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Alf Poier, 2005 Eurovizyon þarký ya-
rýþmasý elemeleri için ORF’de seslendirdi-
ði þarkýda “Muhammed  bu  kadar  üredi-
ði  için,  yakýnda  Roma'da  müezzin  þarký
söyleyecek.”  sözlerine  yer  vermiþti.  Yeni
Vatan  Gazetesi,  haberi  “Peygambere  dil
uzatýyor,  ORF  destekliyor”  manþeti  ile
okuyucularýna  duyurdu.  Haberin yayýn-
lanmasýndan sonra aldýðý tepkiler nede-
niyle, Yeni Vatan Gazetesi’nin bürosunu
ziyaret eden Poier, tepki çeken sözleri
þarkýdan çýkaracaðýný açýkladý.        

Devamý  sayfa  2’de

Alf Poier besuchte die
Yeni Vatan Redaktion.

BBRRUUTTAALLOO
MMAANNNN
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Viyana- Yeni Vatan Gazete-
si’nin son sayýsýnda “Peygam-
bere dil uzatýyor, ORF destekliy-
or” manþetiyle yayýnladýðý ha-
ber ses getirdi. Resmini Yeni
Vatan Gazetesi’nde gören Alf
Poier ve organizasyonlarýndan
sorumlu yöneticisi düþünüp ta-
þýndýktan sonra, büromuzu zi-
yaret ederek tepki çeken sözleri
þarkýdan sileceklerini ifade etti-
ler. Ziyaret sonrasýnda, bu söz-
leri þarkýsýndan derhal silen Alf
Poier “Bu sözler yerine Budist
sessizliðine büreneceðim!„ de-
di. “Beni elde edebilirsiniz ama
ruhumu asla” tarzýndaki yakla-
þýmýyla eski Türk filmlerindeki

sahneleri hatýrlatan Avusturyalý
þarkýcý Alf Poier’in, Eurovision
Þarký Yarýþmasý için hazýrladýðý
þarký Müslümanlara karþý haka-
ret içeren ifadelerinden dolayý
tepki toplamýþtý. Poier þarký-
sýnda “Muhammed bu kadar
ürediði için, baþlar yakýnda
müezzin Roma'da þarký söyle-
meye…” sözlerine yer vermiþti. 
Gerçek mesleði kabaristlik olan
Poier, daha önce Sertab Ere-
ner’in birinciliði kazandýðý
2003 Eurovision Þarký Yarýþma-
sý’nda da Avusturya’yý temsil
etmiþ ve yarýþmada altýncý
olmuþtu. 
Poier, Yeni Vatan Gazetesi’ni

ziyareti sýrasýnda “As-
lýnda ne Ýslam ne de
Türk düþmanýyým, ben
insan dostuyum. Sade
ve  hayatýný kitap oku-
yarak geçiren bir insa-
ným. Son þarkýmýn söz-
lerinin yanlýþ anlaþýldý-
ðýný, Yeni Vatan Gaze-
tesi’nde çýkan haber-
den sonra anladým ve
bu yüzden skandala
dönüþen ifadeleri þark-
ýdan çýkaracaðým„ de-
di. Poier daha sonra,
“Benim þarkým boþ bir

ayna, herkes bunu istediði
þekilde isimlendirebilir” diye
konuþtu. Sanatçýnýn adýna açý-
lan web sitesinde, olay þarkýnýn
tepki çeken sözleri yerine, çarpý
(X) iþareti konulduðu görüldü.
(Bakýnýz resim). Poier, ayný site-
nin altýndaki küçük notta
“Yanlýþ anlaþýlmalardan dolayý
anýlan ifadeleri “Budist sessizli-
ðiyle” deðiþtirmeye karar ver-
dim. Konuþmak, susmaktýr.
Gümüþ altýndýr” sözlerine yer
verdi. Yeni Vatan Gazetesi Bü-
rosu’nda oldukça samimi bir
havada geçen sohbette, Poier
“neden Müslümanlarýn bu söz-
lerden etkilendiðini„ sordu. Ye-
ni Vatan Gazetesi Genel Yayýn

Yönetmeni Birol Kýlýç, kendisine
bu konudaki fikirlerini içtenlikle
ve dostça, örnekler vererek açý-
kladý. Oldukça sakin ve sahne-
de yaptýðý “þaklaban” hal ve
tavýrlardan uzak, ciddi bir kiþilik
çizen Poier’e ve menajerine,
Türk yemeklerini ve kültürünü
anlatan Almanca bir kitap
hediye edildi. Sanatçýnýn mena-
jeri, bu kitabý memnuniyetle
aldýðýný ve kýz kardeþinin bir Ý-
ranlý ile evledikten sonra Müs-
lüman olduðunu belirtti. 
Alf Poier, 25 Þubat 2005 tari-
hinde ORF’de halk oylamasý ile
yapýlacak olan Eurovision Þarký
Yarýþmasý finalleri için “25 Þu-
bat’ta lütfen oyunuzu bana
verin” dedi.

Þarkýnýn  son  hali:
Ýyi eski Avrupa ölüyor 
Atlantik kýyýsýnda tek baþýma o-
turuyorum. Uçak gemisinin ar-
kasýndan bakýyorum. Sol elimle
bir bayrak tutuyorum ve sað
elimde bir silah. Elime bir kýlýç
verin benim. Ben çok severim
kanun çalmasýný ve akþam ülke-
sinde o Hýristiyan ölüleri için
yapýlan dini törenleri. Ýlk
Hýristiyanlar çektiler kýlýçlarýný.
Bombalar yaðdý Berlin'in üzeri-
ne. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

iyi eski Avrupa ölüyor, iyi eski
Avrupa ölmüþ, iyi eski Avrupa
ölüyor...

Ýyi eski Avrupa ölmüþ.

Alf Poier’den geri adým

Alf Poier Yeni Vatan
Gazetesi’nde resmini
görünce þok olduðu-
nu ifade etti.

Alf Poier Yeni Vatan Gazetesi
Bürosu’nu ziyaret ederek Türk kah-
vesi içtikten sonra, tepki çeken söz-

leri çýkaracaðýna söz verdi. 

Birol Kýlýç
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Haben wir nicht daran Schuld, bei diesem Leserbrief?

Bizim hiç suçumuz yok mu?
Das Bild der Türken als Nachbarn in der Kronen Zeitung
Krone Gazetesi’nde yayýnlanan okuyucu mektubu ve
mektubun kafalarda oluþturduðu Türk komþu imajý

KKrroonnee  GGaazzeetteessii’’nnddee,,  2255  OO-
ccaakk  22000055’’ddee  yyaayyýýnnllaannaann
ookkuuyyuuccuu  mmeekkttuubbuunnuunn  tteerr-
ccüümmeessii!!

AAÇÇIIKK SSÖÖZZ
““DDaass  ffrreeiiee  WWoorrtt””

Bundan üç yýl önce apart-
manýmýza bir Türk aile ta-
þýndý. Hýrçýn, kaba bir a-
dam, hamile bir kadýn ve iki
çocuk. Kendilerine büyük
bir daire verildi. Buna ihti-
yaçlarý da vardý zaten. A-
partmanda oturduklarý süre
içerisinde çocuk sayýsý beþe
çýktý ve Türk kadýn yine ha-
mileydi. Türkler çok ses ya-
pýyorlar. Adam baðýrýyor,
kadýn çýðlýk atýyor ve çocuk-
lar sürekli aðlýyor. Her za-
man kapýlarýnýn önünde bir
sürü ayakkabý, bir çocuk a-
rabasý, kaykay, bisiklet ve
koca bir çamaþýr yýðýný bu-
lunuyor. Bir gün dairelerle
ilgilenen Avusturyalý kapýcý
bayan kapýlarýný çalýp, her
þeyleri dýþarýda olduðu için
rahat temizlik yapamadýðýný
söylemek istediðinde, Türk
adam “kapa çeneni, seni
kâfir, inançsýz domuz ka-
dýn” diye baðýrdý. Ziyaretçi
sayýlarý, çoðu zaman bir dü-
zine insandan fazla. Apart-
man sakinleri bu sinirli
Türk’ten çok çekiniyorlar.
Sýkýntý verici bir durum! 
N. ve A. Lechner  Viyana

Krone  Gazetesi’nde  
Türklerin  imajý!

Faktum  in  Österreich:
Liebe Türken und Türkinnen,
haben wir an dem hier beschriebe-
nen Leserbrief auch Schuld?
Selbstkritik ist angesagt, damit wir
auch konstruktive und zielführen-
de Kritik in Österreich  ausführen
können. Was müssen die Mit-
glieder der türkische Gemeinde in
Österreich machen, damit das Bild
der Türken nicht Brutalomann
wird (!) Die andere Frage lautet:
“Auf was sollten die österreichi-
schenen Medien achten”, weil
Inländer und Ausländer leben im
gleichen Boot Österreich; Jeder hat
seine Rechte aber auch seine
beschrieben und unbeschriebene
Pflichten. Kein Vorurteil für beide
Seiten (BK).

BRUTALO
MANN

Auch  ein  anderes  Faktum
in  Österreich

VVeerrhheettzzuunngg  ÖÖsstteerrrr..  
SSttrraaffggeesseettzzbbuucchh((SSTTGGBB))

§§  228833..  ((11)) Wer öffentlich auf
eine Weise, die geeignet ist,
die öffentliche Ordnung zu ge-
fährden, zu einer feindseligen
Handlung gegen eine im In-
land bestehende Kirche oder
Religionsgesellschaft oder
gegen eine durch ihre Zuge-
hörigkeit zu einer solchen Kir-
che oder Religionsgesell-
schaft, zu einer Rasse, zu

einem Volk, einem Volksstamm
oder einem Staat bestimmte Gruppe
auffordert oder aufreizt, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu be-
strafen. 

((22)) Ebenso ist zu bestrafen, wer öf-
fentlich gegen eine der im Abs. 1 be-
zeichneten Gruppen hetzt oder sie in
einer die Menschenwürde verletzen-
den Weise beschimpft oder verächt-
lich zu machen sucht.
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Viyana-Dün-
yanýn her yerin-
de en eski keyif
simgelerinden
biri olan ve A-
vusturyalýlarýn
Türkler sayesin-
de tanýdýðý
kahvenin hikâ-
yesi bir Türk re-
jisör tarafýndan
filme alýndý. 
Rejisör Ülkü
Akbaba, 3Sat
ve ORF adýna
Türkiye ve A-
vusturya’da de-
ðiþik mekânlar
ve zaman di-
limleri içinde
kahvenin gü-
nümüze kadar
geliþini ve ha-
y a t ý m ý z d a k i
v a zgeç i lmez
yerini anlatan

bir belgesel yaptý. Belgeselle
ilgili olarak kendisinden bilgi
aldýðýmýz Akbaba, bize þunlarý
söyledi:
Y.Vatan: Sayýn Akbaba, önce
bize kendinizi tanýtýr mýsýnýz?
Akbaba: 1980 yýlýnda tiyatro
eðitimi almak için buraya gel-
dim. Ýstanbul’da küçüklükten
beri tiyatro ve sinemanýn içinde
büyüdüm. Pek çok tiyatro ve
filmde oynadým.
Y.Vatan: Kahveyle ilgili bir film
çekmek nerden aklýnýza geldi? 
Akbaba: Bu fikir ilk defa 1999
yýlýnda ortaya çýktý. Çok uzun
süredir düþünüyordum. Zaten
bu hepimizin hikayesi denebilir.
Bu film sadece kahvenin deðil,
geleneksel kahvehanelerin de
hikâyesini anlatýyor. Osmanlýlar
döneminden beri yüzyýllardýr
bizim kahve kültürümüz vardýr.
Kahvehaneler, toplumun her
kesiminden insanýnýn bir araya
geldiði yerlerdir. Buralar tüm

insanlarýn fikir alýþveriþi yaptýðý,
önemli kararlarýn alýndýðý yer-
lerdir. Fincanlarýndan, piþirilme-
sine, sohbetine kadar derin bir
kahve kültürüne sahiptir ülke-
miz. Bu filmde, kahvenin hem
ülkemizdeki yerinin hem de Os-
manlýlar sayesinde buraya geli-
þinin ve geliþiminin anlatýldýðý
bir tarih sergilenmektedir.
Y.Vatan: Bu filmin çekimi sýra-
sýnda kimlerden destek aldýnýz?
Akbaba: Açýkça söylemek gere-
kirse pek yardým alamadýk, ö-

Dokümanter  film  “Kahve,  doðudan  batýya  giden  yol”,
Alman  ve  Avusturya  televizyonlarýnda  

Kültür elçimiz Ülkü Akbaba

Rejisör Ülkü Akbaba Yeni Vatan
Gazetesi’ni ziyaret ederek bel-
geseliðini yaptýðý  Türk kahvei
eþliðinde filmi  haber iþleri sor-
umlarý izledi. 



zellikle Türkiye’de sadece Þiþli
Belediye Baþkaný Mustafa Sarý-
gül, araba saðladý. Tanýtma Fo-
nu, Kültür Bakanlýðý kriz dö-
neminde olunduðu için destek
saðlayamadýlar. Büyükelçilik
projeyi çok beðenmesine rað-
men destek saðlayamadý. Bü-
tün harcamalar ÝODO adlý der-
nek tarafýndan karþýlanmýþtýr.
Ayrýca burada, Viyana’da bazý
kuruluþlardan yardým aldýk. TRT
ödeneði olmadýðý için maddi
olarak yardýmcý olamadý ama
ekip saðladý.

Y.Vatan: Bu film dýþýndaki pro-
jeleriniz neler?
Akbaba: Önümüzdeki yýllarda
geliþtirmeyi düþündüðüm Türki
cumhuriyetleriyle ilgili bir pro-
jem var.  Mardin bölgesi ve köy-
lerini kapsayan, oradaki deðiþik
kökenli insanlarýn hikâyesi ile
ilgili bir baþka projem var.  Ama
bu projeler için destek gerekli.
TRT sadece ekip olarak yardým
veriyor, onun haricinde hiçbir
katkýda bulunamýyor. Bu þartlar
altýnda çekim oldukça zor. Her
safhasýnda sorunlar ortaya

çýkabiliyor. Örne-
ðin, çekim güç-
lükleri dýþýnda ke-
sim, seslendirme,
her aþamada bü-
yük emek sarfedi-
liyor.
Bunun dýþýnda bir
sinema filmi yap-
mayý düþünüyo-
rum, Türkiye, A-
vusturya ve Fran-
sa’da geçiyor. 1.
ve 2. Dünya Savaþý sýrasýnda
Türk Büyükelçisi’nin kurtardýðý

bir Yahudi’nin hikâyesi. 
Y.Vatan: Size çalýþmalarýnýzda
baþarýlar diliyoruz. S.B.

SANATSayý 52 Sayfa 5
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Viyana-  Her beþ yýlda bir yapý-
lan Avusturya Ticaret Odalarý
seçimleri, bu sene Mart ayýnda
yapýlacak. Bütün serbest mes-
lek sahiplerinin baðlý bulundu-
ðu odalarýn (WKÖ) seçimlerinin
yoðun geçmesi bekleniyor. A-
vusturyalýlarýn yanýnda çok sayý-
da Türk iþ adamý da bu seçim-
lere katýlarak oy verme þansýna
sahip. Bu seçimlerde oy kulla-
nabilmek için, sahip olunan
iþyerinin veya kiþinin kendisinin
bir mesleki ruhsata (Gewerbe-
schein) sahip olmasý yeterli.  Oy
kullanabilmek için vatandaþ
olma þartý yoktur. Seçimler
12.14 ve 15 Mart günleri, belir-
tilen yerlere konan sandýklarda
yapýlacaktýr. Oy verebilmek için

bizzat sandýða gidilebileceði
gibi seçim kartý ile posta yoluy-
la da oy kullanýlabilir. Birden
fazla mesleki ruhsat sahibi o-
lanlar, her ruhsat için ayrý oy
kullanabilir.

Türklerin yoðun olarak bulun-
duðu 16. bölgedeki Brunnen
Mark’ta, ÖVP bir toplantý yaptý.
Daha sonra Kent Restorant’ta
yapýlan basýn açýklamasýnda,
ÖVP adýna seçime katýlan Türk
aday Ýrfan Eserova  tanýtýldý. Ýr-
fan Eserova, gastronomi ala-
nýnda çalýþtýðýný ve 500 kiþiye iþ
verdiðini ifade etti. 
Toplantýya Avusturya Ticaret
Odalarý Baþkaný Dr. Christoph
Leitl ve Viyana Ticaret Odasý

Baþkaný Brigitte Jank’da katýldý-
lar. Baþkan Jank yaptýðý konuþ-
mada þunlarý söyledi. ‘’Geç-
tiðimiz yýl 4900’ün üzerinde
küçük iþletme açýldý. Bunlarýn
600’ü Almanca konuþmayan,
yabancýlar tarafýndan açýlmýþtýr.
Viyana’daki her 10 iþletmeden
birisi yabancýlar tarafýndan ku-
rulmuþtur. Hatta bazý bölgeler-
de bu oran çok daha yüksektir.
Bu yabancý iþletme sahiplerinin
tecrübelerinden, getirdikleri
farklý kül-
tür biri-
k imler in-
den Viya-
nalýlar fay-
dalanmak-
ta ve kül-
t ü r ü m ü z
zenginl ik
k a z a n -
maktadýr.
WKÖ bu-
rada iþlet-
me kur-
mak iste-
y e n l e r e
daima yar-
dýmcý ol-
makta ve Avusturyalý partner
bulmakta yol gösterici rol oyna-
maktadýr. Biz kuruluþ olarak bu
insanlarýn gereksinimlerini kar-
þýlayabilmek için deðiþik diller-
de servis vermekteyiz. Ayrýca
hukuk, finans ve sosyal konu-
larda da yardýmcý olmaktayýz.
WKÖ bünyesindeki firma kur-
ma birimleri, ücretsiz olarak
insanlara her konuda yardýmcý
olup yol göstermektedir.

Bizim için önemli bir husus da
küçük aile iþletmeleridir. Bu tek
kiþilik ya da birkaç kiþiden olu-
þan firmalar iþsizliðin artmasýna
raðmen ayakta kalmayý baþara-
bilmekte ve 1-2 kiþiye de iþ
imkaný saðlamaktadýrlar. Biz bu
iþletmelerdeki kazanç yan gi-
derlerinin düþürülmesi için ça-
lýþmaktayýz. Çünkü bu durum-
daki iþletmeler yüksek vergi ö-
demekte ve bazýlarý ihtiyaç

olmasýna raðmen pahalýya mal
olmasý nedeniyle iþçi çalýþtýr-
maktan kaçýnmaktadýr.”
Yabancý iþletmeler içinde
Türklerin önemli yer tuttuðunu
belirten Viyana Ticaret Odasý
Baþkaný Jank, bundan mem-
nunluk duyduklarýný ve her
türlü yardýmý yapmaya hazýr
olduklarýn sözlerine ekledi. 
Seçimlerle ilgili olarak düþünce-
lerini sorduðumuz iþ adamlarý
arasýnda SPÖ ‘ye mensup olan-

larýn çoðunluðu, bir fikri olma-
dýðýný ama Türk adaylarý des-
teklemeyi düþündüklerini söyle-
diler. 

ÖVP’ li iþ adamý Volkan Ýleti,
seçimlerle ilgili görüþlerini þöyle
açýkladý:

Bizim için önemli olan Türk iþ
adamlarýnýn  burada iyi yerlere
gelip vatandaþlarýn sorunlarýna
çözüm getirebilmeleridir. Bura-
da çok sayýda Türk iþletmeleri
var, seçilecek adaylarýn sorunlar
karþýsýnda yol gösterici olup çö-
zümler üretmeleri, topluma
faydalý olmalarý çok önemli. Bir-
birimize destek olup toplumda-
ki yerimizi saðlamlaþtýrmamýz,
ticari dayanýþma saðlamamýz,
ayný zamanda uyumu da kolay-
laþtýracak, gelecek nesillere da-
ha iyi bir yaþam kalitesi saðlaya-
caktýr.

Avusturya Ticaret Odalarý ( WKÖ )seçimleri

Brigitte  Jank
Brunnenmark’ta
Türkler ile görüþtü

Brigitte Jank
Dr. Christoph
Leitl

Ýrfan
Eserova

Dr. Christoph
Leitl

Brigitte
Jank

Volkan Ýleli
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Viyana- Avusturya Ticaret Oda-
larý seçimleri, 12 ile 15 Mart
2005 tarihleri arasýnda düzen-
lenecek. Yapýlan araþtýrmalara
göre, Avusturya’da 7.000’den
fazla küçük ve büyük Türk asýllý
iþletme sahibi var. Avusturya’da
200 binden fazla Türkiye’den
göç etmiþ insan yaþýyor. Bunun
100 binden fazlasý, Avusturya
vatandaþlýðýna geçmiþ durum-
da. Her yýl Türk vatandaþlýðýn-
dan çýkýp Avusturya vatandaþlý-
ðýna geçenlerin sayýsý, takriben
12 bin ile 13 bin arasýnda deði-
þiyor.  Avusturya Ticaret Odalarý
seçimlerinde oy kullanmak için
Avusturya vatandaþlýðý þart
deðil. Yeni Vatan Gazetesi, tüm
esnaflarý demokratik haklarýn-
dan yararlanmaya davet ediyor. 
Wirschaftverband adlý sivil top-
lum örgütünün yayýn organýn-
da yayýnlanan bilgileri, kýsaltar-
ak okuyucularýmýzýn dikkatine
sunuyoruz: 
Soru:  Ben Avusturya vatandaþý

deðilim; ticaret odalarý seçimin-
de oy kullanabilir miyim?
Cevap:  Evet, eðer mesleki ruh-
sat ýn ýz (Gewerbesche in)
veya limited þirketiniz
(Ges.m.b.H.) varsa veya res-
mi yönetici (Handels- oder
Gewerberechtliche Ge-
schäftsführer), yönetim
kurulu üyesi (Vorstands-
mitglied), idare meclisi
üyesi (Aufsichtsratsmit-
glied) veya ticari temsil-
ci(Prokurist) iseniz veya
þirket ortaklýðýnýz varsa
(Gesellschafter), 2005 Vi-
yana Ticaret Odalarý seçim-
lerinde oy kullanabilirsiniz.

Soru:  Seçim tarihlerinde bu-
rada deðilim. Ne yapmalýyým?
Cevap: Kendi branþýnýz ile ilgili
seçim kartýndaki oyunuzu (veya
oylarýnýzý, eðer birden fazla b-
ranþta oy hakkýnýz var ise) kulla-
narak en geç Perþembe, 10.-
03.2005 tarihine kadar, posta

ile veya bizzat veya bir aracý ile
Viyana Ticaret Odalarý’na (Wirt-
schaftskammer Wien) gönder-

meniz gerek-
mektedir.

Soru: Ne zaman oy kullanabili-
rim?
Cevap:  Ticaret Odalarý seçimi,

12-15 Mart 2005 tarihleri ara-
sýnda yapýlacaktýr. 

Soru:  Seçim nasýl olacaktýr?
Cevap:  Oy kullanmak için iki

imkanýnýz vardýr :
1. Seçenek: Seçim sandýðý-

na giderek bizzat oy kul-
lanabilirsiniz. Yanýnýz-

da resimli bir kimli-
ðiniz olmasý ge-

rekmektedir ve
“bulunduðu-
nuz bölge„

þartý yoktur, is-
tediðiniz bir seçim

lokalinde, ´Liste 3`e
oy kullanabilirsiniz.

2. Seçenek : Seçim kartýný
talep ederek adresinize oy

pusulasý gelmesini saðlayabilir-
siniz. Bu oy pusulasýnda ´Liste
3` ü iþaretledikten sonra, posta
ile veya bizzat kendiniz veya bir
aracý ile Viyana Ticaret Oda-
larý’na oy pusulasýný göndere-
rek oyunuzu kullanabilirsiniz.

Esnaflar, iþ adamlarý, yöneticiler, haydi sandýk baþýna!

Avusturya Ticaret Odalarý Seçimleri 
12 -15 Mart 2005

VViiyyaannaa- Viyana Yabancýlar
Polis Bürolarý Müdürü Dr.
Stefan Stortecky, makamýnda
Yeni Vatan Gazetesi temsilci-
lerini kabul etti. Oldukça sa-
mimi  bir havada geçen soh-
bette Stortecky, ister yerliler
ister yabancýlar olsun, önem-
li olanýn herkesin varolan
kanunlara uymasý olduðunu,
toplumda huzurun ancak
böyle saðlanabileceðini
belirtti. Avusturya’da yaban-
cýlarýn uyumunun çok önem-
li olduðuna da deðinen

Stortecky, ”Uyumu sadece
yabancýlardan beklemek
bence doðru olmaz. Yerliler
de, yabancýlarýn kültür ve
ananelerine saygýlý olmalý ve
önyargýyla yaklaþmadan far-
klý kültürleri tanýmaya,
öðrenmeye çalýþmalýdýr.
Uyum iki taraflý  iþleyen canlý
bir süreçtir. Bu sürece  katký-
da bulunmak herkesin göre-
vidir.” dedi. Stortecky, yaban-
cýlarýn Avusturya kültürüne
renk ve zenginlik kattýðýný
vurguladý.

Yabancýlar Polis Müdürü’nden olumlu mesaj

‘Uyum tek taraflý olamaz’

Dr.  Stefan  Stortecky
Viyana Yabancýlar Polis
Bürolarý Müdürü
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Viyana- 4 Haziran 2004 tarihin-
de Viyana`da, park etmiþ oto-
mobilde bir Polonyalý’nýn cese-
di bulunmuþtu. 3 el ateþ edile-
rek öldürüldüðü anlaþýlan Po-
lonyalý`nýn cinayeti ile ilgili ola-
rak tutuklanan Þenal Küçük

(22) adlý Türk genci, suçunu iti-
raf ettikten sonra cezaevine ko-
nuldu.
Geçtiðimiz günlerde olayla ilgi-
li yapýlan davada, Türk gencinin
büyük miktarda borcunun bu-
lunduðu ve  hýrsýzlýk yapmak a-

macýyla Polonyalý`ya ateþ ettiði,
ancak tahmin ettiðinin aksine
kurbanýn üzerinde sadece 120
Euro bulunduðu ifade edildi.
Türk gencinin hakkýndaki bu
iddilara karþý, olayýn bir meþru
müdaafa olduðunu iddia ettiði

bildirildi. Davanýn, baþka bir
güne ertelendiði bildirildi.

Bu olay, Türk anne ve babalarýn
çocuklarýnýn eðitimine ne kadar
dikkat etmesi gerektiðinin canlý
ve üzücü bir örneði...

Viyanalý Türk genci, 120 Euro için 
adam öldürmekten yargýlanýyor!

F
o
to

: 
P

e
te

r 
S

ch
a
ffe

r

Þenal Küçük 
4 Haziran 2004 tarihinde,
Viyana`da park etmiþ bir
otomobilde bir Polonya-
lý’nýn cesedi bulunmuþtu.
3 el ateþ edilerek öldürül-
düðü anlaþýlan Polonya-
lý`nýn cinayeti ile ilgili ola-
rak tutuklanan Þenal Kü-
çük (22) adlý Türk genci,
suçunu itiraf ettikten sonra
cezaevine konuldu.
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Deutschland

Irkçý Naziler Türk kadýnlarýna saldýrýyor
BBeerrlliinn-  Almanya’da bulunan ve kýsa adý NDP olan Nazi Partisi üye ve sempatizanlarý, taþýdýklarý
pankartlarla Türk kadýnlarýna ve Türklere saldýrýyor. Yeni Vatan Gazetesi olarak, kamuoyunu bu
Naziler konusunda uyarýyor, toplu demokratik tepki vermeye ve suç duyurusunda bulunmaya
davet ediyoruz
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Auschwitz'in Sovyet Ordusu
tarafýndan 60 yýl önce kurtarýl-
masý ve burada katledilenlerin
anýsýna, 27 Ocak 2005 tarihin-
de çok geniþ katýlýmlý anma
törenleri yapýldý. Bu kampta
'ölüm makinesi çarklarýnýn bir
diþlisi olarak görev yapan eski
bir SS subayý,, Alman gazetesi
Bild'in sütunlarýnda özür diledi.

Utançla  yaþýyor

21 yaþýndan itibaren Ausch-
witz'de görev yapan Oskar
Gröning, 'On yýllardýr utanç i-
çindeyim, bugün hala ayný u-
tancý yüreðimde taþýyorum.
Yaptýklarým için deðil. Çünkü
ben kimseyi öldürmedim ama
cinayetlere yardým ettim. Mil-
yonlarca masumu katleden ö-
lüm makinesinin çarklarýndan
birinin diþlisiydim'' dedi.
Kampa geliþlerinde Yahudilere
ait gümüþ, mücevher gibi de-
ðerli eþyalarýn toplanmasý ve

bunlarýn Nazi reji-
mini zenginleþti-
mek için Berlin'e
gönderilmesinden
sorumlu olan Grö-
ning, Auschwitz'e
bir daha adým at-
mamýþ. Bugün 83
yaþýnda olan eski
SS þunlarý anlatý-
yor:
“Ocak 1943'te bir
gece esirleri nasýl
gazla öldürdükle-
rini ilk kez gör-
düm. Auschwitz
Birkenau Kampý
yakýnlarýnda elden
geçirilmiþ bir çiflik-
te kaçanlarý bul-
mak için dolaþýr-
ken, insanlarýn çý-
rýlçýplak binanýn i-
çine nasýl sokuldu-

ðunu gördük. Yüzlerce insan
vardý. Kapýlar kapandýktan son-
ra gaz odalarýnda panikten
attýklarý çýðlýklarý duyuyordum.
Sonra gaz maskeli bir görevli
duvardaki küçük delikten Ziklon
B gazýný içeriye boþalttý. Ýþte o
anda içerideki çýðlýk, çýnlayan
korkutucu bir koro oluþturdu.
Bu ses hala kulaklarýmda. Bir
süre sonra, sessizlik hakim
oldu. Ürkünç bir sessizlik...''
Ýlk kez kamuoyuna açýklamalar-
da bulunduðunu belirten eski
SS, gençlere de nasihat verdi:
'Gençlerin gerçekten ne olup
bittiðini asla unutmamasý ge-
rek. Hatam yakamý hiç býrak-
madý. Özür dilemekten baþka
yapacak birþeyim yok.''

Kudüs'te  güvende  yaþýyor

15 yaþýndayken Auschwitz top-
lama kampýna gönderilen ve
soykýrýmdan sað kurtulan Yu-
nan Yahudisi Jack Handeli, Ku-

düs'teki evinde hala olanlarý
sorguluyor. Uzmanlara göre,
soykýrýma maruz kalan bir ke-
sim zamanýn bu izleri sileceðini
düþünerek, yaþadýklarýný etra-
fýndakilerle paylaþmayý tercih e-
diyor. Handeli, geceleri hala
kabuslarla uyanýyor.

GÜL,  AUSCHWÝTZ'E  GÝDECEK

Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül,
Polonya'nýn Naziler'den kurtu-
luþunun 60. yýl kutlamalarýna
katýlmak üzere, Autschwitz'e
gitti. Nazilerin ölüm kampýnda
ölenlerin anýsýna düzenlenecek
törende, Türkiye'yi Gül temsil
edecek. Törene, çok sayýda
devlet ve hükümet baþkaný
katýldý.

SCHRÖDER:  “UTANÇ  
DUYUYORUM”

Almanya Baþbakaný Gerhard
Schröder, Berlin'deki Alman Ti-
yatrosu'nda yapýlan anma töre-
ninde, demokratik Almanya'nýn
temsilcisi olarak eski Nazi top-
lama kamplarýnda öldürülenler
ve bu kamplarda cehennemi
yaþamak zorunda kalan insan-
lar için utanç duyduðunu söyle-
di. Ýsrail'in Berlin Büyükelçisi Þi-
mon Stein ise, Almanlarýn de-
mokrasi sýnavýnýn henüz ta-
mamlanmadýðýný belirtti. Stein,
haftalýk Die Zeit Gazetesi’ne
yaptýðý açýklamada, Saksonya
Eyalet Meclisi'nde aþýrý saðcý
milletvekillerinin, Auschwitz'de
ölenler için düzenlenen saygý
duruþu sýrasýnda toplantý salo-
nunu terk ettiklerini hatýrlata-
rak, 'Demokrasi sýnavý tamam-
lanmadý. Çünkü demokrasiler,
savaþtan sonra refaha baðlý ol-
du. Ancak bu refah çökmeye
baþlarsa ne olur? O zaman de-

mokrasi de mi çökecek? Yoksa
tüm zorluklara karþý koyabile-
cek mi? Bu soru henüz yanýt-
lanmadý.'' dedi.

Bu  acýyý  hiç  kimse  unutamaz

Naziler, savaþta yaklaþýk 6.7
milyon Yahudi'yi katletti. Polon-
ya'da 1940'da kurulan Ausch
witz kampýnda, bir milyondan
fazla Yahudi öldürüldü. Kamp,
27 Ocak 1945'te Sovyet Ordu-
su'nca ele geçirildi ve kamptaki
insanlar özgürlüklerine kavuþ-
tu. Naziler, Polonya'da, 7 ölüm
kampýnýn yanýsýra binlerce ça-
lýþma kampý ve ölüm merkezi
kurdu. Kamplarda, Yahudilerin
yanýsýra rejim muhalifleri, Çin-
geneler ve eþcinseller de katle-
dildi.

Ausschwitz’in 60. yýldönümü
Alman  Baþbakaný  SCHRODER:  UTANÇ  DUYUYORUM

Avusturya  Baþbakaný  SCHÜSSEL’den MESAJ GELMEDÝ!

“Ýlk önce geldiler komünistle-
ri alýp götürdüler. Ben sesimi
çýkarmadým. Beni ilgilendir-
miyordu. Sonra, Yahudileri
aldýlar toplama kamplarýna,
iþkenceye götürdüler. Ben yi-
ne sesimi çýkarmadým. Çünkü
bana göre birþey yoktu. Son-
ra Sosyal Demokratlarý vur-
maya, hapse atmaya, topla-
ma kamplarýna götürmeye
baþladýlar. Ben yine sesimi
çýkarmadým. Çünkü bana do-
kunan yoktu. Birgün kapým
çalýndý. Beni alýp toplama
kampýna götürdüler. Ýþkence-
ye... Hiç kimse ses çýkarmadý.
Çünkü ses çýkaracak kimse
kalmamýþtý...”

N. MÜLLER

Nazi toplama kamplarýndan
kurtulabilen Alman Papaz

Hakkýzlýk karþýsýnda 
ayaða kalkalým
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• Türk mafyasý, Orta Asya'dan
Avrupa'ya kadar olan bölgede
uyuþturucu ticaretini denetimi
altýnda tutuyor.
• Türk mafya gruplarý, eroin-
den elde ettikleri parayý kurdu-
ðu taþeron firmalarla aklama
yoluna gidiyor. Türkler, bunun
için restoran, bar ve hazýr yiye-
cek satýlan iþyerleri ile emlakçý
ve araç tamir atölyeleri gibi iþ
alanlarýný kullanýyor. Özellikle
Avusturya’nýn baþkenti Viyana
baþta olmak üzere, Berlin,
Rotterdam, Amsterdam baþ-
kentleri bu iþin merkezi duru-
munda. 

UYUÞTURUCU  ÖLÜMLERÝ  

Avrupa Uyuþturucu ve Uyuþtu-
rucu Baðýmlýlýðý Ýzleme Merke-
zi'nden rakamlar:
• 1999-2002 arasýnda AB üyesi
15 ülkedeki 100 binden fazla
genç aþýrý dozdan öldü.
• Aþýrý dozda uyuþturucudan
ölenler, genellikle uzun zaman-
dýr uyuþturucu baðýmlýsý olan
20-40 yaþ arasýndaki erkekler.
• AB üyesi ülkelerde eroin ba-
ðýmlýlarýnýn temel ölüm nedeni
aþýrý doz.

ABD  raporu:
“Türkiye,  uyuþturucu  köprüsü”

ABD narkotik raporunda Türki-
ye'nin, Asya ile Avrupa arasýn-
daki en önemli uyuþturucu ge-
çiþ noktalarýndan biri olduðu
belirtildi.

ABD’de yapýlan ve Türk narko-
tik þube müdürlerinin de katýl-
dýðý “uluslararasý uyuþturucu
kaçakçýlýðý” konulu toplantýlar-
da, Türk yetkililere uyuþturucu

trafiðiyle ilgili bir rapor sunul-
du. 
Bu rapora göre, “Türkiye, uyuþ-
turucu kaçakçýlýðý üretimi ve
daðýtýmý açýsýndan Güneydoðu
Asya ile Avrupa arasýndaki en
önemli geçiþ noktalarýndan
biri” konumunda. 

TÜRKÝYE  ÜZERÝNDEN  ABD'YE
DE  UYUÞTURUCU
GÖNDERÝLÝYOR  

15 gün boyunca ABD’de ulus-
lararasý uyuþturucu kaçakçýlýðý
konusunda ABD’li yetkililerden
bilgi alan Türk narkotikçilerine
sunulan rapor, Türkiye'nin sa-
dece Avrupa için deðil, ABD
için de köprü görevi gördüðü-
nü ortaya koydu. 

Türkiye üzerinden geçen uyuþ-
turucunun bir bölümü de
ABD’ye gönderiliyor. 

Rapora göre, Türkiye uyuþturu-
cu kaçakçýlýðý ve eroin yapýmýn-
da kullanýlan baz morfin üreti-
mi açýsýndan önde gelen ülke-
lerden birisi. 

UYUÞTURUCUNUN  
ÝZLEDÝÐÝ  YOL  

Türkiye'ye ulaþan uyuþturucu
kimyasallarýnýn ana üretim yeri
ise Afganistan. Pakistan'dan
geçirilen uyuþturucu, Ýran üze-
rinden Türkiye’ye ulaþýyor. De-
niz yoluyla taþýnan uyuþturucu
Akdeniz, Ege ve Marmara De-
nizi kýyýlarýndan Türkiye'ye geçiþ
yapýyor. Kaçakçýlar, Azerbaycan
ve Gürcistan yollarýný da kulla-
nýyor. 
Türkiye, tüm çabalara karþýn u-

luslararasý uyuþturucu kaçakçýlý-
ðýnda önemli merkezlerden biri
olma özelliðini koruyor. 

TÜRKÝYE'DE  UYUÞTURUCU
KULLANIMI  ARTTI

Türkiye merkezli uyuþturucu
kaçakçýlarý faaliyetlerini birçok
noktaya yaymýþ durumda. Bun-
lardan bazýlarý, Ýran-Türkiye sýn-
ýrýnýn Ýran tarafýnda bulunan
laboratuvarlara ortak.
Batý Avrupa'ya gönderilen eroi-
nin büyük bölümü de yine

Türkiye merkezli kaçakçýlarýn
kontrolünde. 
Türkiye'de uyuþturucu kullanýmý
ve kaçakçýlýðý ile mücadelede
atýlan adýmlara da yer verilen
raporda, uyuþturucu ile müca-
dele kapsamýnda kurulan alkol
ve madde baðýmlýlýðý araþtýrma
tedavi merkezlerinin maddi im-
kansýzlýklar sebebi ile yeterince
hizmet veremediðine deðinildi.
Raporda ayrýca, Türkiye'de u-
yuþturucu kullanýmýnýn son yýl-
larda artýþ gösterdiði de vurgu-
landý. 

AB polis örgütü EUROPOL gözüyle Türk mafyasý:

“Viyana, Türk mafya 
babalarýnýn merkezi”

Anadolu Ajansý ve CNN-Türk’ün verdiði habere göre Avrupa Birliði polis teþkilatý
Europol'ün Türkiye hakkýndaki deðerlendirmeleri þöyle: 
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Roma- Ýtalyan doktorlara göre,
cep telefonuyla fazla mesajlaþ-
mak saðlýða zararlý. Doktorlar,
SMS mesajý çeken bir hastanýn
durumunu, SMS koliklere örnek
olarak gösteriyor. Ýtalya'da yay-
ýmlanan La Repubblica ve Il
Messaggero gazetelerinin
yarýmþar sayfa ayýrdýðý ha-
bere göre, doktorlar,
özellikle gençleri,
cep telefonlarýyla
aþýrý mesaj-

l a þ -

manýn parmaklarda akut kiriþ
(tendon) iltihabýna yol açabile-
ceði konusunda uyarýyor. Dok-
torlar, Ýtalya'nýn kuzeyindeki Sa-
vona bölgesinde, cep telefo-
nundan günde en az 100 kýsa
mesaj gönderen 13 yaþýndaki

bir kýz çocuðunun ortope-
dik tedaviye gereksi-

nim duyduðuna dik-
kat çekti.  Ýltihap
önleyici ilaç verilen
çocuða, ellerini
dinlendirilmesi tav-

siye edildi. Çocuk
Haklarý Derneði Tele-

fono Azzurro için yakýn
zamanlarda yapýlan bir a-
raþtýrmaya göre, Ýtalyan

çocuklarýn yüzde 37'si
“cep telefonu müptela-

sý”.Uzmanlara göre, genç-
ler arasýnda çok fazla cep tele-
fonu kullanýmý, uyarýya karþý
aþýrý duyarlýlýk gösterme haline
ya da ruhsal sarsýntýlara bile
neden olabiliyor.

SMS atmadan önce iyi düþünün!

Brigitte Jank
Viyana Ticaret Odasý Baþkaný

1122-1155  MMaarrtt  22000055  TTiiccaarreett  OOddaassýý  SSeecciimmlleerrii!!

Ticaret Odasýnýn en güçlü partigrubu
olan Wirtschaftsbundu seçin!
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Türkiye ilaç sektörünün içler
acýsý durumu, Die Presse Ga-
zetesi’nin 22 Ocak tarihli hafta
sonu sayýsýnda (25.sayfa), “AB:
Türkiye Patentleri Korumalý”
baþlýðý ile yayýnlandý. Bu haberi
aþaðýda olduðu gibi dikkatlere
sunarken Türk vatandaþlarýnýn
ilaç sýralarýndaki üzüntü verici
resminin, Avusturyalý muha-
birler tarafýndan nasýl görüldü-
ðünü de aþaðýda bulabilirsiniz. 

Türkiye’deki  ilaç  endüstrisi,  
ilaçlarý  kopyalayarak  ayakta

duruyor!

Saat daha sabahýn altýsý bile
deðil ama devletin Galata’daki
Göz Kliniði’nin önünde 70
hasta soðukta bekliyor. So-
ðuktan titreyen hastalarýn
bekleme odasýna alýnmalarý için
daha bir saat geçmesi gereki-
yor. Bekleyenlerden biri, yolu
tesadüfen buraya düþmüþ olan
bir yabancýya öfkeyle “Biz böyle
mi AB’ye gireceðiz?” diye
soruyor. Türkiye’de gerektiði
kadar finanse edilmeyen saðlýk
sisteminin düzeltilmesi, AB’nin
takviminde yer almýyor. AB’nin
kendi endüstrisinin durumu ise
farklý bir olay. Komisyon giriþ
müzakerelerine baþlama kararý
alýndýktan sonra, Türk Baþba-
kan’a ilaçlarýn patent haklarýnýn
korunmasý konusunda bir nota
gönderdi.  Türkiye’deki ilaç en-

düstrisi eskiden beri yabancý
ilaçlarý kopyalayarak ayakta
duruyor.Türk yasalarý buna izin
veriyor. Böylece hastalar satýn
alamayacaklarý kadar pahalý o-
lan ilaçlarý alabiliyor. Bundan
devlet ve yerli endüstri de karlý
çýkýyor. 

Brüksel  daha  güçlü

Ancak WTO’nun kurallarýna
göre Türkiye’nin 1.1.2000’den
itibaren uygulamayý deðiþtir-
mesi gerekiyordu. Gümrük Bir-
liði’nin imzalanmasý ile bu
kurallarýn 1.1.2001 tarihine ka-
dar uygulamaya geçirileceði
taahhüt edilmiþti. Ama deðiþen
bir þey olmadý. Muhalefet, pa-
tent konusunu AB ile müzake-
relerde koz olarak kullanmayý
öneriyor. Ancak Brüksel daha
güçlü ve bu konuda yasal a-
dýmlar atmakla tehdit ediyor.
Böylece Ankara harekete geç-
mek zorunda kalýyor. 
Bundan sonra piyasaya yeni ilaç
sürmek isteyen firmalar altý yýl
süreyle korunacak. Türkiye’de
üretilen ya da üretilmesi iste-
nen generika bunun dýþýnda
tutuluyor. Avrupa’daki ve
ABD’deki firmalarýn  böylece
270 ila 600 milyon dolar daha
gelir saðlayabileceðine dair
tahminler var. Türkiye’de ol-
dukça karýþýk olan ilaç piyasa-
sýnda fiyatlarda bir patlama o-
lup olmayacaðý henüz belli de-

ðil. McKinsey Türkiye’de saðlýk
sigortalarýna yüklenecek masra-
fý, 14 milyon dolar olarak tah-
min ediyor.  Galata’daki göz kli-
niðinin önünde saat yediye
doðru arbede yaþanýyor. Kuyruk
oldukça uzadý. Kapý açýlýnca

yan taraftan bir grup öne geç-
meye çalýþýyor. Birbirlerini dö-
venler oluyor, yaþlý kadýnlar að-
lýyor. Patent ihtilafý Türk saðlýk
sistemini yalnýz uzaktan etkili-
yor. 

(Die Presse, 22.01.2005)

Türk vatandaþlarýnýn içler acýsý durumu

0699 17 00 05 74
Filiz KILIÇ   

0699 11 55 55 64
Cafer KILIÇ

DDeevvrriieennttggaassssee  44//11,,  AA-11119900  WWiieenn,,
EEiinnggaanngg::  LLiieecchhtteennwweerrddeerr  PPllaattzz  44  
(Bank Austria´nin yaný, Wirtschaftsuniversität, Verkehrsamt´ýn karþýsýnda)

UUllaaþþýýmm:: U4 
U6     
37A                            
35A 
D           
37/38  

AALLMMAANNCCAA  KKUURRSSLLAARRII
vvee

DERS  YARDIMI
Kurs ücretleri: 50 € ile 80 €

arasýnda deðiþmektedir.

AAddrreess::

D.A.F.I KILIC & KILIC OEG

DDeutschkurse & AAufgabenbetreuung zur FFörderung der IIntegration

(Spittelau)
(Spittelau veya Nussdorferstraße)
(Glatzgasse)
(Heiligenstädterstraße/
(Liechtenwerderplatz)
(Nussdorferstraße)



Fabrikadan Halka 
Direk Satýþ Maðazasý

Siebenbrunnengasse 46 
1050 WIEN

TEL&FAX : 01 865 15 42
MOBIL : 0699 186 51 543

579,-
WONNE 3 Açýlýr

429,-

Yün Battaniye (Çift Kiþilik)
Tek Kiþilik 29,- 39,-

Yemeni Sandýðý (Çemberlik) 89,- Çocuk Koltuðu 49,-

Mink Battaniye (Battal Boy) 49,- Pike Örtüler (Çift Kiþilik)
Tek Kiþilik 19,- 24,-(Çift Kiþilik)

Açýldýðýnda ca. 150x200 cm
Tamamen sert sünger ile imal edilmiþtir.
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Azra’ya Avusturya’dan 
reklam ödülü!

Viyana- Dünya güzeli Azra Akýn'ýn, Ýstanbul siluetli Türkiye
reklam afiþi, Avustuya'nýn Kurier Gazetesi’nde Kasým ayý reklam
birincisi seçildi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'ndan edinilen bilgiye
göre, Avusturya'da günlük çýkan 250 bin tirajlý Kurier Ga-
zetesi’nin, okuyucularý ve reklam uzmanlarý arasýnda yaptýðý
ankette, ''Güneþ batarken Ýstanbul'' afiþi en beðenilen reklam
sýralamasýnda birinci oldu. 

Kavurucu sýcak dalgasý riski,
insanlarýn sayesinde en az iki
kat artmýþ. 
Nature Dergisi’nde yayýmla-
nan araþtýrma sonuçlarýna gö-
re, geçen yaz Av-
rupa'da, 16. yüz-
yýldan bu yana
görülen en yük-
sek sýcaklýklar ya-
þandý. Dergi, in-
sanoðlunun at-
mosfere saldýðý
bazý gazlarýn se-
ra etkisi yarattýðý-
ný ve bu nedenle
sýcaklýklarýn iki-

dört kat arttýðýný açýkladý. 
Britanya'da yapýlan araþtýrma-
ya göre, insan faaliyetleri sý-
caklýklarýn artmasýnda önemli
yer tutuyor. 

Her yaz daha sýcak olacak

Yeni Vatan

Gazetesi,

Kurumunuzu

50.000 

baskýsý ile

Avusturyanýn

her yerine

taþýyor.

Reklam vermek için baþvuru telefonumuz.

Ergün Sert 0699 11 64 03 22



Viyana Edirne / Edirne Viyana
Kapalý Vagonda

Müjde!!!

Büyük
Çocuk
Yataksýz Çocuklar 
Araba
Minibüs  

Not:Ýlk Tren 24.06.2005 tarihinde saat 23.00'de
Viyana'dan hareket edecektir.

UTC Reisen GmbH

Neilreichgasse 23 1100 Wien

Tel.: +43-1-600 80 80 Fax: +43-1-600 80 80 80

OOppttiimmaa  BBiillggii  hhaattttýý:: 664411  8866  8866  
email: optima@utctouristik.at

Tek Yön
Tek Yön
Tek Yön
Tek Yön
Tek Yön

100,-
50,-
30,-

224,-
266,-



Sayfa 18 Sayý 52

YENÝ VATAN GAZETESÝ

POLÝTÝKASANAT

Viyana-    Hayattaki en büyük
ney ustalarýndan neyzen baþý
Niyazi Sayýn, öðrencisi ve yine
büyük neyzenlerden Ömer Er-
doðdular, ud üstadý Necati Çe-
lik ile oðullarý Ahmet Erdoð-
dular (ses) ve Celaleddin Çelik

(tanbur) ve kanuni Sofia Lamb-
ropoulou, Makam Hane Derne-
ði tarafýndan 11 günlüðüne Vi-
yana’ya davet edildiler. Yeni
Vatan Gazetesi’ni de ziyaret e-
derek, Viyana’da verecekleri
konserler hakkýnda bilgi veren

grup, iki konser
ile uluslararasý
bir öðrenci top-
luluðunun katýl-
dýðý ud ve ney
w o r k s h o p l a r ý
düzenledi. Avus-
turya, Türkiye,
Yunanistan, Al-
manya, Belçika,
Ýsviçre ve Ýspan-
ya’dan gelen öð-
renci topluluðu,
Schloss Pötzle-
insdorf’da bir
hafta süreyle ney
ve ud enstrum-
anlarý ve makam
müziði teorisi ü-
zerine birinci el-
den bilgi edinme
fýrsatýný buldu.

Bu müzikal haftasýnýn doruk
noktasý, heyetin 10 Þubat’ta
Währing Belediye binasýnda ve
14 Þubat’ta Ýnterkulttheater’da
vermiþ olduklarý ve Avusturyalý-
Türk dinleyici kitlesini hayranlýk
içinde býrakan konserler oldu.
Özel bir sürpriz olarak neyzen
baþý Niyazi Sayýn, 10 senelik bir
aradan sonra Währing Beledi-
yesi merasim salonunda müzik
heyeti ve
öðrencile-
rin eþliðin-
de tekrar
s a h n e y e
çýktý.

Konserler
ve work-
shoplar, a-
ralýk ayýn-
da kuru-
lan Ma-
kam Hane
D e r n e ð i
çalýþmala-
rýnýn baþa-
rýlý bir baþ-

langýcý oldu. Derneðin amacý,
Makam Müziði’nin ders, work-
shop, konser ve konferanslarla
müzik dünyasýnda yer edinme-
sini saðlamak. Mart ayýndan iti-
baren, dernek ney, ud ve rebab
enstrümanlarý üzerine kurslar
vermeye de baþlayacak. Daha
ayrýntýlý bilgiyi www.makamha-
ne.com adresinden bulabilirsi-
niz.

Viyana’da büyüleyen konser

Usta
Neyzen
Niyazi

Sonya Siegert
Makamhane
Derneði

Ömer 
Erdoðdular

Necati Çelik



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

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

Eðer Belediye Sarayý meydaný ateþli gösterilere mekan olu-
yorsa, bu WÝEN ENERGÝE´ siz düþünülemez. Siz de bu sene
21.01- 06.03.05 tarihleri arasýnda saat 9´dan 23´e kadar
yapýlacak olan bu muhteþem buz þölenini kaçýrmayýn.

Muhteþem  dansçýlar  ve  buz  prensesleri
Belediye  Sarayý  meydanýnda  buluþuyor.
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Viyana- “Özlem” adýnýn kýz ismi
olup olmadýðýný araþtýrmadan,
“askere çaðrý” belgesi gönde-
ren Avusturyalý yetkililer, Avus-
turya vatandaþý Türk kýzý ve a-
ilesinin  zor anlar yaþamasýna
neden oldu . Yaklaþýk bir ay ka-
dar önce “askere çaðrý” belgesi
alan  Özlem Adýgüzel,  ilk önce
bunu bir þaka sandý ve mektu-
bu dikkate almadý. Ancak olay-
dan  þüphelenerek yetkilileri a-
rayan Özlem “Hayýr, askere ge-
leceksin.„ denilince baygýnlýk
geçirerek “Ben bir bayaným!„
dedi. Olay þöyle geliþti: Birgün
sabah 05:00`te Özlem Adýgü-
zel`in Viyana Favoriten`de bu-
lunan evine gelen polis, 18 ya-
þýndaki genci askere götürmek

üzere almak istediklerini belirt-
ti.  Olay karþýsýnda þaþýran an-
ne, askere almak istedikleri
gencin kýzý olduðunu belirttik-
ten sonra, derhal Özlem’i bula-
rak pasaportu ile birlikte en
yakýn karakola gitmesini ve bu
yanlýþlýðýn tamamen giderilme-
sini saðladý. Türkiye’den alýþtý-
ðýmýz bu yanlýþlýk, böylece
Avusturya’da da gerçekleþmiþ
oldu. 
“Bundan sonra böyle sorunlar
ile karþýlaþan bayanlar aldýklarý
mektuplarý ciddiye almalýdýr.„
diyen bir yetkili, “Biz Türk adla-
rýndan, kiþinin bayan mý, erkek
mi olduðunu her zaman an-
layamýyoruz. Kusura bakma-
yýn.” dedi.

Avusturya’da, Türk kýzýna “Askere gel çaðrýsý”!
KKaayyýýtt  ssiisstteemmiinnddee  yyaappýýllaann  yyaannllýýþþllýýkk  ssoonnuuccuu  TTüürrkk  kkýýzzýý,,  aasskkeerree  ggööttüürrüüllmmeekk  üüzzeerree  ppoolliiss  ttaarraaffýýnnddaann  eevviinnddeenn

aallýýnnmmaakk  iisstteennddii..  BBuunnuu  dduuyyaann  ÖÖzzlleemm  AAddýýggüüzzeell  aaddllýý  TTüürrkk  kkýýzzýýnnýýnn,,  bbaayyggýýnnllýýkk  ggeeççiirreerreekk  
““BBeenn  bbiirr  bbaayyaannýýmm!!„„  ddeeddiiððii  iiffaaddee  eeddiillddii..

Avusturya’da askere
çaðýrýlan
Özlem Adýgüzel

AArrssaayyýý  aallýýnn  yyookkssaa  TTüürrkklleerr
kkaappaaccaakk!!

Kýsa adý SPÖ olan Avusturya
Sosyalist Partisi’nin bir belediye
baþkanýnýn bir arsa konusunda-
ki tavrý þaþkýnlýk yarattý. Hürriyet
Avrupa Gazetesi’nin verdiði
habere göre Avusturya`daki
Pöttsching kenti Belediye Baþ-
kaný Irene Izmenyi`nin bir
kooperatife “Arsayý siz alýn,
yoksa kalabalýk bir Türk ailesi
alacak. Bunu istemiyorum“ de-
diði iddiasý ortalýðý karýþtýrdý.

Avusturya`nýn Pöttsching kenti
SPÖ’lü Belediye Baþkaný Irene
Izmenyi`nin  bir kooperatif þir-
ketine yönelttiði teklif büyük
tepkilere neden oldu.
Erste Burgenlandische Gemein-
nützige Siedlunggenossen-
schaft (ESBG) adlý kooperatifin
31 Ocak`ta tüm belediye mec-

lis üyelerine bir mektup gönde-
rerek, Belediye Baþkaný Irene
Izmenyi`nin kendilerinden Wi-
ener Neuestaedter Strasse 1
adresindeki arsayý satýn alma-
sýný istediði belirtildi.

Tanýk  var
10 sayfalýk yazýda belediye baþ-
kanýnýn þu sözlerine özellikle
dikkat çekiliyor: “Arsayý siz alýn,
yoksa kalabalýk bir Türk ailesi
alacak. Onlarýn orada oturma-
sýný istemiyorum.”
ESBG Müdürü Peter Schlappal,
yaptýklarý görüþmede Belediye
Baþkaný Izmenyi`nin  aynen bu
kelimeleri kullandýðýný söyler-
ken “Bunu o gün toplantýda
hazýr bulunan diðer yönetim
kurulu üyeleri de doðrulayabi-
lir” þeklinde konuþtu.

Saptýrýldý!
Belediye Baþkaný Irene Izmenyi

ise iddialarý yalanlarken
Pöttsching`deki Türk-
lerle iyi bir iliþkisi oldu-
ðunu bildirdi. Baþkan,
“Kullandýðým cümlele-
rin anlamý Peter Sch-
lappal tarafýndan de-
ðiþtirildi. O gün çevre-
nin genel görünümünü
kastetmiþtim. Arsa ve
üzerindeki ev Türk aile-
sine satýlsaydý, ev aynen
kalacaktý ve yenilen-
meyecekti. Bu da çevre-
nin güzelleþmesini en-
gellemiþ olacaktý. Bunu
engellemek istediðim
için kooperatiften arsa-
yý satýn alýp yenilemesi
teklifinde bulundum. Elbette o-
rada Türkler de oturabilir” dedi.

Bu arada, arsanýn hemen
yanýnda belediye baþkanýnýn
oðlunun oturduðu belirtildi. 

SPÖ Partisi’ndeki birçok Türk
asýllý üye SPÖ’nün yabancýlarý
kullandýðýný ifade etti. Birçok
üye ya Yeþiller Partisi’ne ya da
ÖVP Partisi’ne kaymaya baþla-
mýþ durumda. 

SPÖ’lü Belediye Baþkaný Türkleri üzdü!
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PIZZA
SCHNITZEL
SPAGHETTI
BALIK

Bütün paket Pizzalarýmýz 5 Euro olup,

1Kutu meþrubat bedavadýr.
Öðlen Menüsü:

Sebze Çorbasý, Schnitzel ve Salata

Adres: Märzstrasse 61 1150 Wien Tel.: 01/231 20 44
Rezervasyonlarýnýz için 15 kiþilik yerimiz vardýr.

4,90,-

15 Viyana’da
Devren Kiralýk Dükkan

ÞÞeehhiirr  MMeerrkkeezziinnddee,,  aannaa  ccaaddddee  üüzzeerriinnddee  hhaazzýýrr
MMüüþþtteerriissii  oollaann  CCeepp  tteelleeffoonnuu  üüzzeerriinnee  ççaallýýþþaann  ddüükkkkaannýý-
mmýýzzýý  aaiilleevvii  nneeddeennlleerrddeenn  ddoollaayyýý  ddeevviirr  eeddiiyyoorruuzz..
ÝÝsstteenniilliirrssee  GGaassttrroonnoommii  aallaannýýnnddaa  iiþþlleettiilleebbiilliinniirr..

NNÖÖ-  HHoollllaabbrruunnnn

••  33  kkaattllýý
••    441100mm²²

••BBaahhcceellii  vvee
ddeeppoossuu  vvaarrddiirr

••HHeerrsseeyy  ddaahhiill  11000000,,-
kkiirraa  

••PPrroovviizzyyoonnssuuzz

Serkan Çetin
TTeell..::  00669999  112222  4499  553300

21.  Viyana’da  alýþveriþ  merkezi  içerisinde
hazýr  müþterisi  olan.  Çalýþýr  durumdaki
Schnitzel,  Pizza  ve  Döner  üzerine  Çalýþan
Dükkanýmýzý  Devren  kiralýyoruz.

Devren Kiralýk

••3322mm²²  DDüükkkkaann                            ••2255mm²²  KKeelllleerr

••KKiirraa::  227711  iinnkkll..BBkk..

MMüürraaccaaaatt:: 00666644  115555  3322  1133
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ATF, Avusturya Türk Dernekleri
olarak 1976 yýlýnda kurulmuþ
olup, Avusturya`nýn bütün
bölgelerinde faaliyet göster-
mektedir. 1994 yýlýnda Türk
Kültür Dernekleri bir araya ge-
lip Çatý kuruluþunu tamam-
layarak Avusturya Türk Fede-
rasyonu’nu kurmuþtur. Avus-
turya Türk Federasyonu bir sivil
toplum örgütüdür. Federas-
yonun amacý, Avusturya`da
yaþayan Türklerin, Avusturya-
lýlarla uyum içerisinde yaþama-
larýný saðlamak, onlarýn sosyal,
ekonomik ve siyasi haklarýný
tespit etmek ve bunlara uygun
çözüm yollarý bulmaktýr. Avus-
turya Türk Federasyonu, 1. ve
2. Kuþak gençlerin sorunlarýna
yardým etmek amacýyla Gençlik
Kollarý’ný kurmuþtur. Ayrýca
Türkiye`den gelen üniversite
öðrencileri için, Öðrenci Der-
nekleri de kurmuþtur.

Aktiviteler
- Konferanslar
- Seminerler
- Vatandaþlýk kampayanlarý
- Birlikte ibadet yapmak

- Ramazan þenlikleri ve düzen-
lemeleri
- Folklor ve müzik
- Seçimler hakkýnda yönlendir-
me
- Komþu ziyaretleri
Gençler  için
- Açýk oturumlar
- Bilgi yarýþmalarý
- Konferanslar
- Eðitim kurslarý ve seminerler 
- Kültürel düzenlemeler
- Öðrenim yollarý konusunda

danýþmanlýk
- Gençlik kollarý
Çocuklar  için
- Uyum saðlama konusunda
yönlendirme
- Okul ve aile iþbirliði
- Yaz kurslarý
- Yardýmcý etütler ve dersler
- Gezi günleri
- Haftasonu kurslarý
- Çeþitli sportif aktiviteler
Kadýnlar  için
- Üye toplantýlarý

- Yardým düzenlemeleri
- Aile gezileri
- Almanca kurslarý
- Eðitim seminerleri
- Konferanslar
- Sempozyumlar
- A.T.F
- Sportif faaliyetler
- Toplantý
- ATF iftar yemeði
Avusturya  Türk  Federasyonu    
Bürosu  Ýrtibat  numarasý
01/  350  58  64  

Türk Federasyonu’nda yeni yönetim, “yeni anlayýþ”!

Türk Federasyonu kendisini þöyle tanýtýyor

Viyana-  MA17 olarak Viyana
Belediyesi’ne baðlý çalýþan ve
Viyana’da yaþayan yabancýlarýn
uyum sorunlarýndan sorumlu o-
lan Belediye Meclisi, geçtiðimiz
günlerde Türk Federasyonu’nu
ziyaret etti. MA17’nin 20. Viya-
na çalýþanlarý ve Uyum Bakaný
Basýn Sözcüsü Eipeldauer’ýn da
katýldýðý toplantýda, Türk Fede-
rasyonu Baþkaný Satýlmýþ Yalçýn,
Baþkan Yardýmcýsý Feyzullah An-
dak ve tüm yönetim kurulu üye-
leri, misafirlerine büyük hürmet
ve saygý gösterdi. MA17 çalýþan-

larý, Türk Federasyonu ile ayný
bölgede olmalarý nedeni ile Türk
toplumuna komþuluk iliþkileri
baþta olmak üzere, çeþitli sorun-
larýnda yardýmcý olmak istedikleri-
ni ifade ettiler. Türk Federasyonu
temsilcilerinin çalýþmalarýný tanýt-
týklarý toplantýda, Türk toplumu-
nun sorunlarý hakkýnda konuþma-
lar yapýldý. 
Federasyon üyeleri, MA17 gibi
çeþitlilik ve uyumdan sorumlu
belediye meclislerinde, Türk genç-
lerine de iþ verilmesini talep etti-
ler.

Genel Baþkan
Yardýmcýsý
Feyzullah
Andak

Genel Baþkan
Satýlmýþ
Yalçýn

Avusturya Türk Federasyonu’na seçilen yeni yönetim, çalýþmalarýna “yeni bir anlayýþ”la
devam edeceðini bildirdi. Türk Federasyonu, MA17 memurlarýný merkezinde aðýrladý. 
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WIEN ENERGIE 7. Bölge,
8 Nisan 2005 tarihine
kadar Mariahilfer Str.
63´deki adresinde, dün-
yadaki çeþitli enstrüman-
larýn bulunduðu bir ser-
giye ev sahipliði yapýyor.
Giriþ ücretsizdir.

Christa ve Günther Hö-
sele´nin müzik enstrüm-
anlarý koleksiyonu, yakla-
þýk 1500 parçadan olu-
þup, beþ ayrý kýtadan gel-
mekte. Koleksiyoncularýn
özellikle önem verdikleri
þey ise, enstrümanlarýn
tamamýyla doðduðu ül-
keden geliyor olmasý. Ko-
leksiyonda, doðduðu ül-
kesi þu anda var olmayan
veya kavmi daðýlmýþ, bir-
çok nadide çalgý aleti de
bulunuyor. 

Çeþitli kültürlerin müzik
aletlerinin sergilendiði bu
sergide, ayný zamanda
deðiþik kültürlerin yaþayýþ
tarzlarý, gelenek ve gö-
renekleri de yansýtýlmaya
çalýþýlýyor.    

Müzik aletlerinin çýkar-
dýklarý farklý seslerin yaný
sýra bazý enstrümanlarýn
binlerce yýllýk bir gelene-
ðe sahip olduðunu da
unutmamak lazým. Birçok
alet söylev, hikaye veya

kültürel töreler ile dolu. 

Dinleme istasyonlarý, ziya-
retçilerin birçok müzik ale-
tini akustik olarak dinle-
mesine olanak saðlýyor.
Yine birçok alet, çalmak
isteyen ziyaretçiler tarafýn-
dan çalýnabiliyor. Duvar-
daki renkli resimler ise,
insanlarýn geldikleri kültü-
rü, orjinal müzik aletleriyle
gösteriyor.

Viyana’daki Brezilya Dö-
vüþ Sporlarý Akademisi
iþbirliði ile gerçekleþtirilen
ABADA Capoeria gösteri-
siyle de, ziyaretçilere Ca-
poeria´nýn sadece bir Dö-
vüþ-Dans-Oyun tarzý ol-
madýðý, içerisinde daha
yoðun deðerler bulundu-
ðu gösteriliyor.

WIEN ENERGIE evindeki yeni sergi, “Sihir dünyasý ve mucize ses„
Yabancý kültürlerin müzik enstrümanlarý

WIEN ENERGIE HAUS
Mariahilfer Str. 63
A-1070 Wien
Ulaþým: 13A, 14A  ve
U3 Neubaugasse dura-
ðý. 

Açýlýþ saatleri:
Pazartesi-Çarþamba:
09:00  ile 18:00 arasý.
Perþembe: 09:00  ile
20:00 arasý.
Cuma: 09:00 ile 15:00
arasý.
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Frankfurt-  Almanya Yimpaþ’ýn
baþýnda bulunan Faik Gürler’in
gözaltýna alýnmasýndan sonra,
Yimpaþ’ýn kurtarýlmasý için yö-
netim tarafýndan görevlendiri-
len eski Aytaç Genel Müdürü
Abdurrahman Çiðdem de gö-
zaltýna alýndý. 
Hürriyet Avrupa’nýn verdiði ha-

bere göre, Almanya`nýn Mann-
heim kentinde altý ay önce gö-
zaltýna alýnan Yimpaþ Gm-
bH`nin Almanya Genel Müdü-
rü Faik Gürler’i kurtarmasý için
görevlendirilen Aytaç eski Ge-
nel Müdürü ve Milli Görüþ Teþ-
kilatý Ýnsani Yardým Kuruluþu
(IHH) eski Baþkaný Abdurrah-

man Çiðdem’in de gözaltýna
alýndýðý ortaya çýktý.

Baskýnlar  yapýldý
Ayný zamanda Ýsviçre`deki
Yimpaþ’ýn Yönetim Kurulu ü-
yesi olan Çiðdem’in gözaltýna
alýnmasý ile ilgili Hürriyet’e açýk-
lamada bulunan Mannheim
Savcýlýðý, “Þu anda içeride konu
ile ilgili olarak üç kiþi gözaltýnda
tutuluyor. Soruþturmanýn em-
niyeti açýsýndan isim açýklaya-
mayýz. Soruþturmalar çok geniþ
kapsamlý. 
Bu çok büyük bir dava. Önü-
müzdeki haftalarda da açýkla-
ma yapamayýz. Söyleye bilece-
ðimiz tek þey, son zamanlarda
aralarýnda Mannheim kenti
olmak üzere birçok yerde konu
ile ilgili olarak baskýnlarýn yapýl-
dýðýdýr” dedi.

Altý  aydýr  tutuklu
Faturalarýný maðdurlarýn para-
larý ile ödediði cep telefonu ile
sýk sýk seks hatlarýyla görüþtüðü
belirlenen Yimpaþ GmbH

Almanya Genel Müdürü Faik
Gürler, altý aydýr Mannheim`da
gözaltýnda tutuluyor.

Suç  duyurularý  yolda  
Savcýlýk Faik Gürler ile ilgili ola-
rak bir davanýn açýlmasý konu-
sunda da ayrýntýlý bir açýklama
yapmamakla birlikte, “Bu çok
kapsamlý bir olay. O yüzden bir-
þey söyleyemeyiz” açýklamasý ile
yetiniyor. Offenbach`ta faali-
yetlerini sürdüren Yimpaþ Mað-
durlarý Derneði Baþkaný Faruk
Asiltürk, 29 Ocak`ta üyeler için
bir toplantý düzenleyeceðini
belirterek, “Yimpaþ yöneticileri
birer birer içeriye alýnýyor. Bu
günlerde Faik Gürler’in kardeþi
olan ve Frankfurt`ta yaþayan
Hüseyin Gürler, Köln`de yaþa-
yan Yimpaþ Ýsviçre Yönetim
Kurulu üyesi Arif Altunbaþ ve
Hanau`da halen belediyede
danýþman olarak çalýþan Kamil
Çaðlar Kosalak hakkýnda, “nite-
likli dolandýrýcýlýk ve çete suçu
iþledikleri” gerekçesiyle hakla-
rýnda davacý olacaðým” dedi.

Yimpaþ’da sýrada hangi efendi var

Diyarbakýr- Þiþman kiþilerde ka-
raciðer kanserine daha fazla
rastlanýldýðý bildirildi. Dicle Üni-
versitesi (D.Ü) Týp Fakültesi
Gastroenteroloji Anabilim Dalý
Öðretim Üyesi Prof. Dr. Vedat
Göral, þiþmanlýðýn meme ve ka-
lýn barsak kanserine neden ol-
duðunun yýllardýr bilindiðini,
ancak son zamanlarda bu-

na karaciðer kanserinin de ek-
lendiðini belirtti. Düzensiz ve
dengesiz beslenme ile fast-
food ve stres gibi faktörlerin a-
þýrý þiþmanlýða neden oldu-
ðunu kaydeden Prof. Dr.
Göral, þöyle ko-
nuþtu: 

“Karaciðer kanseri yapan se-
beplerin baþýnda hepatit B ve C
virüsü, alkol, yer fýstýðý ile ba-
zen de kýrmýzý pul biberde
bulunan aflatoksin adý verilen

madde gelmektedir. 
Þiþmanlýkta, kanda bir takým
kanser yapýcý veya kanser öncü-
sü maddeler salgýlanmakta,
çevresel ve genetik faktörlerin
de etkisi ile karaciðerde kanser
geliþmektedir. Þiþman kiþilerde
karaciðer kanserine daha fazla
rastlanýlmaktadýr. Özellikle u-
zun süreli þiþmanlýklarda, ka-

raciðer fonksiyon testleri za-
man zaman yapýlmalý ve 6

ayda bir karaciðerin ultra-
son ile incelenmesi gerek-
mektedir.” Prof. Dr. Göral,
þiþman kiþilerin aþýrý ye-
mek, düzensiz beslenme

ile yaðlý gýdalardan uzak
durmasý gerektiðini sözlerine

ekledi.

Þiþmanlýk karaciðer kanserini tetikliyor
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1995 senesinden beri mobilyacýlýk
sektöründe olduklarýný belirten Hasan
Aþkar, tüm tecrübelerini Armoni
Mobilya`ya taþýyacaklarýný belirtti ve
ekledi: “Viyana`nýn 10. bölgesinde bir
aydýr faaliyet göstermekteyiz. Çalýþma
alanýmýz hazýr mutfak , halý ve ev tek-
stili üzerinedir. Müþterilerimizin
maðazamýzda hazýr mutfak üzerine
cok kapsamlý hizmet alma imkanlarý
vardýr. Ölçü ve istenilen þekle göre, bil-
gisayar ortamýnda mutfak taslaklarý-
mýz hazýrlanýr ve müþterilerimizin
beðenisine sunulur. Müþterimiz hazýr-
ladýðýmýz taslaðý beðendiði taktirde
en kýsa zamanda teslim ediyoruz. Ayný
zamanda hazýr mutfaða kombine edi-
lebilecek elektronik eþyalarý da (Örne-
ðin; fýrýn, ocak, buzdolabý, aspiratör,
bulaþýk makinasý gibi) temin edebilir-
ler. Ev tekstili üzerine de, uyku setleri,
yatak örtüleri ve havlu bornoz çeþitle-
ri bulunmaktadýr. Havlu ve bornozlarý-
mýz, Özdilek markadýr.

Hazýr mutfakta Armoni Mobilya
TANITIMSayý 52 Sayfa 27
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1.Allah:  Yaratan, yapýp-eden,
ezeli, ebedi olan, varlýðýnda
baþkasýna muhtaç olmayan,
eþsiz, ortaksýz kudret.
2.Afüvv: Affeden, hatalarý,
günahlarý baðýþlayan
3.Ahad: Zatýnda, varlýðýnda tek
olan.
4. Ahir: Sonu olmayan
5.A`lâ: En yüce
6.A`lem: En iyi bilen
7.Alim: Tüm bilgilerin kaynaðý
olan, herþeyi gereðince bilen
8.Alîm: Herþeyi bilen, bilgi
bakýmýndan eþi ve benzeri
olmayan
9.Aliyy: Yüceliðin kaynaðý ve
sahibi.Ulu.
10.Azîm: Ululuðun kaynaðý ve
sahibi
11.Azîz: Kudret ve onurun kay-
naðý ve sahibi. Çok güçlü, çok
onurlu
12.Bâri: Var eden, varoluþu
kotarýp yöneten
13.Basîr: Görme gücünün kay-
naðý, en iyi þekilde gören. Her-
þeyi gören.
14.Bâtýn: Gözle görülemeyen,
herþeyde kendinden bir güc
bulunan 
15.Bedî: Var eden, yarattýklarýný
ahenk ve güzellikle donatan
16.Berr: Ýyilik ve lütfu sonsuz
olan
17.Câmi: Toplayan, biraraya
getiren. Mahþer günü tüm ins-
anlarý, hesap vermek üzere hu-
zura toplayan.

18. Cebbâr: Yapýlmasýna karar
verdiði þeyi, dilediðinde zorla
yaptýran.
19.Ekrem: Cömertlerin cömer-
di, cömertliði sonsuz.
20.Evvel: Ýlk. Baþlangýcýna
zaman belirlemek söz konusu
olmayan
21.Fâlýk: Yarýp parçalayarak
ortaya yeni birþey çýkaran;
tohum ve dânelerin içinden
yeni ürün çýkaran .
22.Fâtýr: Yaratan. Birtakým varlý-
klarý yarýp parçalayarak yeni
varlýklara ve oluþlara vücut
veren
23.Fettâh: Açan. Fetih ve zafer
lütfeden.Kolaylýk saðlayan.
24.Gaffâr: Dilediðinden,
günahlarý beklenmedik þekilde
affeden.
25.Gâfir: Baðýþlayýcý, affedici.
26.Gafûr: Sürekli bir biçimde
günahlarý affeden.
27.Gâlib:  Her hal ve þartla ga-
lip gelen
28.Ganî: Zengin. Zenginliði sý-
nýrsýz olan. Yanýnda herkesin
yoksul kaldýðý kudret.
29.Haalik:Yaratan, var eden.
30.Habîr: Herþeyden en iyi bi-
çimde haberdar olan.
31.Hâdi: Hidayet veren. Doð-
ruya, iyiye ve güzele kýlavuzla-
mada en yüce kudret.
32.Hafiy: Lütufkâr.
33.Hâfýz: Koruyan, herþeyi hafý-
zasýnda tutan.
34.Hafîz: Koruyup gözeten.

Herþeyi kontrol ve gözetimi al-
týnda tutan.
35.Hakîm:Tüm hikmetlerin kay-
naðý. Her yaptýðýnda mutlaka
bir hikmet bulunan.
36.Hakk: Gerçeðin kaynaðý ve
belirleyicisi. Her yaptýðý ve emri
gerçeðe en uygun olan. Hakkýn
ve hukukun kaynaðý ve belir-
leyicisi.
37.Halîm: Davranýþlarýnda yu-
muþak ve þefkatli. Sertlik ve ka-
týlýktan uzak olan.
38.Hallâk:Yaratýþý sürekli olan.
Yarattýklarýnda sürekli yeni boy-
utlar ve türler oluþturan. Yara-
týþýndaki yoðunluk ve çeþitliliði
izlemek mümkün olmayan.
39.Hamîd: Her türlü övgünün
sahibi ve muhatabý olan.
Dilediðini, dilediði þekilde öven.
40. Hasîb: En iyi ve en hassas
biçimde hesap soran. Tüm
yarattýklarýný ince bir hesaba
uygun olarak var eden.
41.Hayy: Sürekli diri. Hayatýn
kaynaðý. Kendisi için ölüm söz-
konusu edilemeyen.
42.Ýlah: Tapýlmaya layýk tek
kudret. Yüce, eþsiz.
43.Kaadir: Kudretin kaynaðý ve
sahibi.
44.Kaahir: Yarattýklarý üzerinde
hüküm ve egemenlik kuran.
Dilediðinde kahýr ve baskýsýyla
sindiren.
45.Kadîr: Gücü herþeye ulaþan
her þeyde hissedilen.
46.Kâfî:  Hem kendisine hem
de yarattýklarýna yeten. Kullarý-

nýn her türlü istek ve ihtiyaçlarý-
na, araya baþkasý girmeksizin
cevap veren.
47.Kahhâr: Gerçeði örtüp, buy-
ruklarýna karþý çýkan inkarcýlarý
kahrý altýnda ezen.
48.Karîb: Çok yakýnda olan.
Kullarýna þah damarlarýndan
daha yakýn olan. Yakarýþ ve
çaðrýlarý duymada hiçbir ara-
cýya, alete gerek býrakmayan.
49.Kavî: Gücü bizzat kendinde
olan. Gücünü kullanmada hiç-
bir buyruða ve yönlendirmeye
muhtaç olmayan.
50.Kayyûm: Kudretin kaynaðý.
Kudretiyle herþeyi kývamýnda
tutan.
51.Kebîr: Tüm büyüklük ölçüle-
rinin kavrayamayacaðý þekilde
büyük olan.
52.Kerîm: Lütfu hep iþleyen,
cömert.
53.Kuddûs: Tüm kutsallýklarýn
kutsadýðý, tüm varlýðýn tesbih
edip yücelttiði.
54.Latîf: Gözle görülmeyen.
Lütfu ve baðýþý çok olan.
55.Mâlik: Sahip olan.
56.Mecîd: Cömertlik ve ululu-
ðun kaynaðý, cömert ve ulu.
57.Melik: Güç, saltanat ve
yönetimin en yüce sahibi.
58.Melîk: Mülk ve saltanatý
istediði gibi daðýtan.
59.Metîn: Her hal ve tavýr karþý-
sýnda sebat ve dayanýklýlýðýný
koruyan. Güçlü, zorlu.
60.Mevlâ: Koruyup gözeten,
destek veren. Sevdiklerinin her

ESMA’ÜL HÜSNA LÝSTESÝ
(Yalnýz tek kelimelik isim ve sýfatlar)
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hal ve þartta yanýnda bulunan.
61.Mucîb: En iyi þekilde, en
kýsa zamanda cevap veren.
Kullarýnýn istek ve yakarýþlarýna
aracýsýz cevap veren.
62.Muhît: Herþeyi çepeçevre
kuþatan.
63.Muhyî : Yaratan, hayat
veren. Ölüleri dirilten.
64.Mukît: Yarattýklarýnýn gýda
sistemlerini, beslenme tarzlarýný
belirleyen ve herbirinin gýdalan-
masýný yerli yerince düzenleyen.
65.Muktedir: Gücünü, kendisi

tarafýndan belirlenen ölçüler ve
planlar dahilinde görünür hale
getiren. Gücünden, yarattýklarý-
na belli oranlarda nasip veren.
66.Musavvir: Þekil, renk ve
desen veren. Görünüþ kazandý-
ran, görünüþü ahenkli kýlan.
67.Müheymin: Hükmü altýnda
tutan. Yarattýklarýnýn, kendisi
tarafýndan belirlenen ölçülere
uygunluðunu denetleyen.
68.Mümin: Ýnanan, güvenen.
Ýnsana birtakým emanetler býra-
kan. Güven ve iman sunan.
Kendisine iman edenlerle yakýn
iliþkiler içinde olan.
69.Müsteân: Darda ve zorda
kalanýn baþvurduðu, yardým
dilediði kudret. Kendisinden
yardým ve destek istenen.
70.Müteâl: Aþkýn, yüce. Akýl ve
bakýþ ölçülerinin ulaþamayacaðý
boyutlarda olan.
71.Mütekebbir: Ululuk ve yüce-
ligin kaynaðý olan.Kibre, böbür-
lenmeye sapanlarý hizaya geti-
ren.
72.Nasîr: Yardým eden. Yardým
etmede yer, zaman ve sýnýrý
kendisi belirleyen.
73.Nûr: Iþýk.Iþýðýn, aydýnlýðýn,

yol gösteriþin, erdiriþin kaynaðý
ve yöneticisi olan.
74. Rab: Besleyip, terbiye edip
eðiten. Yarattýklarýný belirlediði
bir programa uygun olarak,
bir takým hedeflere götüren.
Tekamülü proglamlayýp, yöne-
ten.
75.Rahîm: Rahmet ve merha-
meti sýnýrsýz olan. Dünya haya-
týný buyruklarýna uygun biçim-
de yaþayanlar, ölüm sonrasýnda
özel rahmetler sunan.
76.Rahman: Rahmeti sonsuz

olan. Kendisine inanan-inan-
mayan herkese rahmet ve mer-
hametinin tüm nimetlerini
ayrým yapmadan sunan.
77.Rakîb: Kontrol eden, gözley-
ip gözetleyen.
78.Raûf: Acýma, þefkat ve esir-
gemesi sýnýrsýz olan.
79.Refî: Yüceliðin sahibi ve tüm
yüceliklerin daðýtýcýsý olan.
Dilediðini, dilediði makam ve
yüceliðe çýkaran.
80.Rezzâk:Yarattýðý tüm varlý-
klarýn rýzýklarýný bol bol veren.
81.Samed: Tüm ihtiyaçlarýn,
niyetlerin, övgülerin, yakarýþla-
rýn yöneldiði eþsiz kudret.
82.Selâm: Esenlik, barýþ ve
mutluluðun kaynaðý.  Esenlik,
barýþ ve mutluluðun nasýl sað-
lanacaðýný gösteren.
83.Semî: En iyi þekilde iþiten,
duyan. Herþeyi iþitip duyan.
84.Þâkîr: Þükredenleri duyup
ödüllendiren. Kendisine þükre-
denlere teþekkür eden.
85.Þehîd: En yüce tanýk.
Herþeyi görüp gözetleyen. Ýnsa-
na görüp gözetleme ve tanýklýk
etme gücü veren.
86.Þekûr: Bütün þükürlerin yö-

neldiði kudret. Þükredenlere
daha fazlasýný veren. Þükreden-
lere teþekkür eden.
87.Tevvâb: Tövbeleri çok kabul
eden. Tövbe nasip eden. Kendi-
sine yönelenleri, bu yöneliþleri-
ni karþýlýksýz býrakmayan.
88.Vahhâb: Baðýþý sýnýrsýz olan.
Sürekli ve sýnýrsýz biçimde
baðýþta bulunan.
89.Vâhid: Sýfatlarýnda, özellik-
lerinde, tek ve biricik olan. Kul-
larýnýn ibadet ve yöneliþlerinde
kendisine herhangi bir varlýðý eþ
ve aracý tutmamalarýný isteyen.
90.Vâris: Bütün mülk ve saltan-
atlarý, sonunda kendine teslim
edildiði kudret. Dilediðini, dile-
diðine mirasçý kýlan. Barýþ se-
verleri mülk ve yönetime sahip
kýlmayý esas alan.
91.Vâsî: Kudret ve beliriþi süre-
çle birlikte açýlýp saçýlan. Varlýðý
sürekli geniþleten. Yaratýþý ve
yarattýklarýný dilediði þekilde ar-
týrýp geniþleten.
92.Vedûd: Sevginin kaynaðý o-
lan. Seven. Sevdiren. Sevme-se-

vilme iliþkisini kotaran.Tüm sev-
gilerin en son ve en yüce gaye-
si olan.
93.Vekîl: Gücü ve yönetimi kul-
lanan. Kendisine teslim olanla-
ra vekalet eden. Son söz ve yet-
kiyi elinde bulunduran.
94 Velî: Dost, yardýmcý, destek
veren. Kendisine inanlarýn dost-
luðunu kabul eden. Kendisine
inananlarýn en güvenilir dost o-
larak yalnýz kendisini kabul et-
melerini isteyen.
95.Zâhir: Her þeyde tecelli e-
den. Tüm yarattýklarýnda, ken-
disinden görünebilir izler, iþa-
retler bulunan.
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Birol  Kýlýç
Geçtiðimiz sayýda kendisine
Müslüman diyen herkesi Al-
lah’ýn ve Ýslam’ýn kitabý Kur’an-
ý Kerim-i okuyamaya, anlamaya
ve düþünmeye davet etmiþtik.
“Ýlk inen süre olan Alak Sü-
resi’nin birinci ayetinin (Yaratan
Rabbinin adýyla oku/çaðýr!)
mesajý nedir?” diye sormuþtuk.
“Kur’an-ý Kerim-i okumak, insa-
ný okumak ve onunla birlikte
alemi okumak demektir. Çünkü
bu sayede alemlerin Rabbi
Allah’ý anlayabiliriz.” demiþtik.
Kur’an-ý Kerim’in “Oku” emri-
nin en büyük muhalifleri, “kat-
ranlý yobazlar” ve “inkarcýlar”-
dýr. Hadi inkarcýlarý bir kenara
býrakalým. Zaten inkarcý Kur’an-
ý Kerim’i kabul etmiyor! Aklýmý-
zý çalýþtýrýrsak ve “Senin dinin
sana, benim dinim banadýr.”
diyen ayeti düþünürsek, “eyval-
lah” dememiz gerekiyor. Ama
asýl sorun kendini “iman ada-
mý” olarak gösterip, yeryüzün-
de adeta herkesin dinine, mez-
hebine laf atan, “Müslüma-
ným” diyen kiþilerdir; onlara
dikkat etmemiz gerekiyor. Kur’-
an-ý Kerim’i iyi okuyanlar ve an-
layanlar, Allah’ýn en büyük þika-
yetinin “Örtülü þirk” (Allah’a
inanýyormuþ gibi görünüp, Al-
lah’a baþta kendi olmak üzere
baþka obje, kiþi veya kutsal kita-

plarý ortak koþ-
mak)  ve “riya”-
(ikiyüzlülük) ol-
duðunu bilecek-
lerdir. Ýþte bu an-
lamda, bizler her
zaman Ýslam’ýn
asýl kaynaðý ve
akýl, barýþ, ilim
kitabý olan Kur’-
an-ý Kerim’i oku-
malýyýz ve Allah’-
ýn dini olan Ýs-
lam’I, yine Al-
lah’ýn kitabý olan
Kur’an-ý Kerim’e
teslim etmeliyiz.
Bu konuda hiçbir
endiþeniz ve kuþ-
kunuz olmasýn
“Tüm dertlere,
inkarcýlara  ve ö-
zellikle cehen-
nem müfettiþliði yapmaya kal-
kan, katranlý yobazlara her
zaman tek çare, iddia edilen bir
doðrunun Kur’an-ý Kerim’den
onay alýp almadýðýný ve ilgili
ayeti sormaktýr. Sakin olalým,
derin bir enfes alalým ve
Kur’an-ý Kerim’in  ZÜMER
Süresi’ni inceleyelim (Maun
Süresi’ni geçen sayýmýzda kýsa-
ca incelemiþtik).  Zümer Süresi,
Mekke'de nâzil olmuþtur. 75
(yetmiþbeþ) âyettir. Yalnýzca 53
ve 55. âyetleri, Medine'de

inmiþtir. Adýný, 71. ve 73. âyet-
lerde geçen, “mümin ve  gerçe-
ði örtenlerin oluþturduðu top-
luluklar„ anlamýna gelen
“zümer” kelimesinden almýþtýr. 
Burada birinci, ikinci ve üçüncü
âyetin mealini çok dikkatli ve
düþüne düþüne okuyalým: 
“Bu Kitap'ýn indiriliþi, aziz ve
hakim olan Allah'tandýr. Emin
ol, bu Kitap'ý biz sana hak ola-
rak indirdik. O halde, dini yalnýz
ona özgüleyerek Allah'a ibadet
et/O'nun için iþ yapýp deðer
üret!  Gözünüzü açýp kendinize

gelin! Arý-duru din, yalnýz
ve yalnýz Allah'ýndýr! O'nun
yanýnda birilerini daha veli
edinerek, “Biz onlara, bizi
Allah'a yaklaþtýrmalarý dý-
þýnda herhangi bir þey için
kulluk etmiyoruz.” diyenle-
re gelince, hiç kuþkusuz
Allah onlarýn aralarýnda
tartýþýp durduklarý konuyla
ilgili hükmü verecektir. Þu
bir gerçek ki; Allah, yalancý
ve nankör kiþiyi iyiye ve
güzele kýlavuzlamaz.” (Zü-
mer Süresi, 1,2,3. Ayetler)
Buradaki ilahi mesaj nedir?
Burada Ýslam dininin yalnýz
ve yalnýz “Allah’ýn tekelin-
de” olduðunu bizzat Rab-

bimiz ifade ediyor. Diðer bir
deðiþle, Allah’a ÖZGÜLEME
giriþimi EN UFAK, EN CÜCE, EN
MÝNNACIK bir þekilde bile
ZEDELENÝRSE, bunun adýna
ÞÝRK DENÝR! Þirk nedir? Þirk ke-
limesi “Þirket”ten gelir. Þir-
ketlerde biliyorsunuz ortaklar
olur.  Her ortaðýn, bir söz hakký
vardýr. Þirket hakkýnda alýnacak
kararlarda, hükümlerde tüm
ortaklarýn söz söyleme hakký
vardýr. Ama Ýslam’da yoktur. O
yüzden birisi kalkýp Allah’ýn
tekelindeki güce karþý söz, tavýr
ve temsilciliðe açýk veya gizli
kalkýþýrsa, buna ÞÝRK denir ve
“Tevhid” dinin kabul edilmez
tavrýdýr. “Biz seni Allah’a yaklaþ-
týracaðýz” sözünü, çevrenizde
duymuþsunuzdur. Ýþte burada,
Allah’a açýk bir þekilde ortak
yani þirk koþulmaktadýr. Bazý
kiþiler, bazý hacý, hoca, dede,
pir, evliya, þeyh, þýh gibi kiþilere
yaklaþarak “Biz bunlara sadece,
bizi Allah’a yaklaþtýrmalarý
maksadýyla ibadet ediyoruz.”
derler. Ýþte bu þirktir. Ama Ýslam
deðildir. Bizden uyarmasý! Al-
lah dýþýnda, kim olursa olsun,
birilerini VELÝ edinmek veya
yapýlan ibadeti ALLAH’A ÖZ-
GÜLEMEMEK (bakýnýz Zümer

Allah’ýn dinini Allah’ýn kitabýna teslim edelim!
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Süresi, 1., 2. ve 3. ayetler), ne-
rede olursa olsun ve hangi
þekilde olursa olsun ÞÝRKTÝR!  
Þimdi Zümer Süresi’nin þu
mucizevi uyarýcý ve öðütleyici
36. ayetinin mealini okuyalým
ve düþünelim: “Allah kuluna
kâfi deðil mi, yetmiyor mu?
Seni, O'ndan baþkalarýyla kor-
kutuyorlar. Allah kimi saptýrýrsa,
artýk ona kýlavuzluk edecek
yoktur.” (Zümer Süresi, 36.
ayet)
Allah, 36. ayette  bizzat bize
soruyor: “Allah kuluna kafi
deðil mi, yetmiyor mu? Seni,
O’ndan baþkalarýyla korkutuy-
orlar”. Sevgili Yeni Vatan
Gazetesi okuyucularý, çevrenize
bir bakýn; mezarlýktan, hacý-
dan, hocadan, üfürükçüden,
dededen, pirden, þeyhten,
þýhtan, türbelerden, evliyalar-
dan MEDET uman insanlarý bir
düþünün!
Tabii þimdi bazýlarý, yine bize
bedduaya baþladýlar. Çünkü
insanlarý, Allah’ýn dinini Al-
lah’ýn kitabý Kur’an-ý Kerim’den
öðrenmeye davet edip, yeryü-
zünde cehennem müfettiþi
edasý ile dolaþan bazýlarý kra-
vatlý, bazýlarý þalvarlý, güya bizi
Allah’a yaklaþtýrmak adý ile
sömüren kiþilerin iþlerine ço-
mak sokuyoruz. Boþverin…Biz
burada sucuklu omletin nasýl
yapýldýðýný anlatmýyoruz! Biz
burada vicdaný ve aklý hür olan
Müslüman kardeþlerimizi, Kur’-
an-ý Kerim’i, her gün ARACISIZ
anadilleri ile meallerinden oku-
maya davet ediyoruz! Devam
mý? Devam…
Þimdi ayný Zümer Süresi’nin

11., 12., 13.,
14. ve 15. a-
yetlerine baka-
lým; 
De ki: “Bana,
dini yalnýz Al-
lah'a özgüleye-
rek, O'na iba-
det etmem/-
O'nun için iþ
yapýp, deðer
üretmem em-
redildi.“Ve ba-
na, müslüman-
larýn ilki ol-
mam emredil-
di.”  De ki: “E-
ðer Rabbime
isyan edersem
büyük bir gü-
nün azabýndan
korkarým.”  De
ki: “Ben, dini-
mi yalnýz ken-
disine özgü-
leyerek, Allah'a
ibadet ediyorum/O'nun için iþ
yapýp deðer üretiyorum.”  “Siz
O'nun dýþýnda dilediðinize kul-
luk/ibadet edin.” De ki: “Hüs-
rana uðrayanlar, kýyamet günü
hem kendilerini hem de aileleri-
ni hüsrana atanlardýr. 
Dikkat edin! Apaçýk hüsranýn ta
kendisi iþte budur.” (Zümer
Süresi, 11.,12.,13.,14. ve 15.
ayetler) 
Allah’ýn dediði bu sözler
TÝTRETÝCÝDÝR! Allah burada
Peygamberine, Allah’ýn dini
Ýslam’a KATIKSIZ teslim olma
ÝHTARI yapýyor. Þimdi soruyo-
ruz: Allah, Peygamberine Zü-
mer Süresi’nin 11.-15. ayetle-
rinde ihtar veriyor; sana ne

oluyor KATRANLI
YOBAZ? Ne almýþsýn
eline “Taliban sopa-
sý” gibi sözleri ve
Ýslam’ýn yani
Allah’ýn ortaðý gibi
ortalýkta dolaþý-
yorsun. Biz, senden
mi onay alacaðýz,
yoksa elimizdeki Ýs-
lam’ýn tek kaynaðý
Kur’an-ý Kerim’den
mi! Bu ayet ayrýca
þunu gösteriyor ki;
Hz. Peygamberin

de, Ýslam dini adýna HÜKÜM
KOYMA YETKÝSÝ YOK. Pey-
gamber, dinin sahibi Allah a-
dýna konan hükümleri YORUM-

LAYIP uygular. Fakat onun yor-
umlarý bile Allah’ýn AYETLERÝ
GÝBÝ ZAMAN ÜSTÜ DEÐÝLDÝR!
(YNÖ)
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Kosova'daki savaþta hasar gö-
ren Osmanlý dönemi yapýlarýný
kültürel yardým programý altýn-
da “restore” (!) etmeye baþla-
yan Suudi yardým (!) ekipleri ,
kültürel mirasý sözde onarým
adýna tümüyle yýkýp yok ederek
yerlerine “kendi (Arap) kültürle-
rini simgeleyen” yeni binalar
dikiyorlar. 
Anýtsal yapýlarla birlikte tarihi
mezar taþlarýný bile parçalayan
Suudi ekipleri, Kosova'daki Os-
manlý dönemi mimari deðerle-
rini ortadan kaldýrmak için bir-
birleriyle yarýþýrken, bu katliamý
durdurmak isteyen Birleþmiþ
Milletler ve NATO yetkililerine
de “dozerleri anýt eserlerin üze-
rine sürerek” yanýt veriyorlar... 
Mimarlar Odasý, konuyla ilgili
Kosova'dan iletilen bilgi ve bel-
geleri Dýþiþleri Bakanlýðý’na Kül-
tür Bakaný Ýstemihan Talay'a,

Vakýflardan Sorumlu Devlet Ba-
kaný Yüksel Yalova'ya ve Vakýflar
Genel Müdürü Nurettin Yar-
dýmcý'ya da sunarak, Kosovalý
mimarlarýn konuyla ilgili yardým
ve dayanýþma taleplerine Türki-
ye'nin etkin destek vermesi ge-
rektiðini ve Suudilerin bu kültür
katliamlarýnýn durdurulmasý i-
çin de harekete geçilmesinin
ertelenemez bir uygarlýk görevi
olduðunu bildirdi. 
Balkanlar’daki Osmanlý dönemi
kültür mirasýna yönelik söz
konusu Suudi tehdidinin ve
tahribatýnýn önüne geçilmesi
yönünde ulusal ve uluslararasý
kamuoyu desteðinin saðlanma-
si için ilgi, destek ve katký
gerekmektedir. 
Arap kültürünü, Balkanlara yer-
leþtirmek isteyen Suudi Arap
yönetiminin ilk baþta kendileri-
ne gizli düþman olarak gördük-

leri Balkanlar’da Türk kültürü-
nün izlerini silmek olduðunu
belirten Mimarlar Odasý yetkili-
leri þunlarý ifade ettiler: 
“Türk ulusunun dünyadaki tüm
bireylerinin bu konuya el atma-
sý ve bir fon oluþturarak gerek
maddi gerekse manevi olarak
Balkanlardaki kültürümüzü ko-
rumalarý gerekmektedir. Bal-
kanlar, Türkiye için hem kültü-
rel, hem siyasi, hem de ticari
olarak çok önemlidir.  
Balkanlardaki bu Araplaþma,
baþta Avusturya'da yaþayan
Avusturyalý Türkler olmak üzere
Batý Avrupa'da yaþayan 3,5
milyon insanýmýz açýsýndan
olumsuz bir geliþmedir. 600 yýl-
lýk tarihi ve kültürel birikimimi-
zin kalýntýlarýnýn, baþta Sýrplar
þimdi de Araplar tarafýndan yok
edilmesi karþýsýnda neden ses-
siz kalýyoruz. Öbür taraftan

Suudi yönetimi dolaylý para
yardýmlarý ve din adamlarý ile,
Avusturya'daki birçok Türk
camiisini adeta ele geçirmiþ
durumdadýr. Burada her kesi-
min hatasý vardýr. Batý Avru-
pa'daki bu geliþmeler aslýnda
Avrupa Birliði üyelerinin çýkarý-
na deðildir. Türk toplumu ara-
sýnda yaygýnlaþan Araplaþma
ile AB'de yabancý düþmanlýðý
artacaktýr. Türk toplumunun
Batý Avrupa ülkelerine enteg-
rasyonunu güçleþtirecek ve
Türk düþmanlýðýný artýracaktýr.
Bunu isteyen kesimler çoktur.
Ama görünmez bir el, gerçek
barýþ dini, Ýslam öðretisi adý
altýnda Arap kültürünü Avru-
pa'da Türklere empoze etmeye
çalýþmaktadýr. Bu geliþmelerde,
kendimiz de dahil olmak üzere
sessiz kalan herkesin suçu var-
dýr” dedi.

Balkanlarda Arap Kültür istilasý:
Amaç Türk kültür izlerini yok etmek!

Viyana-  Viyana’da  yaþa-
yan  vatandaþlarýmýzýn
çoðu  belediye  (Gemein-
de) evlerinde kalýyor.
Belediye yetkilileri artýk
çift çanak anten takýlma-
sýný istemiyor.   FLASH-
SAT Elektronik  Yetkilileri,
tek bir 135 X 140cm.
anten ile Türksat ve Astra
yani Türk ve Alman Ka-
nallarý’ný alma imkaný
olduðunu belirtti.
Yayýnlarýn net alýnabilme-
si için,  anten büyüklüðü-
nün 135 X 140cm. olma-
sýna dikkat edilmesi ve
Digital  LNB 0.3 dB  alýn-
masý öneriliyor.

Çift çanak anten  dönemine son!
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Yýllarýn deneyimi OPTIMA
TOURS, bu yýl WIEN-EDIRNE se-
ferlerine de baþlamýþtýr. 
Temmuz ayý itibari ile hafta içi
bir, cuma ve cumartesi iki
olmak üzere haftada toplam üç
sefer yapýlacaktýr. Baþta yolcula-
rýn olmak üzere araçlarýn da
güvenliðini ön planda tutan
OPTIMA TOURS, araçlar için
saðladýðý kapalý vagon siste-

miyle müþterilerin ilk tercihi
olacaktýr. 
Genel anlamda fiyat politika-
sýnda bir deðiþiklik yoktur. 26
Haziran’dan itibaren baþlaya-
cak seferler, 8 Eylül’de dönüþ
seferiyle son bulacaktýr. Kalkýþ
yeri olarak Viyana’nýn en uy-
gun bölgelerinden biri olan
Südbahnhof tercih edilmiþtir.

Optima Tours Viyana’da
Bugüne kadar araçlarýyla
ve trenle Türkiye’ye git-
mek isteyen vatandaþlarý-
mýzýn Villach’a kadar git-
meleri gerekiyordu. Opti-
ma Tours’un bu seneki a-

taðý sayesinde, Viyana –
Edirne seferleri 26 Ha-
ziran’dan itibaren Viyana-
Südbahnhof’dan yapýla-
cak. Bulgaristan’da, Türk
vatandaþlarýna vize uygu-

lamasý ise devam etmek-
tedir. Vize ücreti, gidiþ-
geliþ 45 Euro’dur. Müþ-
terilerin, bu vizeyi tren ter-
minalinden alma imkânla-
rý da vardýr.

Sizin için, üç seyahat a-
centesini ziyaret ederek
Optima Tours’un baþlattý-
ðý Südbahnhof-Edirne se-
ferleri hakkýndaki görüþle-
rini aldýk.

Optima Tours’un seferleri daha
önceden Villach’daydý. Özelli-
kle Viyana ve aþaðý Avus-
turya’da yaþayan vatandaþlarý-
mýz için, seferlerin Viyana’dan
olmasý yaklaþýk 4 saatlik yol

stresini ortadan kaldýrdý. Tren-
deki araçlarýn bulunduðu bölge
tamamen kapalýdýr. 

Kompartýmanlar ise ayný konfo-
ru sunmaktadýr. 

26 Haziran’da baþlayacak
olan seferler Viyana-Süd-
bahnhof’dan olacaktýr. 
Geniþ yolcu ve araç kapasi-
tesiyle müþterilerimize gü-
zel bir hizmet sunmayý p-
lanlýyoruz. 

Fiyat olarak þimdilik Op-
tima Tours tarafýndan tek
gidiþ büyükler için 100

Euro; çocuklar için ise 50
Euro öngörülmüþtür. Ya-
taksýz seyahat edecek ço-
cuklar ise, 30 Euro olarak
ücretlendirilmiþtir.

Arabalar 224,- Euro, mini-
büsler ise 266 Euro olarak
sýnýflandýrýlmýþtýr. Daha de-
taylý bilgileri müþterilerimiz
acentelerinden alabilirler. 

UTC  Reisen:  Ufuk  Altýnkaya

Side  Reisen:  Kürþat  Býçakçý

Yýlmaz  Reisen:    Ercan  Yýlmaz
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Viyana- Avusturya’da yaþayan
ünlü Türk modacýsý Atýl Kut-
oðlu, hazýrladýðý kreasyonlar ve
defilelerle Avusturyalýlarýn tak-
dirini kazanmaya devam ediyor.
Avusturya’da politikacý ve aris-
tokratlarýn gözü Kutoðlu'nun
üzerinde. 
Avusturya, moda elçimizi alkýþ-
lýyor. Viyana'da çalýþmalarýný
sürdüren modacýmýz Atýl Kut-
oðlu, politika ve aristokrat
çevrelerinin takdirini toplamaya
devam ediyor.
Viyana'da yaþayan ünlü moda-
cýmýz Atýl Kutoðlu, 2006 son-
bahar/kýþ kreasyonunu New
York'da görücüye çýkarýyor. Bu-
gün baþlayan New York Moda
Haftasý'nda modanýn devleri
Ralph Lauren, Donna Karan,
Michael Kors gibi isimlerle bir-
likte hazýrladýðý kreasyonu taný-
tacak Kutoðlu, bu kez kendi-
sine “Zeugma'nýn uzantýlarý ve

Bizans” temasý-
ný seçmiþ. “Tur-
quality” kapsa-
mýnda sergile-
yeceði yeni ko-
leksiyonuyla yi-
ne görkemli bir
Türk rüzgarý es-
tirecek Kutoðlu,
geçtiðimiz ara-
lýk ayýnda Viya-
na Hofburg Sa-
rayý'nda düzen-
lediði dev defile
ile Avusturya'-
nýn gündemine
oturmuþ ve
hakkýnda tüm
Avrupa basýnýn-
da övgü dolu
haberler yayýn-
lanmýþtý. Kutoð-
lu, yine geçtiði-
miz günlerde
Avusturya Baþ-
bakaný Dr.
W o l f g a n g
S c h ü s s e l ' i n
davetlisi olarak
Graz'da düzen-
lenen “2005-

Land der Zukunft” (2005-
Geleceðin Ülkesi) toplantýsýnda
onur konuðuydu. Avusturya ve
Avrupa'nýn gelecekteki yeri ve
rolüyle ilgili özel sunumlarýn
yapýldýðý Graz kentindeki mo-
dern sanat merkezi Kunst-
haus'ta basýna açýk düzenlenen
özel toplantýya Kutoðlu ile bir-
likte baþta Avusturya Dýþiþleri
Bakaný Dr. Ursula Plassnik ol-
mak üzere toplam sekiz bakan,
Parlamento Baþkaný Dr. And-
reas Khol, milletvekili, iþadamý
ve sanatçýlardan oluþan yakla-
þýk 100 kadar seçkin davetli
katýldý. Viyana'daki defilesini
Dýþiþleri Bakaný Ursula Plass-
nik'in himayesinde düzenleyen
ve Türkiye için kamuoyu yara-
tan Atýl Kutoðlu, defilede ba-
kan ile uzun uzun sohbet etti.
Atýl Kutoðlu ve çalýþmalarýný,
Avusturya'nýn Avrupa ve dün-
yadaki imajý için çok önemli

bulan Baþbakan Schüssel de
modacýmýza övgü dolu sözler
yaðdýrdý.

ÖZEL  SEÇÝM  KOMÝTESÝNDE  
Türkiye'nin Avusturya'daki ima-
jýna farklý bir boyut getiren
Kutoðlu, bu ülkedeki politika ve
aristokrat çevreler tarafýndan
büyük takdir topluyor. 90'lý yýl-
larda Viyana Belediye Baþkaný
Dr. Helmut Zilk'ten aldýðý burs
ile moda hayatýna atýlan Ku-
toðlu, Avusturya'nýn bir önceki
Dýþiþleri Bakaný Benita Ferrero
Walder'in özel seçim komitesin-
de yer almýþtý. Kutoðlu 1999'da
zamanýn Baþbakaný Viktor Kli-
ma'nýn eþi Sonja Klima ile birlik-
te Türkiye'deki depremzedeler
yararýna ünlü Schöhbrunn Sa-
rayý'nda düzenlediði defileyle
de günlerce kendinde söz ettir-
meyi baþarmýþtý. 
(Aynur Erdem-S)

Atýl Kutoðlu ile Avusturya’da moda rüzgarý!



GAZ‹ firmas›n›n en lezzetli ürünlerinden biri,
% 13 oran›nda tam ya¤l› ve yo¤urt ile de daha
lezzetli hale getirilmifl olan Sürme Peyniri’dir.

GAZ‹ Sürme Peyniri çok yüksek kaliteli bir taze
peynir olup tad› ile kendisini az ya¤l›, hafif ve
do¤al olarak tan›mlamakta. Yukar›da: Dana etini karabiberleyip, tuzlay›n.

Önceden hafllanm›fl pateteslerinizle birlikte k›zart›n.
Domatesleri çeyrek büyüklükte kesin, GAZ‹ Sürme
Peynirini maydonoz, sivet (so¤anc›k) ve 1 difl sar›msak
ile güzelce kar›flt›r›n. Hafif tuzlay›n, etinizin ve
patateslerinizin üzerine koyun.
Solda: GAZ‹ Sürme Peyniri sürülmüfl bir pide. Taze
sivet (so¤anc›k), maydonoz ve küçük domates
parçac›klar› ekleyerek hafifce tuzlay›n. Afiyet olsun!
Ekme¤in üzerine sürülmüfl veya s›cak ve so¤uk
yemeklerinize lezzet katmak amac› ile kullan›lm›fl.
Hiç farketmez.
GAZ‹ Süreme Peyniri çok yönlü olup, benzeri
olmayan lezzettir.

200 graml›k, kapa¤› tekrar kapat›labilir bu taze
peynir, bir çok yerde kullan›labiliniyor. En büyük
özelli¤i ise ekme¤e sürülebilir olmas› ve ayn›
zamanda zeytin ve salatal›¤a, lezettiyle efllik etmesidir.
Salatan›z›n sosunda veya tuzlu hamur ürünlerine
olan uyumu da mükemmel.
GAZ‹ Sürme Peyniri’ni taze bitkilerle kar›flt›rd›¤›n›zda
ise, etli ve sebzeli yemeklerinize lezzetiyle efllik
etmekte.
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Ana okulu bilgileri
Belediyeye ait ana okulu  babanýn partneri konumunda

Viyana-  Viyana Belediyesi’ne ait
anaokullarý, anne ve babalarýn
yani ebebeynlerin partneri ko-
numunda.  Viyana Belediye-
si’nin hazýrladýðý  “ANAOKULU-
NA HOÞGELDÝNÝZ„ broþürün-
deki bilgileri, Yeni Vatan Ga-
zetesi okuyucularýnýn dikkatine
sunuyoruz: 

Belediyeye ait günlük çocuk
yuvalarýnda, çocuðunuzun kiþi-
sel gereksinimlerini anlamaya
çalýþarak sizleri, onun eðitilme-
sinde destekliyoruz. 

En iyi þekilde eðitilmiþ anaoku-
lu pedagoglarý deðiþikliklerle
dolu bir gün hazýrlayarak, ço-
cuðunuzun birçok deneyim ka-
zanmasýný ve bilgi edinmesini
saðlarlar. Bizim için, sizinle iyi
bir iþbirliði çok önemlidir! 

Çocuklarýnýzýn okula baþlama-
dan en az iki yýl önce anaokulu-
na baþlamasý, anaokulu peda-
doglarýmýza, çocuðunuzu bilin-
çli olarak okulun gereksinimle-
rine hazýrlama olanaðý saðlaya-
caktýr. 

Bizim  yaptýklarýmýz

•Çocuðunuzu, kiþiliðini ve ye-
teneklerini geliþtirebilmesi için
teþvik ediyoruz.

•Yaratýcýlýðýný destekliyoruz.

•Kelime hazinesinin geliþmesini
teþvik ediyor ve Almanca öðre-
nirken yanýnda oluyoruz. 

•Tüm duyularýný harekete geçi-
riyoruz. (Örneðin; resim yapar-
ken, þarký söylerken ve jimna-
stik yaparken.)

•Birlik ve beraberlik duygusu-
nun geliþtirilmesine özen gös-
teriyor, müþterek yaþamýn ku-
rallarýný öðretiyor ve oyunlarla,

diðer çocuklarla ve yetiþkinlerle
iliþkilerin sürdürülmesi için ge-
rekli yetenekleri kazandýrmaya
çalýþýyoruz. Bu süreç içinde ço-
cuðunuz, deðiþik kültürlerin
pozitif bir þekilde bir arada
yaþamasýnýn esaslarýný da öð-
renmektedir. 

Genel  bilgi

Gözetim þekilleri

Kreþler: 0-3 yaþ arasý çocuklar
Anaokulu gruplarý: 3-6 yaþ ara-
sý çocuklar.
Okul sonrasý etüd (Hort) gru-
plarý: 6  ve üstü yaþlardaki okul
çocuklarý.

Bir anaokulu yýlý, Eylül ayý ba-
þýnda baþlar ve 31 Aðustos’ta
sona erer;

Çünkü ...
... her yýl Eylül ayýndaki okul
baþlangýcýnda belediyeye ait
günlük çocuk yuvalarýnda çok
sayýda yer açýlýr. Birçok çocuk
anaokulundan, okul sonrasý
“Hort”lara geçer ve ayný za-
manda kreþ çocuklarý bölü-
münden, anaokuluna geçiþler
olur. 
Dokuz adet günlük çocuk yuva-
sý hizmet merkezi için, boþ olan

gözetim kontenjanlarýmýz hak-
kýnda her zaman bilgi alabilirsi-
niz. 

Ana  ilkemiz  kalitedir.

•Anaokulu pedagoglarýmýz iþ-
lerini bilimsel bilgileri ve me-
todlarý esas alarak yaparlar. 

•Bütün günlük çocuk yuvalarý,
yüksek kalitede oyun ve zaman
deðerlendirme malzemeleriyle
donatýlmýþtýr. 

•Çocuklara saðlýklý, dengeli ve
çoðunlukla biyolojik yöntemler-

le üretilmiþ gýda maddeleri su-
narýz. 

Kayýtlar:

Çocuðumu  ne  zaman  kayýt
ettirebilirim?

Çocuðunuzu (Eylül ayýndan iti-
baren anaokuluna gidebilmesi
için), Ocak ve Þubat aylarýnda
Viyana’da dokuz adet bulunan
ve belediyeye ait olan çocuk yu-
vasý hizmet merkezlerinden
herhangi birinde kayýt ettirebi-
lirsiniz. 

Çocuðumu  nasýl  kayýt  ettirebili-
rim?

• Bizzat,
• Telefonla,
• Postayla,
• Faks yoluyla,
• www.kindergarten.wien.at
adresinden internet yoluyla.
Günlük çocuk yuvasý için iki ter-
cih belirtebilirsiniz.

Kayýt  yaptýrmam  için  ne  gere-
kiyor?

•Çocuðun ve ebebeynlerin sos-
yal sigorta numaralarý,

Sonja Wehsely
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•Yer ayrýlmasýnda göz önünde
bulundurulan hususlar,
•Çocuðun yaþý,
•Ebebeynlerin bir iþte çalýþma-
larý, 
•Dikkate alýnacak sosyal husus-
lar,
•Halen belediyeye ait bir gün-
lük çocuk yuvasýna devam et-
mekte olan kardeþlerin olmasý. 
Yer ayrýlmasý açýsýndan, çocuð-
unuzu Ocak ya da Þubat ayýnda
kayýt ettirmeniz önemli deðildir. 

Yer  ayrýldýðýný  ne  zaman  öðre-
nirim?

Kiþisel isteklerinizi dikkate al-
maya gayret ediyoruz ve size en
geç Mayýs ayýna kadar çocuðu-
nuz için yer olup olmadýðýný ve
eðer varsa, belediyeye ait hangi
günlük çocuk yuvasýnda çocuð-
unuza yer ayrýldýðýný bildiriyo-
ruz. Ebebeyn katký paylarý, aylýk
ücret katký payý (devam ve
yemek) seçilmiþ olan gözetim
türüne baðlýdýr; yarým gün
devam, günün bir bölümünde
devam, bütün gün devam ve
ebebeynlerin gelirine baðlý ola-
rak sosyal kriterlere göre kade-
me kademe deðiþir.

Günlük  çocuk  yuvasý  hizmet
merkezleri  çalýþma  saatleri:

Pazartesi, Salý, Cuma: 
08.00 - 12.00 arasý
Perþembe günleri: 15.30 -
17.30 arasý (23. semt hariç)
Çarþamba günleri: Kapalýdýr.

1., 2., 8., 9. ve 20. semtler için:
9, Alserbachstraße 18/4, Faks:
53436-99-01870
Linie 5 ve 33: Julius-Tandler-
Platz duraðý.

3., 4. ve 11. semtler için:
3, Hagenmüllergasse 20, Faks:
71134-99-03871
Linie U3: Kardinal-Nagl-Platz
duraðý.

5. ve 10. semtler için:
10, Randhartingergasse 19/17,
Faks: 60534-99-10876
Linie 6: Absberggasse duraðý.

6., 7., 12. ve 13. semtler için:
13, Hietzinger Kai 1-3, Faks:
87834-99-13870
Linie U4 ve 60: Kennedybrücke
duraðý.

14., 15. ve 16. semtler için:
16, Kreitnergasse 43, Faks:
49196-99-16870
Linie 9 ve 46: Panikengasse
duraðý.

17., 18. ve 19. semtler için:

19, Hohe Warte 3, Faks:
36034-99-19070
Linie 37, 10A ve 39A:
Barawitzkagasse duraðý.

21. semt için:
21, Am Spitz 1, Faks: 27734-
99-35219
Linie U6, 26, 31 ve 33: Franz-
Jonas-Platz duraðý.

22. semt için:
22, Bernoullistraße 7, Faks:
21123-99-22870
Linie U1, 26: Kagran duraðý.

23. semt için:
23, Rößlergasse 15, Giriþ
Elisabeth-Bergner-Weg 
Faks: 86334-99-23876
Linie U6: Wohnpark Alt Erlaa
duraðý.

Açýlýþ saatleri
Bütün yýl boyunca Pazartesi-
Cuma: 06.30 - 17.30 arasý
Ýhtiyaç halinde Pazartesi-Cuma:
06.00 - 18.00 arasý

Nasýl  okul  sonrasý  etüd  (Hort)
yeri  bulurum?

Okulda bütün gün gözetime
ihtiyacý olan, birinci okul kade-
mesine devam edecek çocuklar

için, size bir kayýt formu verilir.
Bu formu doldurarak tekrar o-
kula iade etmelisiniz. 

Ýkinci okul kademesinden itiba-
ren öðleden sonra gözetime ih-
tiyacý olan çocuklar için, Viyana
Belediyesi’ne ait etüd(Hort) ka-
yýtlarý, 11A belediye þubesinin
günlük çocuk yuvasý hizmet
merkezlerinde yapýlýr. 

Doðum  izni  (Karenz)  devresi
sonrasýnda  nasýl  yer  bulabili-

rim?

Loðusa devresi ya da doðum iz-
ni sonrasý çocuðunuza yer arýy-
orsanýz, kayýt her zaman müm-
kündür. Çocuðun bir kreþe de-
vam etmesi, özellikle çalýþan e-
bebeynlerin çocuklarý için dü-
þünülmüþtür. 
Ancak loðusa devresi ya da
doðum izni, bir sonraki iþletme
devresinde sona erecekse,
erken davranarak Ocak/Þubat
aylarýnda da kaydýnýzý yaptýra-
bilirsiniz.

Bilgi telefonu: 277 55 55

Pazartesi-Cuma: 08.00 - 18.00
arasý

www.kindergaerten.wien.at
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Viyana- Yýllar önce Ýlahiyat Fa-
kültesi mezunu aydýn bir din ö-
ðretmeni olarak Viyana`ya ata-
nan Baki Bilgin adlý Türk vatan-
daþý, Viyana´daki herkesin öz-
lemi olan “Avusturya-Türk Kül-
tür Evi“ projesini gerçekleþtir-
mek için çeþitli kurum ve kuru-
luþlarla görüþmelerde bulunuy-
or. Viyana`da yýllarca Türk ço-
cuklarýna Ýslam dersleri veren ve
beþ yýldan bu yana bütün Avus-
turya ortaokul ve liselerinde o-
kutulmakta olan resmi ders ki-
tabý “MEIN LEBEN FÜR DEN IS-
LAM„ý  yazan Baki Bilgin, Avus-
turya-Türkiye kültür iliþkilerinde
önemli ve kalýcý çalýþmalara im-
za atmýþ bir eðitmen. Vi-
yana`nýn, 18. bölgesinde, Tür-
kenschanz Parký’nda yeralan
Türk mimarisiyle yapýlmýþ Yunus
Emre Çeþmesi, Baki Bilgin’in
dikkat çeken çalýþmalarýnýn ba-
þýnda geliyor. 
Yunus Emre Çeþmesi`nin fikir
babalýðýný Baki Bilgin yaptý.
Çeþme, T.C. Kültür Bakanlýðý ta-

rafýndan Yüksek Mimar Dr. Ay-
dýn Yüksel’in projesine göre
yaptýrýldý. Projeye en büyük
destek ise, 18. Viyana Belediye
Baþkaný Karl Homela ve Vakýflar
Bankasý`ndan geldi.
Böylece Yunus Em-
re`nin verdiði mesajlar,
birkez de Viyana üzerin-
den, Avrupa`nýn kal-
binden insanlýða sesini
duyurmuþ oldu.
“Vakýflar Bankasý`nýn
bu projeyi doksanlý yýl-
larda desteklemesi, ku-
rum olarak Avusturya-
Türkiye iliþkilerine verdi-
ði önemin de bir gös-
tergesidir.„ diyen Tür-
kiye Vakýflar Bankasý
yetkilileri, Yeni Vatan
Gazetesi`ne bu konuya
dair düþüncelerini þöyle
açýkladýlar: “Avusturya
üzerinden, baþta Al-
manya ve Avrupa`nýn
diðer ülkelerine açýlacak
olan Vakýfbank Interna-

tional, bundan sonra da iki ülke
arasýndaki kültürel iliþkilerin ge-
liþimini destekleyecektir. Yunus
Emre Çesmesi`ni gezerken
hem Vakýfbank olarak gurur

duyduk, hem de bu projeyi ger-
çekleþtirenleri takdir ettik„. 
Bu çeþme, bugün Türken-
schanz Park`ýnda büyük Türk
halk ozaný Yunus Emre`nin
“Ben geldim davi için, benim
iþim sevi için, hakkýn evi gönül-
lerdir, gönüller yapmaya gel-
dim.„ sözleri ile binlerce insana
Almanca ve Türkçe olarak Ana-
dolu`nun mesajýný iletiyor ve
bu yolla iki ülke arasýndaki kar-
deþlik duygularýna katkýda bu-
lunuyor. Baki Bilgin, bu büyük
eserinin yanýnda iki çeþme pro-
jesi daha gerçekleþtirmiþ. Bun-
lardan bir tanesi, Hans Radl adlý
bedensel özürlü çocuklarýn eði-
timi için açýlan özel okulun
bahçesinde. Diðeri ise Avus-
turya Ýslam Cemiyeti`nin kuru-
cusu merhum Dr. Ahmet Ab-
durrahimsai anýsýna yapýlmýþ.
Çevresi tarafýndan sevilen ve
takdir edilen bir Ýslam öðretme-
ni olarak tanýnan Baki Bilgin’in,
Viyana Eyaleti Eðitim Müdür-
lüðü`nden aldýðý üstün eðit-

Örnek insan Baki Bilgin
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men takdirnamesinin yanýnda,
Avusturya-Türkiye iliþkilerine
üstün katkýlarýndan dolayý da
bir takdirnamesi bulunuyor. Ba-
ki Bilgin “Hans Radl-Schule für
körperhinderte Kinder„ adlý ö-
zel bir okulda, özürlü çocuklara
uzun yýllar din öðretmenliði
yapmýþ. Hans Radl-Schule`nin
müdürünün, 1995 yýlýnda Baki
Bilgin’e verdiði baþarý madalya-
sý vesilesi ile zamanýn Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçisi  Filiz
Dinçmen`e yazdýðý mektup,
herhalde yabancý bir ülkede ya-
þayan bir vatandaþýn alabileceði
en büyük insanlýk ödülü. Ýþte si-
ze Müdür Dir. Norbert Daniel’in
Büyükelçi Filiz Dinçmen`e Baki
Bilgin hakkýnda yazdýðý mek-
tuptan birkaç satýrýn tercümesi. 

“Viyana, 2 Kasým 1995
Sayýn Türkiye Büyükelçisi Filiz
Dinçmen, 
.... Birkaç yýldan beri okulumu-
zun kurucusu Hans Radl anýsý-
na özürlü çocuklarýmýza üstün

yardýmda bulunan kiþilere
verdiðimiz Hans-Radl Madal-
yasý`ný, bu yýl Baki Bilgin’e
takdim etmekten gurur du-
yuyoruz. 
Sayýn Baki Bilgin, yedi yýldan
beri okulumuzda Ýslam dini
öðretmeni olarak görev yap-
maktadýr. Bu süre içinde ö-
zürlü çocuklarýmýza, velileri-
mize ve çalýþanlarýmýza gös-
terdiði insanca davranýþlarýyla
dikkatimizi çekmiþtir. Ayný za-
manda, Avusturya ve Türk
kültürleri arasýndaki farklara
anlayýþla yaklaþmamýza ve iki
kültürün ortak noktalarýný
görmemize yardýmcý olmuþ-
tur. Okulumuzun kuruluþu-
nun 30. yýlý olan 1990`da,
Avusturya`nýn ilk Türk çeþ-
mesi, Sayýn Bilgin sayesinde
okulumuzun bahçesinde inþa
edilmiþtir.
Sayýn Baki Bilgin’e, bu yorul-
mak bilmeden sürdürdüðü
çalýþmalarýndan dolayý min-
net duyuyoruz.”

Baki Bilgin
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Engelliler
UMUDUN TÜRKÜSÜ’nü
Söylüyor.
27.02.2005, saat 15:00
(Mozaik Düðün Salonu,
Schererstrasse 4, A-1210
VÝYANA

Gönül gözüyle görenlerin, gö-
nül kulaðýyla duyanlarýn, beyin-
leriyle konuþanlarýn, yüreðiyle
yürüyenlerin türküsü....
Bir toplumun refah düzeyi, bir
toplumun insan haklarýna gös-
terdiði saygýnýn derecesi, bir
toplumun demokrasi kültürün-
deki yeri, o toplumun engel-
lisine bakýþý ile ölçülür. Engelli
olmak insanoðlunun kendi ter-
cihi deðildir. Engelli olmayanýn
da, her an engelli olma riski
olduðu bir gerçektir.  Türkiye’-
mizde 8,5 milyon engellinin ol-
duðu da bir gerçektir. Baþka bir

deyiþle, ülkemizdeki engellileri-
mizin sayýsý, girme çabasýnda
olduðumuz Avrupa Birliði’-
ndeki birçok ülkenin nüfusun-
dan daha fazladýr. Tunceli’de
yaþam mücadelesi veren aðýr
engellilerin sayýsýnýn 2 bin civa-
rýnda olduðu, Bedensel Engel-
liler Derneði’nin tespitleri ara-
sýndadýr. Toplumun her kesimi
þöyle veya böyle bu gerçeklikle
karþý karþýyadýr ve toplumun
her kesimine de sorumluluk
düþmektedir.  Ülkemizde her 
ailede veya her ailenin  yakýn
çevresinde mutlaka bir engelli
vardýr.   Ancak, “Engellilik”
kavramý ülkemizde ve de gün-
lük konuþma dilimizde genelli-
kle; özürlü olma, eksik olma,
birçok þeyi yapabilme yetene-
ðinden yoksun olma, yardýma
muhtaç olma, acýnacak durum-
da olma vb. biçimde algýlan-

makta ve kullanýlmakta ne ya-
zýk ki... Toplum, kendisinin ay-
rýlmaz bir gerçeði olan engelli-
sine, “eksik olduklarý” gözüyle
bakýyor. Engellilerin, yetenekle-
rinin  olduðu, hayatýn her da-
lýnda baþarýlý olduklarý, toplum-
da ve özellikle alt yapýda gerekli
olanaklarýnýn saðlanmasý, des-
teklenmeleri, geliþtirilmeleri ha-
linde her “normal insan” gibi
toplumdaki yerlerinin “normal”
olacaðý pek düþünülmemekte-
dir...Engelliler, kendilerine “en-
gelli” gözüyle bakýldýðý için,
kendileri de bireysel ve sosyal
sosyalizasyonlarý sürecinde ba-
zen bu rolü kabul eder ve ba-
zen de toplumun kendilerine
biçtiði bu role uygunluk göster-
me eðilimi taþýrlar. Ancak “En-
gelli” olmak, bireyin kendisini
engelli görmesi anlamýnda ve
oranýnda aslýnda psikolojik ve
psiko-sosyal bir olaydýr ve “rea-
liteden” uzaktýr... Bunun içindir
ki, “engelli” bireyin toplumun
kendisine biçtiði role direnme-
si, kendisine biçilen “eksik ol-
ma” kaftanýný yýrtmasý gereki-
yor. “Normal” insanlardaki bu
önyargýyý yýkabilmesi için “nor-
mal insana” göre daha güçlü
bir özgüvene gereksinimi var-
dýr.  Ýþte sahne, bu özgüveni ya-
þamanýn, sunmanýn, kanýtlaya-
bilmenin en güzel yerlerinden
birisidir. Engellilerin dev bir
proje ile sahne almalarý, yalnýz
çalýþmalarýný sergilemeleri açý-
sýndan deðil, ayný zamanda
“normal olanlar” için de ciddi
mesajlar taþýmaktadýr... 
Engellilerin, kendi örgütlerinin
olmasý, toplumsal, sosyal, bi-
limsel ve politik her alanda
temsil edilmeleri ne kadar ö-
nemli ise, çalýþmalarýný sunma-
larý da o kadar önemlidir. Bu-
nun içindir ki “Umudun Türkü-
sü” yalnýz kitleleri bir araya ge-
tirmek ve engellileri sahneye çý-
karmaktan öte, toplumsal, sos-
yo-kültürel ve psikososyal bir
olaydýr. Belki “Umudun Türkü-
sü” ile Jakob Levi Moreno’nun

hayali; “Dünyayý bir sosyo-dra-
ma sahnesine çevirmek” fikri-
nin hayata geçirilmesinin bir
minyatürüdür... Ýþte Avrupa Bir-
liði yolundaki Türkiye’mizin en-
gellisi kendi gerçekliliðini ve so-
rumluluðunu Türkiye ve dünya
insanýna sunmak için,  UMU-
DUN TÜRKÜSÜ’nü söylüyor...

Umudun  Türküsü  Nedir  ?

Umudun Türküsü, engellilerin
kendilerini Türkiye ve dünya
insanlarýna anlatacaklarý bir
destandýr...
Umudun Türküsü: 

•Engellilerin onurlu haykýrýþýdýr.
•Önyargýlarý kýran,  umudu
yeþerten onurlu bir sestir.. 
Engellilerin  kitlelere sunduðu
bir sanat þölenidir. 
•Halk kültürünün “engelli halk-
la” birlikte halka sunumudur..
•Engellilerin, engel tanýmadýk-
larýný gösteren bir mesajdýr...
Umudun Türküsü,   Anadolu’-
dan dünyaya yansýyan Tunceli’li
engellilerin evrensel sesidir...
Umudun Türküsü, engellilerin
tarihsel süreç içerisinde geçirdi-
ði evreler, evrimlerin dile getiril-
diði tarihsel bir anlatýmdýr ayný
zamanda...
Umudun Türküsü, engellilerin
iç dünyasýný anlamak, anlatmak 

DEVAMI SAYFA 42’de  

Viyana’da Tunceli Doða ve Kültür Derneði 
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için yapýlan bir kültür, sanat
yolculuðudur...Yani Yunus’un
dediði gibi; “Bir ben var bende,
benden içeri...”

Umudun Türküsü, engellilerin
oluþturduðu kültürün de insan-
lýðýn ortak mirasý olduðunu
gösteren bir kültür etkinliðidir.
Umudun Türküsü, engelli o-
zanlarýn, filozoflarýn bilgelerin
evrensel sesi, sazý, sözüdür...
Umudun Türküsü, Avrupa Bir-
liði’ne giden  yolda, Türkiye
engellisinin dünya barýþýna yol-
ladýðý Anadolu’nun sevgi dolu
selamýdýr... Umudun Türküsü,
Türkiye engellisinin kültür sanat
dilliyle umudu kutsamasýdýr..
Umudun Türküsü,   engelli– en-
gelsiz, ayný anda ayný duygu ile
ayný tele vurarak oluþturacaklarý
harmoni ile önyargýlara karþý
duran Tunceli  engellilerinin o-
nurlu ezgisidir ... Umudun Tür-
küsü, engellilerin Türküsü’-
dür...Umudun Türküsü, insanýn
türküsüdür.. Umudun Türküsü,
sonunda yapýmý Tunceli’de ger-
çekleþecek olan Eðitim, Rehabi-
litasyon ve Buluþma Merkezi’-
nin sesidir. Sosyal entegrasyon,
týbbi hizmetler, eðitim ve mes-
leki rehabilitasyon hizmetleri-
nin sunulacaðý Eðitim, Reha-
bilitasyon ve Buluþma Merkezi
inþaatýna Nisan 2005 tarihinde

baþlanacak. Yapým süresi yakla-
þýk 2 yýl devam edecek olan
merkez, en geç 2006 yýlýnýn
sonlarýnda hizmete açýlacak.
Mobil hizmet üniteleri ile de
merkeze gelemeyecek olan
engelliler, Tunceli’nin en ücra
köþelerinde periodik olarak zi-
yaret edilecek ve bu hizmetler-
den mümkün olduðu kadarýyla
evlerinde faydalanacaklar. En-
gelli insanlara yönelik çalýþ-
malarýn yapýlacaðý bu merkez-
de, aileler de bilgilendirilecek/-
bilinçlendirilecek. Milli Emlak
Genel Müdürlüðü tarafýndan
Tunceli Sosyal Hizmetler Ýl Mü-
dürlüðü’ne bu amaçla tahsis
edilmiþ olan 5500 metrekare
büyüklüðündeki arsaya, Tunceli
Bedensel Engelliler Derneði ön-
cülüðünde ve sorumluluðunda
1500 metrekare kapalý alanda
inþa edilecektir. Ardýndan bu
merkez, 49 yýllýðýna Tunceli Be-
densel Engelliler Derneði’ne
kiraya verilecektir. Merkezin iþ-
letmeciliðini ise Tunceli Beden-
sel Engelliler Derneði, Tunceli
Valiliði ve SHÇEK (Sosyal Hiz-
metler Çocuk Esirgeme Kuru-
mu Genel Müdürlüðü) tarafýn-
dan ortaklaþa üstlenilecektir. U-
mudun Türküsü nerede söylen-
di ve söylenecek: 
1)31 Ekim 2004, Rüsselsheim-
Almanya

2) 01 Kasým 2004, Stuttgart-
Almanya
3) 15 Ocak 2005, Münih-
Almanya
4) 16 Ocak 2005, Köln-
Almanya
5) 25 Þubat 2005, Duisburg-
Almanya
6) 26 Þubat 2005, Hannover-
Almanya
7) 27 Þubat 2005, Berlin-
Almanya
8)  27 Þubat 2005, Viyana-
Avusturya
9) 05 Mart 2005, Innsbruck-
Avusturya
10) 06 Mart 2005, Arnheim-
Hollanda
11) 12 Mart 2005, Weil am
Rhein-Almanya/Basel-Ýsviçre
12) 26 Mart 2005, Paris-Fransa
13)27 Mart 2005, Rennes-
Fransa
14) 02 Nisan 2005, Bremen-
Almanya
15) 03 Nisan 2005, Hamburg-
Almanya

Avusturya’da  Dostça
Destekleyenler:

Avusturya Alevi Birlikleri Fede-
rasyonu, St. Pölten Alevi Kültür
Birliði, Ternitz Alevi Kültür
Derneði, Berndorf Pir Sultan
Kültür Derneði, ATIGF. Lokali-
Viyana, K.I.B. Lokali-Viyana,
Komkar Lokali-Viyana, Avus-

turya Anadolu Federasyonu,
Mozaik Veranstaltungssaal,
Wien Kultur, Öneri Gazetesi,
Echo, AK Wýen. Emir Öz (Pizza
Ýnter Mezzo), Hasan Aslan (Ez-
gi Türkü Evi), Kenan Babayiðit
(Deniz Market), Gültekin Gül-
fýrat (Gülfýrat GesmbH), M.Ali
Bozkaya (BRS), M. Ali Çankaya
(Bäckerei Üçler), Mahmut Ba-
bayiðit (Mevsim Kebap), Celal
Babayiðit (Finanz Center), Ay-
han Eker (Geflügelparadýes),
Veli Turan (Star Düðün Saray-
larý), Zeynel Cömert (Cömert
Cafe-Ýmbis-Kebab), Haydar Ho-
ca (Efes Reisebüro), Haydar Gü-
ner (Onur Þirketler Grubu),
Cengiz Babayiðit (Türkis Res-
torantlar Grubu), Hýdýr Özdek
(Cafe Paradies), Cede Royal
Döner GmbH, Kalan Ýletiþim,
Dostlar Döner Produktion.
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“Celal Doðan adýný taþýyan bir
parkýn Tunceli'de iþi ne?" dedim
güldüler. Meðer Celal Baþkan
yaptýrmýþ bu güzelim parký.
Munzur kýyýsýnda oldukça geniþ
bir arazi, hoþ bir peyzaj, her
yana daðýlmýþ kýr kahveleri,
türkü bar karýþýmý çay bahçele-
ri, ilaveten çadýrýný kapanýn
pýtrak gibi öte beriye kurduðu
çadýrlar. E daha ne olsun diyesi
geliyor insanýn...

Munzur'un soðuk suyu!.. Ben
bu Munzur gibi deliþmen akan
bir de Çoruh'u bilirim. Saatte
hýzý 60 kilometreye ulaþýyormuþ
abooo!.. Zaten kýrmýzý benekli
Alabalýk bir tek böyle bir suda
yetiþtiði için bu yörenin malý
olmuþ. Debi yüksek olacak, bir
de beter soðuk olacak su...
Alabalýk böylesi zor koþullarda
üreyip yaþarken bir de akýntýya
karþý yüzermiþ, iþe bak...
"Ovacýk'ta 3 dakika duramaya-
caðýn elini ayaðýný sokamayaca-
ðýn kadar artar soðukluðu
suyun'" diyorlar.

12  çakýl  taþýnýn  sýrrý

Ýþte bunu anlattýðým dere kýyý-
sýnda Celal Doðan Parký'na
Ferhat Tunç davet etti, gittik biz
de... Ýyi ki de gitmiþim, çünkü
bir de efsaneyi öðrenip gereke-

ni aynen tatbik ettim orada.
Olay da þu; kýyýdan tam 12 çakýl
taþý alacaksýn. Sonra bir dilek
tutup teker teker Munzur'a fýr-
latacaksýn o çakýl taþlarýný...-
Güzelliðin yok olma korkusu
"Allah boþ zamanýnda yaratmýþ
herhalde, o kadar güzel" lafý
vardýr ya, iþte bu lafý doðal gü-
zellik için tüm Dersim havalisi-
ne söylemek mümkün. Hani o
yýllar yýlý süren çatýþmalar, ola-
ðanüstü haller olmasa, burasý
þimdi misli fersah katlanmýþtý
her bakýmdan. Sanki Ýsviçre

gölleri, Alp'ler ve civarý gibi yer-
ler var buralarda. Ýþte bütün
ahalinin baraj yapýlacak diye
sevinmek yerine hüzünlü olma-
sýnýn sebebi bu. Çünkü baraj
ekolojik dengeyi bozacak, çev-
reyi kurutacak, bu muhteþem
güzellik mahvolacak korkusu
var hepsinde. Toplumsal bir
reddediþ, Amerikalýlarla eski
vakitlerde yapýlan bir anlaþma
sonucu barajýn baþlamasýna
ramak kalmýþ ama toplumsal
bir reddediþ her alanda sesini
yükseltmeye götürüyor yöre

insanýný. Meydanlardaki sokak-
larda, konserlerde, panellerde,
her yerde, her yerde bunu söy-
leyip duruyorlar. Bu baraj mese-
lesi aðýr teknik bir konu. Pek
çok görüþmelerim oldu konuya
iliþkin dersimi epey çalýþtým.
Kýsmetse bir dosya haber haline
getirip paylaþacaðým sizinle.
Aslýnda Munzur Festivali'ni yaz-
mak vardý ama dünkü yazýma
yüzlerce destek mesajý gelince
barajlar konusunu devam ettir-
mek daha uygun olacak diye
düþündüm. Zaten festivalin bir

amacý da kamuoyunun dikkati-
ni baraj meselesine çekmek, bu
konudaki endiþelerini her yere
yaymak.  Hayat borçluyuz. Bu
konuda pek çok kiþiyle görüþ-
tüm ya da düþüncelerini araþ-
týrdým. Ortaya çýkan sonuç iç
açýcý deðil. Paylaþalým mý?
Yörenin en güçlü sivil toplum
kuruluþlarýndan biri Tunceliler
Kültür ve Yardýmlaþma Derneði.
Onlar tavrýný çoktan koymuþ.
Diyorlar ki: "Hayat veren bu
topraklara hayat borçluyuz.
Büyük acýlar çeken insanlarýn

yaþadýðý bir coðrafya, bu baraj-
lar zinciriyle yeni bir yaþam sa-
vaþý veriyor."

Derneði bu konuda destekle-
yen çok sayýda bilim adamý ve
aydýnýn ortak düþünceleri ise
kýsadan kese þöyle özetleyeyim
size;Tunceli'nin su potansiyeli-
nin yüzde 37'si bu barajlara
hapsedilecek. Bu, yaþamýný su-
dan saðlayan bir topraðýn in-
sanlarýný göçe, açlýða ve yoksul-
luða terk etmek anlamýna geli-
yor. Barajlarla, halen koruma

altýnda bulunan Türkiye'nin ilk
ulusal doðal parký da sular al-
týnda kalacak. Munzur'a yapýla-
cak hidroelektrik santrallerin
üreteceði enerji çok az. Bilim a-
damlarýnýn yalancýsýyým ama;
"Sarýmsak eksek bu kadar ek
gelir saðlar!" diyorlar. Rüzgâr e-
nerjisi elde etmek için devletin
katkýsý olmaksýzýn gerçekleþtiril-
mek üzere, Enerji Bakanlýðý'nýn
onayýný bekleyen çevreye zararý
sýfýr olan rüzgâr santralleri pro-
jeleri bile, bu barajlarýn ürete-
ceði enerjinin on katý güçte.

Munzur Çayý'nda 12 taþ topla, içinden dilek tut

Tunceliler barajý neden istemiyor?

Tunceli'den Savaþ Ay SABAH
Gazetesi için yazdý!

Tunceli
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Son yýllarda çok moda olan
sivri burunlu ve yüksek topuklu
ayakkabýlarýn parmaklarda bo-
zukluða ve kilonun ayaklara
binmesine yol açtýðý, aþil ten-
donunu kýsalttýðý için ayaðýn
en büyük düþmaný olduðu
belirtildi. Internetteki "nets-
cape" sitesinde yer alan
"Kadýnlarýn Giyebileceði En
Kötü Ayakkabýlar" baþlýklý
yazýda, sivri burunlu ve yük-
sek topuklu ayakkabýlarýn
ayak saðlýðý açýsýn-
dan taþýdýðý riskler
anlatýldý. Ameri-
kan Ayak Saðlýðý
Birliði Baþkaný Dr.-
Lloyd Smith, sivri
burunlu ve yüksek
topuklu ayakkabý-
larýn ileride önemli
sonuçlara yol açabilecek
saðlýk sorunlarý yarattýðýný bild-
irdi. Bu ayakkabýlarýn mevcut
aðrýlarý da þiddetlendirebilece-
ðini dile getiren Smith, bunla-
rýn kadýnlarýn giyebileceði en
kötü pabuçlar olduðunu ifade
etti. New York'ta hizmet veren
Columbia Ayak Saðlýðý Mer-

kezi'nden Dr. Tzvi Bar-David,
yüksek topuklu ayakkabýlarýn
ayaðýn fiziki yapýsýný bozduðu-
nu kaydetti. 
Bu ayakkabý ve
botlarýn aþil

tendonu-
n u

k ý sa l t t ýð ýn ý
belirten Bar-David, dinlenirken
bir ayak üzerinde durulduðu
için kilonun tek ayak üzerine
bindiðini, bunun da bel aðrýla-
rýna yol açtýðýný söyledi. Sivri
burunlu botlarýn ayak parma-
klarýný dar bir alana sýkýþtýrma-

sýnýn sakýncalý olduðunu vur-
gulayan Bar-David, týrnaklarýn
bir noktaya doðru döndüðünü
ve yapý bozukluðuna uðradýðý-
ný da ifade etti. 

HANGÝ  AYAK-
KABILAR  GÝ-
YÝLMELÝ?  

Sivri burunlu
ve yüksek

topuk-
l u l a r ý
"ayak-
k a b ý
d ü n -
y a s ý -
n ý n

k ö t ü

çocuklarý" ilan
eden uzman-
lardan Dr. S-
mith, þu öne-
rilerde bulun-
du: 
En fazla 5-6
santimetre to-

puklarý olan yuvarlak burunlu
ayakkabý giyin. Babet ayakka-
býlar da en az sivri burunlu ve
yüksek topuklular kadar tehli-
ke taþýr. Düz ve yumuþak deri-
den yapýlan bu modeller ayaða
ne bir destek ne de koruma
saðlar. Yalýn ayak gezseniz
bundan daha saðlýklýdýr. 
Spor ayakkabýlar ayak saðlýðý-
na uygundur. Ama eðer orto-
pedik deðilse en az yüksek
topuklular kadar sorun yaratýr. 
Ayaðý fazla saran dar ayakka-
býlar da sinirlere baský uygu-
layacaðý için saðlýksýzdýr. Ýyi
ayakkabý çok düz olmamalý,
parmaklar içinde rahatlýkla
hareket edebilmeli, derisi
yumuþak ve esnek olmalýdýr. 

Topuklu ayakkabýya dikkat

New  York'taki  Cornell  Üniversi-
tesi'nden  bir  ekibinin  gerçekleþ-
tirdiði  araþtýrmanýn  sonucuna
göre,  günde  bir  elma,  çok  sayý-
da  hastalýða  karþý  vücudu
koruyor.  

New York'taki Cornell Üniversi-
tesi'nden bir ekibinin gerçekleþ-
tirdiði araþtýrmanýn sonucuna
göre, hücrelerin zarar görmesi-
ne karþý direnci artýran güçlü bir
antioksidan madde bulunan
elma, güneþ ýþýðý, kimyasal
reaksiyonlar ve günlük yaþamýn
sebep olduðu stresten kayna-
klanan zararlara karþý güçlü bir
koruma saðlýyor.
Bol miktarda meyve ve sebze

tüketiminin Alzheimer ve ben-
zeri beyin hastalýklarýnýn geliþ-
me riskini azalttýðýný belirten
araþtýrmacýlar, Journal of Ag-
ricultural and Food Chemistry
isimli derginin 1 Aralýk tarihli
sayýsýnda yayýmlanmak üzere
kaleme aldýklarý makalede,
meyve ve sebzelerde bulunan C
vitaminin de güçlü bir antioksi-
dan olduðunu ifade ediyorlar. 

Buna raðmen, farelerin beyni
üzerinde yapýlan bir araþtýrma-
nýn elmada bulunan quercetin
isimli antioksidan maddenin C
vitamine göre beyin hücreleri-
nin muhtemel hasarlara karþý
direncini çok daha iyi korudu-

ðunu ortaya
koyduðu kay-
dedildi. 
Diðer meyve
ve sebzelerle
mukayese e-
dildiðinde en
yüksek quer-
cetin oranýna sahip olan meyve-
nin elma olduðu ve elmanýn
Alzeheimer hastalýðýyla müca-
delede en faydalý yiyecek oldu-
ðuna dikkat çekildi. 
Cornell Üniversitesi Gýda, Bilim
ve Teknoloji Bölümü Baþkaný
Prof. C.Y. Lee, "Herkes, özellikle
taze olmak üzere, daha fazla
elma yemeli," derken quercetin
maddesinin en fazla elma kabu-

ðunda bulunduðunu ifade etti. 
Elmanýn kendisinin elma suyu
tüketimine nazaran çok daha
faydalý olduðunu kaydeden Lee,
genelde kýrmýzý elmalarýn yeþil
ya da sarý elmalara göre çok
daha fazla antioksidan madde
ihtiva ettiðini söyledi. 
Soðan, kýzýlcýk ve böðürtlen gibi
meyve ve sebzelerde de bol
miktarda quercetin maddesinin
bulunduðu ifade ediliyor.(aa)

Elma ye hastalýktan korun
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Hukuk-Forum

Cevap: Evlilik içi meydana gelen
çocuklarýn, ebebeynlerinden
sadece birinin Avusturya vatan-
daþý olmasý halinde dahi, A-
vusturya vatandaþlýðýna hak ka-
zanýrlar. Eðer bu prensip A-
vusturya vatandaþý olmayan
ebebeynin vatandaþý olduðu
ülkede de geçerli ise, çocuk çif-
te vatandaþlýða hak kazanýr.
Böylelikle çocuk iki vatandaþ-
lýða sahip olabilir. Eðer çocuk
evlilik dýþý ise, sadece annesinin
Avusturya vatandaþý olmasý
halinde Avusturya vatandaþlýðý
alabilir.

Soru: Entegrasyon anlaþmasýna
göre kimler Almanca kursuna
gitmek ile yükümlüdürler?
Cevap: Buna göre üçüncü ülke
vatandaþlarýndan  1 Ocak 1998
tarihinden itibaren Avustur-
ya'da ilk oturuma hak kazanan-
lar ya da 1 Ocak 2003 tarinden
itibaren kendilerine ilk oturma

izni verilenler, Almanca kursla-
rýna gitmekle yükümlüdürler.

Soru:  18 yaþýndan önce ehliyet
alabilmenin bir yolu var mý?
Cevap:Ehliyet alabilmeniz için
hukuken 18 yaþýnýzý doldurma-
nýz gerekmektedir. Ancak bu-
nun bir istisnasý vardýr. Anne-
babanýn ilgili dilekçeyi onayla-
masý ve imzalamasý halinde, 18
yaþýndan önce de ehliyet almak
mümkündür.

Soru: Askerlik (Zivildienst) vaz-
ifesi sýrasýnda, Avusturya dýþýn-
da tatil yapýlabilir mi?
Cevap:  Bunun için kanunen
herhangi bir engel yoktur. Ýki
haftalýk tatil döneminizde ya da
hafta sonlarý yurt dýþýna çýka-
bilir, tatil yapabilirsiniz.

Soru:  Avusturya'da askeri yü-
kümlülüðü erken yaþta yerine
getirme imkaný var mýdýr?

Cevap: Yükümlülüðün oluþ-
tuðu tarihten önce (18 yaþý
doldurmadan önce) de gönüllü
olarak askerlik baþvurusu yap-
ma imkaný vardýr. Ancak bunun
için 17 yaþýn doldurulmuþ ol-
masý gerekir. Baþvurunun kabul
edilip edilmeyeceðine ilgili as-
keri merciler karar verir.

Soru:  Belediye evlerine kimler
baþvurulabilir?
Cevap: Baþvuran kiþinin;
- Avusturya vatandaþý, Avrupa
Birliði'nin diðer ülkelerinden
herhangi birinin vatandaþý, Av-
rupa ticaret sahasýna (EWR)
taraftar herhangi bir ülke va-
tandaþý ya da mülteci olmasý
gerekiyor.
- 17 yaþýný doldurmuþ olmasý
gerekiyor.
- Avusturya'da yeterli bir süre
kalmýþ olmasý gerekiyor. Bu ku-
ral bölgeden bölgeye deðiþiyor.
Viyana Belediyesi en az 1 yýllýk

Viyana'da yerleþim süresi istiyor.
-  Aylýk gelirinin belirli bir mik-
tarý geçmemesi gerekiyor. Bu
þart, belediye (gemeinde) ev-
lerinin ihtiyacý olanlara ver-
ilmesini saðlamaya yönelik bir
uygulama. Belirlenen gelir sýnýr-
larý yine bölgelere göre deðiþik-
lik gösteriyor.
- Baþvuru sýrasýnda bu evlerde
oturma talebinin sebebi belir-
tilmek zorunda. 

Belirtilecek sebepler örneðin
aþaðýdaki gibi olabilir;

* Þu ana kadar oturulan evin
saðlýðý tehdit eden bir durum-
da olmasý
* Yaþlýlýk ya da sakatlýlýk duru-
mundan dolayý taþýnma
mecburiyeti
* Þu ana kadarki evin çok
küçük ya da çok masraflý olmasý
* Genç birinin ev ihtiyacý

CAFER EMÝNOÐLU

Soru: Eðer anne-babadan sadece biri Avusturya
vatandaþý ise, çocuk hangi ülkenin vatandaþlýðýný alýr?

Viyana  -  Kitap okuma alýþkanlý-
ðý, bilgi edinmenin yanýsýra,
düþüncelerimizi ifade etme ve
güzel konuþma yeteneðinin
geliþtirilmesinde de önemli rol
oynamaktadýr. Ýþ yaþamýndan
özel iliþkilere kadar, insanlarýn
düþüncelerini doðru olarak ak-
tarmasý, iliþkilerin saðlýklý ol-

masýný saðlamaktadýr. Hayata
bakýþ açýsýnýn geniþlemesi  ve
olaylarý deðiþik yönlerden de-
ðerlendirebilme özelliðinin ka-
zanýlmasýnda da kitaplarýn ö-
nemi inkar edilemez. 

Anadilde okunan kitaplar ise
anadilimizi korumaya ve geliþ-

tirmeye de yardýmcý olmakta-
dýr.
Özellikle yurtdýþýnda yaþayan
vatandaþlarýmýz anavatandan
uzakta yaþadýklarý için Türkçe
yazma  ve okuma konularýnda
sýkýntý yaþayabilmektedirler.
Hem bu sýkýntýlarý aþmak hem
de boþ zamanlarý deðerlendir-
me açýsýndan, kitaplarýn dün-
yasý sayýsýz olanak sunmakta-
dýr.  
Viyana Belediyesi kütüphanele-
ri sayesinde Türkçe ve diðer dil-
lerdeki kitaplar, cd`ler ve ka-
setler uygun ödünç alma  fi-
yatlarý ile temin edilebiliyor.

Viyana Entegrasyon Fonu'nun
düzenlediði bilgilere göre aþa-

ðýdaki þehir kütüphanelerinde
Türkçe yayýnlara rahatlýkla ula-
þabilirsiniz: 

• 1020 Wien, Zirkusgasse 3
• 1020 Wien, Engerthstr. 197
• 1030 Wien, Fasangasse 35-37
• 1030 Wien, Erdbergstr. 5-7
• 1050 Wien, Pannaschgasse 6
• 1060 Wien, Mollardgasse 87
• 1070 Wien, Urban-Loritz- Platz 2
• 1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20 
• 1100 Wien Hasengasse 3
• 1120 Wien, Längelfeldgasse 13-15
• 1140 Wien, Hütteldorfer Str. 130
• 1150 Wien, Schwendergasse
39-43
• 1160 Wien, Rosa-Luxenburgg. 4 
• 1170 Wien, Hormayrgasse 2
•1200 Wien, Pappenheimg. 10-16

Viyana kütüphanelerinde Türkçe yayýnlar
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POLÝTÝKAPOLÝTÝKA

Viyana-  Konsoluklarda yapýlan
iþlemler için, her sene uygula-
nan alýþýlagelmiþ zam uygula-
masýnýn tam tersine, bu sene
iþlemlerden alýnan harçlarda in-
dirim yapýldýðý açýklandý.
Viyana Konsoloslu’ðundan al-
dýðýmýz bilgiye göre, uygulana-
cak yeni fiyatlarýn aþaðýdaki gibi
olacaðý belirtildi. 

Noter  harçlarý:
Taahhütname, muvafatname,
res`en imza tasdiki: 23 Euro
(Eski ücret : 23 Euro) 
Protesto, ihtar tebliði, azilna-
me: 39 Euro 
(Eski ücret: 41 Euro)
Özel vekaletname: 23 Euro
(Eski ücret: 24 Euro)
Düzenleme- umumi vekaletna-

me:  31 Euro 
(Eski ücret: 32 Euro)
Suret tasdiki-fotokopi tasdiki:-
10 Euro 
(Eski ücret: 10 Euro)
Vasiyetname: 37 Euro 
(Eski ücret: 39 Euro)
Tespit ve tutanak: 37 Euro 
(Eski 39 Euro)
Düzeltme harcý: 8 Euro 

(Eski ücret: 9 Euro)
Mukavele feshi: 8 Euro 
(Eski ücret: 9 Euro) 
Senet tasdiki: 122 Euro 
(Eski ücret: 127 Euro) 

Konsolosluk  harçlarý
Ýmza ve mühür tasdiki (Metne
þamil olmak üzere) :13 Euro
(Eski ücret: 14 Euro ) 
Ýmza ve mühür tasdiki (Metne
þamil olmak üzere ) : 25 Euro 
(Eski ücret:  27 Euro) 
Ýlmuhaber, belge tasdiki (Birinci
sayfadan sonrakiler için):6 Euro
(Eski ücret:  6 Euro)
Gemi jurnalinin tasdiki:32 Euro
(Eski ücret: 33 Euro) 
Tereke mühürleme harcý:32
Euro 
(Eski ücret : 33 Euro) 
Hukuk iþlerine ait diðer kararlar
(Vatandaþlýk iþlemleri): 17 Euro 
(Eski ücret: 18 Euro) 
Gecikme cezasý: 11 Euro 
(Eski ücret: 11 Euro).

Konsolosluk ücretlerinde indirim 

Türkiye  Cumhuriyeti
Viyana  Büyükelçiliði
ve  Konsolosluðu

Prinz  Eugen  Str.  40,
1040  Wien  
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Ankara-  Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coðrafya Fakültesi Psikoloji
Bölümü Öðretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Þennur Tutarel Kýþlak
tarafýndan yürütülen ve evli 150
kiþiyle yapýlan araþtýrmada,
empati ile demografik deðiþ-
kenlerin evlilik uyumuyla iliþkisi
araþtýrýldý. Yapýlan deðerlendir-
me sonucunda, evlilik uyumunu
belirleyen en anlamlý unsurun
empati olduðu, evli kadýn ve
erkeklerde empatik eðilim
düzeyi arasýnda fark olmadýðý
belirlendi. Ayrýca, empatik
anlayýþ arttýkça evlilikte yaþanan
iliþkinin kalitesinin de arttýðý dik-
kati çekti. Eþlerin evlilik uyumla-
rýnýn, evlilik yýlý ve çocuk sayýsý
gibi deðiþkenlerle baðlantýlý

olmadýðý belirlendi.

"OLAYLARA  EÞÝNÝZÝN  GÖZÜYLE
BAKIN"

Araþtýrmayý yorumlayan Yrd.
Doç. Dr. Kýþlak, þunlarý söyledi:
"Empati, bir insanýn kendisini
karþýsýndaki insanýn yerine koya-
rak, onun düþüncelerini doðru
olarak anlama, duygularýný his-
setme ve bu anlayýþýný ona sözel
olarak ya da beden diliyle anlat-
ma sürecidir. Eþinize empati
duyabilirseniz, onun niye öyle
davrandýðýný daha iyi anlayabi-
lirsiniz. Olaylara eþin bakýþ açý-
sýyla bakabilmek, evlilikte yaþa-
nan gerilimi azaltmada yardým-
cý olacaktýr." 

Yrd. Doç. Dr. Kýþlak, literatürde
de, doyumun yüksek olduðu
evliliklerde, karþýlýklý olarak
incinme durumunda özrün
ardýndan kýrýcý olan eþin baðýþ-
landýðý, baðýþlamayý ve unut-
mayý saðlayan þeyin ise empati
olduðunu vurgulayan baþka
çalýþmalar da bulunduðuna iþa-
ret etti. Yrd. Doç. Dr. Kýþlak,
"Kültürümüzde empatik dene-
yimlere verilen önem arttýkça,
belki de ihmal edilen bu alanda
verilecek eðitim ve yapýlacak
çalýþmalarla, yakýn iliþkiler ve
diðer kiþilerarasý iliþkilerimizin
kalitesinde artýþ oluþturulabilir
ve daha saðlýklý iliþkiler yaþaya-
biliriz" diye konuþtu.

Evli kiþilerle yapýlan bir araþtýrmaya göre,  evlilikte

uyumun sýrrý, "kiþinin kendisini karþýsýndakinin

yerine koymasýnda "yani "empati"de yatýyor.

Ankara  Üniversitesi  Öðretim  Üyesi  Yrd.  Doç.  Dr.  Þennur  Tutarel
Kýþlak,  empatiyi  "bir  insanýn  kendisini  karþýsýndakinin  yerine  koya-
rak,  onun  düþüncelerini  doðru  olarak  anlama,  duygularýný  hisset-
me  ve  bu  anlayýþýný  ona  sözel  olarak  ya  da  beden  diliyle  anlatma
süreci"  olarak  tanýmladý.

Evlilikte uyumun sýrrý: Empati

Viyana- Viyana’da özellikle
mensubu olduðu Türk toplu-
munun yaþadýðý sorunlara Hý-
zýr gibi yetiþen Aziz Gülüm,
Yeni Vatan Gazetesi’ni ziyaret
etti. Yeni Vatan Gazetesi Ge-
nel Yayýn Yönetmeni Birol Ký-
lýç ile, Türk kahvesi içen Gü-
lüm’ün bir özelliði, çeþitli hiz-

metleri sýrasýnda yaklaþýk 30
bin insanýn sorununu dinle-
miþ ve elini sýkmýþ olmasý. Bu
yýl 50. yaþýný kutlayan Gülüm,
her gün spor yaptýðýný ve  s-
por yaparken “Ýnsanlarý ve
doðayý seveceksin.” þarkýsýný
söylediðini ifade etti.  18 ve
16 yaþlarýnda liseye giden,

çok baþarýlý iki oðul sahibi o-
lan Gülüm, Türk Halk ve Sa-
nat Müziði’ni seviyor ve  ope-
raya ilgi duyuyor. Avustur-
ya’da yabancýlarýn uyum p-
roblemlerinin çözülmesinde
büyük emeði geçen Gülüm’e,
esenlik, barýþ, saðlýk ve mut-
luluk dolu nice yaþlar dileriz. 

Hizmet adamý
Aziz Gülüm

Birol Kýlýç

Hizmet adamý Aziz Gülüm 50 yaþýnda Hizmet adamý Aziz Gülüm 50 yaþýnda 
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Chrysler Voyager Seven için yedi güzel sebep
* Aktionspreis. Abbildung Symbolfoto. Chrysler Voyager 2,5 CRD: CO2-Emission ab 203 g/km; Kraftstoffverbrauch gesamt ab 7,7 l / 100 km. www.chrysler.at
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