günü büyük ve
kutsal bir coþku ile kutla-
maktadýr. 

Süryaniler bugünü kendi
dillerinde Yaldo diye isimlen-
dirirler ve bu bayramý kutla-
madan önce 10 gün boyun-
ca , içinde hayvansal gýda
bulunan yemeklerden sakýn-
mak yoluyla oruç tutarlar.
25 Aralýk sabahý kiliselerinde
kendi dillerinde ayinler
düzenleyerek bu anlamlý
günü kutlarlar. Bir kýsým hris-
tiyanlar da 24 Aralýk gecesi
saat 24.00`de kiliselere koþ-
arak bu günü kutlarlar.

NNooeellddeekkii  ssüüss  vvee  sseemmbboolllleerr

nnee  aannllaammaa  ggeelliiyyoorr??
Hýristiyanlarýn Noel kutlama-
larýnda sembolik deðerleri
olan pek çok nesne vardýr.
Aralýk ayýnýn baþlangýcýndan
beri caddeler, alýþveriþ mer-
kezleri, evlerin pencereleri ve
günlük hayatta içiçe oldu-
ðumuz pek çok yerleri suslü-
yor Viyanalýlar. Gelin biz de
bu süsler ne anlamaya geli-
yor ona bakalým:

((BBaauumm))  NNooeell  AAððaaccýý:: Aðaç
toprakta kökleþmenin ama
ayný zamanda gökyüzüne
yöneliþin sembolüdür. Hýris-
tiyanlýkta da çarmýha gerili
Isa, yani haç hayat aðacý
anlamýna geliyor. Aðacýn
boyuna kesiti Tanrý-insan iliþ-
kisini ifade ederken, enine
kesiti ise yaratýlanlar dünyasý
ile insan iliþkisini sembolize
ediyor. 

((KKeerrzzeenn))  MMuumm:: Allahýn in-
sanlara aydýnlatýcý olarak
gönderdiði Hz. Ýsayý ifade e-
der, Hz. Ýsa tanrýdan gelen
bir aydýnlanma vasýtasýdýr.

((KKuuggeellnn))  KKüürreecciikklleerr::  Çam
aðaçlarýný süsleyen renga-
renk yuvarlak küreciklerin ne
baþlangýcý ne sonu, ne saðý
ne de solu vardýr. Yuvarlak
küre bu haliyle bütünlüðü
ifade eder. Noel de bu
bütünlüðe iþaret eder, Ýsa
sadece bir millete gönderil-
miþ bir peygamber deðildir,
o bütün insanlýða siyah
beyaz, kadýn erkek, hasta
saðlýklý ayýrýmý olmadan hi-
tap eden bir peygamberdir.
Hýristiyanlýk inancýnda da
bütün insanlar eþit haklara
sahiptir. Bu bakýmdan Ku-
geln denilen kürecikler için-

Weihnachten= Christmas= Noel nedir?
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de tüm insanlarýn ayný hak-
lara sahip olarak yaratýldýðý
TEK BÝR DÜNYA’ya iþaret
eder. Dünyayý ve dünyadaki
birliði simgeleyen kürecikler
Ýsa’ nýn bir mum gibi aydýn-
lattýðý hayat aðacýna baðla-
nýr. (Daha önceleri Noel aða-
cýna elma asýlýrmýþ ama bu
zamanla yerini Kugeln dedi-
ðimiz küreciklere býrakmýþ.)

BBiisscchhooff  NNiikkoollaauuss  ((AAzziizz  NNiikkoo-
llaa)):: Hristiyanlar Aziz Nikola’-
nýn hayatýna dair çok þey bil-
mezler. O, efsanelerde ya-
þayan bir din büyüðüdür.
Yardýma ihtiyacý olanlara kol
kanat geren, sýkýntý veya kýt-
lýk durumlarýnda ortaya
çýkan bir aziz olan Niko-
lanýn, Noel bayramýnda Tan-
rýnýn merhametini insanlara
ulaþtýrdýðýna inanýlýyor. Aziz
Nikola aç ve açýkta olan fakir
insanlara,  bir ziyaretçisi kal-
mamýþ yaþlýlara ve yanlýz kal-
mýþlara Noel’de de iyilik ve
lütufta bulunuyor. Noel’de
hediyeleþme de yine Aziz
Nikola’nýn merhametinden
hareketle ortaya çýkan bir
davranýþ. Hediyeyi veren de
alan da Tanrýnýn lütfundan
ve insanlara olan sevgisin-
den bir pay almýþ oluyor.  

AAddvveennttkkrraannzz  ((NNooeell’’ddeenn  öönn-
cceekkii  ssoonn  ddöörrtt  hhaaffttaayyaa
AAddvveenntt  ddeenniilliiyyoorr,,  KKrraannzz  ddaa
ççeelleennkk  ddeemmeekk)):: Ýnsanlarýn
her gelen yeni yýlda edindik-
leri küçük çelenkler bir
dahaki seneye kadar soluyor.
Bu çelenklerin solmasý insan
ömrünü temsil ediyor. Ýn-
sanýn da günden güne yaþ-
lanmasý, solmasý ona tekrar
hayatýna bir çeki düzen ver-
mesi gerektiðini hatýrlatýyor.
Ýnsan Allah ve insanlarla
olan iliþkilerini, ve hayatýný
ne yolda harcadýðýný bir

daha düþünerek ölüme ha-
zýrlanýyor.

BBiirr  WWeeiihhnnaacchhtt  AAkkþþaammýý  nnaassýýll
ggeeççiirriilliiyyoorr??

Bizim bayramlarýmýzda pek
çok adetimiz olduðu gibi
Viyanalýlarýn da bu önemli
günlerinde yýllardan beri
yapmayý sürdürdükleri gele-
nek ve görenekleri var.
Tanýdýðýmýz orta yaþlý bir
Viyanalý olan Monika’nýn
anlattýðýna göre tipik bir
Viyanalý aile bu akþamda
neler yapýyor ona bakalým:
Günler öncesinden alýnan
çam aðacý küçük çocuklarýn
görmeyeceði bir yerde süsle-
nir. Güzel ve özenli bir þekil-
de paketlenmiþ hediyeler bu
aðacýn altýna yerleþtirilir.
Akþam hava kararýnca tüm
aile toplanýr ve süslenmiþ
çam aðacý da odanýn içinde
yerini alýr. Dini þarkýlar ve
Noel Bayramýna özgü þarký-
lar söylenir, dua edilir. Eðer o
yýl aileden ölmüþ olan varsa
onun için de dua edilir.

Hediyeleþme yapýlýr ve
hediyeler için Tanrýya þükre-
dilir. Küçük çocuklar kendile-
rine verilen bu hediyelerin
Christkind (Ýsa) tarafýndan
getirildiðine inanýr ve bunu
ifade eden þarkýlar söylerler.
Mesela en çok söylenen bir
þarkýnýn sözleri þöyle: 
ÝÝssaa  ggeellddii
BBaannaa  hheeddiiyyee  ggeettiirrddii..
Daha sonra yemeðe
geçilir. Bu anlamlý
gecede yenilen özel
yemeklerden en önem-
lisi balýktýr. Belirli bir cins

balýk deðil de herkes kendi
zevkine göre, sevdiði bir
balýk alýr ve piþirir. Ancak
sazan balýðý iri ve yaðlý
olmasý münasebetiyle daha
çok tercih edilir. Balýða eþlik
eden diðer yemek patates
salatasýdýr. 

Wiener Kartoffelsalat bildi-
ðimiz patates salatasýndan
daha özel bir salatadýr.
Yemeðin yanýna tatlý olarak
da daha çok elma kompos-
tosu, vanilyalý ayçöreði, çe-
þitli bisküvi ve kekler hazýrla-
nýr.Yemekten sonra aile
muhabbetleri, þakalaþmalar
derken gece yarýsý saat
24.00 olduðunda tüm aile
kiliseye gider ve Kudas ayini
denilen ayine katýlýrlar. 

Bu gecenin
H ý r i s t i y a n
dünyasý için
anlam ve
önemini en
iyi açýkla-
y a n
þa r k ý

i s e

sözleri Joseph Mohr ve
müziði Franz Gruber tarafýn-
dan yazýlan Stille Nacht
Heilige Nacht þarkýsý:

Stille Nacht, heilige Nacht
Alles Schläft, einsam wacht,
Nur das traute hochheilige
Paar.
Holder Knabe im lockigen
Haar,
Schlaf im himmlischer Ruh,
Schlaf im himmlischer Ruh.

(Sessiz gece, kutsal gece
Herkes uyur, yanlýz  
Sadece bir çift uyanýk
Kývýr kývýr saçlý küçük bebeði
ellerinde tutanlar
Semavi bir sükunetle uyu)
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Ayhan Yýlmaz’ý birçok kiþi
tanýyor. Viyana’da bir Türk
kahvehanesinin yanýnda iki
telefon þirketi ve  Seyahat
Acentasý ile Türk top-
lumunun yanýnda Avus-
turyalýlara hizmet veren
Ayhan Yýlmaz þimdi 5.
Viyana’da Toros adlý bir Türk
Restaurantý açtý. Ayhan
Yýlmaz bu ciddi hizmetleri-
nin arkasýnda ki inancý ve
zorluklarý soruyoruz. Yýlmaz
Yeni Vatan Gazetesi’ne þun-
larý söyledi:  
“Yaklaþýk 15 senedir Viya-
na’da yaþýyorum. Avustur-
ya’ya birçok vatandaþýmýz
gibi iþçi olarak geldim. 3
sene metal üzerine iþçi ola-
rak çalýþtým. Daha sonra iþçi
olmak bana biraz ters geldi
çünkü hergün aðýr ve ayný
þeyleri yapmaktan hoþnut

olmamaya baþladým. Adeta
robotlaþmaya baþlamýþtým.
Daha sonra 5. Bölge’de
Arbeitergasse’de  CAFÉ TO-
ROS’u açtým. Daha sonraki
yýllarda Avusturya’da  iletiþ-
im alanýnýn özelleþtirilmesi
ve yabancýlarýn ucuz telefon
etme isteði beni baþka iþ
alanlarýnda çalýþmaya itti. 
Ben bu özelleþtirmelerden
sonra  durumu deðerlendir-
dim. Birisi Arbeitergasse
diðeri Gudrunstr. olmak
üzere 2 tane, insanlarýn
ucuz telefon  edebileceði
dükkan açtým.  Bu iki telefon
dükkanýndan sonra  buralarý
elemanlarýma býrakýp, bir
seyahat bürosu açtým. Ký-
saca Toros Reisen`i kurdum. 
Yaklaþýk 2 senedir Toros
Reisen ile de hizmet vermek-
teyiz. Son olarak da yine 5.

Bölge’de  Arbeitergasse’de
olmak üzere Toros Resta-
urant’ý açtým. Bu bölgede
tam anlamýyla  Restaurant
eksikliði vardý. Restauran-
týmýzda döner çeþitleri, ýzga-
ra çeþitleri, sulu yemek, balýk
çeþitleri ve Karadeniz Pide-
si’ni müþterilerimize sunu-

yoruz. Avusturyalýlar tarafýn-
dan çok beðenilen Karade-
niz Pidesi için Türkiye’den
çok kaliteli bir usta getirmek
için kollarý sývadým. Amacým
bu sektörde’de baþarýlý
olmak ve daha sonra daha
deðiþik alanlarda yatýrýmlara
girmek“. 

Þimdi de Toros Restaurant ile hizmette!

Ayhan  Yýlmaz,
Toros  Restau-

rant  çalýþanlarý
ile  Türk  ye-

meklerinin  en
baþarýlý  ismi

olma  yolunda

BBeerrnnaaddeettttee  MMaayyrr  
Kasým ayýnda Tiyatro Akzent
“Trändi Händi, yo!”, “Spe-
ziell Kebab” ve “Verhasste
Tomaten” gibi bir çok kültü-
rel projeye ev sahipliði yaptý. 

AK Wien ve Tiyatro Akzent,
kültürler arasýndaki uyum
alýþ-veriþinin daha da fazla
güçlenmesi ve kültürel ileti-
þimin daha belirgin bir þekil-
de geliþmesini saðlamak a-
macý ile projeleri destekledi.
Bu projelerin yapýlýþ ve sunu-
luþ þekli büyük önem taþý-
maktaydý. Çünkü gösteriyi
sahneleyen iþçi rolündeki o-
yuncularýn birçoðu Avustur-
ya vatandaþlýðýný almýþ olsa-
lar bile, üçte biri yabancý kö-
kenliydi. Aileler çoðu zaman

ya dar gelirli ya da  toplum
tarafýndan dýþlanýyor. Avus-
turya vatandaþý ve iyi bir eði-
tim almalarýna raðmen bir
çoðunun halen daha iþ bul-
ma kurumlarýnda iþ bulmak
için veya iþyerlerinde yüksel-
me þansý az bulunuyor.
Geçtiðimiz yýl bay ve bayan
olmak üzere 33 kiþinin pro-
jeleri yönetim kuruluna
sunuldu. Bunlar arasýnda
yukarýda ismi geçen üç oyun
yönetim tarafýndan beðenil-
di ve her birine 5.000
Euro´luk bir maddi destek
saðlandý. Projeler ayný zam-
anda Tiyatro Akzent´de tiy-
atro sevenlerin beðenisine
sunuldu. Bu projenin uzun
bir süre ve önümüzdeki yýl
içerisinde de “Gençlik” adý

altýnda desteklenmesi ama-
çlanýyor.

SSppeezziieellll  KKeebbaapp

Türkiye´nin Doðu Anadolu
Bölgesi`nden gelen Sedat
Demirdeðmez “Speziell Ke-
bab” adlý oyunu ile, Avus-
turya´da yaþayan göçmen
Türk ailesinin hayatýný eleþti-
rel bir bakýþla ve yoðun bir
duygusallýk ile sahneye yan-
sýtýyor. Ana düþünce, bir
yandan kendi kültür, örf ve
adetlerini korumaya çalýþýr-
ken, öbür yandan yeni va-
tanlarýna en iyi þekilde uyum
saðlamaktýr. Ýki kültür de o-
yunda abartýlý bir þekilde
sergileniyor. Bu da oyunu
daha zevkli ve izlenir hale

getiriyor. Bu oyun sadece
göçmen bir Türk ailesinin
günlük yaþamýný ortaya koy-
mayýp, ayný zamanda Türk-
lerin ve Avusturyalýlarýn, ko-
nuyu çekirdekten ele alarak,
kültürel farklýlýklarýný da
sergiliyor.

Hem hazýrladýlar hem sundular

Ýki kültür arasýndaki
uyum ve farklýlýklarý

anlatan Speziell
Kebab AK Kültür

Merkezi’nde



Bilgisayar ve yan ürünleri,
çanak anteni sistemleri ve
servis konusunda 6 yýldýr
Viyana’da hizmet veren
Consum Elektronik adlý þir-
ketin sahibi Recep Aktaþ
(saðda), “Müþterilerilerimize
her zaman en iyi hizmeti
götürürken devlet nezdinde
sorun yaþanmamasý için
ciddiyetten ödün vermedik.

Bu yüzden yavaþ  ama yapý-
cý hizmetlerimiz ile büyü-
dük, herkese yeni yýlda sað-
lýk ve bol kazanç dilerim“
dedi. Bir merkez bir þube ile
hizmet veren Consum Elekt-
ronik, Wr. Neustadt bölge-
sinde yoðun istek üzerine 3.
þubesini bölge sorumlusu
Bülent Uçar (solda)  yöneti-
minde  hizmete sundu. 

Viyana’da düðün organi-
zasyonu konusunda uzman-
laþmýþ yýllarýn halk sanatcýsý
Veli Turan, yýlbaþýnda nezih
bir ortamda aileleri ile gide-
cekleri okuyucularýmýza,
“Tolða ve Pýnar SAÐ” ile
hoþgeldin demek istiyor. 
13 Aralýk 2003 tarihinde
Ferdi Tayfur’u “Buda Cen-
ter” adlý salonda sevenleri ile
buluþturan Veli Turan, ”Ferdi
Tayfur’un 10. Viyana’daki
Buda Center konserine

1700 kiþi geldi ve unutul-
maz anlar yaþandý”   dedik-
ten sonra, “Uzun Yýllar
Viyana’da birçok  kiþinin
evlenirken düðün organi-
zasyonunu üstlendik.  Son
yýllarda buna çeþitli konser-
ler ve bayanlar matinasý da
dahil oldu. O yüzden Veli
Turan adýnýn  güven ile yan-
yana gelemesinden çok
mutluyuz. Bu güvene layýk
olabilmek için daha fazla
çalýþmamýz gerekiyor” dedi.  

Veli Turan: “Güven ve  hizmet aþký herþeydir”

Ýkinci Viyana’da Taborstr.
üzerinde yaklaþýk dört yýldýr
hizmet veren Türk kuyum-
culuðunun altýn ismi olan
“Antalya Kuyumcusu” 10.
Viyana’da açtýðý þubesinden
sonra, üçüncü þubesini yine
ikinci Viyana’da Taborstr.
üzerinde  açtý. 

Antalya Kuyumcusu’nun sa-
hibi Mehmet Çatak, Yeni Va-
tan Gazetesi’ne yaptýðý açýk-
lamada þunlarý ifade etti:
“Tecrübe ve müþterilerimizi
bu bölgedeki insanlarýmýza
borçluyuz. Bize güvenerek
alýþ-veriþ yapan herkese ayrý

ayrý þükranlarýmýzý sunarýz.
Yeni yýlda herkese en baþta
huzur ve esenlikler dilerim.
Yeni þubemizi oðlum Þuayip
iþletecek. Ben de bu iþin ba-
badan oðula geçmesini dili-
yorum. Ben, iþçi olarak çok
çalýþtým ve esnaf olmanýn
rahatlýðýný oðluma yaþataca-
ðým”.

Bu sözler ile aslýnda Avus-
turya’da yaþayan ve çoðun-
lukta iþçi olarak yaþamlarýna
devam eden Türk toplumu-
na önemli bir mesaj da
veren Antalya Kuyumcu-
su‘nun sahibi Mehmet Çata-

k’ýn canla baþla müþterilerle
ilgilenen oðlu Þuayip’e duy-
gularýný soruyoruz. Þuayip
Çatak hiç nefes almadan
þunlarý söylüyor, “Ýlk önce
herkesin yeni yýlýný kularým.
Saðlýklar ve bol kazançlar
dilerim. Ben babamýn hakký-
ný hiçbir zaman ödeyemem.
Beni her zaman desteklediði
için tüm Yeni Vatan Gazetesi
okuyucularý nezdinde baba-
ma candan teþekkürlerimi
ve minnet duygularýmý
sunuyorum. Bizlerin görevi
babamýz gibi müþterilerimi-
ze  dürüstçe ve cana yakýn
hizmet  vermektir”.

Babadan oðula… Antalya Kuyumcusu

Consum hizmet
ile büyüyor!

Antalya Kuyumcusu’ndan
Þuayip Çatak 

Bülent Uçar RReecceepp  AAkkttaaþþ

VVeellii  TTuurraann
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VViiyyaannaa-  Türkiye’nin  bu
yýlda,  BM  Daimi  Temsilcisi
Büyükelçi  Aydýn  Þahinbaþ-
'ýn  eþi  Sayýn  Gülþen  Þahin-
baþ  önderliðinde,  Türk
Eliþleri  ve  Mutfaðýndan
oluþan  2  ayrý  reyonla  katýl-
dýðý  Kermes,  25.000'in
üzerinde  Viyanalý  tarafýn-
dan  ziyaret  edildi.  
Yaklaþan Noel ve Yýlbaþý
nedeniyle hediyelik alýþve-
riþi için kermese gelen
Viyanalýlar Türk Eliþleri
reyonundaki gümüþ iþleri,
dokuma, havlu, nazar
boncuklarý, çini, porselen,
ahþap ve bakýr ürünlerine
büyük ilgi gösterdiler.
Özellikle Türk gümüþleri
ve nazar boncuklarý ya-
bancýlar tarafýndan en çok
raðbet gören hediyelik
eþyalar arasýndaydý. Türki-
ye'nin çeþitli turistik yöre-
lerini tanýtan broþürlerin
daðýtýldýðý Eliþleri reyo-

numuza gelen misafirlere
lokum, kayýsý ve çam fýstý-
ðý ikram edildi. 
B.M. Sefiresi sayýn Þahin-
baþ'ýn özel olarak hazýr-
lattýðý ve Türk mutfaðýnýn
seçkin örneklerinin sunul-
duðu yemek bölümünde
ise Viyanalýlar köfte, bö-
rek, dolma, tatlý çeþitleri-
nin yanýsýra, geleneksel
gözlememizin nasýl yapýl-
dýðýný izleyerek, tatma fýr-
satýný buldular. Ayrýca bu
sene her yýldan farklý ola-

rak döner de sunuldu ve
çok beðeni topladý.
Yemek reyonunda kurulan
kahve ocaðý, ziyaretçiler
için ayrý bir ilgi odaðý
oldu. Kahve geleneðini
öðrendikleri Türklerin
kahvesini içmek için kuy-
ruklar oluþturan Viyanalý-
lara kahveyle beraber lo-
kum ikramýnda bulunul-
du. 
Sunumun, baþta Euroviz-
yon þarký yarýþmasý birinci-
si Sertab Erener ve diðer
sanatçýlarýmýzýn müzikleri
eþliðinde yapýlmasý ker-
mese ayrý bir canlýlýk kattý
ve bu vesile ile Türk sana-
tçýlarýnýn müzik CD'leri de
ziyaretçilere tanýtýldý. 
Kermesten elde edilen
gelirin tamamý yardým
amaçlý olarak kullanýldý.
Bu yardýmdan faydalan-
mak isteyen ülke ve kuru-
luþlar bir proje hazýrlaya-

rak B.M. yardým komisyo-
nuna baþvuruyorlar. Ýnce-
lenen projeler sonucunda
ihtiyacý olan ülkelere top-
lanan bu yardýmýn aktarý-
lacaðý bildirildi.
Bu çerçevede 2002 yýlýnda
Lösemili Çocuklar projesi
ile müracaat eden Türki-
ye'ye 7500 Dolar yardým
yapýlmýþtýr. 

Türkiye adýna yapýlan bu
büyük ve baþarýlý organi-
zasyona burada bulunan
Türk iþyerleri ve kuruluþla-
rýda büyük destek vererek
katkýda bulunuyorlar. De-
nizBank, Kervansaray, Tür-
kis, Sabex, Orient, Ana-
dolu, Ege, Etap gibi ticari
kuruluþlarýn yanýsýra Türk
Turizm ve tanýtma bürosu
çeþitli afiþ, tanýtým büroþ-
ürleri, geleneksel eþyala-
rýyla kermese zenginlik
kattý.

BM’de Yardýmlaþma Günü
BBuu  yyýýll  3355..  ddeeffaa  ddüüzzeennlleenneenn  ggeelleenneekksseell  BBiirrlleeþþmmiiþþ  MMiilllleettlleerr  KKeerrmmeessii  2288  vvee
2299  KKaassýýmm  22000033  ttaarriihhlleerrii  aarraassýýnnddaa  AAuussttrriiaa  CCeenntteerr  bbiinnaassýýnnddaa  ggeerrççeekklleeþþttii..

BM Sefiresi Gülþen Þahinbaþ

YENÝ  VATAN  GAZETESÝ
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Hani her milletin kendisine ait
birtakým özelliði vardýr. Ne
bileyim, Almanlar deyince akla
disiplin, bira, e biraz da
Holocaust gelir. Amerikalýlar’ýn
hamburgeri, Cola’sý Japonlarýn
da elektronik dünyadaki liderli-
ði ha bir de Japon turistlerin
ellerinden düþürmedikleri o
fotoðraf makineleri meþhur-
dur. Avusturya deyince hep
Mozart’ý, Freud’u, düþünür-
düm ama birkaç yýldan  beri
kelime daðarcýðýma þu sözler
de ekleniverdi: „Nein Danke!“.
Türkü türk yapan özellikler
nedir diye sorduðunuzda aldý-
ðýnýz cevaplar ise þöyle oluyor: 
-SSchnurbart
Tabikii býyýklý kadýnlarýmýz yok
ama hani olur ya milli gururu-
muzu yükseltmek için belki

bayanlarýmýz da kaytan býyýklý
olmaya karar verebilirler.
Erkeklerin etek giydiði bu glo-
bal dünya da hanýmlarýn býyýk-
larý niye olmasýn ki? Sonra
belki onlar da erkeklerimiz gibi
„bi godum mu oturtturum
demeye baþlarlar“. Anlayaca-
ðýnýz keramet býyýkta. Bir baþka
özellik ise;
-  Hanýmlarýmýzýn  erkeklerinin
arkasýndan  gitmesi  
Ben zaten Türkiyedeki bayan
ayakkabýlarýnda bir þike oldu-
ðundan hep þüphelenmiþim-
dir. Hani o çok konuþup az
icraatta bulunan politikacýlarý-
mýz belki bu konuya da el atýp
milli politikalar üretebilirler…
Ayakkabýlarýmýzýn yanýnda ha-
ni bir de o söz dinlemeyen a-
yaklarýmýz var ya. 
- die Türken steigen dir auf die

Füße, statt sich zu entschuldi-
gen, schauen sie dich schief
an, als ob du schuld bist.  
Yani ne söyliyeyim ki. Seni döv-
mediðine dua et. 
-  Naschmarkt,  Brunnenmarkt
Bunlar tabii Türk’ü Türk yapan
grubuna katýlan yeni sýfatla-
malar. Osmanlý ordusu Viyan’yý
fethedemedi, ama bunu
Naschmarkt ve Brunnenmarkt
fatihleri baþardý. Tabii bir de,
bir de ne? Hani o bol soðanlý
acýlý olan birþey var ya?
Elbetteki o güzelim döner.
Yurtdýþýnda bizi yýllardýr koku-
suyla, tadýyla temsil eden milli
gururumuz, milli yemeðimiz
en millimiz olan milli DÖNER.
Þimdi biraz da dönmeyen þey-
lerle ilgilenip hazýr acýdan ko-
nuþmuþken 
-    Soðan  ve  sarmýsakla  

Devam edelim. Ama þimdi
insaf, ben o güzelim kuru fa-
sulyeyi soðansýz nasýl yerim di-
yenleriniz olabilir. Sarmýsak de-
seniz yararlarýný saymakla bit-
mez. Ee bir de çok yararý ol-
mayan birþey var amaa onsuz
da olmuyor. Ne mi? Çekirdek
yahu
-  Çekirdek.
Hani Tuna’nýn kenarýnda veya
herhangi bir parkta yürüyüþ
yaparken izini belli eden çekir-
dek. Çekirdek kabuklarýný gör-
düðünüz anda o bankta siz-
den önce bir Türk vatandaþýnýn
oturduðunu size anlatan çekir-
dek. Eee aðzýmýzla birçok þeyi
beceriyoruz biz caným. Zan-
netmeyin ki sýrf çekirdek yiyo-
ruz. Ananýýn diye baþlayýp…
sokaklara tükürmeyi de ihmal
etmiyoruz.   

KKoonnuukk  YYaazzaarr
SSuunnaa  RRaassssoouulliiaann

TTyyppiisscchh  TTüürrkkiisscchh  Typisch Türkisch

VViiyyaannaa-  Fotoðrafda görünen
Afrika kökenli sýðýnmacýlarýn
kaldýðý asyl heim a yapýlan
operasyon neticesinde 2 kilo
eroin ele geçirildi. Aylardýr,
bölge halký tarafýndan
“Uyuþturucu Dükkaný” diye
isimlendirilen bu Asylheim
daki Afrika kökenli sýðýnma-
cýlardan bölgede oturanlar-
da þikayetçiydi. Civardaki
apartmanlarýn hoflarýna ak-
þamlarý hatta bazen gün-
düzleri de girip müþterileri-
ne açýktan açýða uyuþturucu
daðýttýklarý kiracýlar tarafýn-
dan taspit edilmiþti. O so-
kaklarda akþamýn ilk saat-
lerinden itibaren sokaða çýk-
mak bir kabus olmuþtu.
Sokak ortasýnda yapýlan alýþ-

veriþi görmemek için bölge
kiracýlarý yüzlerini baþka yö-
ne çevirerek geziyorlardý.
Akþamlarý yapýlan ticaretten
daha çok korkuyorlardý, zira
girdikleri apartmanlarýn si-
gorta yerlerini öðrenen
Afrikalýlar ve alýþ-veriþ sýra-
sýnda binalarýn elektriklerini
bile kesiyorlardý. Bu durum
üzerine o bölgedeki deðiþik
apartmanlara deðiþik zam-
anlarda özel birimler tarafýn-
dan operasyonlar düzenlen-
diyse de bir sonuç elde edi-
lememiþti. Söz konusu
heim’ýn 15 mt. karþýsýnda
duran ortaokul ise bu korku-
dan en çok nasibini alan
yerdi. Veliler çocuklarýný o
okula hep korku içerisinde

gönderiyor-
lardý. Canýna
tak eden ci-
var sakinleri
iki ay önce
MEHR SIC-
H E R H E I T
isimli bir im-
za kampan-
yasý baþlattý
ve 7.000 im-
za toplandý.
Bu durum ki-
þisel ve toplumsal güvenliðin
ne denli ucuz seviyelere indi-
ðinin göstergesi idi. Þimdilik
o sokakta uyuþturucu satan
zenci sýðýnmacýlar görün-
mez oldu. 
Toplumsal görevimiz gereði
Yeni Vatan gazetesi olarak

velilere sesleniyoruz, çocu-
klarýnýzý uyuþturucu kon-
usunda eðitiniz ve onlarýn
davranýþlarýný önemle takip
ediniz. 
Orada ele geçirilen eroin
yakalanmasaydi 4000 çocu-
ðu zehirlemeye yetecekti...

Sýðýnmacý evinde eroin avý
UUyyuuþþttuurruuccuu  DDüükkkkaannýý  ddiiyyee  bbiilliinneenn  AAssyyllhheeiimmddaa  22  kkiilloo  EErrooiinn  bbuulluunndduu  BBööllggee  hhaallkkýýnnýýnn  öönnüünnddeenn  ggeeççmmeeyyee  kkoorrkkttuuððuu,,  ççooccuukkllaa-
rrýýnnýý  ttaamm  kkaarrþþýýssýýnnddaakkii  ookkuullaa  ggöönnddeerrmmeekktteenn  ççeekkiinnddiiððii  ““UUyyuuþþttuurruuccuu  DDüükkkkaannýý””  ddiiyyee  aannýýllaann  yyeerree  nniihhaayyeett  ppoolliiss  ooppeerraassyyoonn
ddüüzzeennlleeddii..  1177..  VViiyyaannaa  PPoolliissii  ggeeççttiiððiimmiizz  hhaaffttaallaarrddaa  yyaappttýýððýý  bbüüyyüükk  bbiirr  ooppeerraassyyoonnllaa  RReeddtteennbbaacchheerrggaassssee’’ddeekkii  AAssyyllhheeiimm
((SSýýððýýnnmmaaccýýeevvii))  ddaa  22  kkiilloo  EErrooiinn  eellee  ggeeççiirrddii..  ÇÇookk  ssaayyýýddaa  zzeennccii  ssýýððýýnnmmaaccýýnnýýnn
ttuuttuukkllaannaarraakk  cceezzaaeevviinnee  ggöönnddeerriillmmeelleerriiyyllee  bbööllggee  hhaallkkýý  bbiirraazz  rraahhaatt  nneeffeess  aallddýý..
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Viyana- 11  EEkkiimm  22000033  ttaarrii-
hhiinnddeenn  iittiibbaarreenn  mm-ppaarrkkiinngg
ssiisstteemmii  VViiyyaannaa’’ddaa  ttüümm  aarraaçç
ssüürrüüccüülleerrii  ttaarraaffýýnnddaann  kkuullllaa-
nnýýllaabbiilliiyyoorr.. Bu sistemden
faydalanabilmek için tek þart
SMS (kýsa mesaj) fonksiyonu
olan bir cep telefonuna
sahip olmak. Cep telefonun-
dan SMS göndererek,
Viyana’da kýsa park yerlerin-
de  (Kurzparkzonen) park
bileti (Parkschein) koymadan
aracýnýzý park edebilirsiniz.
Yapmanýz gereken kendinizi
kayýt etmek, park hesabýnýzý
park saatleri ile yüklemek ve
ödenmesi gereken
ücreti kredi kartý,
paybox veya cep
telefonu faturasý
(þu an sadece  A1
müþterileri için
geçerli) ile öde-
mek.

CCeepp  tteelleeffoonnuu
iillee  kkaayyýýtt
((AAnnmmeelldduunngg))
nnaassýýll  oolluuyyoorr??

A r a c ý n ý z ý n
plaka numa-
rasýný yazdýðý-
nýz SMS’i 0664/660 09 90
no’lu telefona gönderiniz.
Plakanýzý yazarken tire veya
noktalama iþareti kullan-
mayýnýz.

ÖÖrrnneekk::WW112233AABB
Size gelecek olan kýsa mesa-
jý (SMS) “JA” ile onaylayýnýz.
Bundan sonra size 4 hane-
den oluþan bir þifre gönderi-
lecektir. Bu þifreye þahsi kul-
lanýcý alaný için ihtiyacýnýz
olacak. “JA” ile onaylanma
mesajýnýn 10 dakika içinde

gönderilmesi gerekir.

CCeepp  tteelleeffoonnuu  iillee  ppaarrkk  hheessaa-
bbýýnnaa  yyüükklleemmee  yyaappmmaakk  nnaassýýll
oolluuyyoorr??
Bu iþlem için 0064/660 09
90 no’lu m-parking numa-
rasýna ihtiyacýnýz var.
SMS göndererek, yükleme
yapmak sadece A1 ve pay-
box müþterileri için müm-
kündür. Sadece m-parking
için geçerli olan public-pay-
box ücretsizdir.
m-parking’e kayýt olduktan
sonra park zaman hesabýnýzý
yüklemek için A ve yüklemek

istediðiniz saat sayýsýný SMS
ile gönderiniz.
Örneðin 10 saat yüklemek
istiyorsanýz, AA  1100 yazmanýz
gerekir.

ÖÖddeemmee::
A1 faturasý ile ödeme yap-
mak nasýl oluyor?
Cep telefonunuza saat sayý-
sýný ve ödenmesi gereken
tutarý bildiren bir SMS gön-
derilecek. Bu mesajý “JA” ile
onaylamanýz ve 10 dakika
içinde göndermeniz gereki-

yor.
A1 Faturasý ile ödemede en
az 10 saat (8 Euro), en fazla
60 saat (48 Euro) yükleyebi-
lirsiniz.

PPaayybbooxx  iillee  ööddeemmee  yyaappmmaakk
nnaassýýll  oolluuyyoorr??
Eðer paybox’da kayýtlý ise-
niz, 0664/999 99 99 no.`lu
telefonu aradýðýnýzda bir
teyp kaydý çýkacak. Bu kay-
dýn sýnunda m-parking ücre-
tini ödemek için 4 haneli PIN
kodunuzu vermeniz ve #
tuþuna basmanýz istenecek.
Eðer paybox’da kayýtlý deðil

iseniz, paybox’a kayýt olup
olmak istemediðinizin sorul-
duðu bir SMS alacaksýnýz.
Eðer bu SMS’e  “JA”  ile
cevap verirseniz, paybox
çalýþanlarýndan biri sizi ara -
yarak, ücretsiz public-pay-
box’a kayýt olmanýzda yar-
dýmcý olacak. Bu iþlemin
hemen arkasýndan park he-
sabýnýzý cep telefonunuz ile
yükleyebilirsiniz.

PPaarrkk  bbiilleettiinniinn  ((PPaarrkksscchheeiinn))
aallýýnnmmaassýý  nnaassýýll  oolluuyyoorr??

SMS aracýlýðla m-parking
telefonu 0664/ 660 90
90’dýr.
Park bileti almak (Park-
schein) için park süresini ve-
ya dakika olarak yazdýðýnýz
SMS’i yukarýdaki numaraya
gönderiniz.
ÖÖrrnneekk:: 30 dakika için 30

60 dakika için 60
1 saat için 1
2 saat için 2

Bu iþlemi doðru yap-
týktan sonra park sü-
renizin ve park bileti
numaranýzýn yazýlý
olduðu bir SMS ala-
caksýnýz. Park bileti
numarasýnýn bildi-
rildiði SMS olma-
dan park biletiniz

geçerli deðildir.
m-parking’e iliþkin
bilgi alabileceðiniz ö-

nemli telefon  numa-
ralarýný ve mail adres-

lerini aþaðýda bula-
bilirsiniz.

SSMMSS  mm-ppaarr-
kkiinngg::  
0664

660 09 90

Bilgi, baþvuru için:
00882200//66660000999900

ee-mmaaiill::  iinnffoo@@mm-ppaarrkkiinngg..aatt

PPaayybbooxx::  00881100//772299226699,,  

iinnffoo@@ppaayybbooxx..aatt
Park ile ilgili tüm konularda:
MA 67, 4000/3888
ppoosstt@@mm6677..mmaaggwwiieenn..ggvv..aatt-
Ayrýca m-parking’e iliþkin
tüm bilgileri A1-Shop’lardan
öðrenebilirsiniz.

Cep telefon ile park etmek nasýl oluyor?



Wien Energie, bir EnergieAllianz Austria ortağıdır.

OO UUYYUUMMUUYYOORR,, mola vermiyor ve tatile gitmiyor. Kısaca bizim enerejimiz sizler
için 24 saat boyunca çalışıyor. Tabii ki bunun devamlı kılınabilmesi için 

Wien Energie bulunuyor. Bunun için WIEN ENERGIE bulunmakta. WIEN ENERGIE,
Energie Allianz Austria GmbH`nen ortağıdır. Çünkü birlikte sadece yeterli enerjiye biz
değil, özellikte sizlerde sahipsiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Daha geniş bilgiyi
www.wienenergie.at veya 0800 500 800 nolu telefondan alabilirsiniz.

W I E N S T R O M

W I E N G A S

F E R N W Ä R M E  W I E N

>

Gece ve Gündüz sizlerin yan›nda 
olabilmek için yeterli enerjiye sahibiz.

D A  B I N I C H M I R S I C H E R .
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Ayhan  Akcihan

Viyana-  O da diðerleri gibi
dürüstlüðün saflýðýn beþi-
ði olan Anadolu’dan rýzký-
ný aramak için Viyana’ya
çalýþmaya geldi. Güçlü
yapýsýyla o zamanlar ara-
nýlan bir elemandý ve
DUROPACKT karton fir-
masýnda akþamlara kadar
tertemiz alnýndan terler
akýttý, kimi zaman evine
döndüðünde yorgunluk-
tan yemek yemek yerine
uyumayý tercih etti. Týpký
bu ülkede terini döken
diðer saf Anadolu çocuk-
larý gibi.

Çok gürültülü bir ortam-
da çalýþýyordu Kemal
Cansever. Üçüncü yýlýný
doldurmuþtu ki, sað kula-
ðýnda iþitme kaybý baþladý
ve iþyeri doktorlarýna
muayene oldu. “Birþeyin
yok, olaðan bir durum”
dediler. Beþinci yýlýný dol-

durduðunda sað kulaðý
iþitme yeteneðini tama-
men kaybetmiþ, sol kulaðý
da ayný problemle karþý
karþýya kalmýþtý. Yine iþ-
yeri doktorlarýnýn muaye-
nesi sonrasýnda sað kulaðý
için iþitme cihazý verildi ve
masrafý GKK tarafýndan
karþýlandý. Az duyduðu
için belinden sakatlanma-
sýna yol açan bir iþ kazasý
geçirdi ve herhangi bir
tazminat almadý. Biraz iyi-
leþtim derken arkadan
gelen transporter onu
altýna aldý. Bu çok gürül-
tülü aracýn yaklaþtýðýný
iþitme cihazý olmasýna
raðmen duyamamýþtý ve
bacaðýndan sakatlanarak
hastanede yattý. Ýyileþti-
ðinde iþyeri onu çýkýþ
(Kündigung) yazýsýyla
bekliyordu ve yine tazmi-
nat bile alamadan tüm
gençliðini verdiði iþyerin-
den atýldý. Saf bir gönüle
sahip olduðundan ve az

bilgisinden dolayý  Ýþ ve
Ýþçi Bulma Kurumu’na
(AMS) giderek iþ istedi.
Ancak size bu durumda iþ
veremeyiz cevabý ile karþý-
laþarak Arbeiterkammer
ile görüþmesi tavsiye edil-
di. Arbeiterkammer  ilgile-
nir gibi oldu ve kendisini
haklarýný aramak üzere
AUVA’ya (Allgemeine Un-
fall Versicherungs An-
stallt) yolladýlar. Bu kurum
iþçinin haklarýný koruyan
bir kurum olarak tanýn-
masýna raðmen Cansever
olayýnda, iþverenin avu-
katlýðýný üstlenmiþler ne-
dense. AUVA  Cansever’i
kendi doktorlarýna havale
etmiþ. 
Doktorlardan yazýlý belge
isteyen Cansever sadece
birkaç cümle ile geçiþtiriþ-
miþ.

“Bizim yazdýðýmýz raporu
elinize vermemiz müm-
kün deðil ancak bilmeniz-

de sakýnca yok siz bu
raporla malulen emekli
olacaksýnýz fakat AUVA’-
daki müfettiþ raporu nasýl
yorumlar bilemeyiz” de-
miþler. Müfettiþ mektupla
Cansever’e mesleki bir
hastalýðýnýn olmadýðýný bu
yüzden herhangi bir hak
talebinde bulunamayaca-
ðýný bildirir. Bunun üzeri-
ne mahkemeye müracaat
eder ancak mahkemede
hiç görmediði AUVA’nýn
bir doktoru vardýr ve
müfettiþin yazdýðý mektu-
bu doðrular þekilde ko-
nuþmaktadýr. 

Cansever mahkemeden
kendisini baðýmsýz bir he-
yete sevk etmesini taleb e-
decek. Dava üzerine ko-
nuþmayan Cansever, ada-
lete inandýðýný ifade et-
mekte olup, yýllardýr bir
geliri olmadan sürdürdü-
ðü davasýný kazanacaðýna
inanýyor.

Sakatlýk nerede?
Çok gürültülü bir
ortamda çalýþma-
sýndan dolayý
Kemal Cansever’in
sað kulaðý iþitme
duyusunu kaybetti
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Bu ay Yeni Vatan Gazetesi’-
nin deðerli okurlarý için
“Yeni Vatan’da Leziz Mut-
faklarýmýz“ baþlýðý ile özel-
likle temizliði, lezzeti ile
dikkat çeken Avusturya’daki
Türk restaurantlarýmýzý ge-
zip onlarý sizlere tanýtmak is-
tedik. 

SSIILLAA  RReessttaauurraanntt    eevv  
yyeemmeeððiinnii  aarraattmmýýyyoorr

20. Bölge’de hizmet veren
Sila Restaurant, sizlere Türk
mutfaðýnýn deðiþmez kralla-
rýndan bir tanesi  olarak ta-
nýnan ýspanak yemeginin en
güzelini sunuyor. Etli nohut-
lu, biber dolmasý ve kuru
fasulye konusunda uzman
olduklarýný söyleyen restau-
rant sahipleri Fikret Açýkel ve
Necmettin Ýnanç, Yeni Vatan

Gazetesi’ne  þunlarý ifade
ettiler: 
“Restaurantýmýz SILA’da
ýzgara ve balýk çeþitlerinin
yaný sýra ev yemeklerine de
özellikle yer veriyoruz.
Çünkü bizim en büyük idea-
limiz hem kendi insanlarýmý-
za hem de Avusturyalý müþt-
erilere hizmet ederek Ana-
dolu insanýný tanýtmak. A-
vusturyalýlara ayrý Türk mut-
faðýnýn  sadece nefis dö-
nerden oluþmadýðýný daha
birçok nefis yemekleri de ba-
rýndýrdýðýný göstermek ve ta-
bii ki alýþtýrmak. Belirli gün-
lerde de mantý da  yapýyo-
ruz. Bu sayede Avusturyalý-
larýn yaný sýra kendi insanla-
rýmýzýn beðenisini de kazaný-
yoruz.  Çok beðenilen bu ye-
mekleri daha bizim konuðu-
muz olmayan müþterilerimi-
ze de SILA’ya  gelerek tat-
malarýný tavsiye ediyoruz.

Çok önemli bir bilgi de çok
kýymetli Taksi þöförleri için
hergün saat 20:00’den saat
sabah  3:00 arasýnda "TAKSÝ
Menü" sunduðumuzdur. 
Viyana’da bunu ilk uygula-
yacak olan biziz.  Bütün tak-
si þöförlerini  Taksi Menü’ye
davet ediyoruz. Herkese yeni
yýlda esenlikler ve bol ka-
zançlar dileriz“ dedi.

EEFFEESS  RReessttaauurraanntt’’ttaann  ddaammaakk
ttaaddýýnnaa  uuyygguunn  

ddeeððiiþþiikk  yyeemmeekklleerr

15. Bölge’de hizmet veren
Efes Restaurant sizlere Türk
mutfaðýnýn pek tanýnmamýþ
fakat lezzeti parmak ýsýrttý-
ran Mengen Kebabý´nýn ya-
ný sýra, Güveç, Karadeniz’in
meþhur  Hamsi Tavasý ve
kendi özel yemekleri olan
Efes Kebabý’ný özellikle tav-
siye ediyorlar.  

Yaklaþýk 2 senedir 15.
Viyana’da hizmet veren Efes
Restaurant’ýn sahibi Gökhan
Altýnbaþoglu Yeni Vatan
Gazetesi’ne þunlarý ifade
etti: “Müþterilerimize Türk
mutfaðýnda ön plana çýk-
mamýþ fakat damak tadýmý-
za birebir hitap eden yeme-
kleri keþfedip  sunuyoruz.
Bize gelen Avusturyalýlar
EFES Restaurantý’nýn  bazý
yemeklerýný baþka hiçbir
yerde bulamadýklarýný söy-
lüyorlar. Bu da bizim ayrýca-
lýðýmýzý gösteriyor. 

Ev yemeklerimiz annemin
hamaratli ellerinden çýkýyor.
Dolayýsýyla ev yemeklerimiz
müthiþ. Baþarýlý ustamýz
olan Köksal Keskin’in döner
ve ýzgara çeþitleri de beðeni
kazanýyor. 

Bir de yetenekli garsonumu-
zun cana yakýn hizmeti ile
EFES kendi çapýnda hizmett-
te ayrý bir boyut getiriyor.
Herkesi EFES  Restaurant’a
Türk mutfaðýndan yeni lezz-
zetler tatmaya davet ediyo-
ruz.  Yeni yýlda herkese mut-
luluk ve baþarýlar dileriz.”.

ÞÞAATTOO    RReessttaauurraanntt’’ttaa    lleezziizz
yyeemmeekklleerr  aayyrrýýccaa
mmüüzziikk  eeþþlliinnddee

15.  Viyana’da Mariahilfer-
str. üzerinde hizmete yeni
giren Þato Restaurant özel-
likle zengin mutfaðýyla iler-
leyen dönemlerde oldukça
beðeni kazanacaða benzi-
yor. Sulu yemek, ýzgara çe-
þitleri ve kendi özel yemek-
lerinin yanýnda özellikle
ÞATO KEBAP’ý müþterilerine
tavsiye eden Restaurant
sahibi Sinan Bey,  Yeni Vatan
Gazetesi’ne þunlarý ifade
etti:
“Yeni olmamýza raðmen her
kesimden müþterilerimizin
beðeniyle bizlerden ayrýlma-
sý bize ayrý bir mutluluk ver-
iyor. Hamaratlý Kazým usta-
mýzýn bu memnuniyette çok
büyük rol oynadýgý kesin.
Personelimizin temiz ve
cana yakýn  hizmeti bizim
aslýnda en büyük gücümüz.
Bu seçkin mutfaðýmýzý
Cuma ve Cumartesi günleri
akþam saat 21’den sonra
canlý müzik eþliðinde yeme
imkanýda var.. Alt katýmýzda
bulunun 2. salonumuzda da
keyifle eðlenebilirsiniz. Yeni
yýlýn tüm insanlýða huzur ve
barýþ getirmesini içtenlikle
dilerim”.

Yeni Vatan’da leziz mutfaklarýmýz

EErrggüünn  SSEERRTT
TTüürrkk  RReessttaauurraannttllaarrýý

EFES Restaurantý leziz ye-
mekleriyle parmak ýsýrttýrýyor

SILA Restaurantý Taksi þöförleri için
özel Taksi Menü’yü sunuyor.

ÞATO Restaurant’ýn ÞATO
KEBAP’ý aðýzýnýza layýk
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