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Ich werde euch fressen.

Strache

RAKETA

Im Wortlaut: kurze Stellungnahme der
"Türkischen Kulturgemeinde in Öster-
reich"  Zu den Wahlplakaten der Wiener
FPÖ: "Wien darf nicht Istanbul wer-
den":““SSoovviieell  ZZeerrssttöörruunngg,,  PPrriimmiivviittäätt  uunndd
AAggggrreessssiioonn  iisstt  ffüürr  uunnsseerree,,  lliieebbee  nneeuuee
HHeeiimmaatt  WWiieenn  eeiinnee  SScchhaannddee’’’’!!
WWiiee  kkaannnn  eeiinn  BBrraannddssttiifftteerr,,  ddeerr  aabbeerr
iimmmmeerr  aallss  FFeeuueerrllöösscchheerr  hhiirrnn-  uunndd  nniivveeaauu-
llooss  aaggiieerrtt,,  wwiisssseenn  wwaass  WWiieenn  ddeennkktt??  EEiinnee
mmeerrkkwwüürrddiiggee  SSiittuuaattiioonn  iimm  JJaahhrree  22000055
nniicchhtt,,  iimm  JJaahhrree  11993388..  DDuummmm  ooddeerr
AAnnggsstthhaasseenn  ssiinndd  wwiirr  AAuussttrroottüürrkkeenn  ssiicchheerr-
lliicchh  nniicchhtt,,  wweeiill  wwiirr  uunnss  nniicchhtt  pprroovviizziieerreenn
llaasssseenn!!  GGeewwiissss  aabbeerr  iisstt  eess  kkllaarr,,  ddaassss  ssooll-
cchhee  MMeennsscchheenn  wwiiee  SSttrraacchhee  ooddeerr  äähhnnlliicchhee
mmiitt  PPaattrriioottiissmmuuss  nniicchhtt  zzuu  ttuunn  hhaabbeenn..  SSiiee
kköönnnneenn  nnuurr  SScchhaannddee  ffüürr    uunnsseerree  LLiieebbee
nneeuuee  HHeeiimmaatt  ÖÖsstteerrrreeiicchh  sseeiinn..

Çukur
adam

Haber  ve  Analiz  sayfa  2  ve  3‘te
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BÝROL KILIÇ

Haber  -  Yorum  -  Analiz
Kýsa adý FPÖ olan “Özgürlük-
çüler Partisi” Viyana Eyaleti
Teþkilat Baþkaný Strache, Viya-
na’nýn her yerini “Viyana Ýs-
tanbul olmasýn” afiþleri ile do-
nattý. Strache, Viyana’da ya-
þayan 80 binden fazla Tür-
kiyeli’nin kendisine karþý düþ-
manlýk beslemesi için elinden
geleni yapýyor. Bu afiþi gören
insanlar, çok deðil bundan
daha beþ yýl önce yine FPÖ
Partisi’nin seçimlerde kullan-
dýðý ve tüm Avrupa’yý ayaða
kaldýran “yabancý düþmaný”
afiþleri ve FPÖ’nün bu konu-
daki siyasetini yeniden  hatýrlý-
yor. Haider’in saman kaðýttan
üçüncü kalitede kopyasý bile
olamayacak Strache, en bü-
yük zararý  Avusturya’ya veri-
yor. Bu modasý geçmiþ, gü-
lünç ýrkçý  siyaseti, artýk kimse
yemiyor aslýnda. Irkçý, basit,
kýþkýrtýcý ve insan ahlaký ve
sevgisinden yoksun bu tip
afiþler, sözler, hal ve hareket-
ler  Avusturya’yý sanki ýrkçýlý-
ðýn merkezi gibi gösteriyor.
Oysa bu doðru deðil. 
Evet, Avusturya’da çok deðil
bundan 60-70 yýl önce, 1938
öncesi ve sonrasý neler yaþan-

dýðýný herkes biliyor. Dünya
tarihinin gördüðü en büyük
insan soykýrýmýnýn Linz do-
ðumlu, Viyana’da yetiþmiþ ve
daha sonra Almanya’nýn Mü-
nih þehrine gitmiþ, insanlýðýn
yüz karasý Hitler tarafýndan
yapýldýðýný hatýrlatmak zorun-
dayýz.  Hitler’in Viyana’da kal-
dýðý 1900 ‘lü yýllarýn baþlarýn-
da ünlü Belediye Baþkaný efsa-
ne ýrkçý Karl Lueger için, “Bü-
tün dünya bilsin ki, düþünce-
lerimi Karl Lueger etkileþmiþ-

tir” demesini de
u n u t m u y o r u z .
Hitler’in en önemli
Nazi subay ve
komutanlarý ne
yazýk ki kendisi gibi
Avusturyalý idi.
Ama bu kadar çir-
kin bir tarihi omuz-
larýnda “kurban”
veya “suçlu” sýfatý
ile taþýmak zo-
runda olan

Avusturya, yeni çoðulcu
demokratik yapýsý ile ýrkçý ima-
jýndan kur-
t u l m a y a
ç a l ý y o r .
Avusturya’ya
yapýlabilecek
en büyük kö-
tülük, etrafýn
“milliyetçilik”
adý altýnda
bu tür a-
fiþlerle dona-
t ý l m a s ý d ý r.
FPÖ’nün, “a-
cý” sözünü
sakýnmayan,
“Bu ne biçim
mil l iyetçi l ik
veya yurtse-
verlik?” diye
soran dostu
hiç mi yok!
Siz Türklere
ve yaban-
cýlara kötülük
yapmýyorsu-

nuz! Siz en büyük kötülüðü,
Avusturya’ya yapýyorsunuz;
bizim hayatýmýzýn merkezi,
çocuklarýmýzýn geleceði yap-
týðýmýz, tüm zorluklara rað-
men sevdiðimiz Avustur-
ya’ya... 
Ekte 1925 yýllarýnda Viya-
na’da yayýnlanan ve o zaman-
lar Yahudi düþmanlýðýnýn
merkezi olan “Der Stürmer”
adlý ýrkçý  dergiyi dikkatlere su-
nuyoruz. Ýþte o zamanlar Ya-
hudiler “eli býçaklý zorba a-
damlar” olarak kamuoyuna
tanýtýlýyordu. Ayný resimler
þimdi Türkler için çizilerek, re-
sim altlarý “Hýrsýz, dolandýrýcý,
tecavüzcü” sözleri ile süsleni-
yor. Yýllar önce Yahudiler için
oluþturulan imaj, þimdi Türk-
ler için oluþturulmaya çalýþýlý-
yor. Bu iþin sonu ne olacak?
Ýnsanlýðýn yüz karasý ikinci bir

ÇUKUR ADAM Strache ýrkçý bir siyasetle Avusturya’yý küçük düþürüyor

Viyanalýlarý utandýran afiþler

Wien März/Mart 2005

Wien März/Mart 1937

Im Westbahnhof Wien März 2005 aufgehängt gefunden
Viyana Westbahnhof’unda Mart 2005 asyly bulunan ýrkçý afiþ
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soykýrým mý?  Avusturya’da
ýrkçý insanlar var; doðru, ama
onun on katý, dünyanýn hiçbir
yerinde olmayan “güzel in-
sanlar” da var. 
Hepimize çok þey öðreten
Avusturyalýlar var. Ýster
Katolik, ister Protestan ister
Yahudi veya baþka bir dinden
olsun; hayýr ve barýþ içinde
hareket eden, örnek
Avusturyalýlar bize umut ve-
riyor. SPÖ, ÖVP ve Yeþiller
gibi, yabancý düþmanlýðý güt-
meyen veya baþka dinlerden,
kültürlerden olan insanlarý
aþaðýlamayan partiler bize
umut veriyor. 
Biz, “FPÖ’yü çöpe atalým!„
demiyoruz. Ama birçok Avus-
turyalý’dan oy alarak parla-
mentoya seçilen ve parlamen-
toda temsil edilen bir parti-
nin, basit, her türlü akýl ve
mantýktan uzak, 10 yaþýndaki
bir çocuðun bile aklýný kulla-
nýp “Bu iþin sonu sakat!„
diyebileceði bu sorumsuz si-
yasetinden vazgeçmesi gere-
kir. 
Bu ülkeyi  kendisine “yeni va-
tanlarý” olarak seçmiþ insanlar
olarak bunu söylemek görevi-
miz. 
Þimdi soruyoruz; bu kýþkýrtýcý
afiþleri kullanarak neyi amaç-
lýyorsunuz? 
Yollarda Türk kadýnlarýna ýrkçý
Avusturyalýlarýn saldýrmasýný
mý? Türk çocuklarýna ýrkçýlarýn
saldýrýp yerlerde kafasýný,
gözünü patlatmasýný mý? Türk
lokallerini ýrkçýlarýn basýp kan
çýkarmasýný mý? Türk camiile-
rinin ýrkçýlar  tarafýndan yakýl-
masýný mý? 
Biz buradayýz. 240 bin Tür-
kiye’den göç etmiþ insan! 120
binden fazlamýz Avusturya
vatandaþý! Her yýl 15 binimiz
yeni Avusturya vatandaþý o-
luyor! 15 binden fazla esnaf
ve iþ adamýmýz Avusturya
ekonomisini güçlendiriyor. Bu
ülkenin kültürel, sosyal, eko-
nomik ve siyasal alanýnda ak-
tif olarak yer alýyoruz. 

Sorunlarýmýz çok. 
Bu sorunlarý aklý baþýnda
Avusturyalýlar ile el ele vererek
Avusturya’nýn lehine olacak
þekilde çözmek istiyoruz.
FPÖ ve Strache’ye gelince;

Avusturya kanunlarý bizim için
ne kadar geçerli ise, onlar için
de o kadar geçerlidir. 
Onlarý, toplumdaki ayrýlýk ve
farklýlýklarý derinleþtirip, insan-
larý birbirlerine yabancýlaþtýr-

mak, düþman etmek yerine,
Avusturya’yý küçük düþürme-
den, aklý baþýnda bir siyaset
izleyerek barýþ ve huzur içinde
bir toplum yaratmaya davet
ediyoruz. (BK)

RAKETA

rrassisstisscch
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Viyana- Yazar Feridun Zaimoð-
lu’nun, “KanakAttack. Die drit-
te Türkenbelagerung“ (Karþý
Atak-3.Kuþatma) adlý sanat ser-
gisi, 7 Mart’ta Viyana Kunst-
halle’de açýldý. Politikacýlar ara-
sýnda ciddi tartýþmalara neden
olan sergi için, Museums-
quarter’ýn (MQ) duvarlarý 40
bin Avro deðerinde 430 Türk
bayraðýyla donatýldý.
Türk kökenli Alman yazar Feri-
dun Zaimoðlu’nun öncülüðün-

de 7 Mart’ta baþlayan ve 28
Mart’a kadar sürmesi planla-
nan “KanakAttack. Die dritte
Türkenbelagerung“ sergisi, Vi-
yana gündemine oturdu. 
Tartýþmalar sergi açýlmadan
önce, Museumsquarter’ýn du-
varlarýnýn 430 adet Türk bayra-
ðýyla donatýlmasý ile baþladý.
Bayraklar için 40 bin Avro har-
canmasýný eleþtiren FPÖ Viyana
Teþkilat Baþkaný Heinz Christian
Strache, “Bu proje hemen dur-

durulmalý ve Sanat Galerisi Mü-
dürü Gerald Matt istifa etmeli-
dir. Vergi ödeyenlerin parasý
boþa gidiyor.“ demiþti. Matt
ise, Strache’nin eleþtirisini
“Türkler, bu ülkede en büyük a-
zýnlýk grubu olarak yaþýyor,
onlar da vergi ödüyor. Bu bir
sanat olayýdýr; karþý çýkýlmasý
çok saçma!“ þeklinde yanýtla-
mýþtý.  Matt, bu projeyle Viya-
na’da yaþayan azýnlýklara dikkat
çekmeyi ve sosyal ve siyasi so-

runlarýn çözümüne katkýda
bulunmayý hedeflediklerini de
defalarca vurguladý.

7 Mart, saat 19’da Kunst-
halle’de baþlayan sergiye, pro-
jenin öncülüðünü yapan yazar
Zaimoðlu’nun yaný sýra Yeþiller
Milletvekili Ulrike Lunacek, SPÖ
Milletvekili Josef Cap, gazeteci
Robert Misik, Avusturya Devlet
Televizyonu ORF temsilcisi Mo-
nica Ladurner ve Graz Üniversi-

“Die dritte Türkenbelagerung“ ama bu sefer sanatla!
VViiyyaannaa’’ddaa  ““KKaannaakkAAttttaacckk,,  TTüürrkkeennbbeellaaggeerruunngg””  TTüürrkkççeessii  iillee  ““KKaarrþþýý((ÇÇaammuurr))SSaallddýýrrýý-TTüürrkk  kkuuþþaattmmaassýý””  bbaaþþllýýkkllýý  sseerrggii  ddoollaayyýýssýý  iillee  yyaa-
ppýýllaann  ttooppllaannttýý,,    TTüürrkkiiyyee’’nniinn  AAvvrruuppaa  BBiirrlliiððii’’nnee  üüyyeelliikk  ttooppllaannttýýssýýnnaa  ddöönnüüþþttüü..  AAssllýýnnddaa  kkoonnuu  AAllmmaannyyaa’’ddaa  vvee  AAvvuussttuurryyaa’’ddaa  yyaaþþaa-
yyaann  22  mmiillyyoonnddaann  ffaazzllaa  TTüürrkk  iiççiinn  kkuullllaannýýllaann  vvee  yyaabbaannccýý  ddüüþþmmaannllýýððýýnnýý  iiffaaddee  eeddeenn  ““ççaammuurr””  yyaannii  ““kkaannaacckk”” kkeelliimmeessii  oollmmaassýý  ggeerree-
kkiirrkkeenn,,  kkoonnuuþþmmaaccýýllaarr  kkoonnuuyyuu  ““TTüürrkk  ddüüþþmmaannllýýððýý””nnddaann  ççýýkkaarrýýpp,,  TTüürrkkiiyyee  vvee  AABB  üüyyeelliiððiinnee  ggeettiirrddiilleerr..  AAllmmaannyyaa’’ddaa  TTüürrkklleerree  kküüffüürr
oollaarraakk  kkuullllaannýýllaann  ““KKaannaacckk””  kkeelliimmeessii  ttooppllaannttýýddaa  hhiiçç  ggeeççmmeeddii..  AAllmmaannyyaa’’ddaa  MMööllnn,,  SSoolliinnggeenn  ggiibbii  þþeehhiirrlleerrddee  TTüürrkklleerriinn  yyaakkýýllmmaa-
ssýýnnýý  vvee  ýýrrkkççýý  AAllmmaannllaarrýýnn  TTüürrkklleerree  ddüüþþmmaannllýýððýýnnýý  uunnuuttaann  bbiirr  AAllmmaann’’ýýnn,,  TTüürrkkiiyyee’’yyee  aaddeettaa  ööffkkee  kkuussmmaassýý  kkaattýýllýýmmccýýllaarr  aarraassýýnnddaa  þþaaþþ-
kkýýnnllýýkk  yyaarraattttýý..    AAvvuussttuurryyaa’’ddaakkii  iiþþyyeerrlleerriinnddee  vvee  ssoossyyaall  hhaayyaattttaa  ddýýþþllaannmmaallaarrýýnnýýnn  kkoonnuu eeddiilleecceeððii  bbeekklleennttiissiiyyllee  ttooppllaannttýýyyaa  ggeelleenn
TTüürrkklleerr,,    hhaayyaall  kkýýrrýýkkllýýððýýnnaa  uuððrraaddýý..  SSttaannddaarrtt  GGaazzeetteessii’’nniinn  ggüüyyaa  TTüürrkk ddoossttuu  GGeenneell  YYaayyýýnn  YYöönneettmmeennii  iissee,,  bbuu  kkoonnuuyyuu  hhiiçç  ddiillee  ggee-
ttiirrmmeeddii..  TTüürrkklleerriinn  AAvvuussttuurryyaa’’ddaa  ssoorruunnllaarrýý,,  SSttaannddaarrtt  GGaazzeetteessii’’nnee  ggöörree  yyookk..  
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tesi Öðretim Üyesi Prof. Karl
Kaser konuþmacý olarak katýldý-
lar. 

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  AABB  üüyyeelliiððii  kkoonnuu-
þþuulldduu..

Gecenin açýlýþ konuþmasýnda,
aðýrlýklý olarak Türkiye’nin Av-
rupa Birliði’ne üyeliði tartýþýldý.
SPÖ’lü Milletvekili Josef Cap,
partisinin Türkiye’nin AB üyeliði
konusundaki kaygýlarýný hatýrla-
tarak, 6 Mart’ta Türkiye’de po-
lisin kadýnlara müdahalesi ile
ilgili gazete ve televizyonlarda

yayýnlanan haberlerin kendileri-
ni haklý çýkardýðýný söyledi.
Cap’ýn, “Türkiye’de kadýnlar
dövülüyor, namus cinayetleri iþ-
leniyor. Görüyorsunuz ki; Tür-
kiye, AB üyeliðine henüz hazýr
deðil.“ sözleri katýlýmcýlarýn
tepkisini çekti. 

Türkiye’nin pek çok bölgesinde
çalýþan kadýnlarýn Avrupa’daki
kadýnlardan daha iyi konumda
olduðunu belirten ORF Televiz-
yonu Temsilcisi Monica La-
durner, “Türkiye’de son yýllarda
çok iyi geliþmeler oldu. Ýnsanlar
kimliklerini rahatça ifade edebi-

liyorlar. Barlarda Kürtçe müzik
yapýlýyor, devlet eskiden varlýðý-
ný bile kabul etmediði Kürtler
için Kürtçe kurslar açýyor. AB’ye
üye olan Slovakya’da azýnlýk
konumunda bulunan Romalýla-
rýn evlerinde elektrik, su bile
yok.“ dedi. 

Cap’ýn sözlerini “Kadýnlarýn dö-
vülmesini elbette biz de kýnýyo-
ruz.“ diyerek yanýtlayan Yeþiller
Partisi Milletvekili Ursula Luna-
cek, Türkiye’de çok olumlu re-
formlarýn gerçekleþtiðini, uygu-
lamada bazý sýkýntýlar olabilece-
ðini ancak bunlarýn da zaman-

la aþýlacaðýný belirtti. Lunacek,-
“40 yýldýr AB’ye girmek için ça-
lýþan Türkiye’nin üyeliðine “ha-
yýr“ demek, AB’nin inandýrýcýlý-
ðýný sarsar. „ dedi.

Ýnsanlarýn Türkler hakkýnda ön-
yargýlarýyla hareket ettiðini söy-
leyen gazeteci Robert Misik,
Cap’a  “Almanya’da da namus
cinayetleri iþleniyor. Almanya’yý
da AB’den atacak mýyýz?“ soru-
sunu yöneltti. 

Sergi, Avusturya gündemini
daha uzun süre meþgul edece-
ðe benziyor.

Yazar 
Feridun
Zaimoðlu
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YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii  GGeenneell  YYaa-
yyýýnn  YYöönneettmmeennlliiððii’’nniinn  yyaannýý  ssýýrraa,,
ggeeççttiiððiimmiizz  yyýýll  TTüürrkk  kküüllttüürrüünnüü
ttaannýýttmmaakk  aammaaccýý  iillee  AAvvuussttuurr-
yyaa’’ddaa  kkuurruullaann  TTüürrkk  KKüüllttüürr  CCee-
mmiiyyeettii  DDeerrnneeððii’’nniinn  ((TTüürrkkiisscchhee
KKuullttuurrggeemmeenniinnddee  iinn  ÖÖsstteerrrreeiicchh))
ddee  bbaaþþkkaannllýýððýýnnýý  yyaappaann  BBiirrooll
KKýýllýýçç’’ýýnn,,  KKrroonnee  GGaazzeetteessii  iimmttiiyyaazz
ssaahhiibbii  vvee  ookkuuyyuuccuu  mmeekkttuuppllaarrýýnn-
ddaann  ssoorruummlluu  eeddiittöörrüü  HHaannss
DDiicchhaanndd’’aa  yyaazzddýýððýý  mmeekkttuupp,,  11
ÞÞuubbaatt  22000055  ttaarriihhiinnddee  yyaayyýýnn-
llaannddýý..  
KKrroonnee  GGaazzeetteessii’’nnddee  yyaayyýýnnllaannaann

vvee  TTüürrkk  ttoopplluummuunnuu  üüzzeenn  oo-
kkuuyyuuccuu  mmeekkttuubbuu,,  ggeeççeenn  ssaayyýý-
mmýýzzddaa,,  ’’AAccaabbaa  bbiizziimm  hhiiçç  ssuuççuu-
mmuuzz  yyookk  mmuu??’’  bbaaþþllýýððýý  iillee  mmaann-
þþeetttteenn  hhaabbeerr  ddee  oollmmuuþþttuu..
OOllaayyllaa  iillggiillii  BBiirrooll  KKýýllýýçç’’ýýnn  yyaazzddýýððýý
vvee  KKrroonnee  GGaazzeetteessii’’nnddee    yyaayyýýnnllaa-
nnaann  cceevvaapp  mmeekkttuubbuunnuu  oolldduuððuu
ggiibbii  vveerriiyyoorruuzz..  

SSaayyýýnn  KKrroonnee  GGaazzeetteessii
ÝÝmmttiiyyaazz  SSaahhiibbii  HHaannss  DDiicchhaanndd,,

Devamlý bir Krone okuru ola-
rak, 25.01.2005 tarihli Kronen
Zeitung Gazetesi’nin  24. say-
fasýnda „ Açýk Söz“ ( „Das Freie
Wort –Briefe an Herausgeber)
köþesinde „Ýyi Komþular“ baþlý-
ðý ile  yazýlan okuyucu mektu-
buna istinaden,  yapýcý bir so-
nuca ulaþacaðýný ümit ettiðimiz
bir hizmette bulunmak istiyo-
ruz. Bu mektubu kasýtlý ve kötü
niyetli olarak yorumlamayý ya
da  bu mektubun neden yayýn-
ladýðý gibi sorularla suçlamada
bulunmayý amaçlamýyoruz. Pek
çok üyemizin düþündüðü gibi,
Kronen Zeitung  Gazetesi’nin
ve editörünün bu mektubu
Türk toplumuna karþý halký kýþ-
kýrtmak için kullandýklarý söyle-
mine de katýlmak istemiyoruz.
Derneðimize baðlý üyelerimizin,
Krone‘nin, Avusturya`daki Türk
toplumunu karalamaya yönelik
haberleri, okuyucu mektuplarý
ile destekleyen kanunlara aykýrý,
örgütlü ve organize bir politika
izlediði yönündeki düþünceleri-
ni desteklemek niyetinde de
deðiliz.
Viyana`da yaþayan Nora ve Al-
bert Lechner’in mektubunu o-
kuduktan sonra, bu konuda iç-
tenlikle yardýmcý olmak istedik.
Bu mektup, kullanýlan bazý keli-
meler nedeniyle, televizyon ka-
nalý ATV `de yayýnlanan ünlü
„Tausche Familie“ (Aile Deðiþi-
mi) adlý programdaki seviyeye
yaklaþýyor. (Bu programda bir
Türk ailesi, bir Viyanalý ailenin
her türlü ahlak, ihsan ve mantýk
ölçülerinden uzak hakaretlerine
maruz kalmýþtý. Türk ailesinin
her türlü ýrkçý hakaretler karþý-

sýnda terbiyesini bozmamasý
Avusturyalýlarý oldukça þaþýrt-
mýþtý.) Sorun deðil. 
Avusturya bizim sevgili „yeni
vatanýmýz“. Birçok dernek üyesi
de, bu mektubun masa baþýn-
da hazýrlandýðýný ya da 19. yüz-
yýl baþlarýnda Yahudilere karþý
yapýlan kýþkýrtma ve karalama
kampanya haberleri anlayýþýyla
hazýrlandýðýný düþünüyor.  Böy-
le bir düþüncenin olabileceðini
kabul etmiyoruz. 
Çünkü, Sayýn Dichand`ýn “libe-
ral bir Hýristiyan” olduðunu
biliyoruz. Bundan yola çýkarak,
Herr Dichand`ýn her zaman ýrk
ve din farklýlýðý gözetmeksizin
adalet arayýþýnda biri olduðunu
düþünüyoruz.  Yukarýdaki deði-
þik düþünceleri iletmek zorunda
olduðum için üzgünüm.
Sayýn Dichand, eðer siz gerçek-
ten art niyetli deðil ve Hz. Ýsa`-
nýn buyurduðu gibi gerçekten
tüm insanlarýn Tanrý karþýsýnda
eþit olduðu inancýnda iseniz,

Avusturya Türk Kültür Derneði
olarak, mektupta bahsedilen
Türk ailesi ile baðlantý kurabil-
mek amacýyla, Bay ya da Bayan
Lechner’e ulaþmamýz için yar-
dýmcý olmanýzý rica ediyoruz.
Gelecekte Lechner Ailesi’nin
þikayetlerinin azalmasýný saðla-
mak  ya da en azýndan bu he-
defe ulaþabilecek bir çözüm
bulmayý istiyoruz.  Kýsaca söyle-
mek gerekirse; barýþçý bir çö-
züm bulmayý amaçlýyoruz. Tabii
ki bu mektubumuzu bire bir
tercüme edip, „Yeni Vatan“
Gazetesi’nde de „Bizim hiç su-
çumuz yok mu?“ baþlýðý altýnda
yayýnlayacaðýz. Bu nedenle de
pek çok hakaretle karþýlacaðýz
ama Avusturya`da yaþayan
Türk vatandaþlarý bu durumu
bilmek zorunda.

Avusturya Türk Kültür Cemiyeti  
Dl Birol Kýlýç
office@turkischegemeinde.at
wwwwww..ttuurrkkiisscchheeggeemmeeiinnddee..aatt

Krone Gazetesi sert ama usturuplu cevap yazýsýný yayýnladý



POLÝTÝKASayý 54 Sayfa 7

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Viyana-  AGÝT’in Parlamenterler
Asamblesi için Viyana’da bulu-
nan Adalet ve Kalkýnma Partisi
(AKP) Ýstanbul Milletvekilleri
Nevzat Yalçýntaþ ve Alaattin
Büyükkaya, kaldýklarý otelde
çeþitli basýn kuruluþlarýnýn tem-
silcileri ile görüþmede bulundu. 

Avusturya Türk toplumunu
organize olmaya davet eden
Yalçýntaþ, “Aranýzdaki en ehli-
yetli, temiz kiþileri Avusturya’da
siyaset yapmalarý için destek-
leyin. Avusturya siyasetinde,
Türk ve Ýslam düþmanlýðý yapan
tüm partilerde aktif çalýþýn.  Ký-
saca Avusturya’da siyasetin dý-
þýnda deðil, içinde olun ve ilgi
gösterin ” dedi. 

Almanya, Belçika, Hollanda ve
Danimarka’da Türk asýllý insan-
larýn meclise girdiðini ve o top-
luma hizmet ettiklerini ifade
eden Yalçýntaþ, bunun Avus-
turya’da henüz gerçekleþtirile-
memiþ olmasýný “üzüntü verici”
olarak deðerlendirdi.

AKP Ýstanbul Milletvekili Nevzat
Yalçýntaþ, Avusturya’da yaþayan
Türk toplumunun, “Ýslam ve
Müslüman ahlakýna ve Türk a-
saletine” yakýþýr bir þekilde ya-
þamasý gerektiðini ifade etti.

Ayrýca geçmiþte Türkiye Gaze-
tesi’nde, þu anda da Ilýcak’larýn
Tercüman Gazetesi’nde maka-
leler yazan Yalçýntaþ, Yeni
Vatan Gazetesi’ni inceleyerek
gazete hakkýnda görüþlerini
dile getirdi. Siyasi, dini ve kültü-
rel alandaki her türlü konuya
seviyeli yaklaþan habercilik
anlayýþýndan dolayý, Yeni Vatan
Gazetesi’nin tüm çalýþanlarýný
tebrik etti. 

AGÝT Parlamenterler Asamblesi
Heyeti’nde bulunan Milletvekili
Alaattin Büyükkaya da, görüþ-
mede þunlarý ifade etti:
“Avusturya’da yaþayan Türk
toplumu, ortak sorunlar çerçe-
vesinde örgütlü bir ortamda,
demokratik yollardan mücade-
le etmelidir.”

Yalçýntaþ:’’ Avusturya’da siyasete ilgi duyun’’

Nevzat
Yalçýntaþ

Alaattin 
Büyükkaya

Birol Kýlýç
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Wienerberg  -  2004
yaz aylarýnda, Wi-
enerberg`de 9 ya-
þýnda bir kýz çocu-
ðunun tecavüze
uðradýðý bildirilmiþ-
ti. Viyana Þehir
Mahkemes i ’nde
yapýlan davada, 36
ve 38 yaþýndaki iki
Türk kardeþ, küçük
kýza tecavüz ettikle-
ri gerekçesi ile yargý
önüne çýktý. Dava-
da, aþýrý derecede
alkol alan kardeþleri
bir göletin kenarýn-
da sigara içerken
gören küçük kýzýn,

kendilerinden sigara istemesi
ile olayýn geliþtiði belirtildi.
Savcý Josef Holzleithner`in,
zanlýlarýn bu durumu, kötü niy-
etlerini gerçekleþtirmek için kul-
landýklarýný iddia ettiði bildiril-
di. Büyük kardeþ üzerinde
yoðunlaþan suçlamalarda, ilk
önce 38 yaþýndaki Türk`ün,
küçük kýzý yakýndaki çalýlýklara
götürdüðü ve ýrzýna geçtiði,
küçük kardeþin  DNA sonuçlarý-
nýn da bu iddialarý kanýtladýðý
öne sürüldü. 
Haklarýndaki suçlamalara itia-
raz eden ve küçük kýz ile yanýn-
dakileri yalancýlýkla suçlayan
sanýklarýn davasý, karar için
baþka bir tarihe ertelendi.

Ýki Türk, tecavüz suçuyla yargýlanýyor!

Viyana`da
korkunç kaza!

Viyana- 20. Viyana semtinde,
bir servis otobüsü ile tramva-
yýn çarpýþmasý sonucu mey-
dana gelen trafik kazasýndaki
görüntüler, Türkiye`de gör-

meye alýþtýðýmýz kazalarý arat-
madý. 
4 yaþýnda bir çocuðun ve 16
yaþýnda bir gencin öldüðü
korkunç kazada, kazaya se-

bep olan servis otobüsü þo-
förünün, hafif derecede yara-
landýðý, ancak aðýr yaralanan
10 kiþinin  durumlarýnýn cid-
diyetini koruduðu bildirildi.
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Viyana-  ÖVP  Viyana  Parti
Baþkaný  Johannes  Hahn,  Yeni
Vatan  Gazetesi’ni  ziyaret  ede-
rek  çeþitli  alanlardaki  geliþmeler
konusunda  düþüncelerini  ve
yapmak  istediklerini  ifade  etti.
Yeni  Vatan  Gazetesi’nin  mer-
kez  bürosunda,  ünlü  Türk  kah-
vesi  eþliðinde  soru-ccevap
þeklinde  gerçekleþen  sohbet
toplantýsýna,  Türk  asýllý  milletve-
kili  adayý  ve  ÖVP  Viyana
Yabancýlar  Uyum  Masasý
Sorumlusu  Þirvan  Ekici  de  eþlik
etti.  

Y.  Vatan:  Viyana  Eyaleti’nde,
Türk  toplumunun  güçlerin  pay-
laþýmýndaki  yeri  nedir?  

J.  Hahn: Viyana Eyaleti’ni 60
yýldýr yöneten Sosyal Demok-
ratlar Partisi(SPÖ)’nin, iktidar-
daki güçleri ile  “Kamu menfaa-
tini”(Öffentliches Interresse)
suistimal etmekte olduklarýný
düþünmekteyim.   

Y.  Vatan:  Bu  nasýl  oluyor?

J.  Hahn: SPÖ Viyana Hükümeti
reklam ve halkla iliþkiler için
100 Milyon Avro’luk bir bütçe
kullanýyor. SPÖ Eyalet Yönetim
Üyeleri’nin (Regierungsmit-

glieder) 50 basýn sözcüsü var.
100 Milyon Avro ve bu kadar
propaganda çalýþaný ile “güzel
haberler yayýnlatmak” için,
basýn üzerinde bir  baský oluþ-
turuyorlar.  SPÖ içerisindeki bir-
çok yanlýþ uygulamayý, birçok
insan görmekte ve rahatsýz
olmakta. Subvanse etme siya-
seti yani maddi destek politika-
sý (Förderungspolitik), 60 yýldýr
Viyana’da iktidarý elinde bulun-
duran SPÖ’nün imzasýný taþý-
maktadýr. Mesela ‘Siyasi faaliyet
gösteren’ derneklere yapýlan
maddi destekler göze çarpýyor!
Bu politikalar SPÖ içinde artýk
birbirine geçmiþ, kalýn bir keçe
oluþturmuþ vaziyette. Kýsaca
SPÖ Viyana iktidarý, 6 yýldýr va-
tandaþlara hizmet için kendile-
rine teslim edilmiþ olan maddi
ve manevi kamu gücünü, kendi
çýkarlarý doðrultusunda dernek-
ler ve medyayý desteklemek için
kullanýyor. Mesela aktüel olan
bir konu, SPÖ’nün kendi çýkar-
larý için Viyana’da yerel bir þehir
televizyon kanalýna serbest
piyasa kurallarýna ters olarak,
eyaletin olaðanüstü olanaklarý-
ný sunmasýdýr. 

Y.  Vatan:  Sonuç  ne  oluyor?

J.  Hahn: Sonuç; Viyana’da her
þeyin çok yavaþ gitmesi ve bü-
rokrasiye takýlmasý. Sonuç; Vi-
yana Eyaleti’nin gereksiz yere
pek çok parti yandaþý memurlar
ile doldurulmasý. Bugün Yukarý
Avusturya’da (Oberösterreich)
bir ev veya arsa için belediye-
den izin almak, en fazla 2 ay
sürüyor ama Viyana’da 10 ile
15 ay beklemek gerekiyor.
Prater Projesi, yaklaþýk 20 yýldýr
sürüncemede; Donakanal Pro-
jesi, 25 yýldýr devam ediyor.

Y.  Vatan:  Þaþýrdýk.  Bu  sistem
nasýl  iþliyor  Viyana’da?

J.  Hahn: Viyana SPÖ, iktidarda
bir çýkarlar birliði kurmuþ;“Al
gülüm, karþýlýðýnda oy ver”
mantýðý… Genel kamunun ya-
rarý düþünülmüyor. Viyana’da,
SPÖ çevresindeki çýkar birlikleri
sistem içinde “birbirleri içinde
keçe l e þm i þ ” (M i t e inande r
Verfilzt) durumda. 

Y.  Vatan:  Bu  keçeleþme  ve  çýkar
birliðine  siz  nasýl  son  vereceksi-
niz?

J.  Hahn:  ÖVP olarak biz, bize oy
verecek herkese, sistem içinde
“Kamu malýný ve gücünü” tüm

kamunun çýkarý için kullanaca-
ðýmýz sözünü veriyoruz. Burada
hangi kiþilerin hangi partiden
olduðuna göre deðil, “Senin
sorununu biz nasýl çözeceðiz?”
mantýðý ile siyaset yapýlacak.
SPÖ  Entegrasyon ve Kadýndan
Sorumlu Eyalet Bakaný Sonja
Wechsely, uyum politikasýnda
samimiyetsizdir. Sadece sem-
bolik olarak, uyum polikasý ya-
pýlmaktadýr. Birçok insan fark
etmiþtir. SPÖ birçok konuda
kendi ilkelerine ters hal, hareket
ve siyaset içindedir. Kendi ilke-
lerini “belli oy çýkarlarý için” ke-
nara atan bir parti, samimi
deðildir.

Y.  Vatan:  Viyana’da  yaþayan
Türkiye’den  göç  etmiþ  vatanda-
þlarýmýzýn  sorunlarý  ve  çözümle-
ri  konusunda  düþünceleriniz?

J.  Hahn:  Türkiye’den göç etmiþ
insanlar Viyana’nýn öz ve öz
parçasýdýr. Son kýrk yýlda, þehri-
mizde çalýþmalarý ile vergileri
zenginleþtirmiþlerdir.  Burada
Türk toplumunun iki büyük so-
runu, “konut” ve “eðitim”dir.

Y.  Vatan:  Bu  sorunlar  neden

Johannes Hahn: “Kamu menfaatini suistimal ediyorlar”

Johannes
HahnÞirvan Ekici

Birol
Kýlýç
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bugüne  kadar  çözülmedi?
J.  Hahn: Nasýl çözülsün! SPÖ
60 yýldýr iktidarda. Viyana, dün-
yanýn en fazla belediye evine
sahip eyaleti. Ama gel gör ki,
ÖVP yýllardýr baþta Türk vatan-
daþlarýna ve diðer yabancý ülke
vatandaþlarýna birçok oyun ile
Viyana Eyaleti’nde ev verilmesi-
ni engelliyor. Oysa ayný evlerin
Avusturya vatandaþýna verilme-
si için, baský ve önerge veriyor.
“Nerede kaldý sizin sosyal
devlet anlayýþýnýz?” diye Sosyal
Demokrat Partisi’ne sormak
lazým. Bu nasýl bir “Sosyal de-
mokrasi” anlayýþýdýr ki; Türk
toplumunu yýllardýr küçücük
odalarda sýkýntý içinde yaþatý-
yor. SPÖ bu sorunu yüzde yüz
bilirken, hala sanki bu sorun
yokmuþ gibi davranmakta ve
onbinlerce Türk ailesini adeta
“Gettolara” mahkûm etmekte-

dir. Eðer SPÖ gerçekten “U-
yum”dan bahsediyorsa, iþte 60
yýldýr iktidar Viyana’da ellerin-
de. 60 yýldýr dünyanýn en fazla
belediye evi olan eyaleti ellerin-
de. Neden bu sorunu bugüne
kadar çözmediler. Çünkü sami-
mi deðiller. SPÖ’nün dedikleri
ile yaptýklarý bir deðil. Bunu
samimice her vatandaþ bilmek
zorundadýr. Ýlla “Benim çýkarým
var” diye bunu görmezden gel-
memelidir.

Y.  Vatan:  Türk  çocuklarýnýn
anaokulu,  dil  ve  eðitim  sorunla-
rý  hakkýnda  ne  düþünüyorsu-
nuz?  

J.  Hahn: Anaokuluna gitmeyen
Türk çocuklarý, örneðin ilkokula
baþlarken Almanca öðreneme-
den baþlýyor. Bu çocuklarýn bü-
tünleþme, uyum gibi problem-

leri o andan itibaren baþlýyor.
Özellikle Türk çocuklarý, Alman-
calarý yeterli olmaðý için dersle-
ri anlamýyorlar ve yanlýþ bir an-
layýþla “Sondernschule”ye gön-
deriliyorlar.
Biz, iktidardaki SPÖ’den anao-
kullarýnýn ücretsiz olmasýný iste-
dik. Özellikle ilkokula baþlama-
dan önceki son senesinin ücret-
siz olmasý gerekiyor. Böylece
çocuðun lisan geliþimine katký-
da bulunulmasý ve çocuðun
ilkokula hazýrlanmasý gerek-
mektedir.
Ýlkokula baþlamadan önce,
Türk çocuklarýnýn baþarýsý için
Almanca öðrenmesi çok ama
çok önemlidir. SPÖ bu teklifimi-
ze yanaþmamaktadýr. Ýþi yokuþa
sürmektedir. Ayný belediye evle-
rinde gösterdikleri samimiyetsiz
siyasetlerini burada da göster-
mektedirler.

Y.  Vatan:  Din  hakkýnda  görüþ-
leriniz  nelerdir?

J.  Hahn:  Avusturya’da çok sesli
demokrasi iþlemektedir. Benim
için örneðin Katolik kilisesinde
çalýþan veya görevli bir kiþinin
gelip siyasette aktif görev alma-
sý kabul edilemez. Çünkü en
baþta bunu “Demokratik kültü-
rümüz” kabul etmez ve hatta
bununla ilgili kanun da vardýr.
Kýsaca “Din ile siyaset” birbirin-
den ayrýlmalýdýr. Ben, bunu
böyle öðrendim. Bizim baþörtü
ile hiç bir sorunumuz yok. Bu
konuda her kez özgürdür.
Önemli olan hangi din olursa
olsun siyasete alet edilmesin.
Örneðin kiliselerde hiç bir Parti
için hiç bir þekilde propaganda
yapýlamaz. Aynýsý Camiiler için
geçerli olmasý gerekmeketedir.
Y.  Vatan:  Teþekkür  ederiz.

Milletvekili  adayý
ve  ÖVP  Viyana
Yabancýlar  Uyum
Masasý  Sorumlusu
Þirvan  Ekici  

ÖVP  Viyana  Parti  Baþkaný
Johannes  Hahn
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Die Verhüllung der Wiener
Kunsthalle mit türkischen Fah-
nen ist sowohl eine politische
als auch eine künstlerische
Aussage. Die Kunst ist frei und
deren Interpretation ebenfalls.
Mit dem folgenden Text nimmt
das OTW daher nicht zum
künstlerischen Wert von Ka-
nakAttack sondern lediglich zu
dessen politischem Aspekt Stel-
lung. Das Vorhaben verursach-
te jedenfalls eine rege politi-
sche Diskussion, welche als ein
Erfolg anzusehen ist. 
'Kunsthalle  als  Türkenzelt'  (FPÖ-
Plakat)

Derzeit kommt von der FPÖ
aggressive Kritik. Nach einer
kurz anhaltenden 'Erfolgs-
phase' befindet sich diese Partei
in einer Zerbröselungsperiode,
die die FPÖ wohl als 'Neuo-
rientierung' bezeichnen würde.
Als ob es die Absicht der Ver-
anstalter gewesen wäre, trifft
Kanakattack die FPÖ mit einem
gelungenen Timing mit einer
künstlerischen Provokation, die
auf eine Partei mit aggressiver
Rhetorik seine Wirkung zeigt. 
Die Stereotypenforschung be-
schreibt jede Art von vorherbe-
stimmter Definition über das

Andere bzw. den Anderen. Die
Gesellschaft einerseits bewahrt
das entstandene Bild, hier das
Türkenbild, jahrhundertelang,
anderseits versucht die Gesel-
lschaft dies im Sinne einer ob-
jektiven Betrachtung zu korri-
gieren. Die Grenzen zwischen
Stereotyp und Vorurteil sind
dabei fließende. Während sich
das Vorurteil abändern läßt, ist
es schwierig, fast unmöglich,
das Stereotyp zu korrigieren.
Auf der Basis dieser zwei
Faktoren wird das negative Bild
des Anderen behandelt, das
nicht dem Eigenen angehört
und damit das Eigene definiert
und vom Anderen abgrenzt.
Die Reaktionen der FPÖ sollen
daher in diesem Lichte gesehen
werden.
Die Türkei ist vor allem seit
2004 in aller Munde, sowohl
Europaweit als aber auch in
Österreich. Neben vielen sachli-
chen und begründeten Be-
denken über einen möglichen
Beitritt der Türkei in die EU
wurden gerade hier in Öster-
reich Argumente emotioneller
Art diskutiert, die ihre Wurzeln
im historischen Türkenbild fin-
den. Jahrhunderte lange tür-

kisch-europäische Beziehungen
definierten die gegenseitigen
Identitäten aus der Sicht des
Trennenden. Diese Beziehun-
gen erreichen jetzt ihren Höhe-
punkt im Bereich der EU-türki-
schen Verhandlungen. Die Bei-
behaltung des türkischen Ste-
reotyps und dessen Polemi-
sierung stellen hierbei das
größte Hindernis der türkisch-
europäischen Integration dar.
KanakAttack agiert auf zwei
Plattformen, einer internatio-
nalen und einer nationalen. Die
Reaktionen der FPÖ gehören
zur nationalen. Der Deutsch-
Türke Zaimoðlu spricht mit sei-
ner Kunst die Interaktionen
zwischen den Europäern und
den nach Europa eingewan-
derten Türken an. Die FPÖ ist
eine Partei, die die Gesellschaft
gerne als homogene Einheit
sähe, deshalb eine Kluft zwi-
schen Einheimischen und 'Zu-
wanderern' machen will um
dadurch die 'Inländer' vor den
'usurpierten' Rechten der Aus-
länder zu beschützen. 
'Das Belvedere als Türkenzelt'
Der Deutsch-Türke Zaimo?lu ist
nicht der Erste, der versucht,
mit Hilfe türkischer Fahnen in
Wien türkische Stimmung zu

erzeugen [siehe Bild links]. Die
Österreicher schmückten vor
nunmehr fast hundert Jahren
Wien mit türkischen Fahnen. Es
war dies die Zeit des Ersten
Weltkriegs, in dem die Öster-
reicher in einer Schicksalsge-
meinschaft versuchten, ihre
Bundesgenossen, die Türken,
in der österreichischen Gesell-
schaft salonfähig zu machen.
Der ganze Erste Bezirk war mit
türkischen Fahnen geschmückt
und dies wurde vom Kriegs-
maler Geo Gerlach im Jahr
1915 auch so festgehalten.,

Zu den Wahlplakaten der Wiener FPÖ:
“Wien darf nicht Istanbul werden”
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1983 hat man im Zuge der
Gedenktage bezüglich 300
Jahre Entsatz das Historische
Museum der Stadt Wien in ein
riesiges Türkenzelt verwandelt.
Aber der Höhepunkt war die
Unterzeichnung des Staats-
vertrages 1955 im Belvedere.
Zwei Türkenbezüge in der Ge-
burtsstunde der Zweiten Repu-
blik: Bei der Errichtung des Bel-
vedere-Schlosses ließ sich der

Edle Ritter Prinz Eugen archi-
tektonisch von den Osmanen
inspirieren. Die Kuppeln des
Belvederes erinnern aus diesem
Grund an Türkenzelte. Als die
österreichische Delegation
1955 feststellte, dass es in dem
Raum, wo der Staatsvertrag
unterschrieben werden sollte,
keinen repräsentativen Teppich
gab, kontaktierte sie die türki-
sche Botschaft und bat diese

um einen Teppich. Der soge-
nannte Staatsvertragsteppich
im Belvedere befindet sich
noch immer in der türkischen
Botschaft, die schräg vis-a-vis
situiert ist. 
Die Türken waren somit schon
vor 50 Jahren sogar während

der Geburtsstunde des freien
Österreichs mit Teppich und
Zelt vertreten."

Wortlaut
Stellungnahme  des  Österrei-
c h i s c h - TT ü r k i s c h e n
Wissenschaftsforums  –  OTW
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Viyana-Kronen Zeitung Gaze-
tesi’nde, geçtiðimiz günlerde
yukarýdaki baþlýk altýnda yayým-
lanan Viyana çýkýþlý ve Christian
Hauenstein imzalý yazýnýn çevi-
risi þöyledir:
Dýþiþleri Bakaný Ursula Plassnik,

polisin Ýstanbul’daki bir kadýn
gösterisini daðýtmak üzere yap-
týðý acýmasýz operasyona iliþkin
olarak, Türkiye’nin ancak Avru-
pa deðerlerini kabul etmeyi ga-
ranti ettikten sonra, AB’ye katý-
labileceðini söyledi. Polisler
gösteriye katýlan kadýnlarý bü-
tün dünya Haber ajanslarýn
gözü önünde þiddet uygula-
mýþtý.

Dýþiþleri Bakaný, ‘’Türkiye’de
Polisin, Uluslararasý Kadýnlar
Günü vesilesiyle Ýstanbul’da
gösteri yapan kadýnlarý ve kýzla-
rý copla dövdüðünü gösteren
þok edici görüntüler, bizi olduk-
ça hayal kýrýklýðýna uðrattý.
Müþterek bir Avrupa’da böyle
bir tablonun olmamasý gerekir’’
þeklinde konuþtu. Polis kaçma-

ya baþlayan gösterici kadýnlarýn
da peþinden koþup, onlarý cop-
la dövmesi Avrupa Birliði mer-
kezi Brüksel’de ayrýca þok etkisi
yarattý. Bu gösteride ayrýca  bir-
çok kiþi yaralandý.

AB Parlamenteri Ursula Stenzel
‘’AB’nin Türkiye’ye giriþ müza-
kerelerine baþlama teklifinde
bulunma stratejisinin doðru
olup olmadýðý sorgulanmalý.
Türkiye’nin reform isteði anlaþý-
lan beklenildiði gibi artacaðýna,
giderek azalýyor’’ dedi. Bunun
yanýnda bundan iki hafta önce
Avusturya tarým bakanlýðý ö-
nünde izinsiz gösteri yapan
kiþilere karþý Avusturya polisi
Türk polisi kadar olmasada
kanun kamu vicadaný yaralaya-
cak þekilde yere yatýrarak sert

davranmýþtý. Türk polislerin
gösteri Türk kadýnlrýna karþý
böyle sert bir þekilde yerlerde
vurmasý akýllara Türkiye’de bazý
güçlerin bilinçli bir þekilde dün-
yaya Türkiye karanlýktýr ve ka-
ranlýk kalacaktýr mesajýný ver-
mek istediði düþüncesini akýlla-
ra getirdi. Her halukarda yerde
yatan Türk kadýnlarýna Türk po-
lisi tarafýndan vurulan coplar ve
þiddet Türk Milletini ve Türkiye
Cumhuriyetine zaman, mekan
ve amaçlar göz önünde bulun-
durulursa büyük bir zalimlik
olarak yorumlandý. 

Ayný tüm Avrupa’da Türkiye
karþýlatlarý bu Türk polislerin
yaptýðý rezilliði aðýzlarýnda sakýz
yapara olumlu çalýþmalara bü-
yük gölge düþürdü. 

Dýþiþleri Bakaný Plassnik, kadýnlara karþý þiddet kullanan Türk polisine sert çýktý: 

“Avrupa’da böyle bir þey olamaz”

Viyana- 2005 Avusturya
Ticaret Odasý (Wýrtschaft-
kammer) seçimlerinde kýsa adý
ÖVP olan Avusturya Halk Par-
tisi’ne baðlý WIRTSCHAFTS-
BUND, yüzde 70 oy alarak se-
çimlerin galibi oldu. Saðcý parti
FPÖ’nün oy oraný, yüzde 20’-
den yüzde 12’ye düþtü. SPÖ’ye
baðlý WÝRTSCHAFTSVERBAN
ile Yeþiller Partisi’ne baðlý
GRÜNE WIRTSCHAFT ise oyla-
rýný FPÖ’nün kaybettiði oy ora-
nýnda arttýrdý. Kýsaca FPÖ’nün
tüm oylarý daha çok SPÖ’ye,
daha sonra da Yeþiller Parti-
si’ne gitti.  Bu seçimlerde SPÖ
ve ÖVP’den seçimlere katýlan
Türk asýllý esnaf ve iþ adamlarý-

nýn seçilip seçilmediði önü-
müzdeki günlerde kesin olarak
belirlenecek. Ama bu seçimler-
de, Türk oylarý ile birçok Türk
esnafýnýn seçileceði tahmin e-
diliyor. Birçok Türk esnafý Türk
adaylarý desteklediklerini ifade
ederek, “Türklere hizmet ede-
ceðiz diye oy isteyenlere oyu-
muzu verdik. Þimdi hizmet
bekliyoruz. Görevlerini suisti-
mal etmesinler. Kendilerinin ve
çevrelerinin çýkarlarý için çalýþýr-
larsa yakalarýna yapýþýrýz.”
dediler. 
Ayrýca seçilen temsilcileri
Türkiye’deki ”siyaset-ticaret-
tarikat-mafya” kültürünü A-
vusturya’ya taþýmamalarý için

uyaran Türk esnaflarý, serbest
piyasa kurallarýna uygun hare-

ket edilmesinin önemini vur-
guladýlar.

2005 Ticaret Odalarý seçimlerinin galibi ÖVP, maðlubu FPÖ
Türk  esnaflarýn  oylarýný  alarak  seçilen  Türkiye  asýllý  temsilcilere  uyarý:

““KKeennddii  iiþþ  ttaakkiibbiinniizzii  yyaappmmaakk  vvee  rraakkiipplleerriinniizzii
kkööttüülleemmeekk  iiççiinn  mmaakkaammýýnnýýzzýý  ssuuiissttiimmaall  eettmmeeyyiinn””
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Viyana- Viyana Üniversitesi
Rektörlüðü’nün aldýðý yeni bir
kararla, geçen dönem harca
tabii tutulan Türk öðrenciler,
ödedikleri harç bedelinin yarýsý-
ný geri alma imkanýna kavuþu-
yor. Harç bedelinin yarýsýný geri
alabilmek için, 01 Mart ve 30
Eylül 2004 tarihleri arasýnda
lisans öðrencilerinin (Bakkalau-
reatstudium) en az 6, master
öðrencilerinin (Magisterstudi-
um)  en az 4, doktora öðrenci-
lerinin ise en az 2 ders kredisi
aldýklarýný veya tezlerinin olum-
lu olduðunu ispatlamalarý zo-
runludur. Ayrýca öðrencilerin,

üniversitenin öngördüðü süre-
de dönemlerini (anschnitt) bi-
tirmeleri istenmektedir. Üniver-
sitenin öngördüðü tolerans
süresini aþan öðrencilerin,
harçlarýný geri isteme hakký kay-
bolmaktadýr. 
Öðrencilerin  harç  parasýnýn
yarýsýný  talep  edebilmeleri  için,  
•Eksiksiz  doldurulmuþ  baþvuru
formu
(Forma aþaðýdaki linkten ulaþa-
bilirsiniz:
http://mitteilungsblatt.univie.a
c.at/MTBL02PDF/25.02.2005.p
df
•Studienblatt  wintersemester

04/05
•Karne  ya  da  notlar
( Le i s tungsnach -
weis)  ile birlikte, 24
Mart 2005 tarihine
kadar merkez bina-
da bulunan “Öð-
renci Ýþleri”ne
(Studienzulassung)
þahsen veya posta
yoluyla baþvurma-
larý ve birden fazla
bölümde kayýtlý ise-
ler, bunu baþvuru
esnasýnda mutlaka
belirtmeleri gerek-
mektedir.

Viyana-Avrupa ülkelerinde ban-
kacýlýk ve kredi iþlemlerine 2007
yýlýndan itibaren yeni bir sistem
ve kontrol mekanizmasý getire-
cek olan Basel II programý hak-
kýnda Yeni Vatan Gazetesi bir
araþtýrma yaptý. Basel II, sokak-
taki vatandaþý doðrudan olma-

sa bile, etkileyecek bir p-
rogram. Ticari iþletmeler
de, kendilerine daha çok
çeki düzen vermek zorun-
da kalacak. Mali denetim-
ler yakýn bir gelecekte ayrý
bir önem kazanacaðýndan,
firma yönetimlerinin kendi-
lerini geleceðe þimdiden
hazýrlamalarý gerekiyor. 

BASEL  II  nedir?  
Bankacýlýk sektöründe te-
mel kredi riskleri ölçüm
yöntemleri ve kurum tara-
fýndan kullanýlmasý uygun
görülen derecelendirme
yöntemlerinde uyulmasý
gereken kurallar bütününe
Basel II deniyor. 2007 yýlýn-
da Basel II yürürlüðe girdi-

ðinde, þirketin mali durumu iyi
ise, daha ucuz kredi, buna kar-
þýlýk durumu kötüyse, daha
pahalý kredi almasý söz konusu
olacak. Basel II, iyi ve kötü þir-
ketler arasýnda ciddi bir ayrýma
yol açacak kurallar bütünü ola-

rak da tanýmlanýyor. 
Türk bankacýlýðý, kendisini çok
yakýndan ilgilendiren Basel II
konusuna pek yakýn deðil. Çün-
kü Türk bankalarý, hiçbir zaman
kendilerini Avrupa finans piya-
salarýna göre ayarlayamadý. 
Avusturya’daki  Türk bankalarý
da, Türkler’in havale ve kredi
iþlemleri için piyasada bulunu-
yor. Eðer önlem alýnmaz ise,
yakýn bir gelecekte etkisiz kala-
bilirler. Zira Türk bankalarý çok
zorlanacak. Ayný þekilde Türk
iþletmeleri de, Basel II baþta ol-
mak üzere Avrupa’da ve Avus-
turya’da yakýnda geçerli olacak
sistem hakkýnda yeterli bilgiye
sahip deðiller. 

Yakýn bir gelecekte, artýk ban-
kalar kredi verirken, ek yüküm-
lülükler getirecek. Bugüne
kadar þahsi iliþkiler ve taraflar
arasýndaki özel güven de ö-
nemli rol oynuyordu kredi alýþ-
veriþinde. Bundan sonra kredi
veriminde somut rakamlar be-

lirleyici olacak ve kredi faizleri
de yeni bir anlayýþ ile saptana-
cak. Bütün bunlarý gözönüne
alarak, tüm giriþimcilerin, kendi
iþletmeleri için çok iyi bir analiz
yaptýrmalarýný öneriyoruz. Mu-
hasebe gelecekte daha büyük
önem ve ciddiyet isteyecek. Dü-
zenli vergi kayýtlarý ve bilançolar
hazýrlanacak. Þirketler, kendini
iyi tanýmlayan bir veri bankasý
hazýrlamak zorunda olacak.
Bankalar her þirket için güveni-
lirlik, plan proje ve bilançolar
sonucunda bir not verecek. 

Bu nota göre þirketler kredi ala-
bilecek. Aldýðý kredinin faizinin
yüksekliði bile bu notun iyi, or-
ta ve kötü olmasýna baðlý. Kýsa-
ca artýk plansýz ve programsýz
þirketlerin bankalardan kredi
almalarý hayal olacak. Bu konu-
da Türk þirketlerinin muhasebe-
cilerinden veya bankalarýndan
bilgi almasýný tavsiye ediyoruz.
Geleceðe kendinizi þimdiden
hazýrlayýn!

Parayla ve kredi ile ilgilenen herkese  
“Basel II“ uyarýsý!

Harç paralarýnýn yarýsý geri ödeniyor!
TTüürrkk  ööððrreenncciilleerree  ddöönneemm  bbaaþþýýnnaa  772266  AAvvrroo  hhaarrçç  ppaarraassýý  kkooyyaann  VViiyyaannaa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  RReekkttöörrllüüððüü,,

22000044  eeððiittiimm  yyýýllýýnnddaa  yyaattýýrrýýllaann  hhaarrççllaarrýýnn  yyaarrýýssýýnnýýnn  ggeerrii  ööddeennmmeessiinnee  kkaarraarr  vveerrddii..
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Avusturya'nýn Türkiye Büyükelçisi Dr. Marius Calligaris :

‘’Avusturya'nýn vetosundan korkmayýn’’
Avusturya  Baþbakaný  Wolfgang  Schüssel'in,  ''Avusturya  halkýna,  Türkiye'nin  üyeliðinden  önce  danýþýlacaðý'

yönündeki  açýklamasý  üzerine  Avusturya'nýn  Türkiye  Büyükelçisi  Dr.  Marius  Calligaris,  TEMPO  Dergisi’ne  yaptýðý
açýklamada,  “Türkiye’siz  Avrupa  mümkün  deðil.”  dedi.

Türkiye, 17 Aralýk Brüksel Zirve-
si'nden, AB tam üyeliðiyle ilgili
olarak müzakerelerin 3 Ekim
2005 tarihinde baþlamasý kara-
rýyla ayrýlmayý baþardý. Bu karar,
baþta AKP hükümeti olmak
üzere pek çok kesim için tarihi
bir zafer olarak adlandýrýlýyor. 
Müzakerelerle geçecek yaklaþýk
10 yýllýk sürecin nasýl tamamla-
nacaðý konusu ise þimdilik pek
dikkate alýnmýyor. Fakat müza-
kereler, kesin olarak tam üyelik-
le sonuçlanacak bir süreci ön
görmüyor. Ancak her þeyin
yolunda gitmesi halinde dahi,
özellikle Türk kamuoyunda
haklý bir tedirginlik de doðma-
mýþ deðil. Pek çok Türk vatan-
daþý, özellikle referandum yo-
luyla, Türkiye'nin tam üyeliðinin
engellenebileceði inancýný taþý-
yor; bir nevi "Aðzýmla kuþ tut-
sam, bunlara yaranamam"
sendromu yaþanýyor.

Avusturya Baþbakaný Wolfgang
Schüssel'in, zirve sýrasýnda B-
rüksel'deki basýn mensuplarýna

yaptýðý, "Görüþmelerin olumlu
þekilde sonuçlanmasý duru-
munda, Avusturya halkýna, Tür-
kiye'nin üyeliðinden önce daný-
þýlacaðý" yönündeki açýklama ve
"Sürecin sonunda Avusturya
halký son sözü söyleyecek,
sadece parlamento deðil" diye
konuþmasý, endiþeleri arttýrdý. 
Tempo, Avusturya Büyükelçisi
Dr. Marius Calligaris ile ülkesi-
nin veto yaklaþýmýný konuþtu ve
gördük ki, durum pek korkula-
cak düzeyde deðil.

-  Referandum  kararý  ve  isteði
neden  kaynaklanýyor  Avusturya
için?
Þunun üzerinde durmalýsýnýz ki,
Türkiye'nin AB'ye üyeliði konu-
su, AB'nin bizzat kendisi için de
oldukça zor bir karar. Çünkü
Türkiye, gerek yüzölçümü ge-
rekse nüfus büyüklüðü açýsýn-
dan AB'ye üye olan ve olacak
ülkeler arasýnda ilk sýralarda.
Þimdi bildiðiniz gibi, hem A-
vusturya'da hem AB'ye üye bazý
ülkelerin kamuoylarýnda bazý
þüphe ve korkular var. Temel
sorun, bizim kamuoyumuzun
iki konuyu karýþtýrmasý. Üyelikle
müzakere sürecine baþlanmasý-
ný birbiriyle karýþtýrýyorlar. Bir-
çok kiþi, Türklerin müzakereye
baþlamasýyla birlikte, üyeliðinin
de baþlayacaðýný sanýyor. Bu,
yanlýþ bir görüþ. Bir diðer korku
ise göç konusunda. Avusturya
kamuoyu, üyelikle birlikte bü-
yük bir göç hareketi olacaðýna
inanýyor. Türkiye'den Avustur-
ya'ya göçün artacaðý ve bunun-
la beraber Avusturya'da yaþa-
yan Avusturyalý vatandaþlarýn
kendi iþlerini ve iþyerlerini kay-
bedecekleri korkusu yaþanýyor,
ülkemizde. Örneðin, ayný kuþ-
kular Fransa'da da vardý. Por-

tekiz ve Ýspanya üye olurken,
Fransýzlar, onlarýn ülkelerine
göç ederek iþlerini ellerinden
alacaklarýna inanýyorlardý. Al-
manya da Polonya üye olurken
benzer kuþku ve korkularý yaþa-
dý. Öte yandan þunu da söyle-
mek gerekir ki, Avusturya halký,
ayný kuþkularý ve korkularý Çek-
ler, Slovaklar ve Macarlar üye
olurken de yaþadý. 

-  Öyle  olmadý  ama...  
Ki bu kuþkularýn þimdiye kadar
yersiz kuþkular olduðu saptan-
dý. Üye ülkelerin hepsi; o an
kim üyeyse Avrupa Birliði'nin
geniþlemesine karþýydý. Hiçbir
ülke geniþleme taraftarý deðildi.
Biz üye olurken de bize karþý
olanlar vardý. 

-  Dolayýsýyla,  daha  çok  kendi
kamuoyunuza  yönelik  bir  ra-
hatlatma  hareketi  mi  Sayýn
Baþbakan'ýn  açýklamasý?  

Bu koþullar altýnda Avusturya
Þansölyesi, Baþbakan Wolfgang
Schüssel böyle önemli konula-
rýn siyasiler tarafýndan deðil,
halkýmýz tarafýndan verilmesi
gerektiði görüþünde. Yaþam-
larýyla ilgili olan bu denli önem-
li bir karar alýnýrken, halkýn
görüþünün alýnmasý gerektiði-
ne inanýyor. Daha önce de
zaten belirttiðim gibi, Þansöl-
ye'nin þu görüþü var: "Sadece
politikacýlar deðil, halk karar
vermeli." Dolayýsýyla, Þansölye-
nin referandum yönündeki yak-
laþýmý, halkýn kendilerine de
fikirlerinin sorulduðu, sorulaca-
ðý inancýný geliþtirdi. Halkýmýz,
bu sayede, "Hadiselerin bizim
dýþýmýzda geliþmesi söz konusu
deðil" diye düþünmeye baþladý.
Þunu da göz önünde bulun-

durmalýyýz ki, 17 Aralýk'ta veri-
len bu önemli karar, aslýnda AB
üyesi ülke vatandaþlarýnýn eði-
limlerinin aksi yönünde bir ka-
rar; kamuoyunun görüþünü
çok da yansýtmýyor.

-  AB  üyesi  ülkelerin  vatandaþla-
rýnýn,  yöneticilerinin  aksine  Tür-
kiye'nin  üyeliðine  karþý  olduðu-
nu  mu  söylüyorsunuz?  

Bu konuda istatistikler biraz
farklý. Bazý ülkelerde, Türkiye'-
nin AB üyeliðine karþý olanlarýn
oraný, karþý olmayanlarýn ora-
nýndan daha yüksek. Bazýlarýn-
da tersi söz konusu. Genelde
bu görüþ çoðunluða ait olmasa
bile, Türkiye karþýtlarýnýn sayýsý-
nýn yüksek olduðunu biliyoruz.
Türkiyesiz Avrupa mümkün
deðil 

-  Sizin  öngörünüz  nedir?  
Herþey  gerek  AB,  gerek  de  Tür-
kiye  açýsýndan  olumlu  sonuç-
lansa  bile,  referandum  yoluyla
üyeliðin  engellenmesi  söz  ko-
nusu  mu?  

Zaten þu anda müzakerelerin
yaklaþýk 10 yýl sürmesi beklenen
zamanýn sonunda, "AB genelin-
de veya Avusturya'da referan-
dum yapýlacak mý, yapýlmaya-
cak mý?" sorusuna yanýt aranýy-
or. Ancak þu kabul edilmeli ki,
yapýlacaksa da o zamanki Avru-
pa baþka bir Avrupa olacak; ko-
nunun daha geçerli yaný ise 10
yýl sonraki Türkiye'nin de baþka
bir Türkiye olacaðý. Bu noktada
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benim kiþisel görüþüm, Türki-
ye'nin bir Avrupa ülkesi olduðu-
dur. Bunun üzerinde durmak
gerekir. Türkiye'nin yönü daima
Batý'ya dönüktü, Osmanlý döne-
minden bu yana uzanan bir
yöneliþti bu. Türkiye'nin oryan-
tasyonu daima Avrupa'ya yöne-
liktir. Bu, Atatürk zamanýnda
daha da fazla hýz kazanmýþtý. Ki
eðer birleþik bir Avrupa kurula-
caksa; bu, Türkiyesiz mümkün
deðil. 

-  Dolayýsýyla...  

Bu noktada benim kiþisel görü-
þüm, hükümetimin de görüþü
bu yönde; müzakerelerin baþla-
ma kararý oldukça iyi bir karar
ve umuyorum ki müzakereler
olumlu sonuçlanacak. Dolayý-
sýyla, Türkiye'nin müzakerelerin
sonunda AB'ye tam üye olmasý-
ný diliyorum. Öte yandan kabul
etmek gerekir ki, Türkiye'nin
son yýllarda hem modernleþme
ve demokratikleþmede hem de
insan haklarý konularýnda kat
ettiði yol, müzakereler konu-
sunda beni oldukça iyimser
kýlýyor. Aslýnda iyimserim. Bu
ülkede son yýllarda çok olumlu
geliþmeler kaydedildi. Ancak
yine de müzakerelerle ilgili ola-
rak þu anda bir sonuç bildirmek
zor. Çünkü zaten eðer otomatik
olarak tam üyelik söz konusu
olsaydý, müzakerelere gerek
kalmazdý. 90'lý yýllarýn ilk yarý-
sýnda biz kendi ülkemizde
bunu yoðun bir þekilde hisset-
tik. Tecrübelerimize dayanarak
þunu söyleyebilirim; bu, komp-
like ve oldukça çaba gerektiren
bir süreç. 
Her iki taraf için de sabýr 

-  Neler  tavsiye  edersiniz?

Þunu göz önünde bulundur-
mak zorundasýnýz. Bir kulübe
üye olurken, o kulübün kendi
kurallarýna uymanýz gerektiðini
bilmeniz gerekiyor. Kesin olan
bu. Kesin kural bu. Müzake-
reler esnasýnda bütün deðiþim-
lerin hangi þekilde gerçekleþe-
ceði görüþülüyor. Dolayýsýyla
her iki taraf için de en gerekli

þey sabýr. Ancak þunu eklemek
istiyorum, müzakere süreciyle 
birlikte, AB kamuoyu, Türkiye'yi
daha yakýndan tanýyacak ve
ülkenize yönelik önyargýlar lehi-
nize deðiþecek.

-  Ýnancýnýz,  meselenin  Türki-
ye'nin  lehine  çözüleceði  yönün-
de...  

Müzakereler olumlu gider ve
olumlu sonuç alýnýrsa, zaten
kamuoyunun düþüncelerindeki
geliþmeler de daha olumlu
yönde olacak. Gerek AB üyesi
ülke vatandaþlarýnýn gerekse
sizin endiþeleriniz, müzakereler
olumlu geçerse yavaþ yavaþ
ortadan kalkacak. Yani þunu
görecekler ki, aslýnda Türklerle
de oluyor. Dolayýsýyla, müzake-
reler olumlu sonuçlanýrsa,

Avusturya tarafýndan bir veto
olacaðýný düþünmüyorum.

-  Her  iki  kamuoyunun  önyargý-
larýnýn  kýrýlmasý  hususunda
neler  yapýlabilir?  
Ben bu yönde çaba sarf edilme-
si gerektiðini düþünüyorum.
Türklerin daha fazla ve daha iyi
tanýtýlmasý gerekli. Ki bu þekilde
de önyargýlar ortadan kalkacak.
Þimdi zaten Türk hükümeti de
kendi halkýný AB'nin ne olduðu,
aslýnda nelerin gerçekleþeceði
ve ne gibi adýmlarýn atýlacaðý
hususunda aydýnlatmak zorun-
da.

- PPeki  ya  siz...  
Bu hususta atýlmasý gereken
adýmlarýn olduðunu söyleyebili-
rim. Bu, bir eleþtiri anlamýnda
ele alýnmasýn, sadece bir ger-

çek. Biz AB olarak, zaten kendi
kamuoyumuzu Türkiye konu-
sunda yeterince bilgilendirme-
dik þimdiye kadar. Oysa, bazý
konularýn aydýnlatýlmasý gere-
kiyordu.

-  Üç  yýldýr  Türkiye'de  görev
yapan  bir  diplomat  olarak,  17
Aralýk  sonrasý  Türkiye'yi  nasýl
tanýmlarsýnýz?  

17 Aralýk, Türkiye için büyük bir
baþarýydý. Ve umuyorum Türki-
ye'yi artýk en sonunda tama-
men AB yoluna soktu. Tren
artýk kesin hareket etti. Trenin
hýzýný bilemiyoruz. Umarýz hýzlý
olur. Belki bazen hýzý azalacak,
ya da yükselecek. Ancak iyimse-
rim ve umuyorum ki bu tren
çok kýsa bir sürede Brüksel'e,
AB tam üyeliðine varacak. 

Avusturya'nýn  Türkiye
Büyükelçisi  Dr.  Marius
Calligaris,’’Türkiye’siz
Avrupa  mümkün
deðil’’  dedi.  

Botschafter  der
Republick  Österreich
in  Ankara    Herr  Dr.
Marius  Calligaris
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En çok ihtiyacýnýz olan þey içti-
ðiniz sigaralarýn adedi yazan
bir listedir. Bu listeyi sigara pa-
ketinizin üzerine saðlamca ya-
pýþtýrýn. Her gün bu tip bir lis-
teye ihtiyacýnýz olacak. Bu ne-
denle listenizi fotokopi ile ço-

ðaltýn ve yanýnýzda hazýr bulun-
durun.
•  Spor, sigaranýn yerini tutabi-
lecek en iyi þeydir. Spordan
sonraki tatlý yorgunluk içindeki
bir bedenle sigara içmek hiç de
çekici gelmeyecektir. Bu neden-
le içinizde step dansý ya da yo-
ga öðrenmek, tenis oynamak
veya koþmak için bir arzu duy-
muþsanýz, þimdi bunu gerçek-
leþtirmenin tam sýrasýdýr. Eðer
bu etkinliklere sigarayý býrak-
manýn birinci günü baþlarsanýz
çok daha iyi olur. Kendin ize bir

cimnastik kitabý alýp içindekileri
evinizde kendi baþýnýza da uy-
gulayabilirsiniz. 
•  Sigarayý býrakma gününden
önceki gün içebildiðiniz kadar
çok sigara içmek de yararlý olur.
Birinci günden önceki gün üç

paket ya da içebildiðiniz kadar
fazla sigara için. Sigaranýn ya-
ratabileceði en berbat duruma
düþün; yoðun duman içinde bir
oda, acýyan bir boðaz, aðýzda
leþ gibi nikotin tadý ve kýpkýrmý-
zý gözler. 
•  Sigarayý býrakmayý bir iþken-
ce gibi görmeyin. Sigara içmeyi
býraktýðýnýz ilk günler bir parça
rahatsýzlýk duyabilirsiniz. Ör-
neðin ciðerler temizlenmeye
baþladýðý için birkaç gün öksü-
rük þiddeti ve balgam artabilir.
Eðer bu þikayetler sizi endiþe-

lendiriyor ise doktorunuza
danýþýp ayrýntýlý bilgi alýn. 

1.GÜN

1.Sigarayý býrakmanýzýn temel
nedenlerini bir liste halinde

yazýn. Bu listeyi gözünüze çar-
pacak her yere asýn; banyo ay-
nasýna, buzdolabýna veya tele-
vizyonun üstüne. Bir kopyasýný
da yanýnýzda taþýyýp iradenizin
zayýfladýðýný hissettiðinizde ce-
binizden çýkarýp tekrar okuyun. 
2.Bütün sigara paketlerinizi
atýn. 
3.Yalnýzca bir paket ve en
sevmediðiniz sigarayý alýn. Böy-
lece sigaranýza zahmetsizce
ulaþamayacak ve içtiðinizde
beklediðiniz zevki alamayacak-
sýnýz. Normalde içtiðinizden

daha düþük nikotin ve katran
içeren bir markayý seçmeniz vü-
cudunuzun nikotinsiz günlere
daha kolay adapte olmasýný
saðlar. 
4.Ýçtiðiniz sigara miktarýný gös-
teren listeyi paketinizin üzerine

yapýþtýrýn. Ýçtiðiniz her sigarayý
yakmadan önce kaydetmeyi ve
numaralandýrmayý unutmayýn.
Böylece kýsa süre sonra günde
ne kadar sigara içtiðiniz konu-
sunda bir fikriniz olacaktýr. "1"
numaralý sigara, onu içmeden
yapamayacaðýnýz sigara, "2"
numaralý sigara çok istediðiniz
ancak birinci kadar dayanýlmaz
olmayan ve "3" numaralý sigara
onu içmeden de yaþayabilece-
ðiniz sigaradýr. Sigaranýn yaný-
na zamaný ve onu içerken için-
de bulunduðunuz durumu da

günde sigarayý býrakma programý 7
KKeennddiinniizzii  77  ggüünnllüükk  pprrooggrraammaa  hhaazzýýrrllaayyaabbiillmmeenniizz  iiççiinn  aaþþaaððýýddaakkii  öönneerriilleerrii  uuyygguullaayyýýnn  

1122.. Viyana’da Schallergasse’deki Cafehaus Schaller 
kesin dönüs sebebiyle devren Satýyoruz. 

• Cafehaus yaklaþýk 100m2 ( 20m2 lokalmutfaðý.)

• Ev ( 2 oda kabinet Mutfak 60m2 )

• Toplam 116600  mm2 Tel: 069919427760
06643467682

istek üzerine bodrum katýda çalýþtýrýlabilinir

Devren Satýlýk 
Cafehaus
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yazýn. Örneðin otobüs ya da
önemli bir telefon beklerken
veya sýkýntýlý ve endiþeli olduðu-
nuz bir zaman gibi. Canýnýz her
sigara içmek istediðinde, bu lis-
te doldurma iþini eksiksiz yap-
mayý ihmal etmeyin. Kül tabla-
larýnýzý temizlemeyin. Kül tabla-
nýzýn bir süre sonra aðzýna
kadar dolduðunda ortaya çýkan
iðrenç tabloyu gözlerinizle
görün. 

2.GÜN

1.Bugün "3" nolu sigarayý içme-
yeceksiniz ve kendinizi numara-
landýrma hatalarý yaparak kan-
dýrmayacaksýnýz. 
2.Sigara, tiryakinin aðzýný meþ-
gul eder. Bunun bir baþka yolu
da þekersiz sakýz çiðnemektir.
Yanýnýzda her zaman sakýz bu-
lundurun. Bunun yerine þeker-
leme ve meyva suyu da yiyip i-
çebilirsiniz. Birçok kiþi kilo al-
maktan korktuðu için sigarayý
býrakmadýðýný söylemektedir.
Eðer planlý ve dengeli yerseniz
þiþmanlamazsýnýz. Sigara yak-
ma alýþkanlýðýnýz varsa yemeði-
niz bittiði anda sofradan kalkýn
ve 5 dakikalýk kýsa bir yürüyüþe
çýkýn. Duman yerine ciðerlerini-
ze dolan temiz hava yemeðin
tadýný daha iyi çýkarmanýza yar-
dýmcý olacaktýr. 

3.GÜN

1."3" numaralý sigaralarý içme-
mek çok da kötü bir iþkence
sayýlmazmýþ. Bugün belki "2"
numarayý bile içmeyebilirsiniz.
Ýçtiðiniz sigaralarý listenize kay-
detmeyi unutmayýn. Her siga-
radan önce kendinize "bu siga-
rayý gerçekten istiyor muyum? "
sorusunu sorun. 
2.Sigara içmek yerine derin
nefes alýp verme egzersizi yap-
mayý deneyin. Rahatlayýn iki ya
da üç kez derin nefes alýp verin.
Kendinizi gerçekten daha iyi

hissedeceksiniz. Bu egzersiz, si-
gara içmeme kararýnýzý destek-
leyecektir. 
3.Sigara içmeden durabileceði-
niz belli bir süre belirleyin.
Örneðin günün en fazla sigara
içtiðiniz döneminde sigara iç-
meden en fazla ne kadar daya-
nabileceðinizi ölçün. Günün ilk
sigarasýný içmeyi mümkün ol-
duðu kadar geciktirin. Eðer çok
tiryaki iseniz en az bir saat, or-
talama sigara içen biriyseniz iki
saat ve az sigara içen biri iseniz
yarým gün sigara içmemeyi de-
neyin. Unutmayýn ki otobüs ya
da tiyatro gibi sigara içmenin
yasak olduðu yerlerde kendini-
ze hakim olabiliyorsunuz. 
4.Sigara markanýzý deðiþtirme
zamaný geldi. Artýk daha düþük
katran ve nikotin içeren  bir si-
gara alýp tütünün vücudunuza
verdiði zararý daha da azaltabi-
lirsiniz. 

4.GÜN

1.Bugün "2" numaralý sigarayý
býrakýyorsunuz. Gerçekçi olun.
Yalnýzca gerçekten ihtiyacýnýz
olan "1" numaralý sigarayý
gerçekten ihtiyacýnýz olduðu bir
anda için. 
2.Þimdi biraz rahatlýyoruz.
Gidip gerçekten sevdiðiniz ne
varsa yiyin. Paranýzý biftek, ana-
nas, karides gibi þeylere harca-
yýn. Özellikle çok sevdiðiniz bir
yiyeceði bol bol yiyin. Ama kilo
probleminiz varsa tatlý konu-
sunda biraz dikkatli olun. 
3.Genellikle sigara içtiðiniz bir
ortam seçin. Bir kokteyl ya da
sigara dumanýna boðulmuþ bir
toplantý odasý ve bu ortamda
bulunduðunuz süre içinde hiç
sigara içmeyin. Eðer kendi sýnýr-
larýnýzý kendiniz belirlerseniz,
bunlara uymak o kadar da zor
olmaz. 
4.Çakmak ve kibritlerinizi atýn.
Sigaranýzý yakmak için ateþ
aranmanýz, size ne yapmak ü-

zere olduðunuzu ve kaç sigara
içtiðinizi düþünmek için kolaylýk
saðlayacaktýr. 

5.GÜN

1.Artýk sigara almayýn. Ýçtiðiniz
sigara listesini yanýnýzda taþýyýn
ve kaydetmeye devam edin.
Bugün sadece "1" numaralý si-
garayý içeceksiniz unutmayýn. 
2.Bugün arkadaþlarýnýza siga-
rayý býraktýðýnýzý söyleyin. On-
lardan özellikle de içmeyenler-
den büyük destek göreceksiniz.
Kararýnýzý tanýdýklarýnýza açma-
nýz bu kararý daha da kesinleþ-
tirir. 
3.Kül tablalarýnýzý dökmemeni-
zi istemiþtik. Þimdi onlarý kul-
lanmanýzýn zamaný geldi. Bü-
tün kültablalarýnýzdaki kül ve
izmaritleri bir kavanoza doldu-
rup üstüne biraz su ekleyin. Bu
kavanozu sürekli elinizin altýn-
da bulundurun ve canýnýz siga-
ra içmek istediðinde kapaðýný
açýp biraz koklayýn. Canýnýz ha-
la sigara içmek istiyor mu? 
4.Bu akþam kül tab-
lalarýnýzý yýkayýp do-
labýn üst raflarýna
kaldýrýn. Yarýn hiç
sigara iç-
meyeceðiniz için
onlara hiç ihtiya-
cýnýz olmayacak. 

6.GÜN

1.24 saat hiç
sigara içmeyin. 
2.Sigara içmenin
yasak olduðu yerlere
gidin. Müzeleri ya da siga-
ra içmeyen arkadaþlarýnýzý
ziyaret edin, sinemaya gidin,
üst üste film seyredin. 
3.Alkollü içeceklerden uzak
durun. Alkol ve sigara birlikte
iyi gider. Alkol ayrýca iradenizi
ve direncinizi de zayýflatýr. 

7.GÜN  

1.24 saat daha sigara içmeyin. 
2.Bu hafta içmediðiniz sigara-
lardan kalan parayla kendi
kendinize özel bir tasarruf he-
sabý açýn. Bir yýl boyunca her

hafta bu hesaba ayný miktarda
para yatýrýn. Yýl sonunda tah-
min edeceðinizden çok daha
fazla para birikmiþ olduðunu
göreceksiniz. Bu parayla çok
isteyipte alamadýðýnýz bir þey
alýn. 
3.Sigarayý býrakmaya baðlý dep-
resyon ya da fiziksel semptom-
lar hissederseniz doktorunuza
baþvurup yardým isteyin. 

Ýnsan olduðunuzu unutmayýn.
Ýradeniz kýrýlýp bir sigara içerse-
niz hemen umutsuzluða kapýl-
mayýn. Sigarayý býrakma neden-
lerinizi tekrar okuyun ve yeni
nedenler varsa ekleyin. Sizin
üzerinizde en etkili olan tekniði
deneyimlerinizle bulacaksýnýz.
Bulduðunuz teknikleri uygula-
maya devam edin. Zorlanma-
dýðýnýzý hissettiðiniz günün
programýna geri dönün. 

Devam  edin.  Býrakabilirsiniz  ve
býrakacaksýnýz.

ZAFER  GÜNÜ
Artýk  siz  de  sigara  içmeyenlerdensiniz.  Neden  bir  parti  verip
bunu  kutlamýyorsunuz?  Size,  sigarayý  býrakmanýz  konusunda
destek  veren  tüm  dostlarýnýzý  çaðýrýp,  bunu  birlikte  kutlayýn.
Ama  kutlama  için  bir  sigara  yakmayýn  !
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Viyana- Tirajý günde 185 bin
olan liberal sað eðilimli Die
Presse Gazetesi’nde yukarýdaki
baþlýk altýnda yayýmlanan Viya-
na çýkýþlý haberin çevirisi, Avus-
turya’daki okullarda baþörtü ve
türban takmak isteyen öðret-
menleri ilgilendiyor. 

Haber  þöyle:  

Ýçiþleri Bakaný bu talebi ile ÖVP
içinde tek baþýna kalýyor!
“Resmi bir okulda baþörtüsü
takan öðretmenler benim için
bir sorun teþkil ediyor.” Ýçiþleri
Bakaný Liese Prokop (ÖVP),
Viyana’da çýkan Falter Gaze-
tesi’nin kendisiyle yaptýðý rö-
portajda yer alan bu beyaný ile
bir tartýþma baþlattý. Prokop,
baþörtüsü yasaðýnýn mümkün
olup olmadýðýný henüz incele-
mediðini ancak içerik açýsýndan
bu fikirden yana olduðunu a-
çýkladý.
Ýçiþleri Bakaný, Müslüman ce-
maati içinde zorla evlendirme-

ler ya da ‘’namus cinayetleri’’
gibi taþkýnlýklar ile mücadele
edilmesi, dövülen kadýnlara,
‘’Avusturya’da bunun farklý ol-
duðunun’’ öðretilmesi gerekti-
ðini söyleyerek, radikal Ýslam’ýn
bir tehlike arzettiðini sözlerine
ekledi. Ýçiþleri Bakaný bu önerisi
için, diðer hükümet üyelerin-
den destek alamadý. Baþbakan
Wolfgang Schüssel, kendisinin
‘’Avusturya usulü bir çözüm-
den” yana olduðunu açýkladý ve
öðretmenlerin baþörtüsü tak-
masý konusunda Eðitim Bakaný
Elisabeth Gehrer’in yetkili oldu-
ðunu hatýrlattý. ÖVP’li Bakan
Gehrer, Prokop’un bu giriþimi-
ni, Avusturya’da baþörtüsü so-
runu olmadýðýný söyleyerek geri
çevirdi.Prokop’un fikrine þüp-
heli gözlerle bakanlar arasýnda
yer alan Baþbakan Yardýmcýsý
Hubert Gorbach (FPÖ) da, bu-
na benzer sorunlara münferit
çözümlerin getirilmesi gerekti-
ðini, herþeyin en son ayrýntýsýna
kadar düzenlenmesinin zorun-
lu olmadýðýný ifade etti.
SPÖ’nün Eðitim Sözcüsü Erwin
Niederwieser, giysilerin seçimi-
nin bir insan hakký olduðunu
vurguladý. Yeþiller’in Kadýn Söz-
cüsü Brigid Weinzinger, Pro-
kop’un Müslüman kadýnlarýn
sanki dövülmeyi istedikleri izle-
nimi uyandýrdýðýný söyleyerek
bakaný eleþtirdi.

Müslümanlar  kýzdý!

Ýslam Cemaati Baþkaný Anas
Shakfeh, Ýçiþleri Bakaný’nýn bu
fikri karþýsýnda ‘’kýzgýn ve düþ
kýrýklýðýna uðramýþ’’ göründü.
Prokop’un baþörtüsü yasaðýn-
dan çok,  zorla evlendirmeler ve
namus cinayetleri hakkýnda
söylediklerine kýzdýðýný belirten
Shakfeh, bunlarýn Ýslam ile hiç
bir ilgisi olmadýðýný söyledi.
Irkçýlýkla Mücadele Derneði Za-
ra’dan Dieter Schindlauer, Pro-
kop’un fikrinin yasal açýdan
gerçekleþtirilme þansý olmadýðý
görüþünde. Schindlauer, Avus-

turya’da baþörtüsünün yasak-
lanmasýnýn AB’nin hükümlerine
aykýrý düþeceðini, nitekim Fran-
sýz modelinin de yasal açýdan
oldukça tartýþýlýr olduðunu be-
lirtti.
Fransa ve Türkiye’de katý yasa-
lar Laik Fransa’da 1905’ten bu
yana öðretmenlerin dini sem-
boller taþýmasý yasak. 2004 yý-
lýndan bu yana kýz öðrenciler
için de baþörtüsü yasaðý yürür-

lüðe girdi. Türkiye’de ise baþör-
tüsü siyasi bir beyan olarak de-
ðerlendiriliyor ve herkese yasak. 

Almanya’da Berlin okullarýnda
bütün dini sembolleri yasakla-
dý. Aþaðý Saksonya, Baden-
Würtemberg, Bavyera, Hessen
ve Saarland eyaletlerinde, kadýn
öðretmenlere baþörtüsü yasa-
ðýný öngören yasalar ya da yasa
tasarýlarý var.

Ýçiþleri Bakaný Prokop, Avusturya’da öðretmenlere
baþörtüsü yasaðý getirilmesini istiyor! 

Askerlik süresinin düþürülme-
siyle birlikte daha önce 4
aydan 3 aya indirilen karýþýk
sýnýf yedek subay yetiþtirme
süresi, Aðustos celbinden iti-
baren 1 ay olarak uygulana-
bilecek.
Yedek subaylarýn hizmet süre-
leriyle yedek subay yetiþtiril-
mesine iliþkin kararnamede
deðiþiklik yapan Bakanlar
Kurulu kararýyla, karýþýk sýnýf
yedek subay yetiþtirme süre-
sinde yeniden kýsaltýlmaya
gidildi. Karara göre 2003
yýlýnda askerlik süresinin
düþürülmesiyle birlikte 4
aydan 3 aya indirilen karýþýk
sýnýf yedek subay yetiþtirme
süresi, Aðustos 2005 yedek
subay celbinden itibaren 1 ay
olarak uygulanabilecek.

Yedek subay acemilik
eðitimi 1 aya indi! 
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Kira anlaþmasý, günlük yaþamý-
mýzda en çok karþýlaþtýðýmýz
hukuki konulardan biridir. Bu
konu ayný zamanda insanlarý-
mýzýn, haklarý konusunda yete-
rince bilgi sahibi olmadýklarý
için, en çok maðdur olduðu,
haksýzlýða uðradýðý konulardan
biridir. Bu tür hak ihlallerinin
önüne geçmenin yolu konuyla
ilgili bilgi edinmek, haklarýný
bilmekten geçer. Bu sebeple,
kira anlaþmasý yaparken dikkat
edilmesi gereken önemli konu-
larý burada okuyucularýmýzýn
dikkatine sunuyoruz.

Kira anlaþmasý yazýlý ya da sözlü
olabilir. Ancak süreli (befristet)
kira anlaþmalarý, yazýlý olmak
zorundadýr. Anlaþmayý yazýlý
olarak yapýyorsanýz bunun için
bir avukata ya da noter onayýna
ihtiyacýnýz yoktur. Trafik-Ta-
bak’lardan kira anlaþmasý for-
munu temin edebilirsiniz.
Önemli!  Ýlerde bir anlaþmazlýk
durumunda haklarýnýzý daha
kolay ispatlayabilmek için kira-
cýnýz ya da ev sahibinizle yazýlý
bir anlaþma yapmanýzý ya da en
azýndan anlaþmanýn önemli
maddelerini not alýp muhatabý-
nýza imzalatmanýzý tavsiye ede-
riz. 
Ev sahipleri bazen kira anlaþ-
masý için noter onayý istemekte
ve noter ücretini kiracýya yükle-
mek istemektedirler. Ancak bu
yasal deðildir. Noter onayý
zorunlu deðildir, eðer taraflar-
dan biri bunu talep ediyorsa,
masrafýný da kendisi karþýlama-
lýdýr. Dikkat edilmesi gereken
baþka bir husus da, ev bürolarý-
nýn kira anlaþmalarýnýn yapýmý
için (komisyon ücretlerinin
dýþýnda) baþka bir miktar talep
etme hakkýnýn olmayýþýdýr. Yazýlý
kira anlaþmalarý ile ilgili vergile-
ri de, ev sahibi ödemek zorun-
dadýr. Kira anlaþmalarý “süreli”
ve “süresiz” olmak üzere iki
þekilde imzalanabilir. Süreli kira
anlaþmalarý, en az 3 yýl olmak
zorundadýr. 
Kira anlaþmasýnýn en önemli

kýsmýný kira ücreti, miktarýnýn
belirlenmesi ve ilerisiyle ilgili
zam konularý teþkil eder. Kira
miktarý ek ödemeleriyle birlikte
anlaþmada açýkça belirtilmeli-
dir. Kira ücreti þu bölümlerden
oluþabilir: Asýl kira bedeli, Be-
triebskosten, özel kullanýmlar
ile ilgili ödemeler (örneðin: a-
sansör, ýsýtma vb.) kira ücreti
eðer kira miktarýnda genel bir
indirime yol açacaksa önceden
talep edilebilir.
Önemli! Yapýlacak bir alt kira
anlaþmasýnda (Untermiete) i-
kinci kira bedeli, asýl kira bede-
linin %50 sinden fazlasýný aþa-
maz. Yani eðer asýl kira miktarý
200 ise Untermiete en fazla
300 olabilir.
Kira anlaþmalarý ile ilgili diðer
iki önemli konu Kaution ve
Ablöse unsurlarýdýr. Kaution, ev
teslim edildikten sonra evde
meydana gelmiþ olan zararlarýn
tazminini garantilemek amacýy-
la kiracýdan alýnan miktardýr.
Kaution’nun miktarý kanunlar-
da belirtilmemiþtir. Genelde 3
aylýk kira miktarýndadýr. Ev sahi-
binin belirlediði aþýrý miktarda
bir Kaution kabul edilmemeli-

dir. Kira anlaþmasý sona erince
Kaution, eðer evde herhangi
bir zarar meydana gelmemiþse
geri ödenir. 
Ýnsanlarýn en çok maðdur edil-
diði konu ise, Ablöse parasýdýr.
Ablöse artýk ev kiralayabilmek
için neredeyse þart olmuþtur.
Ablöse adý altýnda haksýz yere
alýnan fahiþ fiyatlar insanlarýmý-
zý zor durumda býrakmaktadýr.
Ancak Ablöse parasý kanunen
bir çok durum için yasaktýr.
Eðer yasak olan bir Ablöse alýn-
mýþsa, 10 yýl içinde bu para geri
talep edilebilir. Ablöse’nin ya-
sak olduðu durumlar þunlardýr:

• Yeni kiracýdan eski kiracýya,
evi terk ettiði için ödemesi iste-
nen herhangi bir miktar,
• Aracý kiþilerin istedikleri aþýrý
miktarlar,
• Evi kiraya veren kiþinin "kün-
digung" (belirli bir süre için ev-
den çýkartma) hakkýndan vaz-
geçmesi için talep edilen para.,
• Kira anlaþmasý ile direkt ala-
kasý olmayan diðer talepler.

Kira anlaþmasýnýn sonlandýrýl-
masý, yapýlan anlaþmanýn türü-

ne göre deðiþir. Eðer süreli bir
anlaþma yapýlmýþsa, kiracý an-
laþmadan 1 yýl sonra ya da söz-
leþme bittikten sonra 1 aylýk
süre tanýmak üzere (Kündi-
gugsfrist) sözleþmeye son ver-
ebilir. Ev sahibi kiracý ile olan
sözleþmesini çok önemli sebep-
ler olduðu takdirde bozabilir.
Ancak bunu sadece mahkeme
aracýlýðý ile yapabilir.

Önemli!  Süreli sözleþmelerde
kira sözleþmesi süre dolduktan
sonra sona erdirilmemiþse ve
evi kiraya veren kiþi kira ücretini
almaya devam ediyorsa; bu,
anlaþmanýn sessiz olarak süre-
siz þekilde uzatýldýðý anlamýna
gelir. 
Süresiz kira sözleþmeleri anlaþ-
malý ya da fesih yoluyla sona
erdirilir. Fesih durumunda, fesih
talebinin karþý tarafa 1 ay önce-
den bildirilmesi gerekir. Ev sahi-
bi fesih yolunu ancak mahke-
meye baþvurmak suretiyle kul-
lanabilir, kiracý ise bu yola ev
sahibi istediði takdirde baþvur-
malýdýr. Bunun için önemli
sebepleri olmalýdýr. 
Cafer Eminoðlu

Kira anlaþmasý yaparken nelere dikkat edilmeli?
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Dilara Oturma Grubu 3+2+1 699,-1099

Rustik Oturma Grubu 3+2+1
1279,-1449

Palmo Oturma Grubu 3+2+1 1199,-1399

Bazalsa 449,-599
Metal Ranza 185,-269

Orta Sehpa 
29,-59

Eskitme Sehpa 
89,-

Fiskos Sehpa 
12,-25
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Evim  Einrichtungshaus,  Viyana
Messezentrum’da  12.-220.  03.-
2005  tarihleri  arasýnda  düzen-
lenen  ve  Avusturya’nýn  en  bü-
yük  mobilya  fuarý  olan
„Wohnen&Interieur“  da,  kolek-
siyonunun  en  yeni  parçalarýný
sergiliyor.  Evim’in  ürünlerini
Halle  B,  Stand  B0309’da  gör-
mek  mümkün.

Herkesin tanýdýðý bir marka ha-
line gelen EVIM, ürünlerinin
farklýlýðý, kalitesi ve uygun fiyat-
larýyla bugüne kadar özellikle
ülkede yaþayan yabancýlarýn
çok büyük ilgi ve beðenisini
çekmiþti.
Müþteri kitlesinin ihtiyaçlarýný,
zevkini ve pazardaki trendleri
çok yakýndan takip eden þirket,
yaklaþýk 1 yýldýr þirket organiza-
syonu ve altyapýsýný geliþtirmek
için yaptýðý çalýþmalarla kurum-
sallaþma ve profesyonelleþme
yolunda yeni adýmlar atýyor.

Avusturyalýlar arasýnda da ciddi
bir tanýnma oranýna sahip olan
Evim, Avusturya’nýn en büyük
mobilya fuarý olan „Wohnen-
&Interieur“ fuarýnda güzel bir
standla ürünlerini ziyaretçilerin
beðenisine sunuyor. Fuara A-
vusturya’nýn yanýnda Maca-
ristan, Çek Cumhuriyeti, Slo-
vakya gibi ülkelerden de çok
sayýda ziyaretçi katýlýyor.

EVIM Genel Müdürü Ing.Cey-
han Pusmaz yaptýðý basýn açý-
klamasýnda: “EVIM 3 yýldýr yap-
týðý büyük yatýrýmlarla Avus-
turya mobilya sektöründe çok
önemli bir yere gelmeyi baþar-
mýþtýr. 
Pazardaki trendleri yakýndan
takip eden þirketimiz sadece
ürünleri satmakla kalmayýp her
türlü dekorasyon ve iç mimarlýk
konularýnda da danýþmalýk ya-
parak komple bir paket sun-
maya baþlamýþtýr. Bütün vatan-

daþlarýmýzý standýmýzý ziyaret etmeye davet ediyoruz.„ dedi.

15. Viyana’da oto tamir, alým
ve satým, yedek parça, kapor-
ta, oto boyama alanýnda yak-
laþýk 3 senedir hizmet veren
Tarin Oto’nun patronu Ayhan
Erçetin bahar sezonuna iddialý
girdi. Hindistanlý ortaðýndan
þirketi tek baþýna devralan Er-

çetin, “Uzun senelerdir oto-
mobil sektöründeyim. Þu anki
amacým daha da baþarýlý ol-
mak. Bizim bir özelliðimiz,
tüm sigortalarla anlaþmalý ol-
mamýz. Kaza sonrasý vatandaþ-
larýmýz araçlarýný rahatlýkla bi-
ze getirebilirler.” dedi.

Tarin Oto iddialý

Yaklaþýk 18 senedir Avustur-
ya’da yaþayan Bekir Ertanýr,
birçok yurttaþýmýz gibi hayat
mücadelesi için Avusturya’ya
gelmiþ. Uzun seneler Avus-
turya’da çeþitli sektörlerde ça-
lýþan Ertanýr, sonunda kendi
iþini kurmaya karar vermiþ.
Oðullarýyla birlikte çeþitli iþ

sektörlerini araþtýran Ertanýr,
Telekomünikasyon sektöründe
çalýþmaya baþlamýþ. 

Ertanýr’ýn 100 metrekarelik
dükkânýnda internet, call
shop, cep telefonu aksesuarla-
rýnýn yaný sýra tercüme hizmet-
lerini de bulmak mümkün!

Ertanýr Call Shop

Avusturya’nýn en büyük mobilya fuarýnda bir Türk markasý
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Yeni Vatan Gazetesi “Din
Sohbetleri” baþlýklý yazýlarýna
2004’ün  Ramazan ayýnda
baþladý. Bu sohbetlerin tek bir
hedefi vardýr; Kur’an-ý Kerim-i
ne “muska” gibi üzerimize ne
de “resim asar” gibi duvarlara
asmamak. Kur’an-ý Kerim’i yani
“Allah’ýn sözlerini” sandýklara
bir “beze” sararak “konserve”
gibi saklamayalým. Kur’an-ý Ke-
rim’i, “Ana dilimiz Türkçe” ile
doðru  “meallerinden” okuyup
anlamaya ve düþünmeye çalýþa-
lým. Çünkü barýþýn, aklýn ve
ilmin dini Kur’an-ý Kerim çaðýn
çok ilerisinde, kendisine “Müs-
lüman”ýn diyen pek çok insan
ise çaðýn çok gerisindedir. Bu-
nun sebebi Kur’an-ý Kerim veya

Ýslam dini deðildir.  Burada ince
nokta þudur; birileri Müslü-
manlarýn “Ana dili ile Kur’an-ý
Kerim meallerini” okumasýný is-
temiyor. Çünkü Kur’an-ý Ke-
rim’in 114. Suresi birçok aye-
tinde insana düþünmeyi ve aklý-
ný çalýþtýrmayý bizzat öðütlüyor.
Öðüdü veren kim? Cenab-ý
Allah. Ýnsanýn Kur’an-ý Kerim ve
bu dünyadaki tek muhatabý. Ý-
badetin merkezi ve tek gücü.
Örtülü ve Örtüsüz Þirk’e (Al-
lah’a ortak koþanlar ve koþtu-
rulanlar)  bulaþmýþ, Müslüman
kýlýðýndaki bazý kiþiler konu-
sunda, Kur’an-ý Kerim uyarýyor.
Ciddi anlamda ana dili ile meal-
leri okuyup, düþünenler bilir ki;
Kur’an-ý Kerim “Aklýný çalýþtýr,

düþün ve ibret al. Allah dýþýnda
kimseye kulluk etme. Kendine
Allah dýþýnda kimseyi ne “veli”
ne de “Mevla’n” edin” der. Ký-
saca devamlý uyarýyor. Ama
kendisine “Müslüman”ým diyen
insanlar, Kur’an-ý Kerim’i ana
dilleri ile okumayýp, güya sevap
kazanmak için “Muska” diye
takýnca, bu ilimden, akýl ve
barýþ dininden nasibini alamý-
yor. Ýbret verici bir olay! Bu
yazýlarý yazmaya baþladýðým-
dan bu yana yüzlerce e-posta
mektubu aldým. Bazýlarý takdir
ediyor, bazýlarý tavsiyelerde
bulunuyor, bazýlarý “Sen kimsin
ki Ýslam ve Kur’an-ý Kerim konu-
sunda fikir üretiyorsun?”diyor,
bazýlarý “Çok sevindik senin de

bu konularda yazý yazmana
ama þeyhimizin veya hocamýzýn
tefsirini okusan iyi olur; çünkü
Kur’an-ý Kerim’i o çok iyi anlý-
yor. Sana tefsir ile yani yorum
ile yol gösterir.” diyorlar. Hep-
sine teþekkür ederim. Ama
Viyana Teknik Üniversitesi’nde,
eðitimine 1988 yýlýnda baþla-
mýþ ve 1993 yýlýnda Yüksek
Elektronik Mühendisi olarak
baþarýlý bir þekilde bitirmiþ bir
insan olarak Yüksek Matema-
tik, Yüksek Fizik, Kimya ve diðer
bilim alanlarýndan biraz anla-
rým. Ýstanbul Týp Fakültesi’nde
iki yýl okuduðum ve yine Viyana
Teknik Elektronik Fakültesi Bio-
teknik Bölümü’nden “Akade-
misch Geprüfter Biomedizin-

Kur’an-ý Kerim-i  ana dilimiz ile okuyalým ve anlayalým ama lütfen

“Muska” diye takmayalým!

Aziz  Rabbimize
niyazýmýzdýr:

Allahým!Göðsümü nurunla
geniþlet, ilmimi artýr, bakýþ
ve anlayýþýmý güçlendir, sev-
diklerimi sevdir. Allahým!
Bütün kullarýný kitabýndaki
güzelliklere erdir; hayýr, be-
reket, baþarý ve mutluluk
sendendir.

“Ey  gökleri  ve  yeri    var  e-
den!  Sen  benim  dünya  ve  a-
hirette  dostum,  koruyucum-
sun”  
((KKuurraann’’ýý  KKeerriimm//YYuunnuuss  ssuurreessii,,  AAyyeett  110011’’iinn
MMeeaallii  ))
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techniker” gibi küçük ama ciddi
bir diploma aldýðým için Týp,
Biyoloji ve Teknik konusunda da
biraz bilgim vardýr. Her gün
mütemadiyen akþamdan sa-
bahlara kadar okuyan, bu dün-
yada ve gelecek dünya olan A-
hiret’te tek gerçek dostumuzun
Allah olduðuna inanan, biraz
ilim sahibi bir insan olarak, ak-
lýn çalýþtýrýlmasýný, derin derin
düþünmeyi insanlýða “Ayet”leri
ile öðütlüyen gerçek ilmin mer-
kezinin Kur’an-ý Kerim olduðu-
na içtenlikle inanýyorum. Hiç
kimse ile ayný fikirde, ayný mez-
hepte ve ayný dinde olmak
zorunda deðiliz. Bu sohbetle-
rimde hiç bir mezhebi, hiç bir
kiþiyi ön plana çýkarmadýðým
dikkatinizi çekmiþtir. Çünkü Ku-
r’an-ý Kerim yani Allah’ýn sözle-
ri ortada iken, gelmiþ geçmiþ
hiç kimse ama hiç kimse  “ýþýk”
merkezi olamaz. Iþýðýn, nurun
kendisi apaçýk, tertemiz ortada
dururken, biz gidip neden ona
buna “Dinimiz Ýslam’ý bana
öðret” diyoruz. Hatta o kiþi ve
kurumlardan medet veya þefaat
bekliyoruz. Buna “Dur!” deme-
nin yolu, en baþta Kur’an-ý Ke-
rim’i kendimize en büyük dost
edinmemiz ve ana dilimiz ile
mealini düþünerek okumamýz-
dýr. Yoksa birileri ortaya çýkýp
baþýmýza bela olur. Hatta Allah
ile aramýza girer ve hatta Rab-
bimizin yerine geçmeye çalýþýr.
Dikkatle uyarýyoruz. Hiç uzaða
gitmeyin, çevrenize bir bakýn.
Nasýl “Ýslam” adý kullanýlarak
insanlarýn paralarý, inançlarý su-
istimal edildi ve hala ediliyor. 
Ama Kur’an-ý Kerim bize, bir
insan olarak dünyadaki her
insaný, her yaratýlaný sevmeyi ve
sevmek için uðraþ vermeyi,
iman edip hayýr ve barýþ için
çalýþmayý emrediyor. Ve bu kut-
sal kitap bize, ilk inen Sure’nin
üç ayetinde bakýn ne diyor: 
Rahman ve Rahim Allah'ýn adý-
yla... 1- Yaratan Rabbinin adýy-
la oku/çaðýr! 2- Ýnsaný, embri-
yodan/iliþip yapýþan bir sudan/-
sevgi ve ilgiden/husûmetten ya-
rattý. 3- Oku! Rabbin Ekrem'-
dir/en büyük cömertliðin sahi-
bidir. (Allak Süresi, 1, 2, 3)  

Biz Allah’ýn dini
olan Ýslam’ý, yine
Allah’ýn kitabý o-
lan Kur’an-ý Ke-
rim’den öðren-
mek için okuyo-
ruz. Allah ile bi-
zim aramýzda a-
racý olacak dede,
veli, mevlanaya,
“Allah ile aram-
dan çekil!” diyo-
ruz. Fatiha Sure-
si’ni okuyanlar
Türkçe meallerini
iyice düþünürler-
se; kula kulluk et-
tiren “Mürit” zih-
niyeti ile insanlarý
þeyhlere, pirlere
veya dedelere
baðlayanlar ne
diyecekler acaba:
“Yalnýz sana iba-
det ederiz ve yalnýz senden yar-
dým dileriz.  Dosdoðru giden
yola ilet bizi...”
(Fatiha Süresi, Ayet 5,6 Meal)  
“Yalnýz sana ibadet ederiz ve
yalnýz senden yardým dileriz”
diye yakardýðýmýz Cenab-ý Allah
deðil midir? Peki gidip onun
bunun eteðinde þefkat bekle-
mek ne oluyor? Ýslam, bizzat
Kur’an’dan çýkan tanýma göre,
‘Allah dýþýnda hiçbir kiþiye ve
þeye teslim olmamaktýr’.

Bakýn Üstad ne diyor bu konu-
da: 
“Bugünkü Ýslam dünyasýnýn
yaþadýðý ise bunun tersine dön-
dürülmüþtü. Ve aynen þu:  ‘Al-
lah dýþýnda her þeye ve herkese
teslim olmak.’  Yani, kula kul-
luk. Ýslam dünyasý Allah’a deðil,
kula kul olmuþ durumda. Bu
kulluk, asýrlardýr ‘Müslüman’ i-
sim ve resimli despotlara, sarýklý
ve takkeli þeytanlara kulluk þek-
linde yürüyüp gitti. Bugün ise
Ýslam dýþý despotlara, istavrozlu
þeytanlara kulluk noktasýna
geldi.”(Üstad) 
Bana Cenab-ý Allah’ým “Oku”
diyor, “….anla” diyor ve “…dü-
þün” diyor.  Bakýn Rad Sure-
si’nin 3. Ayeti’nin mealinin so-
nunda Allah neyi öðütlüyor:
“Bütün bunlarda derin derin

düþünecek bir topluluk için, el-
bette ayetler vardýr.“ (Rad Süre-
si, Ayet 3)  Yine Rad Suresi’nin
4. Ayeti’nin mealinin sonunda
Allah neyi öðütlüyor:  “Bütün
bunlarda aklýný çalýþtýran bir
topluluk için elbette ki ibretler
vardýr.”
(Rad Süresi, Ayet 4) 
Bakýn Yunus Suresi’nin 100.
Ayeti’nde Allah neyi öðütlüyor:

“Allah, pisliði, aklýný kullan-
mayanlar üzerine býrakýr.”
(Yunus Süresi, Ayet 100, Meal)
Þimdi bana “Sen kimsin? Sen
ne hakla Kur’an’ý Kerim hakkýn-
da yazý yazarsýn?” diyen veya
tefsirlerini tavsiye eden sevgili
kardeþlerime soruyorum:  Bakýn
Cenab-ý Allah çöl ortasýnda
bundan 1400 yýl önce inen ilk
Sure olan Allak Süresi’nde,
bana ve insanlýða “Oku” demiþ.
Nedir okumak? 
Bir, Kur’an’ý Kerim’i okumak.
Ýki, âlemi, tabiatý okumaya ve
anlamaya çalýþmak. Üç, insaný
okumaya ve anlamaya çalýþ-
mak.  Benim, onun bunun tef-
sirinden önce, bir insan olarak
Kur’an-ý Kerim’i derin derin
düþünmemi isteyen yine Allah
deðil midir? Bakýn Yunus Suresi
100. Ayet’inde ne diyor: “Allah
pisliði, aklýný kullanmayanlar
üzerine býrakýr.” Burada Allah

neyi emrediyor? Aklý çalýþtýr-
mayý deðil mi? Aklý yani insaný
diðer yaþayan canlýlardan üstün
kýlan organý “çalýþtýr” diyor.
Þimdi, aklýmý çalýþtýrarak Ku-
r’an’ý okuyup anlamam gerekti-
ðini ve hatta düþünmem gerek-
tiðini bizzat Allah öðütlemiyor
mu?  Ne diyor Allah Rad Sure-
si’nde; “Bütün bunlarda derin
derin düþünecek bir topluluk
için elbette ayetler vardýr. Bü-
tün bunlarda aklýný çalýþtýran
bir topluluk için elbette ki ibret-
ler vardýr.”  
(Rad Suresi, 3. ve 4. Ayet sonla-
rý, meal)  
Burada biraz toparlarsak; Allah
insanlara akýllarýný çalýþtýrmala-
rýný ve hatta çalýþtýrmadýklarý
takdirde bir yaptýrým olarak,
üzerlerine pislik býrakacaðýný
ifade ediyor. Allah bize ayrýca
derin derin düþünmemizi, ibret
almamýzý ve insanlýða yakýþýr iþ,
oluþ ve ameller peþinde koþma-
mýzý tavsiye ediyor… Bundan
daha yüce bir öðüt olabilir mi?
Kim diyor; “Ýslam yobazlýðýn
merkezidir!” diye? Kim diyor;
“Kur’an-ý Kerim aklýn dýþýnda
bir din kitabýdýr.” diye? Müs-
lümanlarýn þu andaki hali, aklý
çalýþtýrmayý ve düþünmeyi em-
reden Kur’an-ý Kerim’in suçu
deðildir. Kur’an, bunu da açýk-
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lýyor. Tabii ancak ana dili Türkçe
ile O’nu okuyup, derin derin
düþünenler bunu anlayabiliyor-
lar. Kur’an’ý alýp, “Muska” diye
duvara asan zihniyet bundan
nasiplenebilir mi? Hayýr, nasip-
lenemez. Ne yapýlacak? Hemen
bir Kur’an-ý Kerim eve alýnacak
ve sakin sakin Türkçe mealleri
okunacak ve düþünülecek. Ara-
cýya, tefeciye, þeyhe, hocaya
ihtiyaç yok!  Niye? Kaç asýrdan
beridir Müslüman, Allah’ýn ku-
lu deðil, efendilerinin müridi.
Ne demek “Mürit”?  Ýradesini,
efendisinin iradesine teslim
eden kiþi demek. Yani iradesi ve
aklý felç edilmiþ robot. Yani ab-
d-i memlûk.  Peki, ‘Yalnýz sana
ibadet ederiz’ diye önünde sec-
de edilen Allah’a kulluk nere-
de? Efendisinin müridi, yani
Allah dýþýnda bir þeye veya
kiþiye teslim olan nasýl oluyor
da “Müslüman” oluyor? Hem
de birinci sýnýf Müslü-
man...(Üstad)  Kur’an’ý Kerim’-
in, Türkçe meallerini okuyup
anlamak ve dost olmak, ilmin
kapýsýný aralamak demektir.
Kur’an-ý Kerim’den onay alma-
yan hiç bir söz, tavýr, oluþ Ýslam
olamaz. Bu durumu önceden
bilen, çaðýn çok ilerisindeki
Allah’ýn Kelam’ý(Sözleri) olan
Kur’an-ý Kerim, “Gerçek dua
yalnýz O'na/hak davet yalnýz
O'nun için yapýlýr. O'nun dýþýnda
yalvarýp davet ettikleri ise, onla-
ra hiçbir þekilde cevap vere-
mezler. Onlar, aðzýna ulaþsýn
diye iki avucunu suya doðru
açan ama suya ulaþamayan
birinden baþkasýna benzemi-
yorlar. Küfre sapanlarýn dua ve
davetleri, þaþkýnlýða dalmaktan
baþka bir iþe yaramaz.” diyor.
(Rad Suresi, 14. Ayet, meal)
Rad Suresi özellikle gidip þeyh,
hacý, hoca, pir, mevla veya veli
diye bildikleri insanlara dua
edip, þefkat veya bir güzellik
bekleyenlerin dikkatinedir. 

Kur’an-ý Kerim’in Ayetlerine en
fazla muhalefet edenler, ilk ön-
ce inkârcýlar, sonra da kendini
“Müslüman” diye takdim eden
“Din bezirgânlarý“dýr. Bu kiþileri
içimizde, “din âlimi” ve “þefaat

merkezi” diye aramýzda tutan-
lar, Ýslam’ýn en büyük günah
diye tanýmladýðý þirk’e karýþmý-
þlardýr. Kendileri, çokbilmiþ tavýr
ve hareketleri ile “benim mez-
hebim, benim mezhebimin piri,
benim þeyhim” diye kendilerin-
den olmayanlarý adeta “Afo-
roz” etmektedirler. Samimi bir
þekilde Ýslam’a içtenlikle merak
duyan Türk gençliðinin bir
kýsmý, bu insanlar yüzünden
dinden soðumuþlardýr. Bizlerin
görevi, bu ÇÖL FIKHI mentalite-
sini çevremize getirmeye çalý-
þan, Ýslam’ý parçalayan Emevi
zihniyetine müsaade etmemek-
tir. Ýslam dini, Kur’an-ý Kerim ile
ilmin ve gerçeðin ta kendisidir.
“Çaða ve zamana ayak uydur”
diyen Kur’an’ý Kerim’e dost. Bu
ancak kendimize tek ve yalnýz
Kur’an-ý Kerim’i destur edinerek
olacaktýr. “Muska” diye bu ileri-
ci, aydýnlýk ve ýþýk veren Kur’an-
ý Kerim’i, oraya buraya, üstü-
müze veya duvarlara  asmaya-
lým; sandýklara ise hiç týkmaya-
lým. Ana dilimiz Türkçe ile
Kur’an-ý Kerim’in meallerini
okuyalým, düþünelim ve silkine-
lim ve ilmin kapýsýndan girelim.
Düþünebiliyor musunuz sevgili
Yeni Vatan Gazetesi okuyu-
cularý, Cenab-ý Allah bile sevgili
Peygamberi Muhammed’e, Al-
lah’ýn selamý üzerinde olsun, þu
titretici sözler ile bizzat Kur’an’ý
Kerim’in Rad Suresi’nde, “Ýn-
sanlardan hesap soramazsýn!”
diye hitap ediyor:

“Yemin olsun, biz senden önce
de resuller gönderdik, onlara
da eþler ve evlatlar verdik. Hiç
bir resul, Allah'ýn izni olmadýkça
herhangi bir mucize getiremez.
Her süre/süreç için bir kitap var-
dýr.  Ya onlara vaad ettiðimiz
þeylerin bir kýsmýný sana göste-
ririz; yahut da seni vefat ettiri-
riz. O halde teblið, açýklama et-
mek sana, hesap sormak bize
düþer.” 
(Rad Suresi, Ayet 38 ve 40,
meal) 

Yukarýdaki sözler, Allah’ýn söz-
leri. Þimdi biz “Sana ne oluyor
ki, Müslümanlarýn baþýna ce-

hennem müfettiþi kesilmiþsin.
Ýnsanlarýn inançlarýný veya i-
manlarýný elinde sanki ÝNANÇ-
METRE varmýþ gibi ölçüyorsun.
Sanki öteki dünyada sen hesap
soracaksýn?” dediðimizde yan-
lýþ mý söylüyoruz? Allah sevgili
Peygamberine bile  “Sözlerimi
teblið yani açýklamak sana,
hesap sormak bize düþer” diyor
veya “Hiç bir resul, Allah’ýn izni
olmadýkça herhangi bir mucize
getiremez“ diyor. Ama birileri
“Þeyh uçmaz ama müritlerini
uçurur” misali birilerini uçurup,
Allah’a (hâþâ) sanki ortak koþ-
turuyor. Sizin anlayacaðýnýz,
Müslümanýn en büyük düþma-
ný, en kahýrlý belasý, bizzat ken-
disi... Burada Kur’an-ý Kerim’in
Yunus Suresi’ni tekrar ediyoruz: 

‘Allah, aklýný iþletmeyenler üze-
rine pislik atar’ 
(Yunus Suresi, Ayet 100, meal) 

Allah’ýn bir kitle üzerine pislik
atmasý baþka nasýl olur? Gök-
ten tezek yaðmayacaðýna göre!
Çevremize bakarak Müslüman-
larýn ne halde olduðunu bir
görün lütfen. Çünkü bunlarýn
çoðunun Kur’an-ý Kerim’in için-
deki barýþ, hayýr, ilericilik ve ilim
dini olarak yol gösterilen Ýslam
ile alakasý yok. Daha çok
“Þekilci Müslümanlýk” var. Öz-
de ne yazýk ki çok bozukluklar
var! Çünkü insanlar Kur’an-ý
Kerim’i okumuyorlar, anlamý-

yorlar. Okusalar, düþünseler
zaten etraflarýndaki bu pislikler-
den kurtulma mücadelesi verir-
ler! Kýsaca “Ortak bir bilinç,
direniþ ve aydýnlanma” olur!
Allah Kur’an-ý Kerim’de bunu
öðütlüyor!
O yüzden bu satýrlarýn yazarý-
nýn tek istediði, bu konuda tav-
siyede bulunup kenara çekil-
mektir. Kur’an-ý Kerim’in en
büyük gerçeði, ana karnýnda
Allah’ýn nefesini alan ve Al-
lah’ýn “Þahdamarýndan sana
daha yakýným” dediði insan
gerçeði ve sevgisidir. Allah’ý se-
ven insaný sever sayar; iman
edip hayýr ve barýþ iþleri peþinde
koþar. Pislik, gýybet, fitne ve
fesat peþinde deðil! 

Aziz  Rabbimize  niyazýmýzdýr:

Allahým!Göðsümü nurunla
geniþlet, ilmimi artýr, bakýþ ve
anlayýþýmý güçlendir, sevidkleri-
mi sevdir. Allahým!Bütün kulla-
rýný kitabýndaki güzelliklere
erdir; hayýr, bereket, baþarý ve
mutlulkuk sendendir.

“Ey  gökleri  ve  yeri    vareden!
Sen  benim  dünya  ve  ahitette
dostum,  koruyucumsun”  

(Kur’an-ýý  Kerim,
Yunus  Suresi,  
Ayet  101’in  Meali  )

Birol Kýlýç
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Viyana-  Viyana’ya  60’lý,  70’li
yýllarda  gelen  göçmenler  için
açýlan  merkez,  7  farklý  dilde
danýþmanlýk  verecek.

Viyana’da 7 farklý dilde danýþ-
manlýk hizmeti verecek olan
Terra adlý merkez hizmete açýl-

dý. 60’lý, 70’li yýllarda Viyana’ya
gelen ilk kuþak göçmenlerin dil
sorunlarýný çözmeyi amaçlayan
merkez, Bosnaca, Hýrvatça,
Türkçe, Kürtçe, Sýrpça, Alman-
ca ve Ýngilizce hizmet verecek.

Eyalet Entegrasyon Bakaný

Sonja Wehsely, Avusturya’da
ikinci ve üçüncü kuþak göç-
menlerin dil sorununun büyük
oranda çözüldüðünü belirtir-
ken ülkeye ilk gelen eski kuþa-
ðýn hala Almanca bilmediðini
ve dil öðrenmede zorluklar
yaþadýðýný ifade etti.

Ýsteyen herkesin bu merkezde
anadilinde danýþmanlýk alabile-
ceðini vurgulayan Wehsely,
“Terra’nýn, göçmen vatandaþ-
larýmýzýn günlük yaþamda kar-
þýlaþtýðý pek çok sorunu çöz-
meye yardýmcý olacaðýna ina-
nýyoruz. “ dedi.

Göçmenler için danýþmanlýk merkezi

Eyalet
Entegrasyon
Bakaný 
Sonja Wehsely

Ankara- Devlet, özel bir dergi
çýkararak, Atatürk'ü istismar e-
den ve ideolojik çýkarlarý için
kullanan kiþi ve organizasyonla-
rý, uzmanlarýn yazacaðý bilimsel
makalelerle teþhir edecek.
Baþbakanlýk Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu Ata-
türk Araþtýrma Merkezi, bunun
için "Tenkit Dergisi" adýyla bilim-
sel bir dergi çýkaracak. Merkez
Baþkaný Prof. Mehmet Saray,

þunlarý söyledi:
"Atatürk'ü istismara kalkanlarý,
bu yönde yayýn yapanlarý, kendi
ideolojilerine çekmek isteyenle-
ri, belgelere dayanarak açýk-
layacaðýz. 'Ben Atatürk'e kan-
cayý atayým, istediðim þeyleri
onun adýna uydurayým' tavrýn-
da olanlarý teþhir edeceðiz.
Atatürk'ü molla gibi gösteren-
ler, ateist gibi gösterenler var.
Adnan Hocacýlar mollacýlýðý

yaymak için Atatürkçülüðü kul-
lanmaya çalýþtý. Solda siyaset
yapan Doðu Perinçek, 'Pekin,
Mao' diyordu, þimdi “Kuvay-i
Milliyeci” geçiniyor. Atatürk'ü
saptýranlarý deþifre edeceðiz."
Bir sade vatandaþ bunu duy-
duktan sonra “Darýsý  barýþýn,
birliðin dini olan Ýslam’ý ve
Müslümanlýðý suistimal eden
þirket, dernek ve partilerin baþý-
na“ dedi.

CADI AVI!
Devlet  sahte  Atatürkçüleri  teþhir  edecek.  Darýsý  Ýslam’ý  ve  

Müslümanlýðý  suistimal  edenlerin  baþýna!
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D A  B I N  I C H  M I R  S I C H E R .

„Uzaktan ýsýtma siste-
mi”  rahat etmemi sað-
ladýðý gibi, doðayý da
koruyuyor. „Uzaktan
ýsýtma sistemi” nin özel-
likle çevre ve klima
dostu olduðu kanýtlan-
mýþtýr. Bunun mutlulu-
ðunu hergün yaþýyo-
rum.



Sayfa 32 Sayý 54

YENÝ VATAN GAZETESÝ

POLÝTÝKATANITIM

27  Þubat  2005  tarihinde
3000’den  fazla  insan  Mozaik
Düðün  Salonu’nda  gönül  gö-
nüle  vererek  “Umudun  Tür-
küsü“nü  söyledi.

Viyana-  Geceye katýlan herkes,
15 Avro vererek Tunceli’de
engelli ve sakatlar için yapýlma-
sý planlanan rehabilitasyon,
eðitim ve buluþma merkezinin
yapýmýna katkýda bulundu.
Birçok deðerli sanatçý, esnaf ve
iþ adamý geceye destek verdi. 

Rehabilitasyon merkezi fikrinin
mimarý Almanya’da yaþayan ve
Tunceli’li bir ailenin oðlu olan
Sinan Samak, þunlarý ifade etti:
“Güzel vatanýmýz Türkiye’nin
en büyük sorunlarýndan biri d,e
toplumdan dýþlanan engelliler-
dir. Bu yaradan Tunceli de payý-
ný almýþtýr. Bizler babalarýmýzýn
geldiði Tunceli’de sivil bir hare-
ketle böyle bir merkezin açýl-
masýný saðlamak için biraraya
geldik.

Hedefimiz Tunceli’de yaþayan
engellilerin bu merkezde tedavi
ve rehabilitasyonunun saðlan-
masýdýr. Bu projeye Sayýn Cum-
hurbaþkanýmýz Sezer de, destek
vermiþtir. “ dedi. 

Gece de en güzel sahne, 3000
kiþinin ayakta, el ele ve gönül
gönüle aþaðýdaki türküyü söy-
lemesiydi:

Dersim  dört  dað  içinde

Dersim  dört  dað  içinde  
Gülü  bardað  içinde  
Dersimi  hak  saklasýn  
Bir  gülüm  var  içinde  

N'oldu  aðama  n'oldu  
Sarardý  benzim  soldu  

Aðam  burdan  gideli  
Bu  yerler  viran  oldu  

Harput'un  önü  kelek  
Dersim'e  gidek  gelek

Elin  elimde  olsun  

Kapý  kapý  dilenek  

N'oldu  aðama  n'oldu  
Sarardý  benzim  soldu  
Aðam  burdan  gideli  
Bu  yerler  viran  oldu

Davetlileri son derece duygu-
landýran bu sahne, gecenin
organizasyonunu yapanlarý da
mutlu etti.
Geceye katýlan Sevgi Akýncý,
‘’Bugüne kadar böyle birlik ve

Tunceliler engellilerine Viyana’dan 
içtenlik ve coþku ile sahip çýktý!
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beraberlik içinde bir organizas-
yon görmedim. Bu geceyi bize
yaþatanlara teþekkür ederiz.’’
dedi.
Geceye katýlan Cafer Sevgili-
dolu adlý vatandaþ þunu ifade
etti: “Toprak, ana gibidir. Mun-
zur, topraðýn ak sütüdür. Ana
sütü gibi helaldir. Munzur; ana
gibi derin ve yaralý.
Doðaya can verip, Tunceli'yi
hayata baðlayan da Mun-
zur'dur... Tunceli’nin acýlý çýðlýðý
da, sevinci de Munzur'da yanký-
lanmýþtýr.

Bizler engellilerimize sahip çý-
kýyoruz ama Munzur suyuna da
sahip çýkýyoruz. Barajlar büyük
sorun. Doðanýn tahrip edildiði,
ekolojik dengenin bozularak
canlý türlerinin bir bir yok ol-
maya baþladýðý, tarihin bu zor
kesitinde; doðaya, tarih ve kül-
türel deðerlere baðlýlýðýn, öze-
topraða dönüþün gereði olarak
festivaller düzenlemeye baþla-
mýþtýr Tunceli. Topraða, yaratýcý
doðaya, barýþa ve insana dönü-
þün, varlýða sahip çýkýþýn yolu
olarak görülmüþtür.“ 

Dersim dört dað içinde

Dersim dört dað içinde 
Gülü bardað içinde 
Dersimi hak saklasýn 
Bir gülüm var içinde 

N'oldu aðama n'oldu 
Sarardý benzim soldu 
Aðam burdan gideli 
Bu yerler viran oldu 

Harput'un önü kelek 
Dersim'e gidek gelek
Elin elimde olsun 
Kapý kapý dilenek 

N'oldu aðama n'oldu 
Sarardý benzim soldu 
Aðam burdan gideli 
Bu yerler viran oldu
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Ankara-  Merkezi Ankara’da
olan ANKA Haber Ajansý’nýn
verdiði habere göre Gazeteci
Bakutz'u Avusturya'nýn Ankara
Büyükelçisi ile Baþkonsolosu
ziyaret etti. Bakutz'un DHKP/C
örgüt üyeliðinden tutuklanma-
sýnýn "keyfi" olduðunu savunan
Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler
Örgütü, Barkutz'un bir an önce
serbest býrakýlmasý için Adalet
Bakaný Cemil Çiçek'e, Alman-
ya'daki Yeþiller Partisi de Türk
Büyükelçiliði'ne bir mektup
gönderdi.

ÝLGÝNÇ  SUÇLAMA

Tecride Karþý Uluslararasý Plat-
form Delegasyonu’nun deste-
ðiyle, “1 Nisan Operasyonu Da-
vasý„ný izlemek için Ýstanbul'a
gelen Bakutz, Viyana uçaðýn-
dan iner inmez Atatürk Ha-
valimaný'nda gözaltýna alýndý.
Daha sonra mahkemeye çýkarý-
lan Bakutz, 2001 yýlýnýn eylül
ayýnda, Ankara eski 2 No'lu
DGM tarafýndan verilen gýyabi
tutuklama kararý gerekçe gös-
terilerek tutuklandý.
Bakutz, dönemin Dýþiþleri
Bakaný Ýsmail Cem'in Brüksel'de
bulunduðu sýrada, Cem'i pro-
testo etmek isteyen DHKP/C'li
bir gruba kapýyý açmak ve böy-

lece kamu düzenini bozmakla
suçlanýyor.
Avusturya basýný da konuyu
yakýndan izledi. Gazeteler, Ba-
kutz'un Avusturyalý Avukatý
Gabriele Vana'nýn "AB'ye git-
meye çalýþan Türkiye yetkilileri,
insan haklarýnýn tartýþma yara-
tan bir yönüyle ilgili araþtýrma
yapmak isteyen gazeteciyi en-
gellemek için bu bahaneyi ileri
sürüyorlar." þeklindeki demeci-
ne yer veriyor.

BÜYÜKELÇÝLER  CEZAEVÝNDE

Ankara'da bulunan Avusturya
Elçiliði yetkilisi Marius Calli-
garis, Dýþiþleri Bakanlýðý nezdin-
de giriþimlerde bulundu.Ancak
bir sonuç alamadý. Avustur-
ya'nýn Ankara Büyükelçisi ile
Baþkonsolosu da, Gebze Ceza-
evi'ne gitti. Sadece Baþkonso-
los’un Bakutz'la görüþmesine i-
zin verildi.

RSF'’DEN  MEKTUP

Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler
Örgütü (RSF) de, Bakutz için
Adalet Bakaný Cemil Çiçek'e
mektup yazdý.

RSF, Türkiye'yi, "keyfi tutuklama
yasaðý"ný ve "adil ve þeffaf yargý-
lama hakký"ný düzenleyen
Evrensel Ýnsan Haklarý Dekla-
rasyonu'nun 9 ve 10'uncu mad-
deleriyle, fikir özgürlüðünü dü-
zenleyen 19'uncu maddesini
ihlal etmekle suçladý. RSF, Ba-
kutz'un tutuklanmasýný "gerek-
siz, keyfi ve kuþkulu" bulduðu-
nu açýklayarak Adalet Baka-
ný'ndan buna en kýsa sürede
son verilmesini istedi.

YEÞÝLLERDEN  DE  MEKTUP

Öte yandan Alman Yeþiller

Partisi de, Almanya'daki Türk
Büyükelçiliði'ne bir mektup
göndererek olaya iliþkin tepkisi-
ni dile getirdi. Yeþiller tarafýn-
dan yazýlan mektupta, "Eðer
Sayýn Sandra Bakutz'a karþý bir
dava açýlacak ise, bu davanýn
hukuk devleti standartlarýna
uygun ve adil bir mahkeme
davasý olmasýný talep ediyoruz."
denildi. (ANKA)

Avusturya ile Türkiye arasýnda 
gazeteci krizi!

AAvvuussttuurryyaa  bbaassýýnnýý,,  TTüürrkkiiyyee''ddee  ttuuttuukkllaannaann  GGaazzeetteeccii  SSaannddrraa  BBaakkuuttzz''uu  kkoonnuuþþuuyyoorr..  AAvvuussttuurryyaallýý  GGaazzeetteeccii  SSaannddrraa  BBaakkuuttzz,,
AAnnkkaarraa  22  NNoo''lluu  DDGGMM''nniinn  22000011  yyýýllýýnnddaa  vveerrddiiððii  ggýýyyaabbii  ttuuttuukkllaammaa  kkaarraarrýý  nneeddeenniiyyllee,,  ÝÝssttaannbbuull''ddaa  GGeebbzzee  CCeezzaaeevvii''nnee  kkoonndduu..

Almanya'daki eyaletlerin içiþ-
leri bakanlarý, binlerce radikal
dinciyi ülkeden sýnýrdýþý etme-
ye hazýrlanýyor. Der Spiegel
Dergisi, bakanlarýn, yeni Göç
Yasasý'na dayanarak sýnýr dýþý
etmek istedikleri radikal din-
cilerle ilgili listeler hazýrladýk-
larýný yazdý. 1 Ocak tarihinde
yürürlüðe giren yasa, ülke i-
çin tehdit oluþturduðundan
þüphelenilen yabancýlarýn sý-
nýr dýþý edilmelerine imkan
veriyor. Bavyera Ýçiþleri Bakaný
Günther Beckstein, yeni yasa-
nýn kendilerine büyük fýrsat
sunduðunu belirtti. Birlik 90/-
Yeþiller, söz konusu yasaya
suistimale açýk olduðu gerek-
çesiyle itiraz ediyorlar.

Almanya’da binlerce
kiþi sýnýr dýþý edilecek! 

Devren Kiralýk Dükkan

Þehir  Merkezinde,  ana  cadde  üzerinde  hazýr
Müþterisi  olan  Cep  telefonu  üzerine  çalýþan  dükkaný-
mýzý  ailevi  nedenlerden  dolayý  devir  ediyoruz.
Ýstenilirse  Gastronomi  alanýnda  iþletilebilinir.

NÖ-  Hollabrunn

•  3  katlý
•    410m²

•Bahceli  ve
deposu  vardir

•Hersey  dahil  1000,-
kira  

•Provizyonsuz

Serkan Çetin
Tel.:  0699  122  49  530





Sayfa 36 Sayý 54

YENÝ VATAN GAZETESÝ

POLÝTÝKATANITIM

Viyana’nýn ilk Türk kuaför iþlet-
mecilerinden biri olan Bülent
Kösetürk, uzun bir aradan son-
ra sadece kendisine ait olan
Bülent Kuaför Salonu’nu Viya-
na’nýn 12. bölgesindeki Stein-
bauergasse 26’da hizmete açtý.
Türkiye’den yetiþme 25 senelik
kuaför olan ve 15 senedir Viya-
na’da iþletmecilik yapan Köse-
türk, söyleþimizde þunlarý aktar-
dý: “Kuaförlük benim baba
mesleðim.  Ben yaklaþýk 15 se-
nedir Viyana’da yaþýyorum ve
bugüne kadar kuaförlük ala-
nýnda çok baþarýlý iþletmeler
kurup devrettim.

Artýk burada kalýcýyým. Kadro-
muz Viyana’nýn en kalifiye
elemanlarýndan oluþuyor. Ba-
yan bölümünde baþta ben ol-
mak üzere; Kuaför Hamdi, Ali,
Tolga; bay bölümünde ise,
Cumhur hizmet vermektedir.
Personellerimin hepsi de mesle-

ði Türkiye’de öðrenmiþ ve ken-
dilerini ispatlamýþlardýr. Ama-
cým en iyi kadroyla, en baþarýlý

hizmeti verip sanatýmýzý en
güzel þekilde icra etmektir.” 
Biz de, Kösetürk’ün salonun-

dan ayrýlan mutlu bayanlarý
görüp, kendisine yeni iþyerinde
baþarýlar diliyoruz.

Beyler kuaföre gittiðinde, hep o
Türkiye’den alýþýlagelmiþ ve kla-
sikleþmiþ traþ öncesi tanýþmalar,
traþ esnasýnda hoþ sohbet ve
sonrasýnda masaj gibi alýþkanlý-
klarý burada da ararlar. Hiç
süphesiz Has Ýmage Kuaför’e
girdiðinizde böyle bir ortamda
buluyorsunuz kendinizi. 25 se-
nedir erkek kuaförü olan ve
mesleði Türkiye’de öðrenen Ni-
yazi Pek, hoþ sohbeti ile dükkâ-
na pozitif enerji yüklüyor. 5 se-
nedir Viyana’da bu mesleði
yapan Pek, 2 ay önce Viya-
na’nýn 20. bölgesinde Has Ýma-
ge Kuaförü açarak uzun zam-
anlardýr kurduðu hayalleri ger-
çekleþtirmiþ. Ýçeriye girdiðiniz-
de kendinizi adeta Türkiye’de
hissediyorsunuz. Niyazi Pek’in
amacý da, bu hisleri insanlara
verebilmek ve insanlarýn özlem
duyduðu o hizmetleri kendi
müþterilerine sunabilmek.

Kadro, stil ve tecrübe burada!

Bu traþ Türkiye’yi aratmýyor!



%12 Ya¤ oran› ile benzersiz lezzet

Gazi ürünleri 30 y›l› aflk›n süredir kalitesiyle
ve do¤al içeri¤i ile benzersiz lezzetini
kan›tl›yor. Uzun y›llar›n tecrübesi yeni GAZ‹
LIGHT BEYAZ PEYN‹R `in gelifltirilmesine
dayanak oldu. fiimdi art›k tüm GAZ‹ Beyaz
Peynir tutkunlar› için daha hafif bir alternatif
de var.

Gazi Beyaz peyniri ayn› harika lezzetini
flimdi de light peynirde sunuyor. Gazi
firmas›n›n yeni ürünü GAZI LIGHT BEYAZ
PEYN‹R  , geleneksel Gazi Çiftlik Peynirinden
%50 daha az ya¤ içeri¤i ile  %100 Gazi
Beyaz Peynir`inin kalitesinde.Y›llar›n tecrübeli
Gazi reçetesi yeni üründe de korunarak, ya¤
oran›n›n büyük ölçüde azalt›lmas›  sa¤land›.
Bununla birlikte ya¤, lezzet sa¤lamada
önemli bir faktördür.

Gazi firmas›n›n yeni ürünü %30 i.Tr. ya¤l›
ve sadece %12 oran›nda ya¤ içeren peyniri
pratik, aç›ld›ktan sonra da uzun süre
tazele¤ini koruyabilmesi için  tekrar
kapanabilen ambalajlarda sunuluyor.
Sabahlar› kahvalt›da, ö¤le, akflam ya da
ö¤ün aralar›nda piflmanl›k duymadan ve her
zaman taze  bir sekilde daha da s›k
tadabilirsiniz.

Beslenmesine dikkat eden ama damak
tad›ndan da vazgeçmek istemeyen herkes,
tuzlu suda muhafaza edilen light beyaz
peynirin lezzetini tan›yacak . Gazi firmas›n›n
bu yeni ürünü sizin sa¤l›kl› beslenmenizi ve
formunuzu koruman›z› destekliyor. Bu ürün,
 ”sa¤l›kl› beslenme anlay›fl›n›” en üst düzeyde
tutularak haz›rlanm›flt›r.
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“Cennet Bahçesi'nin anahtarý Türkiye'nin elinde”
Ankara-  Koalisyon güçlerinin
iþgali altýnda bulunan Irak`ta,
bazý Ýncil uzmanlarýnýn Mezo-
potamya`da olduðunu savun-
duðu “Cennet Bahçesi’nin” ye-
niden canlandýrýlabileceði an-
cak bunun için kaynaðýný Tür-
kiye`den alan Dicle ve Fýrat`ýn
taþýdýðý su miktarýnýn belirleyici
olacaðý ifade edildi.

Hýristiyan öðretisine göre Cen-
net Bahçesi, Adem ve Havva`-
nýn, ilk yaratýldýklarý zaman
bulunduklarý yerdi. Adem ve
Havva, Tanrý`nýn kendilerine
yasakladýðý meyveyi Þeytan`a
uyarak yedikten sonra, koruma
altýnda olduklarý Cennet Bah-
çesi`nden kovuldular.
Ýngiliz The Guardian Gaze-
tesi’nde yer alan Tim Radford
imzalý yazýda, “Bilimadamlarý

bu hafta, bazý Ýncil uzmanlarý-
na göre Cennet Bahçesi`nin

bulunduðu yer olan Mezopo-
tamya`daki sulak alanlarýn res-

tore edilebileceðini açýklayacak-
lar” denildi.

Yýllar içinde, söz konusu sulak
alanlarýn büyük kýsmýnýn kay-

bolduðu belirtilirken, ABD ve
Ýngiliz güçlerin Saddam rejimini
devirmesinin ardýndan, Iraklý
bilimadamlarýyla birlikte çalýþan
araþtýrmacýlarýn çalýþmalarýnýn,
bölgenin restore edilebileceðini
ortaya çýkardýðý kaydedildi. U-
luslararasý alanda faaliyet gös-
teren, ABD`li bir ajansa baðlý
bilimadamlarýnýn, doðal sulak
alanlarýn belirlenmesi için önce-
den seçilmiþ alanlarda incele-
melere baþladýklarýna da dikkat
çekildi.
Gazetede, Duke Üniversitesi`-
nden Dr. Curtis Richardson`un,
“Bu bölgenin geleceði doðru-
dan suyun miktarýna baðlýdýr.
Türkiye ve Ýran büyük bir mikta-
rý kontrol ediyorlar. Türkiye, Fý-
rat’taki su akýþýnýn neredeyse
tamamýný kesebilir” sözlerine
dikkat çekildi.

Viyana- Avrupa Güvenlik ve
Ýþbirliði Teþkilatý (AGÝT), Aralýk
2004 ‘te yapýlan kýþ genel kuru-
lunda, Türk Parlamenter Heye-
ti’nin önerisiyle, “Müslüman-
lara karþý ayrýmcýlýk özel temsil-
ciliði” kurmaya karar verdi.  

Viyana’da gerçekleþen AGÝT
Parlamenterler Asamblesi’ne
(AGÝTPA) katýlan, Türk Parla-
menter Heyeti, Ýslam dini ve
Müslümanlara karþý yapýlan her
türlü hakaret, aþaðýlayýcý hal ve
hareketin, ayný anti-ýrkçý uygu-
lamalarda olduðu
gibi deðerlendiri-
lebilmesi ve cezai
m ü e y y i d e l e r i n
uygulanabilmesi
için önerge verdik-
lerini belirtti. A-
merika’daki 11 Ey-
lül saldýrýlarý ve
Hollanda’da Yö-

netmen Teo van Gogh`un
öldürülmesinden sonra, Müslü-
manlara karþý ýrkçý ve ayrýmcý
uygulamalarýn arttýðýný ve bun-
larýn ülkelerin iç güvenliðini
tehdit eder hale geldiði savu-
nan Türk parlamenterler, tüm
bu geliþmeler nedeniyle, böyle
bir temsilciliðin kurulmasýnýn
kaçýnýlmaz olduðunun altýný
çizdi.

AGÝT’e yakýn bir kaynak “Çok iyi
görülüyor ki, New York'ta, Ýkiz
Kuleler'e yapýlan terörist saldýrý

ve çok sayýda insanýn hayatýný
kaybetmesinin faturasý, her
yerde Ýslâm'a çýkarýlmaya de-
vam ediyor.
Bunlar, Ýslâm'a karþý kasden
yapýlan saldýrýlardýr. Sevinilecek
haber þudur ki; AGÝT bu haksýz
saldýrýlarý ele almak için bir ka-
rar çýkardý. Bundan böyle Ýs-
lam’a ve Müslümanlara yapýlan
hakaret veya ayrýmcýlýk karþýsýn-
da “yaptýrýmlar” olsun istiyo-
ruz.”dedi.

Toplantýda, Türk eski Büyükel-

çisi Ömür Orhun’un, AGÝT Dö-
nem Baþkanlýðý’ný yapan Slo-
venya’nýn  “Müslümanlara karþý
ayrýmcýlýk özel temsilcisi” olma-
sýna karar verildi. 
1970’li soðuk savaþ yýllarýnda
Avrupa’nýn bölünmüþlüðüne
son verilmesi, güvenlik ve istik-
rarýn saðlanmasý ve katýlan dev-
letler arasýnda bu amaca yöne-
lik iþbirliðinin geliþtirilmesi dü-
þüncesiyle kurulan AGÝT, bugün
55 ülkenin ulusal parlamento-
larýndan seçilmiþ 317 milletve-
kili ve senatörden oluþuyor.

Ýslam düþmanlýðý AGÝT’in büyütecinde
MMeerrkkeezzii  VViiyyaannaa’’ddaa  bbuulluunnaann  vvee  kkýýssaa  aaddýý  AAGGÝÝTT  oollaann  AAvvrruuppaa  GGüüvveennlliikk  vvee  ÝÝþþbbiirrlliiððii  TTeeþþkkiillaattýý,,  AArraallýýkk  22000044’’ttee
SSooffyyaa’’ddaakkii  BBaakkaannllaarr  KKuurruulluu  KKoonnsseeyyii’’nnddee,,  MMüüssllüümmaannllaarraa  yyaappýýllaann  ýýrrkkççýý  vvee  aayyrrýýmmccýý  uuyygguullaammaallaarrýý  eellee  aallmmaakk
iiççiinn  öözzeell  bbiirr  tteemmssiillcciilliikk  kkuurrmmaa  kkaarraarrýý  aallddýý..  BBuu  ggiirriiþþiimmiinn  nnee  kkaaddaarr  eettkkiillii  oollaaccaaððýý  iissee,,  ttaarrttýýþþmmaayyaa  aaççýýkk……..
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Viyana- Liberal sað eðilimli Die
Presse Gazetesi’nde, geçtiðimiz
günlerde yukarýdaki baþlýk al-
týnda yayýmlanan Traiskirchen
çýkýþlý ve Michael Lohmeyer im-
zalý yazýnýn çevirisi þöyledir:

Türk kökenli adaylardan oluþan
bir liste seçim sonuçlarýna itiraz
etmeyi düþünüyor!

Tren istasyonu yakýnlarýndaki
Café Anadolu. Ýki masa çevre-
sinde toplanýlmýþ. Masalardan
birinde kaðýt oynanýyor, diðe-
rinde ise televizyonda bir Türk
programý izleniyor. Traiskirchen
politikasý da, kahvenin bugün-
kü konuklarý arasýnda yer alýyor.
Üçüncü bir masada Þeref Ekinci
ile Murat Özçoban programla-
rýný tanýtýyorlar. ‘’Daha güzel bir
Traiskirchen’’i hedef alarak,
bundan dört hafta önce ‘’Liste

Ekinci’’ yi (LEK) kurmuþlar. “Be-
lediye meclisine seçilsek de
seçilmesek de bu liste ile birþey-
ler harekete geçti’’ diyorlar. 19
bölgeden oluþan seçimde, bü-
tün gruplar belediye meclisin-
deki sandalyeleri paylaþmak
için yarýþýyor. Türkiye’de doðup,
1991’de Avusturya’ya göç e-
den ve Avusturya vatandaþlýðý-
na geçen Ekinci, hiç gerginmiþ
gibi görünmüyor.  “Göçmenler
ile Avusturyalýlar arasýnda ileti-
þim kurmak istiyoruz. Ayrýca
herkesin kolaylýkla katýlabilece-
ði Almanca kurslarý olmasýný da
arzu ediyoruz’’. Traiskirchen’in
özel bir konumu var. 15 bin nü-
fuslu þehir, “göçmenlerin ilk
baþvuru yeri olma sýfatýyla’’ ay-
larca gazetelere manþet olmuþ-
tu. Buradaki herkes, buraya
‘’göçmen yurdu’’ diyor. ‘’Sý-
ðýnmacýlar’’ halkýn duygularýný

tahrik ediyor. Dar bir yere sýðdý-
rýlan kiþilerin sayýsý 1700’den
750 kiþiye indirildikten sonra
ancak ortalýk sakinleþti. Ekinci,
“kýsa süreli seçim kampanyasý
sýrasýnda yabancý düþmaný bey-
anlarla karþýlaþmadýðýný’’ belir-
tiyor. Listesinin afiþlerinde, “Ya-
bancýlar dýþarý’’ yazmadýðýný da
hatýrlatýyor. Okullarýn çevresin-
de güvenlik alanlarýnýn bulun-
masýnýn iyi bir fikir olduðu
görüþünü savunan Ekinci, an-
cak sýðýnmacýlara karþý duyulan
nefreti anlamakta güçlük çekti-
ðini belirtiyor. 
Listede ikinci sýrada bulunan
Murat Özçoban, ‘’Göçmen
Yurdu Traiskirchen’in ikinci
sembolü. Birinci sembol olan
“Semperit” artýk olmadýðýndan,
en azýndan ikinci sembol kal-
malý’’ diyor. Liste birincisi,
seçim sonucuna itiraz edip

etmeyeceðini henüz bilmiyor.
Þimdilik bu sorunun cevabýný
açýk býrakmayý yeðliyor ve
‘’Bunu hukukçularýn araþtýrma-
sý gerekecek’’ diyor. Öfkenin
nedeni; Türk kökenli bir Trais-
kirchen’li öncelikli oy toplaya-
bilmek için, Türkçe mektuplar
yollamýþ. Ekinci, “Seçmenlerin
zihni karýþtýrýlmak istendi” di-
yor. Ekinci önce SP listesinden
aday olmak istemiþ. Ama onlar
‘’Listemizde zaten göçmen
var’’ demiþler. Bu arada LEK’in
belediye meclisine girememesi
kesinleþti.  
Seçim sonucuna göre, SPÖ
seçimleri kazanarak 37 sandal-
yeden 28’ini yani mutlak
çoðunluðu elde etti. VPÖ dört
sandalye, VP’den ayrýlan
VPTRW 1 sandalye, Demokratik
Vatandaþlar 2, Yeþiller 1, FPÖ 1
sandalye aldýlar.

“Türklerin, Traiskirchen Belediyesi’ndeki hamlesi!”

Çocuða empati kurmayý öðretin 
Ondokuzmayýs Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Psiko-
lojik Danýþmanlýk ve Rehberlik
Anabilim Dalý Öðretim Üyesi
Doç. Dr. Yaþar Barut, çocuðun
empati kurma konusunda oluþ-
turacaðý becerinin, onun ahlak
geliþimini geliþtireceðini ve di-
ðer insanlarla olan sosyal iletiþi-
mini kolaylaþtýracaðýný bildirdi. 

Barut, yaptýðý açýklamada, ço-
cuklarýn öz güvenlerini kazan-
malarýnda anne ve babalara
büyük görevler düþtüðünü be-
lirterek, anne ve babalarýn ge-
liþmekte olan çocuklarýna em-
pati kurmayý öðretmesi gerekti-
ðini söyledi. 
Bir bebeðin diðer bir bebeði
aðlarken duyup aðlamaya baþ-
lamasýnýn, en erken görülen
empati kurma örneði olarak
adlandýrýldýðýný kaydeden Ba-
rut, ''Empati, bir bireyin kendis-
ini baþka bir insanýn yerine

koyarak o insanýn duygu ve dü-
þüncelerini anlamasýdýr. Bu ne-
denle empati kurma becerisi,
iletiþimi kolaylaþtýrýr. Empati
kurmak insan iliþkilerinin en ö-
nemli özelliklerinden birisi ol-
duðu kadar, insanlarýn birbirle-
riyle uyum içinde yaþayabilme-
lerini de kolaylaþtýran bir etken-
dir'' dedi. 

''ÇOCUÐUNUZU  DÝNLEYÝN...''

Çocuðun empati kurma konu-
sunda oluþturacaðý becerinin
onun ahlak anlayýþýný geliþtire-
ceðini ve diðer insanlarla olan
sosyal iletiþimini kolaylaþtýraca-
ðýný belirten Barut, bu nedenle
anne ve babalarýn çocuklarýna
empati kurma konusunda yar-
dýmcý olmalarý ve çeþitli eðitim-
ler vermeleri gerektiðini söyledi. 
''Çocuðunuz size bir þeyler anla-
týrken ya da kendi duygularýný
sizinle paylaþýrken onu mutlaka

dinleyin'' diyen Barut, ''Bu dav-
ranýþýnýz ona, sizin de karþýdaki
kiþilerin düþünce ve duygularý-
na önem verdiðinizi anlatacak-
týr'' dedi.
Anne babalarýn çocuklarýna
bolca kitap okumalarý ve masal
anlatmalarý gerektiðini ifade e-
den Barut, ''Okuma bittikten
sonra da kitaptaki karakterlerle

ilgili duygu ve düþünceleri hak-
kýnda çocuðunuzla konuþun.
Böylece karakterin duygu ve
düþüncesini çocuðunuz ne ka-
dar anlamýþ olduðu hakkýnda,
fikir sahibi olursunuz. Çünkü,
çocuklar küçük yaþlarda somut
örnekler üzerinden soyut kav-
ramlarý anlamaya yatkýndýrlar''
diye konuþtu.
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Baca baðlantýsý olmayan 5 litre-
lik þofbenlerin güvenli bir þekil-
de kullanýmý için, her iki senede
bir alet kontrolü düzenlemesi
getirildi. Kontrol raporu ve ale-
te baðli kontrol plaketi, þofbe-
nin  kusursuz çalýþmasýný saðlý-
yor.

Günlük dilde 5 litrelik þofben o-
larak adlandýrýlan modern su
ýsýtýcýlarýnýn bircoðunda baca
baðlantýsý bulunuyor. Baca bað-
lantýsý olmayan eski su ýsýtýcýlarý-
ný, yenisiyle deðiþtirmek müm-
kün. Bu yeni aletler özel güven-
lik ayarlarýna ve CO2 (Karbon-
dioksit) güveliði özelliklerine
sahip.
Bu özellikleri sayesinde, baðlan-
tý süresi içersinde tehlike mad-
de konsentrelerinin çýkýþýnýn
engellenmesi garanti altýna alý-
nýyor.

Baca baðlantýsý olmayan su ýsý-
týcýlarý sadece kýsa süreli sýcak
su ihtiyacýnýn karþýlanmasý için
kullanýlabilir. Bu ýsýtýcýlar banyo
ya da duþ için sýcak su alýmýna
uygun deðildir. Ancak Wien
Energie Gasnetz GmbH tarafýn-
dan yapýlan araþtýrmada, Viya-
nalý kullanýcýlar arasýnda hala
yanlýþ baðlantý yapýlmýþ ve sað-
lýk açýsýndan zararlý olabilecek
aletlerin olduðu tespit edilmiþ-
tir.

Viyana  Yönetmeliði

4 Kasým 2004 tarihinde Viyana
için yapýlan düzenlemeye isti-
naden, 
“Doðalgaz baðlantýsý olmayan
ve ýsýtma kapasitesi en fazla
%10,5 kW`yi (yani 5 litrelik þof-
benler) olan Gaz-þofben-su ýsý-
týcýlarýnýn, masraflarý kullanýcýya
ait olmak üzere her iki yýlda bir,
bilirkiþi tarafýndan kontrol edil-
mesi zorunludur.”

Kontrole, uygun koþullarý taþý-
yan mesleki tesisatçý ya da diðer
mesleki tesisat firmalarý yetkili-
dir.

Kontrol  raporu

5 Litrelik þofbenlerin kontrolün-
de aþaðýdaki bilgileri içeren bir
kontrol raporu düzenlenir:
Kullanýcý adý, adresi, montaj
bölgesi, tarih ve son kontrol ra-
porunu düzenleyen kiþinin
imzasý, son yapýlan kontrolün
sonucu, muhtemel hatalar ve
hatanýn giderilmesi için verilen
süre, daha sonraki kontrole ait
süre, tarih ve raporu hazýrlayan
kiþinin imzasý. Bu rapora istina-
den hazýrlanan kontrol plaketi,
aletin ulaþýlabilir yüzeyinde sü-
rekli olarak bulundurulur.
Kontrol raporunun orjinali kul-
lanýcýda kalýrken, yönetmeliðe
göre ikinci nüshanýn servis sað-
layýcýsýna gönderilmesi zorunlu-
dur.

Su ýsýtýcýlarýnda güvenlik
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Dünya Kadýnlar Günü, 
Avusturya’da da çeþitli etkinliklerle kutlandý!

Viyana- 8 Mart Dünya Kadýnlar
Günü, tüm Dünya’da olduðu
gibi Avusturya’da da çeþitli
etkinliklerle kutlandý. Tüm der-
nekler, resmi ve özel kuruluþlar,
okullar, devletin çeþitli birimleri
bir araya gelerek Dünya
Kadýnlar Günü dolayýsýyla semi-
nerler, paneller ve eðlenceler
düzenlediler.
Kadýn haklarý, saðlýk, eði-
tim, kadýnýn sosyal konumu
ve toplumdaki yeri bu etkin-
liklerde dile getirilerek
“Daha iyi neler yapýlabilir?
Kadýnýn sosyal konumu
nasýl güçlenebilir?„ tartýþýl-
dý.
Parlamentoda yapýlan ve
Cumhurbaþkaný Fischer’in
eþi Bayan Fischer’in ve
devlet kademelerinde görev
yapan tüm kadýnlarýn da
katýldýðý toplantýda,
Kadýndan Sorumlu Devlet
Bakaný Maria Rauch Kallat
uzun bir konuþma yaparak
geçmiþten günümüze kadý-
nýn tarihsel olarak haklarý-
nýn ve toplumdaki yerinin
geliþimini anlattý.
Cumhuriyetten sonra kadýn
haklarýna sahip olan
Avusturya’da bugün artýk bu
konuda oldukça ilerleme kay-
dedildiðini söyleyen Kallat,
özellikle siyasi alanda kadýna
daha çok yer verilmesini, politi-
kada kadýnýn yerinin geniþletil-
mesinin þart olduðunu söyledi.
ÖVP Kadýnlar Kolu tarafýndan
düzenlenen panel ise, Ýbiþ
Otel’de gerçekleþti. Viyana
Kadýnlar Kolu Baþkaný Maria
Luis Mojist ve 5. Bölge Kadýnlar
Kolu Baþkaný Þirvan Ekici tara-
fýndan düzenlenen panelde
konuþma yapan Dr. Melitta
Bohn,  kadýn saðlýðý üzerinde
geniþ bilgiler verdikten sonra,
her kadýnýn senede bir defa
mutlaka saðlýk kontrolünden
geçmesi gerektiðini, böylece
pek çok hastalýðýn henüz baþla-

madan ya da geliþip yayýlma-
dan ortaya çýkartýlýp gereken
önlemlerin alýnabileceðini, böy-
lece daha kýsa sürede ve kesin
tedavisinin mümkün olabilece-
ðini söyledi. 
Her kadýnýn senede bir defa
saðlýk kontrolünden geçmesi-
nin önemini vurgulayan Bohn,
bu kontrollerin ücretsiz olarak

yapýldýðýný, aile doktorlarýna
baþvurulmasý halinde onlarýn
kendilerine yol göstereceðini
sözlerine ekledi.
Panelde konuþma yapan Mag.
Esra Kýlaf da, göçmen kadýnlar
ile ilgili doktora çalýþmasýndan
söz ederek kadýnlarýn kendileri-
ne daha çok zaman ayýrýp
haklarýna sahip çýkmalarýnýn
öneminden bahsetti.
Saðlýklý Beslenme Uzmaný Dr.
Ata Kaynar ise, kadýnlarýn saðlý-
klý beslenme konusunda neler
yapabileceklerini, doðru bes-
lenmenin insan hayatýndaki
önemini, besinlerin saðlýk üze-
rindeki etkilerini anlatarak bu
konudaki sorularý cevaplandýr-
dý. 
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
düzenlenen diðer bir etkinlik

de, “Ýnterkulturelle Frauenfest’
adý altýnda 15 bölgedeki bir
dernekte gerçekleþti. Kadýndan
Sorumlu Devlet Bakaný Maria
Rauch-Kallat ve Adalet Bakaný
Miclaulch ile birlikte pek çok
sanatçýnýn katýldýðý etkinlikte de
bir konuþma yapan Kallat,
günün önemine ve kadýnýn
toplumdaki yerine deðindi. 

Daha sonra bir Türk tiyatro
sanatçýsýnýn gösterisiyle baþlay-
an etkinlik, çeþitli ülkelerden
gelen sanatçýlarýn, dans grupla-
rýnýn gösterileri, deðiþik ülke
mutfaklarýnýn sunumuyla
devam etti.
10. Viyana Arthaber Platz’daki
Volkshoch Schule’de ise, Türk
derneklerinin, Aktif Kadýnlar
Derneði, FEM SÜD ve
MA17’nin birlikte düzenledik-
leri milletler arasý bir etkinlik
gerçekleþti. 11 ülkenin katýldýðý
gecede, bu ülkelerin özellikleri-
ni taþýyan taký ve eþyalar sergi-
lendi. Ayrýca katýlan tüm ülkele-
rin halk oyunlarýndan ve dans-
larýndan oluþan muhteþem bir
program davetlilere sunuldu.
11 ülkenin mutfaklarýndan olu-
þan büfede, her ülke kendi

mutfaðýnýn tanýtýmýný yaparak
yemeklerinden örnekler sundu.
Etkinliklere katýlan kadýnlara,
Dünya Kadýnlar Günü’yle ilgili
düþüncelerini sorduk.
Kezban Demirtaþ Katýrcýoðlu
(Psikolog) : Ýntegrasyonun olu-
þumu açýsýndan bugünün kut-
lanmasýný doðru buluyorum.
Aslýnda bizim toplumumuzda

kadýnýn yeri çok önem taþý-
maktadýr. Ama kadýný hatýr-
lamak için sadece senede
bir gün ayrýlmamalý.
Kadýnýn haklarýnýn ve sorun-
larýnýn iyileþtirilmesi tüm
aileye, dolayýsýyla da tüm
topluma yansýr, bu çok
önemlidir. Özellikle eðitim
konusunda tüm baskýlar
kaldýrýlýp kadýnýn önü açýl-
malýdýr. Eðitimli bir kadýnýn
yetiþtireceði çocuklarýn da
farklý olacaðý kuþkusuzdur.
Kadýn ve erkek ayný göz
hizasýnda olmalýdýr.
Natasa Zheushenko (Öðret-
men): Bizim ülkemizde,
yani Rusya’da bugün büyük
bir bayram olarak kutlanýr.
Ýþe gidilmez, çeþitli yemek-
ler yapýlýr, hediyeler alýnýr,

aile büyükleri ziyaret edilir.
Büyük eðlenceler tertiplenir.
Çok uzun yýllardan beri
Rusya’da, Dünya Kadýnlar
Günü her yerde kutlanýr ve
kadýnýn önemi tekrar ortaya
konur.
Figen Ýbrahimoðlu (Dernek
Baþkaný) : Geçen yýl baþlattýðý-
mýz bu kutlamalara, bu yýl
çeþitli ülkeleri de davet ederek
milletlerarasý bir konuma ulaþ-
masýný saðladýk. Dünyanýn her
yerinde, kadýnýn yeri ve önemi
artýk tartýþýlmaz bir hale gelmiþ-
tir. Kadýnlarýna sosyal toplum-
da, iþ hayatýnda, evde, her
yerde gereken deðeri veren
toplumlarýn daha hýzlý yol aldý-
ðý, kültürel ve sosyal alanlarda,
her konuda daha baþarýlý oldu-
ðu ortadadýr.
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Wiener  Zeitung:  ''Avustur-
ya  polisi  Türklerin  yaptýðý
sahte  evlilikler  ile  mücade-
le  ediyor''

Viyana-Tirajý günde 28 bin olan
ve devlet tarafýndan çýkarýlan
Wiener Zeitung Gazetesi’nin,
12 Mart tarihli hafta sonu sayý-
sýnda (26.sayfa), yukarýdaki
baþlýk altýnda yayýmlanan habe-
rin çevirisi þöyledir:

Uyuþturucu  ve  alkol  baðýmlýlarý
ile  yapýlan  dolandýrýcýlýk

Viyana Emniyet Müdürlüðü Ý-
dari Polis Dairesi’nden Wilfried
Kovarnik, yetiþkinlerin evlat e-
dinmesine iliþkin hükümlerin
2004 yýlýnda sertleþtirilmesin-
den sonra evlat edinme ticare-
tinin zorlaþtýðýný ve bunun da
sahte evliliklerin artmasýna yol
açtýðýný söylüyor. Kovarnik þim-
di buna benzer baðlantýlarýn
söz konusu olduðu iki olayýn
ortaya çýkarýldýðýný bildiriyor.
2004’te Viyana’da yaklaþýk 150
sahte evliliðin ortaya çýkarýldýðý-
ný söyleyen Yabancýlar Polisi
Baþkaný, bunun yalnýz ‘’buzu-
lun ucu’’ olduðunu belirtiyor. 

Olaylardan ilkinde geçmiþi ol-
dukça hareketli olan bir çift zan
altýnda: Süleyman S.(38)
1990’da hayat kadýný olan
Brigitte S. (bugün 52 yaþýnda)
ile evlendi. Soruþturmayý yap-
anlar, bunun 50.000 Þilin’lik bir
sahte evlilik olduðu görüþünde.
1993’te çift ayrýlýyor, adam va-
taný olan Türkiye’ye geri dönü-
yor ve orada bir Türk kadýný ile
evleniyor, dört çocuðu oluyor.
1999’da bu kadýndan da boþa-
nýp, yeniden Viyana’ya geliyor
ve Brigitte S. ile ‘’yeniden haya-
týný birleþtirmek’’ istiyor.

38 yaþýndaki Türk, Viyanalý ka-
dýn ile yeniden evlenerek, ço-
cuklarýný Viyana’ya getirebiliyor,
boþanmýþ olduðu eþi ise, sýðýn-

macý olarak Avusturya’ya geli-
yor. Soruþturmayý yürüten po-
lislere göre, tabii ki ‘’asýl ailesi
ile birlikte’’ yaþýyor. Kendisi ise
her iki kadýný da sevdiðini ileri
sürüyor.

Brigitte S. polise kocasýnýn da
diðer müþterileri gibi seks için
para ödemek zorunda olduðu-
nu açýklýyor. Çiftin alkolik çevre-
lerden gelen kadýnlar ile Türki-
ye’den erkekler arasýnda, onla-
ra oturma izni saðlamak üzere
en az on sahte evlilik daha dü-
zenlemiþ olduðu yolunda daha
aðýr bir suçlama da var.

Polis Favoriten’de oturan Ýlhan’ý
G.(31)  da en az sekiz sahte ev-
lilik düzenlemiþ olmakla suçlu-
yor. Buna bir de insan kaçakçýlý-
ðý ve sahte evrak düzenleme
suçlarý da ekleniyor. Büyük tica-
ret yapan bir zincirde çalýþan
adamýn, sekiz erkeði uyuþturu-
cu baðýmlýsý kadýnlar ile bira-
raya getirdiði düþünülüyor.
Baðýmlýlar Türkiye’ye uçurulu-
yor, orada evlenip, yeni kocala-
rýyla Avusturya’ya geri dönü-
yorlar. Kadýnlar sahte çalýþma
iznine sahip. 

Her iki olayda da aracýlarýn evli-
lik baþýna 7000 Euro aldýðý ve
bu parayý ‘’gelinlerle’’ paylaþtý-
ðý tahmin ediliyor. 

Zanlýlar bunu inkar ediyorlar ve
yalnýz ‘’masraflarý karþýlamak
üzere’’ az miktarda para aldý-
klarýný söylüyorlar. 

Kovarnik, soruþturmalar sonu-
cu bu yolla evlendirilen adam-
larýn sýnýr dýþý edildiðini belirti-
yor. Viyana’da Yabancýlar Poli-
si’ne baðlý sekiz kiþiden olu-
þan, karma bir soruþturma gru-
bunun, her türlü dolandýrýcýlýk
olayýný Yabancýlar Yasasý’na gö-
re deðerlendirdiðini açýklayan
Kovarnik, soruþturmalarýn ‘’ana
konusunu’’ sahte evliliklerin
teþkil ettiðini belirtiyor. 

Ýþte bazý Türklerin yaptýðý rezillikler!

HHaallââ  bbiizzee  ssaahhiipp  oollaabbiilliirrssiinniizz!!
þþiimmddii
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18 yaþýnda iken Almanya´dan
tekrar doðduðu memlekete, Ýs-
tanbul´a dönen ve burada Tür-
kiye´deki sokak çocuklarýna
yardimci olmaya calisan Kinder-
hilfsorganisation Zoe´s Leucht-
turm´un kurucusu Türkan Bil-
gin Yeni Vatan Gazetesini ziya-
ret etti. Kendisine ileriye dönük
projelerini ve düþlerini sorduk.

Yeni  Vatan  Gazetesi:
Bize biraz kendinizi ve derneði-
niz tanýtýr mýsýnýz? 

Türkan  Bilgin:
1968 yýlýnda Ýstanbul- Þiþli’de
doðdum. 4 yaþýnda ailem ile
birlikte Almanya´ya gittim. 18
yaþýma kadar Almanya´da kal-
dýktan sonra Türkiye´ye dön-
düm ve Maltepe Postasý Gaze-
tesi’nde çalýþmaya baþladým.
Ýþten eve gidip gelirken sokakta
yatan, tiner çeken, sigara içen
çocuklarla karþýlaþýyordum. Yar-
dým etmek istiyordum ama tek
baþýma baþaramayacaðýmý dü-
þünüyordum. Bu yüzden ilk ön-
ce büyük þirketlerin bana yar-
dým etmesi için bir çalýþma baþ-
lattým. Bu sýrada “Umut Çocuk-
larý Derneði” nin Baþkaný Yusuf
Ahmet Kulca ile tanýþtým. On-
dan birçok sey öðrendim.
Yaklaþýk 5 sene önce Avus-
turya´ya geldim. Eþim Thomas
Jambrich´in müthiþ desteði
sayesinde, 2004 yýlýnda kýzýmýn
adýný taþýyan Kinderhilfs-
organisation Zoe´s Leucht-
turm´u kurdum. Zoe´s Leucht-

turm herkese açýktýr. Harcama-
larýmýzý kontrol etmek ve baðýþ-
larýnýn nereye harcandýðýný bil-
mek isteyenler için, yýlda iki kez
hesap defterimizi halka sunu-
yoruz.  

Yeni  Vatan  Gazetesi:
Türkiye´den ve yönetimden
tepkiler nasýldý?
Sokak çocuklarý Türkiye´nin gö-
zardý edemeyeceði sorunlarýn-
dan biri.

Türkan  Bilgin:
Birçok  insan Türkiye´deki so-
runlara Avrupa´dan yardým eli
uzatmaya çalýþmamýzý yanlýþ
yorumluyor. Biz bugün Avrupa
Birliði’ne girmek üzere olan

Türkiye´nin, bu gibi
sorunlarýnýn olmamasý
gerektiðine inanýyoruz
ve bu konu ile ilgili bü-
tün projeleri elimizden
geldiðince destekle-
meye çalýþýyoruz.
Amacýmýz, Türkiye´nin
sorunlarýný Avrupa´da
gün ýþýðýna çýkartarak
kötü göstermek deðil,
aksine Türkiye´ye bu
konuda yardýmcý olabil-

mektir. 

Yeni  Vatan  Gazetesi:
Türkiye´de yaþayan halkýn so-
kak çocuklarýna yeterince des-
tek olabildiðini ve bu konuda
duyarlý olduklarýný düþünüyor
musunuz?

Türkan  Bilgin:
Bana göre, sokakta yaþayan ço-
cuklar normal bir durummuþ
gibi algýlanýyor. Pekçok insan,
sokak ortasýnda yatan küçücük
çocuðu farketmiyor bile. Tür-
kiye´nin  kanayan yarasýný yurt-
dýþýndan kesin dönüþ yapmýþ
veya tatile giden birinin daha iyi
gördüðüne veya görebileceði-
ne inanýyorum.   

Yeni  Vatan  Gazetesi:
Türkiye´de bugün ne kadar
sokak çocuðu yaþýyor?

Türkan  Bilgin:
Elimizdeki istatistiki bilgilere
göre bugün Türkiye´de 20.000
çocuk, sokak çocuðu olarak ya-
þamýný sürdürüyor. Bunlardan
sadece 7.000’i  metropol þehri-
miz Ýstanbul´da bulunuyor.

Yeni  Vatan  Gazetesi:
Gelecekteki projeleriniz neler?

Türkan  Bilgin:
Türkiye´deki kimsesiz çocuklara
yardým etmenin yaný sýra ileride
Afrika’daki Aids ve Kanser has-
talýðýna yakalanmýþ çocuklara
yardým projelerimiz bulunuyor.

Yeni  Vatan  Gazetesi:
Yeni Vatan Gazetesi okuyucula-
rýna mesajnýz nedir?

Türkan  Bilgin:
Sokak çocuklarýna yardýmlarýný
esirgemesinler. Yardýmýn küçü-
ðü büyüðü olmaz. Bu hepimi-
zin sorunu ve çocuklar hepimi-
zin yarýnlarý. Yarýnlarýmýzý ga-
ranti altýna almamýz lazým. Va-
tandaþlarýmýz bizim derneðimiz
aracýlýðý ile yardým etmek iste-
miyorlarsa, kendi baþlarýna da
yardým ellerini uzatabilirler. 

KKiinnddeerrhhii ll ffssoorrggaanniissaatt iioonn
ZZOOEE´́ss  LLeeuucchhttttuurrmm

YYaarrddýýmm  HHeessaapp  NNrr..::  1122000000,,
BBaannkk  AAuussttrriiaa  CCAA  AAGG,,  
KKoonntt..  NNrr::  551155  880044  338877  0011

Bu çocuklar hepimizin

Türkan Bilgin

Thomas 
Jambrich

Zoe
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Sokak çocuklarýyla ilgili olarak
Türkiye genelinde yapýlan ilk
resmi çalýþmanýn ortaya koydu-
ðu tablo hiçte iç açýcý deðil.
Vatan Gazetesi’nin verdiði
habere göre, binlerce çocuk ya
sokakta yaþýyor ya da çalýþýyor,
uyuþturucu kullanma oranlarý
ise korkutucu boyutta. 
TBMM Sokak Çocuklarý Araþtýr-
ma Komisyonu, Türkiye gene-
linde yaptýklarý ilk resmi çalýþ-
mayý tamamlayarak rapor ha-
linde TBMM Baþkanlýðý´na sun-
du. Ürkütücü sonuçlarýn yer
aldýðý rapora göre, en fazla so-
kak çocuðu Antalya´da bulu-
nuyor. Uyuþturucu kullanan so-
kak çocuklarýnýn en yoðun ol-
duðu il ise, Gaziantep. 

Rapora göre, Türkiye genelinde
sokaklarda yaþayan çocuk sayýsý
bin 641. Bu çocuklarýn bin 98´i
Antalya´da yaþarken, 204´ü Ýs-
tanbul´da, 169´u Ankara´da,

312´si ise Ýzmir´de yaþýyor. Ko-
misyon, çocuklarýn deniz kýyý-
sýndaki illeri seçmelerindeki en
önemli nedenler olarak, hava
sýcaklýðý nedeniyle daha kolay

barýnma ve iþ
bulma gerek-
çelerini göster-
di. 
2550 çocuk u-
yuþturucu kul-
lanýyor Rapora
göre, Türkiye´-
de uyuþturucu
kullanan çocuk
sayýsý 2 bin
550. Uyuþturu-
cu baðýmlýsý
çocuklarýn en
fazla yaþadýðý
illerin baþýnda
Gaziantep bu-
lunuyor. Göç a-
lan illerden o-
lan Gazian-
tep´te uyuþtu-
rucu kullanan
çocuk sayýsý
632. Ýstanbul´-
da uyuþturucu
kullandýðý tes-
pit edilen ço-

cuk sayýsý 381, Balýkesir´de
200, Mersin´de 102, Ýzmir´de
29, Ankara´da ise 3 . 16 bin
577 çocuk sokakta yaþýyor
Raporda sokakta çalýþan çocuk
sayýsý da net bir þekilde ortaya
kondu. Bu rakamlara göre,
Türkiye´de 16 bin 577 çocuk
sokaklarda çalýþýyor. Adana´da
daha çok mevsimlik iþçi olarak
çalýþtýrýlan çocuk sayýsý 2 bin
384. Batman´da bin 632, Ýs-
tanbul´da 2 bin 178, Ýzmir´de
312, Siirt´te 421, Adýya-
man´da 869 çocuk sokaklarda
çalýþýyor. Bir çok valilik komisyo-

na gönderdiði bilgi notunda,
sokaklarda çocuk çalýþmadýðýný
bildirdi. 

45  ilde  sokak  çocuðu  yok

Raporda, 45 ilde sokaklarda ya-
þayan çocuk, 29 ilde sokaklarda
çalýþan çocuk, 23 ilde madde
baðýmlýsý çocuk bulunmadýðý
belirtilirken, 23 ilde sokaklarda
yaþayan çocuk sayýsý, 16 ilde
sokaklarda çalýþan çocuk sayýsý,
8 ilde ise madde baðýmlýsý
çocuk sayýsý konusunda hiç bir
verinin bulunmadýðý kaydedildi. 

Türkiye’de, 36 ilde 16 bin 577 
çocuk sokakta yaþýyor!
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Viyana-  Her baskýsý on binlerce
satýlan ve Ýslam’ýn barýþ dini ol-
duðunu ifade eden kitaplarý ile
ünlü Yakýn Doðu ve Ýslam uz-
maný Ýngiltere doðumlu, Ame-
rika’lý Profesör Bernard Lewis
Viyana’da Bilimsel Ýnsan Araþ-
týrmalarý Enstitüsü, Avusturya
Savunma Bakanlýðý ve Die
Presse Gazetesi Genel Yayýn
Yönetmeni Michael Fleisch-
hacker’in davetlisi olarak katýl-
dýðý sempozyumda bir konuþ-
ma yaptý. Konu Ýslam, Yakýn
Doðu ve Türkiye’nin Avrupa
Birliði’ne üyeliði idi. 
Türk olarak sadece Yeni Vatan
Gazetesi temsilcilerinin olduðu
toplantýda Bernhard Lewis,
“Ýslam þu anda Batý medyasýn-
da gösterildiði gibi Terör dini

deðil. Tam tersine barýþ ve esen-
lik dilidir. 

Bugün en büyük sorun Suudi
Arabistan Devleti’nin dünyaya
Ýslam diye para ile transfer
etmeye çalýþtýðý Vahabilik Mez-
hebi’dir. Bu katý ve Ýslam’ýn
hoþgörüsü ile alakasý olmayan
mezhep, Almanya ve Avusturya
için büyük belalar getirmekte-
dir ve getirecektir. Bugün Tür-
kiye’deki Ýslam ile Almanya ve
Avusturya’daki Ýslam arasýnda
çok fark vardýr. Bu Almanya’da
ve Avusturya’da Vahabi Ýslam
anlayýþýnýn oturmuþ olmasýn-
dan kaynaklanmaktadýr. Türki-
ye’de ise daha hoþgörülü bir
din anlayýþý vardýr. Alman ve
Avusturyalý siyasiler ve bilim

adamlarý uyumaktadýr.” dedi. 
Kur’an-ý Kerim içinde var olan
gerçek Ýslam’ýn Avrupa Birli-
ði’ne zenginlik katacaðýný ifade
eden Bernhard Lewis, “Suudi
Araplar ve onlar gibi düþünen-
ler kendi kültürlerini Ýslam diye
lanse ediyorlar ve Avrupalýlar
Ýslam’ýn Suudi Arabistan ver-
siyonunu biliyor. Hâlbuki Kur’a-
n-ý Kerim Ýslam anlayýþý, zaman
ve yere göre her zaman barýþ,
esenlik ve aklý getirmiþtir. Bu
konuda Avusturya’da yaþayan
Müslümanlarý ve Avusturyalýlarý
uyarýyorum. Her önüne geleni

“Ýslam temsilcisi” sanmasýnlar.
Ýslam’da Allah ile kul arasýna
kimse giremez. Kimse Hýristi-
yanlýktaki gibi Papaz ve dini
Ruhban temsilcisi olamaz. Su-
udi Arabistan Vahabi Mezhebi
anlayýþý Ýslam’ý temsil edemez.”
dedi.  

Türkiye-AB, Yakýn Doðu ve
Ýslam’ýn ele alýndýðý sempoz-
yumda, konu dar çerçeveli
olmasýna raðmen toplantýda
Türkiye harici çeþitli ülkelerin
elçileri, siyasetçileri ve bilim a-
damlarýnýn olmasý dikkat çekti.

Dünyaca ünlü Yakýn Doðu, Osmanlý ve Türkiye uzmaný
Bernard Lewis: “Suudi Arabistan Vahabiliði 

Avrupa’da yayýyor, Ýslam’ý deðil”

Bernhard Lewis

Bernhard Lewis

Birol Kýlýç
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Güveniniz için teþekkür ederiz. 
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•Ciddiyet  
•Samimiyet
•Uzmanlýk
•Çözüm          
•Dürüstlük
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