
Oktober 2004 / 49 / Kostenlos
VVeerrllaaggssppoossttaammtt  11001100  WWiieenn  PP..bb..bb    ||  0033ZZ003355  331100MM

17 Aralýk 2004 tarihinde AB’ye
üye 25 ülkenin liderleri Hollanda’-
nýn Baþkenti Amsterdam’da topla-
nacak. Bu liderler AB Komisyonu’-
nun 6 Ekim 2004 trihinde açýkla-
nan ve Türkiye ile tam üyelik mü-
zakerelerine “Evet, Ama” diyen
tartýþmalý tavsiye raporunu oylaya-
caklar. Avusturya’nýn oy hakkýný

resmi olarak tek baþýna kullanacak
olan kiþi ise Avusturya Baþbakaný
Wolfgang Schüssel olacak. 
Baþbakan Schüssel’in, Türkiye ile
müzakerelerin baþlamasýna “Evet
veya Hayýr” oyu kullanmasýna, A-
vusturya’da Parlamento dahil kim-
se etkide bulunamýyor. Kýsacasý
top Baþbakan Schüssel’de...

office@yenivatan.com

TToopp,,  BBaaþþbbaakkaann
SScchhüüsssseell’’ddee!!
TToopp,,  BBaaþþbbaakkaann
SScchhüüsssseell’’ddee!!
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Ehliyetiniz gidebilir
Avusturya'da, gelecekte
araç sürücüleri direksiyon
baþýnda yapacaklarý hata-
lardan ötürü ehliyetlerini
bile kaybedebilecekler. Yeni
kanun ile birlikte  sürücü
kurallarýnýn 14´ü önümüz-
deki yýllarda deðiþtirilerek,
hatalý sürücülere daha aðýr
cezalar uygulanacak. Yaya
larýn hayatýný tehlikeye atan
veya alkollü araba kullanan
kiþinin 3. uyarýdan sonra
ehliyetine el koyulacak. 

Sigara yasaðý! 

Avusturya Saðlýk Bakaný
Maria Rauch-Kallat, sigara
yasaðýný dikkate almayan-
lar için aðýr para cezasý ön-
gören yasa tasarýsý üzerin-
de çalýþýyor. Sigara içme
yasaðý olan yerlerde, uyarý-
larý dikkate almayýp sigara
içmeye devam edenlere
720 Euro para cezasý ön-
gören yasa yolda. Saðlýk
Bakaný Maria Rauch-Kallat,
iþ yerlerindeki sigara içil-
meyen alanlarýn tanýmýný-
da deðiþtirmeyi planlýyor. 

KKýýssaa  kkýýssaa

Avusturya'da 1
Temmuz 2005
tarihinden itiba-
ren Otoyol ve a-
ra baðlantýlý yol-
larda, arabanýn
arýza  sebebi ile
durmasý halinde
arabanýn dýþýna
çýkanlar için

"Ýkaz yeleði" (WARNWESTE) kullanmak kanu-
nen mecburi halegelecek. Bu kanunun, oto-
yollarda lastik deðiþimi, arýza hali vb. sebeble-
rel duran araçlarýn ve sürücülerinin neden
olduklarý kazalarý önlemek veya en aza indir-
mek amacý ile çýkarýldýðý öðrenildi. Bu kanuna
göre sürücü veya arabadaki herhangi bir kiþi
"Ýkaz yeleðini" giymeden dýþarý çýkamayacak.
Bu durum bir Polis tarafýndan tespit edilirse
veya arabada takriben 5 Euro'ya satýlan "Ýkaz
yeleði" yoksa ceza kesilecek. Dikkat yeleðinin
bagajda deðil vasýtanýn içinde saklanmasý
gerekiyor. 

“Warnweste” mecburi!

2004 yýlýnda tekrar mübarek
Ramazan ayýna hoþgeldin di-
yoruz. Ramazan ayý nefsani
arzularýn deðil, insani mezi-
yetlerin öne çýktýðý bir zaman
dilimidir. Asýrlardýr din ile olan
baðýný koparmadan sürdüren
ve onu hayatýna rehber edi-
nen  Anadolu insaný,  Rama-
zan ayýný sadece dini deðil
sosyal ve kültürel hayat için de
canlý bir dönem haline getir-
miþtir. Ramazan ayý çok iyi de-
ðerlendirilmeli ve bu ayda
öncelikle iç hesaplaþma yapýl-
malýdýr: Özümüze dönerek
gaflet ve cehalette geçen gün-
lerimizi sorgulamalý, hata ve
günahlardan temizlenme iste-
ðimizi artýrarak kendimizle he-
saplaþmalýyýz.  Rahmet ve be-

reket ayý Ramazan için 'hayýr-
da yarýþ' baþlamalýdýr. Ýyi ve
güzel davranýþlarý artýrmalý,
küfür, fitne, fesat, gýybet ve
kul hakký yeme gibi kötü dav-
ranýþlarý da terk ederek on bir
ayýn geride býraktýðý manevi
kirleri temizlemeye çalýþmalýy-
ýz. Ýslam'ýn temeli barýþ, uzlaþ-
ma ve hoþgörüye dayanýr ve
ismi de bu anlama gelir. Ýslam,
birliði, dirliði, sevgiyi, kardeþli-
ði emrederken, zulmü, azgýn-
lýðý, fitne-fesatý, gýybeti, küfrü
ve fenalýðý yasaklamýþ, zulmün
en dehþet verici þekillerinden
biri olan terör ve  kaba kuvve-
ti ise þiddetle men etmiþtir.
Bunlarýn hepsi Allah'ýn kutsal
kitabý Kur’an-ý Kerim'de yazýlý-
dýr. Masum insan kanýný dök-
meyi en büyük günahlardan
biri sayan Ýslam, babamýzdan,
kardeþimizden ve dindaþýnýz-
dan bile gelse her türlü terör
hareketini nedeni ne olursa
olsun red eder. En büyük
günah sayar.  Ýsmi ne olursa
olsun terör, þiddet ve anarþi-
nin Ýslam'la uzaktan yakýndan
iliþkisi yoktur. Bilakis, Ýslam her

türlü anarþi, fesat, bozguncu-
luk, eziyet, ve  iþkenceyi, kýsa-
casý terör ve þiddeti kesinlikle
yasaklamýþtýr. Ýþte bizim Ýslam
ile terörü yan yana koyanlar
için sözlerimiz, þu mübarek
Ramazan ayýnda böyledir. Di-
nimizin bu emir ve yasaklarý
karþýsýnda bize düþen, çevre-
mizdeki her türlü dinden,
mezhepten, ýrktan insanlarý
sevmek, onlarla birlik ve bera-
berlik içinde kardeþçe yaþa-
maktýr. Çevremizde, abuk  su-
buk küfür, fitne, fesat, gýybet,
dedikodu, ispiyonculuk, arka-
dan kötülüme ve kýskançlýk
gibi davranýþlar  içinde olan ve
Müslümaným diyen bazý kiþil-
eri bu ayda kendileri ile hesa-
plaþmaya özellikle davet ediy-
oruz, aynalara küs yaþamala-
rýný istemiyoruz. Halka hizmeti
Hak'ka hizmet olarak gören
Yeni Vatan Gazetesi ekibi ola-
rak  tüm okuyucularýmýza iyi
bir hesaplaþma ile geçirecekle-
ri huzurlu ve mutlu bir Rama-
zan  temenni ederiz.               

BÝROL KILIÇ

Baþyazý

Hoþgeldin "hesaplaþma ayý" Ramazan! 

Avusturya Sosyalist Partisi SPÖ’nün
Parlemento Grup Baþkaný Joseph Cap, 6
Ekim’de Puls TV’de Yeni Vatan Gazetesi
Genel Yayýn Yönetmeni Birol Kýlýç ile
canlý yayýnda, Türkiye-AB konusu üzeri-
ne yarým saatten fazla dostca bir ortam-
da  fikir alýþveriþinde bulundu. Cap,
“Türkiye AB’ye tam üye olamaz çünkü

AB hazýr deðil. Baþbakan Schüs-
sel tek baþýna 17 Aralýkta evet
diyemez. Parlementoda onu en-
gellemeye çalýþacaðýz” dedi. Bi-
rol Kýlýç ise, “1999 yýlýnda, 40 yýl-
dýr AB ile tam üyelik  müzakersi
içinde olan Türkiye’ye Helsinki’-
de tam üyelik yolunu açan anla-
þmaya imza atan eski SPÖ lideri
Baþbakan Viktor Klima’dýr. Biz
SPÖ’yü ciddi, sözüne güvenilir
bir Parti olarak biliyoruz. Böyle
ciddi konularda bir kasaba poli-
tikacýsý gibi zik zak çizen popu-

list bir siyaset izlenmesini oldukça yadýr-
gýyoruz. Biz karþýmýzda devlet adamlarý
istiyoruz. Çok kýymetli sayýn CAP’ýn düþ-
üncelerine saygý duyuyorum ama bu
konuda kendisine katýlmýyorum. Bir
Türk atasözünün ifade ettiði gibi Ýmama
kýzýp orucu bozmayý da hiç istemiyo-
rum” dedi. 

SPÖ Josef  Caph

Birol  Kýlýç

CAP Türkiye’ye kafayý takmýþ
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Presse Gazetesinde tarafsýz rüzgar!?

SPÖ’lü Viyana Eyaleti Hükümeti üyeleri
topluca, huzurlu bir Ramazan ayý diledi!

8 Milyon nüfuslu Avusturya’-
nýn en prestijli Gazeteleri ara-
sýnda yeralan “DIE PRESSE”
Gazetesi’nin, bundan bir ay
öncesine kadar Genel Yayýn
Yönetmeni olan Andreas Un-
terberger’in iþine son verilerek
yerine 35 yaþýnda olan Mic-
hael Fleischhacker; yardýmcýlý-
ðýna ise Michael Prüller getiril-
di. Die Presse Gazetesi, eski
Yayýn Yönetmeni zamanýnda,
özellikle “Türkiye’ye hakaret

edici tanýmlamalar ve Ýslam’ý
aþaðýlayan sözler ile dikkat
çekerken son üç haftada yeni
yönetim ile birlikte bu gaze-
teye gözle görülür tarafsýz,
güvenilir habercilik anlayýþý
geldiði görüldü. Die Presse’de
aslýnda kendilerini küçük düþ-
üren saldýrganlýk yerine, seviy-
eli ve düþündürücü eleþtirile-
rin yer almasý olumlu bulundu
ama gelecek hala belirsizliðini
korumaya devam ediyor.

Viyana-  SPÖ'lü Viyana Eyaleti
hükümeti, Yeni Vatan Gazete-
si'ne gönderdikleri bir açýkla-
mada, “Türk toplumunun ve
tüm Müslümanlarýn Ramazan
ayýnýn huzurlu ve hayýrlý geç-
mesini içtenlikle diliyoruz” de-
diler. 
Viyana Sosyalist Partisi (SPÖ)'-

nin yüzde elliden fazla oy ile
tek baþýna hükümeti kurduðu
eyalette takriben seksen bin
kadar Türkiye'den göç etmiþ in-
san yaþýyor. Bunlarýn çoðu A-
vusturya vatandaþlýðýna geçmiþ
durumda. Viyana SPÖ'nün,
merkez Partisinin tersine, Tür-
kiye'nin Avrupa Birliðine giriþi-

ne çok daha olumlu yaklaþmasý
dikkat çekti. Hatta, Viyana Eya-
leti, Kültürden sorumlu Bakaný
Andreas Mailath-Pokorny’in
Türkiye ve Anadolunun, Ýslam,
Hýristiyanlýk dahil  birçok mede-
niyetin kültür merkezi olduðu-
nu ifade eden yazýsýnýn PROFÝL
adlý dergide tam sayfa yayýn-

lanmasý Avusturya'da büyük ilgi
gördü. SPÖ’nün Viyana Enteg-
rasyondan sorumlu Bakaný
Sonja Wehsely ayrýca yaptýðý
açýklamada; “Viyana'ya yaptýðý-
nýz hizmetlerden dolayý Türki-
ye'den göç ederek Viyana'yý
zenginleþtiren tüm insanlara
teþekkür ederiz” dedi. 

Baþkan Yardýmcýsý 
Grete Laska

Viyana Eyaleti Baþkaný
Michael Häupl

Eyalet Bakaný
Andreas Mailath-Pokorny

Baþkan Yardýmcýsý 
Sepp Rieder

Eyalet Bakaný
Rudolf Schicker

Eyalet Bakaný
Ulli SÝma

Eyalet Bakaný
Sonja Wehsely

Eyalet Bakaný
Renate Bauer

Eyalet Bakaný
Werner Faymann
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DENZEL'de büyük BMW kampanyasý!DENZEL'de büyük BMW kampanyasý!

DDEENNZZEELL::  11006600  WWiieenn,,  GGuummppeennddoorrffeerrssttrr..1199

Viyana-  DENZEL'de 25 Ekim'e kadar sürecek büyük

BMW Cabrio kampanyasý devam ediyor. Hýzlýlýk, pre-

stij ve þýklýk konusunda tartýþmasýz en ünlü araba

markalarý içinde en üst sýrada bulunan BMW'nin

Cabrio serisi ve Z4 markalarýný eþsiz finansman ola-

naklarý satýn alýnabileceði öðrenildi. Çok uygun hesa-

planmýþ fiyatlar ile devam eden kampanyada BMW

arabalarýný görmek  isteyenler için iki adres þöyle:

1030  Wien,  Erdbergstr.  189-1193  veya  

060  Wien,  Gumpendorferstr.19
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Viyana-  Viyana Büyükelçiliði
Din Hizmetleri Müþaviri Harun
Özdemirci Ramazan Ayý dolayý-
sý kamuoyuna geçtiði mesajda,
"Kandillerin aydýnlýðýndan ge-

çerek, ruhlarýmýzý yükselterek
ve nefislerimizi terbiye ederek
bizleri rahmet, bereket, maðfi-
ret ve feyz iklimi Ramazan'a
ulaþtýran Yüce Rabbimize son-

suz þükürler olsun. Hepinizin
Ramazan ayý mubarek olsun.
Yüce Mevlamýz bizleri Rama-
zan'ýn maðfiret ve bereketin-
den gerektiði gibi istifade ede-
bilen kullarýndan eylesin." dedi.
Din Ýþleri Müþaviri açýklamasýn-
da, "Sahurlarý, iftar sofralarý,
Teravihleri yanýnda diðer sosyal
ve kültürel etkinlikleri ile Ýslâm
aleminde ayrý bir yeri olan
Ramazan ayý Oruç ayýdýr, yar-
dýmlaþma ayýdýr, Kur'an ayýdýr.
Ýçerisinde bin aydan daha hay-
ýrlý olan Kadir Gecesini de
barýndýran bu ay, her zaman-
kinden daha çok gönüllerimi-
zin coþkuyla dolduðu, ibadetle-
rimizin çeþitlendiði, merhamet
ve sevgi hislerimizin en zirve
noktaya ulaþtýðý kutlu bir
zaman dilimidir" dedikten
sonra þunlarýda ifade etti:

"Ramazan ayý rahmet ayýdýr. Bu
ayýn rahmet ikliminden en çok
istifade edebilenler hiçþüphesiz
ki, her bir gün ve gecesinde
inen rahmet, maðfiret ve huzu-
run farkýnda olabilenlerdir.
Asýrlardýr din ile baðýný kopar-
madan sürdüren ve onu hayatý-
na rehber edinen milletimiz,
Ramazan ayýnýn rahatlatýcý ve
geniþletici etkisini nefislerinde,
ailelerinde ve toplumlarýnda
yaþamýþ ve yaþatmýþ, Ramazan
ayýný sadece dini deðil, sosyal
ve kültürel hayatlarý için de
canlý bir dönem haline getirmi-
þlerdir. Ramazan ayýnýn nefsi-
miz, ailemiz, toplumumuz,
ülkemiz ve bütün insanlýk için
hayýrlar getirmesini, bizleri
olgunlaþtýrmasýný ve yüceltme-
sini Cenab-ý Allah'tan niyaz
ediyorum."

Din müþavirinden ramazan mesajý
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Viyana- Tirajý günde 101 bin
olan sol eðilimli Der Standard 
Gazetesi’nin 2 Ekim 2004 Cu-
martesi baskýsýnýn “Misafir  Yo-
rumcu” adlý köþesinde   (39.
sayfa), “Ayyýldýz Gölgesinde
Riyakarlýk Yapýlmasýn”  baþlýðý
altýnda bir yorum yayýnlandý.
ÖVP'nin Avrupa Parlamenteri
ve Avrupa Parlamentosu'ndaki
Hýristiyan Demokrat Parti EVP
Grubu'nun Baþkan Yardýmcýsý
olan Othmar Karas'ýn imzasýný
taþýyan bu y orumun çevirisini
olduðu gibi okuyucularýmýzýn
dikkatine sunuyoruz.
Türkiye'nin prensipte AB üyesi
olup olmayacaðýna bundan
beþ yýl önce evet cevabý verildi.
Türkiye ile AB arasýndaki iliþkiler
konusunda Avrupa'da yaygýn
olan yarým gerçekler ve riyakar-
lýk dayanýlýr gibi deðil. Halkýn
dürüst bir enformasyon politi-
kasý talebi gözönüde bulundu-
rulacak olursa, sorumsuzca bile
denebilir. Baðlayýcý yasal hü-
kümler bazýnda yadsýnmasý
mümkün olmayan veriler gün
gibi ortada. AB bir yasalar ve
deðerler birliði. Böylelikle hem
politikaya hem de medyaya,

Avrupa halkýný kasýtlý, sözde
enformasyonlar ve popülist
beyanlarla bilinçli olarak þaþký-
na çevirmek yerine, beraberce
kararlaþtýrýlan yasalarý yalnýz
eylemlerin deðil konuþmalarýn
da temeli haline getirme görevi
düþüyor.

Peki bu veriler nelerdir? Türkiye
ile AB arasýnda Gümrük Birliði
anlaþmasý var. Türkiye 1949'-
dan beri Avrupa Konseyi'nin
Parlamenterler Asamblesi üye-
si, Aralýk 1963'den beri AB'ye
ortak üye ve bugün bile AB'nin
birçok yardým programlarýna
katýlýyor. 1999'da AB devlet ve
hükümet baþkanlarý oy birliðiy-
le Türkiye'nin AB'ye aday ülke
olmasýna karar verdi.

Böylece Türkiye'nin prensipte
AB üyesi olup olamayacaðý
sorusuna beþ yýl önce evet
cevabý verilmiþ oldu. Türkiye bu
yüzden aday ülke olarak, Av-
rupa'nýn geleceðini belirleyecek
olan Anayasa Konvansiyonuna
ve ayrýca devlet ve hükümet
baþkanlarýnýn 1 Mayýs 2004'te
Dublin'de yaptýklarý geniþleme

kutlamalarýna da katýldý.

''Birlik Türkiye'den reform süre-
cini enerjik bir þekilde hýzlandýr-
masýný istiyor. Avrupa Konseyi
Aralýk 2004'te Komisyon'un
raporu ve tavsiyesi zemininde
Türkiye'nin Kopenhag siyasi kri-
terlerini yerine getirdiði yolun-
da karar verirse, Avrupa Birliði
Türkiye ile giriþ müzakerelerine
zaman geçirmeden baþlaya-
cak''.

Kopenhag'da 22 Aralýk 2002'de
toplanan Avrupa Konseyi'nin
nihai kararlarýnýn yukarýda be-
lirtilen 19. maddesi bütün AB
devlet ve hükümet baþkanlarý
tarafýndan beraberce karar-
laþtýrýldý. Bu metin bugünkü
durumu anlamak açýsýndan
büyük önem taþýyor. Aralýk-
taki AB zirvesinde Türkiye'nin
AB'ye katýlýmý konusunda bir
oylama yapýlmayacak, çünkü
böyle bir oylama ancak giriþ
müzakerelerinin baþarýlý bir
þekilde sonuçlanmasýndan
sonra yapýlabilir. Müzakerele-
re baþlamak bir ülkenin katýlý-
mýna karar vermek anlamýna
gelmiyor. AB devlet ve hükü-
met baþkanlarý böyle bir ka-
rarý oy birliðiyle alýyorlar ve
bunun için AB'ye üye bütün
ülkelerde, Avrupa Parlamen-
tosu'nda ve söz konusu ülke-
de anayasal bir çoðunluk ge-
rekiyor.
Þu sýralar AB'ye aday dört ül-
ke var: Bulgaristan, Roman-
ya, Türkiye ve Hýrvatistan. A-
ma ne AB ne de Türkiye gere-
kii giriþ kriterlerini yerine geti-
riyor. AB üyesi ülkelerde Tür-
kiye'nin katýlýmý konusunda
yeterli demokratik çoðunluk
yok. Ama dürüst olmak gere-
kirse, bu ne 6 Ekim'de, ne de
17 Aralýk 2004'teki AB zirve-

sinde söz konusu. Söz konusu
olan yalnýz müzakerelere baþla-
ma kararý. Buna ne AB Ko-
misyonu ne de AB Parlamento-
su karar verecek. Karar yetkisi
oy birliði ile AB devlet ve hükü-
met baþkanlarýna ait

Son haftalardaki tartýþma, üye
ülkelerin hükümetlerinin AB
kararlarýnda taþýdýklarý sorum-
luluða inanmalarýnýn ve bunu,
kendisini oldu bittiye getirilmiþ
hissetmemesi için Avrupa halký-
na uygun bir zamanda açýkla-
malarýnýn ne kadar önemli
olduðunu yeniden belgeledi. 

ÖVP’nin AP Milletvekili Othmar Karas:
"Ayyýldýz gölgesinde riyakarlýk yapýlmasýn"

Othmar  Karas
ÖVP'nin  Avrupa  Parlamenteri
ve  Avrupa  Parlamentosu'ndaki
Hristiyan  Demokrat  Parti  EVP
Grubu'nun  Baþkan  Yardýmcýsý

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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BÝROL KILIÇ
Viyana-  Resmini yukarýda gör-
düðünüz Almanya'nýn ünlü
haftalýk dergisi "STERN"in (23.
9. 2004/Sayý 40/Sayfa 21)
Türkleri  "köpek pozisyonuna"
sokan bir karikatür yayýnlamasý
"Yayýncýlýk Ahlaký ve  Ýlkeleri” a-
çýsýndan tehlikeli, ýrkçý ve alçak-
ca  bulundu. Karikatürdeki kapý
üzerine, uydurulmuþ, güya A-
rapça'ya benzetilmeye çalýþýlan
“fakat  Almanca  yazýlmýþ”  “SPE-
ZIELLE EINGANG”, Türkçesi ile
“Özel  giriþ” sözünün yazýlmýþ
olmasý, Türklere köpek  kapýsý-
nýn  reva görüldüðünü ifade e-
diyor. Karikatürde  Türkler, AB’-
ye girmek için , köpekler için
özel giriþ yazýlý kapý deliðinden
sýkýþarak zorla geçme mücade-
lesi veren köpeðe benzetilmeye
çalýþýlmýþ. Bu karikatürde açýkca

Türkler bir alt sýnýf insan pozis-
yonuna sokulmuþ.  
Ýkinci Dünya Savaþýndan önce,
Hitler zamanýnda, özellikle
1920'lerden sonra yayýnlanan
"Stürmer"  adlý  Nazi  dergisi  o za-
man Yahudileri, iþte yine bu
sayfada resimini bastýðýmýz
gibi, elinde býçak, Almanlarý ke-
sen canavar þeklinde gösteri-
yordu. Sonuçta canavarca  6
Milyon insan gaz odalarýnda
katledildi. Alman ve Avustur-
ya'lý Naziler dünyanýn en büyük
katliamýnda baþrol oynadýlar.
"STERN" dergisi  bir Nazi dergi-
si olan "STÜRMER" dergisi gibi
Alman kamuoyunu ,Türkleri
köpek þekline  sokarak siz de
Türklere köpek muammelesi
yapýn diyerek, aþaðýlayarak, ýrk-
çýlýk yaparak kýþkýrtmýyor mu a-
caba? Böyle aþaðýlayýcý ve hatta

Türkleri köpek þeklinde sokan
karikatürler geçtiðimiz yýl AB'ye
giren Polanya, Çek, Macar,
Slovak Milleti için yapýlmadý.
Gerhard Haderer adlý Avus-
turya'lý karikatürcünün imzasýný
taþýyan belli ki çok düþünüp,
özenip, bezenip çizdiði karika-
tür neyi anlatýyor?  Stern gibi
bir derginin böyle bir karikatü-
rü basmasý tamamen ruhlarýnýn
derinliklerinde yatan ve devam-
lý gizledikleri "pis bir ýrkçýlýk"
olabilirmi acaba? Acaba onlar
Irkçýlýklarýný Muhafazakarlýðýn,
Dindarlýðýn, Liberalliðin veya
solculuðun arkasýna mý gizliy-
orlar? Acaba hasta bazý kafa-
larda, Avrupa'da yaþayan Türk-
ler hakkýnda "toplama kampla-
rý" senaryolarýmý geçiyor?  Tür-
kiye’nin  Avrupa Birliðine gir-
mek istemesinin tek nedeni da-
ha medeni, Hukuk devletine ve
insan haklarýna saygýnýn arttýðý
ve olacaðý bir lige katýlmak de-
ðil midir? Türkiye'yi medeni ,
insan haklarýna saygýlý bir Hu-
kuk devleti yapmayýp "Siyaset-
Bürokrat-Tarikat-Ticaret-Futbol-
Banka" mafyasý haline sokan
ÖZELLÝKLE SON 50 YILLIK, istis-
nalarý olmakla birlikte, Türk Po-
litikacýlarýna, Bürokratlarýna,
kaba Memurlarý na ve yandaþ-
larý size lanet olsun demek farz
deðilmidir acaba? Neden? Ba-
kýn bizi ne hallere düþürdünüz
diye.   Burada iþin komik tarafý
karikatürü çizen GERHARD  HA-
DERER    adlý Avusturya'lýnýn kýzý
güya mutlu bir þekilde bir Türk
erkekle evliymiþ ve o yüzden
Haderer adlý karikatürcü Türk
düþmaný ve ýrkçý olamazmýþ.
Bunu diyen Stern yazý iþleri
Müdürü Thomas Osterkorn.
Hem suçlu hem güçlü olan
Thomas  Osterkorn  hem de ter-
piyezlik yapýyor, özür dilemiyor,
üstüne üstlük bunu güzelce ka-
patmaya çalýþýyor. Peki biz so-
ruyoruz Aþaðýlýk ve þaka, espri,

mizah çizgisinin bel altýnda
olduðu Türkleri “köpek yerine”
koymuþ böyle aþaðýlýk bir kari-
katürü çizen “Haderer” adlý bey
mi  yoksa STERN dergisinin so-
rumlusu Osterkorn mu köpek?
Deðilse kim? Birileri  gerçekten
köpeklik  yapýyor  ama  kim  ?

Burada köpek sizce kim?!

r 

Haderer zum Thema EU und Türkei
Haderer’in  AB ve Türkiye konusuna bakýþý

stern Leserbrief

Karikatürün alt kýsmýnda Arapçaya
benzetilerek yazýlmýþ Almanca iki
kelime Spezielle Eingang,
Türkçesiyle “Özel Giriþ” yani bir ev
hayvaný olan köpekler için yapýlmýþ
özel kapý.



Vorchdorf-  Avusturya’da
Türkiye’nin  AB’ne  giriþi  ile
ilgili  bir  kýsým  Avusturya  ba-
sýnýnda  ve  kamuoyunda  yer
alan  tartýþmalara  “KUR-
BANLARINI”  vermeye  baþ-
ladý.  WELLS’de    bulunan
“Hessenkazerne”’de  asker-
lik  görevini  yapan,    20
yaþýndaki  Türk  genci  Serdar
Çalýþkan'a  saldýran,  iki  eski
sabýkalý  “Dazlak  Kafa”  Türk
gencinin  gözünü  çýkardý.
Göz  çukuruna  amaliyatla
plastik-pplatin  karýþýmý  pro-
tez  takýlan  Serdar  Çalýþkan,
her  ikiside  25  yaþýnda  olan
Martin  Schaufler  ve  Martin
Sageder  adlý  sabýkalý  dazla-
klardan  þikayetçi  oldu.

Dazlaklar  tutuksuz  yargýl-
anacaklar.

Wells þehrinin Vorchdorf
kasabasýnda, Adlhaming-
strasse'de bulunan "Tenne"
adlý cafe-barda, arkadaþla-
rýyla "askerlikten terhis" kut-
lamasý yapan, Serdar Çalýþ-
kan'ý, sabaha karþý 4 sula-
rýnda, cafenin korumalarý-
nýn yanýnda, iki dazlak kafa
"küfürlerle" taciz etti. Ýki
dazlak kafa hiç tanýmadýk-
larý Serdar'ýn kollarýndan gi-
rip, dýþarýda bekleyen diðer
4 arkadaþlarýnýn yanýna
getirdiler, ellerindeki zincir-
lerle ve diðer metal araçlar-
la dövmeye baþladýlar. Bu

saldýrý karþýsýnda sol göz
çukuru kýrýlan Serdar'ýn
imdadýna, Cafe'de bulunan
diðer 15 Türk genci yetiþti.
6 Dazlak Kafa ile askerlik
görevini bitirmek üzere
olan 15 Türk genci arasýn-
da çýkan kavga sonunda, 6
Dazlak kafa aðýr yaralý ola-
rak hastaneye kaldýrýldý.
Olay yerine gelen Jandarma
ekipleri, Dazlak Kafa'larýn
üzerlerinden toplam 9 kilo
çelik zincir topladý. Hemen
göz amaliyatýna alýnan Ser-
dar Çalýþkan'ýn göz çuku-
runa protez takýldý. Yanda
bir Türk kýzýna sokak orta-
sýnda saldýrýn geçmiþteki
haberi. 

Elin kýrýlsýn DAZLAK KAFA 2Elin kýrýlsýn DAZLAK KAFA 2
WWeellllss  EEyyaalleettii''nnddee
bbuulluunnaann
""HHeesssseennkkaazzeerrnnee""  ddee
aasskkeerrlliikk  ggöörreevviinnii
yyaappaann,,    2200  yyaaþþýýnn-
ddaakkii  TTüürrkk  ggeennccii
SSeerrddaarr  ÇÇaallýýþþkkaann''aa
ssaallddýýrraann,,  iikkii  eesskkii
ssaabbýýkkaallýý  ""DDaazzllaakk
KKaaffaa""  TTüürrkk  ggeenncciinniinn
ggöözzüünnüü  ççýýkkaarrddýý..
RReessiimmddee  ssooll
ggöözzüünnddee  ppllaattiinnllee
TTüürrkk  ggeennccii  aaccýýllaarr
iiççiinnddee  oolldduuððuunnuu
iiffaaddee  eettttii..
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Daha  fazla  istiyorum

1 kg € 3.48

Pigino
Uzun Taneli

Pirinç
1 kilosu

Daha 

ucuzu olamaz

Minimax
Topfencreme
deðiþik çeþitlerde

1 kg € 2.23

Taza Avusturya 
Hindi Göðüs Eti
Kilosu

5.49

Tiko
Kutup Marina Balýðý
Doðal yada unlanmýþ
400 gram

1 WG € 0.14

0.69

1 kg € 5.27

Heidi
Gouda od. Butterkäse
700 gram

3.690.89

Potz Blitz
Çamaþýr Tozu

40 yýkamalýk

Potz Blitz
Çok Yönlü 

Temizleme Suyu
1 litre

1.395.79

50 g
8x
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Avusturya'da 2004-2005 öðre-
nim yýlýndan itibaren uygulan-
maya baþlanan yüksek öðrenim
harçlarý nedeniyle pek çok öð-
renci öðrenimine son vermek
zorunda kalmýþtýr. Avusturya E-
ðitim Bakanlýðýnýn açýklamasýna
göre bu öðrenciler çoðunlukla
dar gelirli ailelerin çocuklarýdýr.
Çalýþma haklarýnýn olamamasýna
karþýlýk yüksek harç ödemek zo-
runda kalýnmasý öðrenim özgür-
lüðüne darbe vurmuþtur.

Avusturya yüksek öðrenim öð-
renciler kurumu (ÖH) bu sorunu
tartýþarak olumlu bir tutum ser-
gilemiþtir. Ama harcýn en azýn-
dan yarýsýnýn geri alýnarak Avus-
turyalý öðrenciler gibi ödenmesi
sadece Rektörlerin insiyatifine
býrakýlmýþtýr.
Bu konuda bir platform oluþtu-
ran Türk öðrenciler, bir araya ge-
lerek bir basýn bildirisi yayýnla-
mýþlardýr. Öðrencilerle yapýlan
görüþmelerde düþüncelerini þöy-
le dile getirdiler.

Soner  Aktaþ,  
Koordinasyon  kurulu  temsilcisi.  

Platformumuz 2004 sömestrin-
de kuruldu. Temel çýkýþ noktamýz
öðrenci harçlarýnda uygulanan
haksýzlýðýn önüne geçebilmek. 
Ferda  Irmak,  Öznur  Aslan,  plat-
form  sözcüsü,  öðrenci
ÖH ile ile bu konuda çalýþmalar

yapýldý. ÖH bu konuda çatý vazi-
fesini üstlendi ve bize destek ve-
riyor. Biz bu güne kadar beþ bin
imza topladýk. On bin bildiri da-
ðýtýldý. Viyana dýþýnda okuyan
öðrencilerle kontaða geçildi. Or-
tak bir çalýþma yürütülüyor.

Audiomax'ta 19 Ekimde bir bil-
gilendirme toplantýsý yapýlacak.
ÖH temsilcileri, basýn, sivil top-
lum örgütleri, ve Ünv. Yöneti-
minden bir yetkili, kurum ve ku-
ruluþlar, hukukçular davetli. 
Biz prensip olarak paralý öðreni-
me karþýyýz. Öðrenim herkesin
hakký. Hepsinin kaldýrýlmasý söz
konusu deðilse de en azýndan
Avusturyalý öðrenciler kadar
ödensin. 

Mehtap  Zilci,  
Öðrenci

Buraya eðitim amacýyla gelen
pek çok arkadaþým için bu mik-

tar çok yüksek. Çalýþma izninin
olmadýðý bir ülkede zaten zor
þartlar altýnda eðitimini sürdür-
meye çalýþanlar çok olumsuz
etkileniyor. Umudumuz kararýn
iptal edilmesi. Yýllýk 1500E çok
daha faydalý þekilde deðerlendi-
rilebilir. Av. Öðrenciler hem çalý-
þýyor, hem aile yardýmý alýyor,
bizim hiç bir hakkýmýz yok bu
haksýzlýk. AB'ye alýnacaðýmýz
zaman geliþmemiþ ülke, harçlar
söz konusu olunca geliþmiþ ülke
kapsamýndayýz. Böyle bir çifte
standart nasýl olabilir?

Bu konuda bilgisine baþvurdu-
ðumuz T.C. B.E. Eðitim Müþ.
Muammer Düðencioðlu, öðren-
cilere uygulanan bu yüksek harç
uygulamasýnýn çok üzücü oldu-
ðunu, Türkiye'nin resmi yollar-
dan gereken herþeyi yaptýðýný
ama Avusturya'nýn yasayý deðiþ-
tirerek bu konudaki kararý Üni-
versite yönetimine býrakmasý so-
nucunda yapýlacak bir þey olma-
dýðýný söyledi. 

Harçlar can yakýyor Harçlar can yakýyor

Ýki kat öðrenci harcýna karþý yabancý öðrenci platformu
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4´üncü Viyana
WWiieeddnneerr  HHaauuppttssttrr..  üüzzeerriinnddee,,

UU11-TTaauubbssttuummmmeennggaassssee,,  ttrraannvvaayy  6633  vvee  6655  iissttaassyyoonnuu
yyaakkýýnnýýnnddaa  rreessttoorree  eeddiillmmiiþþ,,  117700  mm²²  RReessttoorraanntt..    33  kkaattllýý,,
117700mm²²  ++  BBüüyyüükk  PPaarrttiissaalloonnuu,,  ttooppllaamm  550000  mm²²..    3399  mm²²

rreessttoorraannýýnn  kkuullllaannýýmm  aallaannýý  ddaahhiilliinnddee  aavvlluu,,  uuccuuzz  kkiirraa
11..558822,,-  aaiiddaatt  ddaahhiill..  YYaattýýrrýýmm  üüccrreettii,,  aannllaaþþmmaa  ppaayyýý  iillee

9988..000000,,-  EEuurroo..  DDaahhaa  ffaazzllaa  bbiillggii  iiççiinn  ssaaaatt  
1144  ::3300´́ddaann  iittiibbaarreenn

0699/124  70  172 no´lu  
telefonu  arayabilirsiniz.    
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Yeni  bir  Sergi  ile  sizlere
Denizin  altýndaki  hayat  ser-
gileniyor

Viyana  (OTS)- Denizlerde en
kötü üne sahip calý herhalde
köpekbalýðý olsa gerek. Köpek-
balýklarýný korumak amacý ile dü-
zenlenen "Shark Projesi",  katil gi-
bi gösterilen su altý hayvanlarýnýn
bu imajlarýndan kurtulmalarýný
saðlamak, bu canlýlarýn korun-
maya ihtiyacý olduðunu kanýtla-
mak ve insan ile Köpekbalýðý ara-
sýndaki iliþkileri incelemek. 

"Meer erleben- ohne Haie stirbt
das Meer", D”enizleri yaþýyalým,
Köpekbalýklarý olmadan denizler
ölür” sergisinde, þu ana kadar
yer yüzünde en az incelenmiþ bir
konu sizlere tanýtýlýyor. Bu sergi-
de birbirinden güzel deniz altý
fotoðraflarý, çeþitli balýklarýn re-
simleri gösterilirken, Köpekba-
lýklarýný koruma ve inceleme pro-
jesi olan "Shark Projesi" hakkýnda

da geniþ bir bilgi veriliyor. Sergi
12 Ekim 2004 tarihinden 7 Ocak
2005 tarihine kadar, 1060 Wien,
Mariahilferstr. 63´de bulunan
WIEN  ENERGIE Evinde ücretsiz

olarak gezilebilir. 

Yüzgeçteki  Sanat

Bir çok ünlü kiþi ve Sanatçý,
WIEN  ENERGIE Evi ile birlikte
Sergi çerçevesinde bulunan
"Stop Finning" Kampanyasýný
destekliyor. Buradaki amaç yýlda
yaklaþýk 200 milyon köpekbalýðý-
nýn insanlar tarafýndan öldürme-
sine ve canlý canlý yüzgeçlerinin
kesilmesine dur demek. Oliver
Feistmantl yönetimi altýnda bir
çok ünlü kiþi ve sanatçý alçýdan
yapýlmýþ yüzgeçleri boyadýlar. Bu
yüzgeçler düzenlenen sergilerde
insanlarýn beðenisine sunuluyor.
Sergi çerçevesinde 12. Ekim' den
itibaren ünlüler tarafýndan bo-
yanmýþ yüzgeçler eBay Avustur-
ya (www.ebay.at) aracýlýðý ile a-
çýk artýrmaya konulacak. 1 Ekim
den itibaren bu açýk artýrma ilgi-
li bilgiyi WIEN  ENERGIE Evinde
veya www.wienenergie.at ve
www.meerleben.at  internet ad-
resleri altýnda bulabilirsiniz. Açýk
artýrmadan elde edilecek gelir,

Prof. Dr. Hans Haas ve eþi Lotte
yönetimi altinda bulunan "Stop
Finning" kampanyasýna baðýþl-
anacaktýr. 

Sanat  ve  Gerçek        
Viyanalý Sanatçý Oliver Feist-
mantl deniz canlýlarýnýn dünyasý-
ný kendi yönü ile sergiliyor. 

Pop- Art tarzýnda yapmýþ olduðu
balýk çizimleriyle konuklarý neþe-
lendirmesinin yaný sýra, insanlarý
su altý dünyasiylada yakýnlaþtýrý-
yor. Ayný zamanda bu sergide
Sanat ile gerçek arasýnda fark
olmadýðýni, benzersiz güzelikler-
de çekilmiþ su altý resimleri ile de
kanýtlanmakta. Ünlü su altý
Fotoðrafcýlarý Franz Hayek, Mic-
hael Mass ve Andreas M. Serec’-
in çekmiþ olduklarý resimlerde
derin sularýn rengarenk balýklarý-
ný mercanlarýn canlýlýðýný ve ek-
sotik canlýlarý görebilirsiniz. De-
nizler Evinin ortaklýðý sayesinde
deniz canlýlarý ve yaþam ortamla-
rý hakkýnda geniþ bilgiler almak-
tasiniz.   
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WIEN ENERGIE Evi: "Meer erleben- ohne Haie stirbt das Meer"
Denizleri yaþýyalým- Köpekbalýklarý olmadan denizler ölür

Viyana Eyaleti
Baþkaný

Michael Häupl



Wien Energie Online-Hizmetleri:

Enerji ile ilgili bütün iþlerimizi

pijamanýz üzerinizde iken, evden

halledebilirsiniz.

Wien Energie, bir Energie Allianz Austria ortaðýdýr.

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

Enerjie ile ilgili halletmek istediðiniz her þeyi WIEN ENERGIE Online-Hizmetleri ve nakil

hizmeti aracýlýðý ile 24 saat boyunca halledebilirsiniz. Bu sayede açtýrma, nakil iþlemlerini

yapabilir veya  ikamet kayýt kaðýdýna kadar buradan ulaþabilirsiniz .  Daha fazla bilgi için

info@wienenergie.at ve www.wienenergie.at internet adreslerimizden bizi ziyaret edin. 

www.wienenergie.at

Partik 

Nakil servisi 

dahil
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Kars’ýn susuz köyü
Kars'ýn Kaðýzman Ýlçesi'ne baðlý Kumarlý Köyü'ndeki tek çeþme yeterli olmuyor. Saatlerce su

kuyruðunda beklemek zorunda kalan vatandaþlar duruma isyan ediyor...

A Y I N F O T O Ð R A F I Üniversitelere
özerklik

Viyana-  
• Avusturya Hükümeti aldý-
ðý yeni kararla üniversitelere
özerklik getirerek harç kon-
usunda baðýmsýz karar
almalarýný saðladý.
• Harç uygulamasý önü-
müzdeki sömestirden itiba-
ren Avusturya`da üniversite
okuyan  ya da okuyacak
olan Türk öðrencileri için de
zorunlu olacak.
• Üniversitelerin özerklik
kazanmasýyla birlikte ülkeler
arasýndaki karþýlýklýlýk ilkesi
de ortadan kalktý.
• Türkiye ve Avusturya`daki
Üniversiteler birbirleriyle
baðlantýya geçerek karþýlýklý
iliþki içinde olacaklar, bu
durumda Türkiye`nin diplo-
matik boyutta yapacaði bir-
þey yok. Ancak Yök ve üni-
veriteler iþbirliði protokolleri
oluþturabilir.  

• Hükümet harç uygulama-
sýna tabi öðrencileri üç gru-
ba ayýrýyor:
• Fakir ülke öðrencileri
• Avusturya`da Matura "ye-
terlilik sýnavý" ný yapan öð-
renciler,
• Fakir olarak kabul edil-
meyen ülke öðrencileri.
• Türk öðrenciler önümüz-
deki sömestirden itibaren
726,72 Euro ödemek zo-
rundalar.
• Matura yapanlar bu tuta-
rýn yarýsýný geri alabilecekler.
• Yeterlilik sýnavýný yaparak
mezun olan Avusturya Lise-
liler 363,36 Euro ödeyecek-
ler.

Hamburg- Alman Federal Sos-
yal Güvenlik Mahkemesi'nin
verdiði kararla, bir kez daha
teyyit edilmiþ olan "Standstill-
Kalusel  Kuralý" gereði, hiçbir AB
ülkesi tarafýndan, Türk iþadam-
larýna Vize uygulanamayacaðý,
uygulanan Vize'lerin ise Avrupa
Hukuku'na aykýrý olduðu sapt-
andý.
Kararý deðerlendiren Avrupa
Hukuku uzmaný Doç. Dr. Harun

Gümrükcü "Türk iþadamlarýna
uygulanan Vize'lerin Avrupa
Topluluklarý Adalet Divaný
Kararlarýna aykýrý olduðunu,
kendisine vize uygulanan Türk
iþadamlarýnýn, haklarýný ara-

mak üzere dava açabilecekleri-
ni" söyledi. Gümrükcü ayrýca
"1973 yýlýndaki AB ülkeleri ile
olan iliþki ne ise, o naktadan
geriye doðru kötüleþme yapýla-
mayacaðýný" söyledi. 

"Stanstill-Klausel Kuralý" gereði 
Türk iþadamlarýna Vize uygulanamaz

Son 10 sayýda yaklaþýk 11 ay-
dýr, yapmýþ olduðum haber-
lerle ve köþemde kaleme al-
mýþ olduðum makalelerimle,
sizlerle kucaklaþmamý sað-
layan Yeni Vatan Gazetesi'-
nden sizlere son kez yazý-
yorum. Yeni Vatan Gazetesi'-
ne de, beni sizlerle buluþtur-
duðu için huzurlarýnýzda te-
þekkürlerimi sunarým.

Türkiye’de þahsi iþlerim sebe-
bi ile ayrýlmak zorunda kaldý-
ðým Yeni Vatan Gaze tesi'nde-
ki tüm mesai arkadaþlarýma,
meslek yaþantýlarýnda baþarý-
lar diler, gazetenin daha daha
ileri seviyelere ulaþmasýný te-
menni ederim. Mubarek Ra-
mazan-ý Þeriflerinizi en içten
duygularla kutlar, tutulan o-
ruçlarýn hayýrlara vesile olma-
sýný niyaz ederim. 
Hoþcakalýn.

Hoþca-Kalýn

AAyyhhaann AAkkcciihhaann
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Viyana-    Avusturya'da gele-
cekte araç sürücüleri direksiy-
on baþýnda yapacaklarý hata-
lardan ötürü ehliyetlerini  bile
kaybedecekler.Yeni kanuna
göre sürücü kurallarýnýn 14´ü
önümüzdeki yýllarda deðiþti-
rilerek, hatalý sürücülere daha
aðýr cezalar uygulanacak.
Yaya kiþilerin hayatýný tehli-
keye atan veya Alkollü araba

kullanan kiþinin 3.'cü uyarý-
dan sonra ehliyetine el koyu-
lacak. "Önceden Uyarma"  a-
dýný taþýyan bu yeni sistem
2006  senesinde hayata geci-
rilmesi planlanýyor. Buna göre
her Ehliyeti olanýn Trafik poli-
sinde bir puan karnesi olacak.
Her yapýlan hata sürücünün
karnesine iþlenecek. Karne do-
lunca ehliyete el konulacak.
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Viyana- VViyana'daki  doðum
oranlarýnýn,  ölüm  oranlarýna
göre  çok  az  oldugu  açýklandý.
Viyana'da  her  yýl  15.000  çocu-
ðun  dünyaya  geldiði,  ancak
buna  karþýlýk  17.000  kiþinin
öldüðü    belirtilirken.  Avusturya
tarafýndan  yapýlan    2001-22031
zaman  aralaðýný  esas  alan  araþ-
týrmanýn  istatistiklerine  göre
Viyana’nýn  nüfusunun  þu  anki
þartlara  göre  hýzla  azalacaðý
tahmin  ediliyor.
Nüfustaki azalmada, doðum ve
ölüm etkenlerinin yanýsýra,
Viyanalýlarýn diðer þehirlere taþ-
ýnmalarýnýn da  etkisi olduðu
vurgulandý. Yýlda yaklaþýk
30.000 kiþi Viyana'dan Nie-
derösterreich, Burgenland ya
da diðer eyaletlere taþýnýrken,
bu karþýlýk yýlda sadece 23.000
kiþinin diðer þehirlerden Viya-
na'ya göçettigi bildirildi. Bu

araþtýrmalara göre Viyana'nýn
nüfusundan  yýllýk ortalama
7.000 kiþinin azaldýðý ve Vi-
yana'nýn yurtdýþýndan gelecek
göçmenlere ihtiyaç duyduðu
aktarýldý. Ýstatistik Avusturya'-
nýn araþtýrmasýna göre önü-
müzdeki 15 yýl içerisinde yurt-
dýþýndan gelecek 8.000 ile
12.000 arasý göçmen nüfusu
sayesinde nüfusta azalmanýn
duracaðý ve artýþýn gözleneceði
bildirildi. 
Bu gerçekleþmediði takdirde her
on yýlda bir nüfusta 200.000
kiþilik bir azalmanýn sözkonusu
olacaðý, bu durumun hastane,
restorant ve inþaat firmalarýnýn
kalifiye iþci bulmalarýnda sýkýntý-
lara yolaçacaðý ve göç almayan
Viyana'nýn gelecekte etnik açý-
dan homojen fakat ekonomik
ve kültürel bir þehir olabileceði
ifade edildi. 

Viyana her yýl 7.000 kiþi kaybediyor
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Viyana-  Geçtiðimiz  yýl,  1891
yýlýndan  beri  verilen  Nobel  Bariþ
Ödülünü  alan  ilk  Müslüman
kadýn  sýfatýyla  tarihe  geçen
Ýranlý  Avukat  ve  Ýnsan  haklarý
savunucusu  Shirin  Ebadi,
Avusturya`yý  ziyaret  etti.  Ýran
tarihine  de  ilk  kadýn  avukat  ola-
rak  geçen  Ebadi,  1979  Ýran
devriminden  sonra    avukatlýk
görevini  býrakarak,  kendisini,
yaklaþýk  25  yýl  boyunca  çocuk,
kadýn  ve  mülteci  sorunlarýna
adadý.  Dinine  son  derece  baðlý
olan  ve  Ýran  Reformcularýnýn
sesi  olarak  kabul  edilen  Ebadi,
"Ýslam`ýn  cesur  annesi"  diye
adlandýrýlýyor.

Ebadi, Ýslam Dinini özgürlük ve
insan haklarý açýsýndan yeniden
yorumlayarak birleþtirmeyi
amaçlýyor ve Ýslam`a açýk bir
çehre kazandýrmayý istiyor.
Ebadi`nin kiþisel özellikleri ve
onun dramatik savaþý, Herder-
Spektrum yayýnevi tarafýndan
yayýnlanan  Katajun Amirpur`-
un "Korkmadan Allah`a inan-
mak" adlý kitabýnda yeralýyor.

Yeni Vatan Gazetesi olarak
Schirin Ebadi`nin geçtiðimiz
günlerde Kronen Zeitung`da

yayýnlanan röportajýnýn tercü-
mesini sizlerin dikkatine sunu-
yoruz.

Sayýn  Ebadi,  tanýnmýþ  bir  müs-
lüman  kadýn  olarak  Avustur-
ya`da  neden  baþörtüsü  kullan-
mýyorsunuz?
Ebadi: Çünkü bunu yapmak
zorunda deðilim. Ýran'da taký-
yorum, çünkü yasalar böyle
emrediyor. Bu yasayý deðiþtir-
mek istiyorum. Devletin, kadýn-
lara baþlarýný kapatmalarýný
söyleme ve bu konuda emir
verme hakký olamaz. Kadýnlarý
bu düþünce tarzýna yaklaþtýr-
mak için daha fazla eðitmeyi
amaçlýyoruz.

Burada  söyleyebildiðiniz  herþe-
yi  ülkenizde  de  söyleme  özgür-
lüðünüz  var  mý?
Ebadi: Ben bir avukatým ve keli-
melerle oynayabilirim. Ýran'da
da baþka kelimelerle oynayýp
bu konudaki düþüncelerimi dile
getiriyorum..

Konu  baþörtüsüne  gelmiþken,
Fransa  gibi  bazý  ülkelerde  ve
Almanya`nýn  bazý  eyaletlerin-
deki  okullarda  baþörtüsü  yasa-
ðý  uygulanmaya  baþladý.  Bu

sizin  için  kabul  edilebilir  bir
durum  mu?  
Ebadi: Hayýr. Çünkü dayatma
içeren her türlü yasak ve
kanunu kabul etmiyorum.
Her kadýn baþörtüsü takýp
takmayacaðýna kendi özgür
iradesini kullanarak karar ver-
meli.

Baþörtüsü  pek  çok  kiþi  için
Ýslam`da  kadýnlarý  baský  altýn-
da  tutan  bir  sembol  olarak
deðerlendiriliyor  ve  bizim
okullarýmýzda,  düþünen  genç
insanlarýn,  bu  þekilde  baský
altýnda  olduðu  düþünülüyor.
Ebadi: Eðer sizin ülkelerinizde
baþörtüsü radikalizmin bir

sembolü olarak görülüyorsa,
uzun sakal býrakmayý da okul-
larda yasaklamalýsýnýz çünkü o
da radikalizmin iþareti olarak
deðerlendirilebilir. Aslýnda baþ-
örtüsü yasaðýnýn temelini Ýsla-
miyet'e karþý varolan önyargý
oluþturuyor ve önyargýlar tehli-
kelidir, çünkü bu olaylarý  baþka
bir bakýþ açýsýyla deðerlendire-
bilmeyi engelliyor.

Afedersiniz  ama  Ýslam  ülkeler-
inde  kadýnlarýn  karþý  karþýya
kaldýðý  ayýrýmcýlýk    sorunu  bir
gerçek.

Ebadi:  Evet, ancak bu sorunun
kaynaðý Ýslam dini deðil. Sorun
eskiden kalma ataerkil gelene-
ðin devam etmesi. Ýktidarda
bulunanlar, dini bu açýdan de-
ðerlendirdiklerinden her za-
man kadýnlar için olumsuz bir
durum sözkonusu oluyor. Bu
kiþiler, kendi kötü düþüncelerini
ve zarar verici þahsi amaçlarýný
gerçekleþtirmek için Ýslam dini-
ni kulanmaktan vazgeçmelidir-
ler. Ýran halkýndan da bu yöne-
tim anlayýþýna karþý tepkiler
geliyor. Ýslam toplumunun ço-
ðunluðu barýþ ve reform istiyor.

Ýslam  ve  Ýnsan  haklarýnýn  bað-
daþtýrýlamaz  olduðunu  iddia
edenlere  cevabýnýz  ne  olurdu?
Ebadi: Yanýldýðýný söylerdim.
Ýslam dini, eþitliðin olduðu
barýþçýl bir dindir. Diktatörlüðe,
zor kullanarak hükmetmeye ve
teröre karþý bir dindir. Ýslam
ülkelerinde insan haklarý, din-
den dolayý deðil, politik neden-
lerden dolayý uygulanamýyor.

Fakat  bu  sistem,  radikalizm  ve
Terör  için  iyi  bir  zemin  hazýrlý-
yor.
Ebadi: Bazý aþýrý dinci Ýslami
gruplarýn, bu iktidarlar tarafýn-
dan oluþturulduðunu görünce
derinden üzülüyorum. Eðer
iktidarlarýn Ýslam`ý kendi çýkar-
larý için kullandýðý gözlenirse,
olaylarýn daha iyi anlaþýlabile-
ceðini düþünüyorum. Bosna`-
da ya da Filistin`de meydana
gelen olaylarý unuttunuz mu?
Bush`un, Irak ile ilgili þahsi
problemini çözmek için Irak`a
savaþ kararýnýn meþru olduðu-
na herkesi inandýrmak için
Ýncil`i referans gösterdiðini
unuttunuz mu?

Nobel  barýþ  ödülü  sahibi  bir  kiþi
olarak,  çocuklarýn  rehine  alýn-
masý;  yardým  organizasyonu
üyelerinin  ve  Irak`ta  rehin  alý-
nan  yabancýlarýn  kameraya  çe-
kilmiþ  görüntüleri  karþýsýnda
neler  hissediyorsunuz?  
Ebadi: Beslan`da yasanan tra-
jedi karþýsýnda þok oldum ve 48
saat boyunca uyuyamadým.
Aslýnda bu olaylarýn 21. yüzyýl-
da yaþanýyor olmasýna inana-
mýyorum ve insanlýk nereye
gidiyor diye soruyorum.

Peki  cevabý  nedir  bu  sorunun?
Ebadi: Cevap, her sosyal eþit-
sizlikte yaþanan adaletsizlik. Bu
durum Terörün oluþmasýna
zemin hazýrlýyor.

Nobel Barýþ Ödüllü ilk Müslüman kadýn,
Ýranlý Þirin Ebadi Viyana’dan rüzgar gibi geçti

Shirin  Ebadi,  Viyana’da
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Ýktidarlarýn  bu  tutumunu  ne
durdurabilir?
Ebadi:  Zulüm altýnda yaþayan
halklarýn sesini duymalýyýz ve
bu dünyada þansý ve geleceði
olmayanlar karþýsýnda kayýtsýz
kalmamalýyýz. Bunu kavrayama-
dýðýmýz müddetçe, dünya barý-
þýnýn saðlanmasý mümkün ola-
maz.
Barýþ  istekleri  sadece  gerçekleþ-
tirilemez  bir  dilek  olarak  mý
kalacak?
Ebadi: Þu an bu istek bir ütopya
ve belki ben yaþadýðým sürece
bu durumungerçekleþtiðini
göremeyebilirim. Ama çok
uzun yýllar önce, kölelerin
özgür olmasý da bir ütopya idi.
Eðer insanlar bunun için yorul-
madan savaþmamýþ olsalardý,
bu özgürlük hiç gerçekleþmeye-
bilirdi. Bu barýþ için de geçerli. 

Ýran`da  avukatlýk  görevinden
azledildiniz  ve  birçok  kez,  top-
lum  düþüncelerini  sözde  kirlet-

mek  sebebiyle  hapis  cezasýna
çarptýrýldýnýz.  Yaptýklarýnýzýn
ödülü  bu  mu  ?
Ebadi: Hergün aþýrý dinciler
tarafýndan tehdit ediliyorum.
Ýran'da bir konuþma yaptýðým-
da, bu aþýrý dinciler tarafýndan
sabote ediliyor. Onlar beni din-
siz olarak görüyorlar, oysa ben
dinine baðlý bir müslümaným.

Ümitsiz  bir  olayýn  savaþýný  yap-
mýyor  musunuz?
Ebadi: Hayýr. Kendimi maraton
koþusunda elinde meþale ile
yarýþan ve sonuca ulaþacak bir
koþucu gibi hissediyorum.

Bu  meþale  ne  için  yanýyor  peki?
Ebadi: Barýþ için alevlenen bir
ateþ.  Bu meþale ile benim
yolumda duran her engeli aþa-
rak koþuyorum. Bu meþaleyi ne
zaman  ve kime devredeceðimi
henüz bilmiyorum. Sadece,
barýþ için durmaksýzýn koþmak
zorunda olduðumu biliyorum.
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Shirin  Ebadi,  Ýran’da



SPÖ, Türkiye, Avrupa Birliði:
"Dalkavukçular, iki yüzlüler ve
dürüst SPÖ'lüler þaþýrmýþ durum-
da". Avusturya Sosyalist Partisi
Baþkaný Gusenbauer ve Parla-
mento Grubu baþkaný Cap
Türkiye -AB konusunu arap saçý-
na çevirdiler. SPÖ'de liderlik krizi
Kasým sonunda belli olacak.
2006 Avusturya Parlementosu
seçimleri öne çekilerse dalkavuk-
çuluk neden diye kimse sorma-
sýn.

Viyana Belediye Baþkaný SPÖ'lü
Haupl Türkiye'den yana tavýr alýr-
ken SPÖ baþkaný Gusenbauer’in
her gün tavýr deðiþtirmesi dikkat
çekti. SPÖ'nün Grub baþkaný
Cap’in ise, "Türkiye ile masaya
bile oturmayýn" diyerek Avustur-
ya'nýn saðcý Partisi FPÖ'den bile
daha sert ve dalkavukçu bir siya-
set cizmesi dikkat çekti. SPÖ
lideri Gusenbauer SP Parlamento
Grubu Baþkaný Cap'ýn aksine,
AB'nin Türkiye ile giriþ müzaker-
elerinden yana tavýr koyuyor.
Ama tam üyeliðin ''baþlýca  hedef''
olmasýna karþý. Cap ise müzaker-
eleri reddetmiþti. Öte yandan
Parlamento Baþkanlýðýna ait bir
hukuk raporu ortalýðý karýþtýrdý.
Buna göre Baþbakan Schüssel
Türkiye konusunda  Parlamen-
to'nun kararýna baðlý olmayacak.
Gusenbauer ''Kleine Zeitung'' ile
yaptýðý söyleþide, ''AB müzakere-
lere evet demeli, ama müzakere-
lerin baþlýca amacý tam üyelik
olmamalý'' dedi. Bu konuda Cap
ile arasýnda görüþ farklýlýðý oldu-
ðunu yalanlayan Gusenbauer,
SPÖ'nün bu konuda “açýk bir
çizgi” izlediðini vurguladý. Avus-
turya Sosyalist Partisi SPÖ AB'nin
Türkiye ile giriþ müzakerelerine
baþlamasýna karþý ve Türkiye'ye
Avrupa Ekonomik Alaný içinde
bir ortaklýk teklif edilmesini istiy-

or. Gelecek parti kongresinde bu
konuda bir karar alýnacak. SPÖ
Avusturya'nýn Türkiye'ye iliþkin
pozisyonunun Baþbakan için

baðlayýcý olmasý konusunda ýsrar
ediyor. Parti Baþkaný Alfred
Gusenbauer dün SPÖ'nün giriþ
müzakerelerine karþý olma ne-
denlerini sýraladý: AB'nin önce on
yeni ülkenin üyeliðini kaldýrabil-
mesi gerekiyor. Türkiye ne eko-
nomik ne de sosyal yasalar açý-
sýndan gerekli aþamaya geldi.
Ayrýca insan haklarý ihlallerini de
buna eklemek gerekir. Gusen-
bauer Baþbakan Schüssel'den
giriþ müzakerelerinden baþka
seçenekler de göstermesini iste-
di.
Yeþillerin Baþkaný Van der Bellen
ise , Türkiye'nin AB'ye katýlýmýna
''þartlý olarak evet'' diyor. Van der
Bellen partinin yönetim kurulu-
nun bu konuda aldýðý kararý Salý
günü açýklayarak, Yeþillerin

Komisyon raporu buna karþý
olmadýðý sürece, giriþ müzakere-
lerine baþlanmasýndan yana ol-
duðunu belirtti. 

AB'nin Türkiye'yi bekleme oda-
sýnda daha uzun süre tutmak
istemesinin, ''dýþ politikada birin-
ci dereceden bir inandýrýcýlýk so-
runu'' doðuracaðýný kaydeden
Van der Bellen, ''geniþlemenin
hazmedilmesine'' öncelik veril-
mesi gerektiðini ve müzakerelere
þimdi baþlanmasý halinde, gerçe-
kçi bir yaklaþýmla on yýldan önce
müzakerelerin sona eremeyece-
ðini belirtti. Buna raðmen, eðer
Türkiye'nin bu bölgede baþka bir
tarafa yönelmesi riskine girmek
istenmiyorsa, ülkeye bir perspek-
tif verilmesi gerektiðini de vur-
guladý. Van der Bellen Baþbakan
Schüssel'in bu konuda suskun
kalmasýný ''dayanýlmaz'' bir tu-
tum olarak nitelendirdi. FPÖ'nün
''iki taraflý oynadýðýna'' da iþaret

eden Van der Bellen, SPÖ'yü her
gün pozisyon deðiþtirmekle suç-
ladý. Öte yandan FPÖ Parlamen-
to Grubu Baþkaný Scheibner

SPÖ'nün, Türkiye'nin AB'ye katýlý-
mý konusundaki tutumunu
''düzeltilmesi mümkün olmayan
bir karmaþa'' olarak vasýflandýrdý.
Scheibner, SPÖ Baþkaný Gusen-
bauer'in sosyaldemokrat liderler
arasýnda bu konuda görüþ farklý-
lýklarýnýn bulunmadýðý iddiasýnýn
''iyi  bir  espri''  olduðunu söyledi.
Scheibner, ''Pazar günü SPÖ'nün
Parlamento Grubu Baþkaný olan
Josef Cap giriþ müzakerelerini
açýkça reddetti. Ardýndan Alfred
Gusenbauer giriþ müzakerelerin-
den yana konuþtu. Onun hemen
ardýnda da SPÖ'nün AB heyeti
Baþkaný Maria Berger Parti
Baþkaný'nýn görüþünün aksini
iddia etti. Dün Gusenbauer'in
kastettiði 'SPÖ'nün açýk çizgisi'
iþte bu'' þeklinde konuþtu. 

Avusturya'da son moda: Türkiye üzerinden dalkavukçuluk
VViiyyaannaa,,-TTiirraajjýý  226600  bbiinn  oollaann  KKlleeiinnee  ZZeeiittuunngg  ggaazzeetteessiinniinn  2288  EEyyllüüll  ttaarriihhllii  iinntteerrnneett  ssaayyffaa-
ssýýnnddaa  yyuukkaarrýýddaakkii  bbaaþþllýýkk  aallttýýnnddaa  yyaayyýýmmllaannaann  AAPPAA  ççýýkkýýþþllýý  hhaabbeerriinn  öözzeett  ççeevviirriissii  þþööyylleeddiirr::
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Yasemin  Göreç,  Market  sahibi
(Naschmarkt)
Ben istemiyorum. Biz zaten
Türkiye olarak bir Avrupa'yýz.
Bizim çok kültürlülüðümüz
hem Avrupa'yý, hemde Asya'yý
barýndýrýyor. Avrupa gözünde
biz entegre olmamýþ bir millet
olarak görülüyoruz ama biz
onlardan çok daha üstün özel-
liklere sahibiz. Bu insanlar sa-
dece kendi ülkelerinde büyük
þehirlerde yaþayan insanlarý gö-
rerek her þeyin üstünde olduk-
larýný sanýyorlar. Bizim de bü-
yük þehirlerimiz için ayný þey
söz konusu. Taþralý ise her
yerde ayný. Gerçekçi bir deðer-
lendirme yapmayýp sadece iste-
diklerini görüyorlar.

Canan  Demiroðlu,  
Doktor
Türkiye'nin geliþimi açýsýndan
olumlu ama bir baðýmlýlýk do-
ðacak. Biz kültürel ve dini açý-
dan farklý bir ülkeyiz. Bunlara
müdahele edilmesi olumsuz
etkiler doðurur. Ekonomik ve
gelecek nesillerin eðitim seviye-
sinin yükselmesi açýsýndan o-
lumlu görüyorum. Aslýnda bi-
zim Avrupa'dan bir farkýmýz
yok. Ayrýca bizler burada iki
kültürü de tanýyýp bir karþýlaþ-
týrma yapabiliyoruz. Onlarýn bu
imkaný yok. Ben insanlarýn iste-
diði yerde yaþama özgürlüðü
olmasýndan yanayým. AB bu
yönden faydalý olabilir. Avus-
turyalý'lar biraz at gözlüðüyle
bakýyor. Türkiye büyük bir ülke
olduðundan sadece problem
gelecek diye bakýyorlar. Halbuki
geniþ pazarýyla, zengin kültü-
rüyle, iþ gücüyle çok getirisi de
olacaktýr.

Yalçýn  Akdoðan,  
bilgisayar  müh.
Uzun vadede iki tarafta kazan-
çlý olacaktýr. AB, Türkiye üzerin-
den barýþçýl yollardan enerji
kaynaklarýna ulaþacak, askeri
gücü artacaktýr. Genç ve dina-
mik bir toplum olan Türkiye,
eski, yaþlý Avrupa imajýný deðiþ-
tirecektir. Türkiye'de ise demok-
rasi anlayýþý ve uygulamasý deð-
iþecektir. AB'den gelecek yatý-
rýmlarla ekonomisi güçlenip ya-
þam standardý yükselir. Uzun
vadeli eðitime yatýrým sonucu
kýsa yoldan köþe dönme politi-
kalarý yok olur. Avusturya insa-
ný Türk toplumunu ve dinami-
ðini deðerlendirecek düzeyde
bilgiye sahip deðildir.

Orçun  Çubukçu:    
öðrenci  
Doðrusunu söylemek gerekirse
ben Türkiye`nin AB`ye giriþini
onaylamýyorum. Çünkü bunun
Türkiye`ye pek fazla bir getirisi
olacaðýný düþünmüyorum. Bize
2019'a kadar uzanan bir yol
gösteriyorlar. O kadar uzun za-
man içinde zaten bizde de bü-
yük geliþmeler olacaktýr. Türki-
ye baþka alternatifler aramalý
bence.

Son yýllarda Türkiye'nin gündemine tamamen oturan, birlikte yatýp kalktý-
ðýmýz AB'ye Türkiye'nin alýnmasýyla ilgili olarak Avusturya'da yaþayan

Türklerin de fikrini aldýk. Türkiye AB'ye girmeden AB sýnýrlarý içine dahil olan
insanlarýmýzýn bu konudaki olumlu ve olumsuz görüþlerini sizlere iletiyoruz.

Viyana’daki Türkler ve AB

Nezahat  Reþit:  
Anaokulu  öðretmeni
Türkiye AB`ye bu güne kadar
çoktan girmeliydi. Son giren on
ülkeye bakýldýðýnda çoðu Tür-
kiye`den çok daha iyi durumda
deðiller. Onlar tüm Türkiye`yi
deðil sadece geri kalmýþ bölge-
leri ele alýyorlar. Diðer yandan
AB`nin Türkiye`de hayat pahalý-
lýðýna neden olacaðýný da düþü-
nüyorum. Avusturyalýlara gelin-
ce onlar gelecek Türkler'den kor-
kuyorlar sanýrým.

Bülent  Tosun
Öðrenci  
Evet, AB`ye girilmesini destek-
liyorum. Ýletiþim, sanat, eðitim
gibi konularda, ayrýca kültürler
arasý alýþ veriþlerde büyük ilerle-
me kaydedileceðini düþünüyo-
rum. 

Kemal  Han:  
öðrenci  
Tabii, Türkiye`nin AB`ye katýl-
masýný isterim. Bu kominikas-
yon, eðitim, saðlýk, insan hak-
larý gibi pek çok konuda geliþ-
me saðlar.



Turgut  Gümüþoðlu:
Dr.  Dilbilimci
Ben AB`ye girilmesini isterim,
ama Avrupa`nýn dayatmalarý
sonucunda reform yapýlýyor.
Türkiye`nin kendi dinamikleri
içinde reformlar yapýlmalýydý.
AB`ye girmenin çok katkýsý,
getirisi olacaðýna inanýyorum
ama olmazsa olmaz da deðil.
Onlar istedi diye kanun çýkar-
mak çok yanlýþ. Osmanlý döne-
mi reformlarý gibi. Zaten AB`yi
de dürüst bulmuyorum. Yine
de on yýla kadar gireceðimize
inanýyorum. Avusturyalýlara
gelince, onlar Türkleri sadece
misafir iþçi olarak görmek istiy-
or, daha fazla degil.

Birol  Yýlmaz:  AK  Meclis  üyesi
Ben AB`ye girilmesine taraftar
deðilim. AB`yi dürüst bulmu-
yorum. Kýrk yýldýr Türkiye`yi al-
datýyorlar. Eðer girilecekse bir
Ýspanya gibi, Fransa gibi eþit
haklarla girilmeli. Örn. Gümrük
birliði hiç bir AB ülkesine uygu-
lanmazken Türkiye`ye uygula-
nýyor, hem de tek taraflý. Bu
Türkiye`ye yapýlmýþ sessiz bir
darbedir. Avusturyalýlar da sý-
cak bakmýyor. Aslýnda Türkiye
baþka alternatifler de aramalý.
Türkiye`nin Brüksel`den yöne-
tilmesi doðru deðil.

Zeynep  Baraz:  Sosyolog
Deðiþik açýlardan bakmak ge-
rek. Ekonomik olarak faydalý
olacaðýna inanýyorum. On, on-
beþ yýl gibi bir süre görünüyor,
bu sürede neler geliþecek belli
deðil. Onbeþ sene sonra farklý
bir AB ortaya çýkabilir. Bu za-
man içinde destek sürecek mi?
Ekonomik beklentilerin geleceði
belirsiz. Biz karlý çýkalým diyoruz
ama onlar da kendi çýkarlarýný
düþünüyor tabii. Türkiye pazarý
AB`ye ne getirir, onlarýn önemse-
diði bu. Avusturyalýlar bu konuya
eleþtirel yaklaþýyorlar, ama genel-
likle çekimser olduklarýný gözlem-
liyorum.
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Ramazan  Ayý  sohbeti!
Birol  Kýlýç  
Allah'a ortak (Þirk) koþmayalým,
Kur’an-ý Kerim'i okuyalým, düþ-
ünelim, anlayalým! Barýþýn, kar-
deþliðin ve 72 Millete tek gözle
bakmanýn dini Ýslâm'a göre;
Ýslâm'a girerken, ibadet eder-
ken, dua ederken her hangi bir
aracýya ihtiyaç yoktur. Her insan
doðrudan doðruya Allah'a el
açýp yakarabilir. Ýbadet yapabi-
lir. Günahlarý af yetkisi de sade-
ce Yüce Allah'a aittir. Ýslam'da
Ruhban sýnýfý yoktur. Allah'tan
baþka hiç kimse günah affede-
mez. Ýman dolu Müslümanlarýn
bilmesi gereken Ahiret'te sade-
ce Kuran-ý Kerim içeriðinden
sorumlu tutulacaðýmýzdýr.
Kuran-ý Kerim'in Fatiha Süresi
bu anlamda hepimizin çok dik-
katli bir þekilde anlamasý ve
özümlenmesi gereken bir sure-
dir. Çünkü Fatiha Süresinde
apaçýk bir þekilde Allah dýþýnda,
Peygamberler dahil kimseden
yardým dilenmiyeceði emredil-
miþtir: Ýþte Fatiha Suresinin ilgi-

li Ayetinin Meali;
"Yalnýz sana ibadet
ederiz ve yalnýz sen-
den yardým dileriz ya
Rab". Fatiha süresi
Arapçasýnýn yanýnda
mutlaka Türkçe Me-
alini de ezbere bil-
meleri  Müslümanla-
rýn Allah'ýna yakarýr-
ken ne yakardýklarýný
bilmesi açýsýndan
çok mühimdir. Barý-
þýn dini Ýslam'ýn Pey-
gamberi Hz. Mu-
hammed'e (Allah'ýn
selamý üzerinde ol-
sun) Cebrail Meleði
tarafýndan vahiy yo-
lu ile getirtilen Allah-
'ýn (C.C) ilk sözü
"oku" (Ýkra) emridir.
Gördüðünüz gibi

çok ahkam kesmeden varacaðý-
mýz basit bir þekilde apaçýk
ortaya çýkan önemli mesaj
þudur: Cenab-ý Allah Müslü-
man olarak Ýslam dinine men-
sup insanlardan ilk önce "oku-
masýný" istemektedir. Peki biz
en baþta "Kur’an-ý Kerim-i"
okuyormuyuz? Okuyup düþü-
nüyormuyuz? Düþünüp anlýy-
ormuyuz?.. Bu sorunun cevabý-
na samimice evet diyebilecek
ne yazýk ki çok az Müslüman
vardýr. Ýþte Müslümanlarýn en
büyük sorunu da burada yat-
maktadýr. Kutsal kitabýný oku-
mayan, düþünmeyen, anlama-
yan ve kendisine Müslümaným
diyen insanlarýn içlerine düþtü-
ðü aciz durum Ýslam alemini bu
hale getirmiþtir.  Kur’an-ý Ke-
rim-i okumak için Ýslam bilgini
olmaya gerek yok. Hoca, þeyh
ve þýh, Baba, dede vs. olmaya
ise hiç gerek yok. Kur’an-ý Ke-
rim-i okumak için korkusuz bir
yürek, samimi bir istek ile hare-
ket etmeli ve eðer Arapça bil-
miyorsak, mesela Elmalý'nýn ve-

ya çok daha deðerli insanlarýn
en azýndan Türkçe meallerini o-
kumamýz gerekmektedir. Sade-
ce Ýbadet ederek, oruç tutarak,
zekat vererek, hacca giderek,
sadaka vererek Müslüman ol-
mak biraz zor. En önemlisi Ku-
r’an-ý Kerim-i okumak,düþün-
mek, anlamak ve hiç kimseyi
Allah'ýmýz ile aramýza koyma-
maktýr. Niçin ? Yüce Ýslam'ýn en
büyük özelliði Peygamberi Hz.
Muhammed'in (s.a.v) bundan
bin dört yüz yýl önce Arabis-
tan’da tüm putlarý ve ruhban
sýnýfýný yok etmekle göreve baþ-
lamasýdýr. O zamanda Hz. Mu-
hammed'in (s.a.v) en büyük
sorunu "aracýlar" idi. Bunlar
"Putlar", "Ruhban sýnýfýný oluþ-
turan insanlardý"… Yani Allah'a
þirk koþanlardý. Þirk Allah'a
ortak koþmakdýr ve en büyük
günahtýr. Ýslam'da Allah'a hiç
bir süretle þirk veya onu andý-
ran ve yukarýda "Fatiha suresin-
de tekrarladýðýmýz ilgili ayetin
meali onun iþte bu ortak koþ-
mayacaksýnýn cevabýdýr. "Yalnýz
sana ibadet ederiz ve yalnýz
senden yardým dileriz". Ýþte bu
Türkçe meali saatlerce ve gün-
lerce düþünmemiz gerekiyor.
Çevremize bakýp, kendim dahil,
kimlerden yardým diliyoruz a-
caba diye kendimize sormamýz
gerekiyor? Bu ayet bugüne ka-
dar hem de bir Müslüman ola-
rak birilerinden, biryerlerden
dua ederek, niyet ederek, ip

baðlayarak, mum yakarak yani
araya "aracý" koyarak ibadet
etmenin ne kadar  yanlýþ oldu-
ðunu göstermiyor mu? Örnek:
Bir takým yerlerde gidip ölmüþ
olan kiþilerden  dilekte bulunup
ip baðlamak veya Mum yak-
mak? Veya kendine hacý, hoca,
Pir, dede diyen bazý kiþilerin
yanýna gidip benim için dua et
þu sorunlarým kalksýn, dua et
iþim olsun, dua et, çoçuðum
olsun, dua et evleneyim, dua et
kötü cinler gitsin, dua et iþ
bulayým vs. demek? Veya bu
kiþlerden “ben ilerde ne olaca-
ðým” diye ondan olacaklarý
önceden istemek. Veya gidip
Fal, Burç bakarak veya baktýra-
rak gelecek hakkýnda bilgi
almak . Veya bazý kiþi, kurum
ve kuruluþlara gidip onlardan,
Allah'tan dilememiz gereken
birçok konuyu dilemek ve hatta
onlarý sanki Allah ile aramýzda
bir aracý gibi görmek. Ve onla-
ra çýkarýp birde bazen para ver-
mek. Aðlanacak hal. Ýþte birçok
Müslümanýn düþtüðü feci
durum.  Ýþte bu söz ve tavýrlar
tamamen Allah'a bir takým kiþ-
ileri, ölüleri, dirileri ortak koþ-
maktýrve adýna þirk denir. Ve
Kur’an-ý Kerim’in en büyük suç
olarak tanýmladýðý ve cezasý çok
aðýr olan hal ve tavýrlardýr.
Görüyorsunuz, Allah boþu bo-
þuna "oku" emrini ilk vermemiþ-
tir. Þurada Fatiha'nýn bir meali
bile ne dertlere çaredir ve açýk-

Aracýsýz din; Ýslam



DDÝÝNNSayý 49 Sayfa 25

YENÝ VATAN GAZETESÝ

layýcýdýr. Ne yaptýk? Çok basit.
Fatiha süresininin Mealini
Anamýzýn dili Türkçe ile tekrar-
ladýk. Düþündük, anlam ver-
meye çalýþtýðý mesajý sizlerle
paylaþtýk. Allah'ýmýzýn bize ne
emrettiðini anladýk. Doðru mu,
yanlýþmý? Bakýn bir ayeti ile
bundan sonra gidip hiç bir yer-
den yardým dilenmemesi ge-
rektiðini gördük. Bunlara bazý-
larýn yaptýðý Camii'lerin dip-
lerinde bulunan yatýrlar dahil-
dir. Kimse ölülerden yardým
dilemesin. Kur’an-ý Kerim dirile-
re inmiþtir.  Kimse  ölmüþ bir ta-
kým önemli kiþileri Allah ile kulu
arasýna aracý koyup o insaný þir-
ke düþürmesin… Bundan sonra
Kuran-ý Kerim'in Türkçe mealle-
rini evimizin Dolaplarýn üstün-
de býrakmayalaým, duvarlara
asmayalým, bavullara sakla-
mayalým. Kur’an-ý Kerim süs
deðildir.. Kur’an-ý Kerim-i Allah
insanlara okumasýný için yolla-
mýþtýr hem de aracýsýz. Siz  alýp
o Kuran-ý Kerim-i sen oku bana
anlat derseniz olmaz. Ýþte bu-
güne kadar böyle yapýldýðý için
Müslüman dünyasýnýn durumu
içler acýsý durumdadýr. Kur'an'ýn
bir numaralý düþman hedef ilan
ettiði þirkin yani yedek ilahlý din
anlayýþýnýn temel nitelikleri iki-
dir: Zulüm, fosilperestlik. 
Bakýn üstadlar Zulüm ve fosilp-
restlik hakkýnda  ne diyor: 
Zulüm, Kur'an dilinde; eþya, in-
san ve kavramlarý, olmasý gere-
ken yerlerinin dýþýna koyarak
hayatý kaosa mahkûm etmek
demektir. Kaosun faturasýný
ödeyecek olansa birey ve top-
lum halinde insandýr... Þirkin i-

kinci kötülüðü, atalarý ve eski
mirasý (eþya, olay, yorum, kabul
ve zihniyet) ilahlaþtýrmak ve
böylece insanoðlunun yeniye
ve ileriye giden yolunu týka-
maktýr.  Ýslam Peygamberi'nin,
ümmetini örtülü-sinsi bir þirkin
felakete sürükleyeceðini ifade
eden sözleri tüm hadis kayna-
klarýnda yer alýr. Bunun bir
anlamý da, Muhammed üm-
metini, örtülü bir fosilperestli-
ðin batýracaðýdýr. Ýslam dünya-
sýnýn bugünkü durumu, bunun
böyle olduðunu gösteren tab-
lolarla doludur. Þirk, çeþitli kýlýk-
larda tevhidin içine sýzarak, Hz.
Muhammed'den ve onun teb-
lið ettiði kitaptan ádeta intikam
almaktadýr. Ýslam dünyasýnda
þimdilik sadece bir 'þáz görüþ'
(kamusal kabule dönüþmeyen,
kýyýda-köþede kalmýþ görüþ)
muamelesi gören tecdît (yeni-
lenme, diriliþ, uyanýþ) zihniye-
tinde 'çýkýþ yolu' olarak sunulan
tekliflerin omurgasýný, iþte bu
'örtülü fosilperestlikten kurtul-
ma' oluþturmaktadýr. Hurafe
enkazýndan Kur'an'ýn eskimez
ve pörsümez yenisine geçiþ i-
çin, fosilden, yaþayan insana
geçmek gerekmektedir. Tecdit
düþünürlerinin mesailerinde ö-
nerilen çözümün özeti budur.
Genelde tüm tecdît öncüleri-
nin, özel çerçevede de bizim,
din meselesinde çýkýþ yolumuz,
Kur'an denetiminde yeni bir ya-
pýlanma, yeni bir diriliþtir. Bu
yapýlanmanýn öncülüðünü þu
andaki Türkiye'de iki kurum
yapacaktýr, yapmalýdýr: Ýslam
dünyasý, Hz. Muhammed'i Kur'-
an ýþýðýnda yeniden tanýmak

zorundadýr. Hz. Muhammed'in
'álemlerin rahmeti' olmasý onun
'”Kur’an’ýn Muhammedi' olma-
sýyla mümkündür. Bugün bizim
çoçuklarýmýza tanýtýlan ve öðre-
tilen 'Muhammed', Kur’an’ýn
Muhammed'i deðildir... (Bu
konuda, Mustafa Ýslamoðlu'-
nun 'Üç Muhammed' adlý
deðerli kitabýnýn okunmasýný
önemle tavsiye ediyorum). Tec-
dît adýna el atýlacak ikinci temel
konu ise dine getirilen eski
yorumlarla bizatihî dini birbi-
rinden ayýrmak, yani eskinin
her dediðini kutsal ilan etmek-
ten kurtulmaktýr. Filan veya
falan zamanda yaþayanlarýn
din adýna ürettikleri fikirler,
yaptýklarý içtihatlar ve geliþtirdi-
kleri sistemler dinin kendisi
deðildir. 'Bizatihî din', Allah'ýn
gönderdiði vahiylerdedir. Her
devrin insaný, dini yakalamak
için o vahiylere baþvuracaktýr.
Vahiylere gitmek yerine vahiy-
lerle ilgili yapýlmýþ tespitlere
yani 'yorumlar halinde din'e
teslim olmak, dini ve dindarý
hayatýn ve Kur'an'ýn dýþýna itmi-
þtir. Ýslam dünyasýnýn yaþayan
ilahiyatçýlarýnýn en büyüklerin-
den biri olan Prof. Dr. Hüseyin
Atay, bu noktada þu gerçeðin
altýný çiziyor: 'Mezhep imamla-
rýnýn fikirleri, içtihatlarý, fetvala-
rý zaman ve þartlara göre süre-
kli deðiþmiþtir. Ayný mezhep
imamýnýn ayný konuda
Baðdat'ta ayrý, Mýsýr'da ayrý fet-
vasý vardýr. Ýslam'ýn hayat dini
olmasý bu tavrýn korunmasýyla
mümkündür. Dün yapýlan içti-
hatlar bizi baðlamadýðý gibi,
bugün yapýlacak içtihatlar da

yarýnki nesilleri baðlamayacak-
týr. Gelecek nesiller, bizim mira-
sýmýzdan yararlanacaklar ama
kendi problemlerini kendileri
çözeceklerdir. Hayatýn kanunu
budur. Ýslam'daki icma, ortaya
çýkan meselelere bilginlerin ge-
tirdikleri ortak çözümdür. Oy-
saki Ýslam dünyasýnda yüzyýllar-
dýr biriken yeni meselelere yeni
çözümler üretilmemiþtir.' Atay,
yeni yapýlanma ile vücut bula-
cak atmosferde mezhep dini-
nin yerine 'mezhepler üstü Kur'-
an dini'nin geçeceðini, parça
parça edilmiþ insanlarýn Allah'ýn
önerdiði 'Müslüman' kimliðinde
kucaklaþacaklarýný, Ýslam düny-
asýnda yeni bir tevhit ve aydýn-
lanma çaðýnýn baþlayacaðýný
söylüyor. Atay Hocamýn bu te-
mennisine bütün ruhumla katý-
lýyor, kendisine saygýlarýmý ile-
tiyorum...
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Viayana/Ýstanbul-  Türk  sine-
masýnýn  'Tecavüzcü  Coþkun'
lakaplý  aktörü  Coþkun  Göðen,
düzenlenen  nikah  töreni  ile
Ýstanbul'da  dünyaevine  girdi.
Coþkun  Göðen  "tecavüzcü
Çoþkun"  sýfatýnýn  üzerine  ya-
pýþmasý  yüzünden  bir  türlü  ev-
lenecek  bir  Türk  kýzý  bulama-
yýnca,  bu  ününden  habersiz
temiz  bir  aile  kýzý  olan  Rus
Uyruklu  Angelika  Cherkashina
ile  evlendi.  

Türk sinemasýnýn 'Tecavüzcü
Coþkun' lakaplý aktörü Coþkun
Göðen, düzenlenen nikah
töreni ile dünyaevine girdi.
Antalya'da tanýþtýðý Rus Uyruk-
lu Angelika Cherkashina ile ev-
lenen tecavüzcü Çoþkun'un
nikah þahitliðini sanatçý Sümer
Tilmaç ve eski kaleci Yaþar Du-
ran yaptý. Antalya Nüfus Mü-
dürlüðü'nde gerçekleþtirilen
nikahý, Antalya Nüfus Müdürü
Ruhiye Sami kýydý. Nikah töre-

nine, Mesan Topluluðu Genel
Müdürü Mehmet Þirin, sanatçý
Engin Evin, Sümer Tilmaç'ýn

abisi Ata Tilmaç ve Coþkun Gö-
ðen'in kýzlarý Dünya ve Güneþ
katýldý.

“Tecavüzcü Coþkun” evlendi

Soru:    Türkiye  vatandaþý  öð-
rencilere  bu  dönemden  itiba-
ren  uygulanan    harç  uygula-
masý  sebebiyle  birçok  öðrenci
arkadaþ  gibi  ben  de  zor  du-
rumdayým.  Harçlarýn  ödenme-
si  konusunda  bir  çözüm  öneri-
niz  var  mý?

Cevap: Türkiye'den Avusturya'-
ya okumak amacý ile gelmiþ
olan üç binden fazla öðrenci
maalesef bu dönemden itiba-
ren kendilerine uygulanan çif-
te harç uygulamasý sebebiyle
gerçekten maðdur durumda-
lar. Avusturya'yý, zamanýnda e-
ðitim ücretsiz  olduðu için ter-
cih eden bu öðrencilerin çoðu
bu harcý (dönemlik 741 Euro)
ödeyebilecek durumda deðil-
lerdir. Eðitim bakanlýðýnýn ve

üniversitelerin bu adaletsiz
kararýný kýnýyoruz. Bu öðrenci-
lerin çoðu maalesef eðitimleri-
ni býrakmak zorunda kalmakla
karþý karþýya. Bütün yetkilileri
bu konuda hassas olmaya ve
gerekli adýmlarý atmaya davet
ediyoruz.
Eðer bu harç uygulamasýndan
vazgeçilmez ise tasfiye edilebi-
lecek bir yol, harçlarý kredi
yoluyla ödemeye çalýþmaktýr.
Bu, eðitimini terk etmekten
daha iyi bir yol. Kredi kurumla-

rýnýn  öðrenci harçlarý ile ilgi-
li bir kredi programlarýnýn
olduðu bilinmekte. Ancak
bunun için Studienbeihilfe
gibi devlet yardýmlarý almýyor
olmanýz lazým. Bu krediyi
aldýðýnýz taktirde kredi faizle-
rinin bir kýsmýný  devlet  öde-
meyi taahhüt ediyor ve baþa-
rý gibi bir þart da aranmýyor.
Aldýðýnýz kredileri  eðitiminiz
sonrasýnda  geri ödüyorsu-
nuz. Bu krediyi alýp alamaya-

caðýnýzý, vatandaþlýk durumu-
nuzun buna engel teþkil edip
etmediðini deðiþik kredi ku-
rumlarýndan (Bank Austria,
Erste Bank, Reifeisen…) sor-
manýzý tasfiye ederim.
Soru:  Avusturya  hukukuna
göre  kaç  yaþýndan  itibaren  bir
çocuk  yada  genç  evden  ayrýl-
ma  hakkýna  sahiptir?  
Cevap:  18 Yaþýný doldurana
kadar bir kiþinin nerede kala-

caðýna ve yaþayacaðýna anne
babasý karar verir.  Bu yaþtan
önceki herhangi bir evden
ayrýlma durumunda anne-
baba güvenlik güçlerinin yar-
dýmýyla, zor kullanarak da olsa
çocuðunu eve geri getirme
hakkýna sahiptir. Ancak genç-
ler ebeveynlerinin rýza göster-
mesi halinde 18 yaþýndan
önce de evden ayrýlabilirler. 
Soru:    Bir  ailede,  eþler  arasýn-
daki  yaþam  birlikteliðinin  bo-
zulmasý  ne  ölçüde  mahkeme-
ler  tarafýndan  ayrýlýk  sebebi  o-
larak  kabul  edilir?
Cevap:  Eðer eþler arasýnda 3
yýldan beri yaþam birlikteliði
sona ermiþ ise, örneðin ayrý
evlerde yaþýyorlarsa, bu durum
hukuken aþýrý geçimsizlik dur-
umu olarak kabul edilir. Böy-
lece bu durum olasý bir ayrýlýk
durumu için mahkemeye boþ-
anma sebebi olarak sunulabi-
lir. Ancak, eðer mahkeme
buna raðmen eþler arasýnda,
evlilik kurumuna uygun bir bir-
likteliðin yeniden saðlanabile-
ceði fikrine kanaat getirirse bu
durum boþanma sebebi olarak
kabul edilmeyip boþanma baþ-
vurusu hakim tarafýndan red-
dedilebilir.
Soru:  Studienbeihilfe'ye  baþvu-
ru  tarihleri  hakkýnda  bilgi  verir
misiniz.
Cevap: Studienbeihilfe baþvu-
rularýnýn kýþ döneminde 20

Eylül ile 15 Aralýk arasýnda
Syudienbeihilfebehörde'ye
yapýlmasý gerekir. Yaz döne-
minde ise baþvurular 20 Þu-
batta baþlar ve 15 mayýsa
kadar devam eder.
Soru:  Evlat  edinme  sýrasýnda
(Adoption)  Evlat  edinen  ile
evlatlýk  alýnanýn  dýþýnda  baþka
kimlerin  rýzasýnýn  alýnmasý
gerekir?  Hakim  Evlat  edinme
talebini  ne  ölçüde  rededebilir?
Cevap:  Evlatlýk Antlaþmasý yo-
luyla kiþisel çýkarlarý zedelenen
kiþilerin bu anlaþmayý kabul et-
mesi þart koþulmuþtur. (Evlatlýk
alýnacak kiþinin anne-babasý,
eþi; evlatlýk alacak kiþinin eþi)
Anlaþmanýn onaylanmamasý
halinde geçerli nedenler belir-
tilmelidir, aksi taktirde mahke-
me buna raðmen antlaþmayý
geçerli sayabilir. Onaylama
yetkisi çocuðun oturduðu böl-
genin mahkemesine aittir.
(Bezirksgericht). Bunun dýþýn-
da eðer hakim Evlat edinme
baþvurusunun, vatandaþlýk ka-
zandýrma yada çalýþma izni al-
ma gibi sebeplerden dolayý ya-
pýldýðýna kanaat getirirse  bu
tür bir suistimali engellemek i-
çin baþvuruyu ret edebilir. 

Sorularýnýz  için:
E-mmail:  
office@yenivatan.com
Adres:  Yeni  Vatan  Gazetesi
Postfach  70  A-11014  WIEN.

HHUKUK-
FFORUM

Cafer
Eminoðlu



Türkiye'nin  birçok  konuda  geliþ-

tiðini  ve  bu  geliþimin  en  baþta

"Sivil  Toplum  Örgütlerince"  tab-

andan  olmasý  gerektiðini,  Avus-

turya'dan  Türkiye'ye  kuþ  bakýþý

bakarak  yazýp  çiziyoruz.  Ýþte  size

Ýstanbul'un,  nüfusu  1  Milyon-

dan  fazla  olan  ve  çok  sayýda  Al-

manya,  Avusturya  ,  Hollanda  ve

Ýsviçre‘den  geri  dönen  Türkün

yaþadýðý  Kartal'da,  yeni  açýlan

nezih  Briç  Kulubünü  kýsa  olarak

tanýtmak  istiyoruz.  “Kartal  nire

ensesi  kalýnlarýn  oynadýðý  Briç

nire”  demeyin  lütfen.  Burasý

Türkiye'nin  çok  kültürlü  ilçesi

“Kartal”.

Viyana/Kartal-Adý Cengiz Ayte-

mur, Kartallý. Yaklaþýk 25 yýldýr

sahibi olduklarý "Ýnþaat þirke-

tinde" muhasebeden sorumlu. 

”Briç” deyinceyince yüzü gülü-

yor Cengiz Aytemur’un ve an-

cak “antik çaðdan kalma, na-

dide bir taþ parçasý” anlatýlýr-

ken kullanýlacak bir dille, tane

tane anlatmaya baþlýyor Kartal

Briç Spor Klubü’nü: Yýllardýr

Briç oynuyorum diyen  Ayte-

mur, "Briç klubümüzü 2002 yý-

lýnda 20 Briç severle birlikte

kurduk. Briç sporunu turnuva

halinde oynamak için hep Kar-

tal dýþýna gitmek zorunda ka-

lýyorduk. Bu bizim için hem

zahmetli hem de sýkýcý idi. Ýþte

20 “Briç Sever” arkadaþýmýzla

birlikte derneðimizi kurduk ve

masraflarýný kendi cebimizden

karþýlamak sureti ile Havacý-

lar’daki bu yeri tuttuk. Ýþin ba-

þýndayýz ama Türkiye turnuva-

larýna katýlýyoruz" dedikten

sonra bizi Havacýlar’daki briç

klubüne götürdü. Daha kapý-

sýndan girmeden insanýn içine

huzur veren "Kartal Briç Spor

Klubünde" kimler var, kimler...

Emekli öðretmenler, savcýlar,

askerler, öðrenciler, mimarlar,

mühendisler, bakkallar, ev

hanýmlarý," var da var yani...

Cengiz Aytemur “burasý dolup

taþýyor, iþin daha baþýndayýz

yeni baþkanýmýz ile daha ileri

gideceðiz. Yeni bir bilgisayar

briç için gerekli malzemeler

zamanla gelecek” dedikten

sonra bizi klubün bahcesine

çýkarýyor. Mangal yeri de olan

klübte, briç oynayanlar adeta

"Uzaya mekik gönderen" Nasa

çalýþanlarý gibi masalarýn ba-

þýnda Briç oynuyorlar. Briç oy-

nayanlarý görenler; “bu adam-

lar mutlaka þu anda bir devrim

teorisinin analizini yapýyorlar

ve insanlýðýn hizmetine sun-

mak üzere Bilimsel bir buluþun

son labaratuar çalýþmalarýný

etüt ediyorlar” diye düþünebi-

lir. Ama bu doðru deðil. Onlar

ancak "akýl ve zeka oyunlarý ile

sebat, santranç ve diðer tüm

oyunlarda" olmasý gereken

üstün özellikler ile briç oynuy-

orlar.. Üyeler arasýnda, normal

iþlerden arta kalan zamanlar-

da, gece-gündüz bilgisayar

baþýnda "Kartal" adýna Turnu-

valarda oynayacak kiþiler oldu-

ðu gibi, eskiden kahverlerde

oynayan ama þimdi Kartal Briç

Spor Kulüne gelerek burada

Turnuva düzeyinde briç oynay-

an üyelerin olmasý da dikkat

çekiyor. 

Türkiye'de ilginç geliþmeler oluyor
Kartal'nýn nezih Briç kulubü 

Cengiz Aytemur
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Daha kucaðýmýza ilk aldýðýmýz,
sýcaklýðýný, kokusunu hissedip,
gözlerine baktýðýmýz anda,
onun için hayatta yapamaya-
caðýmýz hiç bir þeyin olmadýðý-
ný hissederiz. O günden itiba-
ren tek amacýmýz onun en iyi
þekilde yetiþmesi, en iyi eðitimi
alýp en iyi hayatý yaþamasýdýr. 
Sonra hýzla büyür, çocukluða,
gençliðe, eriþkinliðe giden
adýmlarý hýzla atar. Bu süreçte,
bizlerde onun için gelecekle
ilgili planlarýný yaparýz. 

Büyüyünce ne olacaðýný, han-
gi mesleði seçerse hayatýný
daha iyi kazanabileceðini an-
latýr dururuz. Türkiye'de yaþay-
an çocuklara göre, bizim ço-
cuklarýmýzýn burada, Avus-
turya'da yetiþmesinin büyük
bir avantajý vardýr. 
Türkiye'de aþýlmasý gereken
zorlu bir sýnav, üniversite imti-
haný burada uygulanmýyor.
Burada üniversiteye gidebil-
mek için lise bitirme sýnavýnýn,

yani maturanýn baþarýlmasý
yetiyor.  Bu göz önüne alýndý-
ðýnda, burada okuyan çocuk-
larýn ne kadar avantajlý oldu-
ðunu görüyoruz. 
Bütün bunlardan sonra bizim
yapmamýz gereken tek þey,
çocuðumuza, daha ilk okula

baþladýðý andan itibaren gere-
ken ilgiyi gösterip, onun ilk
okul notlarýnýn iyi olmasýný ve
liseye gitmesini saðlamak. Za-
ten liseye baþlayan bir çocuk
okullar arasýndaki farký anla-
yýp, kendine bir yol çizmeye
baþlýyor.
Sevgili veliler, lütfen, tatil dö-
nüþü okula baþlayan çocukla-
rýnýzýn, bu seneden itibaren
yeni bir baþlangýç yaptýðýný
düþünün. Siz de yeni bir baþ-

langýç yapýn ve çocuðunuzun
dersleriyle, okuluyla yakýndan
ilgilenin, takip edin.
Bu arada, lise seviyesinde ço-
cuðu olan velilere de, çocuk-
larýnýn meslek, branþ seçimin-
de baský yapmamalarýný, onla-
rýn ileride istedikleri, severek

çalýþabilecekleri bir meslek
kolunu seçmelerinde mümkün
olduðunca serbest býrakmala-
rýný tavsiye ediyorum. Eskiden
çocuklar, büyüklerin 'benim
oðlum mühendis olacak, be-
nim kýzým doktor olacak' söz-
leriyle þartlanarak büyür, iste-
meselerde ailelerinin zoruyla
hayatlarýný sevmedikleri bir iþi
yaparak, mutsuz geçirir, yada
ailelerinin istediði bölümü
kazanamadýklarý, okuyama-
dýklarý için yine yýllarca içleri
buruk ve mutsuz yaþarlardý.

Yeryüzünde hemen her mesle-
ðe ihtiyaç var ve herkesin seve-
rek, isteyerek yapabileceði bir
iþ var. Zaten hayat yeterince
zor. Bir de çocuklarýmýzý, bu
ülkede istediði mesleði seçme
þansý gibi bir ayrýcalýk varken,
gereksiz baský ve yönlendir-
melerle mutsuzluða itmeye-
lim. 

Semra  Beken  

Çocuðum ne olacak?

Ýstanbul-  Kentsel  nüfusu  temsil
eden  15-555  yaþ  arasý  1200  kiþi
üzerinde  yapýlan  araþtýrmaya
göre  her  iki  kiþiden  biri,  2005'te
Yeni  Türk  Lirasý'na  geçeceðimi-
zin  bilincine  henüz  ulaþmýþ
deðil.
Eylül ayýnda baþlayacak tanýtým
çalýþmalarý öncesinde Master
Card Türk halkýnýn Yeni Türk Li-
rasý'na geçiþ konusundaki algý-
sýný ve beklentilerini araþtýrdý.
Baðýmsýz araþtýrma þirketi Yön-
tem Araþtýrma ve Danýþmanlýk
tarafýndan kentsel nüfusu tem-
sil eden, 15-55 yaþ arasý 1200
kiþi üzerinde yapýlan araþtýr-
maya göre her iki kiþiden biri,

2005'te Yeni Türk Lirasý'na ge-
çeceðimizin bilincine henüz u-
laþmýþ deðil. Yüzde 64'ümüz i-
se deðiþime kolay alýþamayaca-
ðýmýz görüþünde. Ancak Türk
Lirasý'nýn deðer kazanacaðýný
düþünenler çoðunlukta. Çýkan
sonuçlara göre erkekler YTL
konusunda daha bilgili. Doðu
ve Güneydoðu Anadolu bölge-
si bilinç konusunda en geride
olan bölge. Sosyo-ekonomik
gruplara göre ise, gelir seviyesi
düþtükçe bilgi oraný düþüyor.
Bu bilinçsizlik oranýnýn baþla-
masý, planlanan tanýtým ve bi-
linçlendirme çalýþmalarý ile hýzla
düþeceði tahmin ediliyor. 

ÝÝstanbul-  MNG  Grub  þirketle-
rinden  World  of  Wonders
(WOW)  Genel  koordinatörü
"Adým  Cem  Uzan"  deyince
pasaport  kontrolünde  en  az
1  saat  bekliyorum"  dedi.  

Kýsa bir süre önce WOW
Genel Koordinatörü olarak
göreve baþlayan Cem Uzan,
isminden dolayý da büyük bir
sýkýntý yaþýyor. "Adamcaðýzýn
fiyakalý dönemlerinde arka-
daþlarým 'Ben bir Cem Uzan'ý

arayayým' diyerek toplantýlar-
da hava atmak için beni ara-
yýp duruyordu. TMSF'nin
Uzan þirketlerine el koymasý
ile bu tür aramalarýn biraz da
olsa azaldýðýný ancak bu kez
de baþýnýn pasaport kontrol-
lerinde aðýrmaya baþladýðý
anlatýyor. Herkes pasaport
kontrolünden 10 dakikada
çýkarken ben 1 saatte çýkýyo-
rum. Her seferinde beni alýp
komiserin yanýna götürüyor-
lar. Ama artýk onlar da beni
tanýmaya baþladý." MNG
Grubu þirketlerinden WOW,
Topkapý Palace ve Kremlin
Sarayý'nýn ardýndan yapmayý
planladýðý Beyaz Saray temalý
otel projesini iptal etti. Genel
Müdür Cem Uzan, "Beyaz
Saray artýk tatili çaðrýþtýrmýy-
or" dedi. Kýsaca ABD tepkisi
WOW'a Beyaz Saray'ý yapma-
dan yýktýrdý.

"World of Wonders" in
Genel Koordinatörü

Cem Uzan'ýn baþý dertte!

Halkýn yarýsý, Yeni Türk Lirasý'ndan habersiz
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Viyana-  Ýlk  yýl  Viyana  genelinde  uygulama-
sý  yapýlan  ve  ücretsiz  olarak  kullanýlabilen
CITYBIKE  bisikletlerinin  geri  getirilmemesi
veya  býrakýlmasý  gereken  yerlere  býrakýlma-
masý  sonucunda,  artýk  bankomat  kartý
karþýlýðýnda  binebilmek  mümkün  oluyor.
"Citybike" þehir bisikletleri ile iki yýldan beri
þehir içinde bir yerden bir yere bisikletle
gitmek artýk daha kolay.  Belirli noktalarda
bulunan þehir bisikletlerine binerek, hem
belirli mesafelere yorulmadan gidebilme,
hem de bisikletle spor yapabilme imkanýný
bulyorsunuz. Ancak bu sene "Citybike-
card" çýkartarak bu bisikletleri kullanabilir-
siniz. Þehir enformasyon bürosundan
yada ilçelerin vatandaþ hizmet bürolarýn-
dan elde edilen formlar dolduruluktan iki
hafta sonra, bu kart adresinize postalana-
caktýr. Baþvuru ücreti  sadece 1.- Euro olan
bu kartlar ve bisikletler hakkýnda daha
detaylý bilgiye www.citybikewien.at adre-
sinden yadaþehir enformasyon bürosuna
525 50 nolu numarasýndan ulaþabilirsiniz.

Þehir bisikletleri kartlý oldu

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Viyana-  Hükümet  tarafýndan
2003  yýlýna  ait  Güvenlik  Raporu
açýklandý.  Memnun  edici  bir
içeriðe  sahip  olmayan  raporda,
cinayet  ve  zor  kullanma  suçlarý-
nýn  büyük  oranda  arttýðý  belirti-
lirken,  suç  dosyalarýnýn  açýklýða
kavuþturulmasý  oranýnda  ise
düþüþ  gözlendiðine  dikkat
çekildi.

Kronen Zeitung`un haberine
göre, bu durumun hükümetin
tasarruf tedbirleri politikasýný
eleþtiren muhalefet partisinin

ekmeðine yað süren bir sonuç
olduðu belirtildi. Bir önceki
seneye, yani 2002`ye göre A-
vusturya`da iþlenen suçlarýn,
yüzde 9,4 oranýnda artýþla
604.273`e yükseldiði açýkla-
nan haberde, en yüksek artýþýn
ise yüzde 22,5 oranýyla Viya-
na`da gözlendiði, buna karþýlýk
çözümlenen suç dosyalarýnýn
oranýnda ise 2002`ye göre
yüzde 2,3`lük bir azalmanýn
olduðu belirtildi. Uyuþturucu
maddeler yasasý`nýn çýkmasýn-
dan sonra da suç oranlarýnýn
artmaya devam ettiðine, özelli-
kle Viyana`da yüzde 23,22
oranýnda bir suç artýþýnýn göz-
lendiðine dikkat çekildi. 2003
yýlýnda 925,80 kilo Haþhaþ,
42,9 kilo Eroin, ve 85,3 kilo
Kokaine el koyulduðu açýklan-
dý. Avusturya`da ayrýca, 2003
yýlýnda 294 adet tablo ve 259
adet heykel çalýnmasý sonucun-
da sanat eserleri hýrsýzlýðýnda
da artýþýn olduðu belirtildi.

Suç oranlarý artýyor
Brüksel-  Merkezi  Brüksel'de
bulunan  GFK  Worldwide  kur-
umunun  yaptýðý  kapsamlý  bir
kamuoyu  yoklamasýnýn  so-
nuçlarýna  göre,  Avrupalýlar  en
çok  öðretmenlere  ve  askerlere
güveniyor.

GFK'nýn 20 kadar Avrupa
ülkesinde ve ABD'de yaptýðý
araþtýrma, meslekleri dolayý-
sýyla en az güvenilen kiþilerin
politikacýlar, iþadamlarý ve
gazeteciler olduðunu göste-
riyor. Araþtýrma sonuçlarýna
göre öðretmenler, ortalama
yüzde 82’lik oranla en güve-
nilenlerin baþýnda bulunuyor.
Bu oranýn en yüksek olduðu
ülke yüzde 92 ile Türkiye.
Doktorlar, listede yüzde 81’lik
ortalamayla ikinci sýrada bu-
lunuyor. Askerler ise ortalama
yüzde 70 güven oranýyla ü-
çüncü sýrada yer alýyor. Asker-

lere en fazla güvenenlerin,
yüzde 91 ile Türkler, en az
güvenenlerin ise yüzde 51
oranýyla Ruslar olduðu görü-
lüyor. Ruslarýn polise güven
oraný da sadece yüzde 28.
Avrupa'da en az güvenilenler
ise politikacýlar (yüzde 16), ve
iþadamlarý (yüzde 32) Alman-
larýn yüzde 94'ü politikacýlara,
yüzde 82'si iþadamlarýna gü-
venmiyor. Ýngilizler ise yüzde
19 oranla basýna en az güven
duyanlarýn baþýnda geliyor.

Anketten önemli sonuçlar çýktý
Avrupa'lý  en  çok  öðretmen  ve  askerlere  güveniyor!
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Viyana-AAnkara-  Ýþ  Yatýrým,  Türk
Hava  Yollarý'nýn  (THY)  halka
arzýna  iliþkin  yapýlacak  pazarla-
ma  faaliyetleri  kapsamýnda
hazýrlanacak  formlarý,  yaþadýk-
larý  ülkelere  dönüþ  yapacak
300  bin  civarýndaki  Türk  vatan-
daþýna  THY  uçaklarýnda  daðýt-
mayý  planlýyor.

Ýþ Yatýrým tarafýndan yapýlan
açýklamada, þirketin THY hisse-
lerinin bir kýsmýnýn halka arz
yoluyla özelleþtirilmesi çalýþma-
larýnda, danýþmanlýk hizmeti
vermesi için THY ile bir anlaþma
imzalandýðý anýmsatýlarak, bu
konuyla ilgili çalýþmalarýn baþ-
ladýðý bildirildi. Açýklamada, Ýþ

Yatýrým yetkililerinin özelleþtiri-
lecek hisselerin ne kadarýnýn
yabancýlara verileceðinin henüz
belirlenmediði ifade edilerek,
hisselere özellikle yurtdýþýnda
yaþayan Türk vatandaþlarýnýn
yoðun ilgisi olduðu kaydedildi.
Açýklamada, þu bilgilere yer
verildi: "Ýþ Yatýrým, THY arzýnda

geçmiþ uygulamalardan farklý
olarak özellikle belli baþlý
Avrupa ülkelerinde yaþayan
Türklere yönelik olarak aktif
pazarlama gerçekleþtirecek.
Öncelikle hazýrlanacak formla-
rýn yaþadýklarý ülkelere dönüþ
yapacak 300 bin civarýndaki
Türk vatandaþýna THY uçakla-
rýnda daðýtýlmasý planlanýyor.
Bu formlarý doldurarak adres
bilgilerini THY personeline ile-
tecek olan yatýrýmcýlara halka
arz sirküleri ve broþürleri talep
toplama tarihinden önce gön-
derilecek." Açýklamada, "Özel-
leþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn
yurtdýþýnda yaþayan ve iþ yapan
Türkleri temsil eden çeþitli der-
neklerle ön görüþmelere baþla-
dýðý da" belirtildi. 

THY Avrupalý Türkler'e satýlacak

Viyana-  Viyanalý öðretmenle-
rin, ilkokullarda gün gittikçe
kötüleþen Almanca bilgisinden
þikayet ettikleri açýklandý. Kurier
gazetesinde yayýnlanan habe-
rin ayrýntýlarýný sizlere aþaðýda
iletiyoruz. Öðretmenlerin, ana-
dili Almanca olmayan ve ilko-
kul çaðýna kadar Almanca bil-
gisine sahip olmayan öðrenci-
lerden þikayetçi olduklarý bildi-
rildi. Viyana`da sadece ilköðre-
nimde bulunan yabancý öðren-
cilerin %41 oranýnda olduðu,
bu oranýn ortaokullarda ise %6
oranýnda arttýðý belirtildi. Bu dil
karýþýklýðýna ve Almanca`nýn
yetersizliðine, özellikle Türk ço-
cuklarýnýn evlerinde sadece
Türkçe konuþulmasý ve  Türkçe
televizyon kanallarýnýn bulun-
masýnýn  sebep olarak gösteril-
diði haberde ayrýca, “yarýmdil-
bilgisi” ne sahip olmanýn okul-
da öðrencinin baþarýsýz olmasý-
na yolaçtýðýna dikkat çekildi.
Pek çok ilkokulda anadili Al-
manca olmayan çocuklarýný

oranýnýn oldukça fazla olduðu
ve örneðin Allerheiligenplatz
ilkokulundaki yabancý öðrenci-
lerin okulun %90`nini oluþtur-
duklarý belirtildi.
Okul uzmanlarý ilk aþama ola-
rak, Viyana Belediyesi tarafýn-
dan göçmenler için düzenle-
nen Almanca kurslarý ile anne-
babalarýn Almanca bilgisinin
iyileþtirilmesinin gerektiði belir-
tiliyor. 
Çocuklarýn ilkokula baþlamalarý

ile birlikte, anadil geliþimlerinin
sekteye uðradýðý ,bu nedenle
okullarda anadil derslerinin bu-
lunduðu ve geçen sene haftalýk
toplam 3000 saatten daha faz-
la, anadilde ders yapýldýðý vur-
gulanýyor. Zorunlu öðrenim uy-
gulanan ekstra anadil ders-
lerinde liderleðin, Sýrp ve Hýrvat
dillerinde olduðu, bu dilleri ise
Türk, Arnavut, Polonya, Arap
ve Çin dillerinin izlediði belirti-
liyor. 

Okullarda kötü Almanca  Devren
Kiralýk

1120 Bölge Schönbrun-

nerstr. üzerinden, 7 odalý,

220 m², Mutfaðý tama-

men mobilyalý, 1 tuvalet +

banyo ve ayrýca bir tuvaleti

daha bulunan Daire +

Ordinasyon veya Büro ola-

rak kullanýlabilir ve yatýrým

bedeli karþýlýðýnda hemen

devredilebilir. Kira yaklaþýk

1.200 Euro olup, Vergi ve

iþletme masraflarý Kira da-

hilindedir. 

Daha  ayrýntýlý  bilgi  için  

00666644  332211  2200  4477

no´lu  telefonu  arayýnýz.



Viyana'nýn  en  ünlü  meydaný
olan  “Stephansplatz”  da  yýllar-
dýr  “Astek  Dansý”  yapýp,  Avus-
turya'da  bir  müzede  bulunan
“Montezuma  Taç”ýný  ülkeleri
olan  Meksika'ya  götürmek  üze-
re  gösteri  düzenliyorlar.  Onlar
19  yýldýr  hiç  býkmadan  sadece
kutsal  saydýklarý  “Taç”larýný  geri
istiyorlar.

Kuþ tüylerinden yapýlmýþ olan
ve Avusturya'da “Federkrone”
olarak bilinen Meksikalýlarýn
kutsal tacý Montezuma, Avus-
turya'ya 1524 yýlýnda gelmiþ.
Meksikalý Maya'larýn Þef'i Xoko-
noschtetl Gomora, Kutsal
Montezuma'yý ülkesine götür-
mek için 1986'da Meksika'dan
yola çýkar ve toplam 1.8 Milyon

km. yol kat ederek ABD Baþka-
nýndan Papa'ya, Birleþmiþ Mil-
letler'den Avrupa ülkelerinin li-
derlerine ziyaretler düzenler.
Sonuç alamayýnca, ülkesinden
toplam 186 Maya Savaþ Dans-
çýsý alýp, muhtelif Avrupa ülke-
lerinde protesto gösterilerine
baþlar. O ve Savaþ Dansçýlarý 19
yýldýr Avrupa'da baþka hiçbir

þey istemeksizin kutsal Taç
Montezuma için protesto
danslarý sergiliyorlar. Merak e-
dilen konu, neden 19 yýldan
buyana sorunun çözülmemiþ
olmasý. Eðer Astekler için bu
TAÇ dini yönden kutsal ise Avus-
turya gibi her türlü dine saygýnýn
konuþulduðu bir ülkede bu tacýn
geri verilmesi gerekmiyor mu?

“Avusturya kutsalýmýzý geri ver” 

Ankara-    Anadolu Ajansýnýn
verdiði habere göre, Dýþiþleri

Bakanlýðý, yurtdýþýnda yaþayan
Türk vatandaþlarýna konsolos-

luk hizmetlerini inter-
net üzerinden suna-
cak "e-konsolosluk"
programýný uygula-
maya soktu.
Programý tanýtan Dýþ-
iþleri Bakaný Abdullah
Gül, yurtdýþýndaki 4
milyon Türk vatanda-
þýnýn evlenme, as-
kerlik, pasaport, no-
ter iþlemlerini inter-
net aracýlýðýyla yaptý-
rarak konsolosluk ka-
pýsýnda saatlerce
beklemekten kurtula-
caklarýný açýkladý.
Gül, "Artýk dernekler,
camiler, kebapçýlar

birer konsolosluk gibi çalýþa-

cak" dedi. Gül, sistemin uygu-
lamaya sokulduðunu da açýk-
ladý. Chicago Baþkonsolosu
Naci Koru'nun verdiði bilgilere
göre sistem þöyle çalýþacak:
• Dünyanýn her yerinden
"www.e-konsolosluk.net"
adresine baðlanacak olan vat-
andaþlar bütün iþlemlerini
yapabilecek. 
• Noterlik belgeleri için kon-
solosluklara baþvuru mecbu-
riyeti ortadan kalkacak. 
• Vatandaþlar ve dernekler
bölgelerindeki etkinliklerini "e-
konsolosluk" sitesinde duyu-
rabilecek. 
• Türkiye ile ilgili tanýtým mal-
zemeleri internet üzerinden
sipariþ verilebilecek.

www.e-konsolosluk.net
Camiler ve lokaller konsolosluk gibi çalýþacak
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19  Yýldýr  hiç    yýlmadan  gösteri  yapýp  "Kutsal  Taç  Montezuma"  yý  istiyorlar
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Wells/Linz-  Avrupalý Sinoplular
Kültür ve Sosyal Yardýmlaþama
Derneði'nin (Asider) düzenledi-
ði Avusturya 3. Sinoplular
Þöleninde bir araya gelen
hemþehriler, Sinop'ta yapýmý
bitmek üzere olan eðitim fakül-
tesine 5 bin Euro baðýþta
bulundular.

Avusturya'nýn ikinci büyük þehri
olan Linz yakýnlarýndaki Wels
kasabasýnda yapýlan Avusturya
3. Sinoplular Þölenine Almanya
ve Avusturyadan katýlan bini
aþkýn Sinoplu, hem eðlenip
hasret giderdiler, hem de Si-
nop'taki eðitim fakültesinde
baðýþta bulundular. 

Gece, geçtiðimiz hafta üzücü
bir trafik kazasý sonucu hayatý-
ný kaybeden Stuttgart Delegesi
Ýbrahim Özcan'ýn anýsýna 1
dakikalýk saygý duruþuyla baþla-
dý. Wells kentinin merkezindeki
Fuar alanýnda (Messehalle) ya-
pýlan þölene, Asider Baþkaný
Ýlhami Dinçel, Onursal Baþkan
Hasan Necdet Bozkurt, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Erdal Altun-
taþ ve Þükrü Doðru, Asider
Denetleme Kurulu Üyesi Fehmi

Demir`in yanýsýra Salzburg Baþ-
konsolosu Sami Güner, Wels
Belediye Baþkaný Dr. Koits,
Türkiye'den Sinop Milletvekili
Engin Altay (CHP), Türkeli Bele-
diye Baþkaný Ahmet Yýldýrým,
Ayancýk Belediye Baþkaný Ay-

han Ergün ve Güzelkent Be-
lediye Baþkaný Hüseyin Özcan
konuþmacý olarak katýldýlar. Þö-
len boyunca eðlenen Sinoplular
yöresel yemekleri olan Keþkek'e
büyük ilgi gösterdiler ve 6
büyük kazan keþkek tüketildi.

Avrupalý Sinoplular örnek 
Türk medyasýn-
daki yozlaþmayý

42 yýllýk gazeteci,
kitaba döktü

Ýstanbul-  Türk  gazeteciliðinin
kalbi  olan  Bab-ýý  Ali'den  yola
çýkarak  meslaek  ahlaký  ve
gazeteciliðin  hedeflerindeki
deðiþimleri  kitaba  döken
ünlü  yazar  Engin  Köklüçýnar,
günümüz  Türk  Medyasý'nýn
gerçek  yüzünü  gözler  önüne
seriyor.

Engin Köklüçýnar'ýn kitabý

piyasaya çýkar çýkmaz büyük

tartýþmalara sahne oldu. Çok

düþündürücü, ibretlerle dolu

olan, kokuþmuþ günümüz

medyasýný, tüm çýplaklýðý ile

"Parayý veren kitabý okur" adlý

kitapla ortaya koyuyor. "Ne-

rede bir psikopat var, nerede

bir fahiþe var, nerede bir seks

manyaðý varsa baþköþeye o-

turtuluyor" diyen Engin Kök-

lüçýnar, Bab-ý Ali döneminde

gazetecilerin meþhur çay'lý-

simit'li sohbet ortamlarýnýn

artýk þarap-somon ikillisine

dönüþtüðünü ve para için

"eþþeði boyayýp, at diye sat-

týklarýný" söyledi. Konuya

farklý bir boyut getiren Kök-

lüçýnar "Bu medyayý ölçecek

bir aygýtýn bulunmadýðýna da

dikkat çekerek, Akademik

ortamda sýnava tabi tutacak

bir yapýnýn da bulunmadýðý-

ný" söyleyerek, eleþtiride bu-

lunacak olanlarýn nasýl passi-

fize edildiðini hatýrlattý. Kök-

lüçýnar, malum medya için

"Para mabut, Banka da ma-

betleri olmuþ" dedi.

KKýýssaa  kkýýssaa
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TTaarriihhççeessii  vvee  iissmmii
Kent merkezi kuzeyde denizden,
güneyde Boztepe'nin üzerine
kadar düzgün olmayan teraslar
halinde yükselir. Deðirmendere,
Kuzgundere (ya da Tabakhane)
ve Zaðnos dereleri yerleþimi
güneyden kuzeye derin boðaz-
larla bölmüþtür. Tabakhane ve
Zaðnos dereleri arasýnda kalan
ve düzgün olmayan yüksek bir
masa formundaki alan üzerinde,
kentin bilinen en eski yerleþim
kalýntýlarý tespit edilmiþtir. Ýþte bu
nedenle Trabzon adýnýn eski
Grekçe masa ya da trapez/
yamuk biçimi karþýlýðý olarak "tra-
pezos" kelimesinden geldiði gö-
rüþü aðýrlýk kazanmaktadýr. Trab-
zon adýna, Trapezos olarak ilk
kez, Yunanlý komutan Kesnop-
hon tarafýndan kaleme alýnan,
M.Ö. 4. Yüzyýlda geçen olaylarýn
anlatýldýðý "Anabasis" adlý antik
kaynakta rastlan-maktadýr. 

CCooððrraaffii  yyaappýýssýý
4.664 Km2 yüzölçümüne sahip
olan Ýl topraklarýnýn %30'u
daðlýk, %60'ý kýyýdan içeriye
doðru gittikçe yükselen eðilim
gösterir. Ancak %10'u düzlük
olan Ýl topraklarý genellikle enge-
beli-dir. Ýl sýnýrlarý içersinde
Kemer), Kastan, Çakýrgöl ,Ziga-
nave Horos daðlarý yer alýr. Yu-
muþak bir deniz iklimi hakimdir.

En sýcak ay ortalamasý 23 C
(Aðustos), en soðuk ay (Þubat)
ortalamasý 7  C dir. Ortalama
yaðýþ miktarý metrekareye 875
mm. dir.

NNüüffuuss
4.664 km2 yüzölçümüne sahip
Ýlimizde, Ýlin nüfusu, 2000 Genel
Nüfus Sayýmý sonuçlarýna göre
975.137'dir. Þehirler nüfusu
478.954 (% 49.12), köyler nüfu-
su ise 496.195 (% 50.88)'dir.
Merkez Ýlçe nüfusu 283.233'dür.
2000 Genel Nüfus Sayýmý sonuç-
larýna göre Trabzon 81 Ýl içinde
toplam nüfus itibariyle 19'ncu, Ýl
merkez nüfusu itibariyle 25'inci-
dir.

EEððiittiimm  ÖÖððrreettiimm
Meþrutiyetten önce Trabzon'da
eðitim kuruluþu olarak 8 medre-
se, öðretim süresi 4 yýl olan 5
ilkokul, 1 Sanat Yurdu, 1 Askeri
Rüþtiye, Ýdadi ve 1 Darülmualli-
min vardý. Ayný tarihlerde Ýma-
rette ve Ortahisar'da 2'de kitaplýk
bulunmaktaydý.  Önceleri olduðu
gibi Cumhuriyet döneminde de
Trabzon, Karadeniz Bölgesinin
eðitim ve öðretim yönünden en
geliþmiþ Ýlidir. Bugün ana oku-
lundan Üniversiteye dek çeþitli
öðrenim kuruluþlarýnýn bulundu-
ðu Ýlimizde halk, eðitim ve öðre-
time büyük ilgi göstermektedir.

TTaarrýýmm  HHaayyvvaannccýýllýýkk
Tarým arazisinin % 59'unda böl-
genin önemli geçim kaynaðý fýn-
dýk ve çay üretilmektedir. Hubu-
bat, mýsýr ve fasulye ekimine %
23, tütün ve patates üretimine
%9 ve sebze-yem bitkileri üreti-
mine %3'lük tarým arazisi ayrýl-
maktadýr. Bir çiftçi ailesine düþen
ortalama tarým arazisi 10 dekar-
dýr. Optimal ölçeklere sahip ta-
rým iþletmeleri yok denecek ka-
dar azdýr. Fýndýk, çay, tütün ve
balýk ürünlerinin dýþýnda tarýmsal
üretim dahili ihtiyaçlar için yapýl-
maktadýr. 
Yani Trabzon'da tarým kesiminde
bir bakýma kapalý ev ekonomisi
þartlarý geçerlidir. Ýlimizde hay-
vancýlýk daha çok süt ve süt
mamulleri üretimine yönelik ola-
rak yapýlmaktadýr. Toplam büy-
ükbaþ hayvan sayýsý 131.477,
küçükbaþ hayvan sayýsý ise
101.412'dir. Ýlimizde Tarým ve
Köyiþleri Bakanlýðýna baðlý ola-
rak; 78 Tarýmsal Kalkýnma, 11 Su
Ürünleri olmak üzere 89 koope-
ratif, ayrýca 1 Hayvancýlýk, 1
Tarýmsal Kalkýnma ve 1 Su Ürün-
leri Kooperatifi olmak üzere
toplam 3 Kooperatif Birliði mev-
cuttur. 

TTuurriizzmm
Trabzon, tarihi, kültürel ve turi-
stik yönden zengin bir yapýya

sahiptir. Trabzon'da turistlerin en
büyük ilgi odaðý Kale Surlarý,
Ortahisar (Fatih Camii), Atatürk
Köþkü (Müzesi), Ayasofya Mü-
zesi, Gülbaharhatun Camii, Ye-
nicuma Camii, Küçük Ayvasýl
Kilisesi, Maçka Ýlçesinde bir tarih
ve doða anýtý olan Sumela (Mer-
yemana) Manastýrýdýr. Ayrýca
Bakýrcýlar ve Kuyumcular Çarþýsý
ile Çaykara-Uzungöl, Akçaabat-
Sera Gölü, Sürmene-Çamburnu,
Düzköy-Çal Maðarasý ve yayla
þenlikleri turistlerin ilgisini çeken
yerlerdir. Ýlimizde halen faaliyette
bulunan turizm iþletme belgeli
15 adet tesisin 787 oda ve 1.548
yataðý mevcuttur. Yatýrým belgeli
tesis sayýsý ise 6 olup, bunlarýn
da 363 odasý ve 744 yatak kapa-
sitesi vardýr. ayrýca belediye bel-
geli otel sayýsý 164 olup, bunla-
rýn yatak sayýsý da 5.300'dür.

SSppoorr
Halen Ýl Merkezinde 32.000
kapasiteli (Hüseyin Avni AKER)
stadyum mevcut olup, Ýl genelin-
de 3 adet stat, 3 adet çim, 12
adet toprak yüzeyli futbol sahasý,
11 adet spor salonu, 1 adet
kapalý yüzme havuzu, 1 adet atýþ
poligonu, 5 adet kapalý spor
salonu ve 131 spor kulübü var-
dýr. Sporun çeþitli branþlarýnda
7.733 sporcu, 415 hakem ve 15
antrenör görev almaktadýr. 

Karadeniz’in incisi Trabzon



YENÝ VATAN GAZETESÝ

YYAAÞÞAAMMSayfa 36 Sayý 49

Budapeþte-  Macaristan'da  bulu-

nan  Türkiye'nin  Budapeþte  Büyük-

elçisi  Aydan  Karahan,  Budapeþte

Müzik  Akademisi'nin  Piyano  ve

Kompozisyon  Bölümü'nü  üstün

dereceyle  bitiren  Türk  kýzý  Baþak

Dilara  Özdemir  için  resepsiyon

verdi.  Viyana  Büyükelçiliðinde  bu

güne  kadar  bir  Türk  vatandaþýnýn

baþarýsýndan  dolayý  bir  resepsiyon

verilmemesi  dikkat  çekti.  

Viyana'da gerek Müzik alanýnda,

gerek Moda alanýnda gerekse de iþ

dünyasýnda dünyaca ünlü iþ a-

damlarý ve sanatçýlar var. Avrupa'-

nýn en saygýn müzik akademileri-

nin baþýnda gelen Budapeþte Mü-

zik Akademisi'ne 1999 yýlýnda gi-

ren Özdemir, 5 yýl öðrenim gör-

düðü akademiden mezun oldu.

Mezuniyet töreni dolayýsýyla dü-

zenlenen konserde Özdemir'in

bestelediði 3 parça çalýndý. Bu-

dapeþte Büyükelçisi Karahan'ýn

Özdemir için elçilik ikametga-

hýnda verdiði resepsiyona Buda-

peþte Müzik Akademisi'nin ho-

calarý ile Budapeþte'de görevli

diplomatlar katýldý. Büyükelçi

Karahan, Türk kýzýnýn müthiþ

baþarýsý karþýsýnda büyük gurur

duyduðunu, böyle baþarýlý kiþi-

lerin Türkiye'yi her alanda en iyi

þekilde temsil edeceklerini söyle-

di. Özdemir, tahsilini Fransa'nýn

baþkenti Paris'te sürdürecek.

Budapeþte'de Türk kýzýnýn baþarýsý!

Viyana-  Viyana- Avusturya'da
ilk olarak 1998 yýlýnda kurulan
Avusturya Türk Akademisyenler
Derneði (ATAM) faaliyetlerini
durdurma kararý almýþtý. 2004
Mayýsýnda Dr. Alaaddin Arkoç
baþkanlýðýnda yeniden yapýlan-
ma sürecine giren ATAM sade-
ce Akademisyenler- den oluþan
yönetim kurulu ile faaliyetlerini
aktif hale getirdi. 
Koordinatörlüðünün DI Doðan
Orhan'ýn, Basýn sözcülüðünü DI
Hüseyin Özçelik'in, Eðitim iþleri

sorumluluðunu Mag. Hüseyin
Ýbrahim'in, Saymanlýðýný Mag.
Murat Ercan'ýn, Genel sekreter-
liðini Mag. Birol Yýlmaz'ýn ve
Murahhaz azalýðýný Murat
Özçelik'in üstlendiði yeni yapýl-
anmýþ ATAM'ýn ilk aktivitesi,
Avusturya'daki Türk öðrencile-
rin harçlarý konusunda ilgili
Avusturya makamlarýný ziyaret
etmek oldu. Baþkan Dr. Ala-
addin Arkoç tüm Avusturya'da
bulunan Türk Akademisyenleri
birlik olmaya çaðýrdý.

Türk Akademisyenler Derneði
yeniden yapýlanarak aktifleþti

Avusturya'nýn  Voralberg  Eya-
letinde  bulunan  "Alpentier-
park"  adlý  hayvanat  bahçesin-
de,  ýrkçýlýk  iddiasý  ortalýðý  ka-
rýþtýrdý.  "Negervolk"  kelimesi,
35  sene  içerisinde  argolaþýn-
ca,  ahlaki  bir  tarýþma  baþlattý.
Neger  (Zenci)  kelimesi,  Al-

mancada  bugün  siyahlarý  aþa-
ðýlamak  için  kullanýlan  ýrkçý
bir  kelime  olarak  kullanýlýyor.

Viyana- Christoph Roland
adlý Avusturya'lý hayvansever,
gezdiði Voralberg Hayvanat
bahçesinde dikkatini çeken
bir yazýya kýzarak, müdürden
yazýyý deðiþtirmesini istedi.
Voralberg hayvanat bahçesi-
nin "evcil hayvanlar" bölü-
münde bulunan tanýtým yazý-
larýnda, orada bulunan bir
cins keçi için "Bu keçi'nin
Anavataný, Zenci vatanýdýr"
diye yazýyor. Bu yazýya itiraz
eden ahlaki kurallara duyarlý
bir Avusturyalý yazýnýn düzel-
tilmesi için giriþimlerde
bulundu. Hayvanat bahçesi
Müdürü ise "Bu yazý 35 sene
evvel yazýlmýþ, o zamanlar bu
kelime argo deðildi ve böyle
kalmasýnda sakýnca görmüyo-
rum" diyerek, irticacý tutum
izledi.

Hayvanat bahçesinde
Irkçý kelime! 

Aydan  Karahan
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Bilim adamlarý Ýstanbul'daki
Ayasofya'nýn inþa ediliþ tarzýný
araþtýrýyor. Sazlburger Gazete-
si'nin verdiði habere göre  Ýs-
viçreli bilim adamlarý Ýstanbu-
l'daki ''Ayasofya''nýn nasýl inþa
edildiðinin sýrrýna vardý. Ka-
tedralin inþa edilmesinden
sonra planlar kaybolduðun-
dan, dev kubbenin nasýl inþa
edildiði 1400 yýldan beri blin-
miyordu. 

''Basel Gazetesi'' yapýnýn ana
prensibinin ''kare ve dairler ile
üç boyutlu düzeyde küp ve
kürelerden oluþan anlaþýlmasý
çok güç mimari bir yöntem ile
inþa edildiðini yazdý. Bern Üni-
versitesi Sanat Tarihi uzmanla-
rý Volker Hoffmann ve Nicolas
Theocharis bunu keþfettiler.
Uzmanlar kiliseyi modern la-

zer araçlarýyla ölçtüler. ''Ana-
lemma'' adý verilen bu prensi-
bin, kubbenin sanki havada
süzülüyormuþ gibi durmasýnýn
nedeni olduðu anlaþýldý. 

''Ayasaofya''nýn kubbesi 56
metre yüksekliðinde. Kubbe-
nin çapý 31 metre. Uzmanlar
6.yüzyýlda böyle bir yapýnýn
gerçekleþtirilmesi için elde bu-
lunan teknik imkanlar gözö-
nünde bulundurulacak olursa,
''Ayasofya''nýn insanlýðýn en
cüretli yapýtlarýndan biri oldu-
ðunu savunuyor. Antik çað
sonrasý dünyanýn sekizinci ha-
rikasý olarak tanýmlanan ''Aya-
sofya'', Unesco Dünya Kültür
Mirasý'nýn da bir parçasý.

Dünya Harikasý Ayosafya'nýn sýrrý!

Hamburg-  Hem Almanya hem-
de Avusturya'da yaþayan Türk-
ler, bundan böyle sýnýr dýþý edil-
mekle korkutlamayacaklar. Al-
man Federal Ýdari Mahkeme-
si'nin verdiði karara göre, Av-
rupa Adalet Divaný'nýn 10 Þubat
2000 tarihli ve C-340/97 no'lu
karara Almanya'nýn uymasý ge-
rektiðine karar verildi. Böylece
Türklerin bundan böyle herhan-
gi bir Avrupa ülkesinden sýnýr
dýþý edilebilmesi hemen hemen

imkansýz hale geldi.
Alman Federal Ýdari Mahkeme-
si, Alman Yabancýlar Yasasý baz
alýnarak Türklerin sýnýr dýþý edi-
lemeyeceðine hükmetti. Konuy-
la ilgili olarak Avrupa-Türkiye
Araþtýrmalar Enstitüsü Baþkaný
Doç. Dr. Harun Gümrüçü Yeni
Vatan Gazetesi'ne deðerlen-
dirmelerde bulundu. Gümrükçü
"20 yýldan beri on binlerce
Türk'ün 1/80 sayýlý AB-Türkiye
Ortaklýk Konseyi kararlarýna
aykýrý olarak sýnýr dýþý edildiðini,
toplam 300.000 Türk'ün hukuk
dýþý olarak sýnýr dýþý edildiðini"
söyledi. Alýnan kararla bundan
böyle sadece "Kamu Düzenini
Bozanlar" (Terör suçu iþleyenler)
koþulsuz olarak sýnýr dýþý edile-
cek. Ayrýca daha önce sýnýr dýþý
edilmiþ olan Türklerede geri
dönüþ ýþýðý yakýlmýþ oluyor.

Türkler sýnýr dýþý edilmekle
artýk korkutulamayacaklar

YYaabbaannccýý  ddüüþþmmaannllýýððýýnnaa
mmaarruuzz  kkaallaannllaarr  mmeerrkkeezzii

ZARA
Irkçýlýða maruz kalan insanlara danýþma merkezi olarak açýk-
layabiliriz. Çalýþma alanýmýz belirli ve sýnýrlý. Sadece bu ülke-
de, dolaylý yada direkt olarak ýrkçýlýða maruz kalan insanla-
ra hukuksal yada sosyal olarak yardým edip haklarýný
gösteriyoruz ve yapýlacaklarla ilgili bilgi veriyoruz.

Kendilerini sadece yabancý olduklarý için rahatsýz edenlerle
karþýlaþtýklarýnda, örneðin yabancý düþmanlýðýný körükleyen
yazýlar, afiþ, söz ve davranýþlarla karþýlaþtýklarýnda, bize gele-
rek þahsen yada telefonla ulaþabilirler. Biz Viyana þehir yöne-
timiyle irtibata geçerek yazýlarýn temizlenmesine, yada gere-
kiyorsa hukuksal yollara baþvurulmasýna aracýlýk ediyoruz.

Adres:  Luftbadgasse  14-116,    A-11060  Wien
Danýþmanlýk
Tel:  +43  (1)    929  13  99                Fax:  +43  (1)  929  13  99-999

e-mmail:  office@zara.or.at  
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Bizim basýnda garip iþler olu-
yor. "Turkish Daily News" gaze-
tesinin sahiplerinden Ýlnur
Çevik'in de ortak olduðu þir-
ket, Kuzey Irak'ta 65 milyon
dolarlýk ihale almýþ. "Vatan"
gazetesi de, Ýlnur Çevik'le
röportaj yapmýþ... Adamýn
söylediklerini, "Ýþini bilen gaze-
teci" manþeti ile vermiþ. Dün
baktým. Hürriyet'in yazarlarýn-
dan Emin Çölaþan "Tüccar
Gazetecilik" baþlýðý ile hem
Ýlnur Çevik'i, hem de "Ýþ takip-
çisi liboþlar, ihale takipçileri,
para ve çýkar karþýlýðý yazýlar
yazanlar, belli kiþi ve firmalarýn
reklamýný yapanlar" diye liste-
lediklerini, yerden yere vur-
muþtu. Okuyunca, bizim ba-
sýnda kimin eli kimin cebinde
sorusuna takýldým ve yine
anlamakta zorlandým. Önce-
likle þu gerçeði vurgulayalým.
Ýlnur Çevik, "Doðan Daily
News" þirketinde, Aydýn Do-
ðan'ýn ortaðý. Yani bir "Patron"
ayný zamanda. Vatan'ýn þimdi-
ki sahibi Zafer Mutlu da, hem
gazeteci, hem de Ýlnur Çevik
gibi ortak-patron deðil miydi?

Ýlnur Çevik, Irak'ta iþ yapýyor-
muþ ortak olduðu diðer þirket-
le. Aydýn Doðan da, diðer þir-
keti "Petrol Ofisi" ile, Irak'ta do-
laylý ve doðrudan iþ yapmýyor
mu? 

Emin Çölaþan, "Çýkardýðý Ýngi-
lizce Daily News gazetesinin
günlük satýþý ortalama 1500"
diyerek, Ýlnur Çevik'i hafife
almýþ ve etki derecesini sorgu-
lamýþ. Birincisi, bu gazetenin
büyük ortaðý Doðan Grubu...
Bu grup gazetelerinin bazýlarý
düþük tirajlý ise (mesela Refer-
ans), bunu eleþtirmek, o gru-
bun bordro mahkumlarýna mý
düþer? Eðer kural bu ise, o za-
man "Grup"ta müthiþ bir öze-
leþtiri mekanizmasý çalýþýyor
demektir. Bu da, sadece alkýþ-
lanýr. Ama sýnýrsýz bir özeleþti-
ri olmalýdýr bu. Her konuda ve
her zaman bu özeleþtiri meka-
nizmasý çalýþtýrýlmazsa, 28 Þu-
bat döneminin postmodern
darbeci bülbülleri, o zaman
yaðladýklarý siyasi patronlarý
Yüce Divan'a giderken, dut ye-
miþ bülbül oluverirler. Kendi

patronlarýnýn çýkarlarý ve giriþ-
tikleri iþler dýþýnda, herkesi ve
her þeyi karalamayý yürekli ga-
zetecilik sananlar yüzünden,
Aydýn Doðan'ýn Milliyet'i 300
milyon dolara Korkmaz Yiðit'e
satmasý olayý da, "Türkbank
Skandalý Dosyasý"nda yer al-
mýyor mu? O zaman bu konu-
da "Yanlýþ bu iþ" deselerdi, bel-
ki hiç gündemde olmayacaktý
bu konu. Gazete patronu
bankacý olur mu? Banka pat-
ronu, göbeðinden hükümete,
Merkez Bankasý'na, TMSF'ye,
BDDK'ya baðýmlýdýr. Aydýn
Doðan'ýn ortaðýnýn, diðer þir-
keti ile Irak'ta ihale almasý eðer
"medya etiði" açýsýndan yanlýþ-

sa, Aydýn Doðan'ýn Dýþbank'ýn
sahibi olmasý doðru mudur?
Hürriyet eklerinde belli kiþi ve
þirketlerin reklamýný yapanlarý
eleþtirebilenler, ayný þiddetle
BDDK'yý veya TMSF'yi iyileþtire-
bilirler mi? Dün Yeni Þafak'ta
Taha Kývanç (Fehmi Koru)
benim anlayamadýðým bu
medyatik iliþkileri, þöyle özet-
lemiþti: "Tencere kara / Seninki
benden kara" dehþet dengesi
üzerine oturan bu medya
düzeni böyle gelmiþ, böyle
gidebilecek mi? Bilebilecek
durumdaki birinin "Gitmez
Kardeþim" dediðini daha önce
aktardým ya.

Gazete patronu ihaleye girer mi?
Tencere dibin kara/ seninki benden kara

Sabah Gazetesi yazarý Mehmet Barlas "Peki ama, Ýlnur Çevik, Aydýn
Doðan'ýn ortaðý olan bir patron deðil mi?" baþlýklý yazýsýnda, bir gaze-
te patronunun Kuzey Irak'ta aldýðý ihaleyi deðerlendiriyor. 

Aydýn Doðan'ýn da bir banka sahibi olduðunu ve onunda Kuzey
Irak'ta dolaylý olarak iþ yaptýðýný belirten Barlas, gazete patronlarýnýn
ihalelere girmesini medya etiði açýsýndan deðerlendiriyor. 

Ýþte Mehmet Barlas'ýn yazýsý:  
Peki ama, Ýlnur Çevik, Aydýn Doðan'ýn ortaðý olan bir patron deðil mi? 
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Yeni  Vatan  Gazetesi,  Avusturya’-
da  Çalýþma  ve  Sosyal  Mahkeme-
lerini  sizin  için  araþtýrdý.

Çalýþma ortamý insanlarýn birbiri
ile birçok problem yaþadýðý, ha-
yatýn en stresli parçalarýndan
biridir. Kiþisel çýkarlar, maddi kay-
gýlar, günlük stres ve insanlarda-
ki, çalýþtýðýnýn karþýlýðýný alama-
dýðýna dair inanç her gün onlar-
ca çalýþaný iþverenleriyle karþý
karþýya getirmektedir.
Ýþ ortamýndaki bu problemler
için Avusturya'da Çalýþma ve
Sosyal mahkemeleri kurulmuþ-
tur. Çalýþma hukuku konusunda-
ki davalara bakmak ile yükümlü
olan bu mahkemeler, Avus-
turya'nýn Viyana dýþýnda kalan
eyaletlerinde bölge mahkemele-
rinin 1. merciidir. Viyana'da ise
bölge mahkemelerinden baðým-
sýz bir Çalýþma ve Sosyal
Mahkemesi mevcuttur  (Arbeits-
und Sozialgericht Wien).

Dava  açmak  için  nereye  baþvur-
malý?
Dava açmak için, davacýnýn iste-
ðine göre; çalýþanýn oturduðu
bölgenin, firmanýn bulunduðu
bölgenin, iþ vazifesinin görüldü-
ðü bölgenin yada çalýþma ücreti-
nin tahsil edildiði bölgenin mah-
kemesine baþvurulabilir. Dava
yolu ile talep edilen haklarýn tam
olarak davacý tarafýndan bilin-

mesi halinde direkt olarak mah-
keme ile muhatap olma imkaný
vardýr.

Ne  tür  davalar  için  bu  mahke-
melere  baþvurulabilir?
Çalýþma Mahkemelerine üç türlü
dava açmak için baþvurulabilir.
Bunlarýn birincisi "hak davasýdýr".
Böyle bir dava açmak suretiyle
davalýdan ödenmemiþ bir maaþ,
tanýnmamýþ tatil hakký vb. so-
mut bir hak talep edilebilir. Diðer
bir dava türü ise "tespit davasý-
dýr". Bununla, çalýþma hukukunu
ilgilendiren bir durumun yada
bir hakkýn varlýðý yada yokluðu-
nun mahkeme tarafýndan tespit
edilmesi talep edilebilir. Açýlabi-
lecek üçüncü dava türü ise "hak
uygulama davasýdýr". Bu yolla ki-
þiler sahip olduklarý haklarýn uy-
gulamasýný saðlayabilirler. Örne-
ðin hukuka aykýrý bir iþten çýkar-
maya bu davayý açmak sureti ile
engel olabilirler. Ancak iþten çýk-
arma ile ilgili davalarda dava
açma süresi 1 hafta olduðun-
dan, mahkemeye doðrudan p-
rotokol davasý yoluyla baþvurul-
masý tavsiye edilir.

Davacýyý  ve  davalýyý  kimler  temsil
etmek  yoluyla  savunabilir?  
Çalýþma ve sosyal mahkemele-
rinde taraflar çeþitli kiþiler tara-
fýndan temsil edilebilme hakkýna

sahiptir. Örneðin bir çalýþanýn
temsilini ve savunmasýný iþletme
içi iþçi temsilcilerinden biri (Be-
triebsrat) yada hakimin, yeterli
bilgisi olduðuna kanaat getirdiði
herhangi birisi üstlenebilir. Bun-
larýn dýþýnda iþçi odalarý yada
sendikalarýn belirlediði çeþitli yet-
kiler ile donatýlmýþ þahýslar ve a-
vukatlar bu temsil vazifesini yeri-
ne getirebilirler.
Mahkemelerin birinci mercilerin-
de temsil mecburiyeti yoktur
ancak bilgili biri tarafýndan
savunmanýn yapýlmasý tavsiye
edilir. Mahkemelerin ikinci dere-
cesinde ise yukarda saydýðýmýz
þahýslardan biri tarafýndan;
üçüncü derecede ise bir avukat
tarafýndan savunma yapýlmasý
zorunluluðu vardýr. 
Mahkeme  Heyeti  Kimlerden
Oluþur?
Mahkeme heyeti bir görevli
hakimden ve iki fahri hakimden
oluþur. Bu fahri hakimlerden biri
iþverenin meslek grubundan
iken diðeri çalýþanýn meslek gru-
bundandýr. Dava sonucu ile ilgili
kararý yine bu üç hakimden olu-
þan senato alýr. 
Dava açarken yada kendilerine
karþý açýlan bir davada savunma
hazýrlýðý yaparken çalýþanlarýn
kanýt bulup kullan-
maya büyük önem
vermeleri gerek-
mektedir. Maalesef
Birçok çalýþan kanýt
yetersizliði sebebiy-
le haklarýný  ispat
edememekte ve
mahkemeden eli
boþ dönmektedir.
Bu sebeple dava
açmadan, konu ile
ilgili þahit yada bel-
gelerin mevcut
olup olmadýðý yada
bilirkiþinin mað
duriyeti tespit edip
e d e m e y e c e ð i n i
konusunun iyi
tespit edilmesi ve

kanýtlar toplandýktan sonra dava
açýlmasý tavsiye edilir. Dava
sonucunda hak tespit edilir ve
mahkeme tarafýndan gerekli
ödeme yada maðduriyeti gider-
me emri verilir. 

Mahkeme  Masraflarý  ve  Temyiz
Sözlü olarak bildirilen mahkeme
kararlarý, hemen yada kararýn
bildirilmesinden sonra bir hafta
içinde ayný mahkemeye baþvur-
mak sureti ile temyiz edilmelidir.
Mahkeme sonucunun yazýlý ola-
rak bildirildiði durumlarda ise
temyiz süresi kararýn ulaþmasýn-
dan itibaren dört haftadýr. 

Mahkeme masraflarý davacý
tarafýndan baþvuru sýrasýnda
ödenir. Mahkeme masraflarý
dava deðerine göre deðiþir.
1.450 Eoruya kadar olan dava
deðerleri için mahkeme masraf-
larý talep edilmez. Bunun üstün-
deki miktarlar için deðiþen ücret-
ler talep edilir. Örneðin: 2000
Euroluk dava deðeri için 79-,
200.000 Euroluk dava deðeri
için 3.249- Euro mahkeme mas-
rafý  istenir. Davacýnýn mahke-
meyi kazanmasý durumunda
mahkeme masraflarý davalýdan
alýnýr.

Çalýþma mahkemelerine nasýl baþvurulur?
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Gebelik anne ve bebek açýsýn-
dan beslenme alýþkanlýklarýnýn
tekrar deðerlendirilmesi gere-
ken özel bir dönem. Doðan
Hastanesi Diyetisyeni Emine
Sezen "Bu dönemde esas olan
damak zevkini deðiþtirilmesi
deðil, beslenme alýþkanlýklarý-
nýn yeterli ve dengeli hale geti-
rilmesidir. Gebelik süresince
anne adayýnýn 9-13,5 kg ara-
sýnda kilo almasý normal karþý-
lanmaktadýr."

Gebelik anne ve bebek açýsýn-
dan beslenme alýþkanlýklarýnýn
tekrar deðerlendirilmesi gere-
ken özel bir dönem. Bu
dönemde esas olan damak
zevkini deðiþtirilmesi deðil,
beslenme alýþkanlýklarýnýn
yeterli ve dengeli hale getiril-
mesidir. Gebelik süresince
anne adayýnýn 9-13,5 kg ara-
sýnda kilo almasý normal karþýl-
anmaktadýr. Gebeliðin deðiþen
haftalarýnda deðiþen ihtiyaçlar
nedeniyle kilo alýmý, ilk üç ayda
her ay 1 kg, ikinci ve üçüncü
aylarda ise her ay 1-1,5 kg ola-
cak þekilde planlanmalýdýr.
Annedeki aþýrý kilo alýmý, anne-
nin ve bebeðin saðlýðýný tehdit
edecek sonuçlar doðurabil-
mektedir. 

Gebelikte En Yararlý Besinler;
• Süt, yoðurt ve peynir (kalsiy-
um ve protein içermektedir.)

• Yeþil yapraklý sebzeler (C vita-
mini, folik asit ve lif içermekte-
dir.)
• Yaðsýz kýrmýzý et (Protein ve
demir içermektedir.)
• Tavuk eti (protein ve demir
içermektedir.)
• Balýk eti (kalsiyum, demir,
protein içermektedir.)
• Portakal (Cvitamini, lif içer-
mektedir.)
• Kepekli ekmek (protein, lif,
folik asit içermektedir.)

Gebelikte  En  zararlý  Besinler;
• Genel olarak tatlý ve þekerle-
meler
• Reçeller ve þekerli marme-
latlar
• Likörler
• Gazlý ve þekerli içecekler
(kola, gazoz vs.)
• Kýzartmalar
• Aþýrý kahve ve çay
• Ýki kiþilik yemek yemek

GGeebbeelliikkttee  AAllýýnnmmaassýý  YYaarraarrllýý
OOllaann  VViittaammiinn  vvee  MMiinneerraalllleerr
Kalsiyum: Bebeðinizin kemik
ve diþ geliþimi gebeliðinizin 8.
haftasýnda baþlamaktadýr.
Gebelikte normalde gerek duy-
duðunuz miktarýn iki katý
kadar kalsiyum gerekmektedir.
Yeþil yapraklý sebzeler, peynir,
süt ve yoðurt kalsiyum açýsýn-
dan oldukça zengindir. Üç
dilim beyaz ekmek, 100 gr.
yaðsýz peynir, 2 bardak süt ve

150 gr. sardalya günlük kalsi-
yum gereksinimini giderecek-
tir. Süt ürünlerinin yað açýsýn-
dan da zengin olduðu unutul-
mamalý ve yaðý alýnmýþ süt ya
da yoðurt tercih edilmelidir.
Doktorunuz önermediði süre-
ce multivitamininiz ve doðal
beslenmenizin dýþýnda kalsi-
yum tableti almanýza gerek
yoktur. 
Protein: Balýk, et, kuru bakla-
giller ve süt protein açýsýndan
zengin besinler olup gebelikte
artan protein ihtiyacýný karþýla-
malýdýr. Yaðsýz kýrmýzý et, mer-
cimek, yumurta, kaþar peyniri,
tavuk, balýk yoðurt, yer fýstýðý
ve az miktarda fýstýk ezmesi
tercih edilebilir. Hayvansal pro-
tein alýmýnda etin yaðsýz kýsmý-
nýn yenmesine dikkat edilmeli-
dir. 

C  Vitamini: Taze sebze ve mey-
velerde bulunan C vitamini
vücudun hastalýklara karþý
direncini arttýrýr, plasenta yapý-
sý için önemlidir ve demirin
baðýrsaklarda emilimini kolay-
laþtýrýr. Uzun süre saklanan ve
piþirilen besinlerde C vitamini-
nin çoðu kaybolur. Bu yüzden
besinler taze olarak tüketilmeli
ve sebzeler çið ya da haþlanmýþ
olarak yenmelidir. C vitamin
vücutta depolanmadýðý için
her gün mutlaka belli bir mik-
tar alýnmalýdýr. Portakal, grey-
furt, lahana, brüksel lahanasý,
patates, çilek, kýrmýzý ve yeþil
biber, domates ve karnabahar
bol miktarda C vitamini içer-
mektedir. 
Lifli  Gýdalar: gebelikte azalan
baðýrsak hareketleri nedeniyle
kabýzlýk sýk görülmekte ve dik-

kat edilmezse hemoroid ve fis-
sürlere neden olarak konforu
çok bozabilmektedir. Lifli yiye-
cekler günlük beslenmenin
önemli bir bölümünü oluþtur-
malýdýr. Sebze ve meyveler açý-
sýndan zengindir ve her gün
bolca yenebilir. Kepekli ekmek,
pýrasa, bezelye, kuru kayýsý,
kuru üzüm, kuru yemiþler,
esmer pirinç ve kepekli makar-
na yenebilir. Ancak kepekli
besinler bazý besinlerin emili-
mini bozduðundan yüksek lif
içeriðine raðmen aþýrý tüketil-
memelidir. 

Demir: Bebek ve anne için
temel ihtiyaçlarýn baþýnda
gelen demir, gebelikte dýþar-
dan ilaç alýnmasý zorunlu tek
mineraldir. Demir eksikliði
sonucunda annede yorgunluk,
halsizlik ve konsantrasyon kay-
býnýn yaný sýra saç dökülmesi,
ciltte ve mukozolarda bozu-
kluk gibi bulgular ortaya çýka-
bilmektedir. Hem gebelik ne-
deniyle artan anne kanýna ye-
terli oksijenin taþýnabilmesi i-
çin, hem de bebeðin doðum-
dan sonra kullanacaðý demirin
depolanmasý için daha fazla
demire ihtiyaç vardýr. Yaðsýz
kýrmýzý et, ton balýðý ve karaci-
ðer bol miktarda demir içer-
mekle birlikte, diyet demir
alýmý için asla tek baþýna yeter-
li olamaz ve mutlaka demir i-
laçlarý ile desteklenmelidir. De-
mir emilimi için C vitaminin
önemi de unutulmamalýdýr. 

Folik  Asit:  Gebelikten önce
alýmý ideal olmakla birlikte folik
asit, gebeliðin ilk birkaç hafta-
sýnda da bebeðin merkezi sinir
sistemi geliþimi ve doðum
defektlerinin önlenebilmesi
için gereklidir. Vücutta depol-
anamadýðý ve gebelik süresin-
ce normalden fazlasýna ihtiyaç
duyulduðu için her gün alýn-
malýdýr. Taze yeþil sebzeler folik
asitten zengindir. Piþirme ile
deðerlerinin azalmamasý için
çið ya da az haþlanarak yen-
melidir. 

Hamilelik döneminde iki kiþilik bes
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GGeebbeelliikkttee  SSýýkk
GGöörrüülleenn  ÞÞiikkaayyeettlleerr

Bulantý:  Mide aktivitesini etki-
leyen hormonal deðiþiklikler-
le gebeliðin ilk aylarýnda bu-
lantý sýkça ortaya çýkar. Her-
hangi bir gýdaya karþý tiksin-
me ve kusma olduðunda bu
gýdalar için alým zorlanma-
malý, baþka bir gýdaya geçil-
melidir. Bu durumda en iyi
çözüm; sýk ve az beslenmek-
tir. 5-6 adet küçük öðün mi-
de aktivitesini azaltarak haz-
mý kolaylaþtýrmaktadýr. Sade-
ce doktorun önerdiði özel
durumlarda ilaç kullanýlmalý-
dýr. 
Mide  Yanmasý: Mide boþal-
masýnýn gecikmesine baðlý
olarak artan mide asidi ve
büyüyen rahim nedeniyle
midenin sýkýþtýrmasý ve mide-
den yemek borusuna sýzan
asidik içerik mide ve göðüs
yanmasýna neden olmaktadýr.
Küçük ve sýk öðünler halinde
beslenme en önemli prensip-
tir. Bunun yaný sýra doktorun
gerektiðinde önerdiði asit
giderici ilaçlar kullanýlabilir.
Kabýzlýk:  Baðýrsak hareketinin
azalmasýna baðlý olarak
ortaya çýkan kabýzlýk özellikle
gebelik öncesinde de varsa
gebe kadýnýn konforunu
artan derecelerde bozmakta-
dýr. Lif içeriðinden zengin yi-
yeceklerin yaný sýra bol su içil-
mesi gerekmekte ve kabýzlýða
yönelik ilaçlarýn doktor tavsiy-
esi dahilinde kullanýmý öneril-
mektedir.

lenmeyin

Ýstanbul-CCinsel  problemler
konusunda  dýþa  açýlamama
problemi  çeken  Türk  erkeði
erken  boþalma,  Türk  kadýný  ise
orgazm  olamama  sorunu  yaþ-
ýyor.  Türkiye  Aile  Saðlýðý  ve
Planlamasý  Vakfý'nýn  2000  yýlý
Haziran  ayýndan  bu  yana  hiz-
met  veren  Alo  Okey  Cinsel
Saðlýk  Bilgi  Hattý'na  333  bin
221  baþvuruda  bulunuldu.
Baþvuranlarýn 103 bin 185'i
cinsel sorunlar, 41 bin 826'sý
kadýn ve erkeklerde cinsel iþlev

bozukluklarý, 40 bin 6'sý penis
boyu, cinsel iliþki sýklýðý ve kýzlýk
zarý, 31 bin 150'si uyarýlma ve
orgazm konularýnda danýþ-
manlýk hizmeti aldý. Hattý ara-
yanlarýn yüzde 66'sý evli, yüzde
44'ü bekar iken, danýþmanlarla
görüþenlerin yüzde 20'sini ka-
dýn, yüzde 80'ini erkekler oluþ-
turdu. Arayanlarýn yüzde 81'ini
20-34 yaþ arasýnda bulunur-
ken, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir,
Adana, Bursa ve Antalya ara-
malarýn en çok yapýldýðý illerin

baþýnda yer aldý. Özellikle
küçük illerden yapýlan arama-
larda bekarlar ve kadýnlar dik-
kati çekti. Türk insanýnýn cinsel-
liðini tatminkar bir þekilde yaþ-
amadýklarý ortaya çýktý. Hattý
arayan kadýnlarýn büyük çoð-
unluðu orgazm olamadýðýndan
þikayet ederken, erkeklerin bü-
yük bölümü ise erken boþalma
sorununu dile getirdi. Hattý
arayarak danýþmana ulaþanla-
rýn yüzde 65'i profesyonel yar-
dým için yönlendirildi.

Türk halký cinsellikte
tatminsizlik yaþýyor!

Ýstanbul-  Kadýn Hastalýklarý ve
Doðum Uzmaný Nil Okur, siga-
ra içen erkeklerin, bayanlara
göre daha fazla risk taþýdýðýný
ve kýsýr olma ihtimallerinin bile
olduðunu söyledi. Sigaranýn bir
çok zararý olduðunu ve bunu
çoðu vatandaþýn bilmediðini
dile getiren Opr. Dr. Nil Okur,

"sigaranýn içinde bulundurdu-
ðu nikotinlerden dolayý erkek-
lerin kýsýr olma ihtimalleri bile
olduðunu, bayanlarýn ise do-
ðum öncesi ve sonrasýnda siga-
ra içtiklerinde, bebeklerine ba-
ðýmlýlýk yapabileceðini" ifade
etti. 

Sigaranýn çok önemli zararlarý
olduðunu kaydeden Okur, "Si-
gara, içerdiði nikotin nedeniyle
erkeklerde sperm bozukluðuna
neden oluyor. Bu da kýsýr olma-
larýna neden olabiliyor. Sigara
içen bayanlarda ise, erkeklerde-
ki gibi kýsýr olma gibi bir sorun

olmuyor. Ama bayanlarda da
önemli etkileri var. Bunlardan
en önemlisi, hamile bayanlarýn
sigara alýþkanlýðýndan vazgeç-
memeleri durumunda, düþük
veya anne karnýnda ölüm vaka-
larý. Bunun yaný sýra plasentan-
ýn erken yaþlanmasýna neden
oluyor. Yeni doðum yapan bir
bayan, sigara içmesi durumun-
da, bebeðini emzirdiði için
nikotin aþýlar. Bebek anne sütü
ile nikotin aldýðý için olumsuz
etkileri vardýr. Ýnsanlarýn kendi
ve ailesinin saðlýðýný düþünmel-
eri gerekiyor, bu nedenle de
sigara içmemeleri gerekir" dedi.

Sigara kýsýr yapýyor!

Warendorf-  Almanya'nýn küçük
yerleþim birimlerinden Waren-
dorf'taki mahkemece, cinsel ili-
þki sýrasýnda çýkardýðý gürültü
ile komþusunu rahatsýz eden
adama 250.000 Euro para
cezasý verildi.  Bu ilginç karar
karþýsýnda þaþýran davalý, bun-
dan böyle ayný suçu pahalýya
mal oluyor diye tekrarlayamýya-

cak. Mahkeme, cinsel yaþantý-
nýn þahsiyet haklarý ile alakasý
olmadýðýna hükmetti.1 yýl ha-
pis cezasýna çarptýrýlan davalý'-
nýn cezasý para cezasýna çevril-
di. Cezayý alan Alman adam bu
cezanýn haksýzlýk olduðunu ve
kendisinin cinsel iliþki sýrasýnda
baðýrmadan zevk almadýðýný
söyledi.

Cinsel iliþkide gürültü yapana 
250.000 Euro'luk para cezasý
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Yýlmadý, iki yýl
sonra davasýný 

kazandý

Viyana-  Ýþlettiði lokalin ka-
panýþ saatini aþtýðý gerekçesi
ile 20 Nisan 2002 tarihinde
lokale gelen Polisler tarafýn-
dan hastanelik edilinceye
kadar dövülen Bayram A-
yazoðlu verdiði hukuk mü-
cadelesini Avukatý Astrid
Wagner ile birlikte kazandý.
Tüm mahkemeleri teker te-
ker aþan ve her mahkemece
"suçlu" bulunan Baram A-
yazoðlu, davasýný Avustur-
ya'nýn en yüksek mahkemesi
olan "Baðýmsýz Yüksek Ýdari
Senato" ya taþýdý. Suçsuz
olduðu, Polislere direnmedi-
ði kabul edilen mahkemede,
Polisler suçlu bulundu.
Ayrýca 10.000 Euro manevi
tazminat davasý içinde hak
doðdu.

2 Türk kafadar
8 ayrý soygun 

Viyana-  Son olarak 17 yaþýn-
daki bir öðrenciyi, ihtiyaç
duyduklarý uyuþturucu için
soymaya kalkan 21 yaþýnda-
ki K. Güney ve 22 yaþýndaki
T. Ersin, ilk sorgulamalarýn-
da, daha önce iþledikleri "8
farklý sokak soygununu itiraf
ettiler". Kafadarlar tutuklu
yargýlanmak üzere cezaevi-
ne gönderildiler.

Kriminal Dairesi'nin yetkilile-
rine göre “daha fazla sayýda
soygunu” gerçekleþtirmiþ o-
labilirler ve hatta tariflere
göre Avusturya Millli Yü-
zücü'sü Mirna Jukic'in kar-
deþini soyanlar da bu iki
Türk genci olabilir. Yetkililer,
bu gençler tarafýndan soyul-
muþ olabilecek kiþilerin 313
10 / 43800 no'lu telefonu
arayarak ihbarda bulunma-
larýný istediler.

NNÖÖ-  AAþþaaððýý  AAvvuussttuurryyaa  EEyyaalleettii''nniinn
WWiieenneerr  NNeeuuddoorrff  þþeehhrriinnddee  llookkaall
iiþþlleettmmeecciissii,,  AAvvuussttuurryyaallýý  FFrriieeddrriicchh
SS..  ((5555)),,  ssuussuuzzlluuððuunnuu  ggiiddeerrmmeekk
iiççiinn  ssuu  yyeerriinnee  kkaaffaassýýnnaa  ddiikkttiiððii  bbiirr
bbaarrddaakk  ddoolluussuu  ddeezzeennffeekkssiiyyoonn
aassiiddii  iillee  hhaayyaattýýnnýý  kkaayybbeettii..  KKaarrýý-
ssýýnnýýnn  vveerrddiiððii  iiffaaddeeyyee  ggöörree,,  FFrriieedd-
rriicchh  mmaaddeenn  ssuuyyuu  yyeerriinnee  ddoollaappttaa
dduurraann  aayynnýý  rreennkk  bbaaþþkkaa  bbiirr  bbii-
ddoonnddaann  tteemmiizzlliikk  mmaaddddeessiinnii  iiççee-

rreekk  ffeeccii  þþeekkiillddee  ccaann  vveerrddii..
Hemen hastaneye kaldýrýlan 55
yaþýndaki talihsiz adam, 9 gün
aðýr koma halinde yoðun ba-
kýmda tutuldu, ancak doktorla-
rýn müdehalesine cevap vereme-
di. Haberi duyanlar, bunun bir
ihmalsizlik sonucu meydana
gelmiþ bir kazamý, yoksa akýllýca
iþlenmiþ bir cinayetmi olduðuna
karar veremediler.

Ölüm  sebebi  dikatsizlikmi
yoksa akýllýca bir cinayetmi?

Üniversitede rezalet
Yaklaþýk 5 ay önce Viyana
Teknik Üniversitesi`ne sahte
ÖSYM ve kayýt belgeleriyle
kayýt yaptýrdýðý belirlenen Ýsa
K.`nýn kayýplara karýþtýðý bil-
dirildi.  Yabancýlar Polisi`nin
olaya el koymasýyla büyüyen
olayýn ardýndan, Ýsa K., insan
tacirliði suçuyla yargýlanarak,
þartlý serbest býrakýldý. Olay-
dan sonra ortada görülmeyen
Ýsa K.’nýn kayýplara karýþtýðý
polis tarafýndan bildirildi

Ankara- Karokola çaðrýlan insan-
larýn "Yargýsýz Ýnfaza" tabi tutuldu-
ðunu, bazý insanlarýn gözaltýnda
kaybolduðunu anlatan filmin adý
'Hiç Bir Yerde'. TRT bu yayýný yakýn-
da yayýnlanacak. Karokola çaðrý-
lan insanlarýn "Yargýsýz Ýnfaza" tabi
tutulduðu, Türkiye'de 3000 kiþinin
kayýp olduðu, bu insanlarýn bir
kýsmýnýn göz altýnda kaybolduðu
ifade edilmekte olan "Hiçbir Yerde"
filmi TRT' de yayýnlanacak.

www.turktime.com sitesinin ha-
berine göre, Hiçbir Yerde adlý film
TRT 2 kanalýnda Çarþamba günü
saat 20:30'da yayýnlanacak... Fil-
min konusu Kayýp Ýnsanlar. Söz
konusu filmde, karokola çaðrýlan
insanlarýn "Yargýsýz Ýnfaza" tabi tu-
tulduðu, Türkiye'de 3000 kiþinin
kayýp olduðu, bu insanlarýn bir
kýsmýnýn göz altýnda kaybolduðu

ifade ediliyor, görüntülere yer ver-
iliyor. Bu ifade ve görüntülerle
Türkiye'de yasalarýn uygulanmadý-
ðý, güvenlik kuvvetlerinin keyfi uy-
gulamalar yaptýðý, tutukladýðý va-
tandaþlarýnýn karakollarda öldü-
rülerek ortadan kaldýrýldýðý, baský
yapýldýðý vurgulanmakta, ima edil-
mekte kamuoyu yanýtýlmaya çalýþý-
lýyor. Film, baþta TSK olmak üzere
güvenlik güçlerini suçlayýcý sahnel-
eri içermekte olup toplumda yan-

lýþ kanaatlerin oluþmasýna neden
oluyor. 
Filmin bir sahnesinde Türkçeyi ko-
nuþamayan bir kadýn, oðlunun as-
keri karakola alýndýðýný günlerce
yiyecek götürdüðünü, bir gece de
askeri karakoldan kanlý bir batta-
niyeye sarýlý paketin çýktýðýný ve
oðlunun renkli gömleðinin sarktý-
ðýný, paketin nehre atýldýðýný, bu
iþlemlerin sözde görgü þahitlerine
dayandýðýný ifade ediyor.

Karakollar'ýn yargýsýz infazlarý TRT'de 
Ýnanýlmaz ama gerçek:

Londra-  Sigaranýn  yol  açtýðý
korkutucu  sonuçlara  bir  yenisi
daha  eklendi.  Ýngiltere'deki
saðlýk  merkezi  baþkaný  Sir  Liam
Donaldson,  sigara  kullananla-
rýn  20  yýl  daha  yaþlý  göründük-
lerini  söyledi.
Ýngiliz yetkili, sigaranýn neden
olduðu zararýn telafisi olmadý-
ðýný vurguladý ve bu zararlý
alýþkanlýðýn cildi tahrip ettiðine

dikkat çekti. Sigara tiryakileri-
nin tenleri zamanla duman
nedeniyle sarý-gri bir renge
bürünüyor. Pasif içiciler dahi
bu olumsuz etkilerden payýný
alýyor. Sigara ayrýca estetik
ameliyat yaptýranlar için de
büyük tehlike oluþturuyor. Bu
olumsuz yönlerine raðmen
sigaranýn vazgeçilmez olmasý-
nýn bir nedeni var: Moda ve

medyanýn sahte bir cazibe ver-
mesi. Bu nedenle önce, sigar-
anýn güzelliklere ulaþtýrdýðý
inancýný yýkmak gerekiyor.

Sigara içen 20 yýl yaþlanýyor!





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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ANKARA-Müslümanlýðýmýzý ve
dindarlýðýmýzý güncelleþtirme-
liyiz" diyen Diyanet Ýþleri Baþ-
kaný Bardakoðlu, Kuran tefsirini
yenilediklerini söyledi. Bar-
dakoðlu, bu amaçla 4 ilahiyat
proförünün yeni bir Kuran tef-
siri hazýrladýðý ve yeni tefsirde,
ayetlerle ilgili bilim dallarýnýn
desteðinden de yararlanýldýðýný
belirtti. 

Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali
Bardakoðlu, "Kendi Müslüman-
lýðýmýzý kendi din anlayýþýmýzý
güncelleþtirmeliyiz. Dini bilgi
bize göre tarihin bir yerinde
asýlý duran, hiç deðiþmeyen
birþey deðlidir. Dini bilgileri sü-
rekli rasyonel düþünce ile geliþ-
tirmemiz yenileþtirmemiz la-

zým" dedi.  "Aradan 80 yýl geçti"
diyen Bardakoðlu, "Kuran yo-
rumlanýrken ilgili bilim dallarý-
nýn da desteðini almak gerekir"
diyerek 5 cilt olarak çýkarýlan
yeni tefsirin bu anlayýþla hazýr-
landýðýný söyledi. Bardakoðlu,
"Kuran-ý Kerim'in ayetlerini
anlamak için her çaðda yeni
ilave bilgiler gerekir. Ve biz
ilave bilgiler kazandýkça ayetle-
re getirdiðimiz yorumlar deðiþ-
ir. Mesela evrenin yaradýlýþý.
Hiçbir zaman Kuran-ý Kerim'in
yorumu konusunda son sözü
söylemek olmaz. Kuran'la mo-
dern bilim arasýnda çeliþki
olmaz" dedi. Halen basým çalýþ-
malarý süren Kur’an-ý Kerim tef-
siri kýsa bir süre sonra satýþa
sunulacak.

Müslümanlýðýmýzý ve dindarlýðýmýzý
güncelleþtirmeliyiz" diyen Diyanet
Ýþleri Baþkaný Bardakoðlu, Kur’an
tefsirini yenilediklerini söyledi. 

Diyanet  Ýþleri
Baþkaný
Bardakoðlu,

80 yýl sonra yeni bir kur'an tefsiri 



Viyana-  Viyana'da kurulan Türk
derneklerinden birisi de Mu-
habbet Derneði. Bu güne kadar
çeþitli faaliyetleri olan derneði bu
sayýmýzda sizlere tanýtmak için
Dernek Baþkaný Hanefi Yýldýrým
ile bir söyleþi yaptýk.

Y.V  :Sayýn  Yýdýrým  önce  biraz
kendinizi  tanýtýrmýsýnýz?
Yýldýrým: 1980 yýlýnda buraya
geldim. Yozgat'lýyým. Buraya eði-
tim amaçlý olarak geldim. Çeþitli
iþlerde ve derneklerde çalýþtým. 

Y.V  :Daha  önceki  dernek  faali-

yetleriniz  neler?
Yýldýrým: Ben daha çok Türki-
ye’nin kültürel zenginiðini oluþ-
turan etnik halk guruplarýyla ya-
kýndan ilgileniyorum. Biz insan-
larýn birlikteliðine, kardeþliðine
inanýyorum. En kolay þey, baþka-
sýna nasihat vermek, en zor þey
de kiþinin kendini bilmesidir. Bu
düþünceden hareketle bir der-
nek kurma giriþiminde bulun-
dum. 

Y.V  :  Bu  derneði  ne  zaman,  nasýl
kurdunuz?
Yýldýrým:  Biliyorsunuz 60'lý yýllarýn

sonunda binlerce insan yurt dýþý-
na göç etti. Buralarda artýk o in-
sanlarýn kalýcý olmasý sonucu ü-
çüncü nesil yaþanýyor. Yozgat'tan
buraya gelen insanlar da bugün
artýk büyük bir topluluk oluþtu-
ruyor. Bunlar arasýndan geldikle-
ri köylere yardým amaçlý dernek-
ler kuranlar vardý.  Ben de bun-
lardan biri olan Kýrçýllý Köyü
Yardýmlaþma derneðine girdim.
Ama  düþünce bazýnda bölgeci-
liðin bir anlamý olmadýðýný düþü-
nüyorum. Bizler artýk buralý ol-
duk. Ama kendi gelenek, göre-
nek, örf ve adetlerimizi unuta-
mayýz. Bu kapsamda evrenselle-
þerek köy derneði kapsamýndan
çýkýp genel anlamda bir dernek
kurduk. Bu dernek Muhabbet
Derneði'dir. Muhabbet, sevgi,
aþk, hüner, olgunluk, iletiþim, bir
cevherdir. Ýnsan sevgisini barýn-
dýrýr. Anadolu'daki çeþitliliði Av-
rupa'ya taþýyan bir köprü vazifesi
görür.
Y.V:  Bu  güne  kadar  ki  faaliyetle-
riniz  neler?
Yýldýrým: Pek çok etkinlik gerçe-
kleþtirdik. 2000 yýlýnda bir Neþet
Ertaþ konseri gerçekleþtirdik.

2500 kiþi katýldý.  Emrah
Mahsuni konseri yaptýk. Ankara
radyosundan Arif Kabadayý ve
gurubu ile bir konser yapýldý.
Bozlaklar gecesi yapýldý. Ýst.Ünv.
den Prof. Erol Parlak hocamýzla
bir program yapýldý. Hakan
Taþýyan bir konser yaptý. Þimdi
gururumuz dediðimiz Sebahat
Akkiraz ile bir konser hazýrlýðý
içindeyiz. Ayrýca burada müzik
hayatýný sürdüren sanatçýlarla da
baðlantý içindeyiz. 
Y.V:  Dernek  olarak  amacýnýz
nedir?
Yýldýrým: Kendi gelenek görenek
ve kültürümüzü kaybetmeden
Avrupalýlaþalým.  Kimliðimizi
unutmayalým. Bu dernek buna
sahip çýkýyor. Burada herkes
kendi inancýný korumalý. Herkese
açýðýz. Yardýma hazýrýz. 

YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Viyana’da Muhabbet Derneði

Dernek Baþkaný
Hanefi Yýldýrým



Daha  fazla  istiyorum

1 kilosu € 1.78

Taze Avusturya 
Tavuk Göðüs Eti
Kilosu

6.39

Taze Kesilmiþ Fýrýn
Beyaz Ekmek
500 gram

Sweet Gold
Mini Butter 
Croissants

250 g

1 kilosu € 3.56

Daha 

ucuzu olamaz

Waldquelle
Madensuyu
1,5 litre
Þiþesi 0.35

1 litresi € 0.19

0.89

0.89

Merido
Mocca
Çekilmiþ
1 kg

Alldent
Diþfýrçasý

2 Adet 
Orta

1 litresi € 2.58

Tamore
Sývýsabun

ddeeððiiþþiikk  ççeeþþiittlleerrddee
500 ml

1.29 0.99

0.29

6 þiþelik orjinal paket alýmlarýnda 
17% indirim

je Fl.Þiþesi
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