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Yer, 10. Viyana; günlerden Pazar... Solda Cihan ikizleri ile, saðda
Ahmet bebeði ile birlikte...Geçtiðimiz hafta, hanýmlarýnýn iþi çok
olunca bebekleri ile birlikte geziye çýkan iki baba karþýlaþýyorlar.
Ýkiside uzun zamandýr birbirlerini görmemiþler. Yirmili yaþlarýnýn
baþýnda olan Cihan ve Ahmet dertleþerek bebeklerini gezdirirken
Cihan Ahmet’e, ““Düþünebiliyor  musun  eskiden  bu  sokaklarda  ci
ritt  attýýyorduk..  Þimdi  ise  bebeklerimiz  ile  birliktte  pazar  gezisinde
karþýýlaþýýyoruz..  O  zamanlar  hiç  düþünebilir  miydin  böyle  karþýýlaþa-
caðýýmýýzýý?  Güzel  bir  duygu  hanýýmlarýýmýýza  yardýým  ettmek..  Güzel

bir  duygu  kahvelerde  veya  baþka  yerlerde  zaman  geçireceðimize
çocuklarýýmýýz  ile  ilgilenmek..  Önemli  olan  çocuklarýýmýýza  en  iyi  eði-
ttimi  verebilmek..  Yaþasýýn  sorumlu  baba  olmak”” diyor. Yeni Vatan
Gazetesi muhabirini gören Cihan ve Ahmet, iþte bu sözleri biraz
evvel konuþtuklarýný ifade ettiler ve yukarýdaki resmi çektirdiler.
Bu resim özlenen Türk babalarýnýn resmidir! Çocuklarýmýz ile
yakýndan ilgilenelim. Çünkü onlar bizim geleceðimiz... Viyana’da
yaþayan bu örnek babalara hayatlarýnda esenlik, mutluluk ve
baþarýlar dileriz. (BK)

Haber ve Analiz sayfa 5’de

Kocasý tarafýndan dövülen Türk bir kadýnýn
Avusturya polisinde çekilmiþ fotoðrafý

Tel.:01/3343088
Wallensteinpl. 3-4 
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1200 WÝEN

Örnek iki baba pazar gezisinde

Hukuki
tavsiyeler

Wer  sagt,  dass  türkische  Männer  
Machos  oder  Paschas  sind!
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Viyana-  Yeþiller Partisi Viyana E-
yaleti Teþkilat Baþkaný Maria
Vassilakou,  Yeni Vatan Gazete-
si’ni ziyaret ederek bir Türk
kahvesi eþliðinde açýklamalarda
bulundu. 
Türkiye’den göç etmiþ ve Avus-
turya’da  yaþayan tüm insanla-
ra cana  yakýn davranýþlarý ve si-
yaseti  ile dikkat çeken Vassila
kou, “Ekim 2005 yapýlacak se-
çimlerde biz SPÖ ve ÖVP’ye
hodri meydan diyoruz. Oyunu
zu gönül rahatlýðý ile vereceði-
niz tek parti, Yeþiller’dir. Viyana
’da yaþayan Türk toplumunun
sorunlarýna sözde deðil, icraat-
lar ile çözüm getirmek istiyo-
ruz. SPÖ de, ÖVP de siyasetle-
rinde içten ve samimi deðildir.

Her iki parti de, Türk toplumu-
na karþý yürüttüðü bu iki yüzlü
siyasete bir son vermelidir. 
Türk vatandaþlarýnýn belediye
evlerine geçiþine neden müsaa-
de edilmiyor? Okullarda Türkçe
derslerine neden daha fazla yer
verilmiyor? Neden Türk toplu-
munun bir kesimi ile ilgilenir-
ken diðer kesimine üvey evlat
muamelesi yapýlýyor? Neden u-
yum maskesi altýnda, Viyana Be
lediyesi’nin tanýtým bütçeleri sa
dece parti tanýmý ve adam bað-
lamak için kullanýlýyor?  Ekim
2005’te, Yeþiller’e  oyunu vere
cek herkese söz veriyoruz; biz
tribünler için siyaset yapmaya-
caðýmýz. Canýmýz ve diþimiz ile
Türkiye’den göç etmiþ herkesin

sorunlarýný kendi sorunlarýmýz
olarak göreceðiz ve güzel þehri-
miz Viyana’yý, “herkes için” da
ha yaþanýlýr bir hale getireceðiz.
Zaten geçmiþte SPÖ’ye veya
ÖVP’ye oy veren bir çok insan,
bize oy vermeye baþladý. Çünkü
gerçeði gördüler.” dedi.
Vassilakou Türkiye’nin Avrupa
Birliði’ne adaylýðý hakkýndaki
sorumuzu ise þöyle cevapladý:
“Ben Türkiye’nin Avrupa Birliði’
ne giriþini baþýndan bu yana
destekliyorum. Avrupa Birliði’
ne üye bir Türkiye, hem komþu-
larýna hem de Avrupa Birliði’ne
her yönden daha yararlý olacak-
týr. Avrupa Birliði, barýþ, payla-
þým ve  kardeþlik projesidir ve
hepimiz kardeþiz.” 

Vassilakou: “Oyunuzun adresi Yeþiller Partisi’dir” 
Viyana    Eyalet  Seçimleri  Mart  2006’dan  Ekim  2005’e  çekildi.  Yeþiller’den  hodri  meydan.  Yeþiller  Partisi  Viyana
Teþkilat  Baþkaný  Vassilakou,  Yeni  Vatan  Gazetesi’ni  ziyaret  ederek  “Oyunuzun  adresi  Yeþiller  Partisi’dir”  dedi.  

Yeþiller Partisi Viyana
Eyaleti Teþkilat Baþkaný
Maria Vassilakou,  Yeni
Vatan Gazetesi’ni ziya-
ret ederek bir Türk kah
vesi eþliðinde açýklama
larda bulundu. 

Maria  Vassilakou
Yeþiller  Partisi  Viyana
Eyaleti  teþkilatý  baþkaný.  

Maria  Vassilakou
Yeþiller  Partisi

Birol Kýlýç
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Viyana- Havaalanýnda, kim ol
duklarý belli olmayan ama sivil
polis olduðu sanýlan þahýslar ta-
rafýndan, özellikle dýþ görünüþü
ne bakýlarak “Avusturyalý” olma
dýklarý düþünülen yolculara,
“nereden ve ne sebeple geldik-
leri, Almanca bilip bilmedikleri,
kurallara uygun eþyaya sahip
olup olmadýklarý” þeklinde so

rular, hiç de nazik olmayan bir
üslupla  soruluyor.
Vatandaþlarýmýzýn ve diðer ülke
vatandaþlarýnýn “Avusturya va-
tandaþý” olmasý da, bu yakýþýk

almaz ve kural dýþý uygulamayý
deðiþtirmiyor. Yolcularýn koyu
tenli ve kara kafalý olmasý bu
sorgulama için yeterli oluyor.
Vatandaþ, “ýrkçýlýk” olarak nite-

lendirilebilecek bu tutumdan
son derece rahatsýz olduðunu
belirtiyor ve bu aþaðýlayýcý uygu
lamanýn bir an önce sona erdi-
rilmesini istiyorlar.

Viyana  Havaalaný’na  gelen  vatandaþlar  uçaktan  iner  inmez  karþýlaþtýklarý  sorgula-
ma,  kötü  muamele  ve  aþaðýlama  nedeniyle  þaþkýn  ve  öfkeli.  Vatandaþlar,

”Avusturya  vatandaþlýðý  iþe  yaramýyor.  Sorgu  için,  kara  kafalý  olmak  yeterli”  dediler.

Vatandaþ þikayetçi!

Almanya’daki son seçimler ve Baþbakan Schüssel
Viyana- Almanya’nýn Kuzey Ren
Vestfalya Eyaleti’nde 22 Mayýs
2005 yapýlan eyalet seçimlerin-
de, Baþbakan Gerhard Schrö-
der’in Sosyal Demokrat
Parti’si (SPD), tarihi bir ye-
nilgi alarak son kalesini
de yitirdi. Büyük hezime-
tin ardýndan Baþbakan
Schröder, bu sonbaharda
federal düzeyde de erken
seçime gidilmesini istedi.
Almanya'da siyasi tsuna-
mi olarak yorumlanan se-
çim sonuçlarý ve erken se-
çim kararý, Türkiye'yi de
yakýndan ilgilendiriyor.
Çünkü, Türkiye'nin AB ü-
yeliðine karþý çýkan Al-
manya Hýristiyan Demok-
rat ve Sosyalist Partileri
seçimlerinin favorisi ola-
rak gösteriliyor. Alman
CDU ve CSU ise, Türkiye’-
nin tam üyeliðine karþý
tek alternatif olarak‚ “im-

tiyazlý ortak“ olmasýný istiyorlar.
CDU ve CSU’nun baþýný çektiði
Avrupa Hýristiyan Demokratla-
rý’nýn sözcüsü diðer bir deyiþle

„Türkiye’nin imtiyazlý ortaklý-
ðý“nýn baþ savunucusu, geçtiði-
miz Ekim 2004 müzakerelerin-
de Avusturya Baþbakaný  olan

Wolfgang Schüssel idi. Türki-
ye’nin iþi kolay deðil...
Türkiye’nin Avrupa Birliði (AB)
üyeliði konusunda demeç ve-

ren Avusturya Baþbakaný
Wolfgang Schüssel, tam
üyelik yerine “imtiyazlý
ortaklýðýn” gündeme gele-
bileceðini ifade etti.  
Avrupa ile yakýnlaþmasý
adýna Türkiye’ye müzakere
tarihi verilmesini destekle-
diðini belirten Schüssel,
Kýbrýs Rum Kesimi’nin Tür-
kiye tarafýndan tanýnmasý-
nýn çok önemli bir þart ol-
duðuna dikkat çekti. Bilin
diði gibi, Türkiye ile AB
arasýndaki müzakerelerin 3
Ekim’de baþlamasý bekle-
niyor. SPÖ de geçtiðimiz
günlerde yapýlan kongre-
sinde, ýlýmlý mesajlar verme
ye baþladý. ÖVP ise, Türki-
ye’yi iyi tanýyan dost parti
olarak biliniyordu...  

Birol Kýlýç

Baþbakan
Wolfgang
Schüssel
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Viyana-  Yaklaþýk dört yýl önce
kurulan Ýstanbul Kültür ve
Sanat Derneði faaliyetlerine
aralýksýz devam ediyor. Her yýl
ilkbahar ve sonbaharda birer
konser vererek çalýþmalarýný
sergileyen Ýstanbul Kültür ve
Sanat Derneði, Akasyalar adý
altýndaki sanat müziði korosu
ile bu yýlki ilk konserini 17
Haziran’da verecek. Favoriten
Strasse’deki Theresianum
Schule salonlarýnda yapýlacak
olan konsere Viyana’da yaþa-
yan tüm Türkler davetli. 
Bu yýl çalýþmalarýný Derviþ
Kafe’de sürdüren koro, eski
Ýstanbul þarkýlarýndan oluþan
seçkin bir repertuarla izleyici-
lerinin karþýsýna çýkacak. Son
konserini Kongreshaus’da
veren koro, büyük bir izleyici
kitlesiyle buluþmuþ ve beðeni

toplamýþtý. Viyana’da yaþayan
ve sanat müziðine ilgi duyan
tüm Türklere kapýlarýný açan
dernek, her türlü sanat müziði
enstürümaný çalan ya da sesi
sanat müziði seslendirmeye
yatkýn olan tüm insanlarla bu
luþmayý, birlikte çalýþmayý ve
eserler ortaya koymayý istiyor. 
Bu seneki konsere Ýstanbul
bulunan ve kardeþ dernek ola-
rak birlikte çalýþtýklarý Beyoðlu
Kültür ve Sanat Derneði’nden
sanatçýlarýn da gelip katýlma-
sýyla programlarýnýn oldukça
zenginleþtiðini vurgulayan Ko-
ro Yöneticisi Belma Üregen,
bu konserleri geleneksel hale
getirmeyi amaçladýklarýný ifa-
de etti.
Konser ve biletler için 0699
11316898 no’lu telefondan
bilgi alýnabilir.

Türk Sanat Müziði Konseri 
Akasyalar’dan  konser

Viyana- Avusturya Türk Ýslam
Kültür ve Sosyal Yardýmlaþma
Birliði (ATÝB) tarafýndan dü
zenlenen Kutlu Doðum Haf-
tasý, 27 Mayýs tarihinde Viya-
na BA-CA salonunda gerçek
leþti. Türkiye’den gelen davet
lilerin sunduðu Kur’an-ý Ke-
rim dinletisi, Ýstanbul ezanla-
rý, Türk Tasavvuf Musikisi
Konseri ve sema gösterisi
Avusturyalý Türkleri büyüledi. 
Açýlýþ konuþmasýnda, Kutlu
Doðum Haftasý’nýn rahmet
ve sevgi Peygamberi Hz. Mu-
hammed’in doðumunu an-
ma töreni olarak bilindiðini
ifade eden, Din Hizmetleri
Müþaviri ve ATÝB Genel Baþ
kaný Dr. Harun Özdemirci’nin
ardýndan, Dinayet Ýþleri Baþ
kaný Ali Bardakoðlu da inter-
net üzerinden toplantýya ka-
týlarak kýsa bir konuþma
yaptý. Ýslamiyet’in barýþ ve
sevgi dini olduðunu belirten
Viyana Baþkonsolosu Songül
Ozan da, etkinliðe katýlan
konuþmacýlar arasýndaydý.

Kutlu
Doðum
Haftasý

Türklere serbest dolaþým hakký!
Türk ve Ýngiliz hukukçularýnýn
ifadesine göre, Türk vatandaþ
larý, özellikle de iþveren ve ser-
best meslek sahipleri, Avrupa
Birliði (AB) topraklarýnda ser-
best olarak dolaþabilirler. AB bi-

zi tam üye olarak kabul etmese
bile, Gümrük Birliði kavramý,
Ankara Anlaþmasý ve 1970-73
Katma Protokolü gereði, Türk
vatandaþlarýna ve özellikle eko-
nomik faaliyette bulunanlara

vize uygulayamayacaðý, iþ edin-
melerini ve kurmalarýný engel-
leyemeyeceði belirtiliyor. 
Hukukçular ayrýca, þirket sahibi
olan vatandaþlarýn, yanlarýnda
çalýþtýrmak üzere Türkiye’den

akrabalarýný getirebileceklerini
de ekliyorlar. 
Ýmzalanan bu anlaþmalar ile el-
de edilen bu haklar, nedense
bugüne kadar hiç gündeme
gelmedi. 

Viyana- Viyana’da ardý ardýna
yaþanan aile içi cinayet olayla-
rý, dikkatleri Türk aile yapýsýnda
ki deðiþim üzerine çekti.
Geçtiðimiz ay, eþler arasý an-
laþmazlýktan doðan cinayet ve
hemen akabinde geliþen inti-

har olayýndan sonra, son ola-
rak da Anadolu Camii eski baþ-
kanlarýndan Yakup Gül, eþi
tarafýndan vurularak öldürül-
dü. Cinayetten hemen sonra
eþi de intihar etti. 
Giderek artan bu olaylar ‘Türk

aile yapýsý gelenek ve görenek-
lerine, manevi deðerlerine ne
oluyor?’ sorusunu akýllara ge-
tirdi. Bu önemli soruna ‘dur’
demek için sivil toplum örgüt-
lerinin bir an önce harekete
geçmesi gerekiyor. 

Viyana- Avusturya Hükümeti,
çok katý olduðu gerekçesiyle
eleþtirilen Yeni Mülteci Kanu
nu’nu, ek yasalarla daha da
sertleþtirerek çýkarmaya ha-
zýrlanýyor. Özellikle sivil top-
lum örgütlerinin eleþtirisine
maruz kalan yasanýn, hazýrla-
nan ek maddeleri ile  sahte
evliliklerin önüne geçilmesi
hedefleniyor. Bugüne kadar,
sadece para cezasýna çarptýrý-
lan sahte evlilik yapan
Avusturya vatandaþlarý da, ek
yasa sonrasý hapis cezasý ala-
bilecek. Sahte evlilik yolu ile
ülkeye gelen yabancýlarýn
sýnýr dýþý edilmesini, evliliðe
aracý olan kiþilerin de 3 yýla
kadar hapis cezasýný öngören
yasada yapýlacak deðiþiklikle-
rin maaliyetinin, 14,1 milyon
dolar olacaðý açýklandý.

Sahte evlilikler
engelleniyor!

3. Viyana Sinoplular Þöleni kutlandý
Viyana- Asider’in düzenlemiþ
olduðu “3. Viyana Sinoplular
Þöleni“ 22 Mayýs tarihinde bü
yük bir coþkuyla kutlandý. 
Sinop’a özgü yöre müziði ve
folklorunun yaný sýra “Emirim“
albümüyle büyük beðeni top-
layan Sinoplu þarkýcý Mevsim’in

katýlýmý da þölene renk kattý.
Üst düzey devlet ve mahalli yö
neticilerin de katýldýðý kültürel
etkinlik güzel bir dayanýþma ör
neðiydi. Vatanlarýndan uzakta,
kendi öz kültürlerini, gelenek
ve göreneklerini yaþatmaya çalý
þan Sinoplular, bu yýl üçüncüsü

düzenlenen þölene büyük ilgi
gösterdiler.    
Toplanan paralarýn Sinop’ta ya
pýlan üniversite için kullanýlaca-
ðý öðrenildi. Bugüne kadar top-
lanan paralarýn nereye, nasýl ve
rildiði, kýsaca hesap ve kitap ise
sonra açýklanacak...

Aile içi þiddete dikkat
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Þiddete maruz kalan kadýnlara hukuki tavsiyeler
Maalesef  toplumumuz  dünya-
da  kadýnýn  en  çok  þiddete  ma
ruz  kaldýðý  ve  horlandýðý,  gün-
lük  hayatta  kadýn  haklarýnýn  en
fazla  çiðnendiði  toplumlarýn
baþýnda  geliyor.  Ve  yine  maale-
sef  Avusturya  basýnýndan  ve
çevremizde  þahit  olduðumuz  o
laylardan,  insanlarýmýzýn  bu  kö
tü  huylarýný  Avusturya’ya  ken-
dileriyle  birlikte  getirmiþ  oldu-
klarýný  görüyoruz.    
Peki  bu  gibi  durumlarda,  kadýn-
larýmýzýn  baþvurabilecekleri  ma
kamlar  ve  kurumlar  hangileri-
dir?

Avusturya’da kadýna uygula-
nan þiddet konusunda çok du-
yarlý bir kamuoyu ve yönetim
vardýr. Kadýnlarýn maruz kaldýk-
larý herhangi bir dayak atma
olayýnda baþvurabilecekleri bir-
çok kurum ve talep edebilecek-
leri pek çok hak vardýr. 

Polis  

Ýlk yapýlabilecek þey hemen po-

lisi ya da jandarmayý çaðýrmak-
týr. Herhangi bir dayak atma
olayýnda, olaya þahit olanlar da
polisi haberdar edebilirler.
Bunun için acil telefon numara-
sý 133’tür (Notruf). Bu durum-
da polisin þiddet uygulayan
kiþiyi kadýnýn bulunduðu me-
kandan uzaklaþtýrma ve belirli
bir süre için o mekana yaklaþ-
masýna yasak koyma yetkisi var-
dýr. Ancak bu yetki sadece,
kadýnýn kendisine ya da birlikte
kaldýðý kiþilerin canýna ya da
özgürlüðüne gelebilecek yeni
zararlardan þüphelenildiðinde
kullanýlabilir. Dayak atan kiþinin
kadýnýn yaþadýðý eve girmesi,
bu yolla 10 gün yasaklanabilir.
Eðer þiddete tabi olan kiþi bu
sürenin uzatýlmasýný talep eder-
se bölge mahkemesi ek tedbir-
ler alabilir ve süreyi 20 güne
çýkarabilir. Bu tür bir yasak
durumunda, þiddet uygulayan
kiþinin anahtarlarýna yasak
süresi boyunca el konulur.
Yasak süresince þiddet uygula-
yan kiþi, sadece polis eþliðinde

kadýnýn yaþadýðý eve girebilir.
“Interventionsstellen“

Kadýnlara dayak atma duru-
munda polis þiddet uygulayan
erkeði uzaklaþtýrdýktan hemen
sonra “Müdahale ve Aracýlýk
Kurumunu“ (Interventionsstel-
le) haberdar eder. Bu kurumlar
Avusturya’nýn bütün eyaletle-
rinde vardýr ve aile içi þiddet du
rumlarýna müdahale etmek için
oluþturulmuþ, kendi alanlarýn-
da uzmanlaþmýþ kurumlardýr.
Bu kurumlar þiddet maðdurlarý
ile direk temasa geçerek yardým
ve destek sunarlar. Ýlk olarak
maðdur ile birlikte bir güvenlik
planý hazýrlanýr. Bu kurumlar,
polis haberdar edilmeden de
yardýma çaðrýlabilir.

Þiddetin çocuklar üzerinde
uygulandýðý durumlarda “Aile
ve Gençlik Dairesi“ (Amt für
Jugend und Familie) yardýma
çaðrýlabilir. Bu kurum gerekli
durumlarda þiddet maðduru
çocuklara ve gençlere yardým

saðlar. 

Mahkemeye
baþvurma

Þiddet uygu-
layan kiþinin
maðdurenin
yaþadýðý eve
girmesine ge-
tirilen 20 gün
lük yasak, teh
likenin devam
etmesi, kala-
cak yer sýkýn-
týsýnýn olmasý
ve bölge mah
kemesine baþ
vurulmasý du
rumlarýnda, 3
aya kadar uza
týlabilir. Eðer
boþanma da
vasý açýlmýþsa,
bu yasak da
vanýn sonuç
lanmasýna ka
dar devam e

debilir.  Bu yolla þiddet uygulay-
an kiþinin, maðdure ile temasa
geçmesine de yasak konulabilir. 

Savcýlýða  suç  duyurusu

Kadýna uygulanan þiddet duru-
munda, polis devlet savcýsýný ha
berdar etmek zorundadýr. Böy
lelikle þüpheli kiþi hakkýnda
dava açýlýr. Maðdur olan kadý-
nýn kendisi ya da dayak olayýna
þahit olan biri de savcýlýða, poli-
se ya da mahkemeye suç duyu-
rusunda bulunabilir. Gerekli du
rumda þüpheli kiþi gözaltýna
alýnabilir. 

Evden  ayrýlma  hakký

Aile içinde devamlý þiddete ya
da hakarete maruz kalan her
kadýn, evden ayrýlma hakkýna
sahiptir. Bu durumda çocuklarý
da yanýna alabilir. Bu ayrýlma
sonradan, þiddeti uygulayan ki
þi tarafýndan boþanma sebebi
olarak ileri sürülemez.  

Cafer EMÝNOÐLU 

Kocasý tarafýndan
dövülen bir Türk

kadýnýn Avusturya
Polisinde çekilmiþ

fotoðrafý
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Yimpaþ ve Kombassan maðdurlarýna umut

Frankfurt/Raunheim- Yimpaþ ve
Kombassan’a para kaptýran çok
sayýdaki maðdur, Almanya’nýn
Frankfurt kenti yakýnlarýndaki
Raunheim’da yapýlan toplantý-
da bir araya geldi. Duisburglu
Avukat Joachim Hetz, Duisburg
Bölgesel Mahkemesi’nin kara-
rýyla, Kombassan’a yatýrdýðý pa-

ralarýn yarýsýný geri alan Türk
aileyi örnek göstererek, mað-
durlarýn umutsuzluða kapýlma-
malarý gerektiðini belirtti. Yim-
paþ ve Kombassan’a para yatýr-
anlar arasýnda Almanlar’ýn da
bulunduðunu ifade eden Hetz,
Almanya’da holdingler aleyhi-
ne sonuçlanan mahkeme ka-

rarlarýndan, uluslararasý boyut-
ta yararlanýlabileceðini ve böy-
lece maðdurlarýn, holdinglerin
Türkiye merkezinden de parala-
rýný geri alabileceklerini vurgu-
ladý. Hetz, Türkiye ve Alman-

ya’da yýllarca ayný amblemi kul-
lanarak reklam yapan holding-
lerin, her nerede iflas ederse et-
sin diðer ülkedeki maðdurlarýn
da sorumluluðunu taþýdýðýný be
lirtti.

Ýsviçre- Merkezi Ýsviçre Emet
ten kentinde olan Yimpaþ
Holding AG’nin tüm belgeleri-
ne el koyan Ýsviçre Baþsavcýlý-
ðý’nýn isteði üzerine polis,
Avrupa’da Yimpaþ’a para yatý-
ran Türkler’i sorguluyor.
Polis, Almanya’da da sayýlarý
oldukça fazla olan bu kiþilere,
holdinge ortak olduklarýna da-
ir ortaklýk belgesinin fotokopi-
sini gösterdikten sonra, þahýs-
larýn ifadelerini alýyor. Ýçlerinde
bir Ýsviçreli ve dört Türk’ün

bulunduðu beþ yönetim kuru-
lu üyesinin fotoðraflarý göste-
rilerek, bu kiþileri tanýyýp taný-
madýklarý sorgulanýyor. 

Ýfade sýrasýnda ortaklara, “pa-
rayý nerede, ne zaman, hangi
vaadlerle, kim için yatýrdýklarý”
þeklinde birçok soru soruluyor. 

Yimpaþ Group hakkýnda ceza
davasý açýlmýþ, fakat yönetici-
lere iliþkin henüz bir tutukla-
ma  kararý alýnmamýþtýr. 

Yimpaþ’a para yatýran
Türkler sorguda!

4 Milyar Euro nereye gitti?
KKAAMMUUOOYYUUNNAA ÖÖNNEEMMLLÝÝ DDUUYYUURRUU

Yeni Vatan Gazetesi’nin, Ocak 2003’de
yukarýdaki haberi “Avusturya’da 20 bin kur-
ban” diye vermesinden sonra, özellikle Yim
paþ ile alakasý olan ve Avusturya’da kendini
“muteber ve muhafazakar” diye tanýtarak iþ
yapan bazý iþadamý ve siyasetçiler, mafyava-
ri kiþiler ile iliþkiye geçerek onlarý üzerimize
saldýrtmýþtýr. Bu iþi yapan kiþiler tespit edil-
miþ ve olay mahkemelere intikal ettirilmiþtir. 
Hatta ayný kiþilerin, Yeni Vatan Gazetesi’ne
sözlü saldýrýda bulunmaktan, ölüm ile teh-
dit ve hakaretten dolayý  iki kere tutuklanan,
iki kere de bu suçlardan mahkum edilen ve
kendini sözde MÝT’çi diye tanýtan kiþiyi,
maddi ve manevi yönden desteklediði tespit
edilmiþtir. 
Avusturya savcýlýðý ve polisi olaydan avukat
larýmýz aracýlýðý ile haberdar edilmiþtir.
Bu arada Avusturya partileri de, bu pisliðin

içine çekilmiþtir. 
Sonlarý yakýn olan bu kiþiler, Yimpaþ’ýn tüm
paralarýna el koyarak özellikle Avusturya’da
büyümüþ ve þu anda “iþadamý ve siyasetçi”
olarak etrafý para yardýmlarý ile susturmaya
çalýþmaktadýrlar. Bu arada bazý camiiler, ye-
rel gazeteler ve  dernekler de, bu sahtekar
iþadamlarýný “muteber insan” diye lanse e-
derek maddi ve manevi destek vermektedir. 
Kamuoyunun dikkatine sunarýz.   
Ailelerimize aðýr küfür etmenin yaný sýra
fiziksel saldýrýda da bulunan bu kiþileri, Türk
toplumu bilmelidir. 
Herþey ortadadýr... 
Kalemimizi kýrarýz ama doðrulardan þaþ-
mayýz. 
Bu böyle bilinsin...

Yeni Vatan Gazetesi
Dr. Mustafa Saðlam 

Münih- Avrupa Sivaslýlar Bir
liði’nin Münih’de düzenlediði
toplantýya katýlan Baþbakan
Yardýmcýsý ve Devlet Bakaný Ab-
düllatif Þener, hemþerileriyle
sohbet etti. Paralarýný Avrupa’-
daki Kombassan, Yimpaþ gibi
Türk þirketlerine kaptýran vatan-
daþlar Þener’i soru yaðmuruna
tuttular. Þener, vatandaþlarýmý-
zýn bu holdinglere 4 milyar Eu-
ro para kaptýrdýðýný ve bu para-
larýn karþýlýðýnda aldýklarý hisse
senetlerinin de geçerliliðinin ol-
madýðýný söyledi. Yüksek kar
vaadiyle vatandaþlarýmýzý kan-
dýrarak usulsüz para toplayan
holdingler hakkýnda mecliste
bir araþtýrma komisyonu kurul-

duðunu belirten Þener, hisse
senetlerinin geçerlilik kazanma-
sýný saðlamaya çalýþtýklarýný söy-
ledi.
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Açýldýðýnda ca. 150x200 cm

Tamamen sert sünger ile imal edilmiþtir. WONNE 3 Açýlýr 399,-

Bazalý Yatak 140x200 cm Bazalý Yatak 399,-

Dilara Oturma Grubu 3+2+1
Açýldýðýnda çift kiþilik yatak olur

649,-

SAFÝR Çekyat 
99,-
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Viyana Ýmamlar Toplantýsý’nýn karar özetleri nedir?
ATÝB, Ýmamlar Konferansý’na niye katýlmadý?

Viyana- Avusturya’da yaþayan
tüm Müslümanlarý temsil eden
“Islamische Glaubengemeins-
haft” adlý Avusturya Diyanet Ýþ-
leri Baþkanlýðý’nýn Viyana’da
düzenlediði Ýmamlar Konferan-
sý’nda alýnan kararlarýn özetini
Yeni Vatan Gazetesi olarak aþa-
ðýda dikkatlere sunuyoruz.
Ýmamlar Konferansý’na, deðiþik
ülkelerden yaklaþýk 70 imam
katýldý. Konferansta bazý konuþ-
macýlar tarafýndan, özellikle
kültür, gelenek ve göreneklerin
Ýslam dini ile karýþtýrýldýðý ve bu
durumun suçlusunun Müslü-
manlar olduðu ifade edildi. Þu
anda, dýþarýya lanse edilen Ýs-
lam’ýn, Kur’an-ý Kerim’de anla-
týlan Ýslam anlayýþý olmadýðý,
kadýnlara Kur’an’da büyük de-
ðer verildiði ama Müslüman er-
keklerin tam tersi davranýþlarda
bulunduðu belirtilen toplantý,
Avusturyalýlar tarafýndan olum-
lu karþýlandý. 
Aþaðýda, Avusturya Ýmam Kon-
feransý’nda alýnan kararlarýn ö-
zetini dikkatlere sunuyoruz: 

1. Avusturya Ýmam Konferansý,
Avusturya’da yaþayan müslü-
manlarýn Avusturya toplumu-
nun bir parçasý olduðu  konu-
sunda fikir birliðindedir. Avus-
turya’da yaþayan Müslümanlar
ile Avusturya toplumu arasýn-
daki iliþkiler karþýlýklý iyi niyete
ve anayasaya dayanarak geliþti-
rilmelidir. Bunun sonucu ola-
rak, Müslümanlarýn, Avusturya
toplumunun  çeþitli kesimleri ve
bu toplumun etnik ve dini gru-
plarýyla dostluk içinde yaþama-
larý dini görevleridir. Avusturya
Ýmam Konferansý ayrýca, Müs-
lümanlarla Avusturya toplumu-
nun yapýcý bütünlüðünü ve
Müslümanlarýn Avusturya top-
lumuna  katýlýmýný kesinlikle ge-
rekli görmektedir.

2. Avusturya Ýmam Konferansý,
ülkenin ve vatandaþlarýnýn gü-

veni ve huzuru için etkin bir þe-
kilde çalýþmanýn - her yurttaþýn
olduðu gibi - her Müslümanýn
görevi olduðunu vurgular.

3. Avusturya Ýmam Konferansý,
Avusturya’da yaþayan Müslü-
manlarý gerek özel mülk, gerek-
se kamu mülkiyeti ve  kaynakla-
rýný etkinlikle korumaya, doðal
afetler gibi gerekli durumlarda
görev almaya ve yardým etmeye
davet eder.

4. Avusturya Ýmam Konferansý,
dünyadaki her türlü terörist ve
radikal zorbalýðý reddeder.

5. Avusturya Ýmam Konferansý,
uluslararasý devletler toplumu-
nun terörizm konusunu ciddi
ve bilimsel olarak  incelemesini
kesinlikle gerekli görmekte ve
bu amaçla, kamuoyunu etkile-
yebilecek aydýnlardan oluþan
bir kurulun toplanýp, konuyu e-
le almasýný desteklemektedir.
6. Avusturya Ýmam Konferansý,
uluslararasý devletler toplumu-
nun ‘terör’ ve ‘terörist’ kavram-
larýnýn tarifinde  henüz fikir bir-
liðine varmadýðýný saptamýþtýr
ve bu baðlamda, terörün sade-
ce bir dine, bir etnik gruba veya
bir kültüre mal edilemeyeceðini
vurgular. Konferans, masum in-
sanlarý terör veya ölümle tehdit
eden herkesin, kökenine bakýl-
maksýzýn terörist olduðunu da
ayrýca vurgular.

7. Avusturya Ýmam Konferansý,
tüm imamlarý ve aydýnlarý radi-
kalliðin her türüyle savaþma o-
lanaklarýný yoðun olarak araþtýr-
makla görevlendirir.

8. Avusturya Ýmam Konferansý,
adalet ve özgürlüðün insanoð-
lunun vazgeçilmez iki  deðeri
olduðunu, bu nedenle her top-
lumun, her zaman ve her yerde
bu deðerleri savunarak, tüm u-
luslarýn hak ve özgürlüklerden

yararlanmalarýný saðlamasý ge-
rektiðini belirtir. Konferans, bu-
nun yaný sýra; Uluslararasý Ýnsan
Haklarý Bildirisi ve benzeri bel-
gelerin, yukarýda sözü geçen
beþeri deðerlerin bir bölümü ol-
duðunu onaylar.

9. Avusturya Ýmam Konferansý,
dünyadaki müslümanlarýn du-
rumuna karþý kayýtsýz kalmadý-
ðýný belirtir. Konferans, Ýslam
dünyasýnýn birçok yöresinde
hüküm süren baþta anti-de-
mokratik koþullar olmak üzere,
sosyal adaletsizlik, iþgal, savaþ
ve ekonomik güvensizliði kay-
gýyla izlemektedir. Konferans,
bu konudaki görevini insanlarý
bilgilendirmek, politik duyarlýlýk
yaratmak ve insani yardým sað-
lamak olarak görmektedir.

10. Avusturya Ýmam Konferan-
sý, Ýslam dininin yaþamý kutsal
saydýðýný vurgular. Bu nedenle,
bu ilkeye aykýrý her görüþe karþý
çýkar. 
Kuran-ý Kerim’de yaþamýn de-
ðeri 5. ve 32. surelerde kesinlik-
le belirtilmiþtir.

11. Avusturya Ý-
mam Konferansý,
baþka dini inançlarý,
sembolleri veya de-
ðerleri küçük düþür-
menin yasa dýþý ol-
duðunu açýklar.

12. Avusturya Ý-
mam Konferansý,
Müslümanlýkta ka-
dýnla erkeðin de-
ðerlerinin, hak ve
görev bölünümleri-
nin eþit olduðunu
vurgular. Kadýn hak
ve onurunu gerek
bedenen, gerekse
ruhen veya zihnen
incitecek her giriþi-
mi kesinlikle redde-
der ve þiddetle ký-

nar. Kadýn haklarý konusundaki
bilinci geliþtirmek için, dini
temellere dayanan samimi ve
açýk sözlü bir fikir tartýþmasýnýn
baþlatýlmasý gereklidir.

13. Avusturya Ýmam Konferan-
sý, Müslümanlýðýn din devleti
tanýmadýðýný, aksine çoðulcu-
luk ve demokrasi ilkelerini des-
teklediðini vurgular. Bu görüþ
ezcümle, insanlarýn ve kültürle-
rin çeþitliliðinin uygarlýðýn geliþ-
mesindeki olumlu katkýlarýný a-
çýklayan Ýslami prensipte de be-
lirtilmiþtir.

14. Avusturya Ýmam Konferan-
sý, farklý toplum kesimleri ve
dinler arasýndaki fikir alýþ veriþi-
ni saðlayacak en  uygun aracýn
diyalog olduðunu vurgular.
Diyalog, karþýlýklý kabulün ve
dostluk içinde birlikte yaþama-
nýn garantisidir. Ýletiþim kurabil-
me yeteneði verimli bir diyalo-
ðun ön þartýdýr ve Avusturya’da
Almanca diline hakimiyeti ge-
rektirir. Bu nedenle Ýmam Kon-
feransý, dil öðrenme gereðine
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dikkat çeker.

15. Avusturya Ýmam Konferan-
sý, topluma hizmette bulunma-
yý, Ýslam dininin en güzel veci-
belerinden biri olarak kabul e-
der ve Müslümanlarý toplumun
çeþitli alanlarýnda hizmet ver-
meye davet eder.

16. Avusturya Ýmam Konferan-
sý, çevre korumasýný, hayvanlar
ve bitkilere dikkatli davranmayý,
insanlarýn birbirlerini özendir-
meleri gereken sevaplar olarak
kabul eder.

17. Avusturya Ýmam Konferan-
sý, Avusturya ve diðer Avrupa
ülkelerinde yaþayan Müslü-
manlarý, Avrupa ile Ýslam dün-
yasý arasýnda canlý bir köprü o-
larak görmektedir. Bu sayede
daha sýký ve güvenilir iliþkiler or-
taya çýkacaktýr.

18.Dernekler, camiler ve IGGiÖ
(Islamische Glaubensgemein-
schaft in Österreich) arasýnda i-
letiþim aðý kurulmasý ve iletiþim
olanaklarýnýn geliþtirilmesiyle,
düþünce alýþveriþinin olumlu
yönde geliþmesi desteklenmeli-
dir.

Konferansýn  Önerileri:
a) Bu bildiri bütün camilerde

kamuoyuna duyurulmalýdýr. 

b) Irkçýlýðýn her türüne cephe
almak, ayný zamanda Ýslam
düþmanlýðý ve Ýslam fobisine i-
liþkin bütün görüþleri dikkatle
izlemek ve bunlarýn aþýlmasýna
çalýþmak adeta bir zorunluluk-
tur.

c) Müslümanlarýn, toplumun
kültürel, ekonomik, politik ve
sosyal alanlarýna etkinlikle katýl-
malarýnýn önemi ve bilinci geliþ-
tirilmelidir.

d) Müslüman topluluða bilgi
vermek, gayri müslim toplulu-
ðu aydýnlatmak için çok dilde
(Almanca ve Avusturya’da ya-
þayan Müslümanlarýn dillerin
de) broþür yayýmlayarak, insan
haklarý ve kadýn sorunlarý konu-
sundaki Ýslami görüþlerin sap-
tanmasý ve vurgulanmasý ge-
reklidir.

e) Radikal görüþlere karþý çýk-
mak için strateji geliþtirmek,
toplumu tarih boyunca Ýslama
ve Müslümanlara zarar vermiþ
katý ve tek taraflý tutumlara kar-
þý uyarmak ve bilinçlendirmek,
böyle tutum ve görüþlerden ko-
runma mekanizmasý kurabil-
mek için ortak çalýþmak gerek-
mektedir. Bu amaçla geliþtirile-

cek tez, derin teolojik ve pratik
yaklaþýmlara dayalý olmalý ve
güncel talepleri sürekli olarak
göz önünde bulundurmalýdýr.
Ýslami teolojide de fetvanýn üç
ögesi, zaman, yer ve olaya katý-
lan þahýslar olarak belirlenmiþ-
tir.

f) Toplumu, baðnazlýðýn her tü-
rüne karþý uyarmak ve duyarlýlýk
yaratmak, radikalliðe yönelik
hiçbir eðilimi hoþ gösterme-
mek, bu eðilimlerle savaþmak
ve eðitim bir zorunluluktur. 

g) Ýletiþim aðýyla donatýlmýþ et-
kin bir çalýþma süreci geliþti-
rebilmek ve güncel sorunlara

zamanýnda  eðilebilmek için bu
tür konferanslarýn devamlýlýðýný
saðlamak gereklidir. 2006 yýlýn-
da Graz Konferansý’ný  gerçek-
leþtirmek, bu yolda atýlacak ilk
önemli adým olacaktýr.

h) Müftü baþkanlýðýnda, hoca
ve aydýnlardan, kadýn erkek ka-
rýþýk bir komisyon kurulmasý,
multi-etnik ve farklý hukuk ekol-
lerinden oluþan bu komisyo-
nun, güncel konularda IGGiÖ’
nün ilgili alt kuruluþlarýna eks-
pertiz ve durum raporlarý ver-
mesi etkili bir çalýþma olacaktýr.
Çalýþmalarýn odak noktasý,
Müslümanlarýn topluma bað-
lanmasý  olmalýdýr. 

Kýsa adý ATÝB olan Avusturya
Ýslam Birliði, 60’a yakýn imamý
ile Ýmamlar Konferansý’na ka-
týlmama kararý aldý.  
Yeni Vatan Gazetesi’nin “Ne
den böyle büyük bir konferan-
sa katýlmadýnýz?” sorusuna
maruz kalan ATÝB Baþkaný Dr.
Harun Özdemirci, Yeni Vatan
Gazetesi’ne katýlmama gerek-
çesi olarak þunlarý ifade etti: 
“OO  ggüünn,,  22550000’’ddeenn  ffaazzllaa  üüyyee-
mmiizz  iillee  bbiirrlliikkttee  PPeeyyggaammbbeerr  ee-
ffeennddiimmiizziinn  KKuuttlluu  DDooððuumm  GGüü-
nnüü’’nnüü  kkuuttllaaddýýkk..  ÖÖbbüürr  ttaarraaffttaann
IIssllaammiisscchhee  GGllaauubbeennssggeemmeeiinn-
sscchhaafftt’’aa  kkaarrþþýý  uuzzuunn  zzaammaannddýýrr,,
ddeemmookkrraattiikk  oollmmaayyaann  yyaappýýssýý

nneeddeennii  iillee  tteennkkiittlleerriimmiizz  vvaarrddýý..
BBuu  kkuurruulluuþþ  ddeemmookkrraattiikk  bbiirr  yyaa-
ppýýllaannmmaayyaa  ggiittmmeelliiddiirr..  ÖÖððrreett-
mmeennlleerr  aarraassýýnnddaa,,  TTüürrkk  ööððrreett-
mmeennlleerriinn  ssaayyýýssýý  ggiittttiikkççee  ddüüþþ-
mmeekktteeddiirr..  AAvvuussttuurryyaa’’ddaa  ttüümm
ookkuullllaarrddaa  ÝÝssllaamm  ddeerrssii  ggöörreenn
MMüüssllüümmaann  ööððrreennccii  ssaayyýýssýý  yyüüzz-
ddee  8855  iikkeenn,,  TTüürrkk  ööððrreettmmeennllee-
rriinn  ssaayyýýssýý  yyüüzzddee  4400  cciivvaarrýýnnddaa-
ddýýrr..  AATTÝÝBB,,  üüyyee,,  ccaammii  vvee  iimmaamm
ssaayyýýssýý  oollaarraakk  eenn  ggüüççllüü  öörrggüütt  ooll-
mmaassýýnnaa  rraaððmmeenn  IIssllaammiisscchhee
GGllaauubbeennssggeemmeeiinnsscchhaafftt’’aa  üüyyee
ddeeððiillddiirr..  
BBuu  kkuurruulluuþþuunn  ttüüzzüüððüü  ttaarraaffssýýzz
bbiirr  kkuurruull  ttaarraaffýýnnddaann  yyeenniiddeenn  ee-
llee  aallýýnnmmaallýýddýýrr””..

ATIB Imamlar
Konferansý’na katýlmadý!
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Viyana- Yaþamýný Viyana’da
sürdüren þair Kýymet Aslan’ýn
“Nedeni  Sen  Olma” adlý kitabý-
nýn tanýtýmý, 21 Mayýs’ta þiirse-
verlerin katýlýmýyla gerçekleþti.
Þair Tekin Karabey ve Grätzel
Gebietsberatung’dan Gerhard
Geissler’in de þairin kitabýndan
þiirler okuyarak destek verdiði
geceye, Mansur Bildik ve Cihan
Can müzikleri ile eþlik ettiler.
Tunceli Doða ve Kültür Derneði
tarafýndan organize edilen ge-
cenin moderatörlüðünü Ali
Rýza Ulucan yaptý.

Alevi Kültür Federasyonu, Mo-
zaik, Avusturya Anadolu Fede-
rasyonu gibi sivil toplum örgü-
tü temsilcilerinin de bulundu-
ðu gecede katýlýmcýlar, müzik
eþliðinde sunulan þiir dinletisini
yoðun bir ilgiyle izledi. 

Viyana-  Brunnenmarkt’ta dev-
rim oldu. Yýllardýr beklenen o-
laylar yavaþ yavaþ yürürlüðe gir-
meye baþlýyor. 
Avrupa’nýn en eski ve uzun pa-
zarý ünvanýný taþýyan 16. Viya-
na’daki Brunnenmarkt Paza-
rý’nýn bulunduðu sokak tama-
men trafiðe kapatýldý. Artýk bu
pazardan eskisi gibi araba ile
geçmek yasak ve büyük cezasý
var. Brunnenmarkt’ýn su, atýk su
ve elektrik donanýmýnýn moder-
nize edilmesi de büyük mem-
muniyet yarattý. Artýk pazarcýla-
rýn her gün tezgahlarýný akþam
toplayýp sabah tekrar kurmala-
rýna gerek kalmayacak. Ayrýca
Belediye pazarcýlardan tezgâh-
larýný yenilemelerini de isteye-
cek. Brunnenmarkt’ta esnaf ço-
ðunlukla Türk pazarcýlarý ve
bakkallarýndan oluþuyor.
Maczek-Mateovics’in adlý mi-
marlýk bürosunun geliþtirdiði
yeni pazar tezgahlarý  4 bin ile
19 bin Euro arasýnda satýlacak.

Bu uygulamada herhangi bir
mecburiyetin olmadýðýný ifade
eden Viyana Eyalet Bakaný Son-
ja Wehsely, „Tezgah konusun-
da hiçbir zorlama olmayacaktýr.
Bu iþ için gönüllü olmak gereki-
yor. Sonuçta daha güzel tez-
gahlar, Brunnenmarkt’ta satýþ-

larý ve albeniyi fazlalaþtýracaktýr.
Kim yeni tezgahlardan almak
istemiyorsa, almayabilir” dedi.
Brunnenmarkt’ýn yeniden dü-
zenlenmesi için 1 milyon Euro’-
luk bir bütçe ayrýldýðý öðrenildi.
Þimdi pazar yeni haliyle müþte-
rilerilerini bekliyor.

Dikkat! Brunnenmarkt yaya geçidi oldu!

Araba  ile  geçmek  ve
park  etmek  yasaklandý

Þair
Kýymet Aslan

Nedeni  Sen  Olma
Küsme bana ne olur 
yüreðim daralýyor gözyaþla-
rým bahane arýyor 
nedeni sen olma
paylaþ benimle bir gününü
istemedim ki bütün ömrünü
mutlu olmaktý gayem 
mutsuzluðumun sebebi 
sen olma...

Ali Rýza
Ulucan Þair Tekin

Karabey

Gerhard Geissler

Kýymet Aslan ile Viyana’da Þiir Dinletisi
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“Ben  insana,  þah  damarýndan
daha  yakýným” diyor Rabbimiz
Allah Kaf Süresi’nin 16. Ayeti
mealinde. ”Aralarýnda  fýsýlda-
þan  üç  kiþinin  dördüncüsü  ve
beþ  kiþinin  altýncýsý  O’dur” diyor
Mücadili Süresi’nin  7. Ayeti me
alinde. “Beni  anýn,  ben  de  sizi
anayým” diyor Bakara Süresi’
nin 152. Ayeti mealinde Rabbi
miz insanlýða...

Dua nedir? Ýster inanýn ister
inanmayýn; tüm insanlar, bir
güçten istekte, ricada veya ni
yazda bulunuyor. Ýnsanýn, Yara
týcý ile iliþkisinin yolu ‘dua’dan
geçmektedir. Tüm ibadetlerin
merkezi ve hedefi kýsaca dua-
dýr. Annelerimizin bizleri emzi-
rirken yorgun düþüp uyudukla-
rý zaman bize, “þah damarý-
mýzdan daha yakýn olan”, dün
yada ve ahirette gerçek dostu-

muz ve yardýmcýmýz Rabbimiz
Allah kucak açar. Zor ve sýkýntýlý
zamanlarýmýzda  bizi hiç yalnýz
býrakmayan Rabbimiz Allah ile
bir kaynaþma halidir dua. Canlý
ve cansýz varlýklar, bitkiler, hay
vanlar ve insanlar kýsacasý tüm
evren muhteþem bir orkestra
edasý içinde dua halindedir.
Ýnsanýn bu döngüdeki üstünlü-
ðünün nedeni, Allah’ýn ona
akýl, gönül ve düþünme özellik-
lerini vermesi ve þuurlu bir þekil-
de dua edebilmesini saðlamasý-
dýr. Allah aklýný kullanmayan,
düþünmeyen kullarýný hiç takdir
etmez. Aklýný ve gönlünü hayýr
ve barýþ iþlerinde kullanan, üre-
ten, ürettiðini insanlýðýn hizme-
tine sunan insanlarý çok sevdi-
ðini ve onlarýn “Kul hakký hariç”
tüm günahlarýný affetiðini Ku
r’an-ý Kerim’ de belirtiyor. Ku
r’an-ý Kerim’de 114 Süre, yakla-

þýk 6600 Ayet içinde 550’den
fazla ayette Allah “akla ve dü
þünmeye” ne kadar önem ver-
diðine, defalarca yer veriyor. Yu
nus Süresi’nin 100. Ayeti bun
lara sadece bir örnektir: “Allah,
aklýný kullanmayanlar üzerine
pislik býrakýr”. Ýlim, sanat, dü
þünce ve her türlü haklý, hayýrlý
mücadelenin temelinde dua
vardýr. “Eðer  duanýz  olmasaydý,
Rabbim  size  deðer  verir  miydi?”
(Furkan  Süresi,  77.  Ayet). Bu
nedenle, Kur’an-ý Kerim aklý ve
gönlü kullanarak düþünmeyi en
yüce ibadet saymýþtýr. Kur’an-ý
Kerim’i ana dillerinde okuyan-
lar,  Allah’ýn kullarýna “tüm yer
yüzü bir mabet” yani ibadet ye-
ridir, dediðini  görmüþlerdir.
Dua edilecek mekanlarý, mabet
denilen  “Camii” ve “Mescit”
ler ile sýnýrlandýramayýz. Ýslam’
da, Hýristiyanlýk’ta olduðu gibi

“resmi mabet” olmadýðý gibi,
Allah ile kul arasýna girecek bir
Ruhban sýnýfý da yoktur. Diðer
bir söyleyiþle, çeþitli gerekçeler-
le yaþatýlan mabet ve din adamý
hegemonyasýna Kur’an-ý Kerim
kesinlikle karþý çýkmaktadýr. Tö
reyi ve kendi çýkarlarýný din diye
arz eden bazý din adamlarý ise
bunun tam tersi, iþ peþindedir.
Dualar bir niyaz, bir çaðrý, bir
yalvarýþ, bir haykýrýþtýr. O yüz-
dendir ki Cenab-ý Hak, “Duanýz
olmasaydý neye yarardýnýz?”di-
ye buyurmuþtur. Dua, sýrf kendi
öz benliðimiz (nefsimiz) ve çý-
karýmýz için edilmemelidir. Yal-
nýz kendimiz için dua, bir ben-
cilliktir ve hatta yapýlan duanýn
kabulünü de engeller. Nefsimiz
ile birlikte baþkalarý için de dua
ettiðimiz anda hayýrlý bir iþ yap-
mýþ ve makbul bir dua etmiþ o-
luruz. Hatta Müslüman bir in-

Her insan dua eder!
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san en baþta düþmanlarý için
dua eder. Müslüman insan,
düþmanýnýn aklýný baþýna topla-
masý, doðru yoldan ayrýlmama-
sý, karanlýk ve þaþkýnlýða saplan-
mamýþlarýn yolundan gitmesi i-
çin dua eder ve kin tutmaz. 

Kýsaca “Dua, kendimiz ve baþ-
kalarý için hayýr dilemek þeklin-
de olmalý.” diyor Kur’an-ý Ke-
rim. Ýntikam duygusuyla dua
etmenin, alýþýlan söyleyiþle bed-
dua etmenin Kur’an-ý Kerim ve
içinde yer alan Ýslam ile alakasý
yoktur. Duada, isteklerimiz ta-
biat kanunlarýna ters düþme-
meli ve acelecilik olmamalýdýr.
Duada hep hayýr istenmelidir.
Dua, detay bilgi verme türün-
den ayrýntýlar içermemelidir.
Çünkü dua, kelime ve ses iþi
deðil, ruh ve samimiyet iþidir.
Uzun uzun konuþmak, önce-
den kaleme alýnmýþ sayfalarý da
kikalarca okumak yarar saðla-
maz. Dua insanýn en yaratýcý fa
aliyetidir. Özgürce, içinizden

geldiði gibi, Allah ile kaynaþma
þeklindeki dua en güzelidir. Ön
ceden yazýlmýþ, baþkalarý tara-
fýndan tertiplenmiþ geleneksel-
resmi dualarý okumak “insan
ruhundan kopan yaratýcý dua
lar” yanýnda bir hiçtir. Kur’an-ý
Kerim burada tabiki bir istisna-
dýr. Kur’an-ý Kerim Allah’ýn Ke
lamý (sözü) olmasý niteliðini
taþýr. Duanýn hedefi Allah ile
dialog olduðuna göre, Kur’an-ý
Kerim’i ana dilimiz ile  okumak,
anlamak ve düþünmek en ideal
dua biçimidir. Duada baðýrýp
çaðýrmak güzel deðildir. A’raf
Süresi’nin  55.  Ayeti  mealinde
Rabbimiz, “Boynu  bükük  halde
ve  gizlilik  içinde  dua  edin”
diyor. Allah’ýn bu sözünü oku-
yanlar, herhalde bundan sonra
duanýn ve ibadetin þov olmadý-
ðýný iyice öðrenirler ve gizli iba-
detin Allah katýnda önemini gö
rürler. Baðýrmak, riya ve þikaye-
tin beslediði bir hastalýktýr. Bu
yüzden muazzam Peygamber
Hz. Muhammed (s.a) baðýrarak

dua etmeyi yasaklamýþtýr. Çün
kü Allah, Kur’an-ý Kerim’in
Bakara  Süresi’nin  186.  Aye
ti’nde  þunu buyuruyor :
“Kullarým  sana  beni  sorunca  ,
onlara  þunu  haber  ver:  Ben
onlara  çok  çok  yakýnýmdýr!  Bi-
risi  bana  yalvarýnca  ben  onun
niyazýna  hemen  cevap  veririm”.  
Dua etmek için özellikle türbe
gibi yerlere gidip yardým dile-
mek, Kur’an-ý Kerim’in içindeki
gerçek Ýslam’a göre en büyük
günahlardandýr. Türbede yatan
zat kim olursa olsun size Allah
katýnda hiç bir yararý olmaya-
caktýr. Bu yanlýþ bir gelenektir.
Kur’an-ý Kerim’in omurgasý sa
yýlan Fatiha Süresi’nde bu du
rum, þu ayette ifade edilmiþtir:
“Yalnýz  sana  ibadet  eder  ve  yal-
nýz  senden  yardým  dileriz”
(Fatiha  Süresi  Ayet  5).  
Bu ayeti okuduktan sonra,
türbe türbe dolaþýp iplik baðla-
yanlarýn, mum yakanlarýn, as-
lýnda istemeyerek de olsa Al-
lah’a, o türbede yatan zatý or-

tak koþtuklarýný yani ÞÝRK’e bu-
laþtýklarýný görmelerini dileriz.
Türbelerde veya bazý camiilerde
yatan kiþiler bizi Allah’a yaklaþ-
týrmaz,  bize þefaat veremezler.
Ýbadetin merkezi  tek baþýna
Allah’týr. Ýslam dininde ister ya-
þayan ister ölmüþ hiç kimse
insan ve Allah arasýna aracý,
yaklaþtýrýcý veya þefaat verici o-
larak giremez. “Aklý ve gönlünü
çalýþtýr” diyen Kur’an-ý Kerim,
bu ÞÝRK kötülüðüne insanlarýn
düþmesini engelemek istemek-
tedir. 

Ýhlas  Süresi’nin bir ve ikinci a-
yetleri bunu çok güzel ifade
etmektedir: „De  ki  ,O,  Allah'týr;
Ahad'dýr,  tektir!  Allah'týr;
Samed'dir/tüm  ihtiyaçlarýn,  niy-
etlerin,  övgülerin,  yakarýþlarýn
yöneldiði  tek  kuvvettir“.  

Cenab-ý Hak, bizleri dualarý ka-
bul gören kullarýndan eylesin...

Birol Kýlýç
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Bu Minyatür, Tempera´dan Jacopo Ligozzi tarafýndan
“Müftü ile oturan ucube”  baþlýðý altýnda 1576/77-1580 yýl-
larý arasýnda yapýlmýþtýr. 
Resimde italik harflerle “Il Papa delli Tvrchi (Türklerin Papasý)”
yazýsý görülür. Sanatçý müftüyü, o zamanýn yaygýn anlayýþýna
uyarak  müslümanlarýn papasý olarak algýlama yanýlgýsýna
düþüyor. Aslýnda müftü, Kuran`ý yaþam hukuku esasýna göre

yorumlayan eyaletlerdeki dini görevlisidir. Ucube, kendi
zamanýndaki müftünün, katolik Hristiyanlýk için kabul edile-
mez olduðunu simgeler.  Resimdeki bu betimleme, o zaman-
ki  Hristiyanlýk düþünce dünyasýnýn, diðer dinlere karþý hoþgö-
rüsüzlüðünün aynasý gibidir. 

(Kaynak: Das türkische Gesicht Wiens, böhlau Wien, 2000)

16. yüzyýlda Avrupa’nýn çizdiði çirkin Türk resmi

Bu  Minyatür,  Tempera´dan  Jacopo  Ligozzi  tara-
fýndan  “Müftü  ile  oturan  ucube  “  baþlýðý  altýnda
1576/77-11580  yýllarý  arasýnda  yapýlmýþtýr.  

16. yy da Osmanlý
Hýristiyanlara ve
Yahudilere bütün
kapýlarýný açmýþ ve
diðer dinlere mensup
halklara görülmemiþ
bir tolerans göster-
miþti.



Merkez: Leibnizgasse 5, 1100 Wien Tel.: 971 87 41 Sube:
Taborstr. 17B Wien Tel.: 276 41 73 

www.antalyajuwelier.at
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Wien  Energie  Evi’nde  gösteri

Sihirbaz  Christian  ve  Viyana
Sihirbazlar  Kulübü  Üyeleri  iþbir-
liðiyle...

27 Nisan- 17 Haziran 2005
tarihleri arasýnda Viyana 6. böl-
gesi Mariahilferstr. 63’de bulu-
nan Wien Energie Evi’nde gör-
sel yanýlgý ve sihirbazlýk gösteri-
leri sergilenmekte.
Neubaugasse duraðýnda bulu-
nan Wien Energie Evi’ne 13A,
14A otobüsleri ve U3 metro-
suyla ulaþabilirsiniz. 

Açýlýþ  Saatleri:

Pazartesi-  Çarþamba: Saat
9´dan 18´e kadar 
Perþembe: Saat 9´dan 20´e
kadar
Cuma: Saat 9´dan 15´e kadar

Gözlerinize  inanamayacaksýnýz!

Uzun süredir beklenen ve M.C.
Escher’ in, dev kaleydoskop, at
layan ve deðiþen fantom resim-

ler, dönen yuvarlak levha (bu
siyah- beyaz ama dönerken
çeþitli renklere bürünen yuvar-
lak bir levhadýr) ve dýþ bükey
görünen iç bükey maske gibi,
„Ýnanýlmaz aletler“ ile yaptýðý,
ilginç ve eðlenceli desenlerden,
hologramlardan ve bir sürü 3
boyutlu veya sonradan görü-
nen resimlerden oluþan bu ben
zersiz gösteriye siz de 27 Ni
san´dan itibaren þahit olun. 
Gözlerinize inanamayacaksýnýz! 

Görsel  yanýlgý  nedir?

Görsel yanýlgý, algýlama duyu-
muzun yanlýþ algýlamasýyla olu-
þur. Görsel bir yanlýþa baktýðý-
mýzda, algýlama duyumuz onu
gerçekte olmadýðý halde, ger-
çekmiþ gibi kabul eder.
Buna sebep ise gözlerimizden
beynimize giden yoldur. Beyni
miz çevremizden gelen birçok
görsel sinyalin, hangisini algý-
layýp hangisini algýlamayacaðý-
na karar vermek zorundadýr. Bu
nun sonucunda tuhaf sihirler
ortaya çýkabilir. Ýþin ilginç tarafý

ise bir görsel yanýlgýyý, her insa-
nýn farklý algýlamasýdýr. Bir insa-
nýn görebildiði bazý þeyleri diðe
ri göremeyebilir. Bu gibi olayla-
ra daha tam olarak bilimsel bir
açýklama getirilememiþtir. 

Biliyor  muydunuz….?

… bir görsel yanýlgýnýn gerçek
nedeninin bakýþ açýnýz olduðu-
nu? Günlük hayatýmýzda bir
resme, tabloya veya televizyona
bakarken, resim tamamiyle düz
olmasýna raðmen, onu beyni-
mizde üç boyutlu olarak algý-
lamaktayýz.

… eskiden çan kulelerinin yu
karýya doðru sürekli geniþletile-
rek inþaa edildiðini? Aksi tak-
dirde, kuleye yakýndan bakýldý-
ðýnda sanki üst kýsmýna doðru
sivriliyormuþ gibi görünürdü.   

… birçok insanýn sað gözüyle,
sol gözünden daha iyi görebil-
diðini? Bu yüzden, eskiden hep
yolun  solunda ata binilirmiþ.
Daha sonra, arabalar da sol ta

rafta kullanýlmýþ. Bu yüzden da
ha birçok ülkede halen sol þerit
kullanýlmaktadýr.

…18. Yüzyýlda insanlarýn, para-
sýzlýktan evleri cadde kenarlarý-
na yaptýklarýný? Bu þekilde ev,
ileriye doðru bakýldýðýnda sanki
birden fazla kattan oluþuyor-
muþ gibi gözüküyordu. Halbu
ki, bunlarýn arkasýnda çoðu za
man küçük bir ev bulunuyordu.

… gözbebeðimizin herþeyi ters
gördüðünü ve 200 milyon ýþýða
hassas hücreden oluþtuðunu?
Bu resim ancak beynimize ulaþ-
týðýnda düze çevriliyor ve düz-
gün algýlamamýz saðlanýyor. Bu
yüzden görsel yanýlgý, gözü-
müzden deðil beynimizden kay
naklanýyor.

Kaynak:  Günther  Hösele  

Gösteri:
„Görsel  yanýlgý  ve  sihirbazlýk“

Pazartesi-  Çarsamba: Saat
9´dan 18´e kadar 
Perþembe: Saat
9´dan 20´e kadar
Cuma: Saat 9´dan
15´e kadar
Wien Energie Haus
Mariahilferstr. 63
A-1060 Wien

Giriþ  ücretsizdir!

Sihirbaz  Christian
ve  Viyana  Sihirbaz-
lar  Kulübü  Üyele-
ri’nin  aktüel  þovlarý-
nýn  film  gösterileri:

Her Perþembe (tatil
günleri hariç) 28
Nisan´dan 16 Hazi
ran´a kadar, saat
13´den 20´e kadar,
Wien Energie Evi’
nin alt katýndadýr.

Giriþ  ücretsizdir!

“Görsel yanýlgý ve sihirbazlýk“
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Viyana’da Türk tiyatrosunu yaþatmak
Viyana-  Uzun yýllar
önce bu ülkeye
gelip tüm güç-
lerini çalýþmaya
vermiþ insanla-
rýmýz arasýnda
sadece iþçiler de
ðil çok az da ol
sa kendini sanata
adamýþ, sanatla iç
içe bir yaþam sürdür
müþ olanlar da
var. Bu
g ü n

artýk bu ülkede kültür ve sanat-
la ilgilenen ve sayýlarý gittikçe
artan ikinci, üçüncü nesil Türk
ler onlarýn açtýklarý yolda ilerli
yorlar. 
Öncü görevini üstlenen bu kiþi-
lerden birisi de bir Ýstanbul’lu
olan Aret Güzel. Neredeyse o
tuz yýlý aþkýn bir süredir Viya
na’da ‘Akzent Teater’i’ yöneten
Aret Güzel’i ve faaliyetlerini siz-
lere tanýtabilmek için kendisiyle
bir söyleþi yaptýk.
Y.V: Sayýn Güzel önce kýsaca
kendinizi tanýtýr mýsýnýz?
Güzel: 1974 yýlýnda Viyana’ya
geldim. Max Rainhart’da tiyat-

ro eðitimi aldým. Daha son-
ra deðiþik tiyatrolarda
oynadým ve oyunlar
sahneye koydum. 89’
da TÜ adlý bir tiyatro
kurdum ve Türkçe o-
yunlar sergilemeye
baþladým. 
Y.V: O yýllarda burada

yaþayan Türklerin tiyat
roya ilgisi nasýldý?

G ü z e l :

Kurduðum ilk tiyatro gezgin ti-
yatro idi. Viyana’nýn deðiþik
semtlerini dolaþýp oyunlar
sergiliyorduk. Bu büyük bir or-
ganizasyon gerektiriyordu. O
yýllarda burasý çýktý karþýma. Ka-
lýcý bir tiyatro farklý tabii. Ama
senede bir iki oyun sahneye
koyduk. Önceleri pek ilgi yoktu,
sokaklarda bilet sattýðýmýzý ha
týrlýyorum. Ama 1989’larda çok
tutuldu. Hedef kitle burada
yaþayan iþçi ve iþçi aileleriydi. 
Daha sonra bu tiyatronun yö
netimini devraldým. Ondan son
ra da sadece Türkler deðil bura-
da yaþayan tüm etnik gruplara

yönelik oyunlar sahnelemeye
baþladýk. Tüm etnik gruplara e-
þit olarak hitap edip tüm sanat
dallarýnda bir þeyler ortaya koya
bilmeyi, mümkün olduðunca
geniþ bir kitleye ulaþabilmeyi
istedik. 
Y.V: Sadece oyunlar mý sergili
yorsunuz?
Güzel: Hayýr, burada sanatýn de
ðiþik dallarý müzik, sergiler, oku
ma akþamlarý da düzenleniyor.
Y.V:  Bu tiyatroyu kurmaktaki
amacýnýz neydi?
Güzel: Viyana’da yaþayan ve
deðiþik kültürlerden gelen in-
sanlarýn sanat çerçevesi içinde
buluþup kaynaþmalarý asýl ama-
cýmýz. Ama tiyatro için lisan çok
önemli. Halka inebilmek için ti-
yatro zor bir sanat dalý. Bence
hava, su kadar da önemli. 
Y.V: Son yýllarda ilgi arttý mý?
Güzel: 1989’lu yýllarda biraz
önce deðindiðim gibi sokaklar-
da bilet satýyorduk, insanlarý
gelmeleri için ikna etmeye çalý-
þýyorduk. Son 15 yýlda muhte-
þem güzel bir kitle oluþtu. Genç
ler büyük potansiyel oluþturu
yor.
Y.V: Gelecekle ilgili projeleriniz
neler?
Güzel: 2006’dan itibaren bir

gençlik tiyatrosu kurup seyirciyi
de aktif hale getirmeyi, yetene-
ði olanlarý eðitip tiyatroya kat-
mayý düþünüyoruz. Burada bu
çalýþma için bir yer düzenliyo-
ruz. Bir deneme sahnesi olacak. 
Türkçe-Almanca iki dilli oyunlar
hazýrlamayý düþünüyoruz. Artýk
yeni nesillerin Almanca sorunu
yok. Ayrýca çocuklarýn da tiyat-
roya ilgisini çekmeyi planlýyo-
ruz. 
Ekim’den itibaren de Masal ve
Meddah programlarý oluþtur-
mak istiyoruz. Son yýllarda ço
cuklar bilgisayar baðýmlýsý oldu-
lar. Halbuki masallar onlarýn
hayal dünyasýný harekete geçire
bilecek çok güzel  ve önemli et
kenler. 
Y.V:  Ziyaretçi oranýnýz nasýl? 
Güzel:  Yaklaþýk yüzde 70-80 ka
pasiteyle çalýþýyoruz. Bu da 15-
20 bin kiþi demek. Senede 220-
230 akþam sahne açýlýyor. Bu
memnuniyet verici bir rakam.
Ama ilerde çocuklara yönelik
sosyal içerikli, savaþ, yabancý
düþmanlýðý gibi konularda kar-
þýlýklý fikir alýþveriþi yapýlabilecek
programlar da düzenleyerek bu
sayýyý artýrmayý planlýyoruz. 
Y.V: Bugüne kadar sahne alan
sanatçýlar arasýnda kimleri sa-
yabilirsiniz?
Güzel:  Her ülkeden çok sayýda
sanatçý var ama Türklerden Gen
co Erkal, Nükhet Duru, Halit
Akçatepe, Haldun Dormen, Yýl-
dýz Kenter, Aziz Nesin, Erol Ev-
gin, Metin Serezli, Müþfik Ken-
ter þu anda aklýma gelenler.

Y.V: Baþarýlarýnýzýn devamýný
diliyoruz Sayýn Güzel.
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Yunanistan’da Ýsa’yý hint kenevi
ri (uyuþturucu)  üzerinde sörf
yaparken gösteren karikatürü
yüzünden geçen ay gýyabýnda
6 ay hapse mahkum edilen A
vusturyalý Gerhard Haderer,
Temyiz Mahkemesi tarafýndan
aklandý. Atina Temyiz Mahke
mesi, Alman Stern Dergisi’ne
de çizen Haderer’in kitabýnýn
‘dine küfür etmediðine’ karar
vererek, hapis cezasýný ve ‘Ýsa’
nýn Hayatý’ adlý kitaba Yunani-
stan’da getirilen satýþ yasaðýný
kaldýrdý. 
‘Ýsa’nýn Hayatý’, Ýsa peygambe-
rin hayatýna mizahi açýdan
bakan bir karikatür kitabý.
Gerhard Haderer Türk insanýný
AB karþýsýnda köpek pozisyonu-
na soktuðu için büyük  tepki
toplamýþtý. Yanda Yeni Vatan
Gazetesi’nin bu konuda geçti-
ðimiz yýl sayý 49’da yayýnlanan
haber ve yorumu yeralýyor.

Terbiyesiz karikatürcü Yunanistan’da son anda aklandý!
Türk  insanýný  AB  karþýsýnda  köpek  pozisyonunda  çizerek  büyük  tepki  toplayan  Avusturyalý  karikatürcü  GERHARD  HADERER
Yunanistan’da  Ýsa’yý  hint  keneviri  üzerinde  sörf  yaparken  gösteren  karikatürü  yüzünden  6  ay  hapse  mahkum  edildi.  AB  ülkelerinde
tutuklanma  kararý  çýkmasý  beklenirken  geçen  hafta  Yunanistan  Temyiz  Mahkemesi’nin  Avusturyalý  Gerhard  Haderer’i  aklamasý  þaþkýn-
lýkla  karþýlandý.

BÝROL KILIÇ
Viyana-  Resmini yukarýda gör-
düðünüz, Almanya'nýn ünlü
haftalýk dergisi "STERN"in (23.
9. 2004/Sayý 40/Sayfa 21) Türk
leri  "köpek pozisyonu"nda gös
teren karikatürü yayýnlamasý,
"Yayýncýlýk Ahlaký ve  Ýlkeleri” a-
çýsýndan tehlikeli, ýrkçý ve alçak-
ca  bulundu. Karikatürdeki kapý
üzerine, uydurularak güya A-
rapça'ya benzetilmeye çalýþýlan
fakat  Almanca  yazýlmýþ  “SPE-
ZIELLE EINGANG”, Türkçesi ile
“Özel  giriþ” sözünün yazýlmýþ
olmasý, Türklere köpek  kapýsý
nýn  reva görüldüðünü ifade e-
diyor. Karikatürde  Türkler,  kö
pekler için yapýlmýþ “özel giriþ”
kapýsýndan  sýkýþarak zorla geç
me mücadelesi veren köpeðe
benzetilmeye çalýþýlmýþ. Bu kari
katürde açýkca Türkler bir alt sý

nýf insan pozisyonuna sokul-
muþ.  
Ýkinci Dünya Savaþý’ndan önce,
Hitler zamanýnda, özellikle
1920'lerden sonra yayýnlanan
"Stürmer"  adlý  Nazi  dergisi  o za
man Yahudileri, iþte yine bu say
fada resmini bastýðýmýz gibi,
elinde býçak, Almanlarý kesen
canavar þeklinde gösteriyordu.
Sonuçta; canavarca,  6 Milyon
insan gaz odalarýnda katledildi.
Alman ve Avusturyalý Naziler
dünyanýn en büyük katliamýn-
da baþrol oynadýlar. "STERN"
Dergisi,  bir Nazi dergisi olan
"STÜRMER" Dergisi gibi Alman
kamuoyunu, Türkleri köpek þek
line  sokarak “Siz de Türklere
köpek muammelesi yapýn!” di-
ye aþaðýlayarak, ýrkçýlýk yaparak
kýþkýrtmýyor mu acaba? Böyle
aþaðýlayýcý ve hatta Türkleri

köpek þekline sokan karikatür-
ler, geçtiðimiz yýl AB'ye giren Po
lonya, Çek, Macar ve Slovak mil
letleri için yapýlmadý. Gerhard
Haderer adlý Avusturyalý karika-
türcünün imzasýný taþýyan belli
ki çok düþünülüp, özenip beze-
nerek çizilmiþ bu karikatür neyi
anlatýyor?  Stern gibi bir dergi-
nin böyle bir karikatürü basma-
sý tamamen ruhlarýnýn derinlik-
lerinde yatan ve devamlý gizle-
dikleri "pis bir ýrkçýlýk" olabilir mi
acaba? Acaba onlar ýrkçýlýklarý-
ný muhafazakarlýðýn, dindarlý-
ðýn, liberalliðin veya solculu-
ðun arkasýna mý gizliyorlar? A
caba hasta bazý kafalarda, Av
rupa'da yaþayan Türkler için
"toplama kamplarý" yaratma
senaryolarý mý geçiyor?  Türki
ye’nin  Avrupa Birliði’ne girmek
istemesinin tek nedeni, daha
medeni, hukuk devletine ve in
san haklarýna saygýnýn olduðu
bir birliðe katýlmak deðil midir?
Türkiye'yi medeni , insan hakla-
rýna saygýlý bir hukuk devleti
yapmayýp "Siyaset-Bürokrat-Ta-
rikat-Ticaret-Futbol-Banka" maf
yasý haline sokan ÖZELLÝKLE
SON 50 yýlda görev yapmýþ (is-
tisnalarý olmakla birlikte) Türk
politikacýlarýna, bürokratlarýna,
kaba memurlarýna ve yandaþla-
rýna “Size lanet olsun!” demek
farz deðil midir acaba? Bizi bu
hallere düþürdüler!   Bu arada
iþin komik tarafý, karikatürü çi
zen GERHARD  HADERER    adlý
Avusturyalýnýn kýzý bir Türk er-
kekle evliymiþ ve güya çok mut
luymuþ. O yüzden Haderer adlý
karikatürcü, Türk düþmaný ve
ýrkçý olamazmýþ. Bunu diyen
Stern Yazý Ýþleri  Müdürü Tho-
mas Osterkorn. Hem suçlu
hem güçlü olan Thomas  Oster
korn,  hem de terbiyesizlik yapý
yor, özür dilemiyor, üstüne üst-
lük bunu güzelce kapatmaya
çalýþýyor. Peki biz soruyoruz:
Espri ve mizah çizgisinin bel

altýnda olduðu, Türkleri “köpek
yerine” koyarak böyle aþaðýlýk
bir karikatürü çizen “Haderer”
adlý bey mi yoksa STERN Dergi
si’nin Sorumlusu Osterkorn mu
köpek? 
Onlar deðilse kim? 
Birileri  gerçekten  köpeklik  ya-
pýyor  ama  kim  ?

Burada köpek sizce kim?!

r 

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

Stern Leserbrief

Karikatürün alt kýsmýnda
Arapça’ya benzetilerek yazýlmýþ
Almanca iki kelime “Spezielle
Eingang”, Türkçesi ile “Özel Giriþ”
yani ev hayvaný olan köpekler için
yapýlmýþ özel kapý.

Yeni Vatan 49. sayýsýnda Haderer’i manþet yapmýþtý!

Gerhard Haderer
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Wien Energie Spor Haftasý’n-
da, Wien Energie Evi bakýn
sizlere daha neler sunuyor.
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Türk okurun mektubu düþündürücü…

Kurier: “Ýstanbul Viyana olmayacak!”

Viyana-  Tirajý günde 254 bin
olan liberal eðilimli Kurier
Gazetesi'nin geçtiðimiz günler-
deki bir sayýsýnda, yukarýdaki
baþlýk altýnda “Misafir yorum-
cu” köþesinde yayýmlanan Banu
Mukhey imzalý yorumun çeviri-
si þöyledir:
“Benim gözümde, bundan kýsa
süre öncesine kadar, yalnýz
Ýstanbul, Ankara ve Bodrum’
dan oluþan bir ülkeden geliyo-
rum. Tezatlarla dolu, siyah çar-
þaflý kadýnlarýn yanýnda beyaz
mini etekli, dövmeli ve her yeri
küpeli kýzlarýn dolaþtýðý yerler
buralar. Birkaç Lira'ya dev bir
porsiyon kebabýn, birkaç adým
ötede ise bir avuç dolusu Do
lar'a azýcýk Sushi’nin yendiði bir
þehirden geliyorum. Geçen yýl,
Türkiye’nin doðusuna yaptýðým
on iki günlük bir gezide vataný-
mý ne kadar az tanýdýðýmý anla-

dým. Ankaralý on üç kýz bir mi
nibüsle Türkiye’yi baþtan baþa
dolaþtýk. Bizi, benzin aldýðýmýz
hiç bir benzin istasyonunda
‘’çaylarýný’’ içmeden býrakmadý-
lar. Salt sihir etkisi býrakan yer-
leri, daðlarý, çayýrlarý, þelaleleri,
kar ile güneþi ayný gün içinde
gördüm. Sakinlerinin, Arapça,
Kürtçe ya da yarým yamalak
Türkçe konuþtuðu köylerden
geçtim. Mezopotamya’ya ka
dar gittim. Ýtiraf etmeliyim ki,
Mezopotamya’nýn bir bölümü-
nün Türkiye’de bulunduðunu
bilmiyordum. 
Gençlerin bu kadar çok olmasý-
na þaþýrdým; herkes hareket
halinde ve renk cümbüþü için-
deydi. Caddeler hep kalabalýk,
dükkanlar hep açýktý. Burada
misafirperverliðin yeni bir boyu
tunu tanýdým ve benim þimdiye
kadar tanýdýðým Türkiye’den,
çok daha farklý kurallarýn hakim
olduðunu gördüm. Bazen ken-
dimi, kendi vatanýnda kendi in

sanlarý ile konuþmak için tercü-
mana ihtiyaç duyan bir yabancý
gibi hissettim.
Ýtiraf ediyorum; bundan on yýl
önce Avusturya’nýn AB’ye katý-
lýmýna karþý oy kullanmýþtým. A
vusturya’nýn diðerlerinden fark
lý, kendine özgü, küçük ve se
vimli  bir ülke olduðunu düþü-
nüyordum. Ne para birimini, ne
de ekonomiyi diðer ülkeler ile
paylaþmak istiyordum. Uzun
süre Þilin’in eksikliðini hisset-
tim. Yine itiraf ediyorum; kalbi-
min derinliklerinde, Türkiye’yi
de paylaþmak istemiyorum.
Onu tezatlarýyla, olduðu gibi
muhafaza etmek dileðim. ‘’Be
nim’’ Türkiye’min Brüksel’de
kendi karakterini kaybedece-
ðinden korkuyorum.
Türkiye, AB’de zamanla gele
neklerini kaybedecektir, bunun
karþýlýðýnda diðer ülkeler biraz
daha gelenekselleþecektir. 
Birçoklarýnýn kafalarýnda oluþ-
muþ olan Türkiye’ye iliþkin çar-

pýk tablo, AB içinde düzelecek-
tir. AB ülkelerine giden Türk
lerin, AB ülkelerinden de Türki
ye’ye gelenlerin sayýsý artacak-
týr. Yaþlanan AB nüfusu birden
bire büyüyecek, gençleþecektir.
Emekli maaþlarý güvenceye alý-
nacak, ekonomi zenginleþecek-
tir. Türklerin canlý mizacý ve
sýcaklýðýnýn, Batý’ya pek fazla
bir zararý olacaðýný sanmýyo-
rum.
Viyana Ýstanbul olmamalý mý? 
Zaten olmayacak, nasýl ki Ýstan-
bul, Viyana olmayacaksa...
Böylece yavaþ yavaþ, kendi kim-
liðini kaybetmeden, daha dina-
mik, daha kozmopolit, daha
renkli bir Avrupa’nýn oluþmasý-
na katkýda bulunacak, AB üyesi
bir Türkiye’nin hayalini kur-
maya baþlýyorum. Kendi kimli-
ðini kaybetmemiþ bir Türki
ye’nin... 
Ama niçin kaybetsin ki? Avus-
turya da, AB’de kimliðini kay-
betmedi. 

Mardin Midyat’ta, Süryanilerden ilk 1 Nisan Bayramý!
Mardin- Türkiye’de ve Avrupa’-
da ve özellikle de Avusturya’da
yaþayan Süryaniler, ilk kez Ba-
har Bayramý’ný kutladýlar. 
Mardin'in Midyat Ýlçesi'nde
yaþayan Süryani Cemaati, Ýran,
Irak, Suriye ve Avrupa ülkelerin-
den gelen Süryanilerle birlikte
kendileri için yeni yaþamýn be-
reketini, günahlardan arýnmýþlý-
ðý, temizliði ve sevinci ifade e-
den 1 Nisan Bahar Bayramý'ný
kutladý. Midyat'taki Mor Hobel
ile Mor Abrohom Manastýrý ya-
kýnýndaki açýk alanda toplanan
Süryanilerin kutlamasý Midyat
Kiliseler Birliði Korosu'nun oku-
duðu ilahilerle baþladý. 
Kutlamada daha sonra folklor
gösterileri yapýlarak, yerel sa-
natçýlar þarkýlar söyledi. 
Turabdin Süryani Metropoliti

Genel Sekreteri Yusuf Bektaþ,
bu festivalin Avrupa ülkeleri ile
Ýran, Irak ve Suriye'de yaþayan
Süryanilerce her yýl kutlandýðý-
ný, ancak Türkiye'de ilk kez kut-

ladýklarýný belirtti. Aktaþ, þöyle
konuþtu: ”Yaþanan terör ortamý
ve insanlarýn birbirlerine farklý
bakýþlarý nedeniyle bugüne ka-
dar kutlamadýk. Ancak Türki-

ye'deki olumlu geliþmelerle bir-
likte, biz de kutlama kararý al-
dýk. Tüm Süryani Cemaati bira-
raya geldi. Bu bizim için çok ö-
nemli. Türkiye'deki bu olumlu
hava, Süryaniler içinde de o-
lumlu tepki bulacak. 1 Nisan
bizim için doðanýn canlanýþýnýn
sembolüdür. Türkiye kamuo-
yunda az tanýnan Süryaniler bu
festival ile kendilerini tanýtacak.
Bundan sonra her yýl kutlayaca-
ðýz.” 
Kurulan çadýrlarda fotoðraf ve
el sanatlarý sergileri açýlýrken,
kutlamaya Süryani ileri gelenle-
ri ile Avrupa Komisyonu Türkiye
Temsilcisi Sema Kýlýçer de katýl-
dý. 
Kutlamaya, Avrupa'dan yaklaþýk
3 bin Süryani’nin katýldýðý bildi-
rildi.
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Þiddet içerikli haberlerimin top-
lumda derin izler býraktýðý için
yayýmlanmadýðýný bana söyle
yen haber müdürüme sitem et
miþtim bir zamanlar... 

Hatta, kanlý resimlerin gazete o
kuyucusunun midesini bulandýr
dýðýný söylediðinde “Yuh yani”
demekten kendimi alamamýþ-
tým o günkü kafayla... 

Aradan yýllar geçti... 

Deli  Yürek ile baþlayýp Kurtlar
Vadisi  ile devam eden þiddet
içerikli  diziler oluþmaya baþla
yýnca, aklý selim bazý kiþiler çý-
kýp, bu tür dizilerin özellikle
gençler ile çocuklarý özendirdi-
ðini savundular.... 

Tabi bende kafa deðiþmemiþ.... 

“Abartýyorlar” demekten ken-
dimi alamadým... 
Bu kadar kendimden emin
olmamý ortaokula giden oðlu-
mun davranýþlarýna borçlu-
yum... 

Yanýlmýþým meðer... Hem de ne
yanýlma... 

Sultanbeyli  Mareþal  Fevzi  Çak-
mak  Ýlköðretim  Okulu'nda  oku-
yan oðlumun, okuldaki bazý
öðrenciler tarafýndan hýrpalan-
dýðýný söyleyen eþimin sözlerini,
“Olur  öyle  þeyler..  Çocuk  bun-
lar...  Normaldir”  diyerek geçiþ-
tirdim... 

Ýki gün sonra, þikayetler artma-
ya baþlayýnca, çocuða bir sora-
yým dedim... 

Eyvah eyvah.... 

Bir dokun bin ah iþit derler ya...
Çocuk anlatmaya baþladý... 

“Beni  ve  bazý  sesssiz  çocuklarý
kendi  aralarýnda  organize  ol-
muþ  bir  kaç  kiþi  sürekli  tehdit  e-
diyor...  Tuvalet  kapýlarýnda  kýz
çocuklarýna  kötü  kötü  hareket-
ler  yapýyorlar”  

Aman Allahým... 

Apar topar ertesi gün okula
gittim... Bir iki öðretmen ve
müdür yardýmcýsýna durumu
izah ettim... 
Kendi aralarýnda “Çete” kuran
çocuklarýn tek tek isimlerini o-

kuldaki yetkililere bildirdim... 

“Tamam  biz  hallederiz” sözleri
üzerine, güvenle dönüp evime
geldim. Herhangi bir yaramaz-
lýðýn olup olmadýðýný sormak
için, iki gün sonra tekrar okula
gittim... 

Görüþtüðüm bazý öðretmen ve
veliler, konuyu okulun müdürü-
ne ilettiklerini, fakat konuyla il-
gilenilmediðini söyleyince, mü-
dür yardýmcýsýna durumun ve-
hametini tekrar bildirip okul-
dan ayrýldým... 

Dün oðlumu okuldan almaya
gittiðimde sanki dünya baþýma
yýkýldý... 

Beni gören oðlumun arkadaþ-
larý, “Amuca,  burda  bazý  ço-
cuklar  senin  çocuðundan  haraç
alýyorlar” demezler mi... 

Haydaaa... Oðlumu kenara
çekip, bu durumdan neden
haberimin olmadýðýný sordu-
ðumda, “Baba  söylersem  beni
öldüreceklerini  söylediler”  de-
mez mi... 
Çocuðumun elini tutup okulun

bahçesine girdim...  Okul  çete-
sinin  reisi tam karþýmda dur-
maz mý... Oðlum paniklemeye
baþladý... 

“Oðlum korkma” deyince, göz-
yaþlarý içerisinde anlatmaya
baþladý...

“Baba  býçaðý  var  bunun...  Beni
býçakla  korkutuyorlar...  Bunun-
la  birlikte  üç  kiþiler.  Hergün  ba-
na  verdiðin  2  milyon  harçlýðýmý
benden  alýyorlar.  Bu  hafta  so-
nuna  kadar  10  milyon  lira  ver-
mezsem  benim  gýrtlaðýmý  kese-
ceklermiþ”...  

Etrafýmýz bir hayli kalabalýk...
Þöyle bir baktým... Þikayet etti-
ðim öðretmen ve müdür yar-
dýmcýlarý da bizi dinliyorlar... 

Ýçime düþen bir acýnýn hýrsýyla
çocuðun kulaðýný tutup çeker-
ken, orda bulunan ne kadar
öðretmen varsa çocuðu koru-
ma altýna almazlar mý? 

O sýrada kirli  sakalýyla temizlik
görevlisini aratmayan okulun
müdürü de teþrif edip, “Ta-
mam  yavrum  sen  git”  diyerek
evine gönderdi okul  çetesinin
reisini..

Durumu kendisine anlatmaya
çalýþýrken, beni dinleme zah-
metine bile katlanmadan çekip
gitti okulun kapýsýný suratýma
çarparak... 

Sinir krizi geçirmek üzereyim...
Gazeteci  olduðumu,  sadece
çocuðum  için  deðil,  özellikle
kötü  muameleye  maruz  kalan
o  kýz  çocuklarý  için,  olayýn  üze-
rine  gideceðimi,  vs...  vs...                

Sitem dolu sözlerim, yanýma
yaklaþan bir öðretmenin “Bu
dizilerin Allah belasýný versin.
Bu  yaþta  bile  Çakýr'a,  Polat'a  ö-
zeniyorlar”  sitemi ile kesildi...

Ýþte Türkiye’nin neden Siyaset-
Bürokrat-Tarikat-Ticaret-Medya
mafyasýnýn içinde olduðunun
cevabý. 
(DKM)

Kurtlar  Vadisi  mi  yoksa
HHAAYYVVAANNLLAARR  VVAADDÝÝSSÝÝ  MMÝÝ!
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Y.  Vatan:  Kýsaca  kendinizi  taný-
tabilir  misiniz,  kimdir  Melek  Eþ?

Melek  Eþ: 1960’lý yýllarda ai-
lemle birlikte “Gastarbeter-
kind” olarak Viyana’ya geldim.
O zamanlar 4 yaþýndaydým. 3
yýl Viyana’da yaþadýktan sonra,
ilkokulu Türkiye’de okumam i-
çin ailem Isparta’ya gönderdi.
Ýlkokul bitince Viyana’ya dön-
düm ve ortaokulu okudum. Or-
taokuldan sonra ise, tekrar Tür-
kiye’ye gittim. Çocukluðum ve
gençliðim Viyana, Türkiye ara-
sýnda geçti diyebilirim. 20 ya-
þýmdan beri de, sürekli olarak
Viyana’da yaþýyorum. Burada
bilgisayar, muhasebe gibi çeþit-
li alanlarda kurslara katýldým.
Bir süre muhasebe alanýnda ça-
lýþtýktan sonra, yapmak istedi-
ðim iþin bu olmadýðýna karar
verdim. Sosyal bir insaným ve
gönüllü olarak insanlarýn so-
runlarý ile ilgileniyor, tercüman-
lýk yapýyor, onlara yardýmcý ol-
maya çalýþýyordum. Daha sonra
bir gazetede yayýnlanan “Ýnteg-
rasyon Ýnfo Service” ile ilgili bir
iþ ilanýna baþvurdum; yaþlýlarla
ilgili bir projede çalýþacak ele-
man aranýyordu.
Bu projeyle birlikte, sosyal alan-
da profesyonel olarak çalýþma-
ya baþladým. Önce 3 aylýk bir e-
ðitimden geçtik; yaþlýlarla ilgile-
nen kurumlarý, onlara nasýl da-
nýþmanlýk ve yönlendirme yapa-
bileceðimizi öðrendik. Sonra da
randevular alarak tek tek evleri
dolaþýp yaþlýlarýn saðlýk, sosyal
ve ekonomik alanlardaki sorun-
larýný kaðýda döktük. Bu iþ çok
hoþuma gitti. Hala yaþlýlarla
ilgili çalýþmalarýmý severek sür-
dürüyorum. 

Y.  Vatan: Fakat  yürütülen  pro-
jeler  genellikle  “Avusturya  Va-
tandaþý”  yaþlýlara  yönelik!

Melek  Eþ: Evet haklýsýn. Ama
artýk bizim yaþlýlarýmýz için de
birþeyler yapmak gerekiyor. Bu-
raya ilk gelen göçmenlerden o-

luþan yaþlý bir kuþak var artýk
Avusturya’da. Bunlarýn içerisin-
de çok sayýda da Türk var. Bu
insanlarýn çoðu Almanca bilmi-
yor. Bu nedenle, sorunlarýný
kendileri çözemiyorlar. Özellikle
saðlýk ile ilgili sorunlarý oluyor.
Emekli olduklarý için bütün gün
evdeler, gidecek bir yerleri yok;
özellikle kadýnlar, sürekli dört
duvar arasýnda.  Ve gençler ta-
rafýndan “iþe yaramaz” olarak
görüldükleri için horlanýyorlar.
Çoðu Türkiye’ye geri dönmek
istiyor. Ancak saðlýk ve sosyal
güvenceleri olmadýðý için döne-
miyorlar. 

Y.  Vatan: Peki  bunlara  yönelik
bir  proje  var  mý  gündemde  ?

Melek  Eþ: Aslýnda daha önce
böyle bir proje çalýþmasý yaptýk.
Ancak destek alamadýk. Yaþlýla-
rýn buluþup bütün günlerini ge-
çirebilecekleri, sorunlarýný pay-
laþabilecekleri bir merkez oluþ-
turmayý planlamýþtýk. Hala pro-
je gündemde, eðer gerekli des-
teði bulabilirsek hayata geçire-
ceðiz.
Y.  Vatan: Þu  anda  çalýþtýðýnýz
diðer  bir  proje  de  “Bölge  Me-
najerliði  Projesi”.  Nedir  “Bölge

Menajerliði”  ?  

Melek  Eþ: Bölge Menajerliði P-
roje’si (Grätzel Management),
Avrupa Birliði tarafýndan maddi
olarak desteklenen pilot bir p-
rojedir. Avrupa Birliði 2. ve 20.
Viyana’nýn belirli kesimlerini,
bölgenin yaþam standartlarýný
yükseltme, ekonomiyi düzelt-
me ve çevre düzenlemesi için
hedef bölge olarak seçmiþtir.
Bölge Menajerliði Projesi kap-
samýnda, bu bölgelerin geliþti-
rilmesi için teþvik yardýmlarý
sunulmaktadýr. 

Proje bölge danýþmanlýðý,
Avrupa Birliði, MA25 (Gebiets-
betreuung), Wiener Wirt-
schaftsförderungsfonds ve
Wissenschaftszentrum Wien
destekleri ile 2002 yýlýnýn baþýn-
da kurulmuþtur. Projenin mad-
di sorumlusu Wiener Wirt-
schaftsförderungsfonds’ dur
(WWFF). 

Y.  Vatan: Peki  sizin  projedeki
göreviniz  nedir,  neler  yapýyor-
sunuz  ?

Melek  Eþ: Kadýnlar Kültür Mer-
kezi (Frauenkulturtreff) Proje

Sorumlusu olarak çalýþýyorum
ve aðýrlýklý olarak göçmenlerle
ilgileniyorum. Göçmen kadýnla-
rýn evlerinden çýkarýlýp topluma
entegrasyonlarýnýn saðlanmasý
düþüncesi ile oluþturulmuþ bir
“kadýnlar kahvesi” aslýnda Ka-
dýn Kültür Merkezi. Kadýnlar i-
çin deðiþik etkinlikler düzenli-
yoruz. Pratik Almanca kurslarý
(Tandem gruplarý), geziler, de-
ðiþik mutfaklarýn tanýtýldýðý ye-
mek günleri gibi. Yapýlan tüm
etkinlikleri derneðe gelen katý-
lýmcýlarla birlikte organize edi-
yoruz. Böylece hem sorumlu-
luklar paylaþýlmýþ oluyor, hem
de kadýnlarýn kendine güveni
artýyor; deðiþik yeteneklerini
geliþtirme fýrsatý buluyorlar.
“Tandem Gruplarý” adýný verdi-
ðimiz baþka bir çalýþma daha
yaptýk geçtiðimiz aylarda. Bir-
birlerinin dillerini öðrenmek is-
teyen kadýnlarý biraraya getir-
dik. Mesela Almanca öðrenmek
isteyen bir kadýnla, Türkçe öð-
renmek isteyen bir kadýný bu-
luþturduk. Önceleri dernekte dil
öðrenmek için buluþan kadýn-
lar, daha sonralarý birbirlerinin
kültürlerine ilgi duymaya ve bir-
birlerinin evlerine gidip gelme-
ye baþladý. Bunlarýn entegras-

Viyana’da kadýnlar kahvesi !
Melek Eþ
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yon için olumlu çalýþmalar ol-
duðunu düþünüyorum. 

Y.  Vatan:  Proje  kapsamýnda
þimdiye  kadar  gerçekleþtirilen
ve  bundan  sonra  gerçekleþtiril-
mesi  planlanan  diðer  etkinlikler
nelerdir?  

Melek  Eþ: Grätzel Management
6 ayda bir bölge formu çerçe-
vesinde toplanýyor ve katýlýmcý-
lara daha önce yapýlan etkinlik-
lerle ilgili bilgi veriliyor. Yeni ya-
pýlacak etkinlikler de, genellikle
bu toplantýlarda katýlýmcýlarla
birlikte kararlaþtýrýlýyor ve her
etkinlik için bir çalýþma grubu
oluþturuluyor. 
Þimdiye kadar yapýlan çalýþma-
lar arasýnda; yýlda bir kere yapý-
lan bölge þenliðini (Grätzel
Fest), gezileri, dev ekranda gös-
terilen açýk hava sinemasýný ve
aylýk yayýnlanan bölge gazetesi
“Gratzelzeitung”u saymak
mümkün. Ayrýca bu bölgelerde
çalýþan dükkanlarý tanýtan bir
de web sayfasý hazýrladýk. 

Y.  Vatan:  Bu  çalýþmalara  vatan-
daþlarýn  katýlýmý  nasýl,  daha  çok
kimler  ilgi  duyuyor?

Melek  Eþ: Katýlýmcýlar genellikle
Türk ve Avusturyalý. Diðer göç-
men gruplar çoðunlukla uyum
saðlamýþlar ve entegrasyonla il-
gili bir sorun yaþamýyorlar. Ö-
zellikle Türk kadýnlarý çok ilgili
ama etkinliklere çok rahat katý-
lamýyorlar. Çoðunun ailesi izin
vermiyor. Hatta engelleyenler
bile oluyor.  
Avusturyalýlar ise, birlikte yaþa-
dýklarý gruplarýn kültürlerine,
yaþamlarýna ilgi duyduklarý ve
bunlarý öðrenmek istedikleri i-
çin katýlýyorlar çalýþmalara.

Y.  Vatan: Grätzel  Management
Projesi  kapsamýnda  2.  ve  20.
Viyana’da  iþ  kurmak  isteyen  iþ-
letmecilere  finansal  destek  de
saðlanýyor.  Bu  proje  kapsamýn-
da,  kimler  teþvik  yardýmý  tale-
binde  bulunabilir?  

Melek  Eþ: Teþvikler sadece 50’-
den az tam gün çalýþaný bulu-

nan (iþletmede çalýþan sahip ve
ortaklarý ile birlikte) ve yýllýk ci-
rosu veya bilanço tutarý en faz-
la 10 milyon Euro tutan küçük
iþletmeler tarafýndan talep edi-
lebilir.

Y.  Vatan: Her  türlü  yatýrým  için
teþvik  veriliyor  mu?

Melek  Eþ:  Makina, tesisat ve
gereçlerle, bilgisayar yazýlým ve
donanýmýna yapýlacak ve iþlet-
menin teknolojik standardýný
yükseltecek yatýrýmlar teþvik
ediliyor. 

Y.  Vatan:  Peki  süreç  nasýl  iþli-
yor?

Melek  Eþ: Bu bölgelerde iþ kur-
mak isteyen giriþimciler bir pro-
je ve bütçe hazýrlayarak “Teþvik
Yardýmý” için baþvuruda bulu-
nuyorlar. Ancak yatýrým planý-
nýn iþletmenin rekabet gücünü
uzun vadede iyileþtirmesi ve
teknolojik standardýný yükselt-
mesi gerekiyor. Ayrýca yatýrým
hacminin, teþvik edilecek gider-
ler hesaplandýðýnda katma de-
ðer vergisi hariç, en az 4000
Euro olmasý gerekiyor. 
Eðer projeleri kabul edilirse, o-
luþan maliyetin en fazla %20’si
tutarýnda teþvik yardýmý alabi-
liyorlar. Ayrýca her proje için en
fazla 10 000 Euro teþvik yardý-
mý veriliyor.  

Y.  Vatan: Bu  yardýmdan  yararl-
anmak  isteyenler  nereye  baþvu-
rabilirler?

Melek  Eþ: Baþvuru adresleri
þunlardýr:

Ýnternette yer alan yönetmelik-
ler, kýsa baþvuru ve proje baþvu-
rusu için:
www.wwff.gv.at

Bilgi ve danýþmanlýk için: 
Mag. Wolfgang Augsten
(WWFF Ziel-2 Bürosu)
Tel: 01/374 67 55
E-mail: wolfgang.augsten@zi-
el2.wien.at

Michael Kugler (WWFF Grat-

zelmanagement)
Tel: 699/11 64 22 24
E-mail: 
michael.kugler@wwff.gv.at

Proje baþvurusu için: 
Wiener Wirtschaftsförderungs-
fonds
z. H Frau Helga Woletz
1010 Wien, Rathausplatz 2
Fax: 4000-7071

Baþvurularýn en geç 31 Aralýk
2006 tarihine kadar yapýlmasý
gerekiyor. 

Ancak baþvurular yapýlýrken
dikkat edilmesi gereken üç ö-
nemli nokta var:

•Sadece baþvuru yapýldýktan
sonra icrasýna baþlanan yatý-
rýmlara teþvik verilecektir.
•Hesap dökümünden sonra,
en fazla baþvurulan tutar kadar
ödeme yapýlacaktýr. 
•Hesap dökümünden sonra,
sadece asgari yatýrým toplamý-
na ulaþan yatýrýmlar teþvik edi-
lecektir.
Baþvuru yapmayý düþünen pro-
je sahiplerinin bu hususlara dik-
kat etmesi gerekiyor. 

Y.  Vatan: Sohbetimize  katýldýðý-
nýz  için  çok  teþekkür  ediyor,
bundan  sonraki  yaþamýnýzda
da  baþarýlarýnýzýn  devamýný  dili-
yoruz.
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Günlüðü 2 Dolardan borçlana-
rak saðlanan emekliliði, % 150
artýrarak günlüðü 5 Dolara çý-
karan  kararname en kýsa za-
manda geri alýnmalýdýr!

Sayýn Baþbakan,
Sayýn Bakan,

Almanya Türk Veli Dernekleri
Federasyonu -FÖTED- olarak
3201 sayýlý “Yurt Dýþýnda Bu-
lunan Türk Vatandaþlarýnýn Yurt
Dýþýnda Geçen Sürelerinin Sos-
yal Güvenlik Bakýmýndan De-
ðerlendirilmesi Hakkýnda Ka-
nun“a dayanarak günlüðü iki
dolardan borçlanarak saðlanan
emekliliði, % 150 artýrarak
günlüðü beþ dolara çýkaran
Bakanlar Kurulu Kararýný çok
büyük üzüntü ile karþýladýk. Ýs-
teðe baðlý emeklilik hakkýný
neredeyse tümden ortadan kal-
dýran bu kararnameyi, hükü-
metin yurt dýþýndaki yurttaþlarý-
na ve insanlarýna karþý uygula-
dýðý büyük bir haksýzlýk olarak
görüyor ve aþaðýdaki nedenler-
den dolayý en kýsa zamanda
geri alýnmasýný talep ediyoruz.

Sayýn Erdoðan,
Sayýn Baþesgioðlu,

Avrupalý Türklerin 45 yýllýk göç
süreci içerisinde Türkiye'ye yap-
týklarý katkýlardan bazýlarýný,
bunlara karþýlýk Türkiye Cumhu-

riyeti hükümetlerinin buradaki
sorunlarýmýzýn çözümünde ne
denli yetersiz kaldýklarýný ve Av-
rupa ülkelerindeki ekonomik ve
sosyal krizlerden etkilenen top-
lumumuzun son yýllarda ne
durumda olduðunu sizlere ö-
zetlemek istiyoruz. 
Çýkardýðýnýz bu kararnamenin
biz Avrupalý Türklerin yalnýz bý-
rakýlmýþlýk duygusunu daha da
pekiþtirerek artýrdýðýný ve bizim
ve çocuklarýmýz üzerindeki o-
lumsuz etkisinin yarattýðý tedir-
ginliði sizin taktirinize býrakýyo-
ruz.

Sizlerin  de  çok  yakýndan  bildiði
gibi:
- Avrupalý Türkler, 45 yýllýk göç
süreci içerisinde Türkiye'ye 100
milyar dolardan fazla döviz ka-
zandýrmýþlardýr.
- Her yýl en az bir milyonun
üzerinde insanýmýz Avrupa'dan
Türkiye'ye gelmekte ve gelirken
de yaþadýklarý Avrupa ülkelerin-
den miyonlarca insanýn Türki-
ye'ye gelmelerini saðlayarak
Türkiye'nin turizm gelirinin art-
masýna katkýda bulunmaktadýr-
lar.
- Türkiye'nin AB üyeliði için
görüþme tarihinin alýnmasýnda
en büyük destek ve katký, Avru-
palý Türklerin bulunduklarý ül-
kelerde yaptýklarý yoðun çalýþ-
malar sayesinde saðlanmýþtýr.
- Türkiye'nin AB üyesi ülkelere
ihracatýnýn en büyük kalemi,

baþka bir deyiþle Türkiye'nin ih-
racatýnýn yarýsýndan fazlasý yine
Avrupalý Türklerin katkýlarý ile
oluþmuþtur.
- En son Federal  Almanya
Baþbakaný Gerhard Schröder'in
büyük bir Alman iþadamlarý he-
yeti ile Türkiye'yi ziyaret etmesi
ve Türkiye Almanya arasýndaki
ekonomik ve ticari iliþkilerin ge-
liþmesi yine Almanyalý Türk iþa-
damlarýmýzýn katkýlarý ile sað-
lanmýþtýr.

Yukarýda sözünü ettiðimiz kat-
kýlar, gönül baðý ile baðlý oldu-
ðumuz Türkiye'nin geliþmesi ve
bir refah toplumuna dönüþme-
si yolundaki çok sayýda katkýnýn
küçük bir bölümünü oluþturu-
yor. Bu katkýlarýmýza raðmen
Türkiye Cumhuriyeti hükümet-
leri yýllardan beri yaptýðýmýz
çözüm önerilerini ciddiye al-
mayarak, Avrupalý Türklerin
sorunlarýna köklü çözümler
getirmiyor.

Alýnan kararlarda son yýllardaki
küreselleþen ekonomik dalga-
lanma ve krizden dolayý Avru-
pa'daki yurttaþlarýmýzýn büyük
sorunlarla karþýlaþtýklarýný gör-
mezlikten geliyorlar. Bunlardan
birkaçýný þöyle özetleyebiliriz:
- Toplumumuzun büyük bir
bölümünün iþsiz olduðu ve
yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþa-
dýðý bir gerçektir. Örneðin; bu
oran Almanya'daki Türk aileleri
arasýnda yüzde 30'u aþmakta-
dýr.
- Pasaport ve konsolosluk iþlem
harçlarý hiç bir ülke ile karþýlaþ-
týrýlamayacak ölçüde yüksektir.
Bu harçlar alýnýrken, vatandaþýn
iþsizlik parasý, iþsizlik yardýmý
(iþsizlik parasý 2) ya da sosyal
yardým alýp almamasý, konso-
losluklarca göz önünde bulun-
durulmamaktadýr.
- Erkek çocuðu olan aileler,
çocuklarýnýn bir aylýk bedelli
askerlikten yararlanabilmeleri i-
çin iþsiz olup olmamalarýna ve
gelirlerinin yeterli olup olmadý-
ðýna bakýlmaksýzýn her çocuk
baþýna 10.000 DM karþýlýðýnda
Euroyu ödemek zorunda kal-
maktadýrlar.
- Daha geçen yýl yapýlan seçim-
lerde, Almanya'daki Iraklýlar ül-
kelerinde yapýlan seçimlere Al-
manya'da oy vererek katýlmýþ-
lardýr. Ancak 45 yýla yakýn bir
süreden beri Avrupalý Türkler,
Türkiye'deki seçimlere bulun-
duklarý ülkelerden katýlama-

Recep Tayyip Erdoðan ve Murat Baþesgioðlu'na 
AÇIK MEKTUP

Yurt  dýþýnda  yaþayan  Türklerin
emeklilik  hakkýna  darbe!
Türk vatandaþlarýnýn emeklilik
hakký kazanabilmek için öde-
meleri gereken günlük 2 ABD
Dolarýnýn 5 Dolara yükseltilme-
si, özellikle Avrupalý Türkler a-
rasýnda tepkiyle karþýlandý. Tür-
kiye Cumhuriyeti Bakanlar Ku-
rulu tarafýndan yapýlan bu son

deðiþikliðe göre, borçlanma
þeklindeki isteðe baðlý emeklili-
ðin %150 oranýnda artýþý söz
konusu. Bu artýþ, yurt dýþýnda
yaþayýp bu haktan yararlanmak
isteyen vatandaþlarýmýz üzerin-
de olumsuz ve caydýrýcý bir etki
yaratmýþtýr. 
Emeklilik Yasasý’nda yapýlan bu
deðiþiklik, Türk hükümetinden

destek ve sorunlarýna dair
çözümler bekleyen Avrupa’-
daki Türk toplumu tarafýndan
haksýzlýk olarak deðerlendirildi.  

Baþta Almanya Türk Toplumu
Birliði olmak üzere birçok sivil
toplum örgütü, kararnamenin
geri çekilmesi konusunda  ha-
rekete geçti. Almanya Türk Veli

Dernekleri Federasyonu FÖTED
(Föderation türkischer Eltern-
vereine in Deutschland), Baþ-
bakan Recep Tayyip Erdoðan
ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Murat Baþesgioðlu’na
açýk bir mektup göndererek
kararý protesto etti. 
Ýþte Türk hükümetine gönderi-
len açýk mektup! 

Avrupalý Türklerin “emeklilik hakký” tehlikede!

Olmadý Sayýn
Baþbakan
Erdoðan
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makta, seçme ve seçilme hak-
kýndan yoksun býrakýlmaktadýr-
lar.
- Avrupa'daki sayýlarý 900.000'e
yaklaþan çocuk ve gençlerimi-
zin eðitim, meslek eðitimi ve
yüksek öðrenim alanlarýnda yýl-
lardan beri çözüm bekleyen
sorunlarý vardýr. Bu sorunlarýn
çözümü için yýllardan beri çalýþ-
malar yapýyoruz ve önerilerde
bulunuyoruz. Bu sorunlarýn çö-
zümü için ne yazýk ki, beklenen
destekler saðlanmamakta ve
hala Avrupa ülkelerine gönderi-
len görevlilerimizin, eðitim ata-
þelerimizin, öðretmenlerimizin
ve din adamlarýmýzýn büyük
çoðunluðu gönderildikleri ülke-
lerin dillerini bilmemektedirler.
Ayrýca yukarýda sözünü ettiði-
miz, Türk aileleri arasýndaki iþ-

sizliðin ve yoksulluðun artmasý
çocuklarýmýzýn yaþadýklarý ülke-
lerde baþarýlý bir eðitim görme-
lerini olumsuz yönde etkile-
meye devam etmektedir.
Alman yurttaþlýðýna geçmek
için Türkiye Cumhuriyeti yurt-
taþlýðýndan çýktýktan sonra, ye-
niden T.C. yurttaþlýðýna geçmek
için yapýlan iþlemlerin Türki-
ye'de uzun sürmesi nedeni ile,
2000 yýlýndan önce Alman va-
tandaþlýðýný kazanýp da, bu ta-
rihten önce  Türk vatandaþlýðý-
na geçemeyen onbinlerce yurt-
taþýmýz bugün  maðdur du-
rumdadýr.  Dýþiþleri Bakanlýðý
Müþteþarý Yakis, bu durumda
olan vatandaþlarýmýzýn sorunla-
rýna çözüm arayacaðýna, bu
sayýnýn 50.000 civarýnda oldu-
ðunu Alman yetkililere açýk-

layarak durumu daha da zor-
laþtýrmaktadýr.

Sayýn Baþbakan,
Sayýn Bakan,

Yukarýda belirttiðimiz koþullar
altýnda emeklilik çaðýna gelen
velilerimizin (ana-babalarýn)
hiçbirisi günlüðüne 5 Euro ö-
deyerek, söz konusu 3201 sayý-
lý Emeklilik Yasasý'ndan yararla-
namayacak ya da yararlanmak
istemeyecektir. Bu durum, yurt
dýþýndaki yurttaþýmýzýn kurdu-
ðu, sayýlarý 4 milyonu bulan si-
vil toplum örgütünün, Türkiye
Cumhuriyeti hükümetlerine
karþý sarsýlan güvenlerini daha
da azaltacaktýr. Onlarý, Türkiye
Cumhuriyeti'nin þu andaki hü-
kümeti ve gelecekteki hükü-

metleri ile olan iliþkilerini köklü
bir biçimde tekrar gözden ge-
çirmeye itecektir.
Bu nedenlerle FÖTED olarak,
günlüðü 2 Dolardan borçlana-
rak saðlanan isteðe baðlý emek-
liliði, % 150 artýrarak günlüðü
5 Dolara çýkaran kararnameyi
en kýsa zamanda geri almanýzý
ve yurt dýþýndaki Avrupalý Türk-
lerin güvenlerini kazanmanýzý
saðlayacak adýmlarý atmanýzý
istiyoruz.
Saygýlarýmýzla...
Dr. Ertekin Özcan
Bundesvorsitzender der FÖTED
FÖTED Genel Baþkaný

Föderation türkischer Eltern-
vereine in Deutschland 
Almanya Türk Veli Dernekleri
Federasyonu
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Kadýnlarýn yeni buluþma noktasý: Urban Connection

Viyana-  2004 yýlýnda kurulan
Urban Connection adlý kuruluþ
Viyana’da yaþayan yabancý kö-
kenli kadýnlar için yeni bir adres
oldu. Özellikle kadýnlara yönelik
olarak bilgi ve destek veren ku-
ruluþ ile ilgili olarak projenin
baþkaný  Mag. Ýrene Kessler’den
bilgi aldýk.
Y.Vatan: Kuruluþunuzun ve p-
rojenizin amacýný bize açýklar
mýsýnýz?
Kessler: Projemizin amacý, deði-
þik ülkelerden ve kültürlerden
gelen kadýnlarýn bir araya gele-
rek tanýþýp kaynaþmasý, bilgi ve
kültür alýþveriþinde bulunmasý,
daha güçlü ve sosyal hale gele-
bilmesi, bu kadýnlara iþ ve sos-
yal alanlarda yardým ve destek
saðlanabilmesidir. 
Y.Vatan: Hangi kurumlardan
destek alýyorsunuz ya da birlik-
te çalýþtýðýnýz kurumlar var mý?
Kessler: Evet, MA20 ile birlikte
çalýþýyoruz, ayrýca projemiz EU,
Kadýndan Sorumlu Devlet Ba-
kanlýðý ve MA57’nin destek ve
korumasý altýnda hýzlý bir þekil-
de geliþip büyüyor. 
Y.Vatan: Öncelikli olarak hangi
bölgelerde çalýþmalarýnýz var?
Kessler: 11. Bölge, yani Simme-
ringer öncelikli bölgemiz, ama
Viyana’da yaþayan tüm yabancý
kökenli kadýnlara açýk olarak
çalýþmalarýmýz sürüyor. Her ayýn
üçüncü Çarþamba günü 11.
bölgede bulunan Modena Piz-
za’ya ait salonda toplantýlarýmý-
zý yapýyor, yeni katýlan üyelerle
tanýþýyor, bilgilendirme çalýþma-
larýný sürdürüyoruz. 
Son toplantýmýz 10 Mayýs günü
Enkplatz’daki 11. bölge yöne-
tim binasýnda gerçekleþti. Bura-

daki toplantýda MA20 (Yabancý
Haklarý), Viyana Ýþçi Destekleme
Fonu (WAFF), Kadýn Danýþma
Merkezi Peregrina, Yabancýlar
Okul Danýþma Merkezi (Schul-
beratungsstelle), Mobil Gençlik
Çalýþmasý(Back on Stage11), Ev
Kurumu (Wohndrehscheibe),
Bölge Danýþma Simmering ha-
zýr bulundu. 

Katýlan bu kuruluþlar ve Urban
Connection, kendilerini tanýtýp
URBAN II projesi hakkýnda bilgi
verdiler. Hazýrlanan danýþma
noktalarýnda hem kendileri
hem de proje hakkýnda sorulan
sorularý cevaplandýrdýlar, açýkla-
malarda bulundular. 
Türkçe, Sýrpça, Hýrvatça, Bos-
naca konuþan danýþmanlar ta-
rafýndan yabancý haklarý, iþ pa-
zarý, eðitim, çocuk yetiþtirme,
kendini geliþtirme, ev idaresi
konularýnda ücretsiz bilgi veril-
di. 
Tüm kadýnlara açýk olan top-
lantý büyük ilgi gördü. Eðitim
alanýnda yabancýlara yönelik o-
kul danýþma hizmeti veren nok-
tada okul ve eðitimle ilgili so-

runlara yasalar çerçevesinde
nasýl çözümler getirilebileceði,
göçmen ana-baba, çocuk ve
gençlere eðitimle ilgili sorunlar-
da psikolojik hizmetlerin nasýl
sunulacaðý, farklý kültürler ve
uyum sorunlarý üzerine düzen-
lenen toplantý ve oturumlara
nasýl katký saðlanacaðý, anadili
Almanca olmayan ana-babala-
rýn okul yetkilileri ve öðretmen-
lerle diyaloglarýnýn nasýl saðla-
nacaðý konularýnda bilgiler ve-
rildi.
Diðer taraftan yabancýlarýn da
öðretmen yetiþtirme ve hizmet
içi eðitim süreçlerinde yer al-
malarý tartýþýldý. Daha mutlu ve
daha verimli bir eðitim yaþamý-
na katkýda bulunmanýn önemi
üzerinde duruldu.
Y.Vatan: Gençler ve çocuklar
öncelikli olarak ele alýnýyor de-
nebilir mi?
Kessler: Özellikle Viyana’da ya-
þayan genç kýzlarýn sorunlarýna
eðilip onlarýn eðitim ve iþ haya-
týna baþlarken karþýlacaklarý p-
roblemlere çözüm getirmeyi a-
maçlayan kuruluþumuz farklý
toplumlardan gelen genç kýz-

larla kontak kurmayý amaçlýyor. 
Y.Vatan: Bunlar dýþýnda ne gibi
faaliyetleriniz var?
Kessler:  Her türlü kurs ve eðitim
alanýnda çalýþmayý planlýyoruz.
Þu an Almanca kurslarýmýz sü-
rüyor, yemek kurslarý, diðer ku-
rumlarla ortak pedagojik kurs-
lar, spor, kýsaca bir kadýnýn ilgi-
leneceði her alanda çalýþmalarý-
mýz var. 

Bu çerçeve altýnda tüm deðiþik
ülkelerden gelen kadýnlarýn mil-
letler arasý bir kültür aðý oluþtu-
rup hem diðer kültürlere yakýn-
laþmasýný hem de içinde bulun-
duðumuz topluma katký saðla-
masýný amaçlýyoruz. 
Burada yaþayan tüm yabancý
kökenli bayanlarý da toplantýla-
rýmýza davet ediyoruz.

Ýrtibat  için  bilgilerimiz:
Adres: Triesting gasse 41/2
,Wien 1210
Tel:  01 2920189 
Fax:  01 8139060
e-mmail: office@uptrain.at
Y.Vatan:  Çalýþmalarýnýzda baþa-
rýlar dileriz.



MEDYASayý 56 Sayfa 31

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sabah Gazetesi Ekonomi Ma-
sasý Sorumlusu Yavuz Semerci
geçtiðimiz günlerde kaleme al-
dýðý  yazýsýnda, “BILD“  adlý Al-
manya’nýn 4 milyon tirajli gaze-
tesinin Türk medyasý üzerinde
oynamak istediði pis ve ahlaksýz
oyunlar hakkýnda bilgi verdi.
Bild Gazetesi’nin, özellikle Türk
ve Ýslam düþmaný yazýlarý dikkat
çekiyor. Bir taraftan tolerans ve
antisemitizme karþý negatif bir
görüntü çizmeye çalýþan Bild,
diðer taraftan ise Türkleri yazýlý
( mesela getürkt) veya resimsel
olarak adeta „köpek“ ve „in-
sanlýk dýþý mahluk resmi içine“
hapsetmeye ve kamuoyunda
önyargý oluþturmaya çalýþýyor: 

Semerci’nin BILD Gazetesi ile
ilgili yazýsý þöyle: 
“Teklife bakýn baþlýðýyla bir yazý
yazmýþtým. Hatta biraz daha i-
leri gidip, "ahlaksýz teklif" de-
miþtim. Konuyu belki hatýrladý-
nýz. Alman medya grubu Bild
ve Kanada merkezli medya g-
rubu Canwest, Tasarruf Mev-
duatý Sigorta Fonu'na (TMSF)
þu teklifi getirmiþlerdi:  "Dinç

Bilgin'e ait Medya Grubu'nun
bazý varlýklarýný ve Sabah, atv'-
nin isim haklarýnýn üzerindeki
tasarruf yetkinizi devretmeyi
planlýyorsunuz. Bunlarý satýn al-
sak da tek baþýna iþimize yara-
maz. Ýyisi mi Sabah'ý, atv'yi (15
yýllýk lisans anlaþmasýyla) çýka-
ran Ciner Grubu'na ait Merkez
Þirketler Grubu'na da el koyun.
Nasýl olsa elinizde bizi bile hor-
tumcu sýnýfýna sokacak yetkiler
var. Sonra o þirketleri bize satýn.
Neyse parasý verelim, Türk ba-
sýnýna kalite getirelim!" 
(Yavuz Semerci/Sabah) 

TMSF Baþkaný Ahmet Ertürk,
ahlak dýþý ve hukuki ihtilaf yara-
tacak teklifi kabul etmemiþti.
Sonrasýnda da söz konusu var-
lýklar Ciner tarafýndan 433 mil-
yon dolara satýn alýnmýþtý. Bu
geliþmeyi neden hatýrlattým? 
Diyelim ki, ahlaksýz teklif kabul
gördü ve þu anda okumakta ol-
duðunuz gazeteyi Alman med-
ya kuruluþu Bild satýn aldý. 
Sorum þu: Turizm sezonu baþ-
larken, çeþitli Avrupa ülkesinde
Türk havayolu þirketlerine karþý

baþlatýlan ve Bild'in de destek
verdiði kampanya karþýsýnda,
Sabah'ýn yaklaþýmý ne olacaktý? 
Dün, haberi okuyucularýmýza
"Havada kirli savaþ" diyerek du-
yurduk. Hollanda, Onur Air'in
yaz sezonu için kiraladýðý bir u-
çaktaki teknik bir eksikliði ge-
rekçe göstererek tüm uçaklarý-
na uçuþ yasaðý getirdi. 
Ardýndan konuyu detaylý ince-
lemediði vurgulanan Almanya,
Fransa ve diðer ülkeler de yasak
koydu. Tesadüfe bakýn ki, eþ za-
manlý, turizm mevsimi baþlama
noktasýnda Bild, THY'yi dünya-
nýn en kötü havayolu þirketi ilan
etti. Ayný Bild 1,5 ay önce (ayný
kriterlere raðmen) THY'yi "dün-
yanýn en iyi 50 havayolu þirketi"
içinde göstermiþti. Bild, durduk
yerde Türk havayolu þirketlerine
yönelik "kuþku yaratmaya" yö-
nelik haberi niçin yaptý?
Baþta Alman olmak üzere mil-
yonlarca Avrupalý Türkiye'ye ge-
lecek. 
Bu pastadan Türk þirketlerinin
pay almasý istenmiyor. 
Amaç, Almanlarýn havayolu þir-
keti seçerken tercihlerini etkile-
mek olabilir mi? En azýndan biz
bu izlenimi aldýk. Belki yanýlýyo-
ruz. Ama hiç deðilse sorgulama
özgürlüðümüzü kullanýyoruz. 

Sabah'ýn sahibi Bild olsaydý,

gazetemizin (muhtemelen Türk
kimliðini taþýyacaktý) Genel Ya-
yýn Yönetmeni "Havada kirli sa-
vaþ" baþlýðýný kullanabilir miydi?
Ekonomi servisi olarak bu
haberi yapabilir miydik? 
Dün tartýþtýk. 
Bir görüþ daha ortaya çýktý. 
Denildi ki: "Belki bu baþlýðý ata-
maz, haberi yorumlayamazdýk.
Ama Bild, Sabah'ý veya etkili
baþka bir Türk medya grubunu
satýn almýþ olsaydý, THY için "en
kötü" tanýmlamasýný yapmazdý." 
Emin deðilim. Bild'in en son
tahlilde tercihini Lufthansa'dan
veya kendi charter þirketlerin-
den yana koyacaðýný düþünü-
yorum. Çünkü beslendiði kül-
tür, toprak, sermaye orasý. Ve
etkilendiði kamuoyu Almanya. 

Sonuç olarak yabancý sermaye-
nin Türkiye'de otomobil, buz-
dolabý fabrikasý sahibi olmasý
ile, medyada hakim olmasý ara-
sýnda büyük fark var. Elbette
kalitesiz ve güvenliðe önem
vermeyen, sadece Türk olduðu
için bir havayolu desteklene-
mez. Böyle bir misyon olamaz.
Güvenliði es geçen firma Türk
olsa bile mutlaka cezalandýrýl-
malý. Ancak, "ayak oyunlarýyla"
haksýz bir þekilde önü kesilmeye
çalýþan þirketlerimizin de yanýn-
da olmak görevimiz... 

Almanya’nýn ahlaksýz “BILD“ Gazetesi!
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Aklýn merkezi insan
beyninin, dýþtan

görünüþü.

Müslümanlar acaba aklýn
merkezi olan bu beyni, 

Kur’an-ý Kerim’in emrettiði gibi
çalýþtýrýyor mu?

“Allah, pisliði aklýný
kullanmayanlar üzerine býrakýr.”

Kur’an’ý Kerim/ Yunus Süresi/ Ayet 100/Meal
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Birol  Kýlýç

Viyana  - Resmi rakamlara göre
120 adet ziyaret mekaný olan
Ýstanbul'da, her türlü 'kul sýkýn-
týsý' için bir deva kapýsý var.  Tür-
kiye genelinde ise  1000’den
fazla dua edilen Türbe var.
“Fatiha Süresi’nde yer alan a-
yete göre ’Yalnýz sana ibadet e-
der, yalnýz senden yardým dile-
riz’ demesi gereken Allah’ýn ku-
lu, adeta kendisi ile dalga ge-
çiyor ve þirke düþüyor“ diyen
Avusturya Türk Kültür Derneði
Genel Sekteri Dr. Mustafa Sað-
lam, “Türbelerden medet u-
manlar, aslýnda Allah’a, o tür-
bede yatan zatý ortak koþuyor-
lar. Türbede yatan, kim olursa
olsun ölmüþtür. Ona ’Allah rah-
met eylesin’ demekten baþka
söyleyecek bir söz yoktur. Ölü-
ler, diri olan ve ondan yardým
dileyenlere, Allah katýnda þefa-
at ve yaklaþtýrma isteyenlere
cevap veremezler. Peygamber
efendimiz bile hayatta iken,
Allah ile kullarý arasýna girme-
miþtir. Cahillik yapýp, belki ha-
yatta iken Allah’ýn çok iyi bir
kulu olan ancak þimdi türbede
yatanlardan yardým dileyenler,
ahirette o türbede yatan kiþinin
þikayetine maruz kalacaklar.
Allah dýþýnda hiç bir kimseden
dua yoluyla yardým dilemeyin.
Bunun için ne türbeye, ne me-
zarlýða, ne de baþka bir yer veya
objeye ihtiyaç vardýr. Yakarýþ,
doðu ile batý, yer ile göðün sa-
hibi Allah’a her yerden olmalý-
dýr. Ýslam’da, ne Ruhban sýnýfý,
ne de resmi mabet, yani ibadet
yeri vardýr. Uyarmasý bizden.
Aklý ve gönlü çalýþanlara, Ku-
r’an-ý Kerim’i ana dillerinde
okumalarýný tavsiye ederiz“
dedi. Ýnönü Üniversitesi Ýlahiyat
Fakültesi Öðretim Görevlisi Dr.
Mustafa Arslan, batýl inanç
kavramýnýn özellikle kadýnlarda
çok daha kuvvetli olduðunu

söylüyor. Bunu da hayal güçle-
rinin erkeklere oranla çok daha
ku vetli olmasýna baðlýyor.
Evliyalar, türbeler, yatýrlar þehri
Ýstanbul... Resmi olmayan ra-
kamlara göre 700'ün üzerinde,
Ýstanbul Türbeler Müzesi Mü-
dürlüðü'nün açýklamasýna göre
ise 120 adet ziyaret mekaný bu-
lunan þehirde, hemen her türlü
'kul sýkýntýsý' için bir deva kapýsý
bulmak mümkün. Bugün Ýstan-
bul'un herhangi bir sokaðýný
adýmlarken, böylesi bir mekana
rastlamanýz olasý. Bütün bu
mekanlarýn ayrý hikayeleri, bu
hikayelere uygun ziyaret þekille-
ri, sýkýntýlarý olan kiþilerin bu
ziyaretlerden farklý beklentileri
oluyor. Türbeler, suda boðul-
maktan korkanlar, parasal sý-
kýntý çekenler, hayýrlý bir kýsmet
bularak evlenmek  isteyenler,
çocuk veya iþ sahibi olmak is-
teyenler ya da sýnavlarýnda ba-
þarýlý olmak isteyenler tarafýn-
dan ziyaret ediliyor. 
Ýstanbul, bin yýllýk Ýslam kültü-
rüne dayalý mistik birikimini,
sýkýntý sahiplerinin hizmetine
bu þekilde sunuyor. Bu yüzden,
yýlýn hangi günü giderseniz
gidin, yaþam þartlarýnýn zorladý-
ðý ve çýkýþ yolunu tek baþýna
bulamayan insanlarý, bu türbe-
lerin, yatýrlarýn içinde ya da ka-
pýsýnda bulmak mümkün. Üzü-
cü bir durum, hepsi Ýslam dýþý
ve büyük günah. Hem de en
büyük günah. Çünkü burada
Allah’a ortaklýk koþuluyor.

ÝHLAS SÜRESÝ’NÝN ÝKÝNCÝ AYETÝ
BAKIN NE DÝYOR?

‘‘’’AAllllaahh''ttýýrr;;  SSaammeedd''ddiirr//
ttüümm  iihhttiiyyaaççllaarrýýnn,,  nniiyyeett-
lleerriinn,,  öövvggüülleerriinn,,  yyaakkaarrýýþþ-

llaarrýýnn  yyöönneellddiiððii  tteekk  
kkuuvvvveettttiirr!!    

((ÝÝhhllaass  SSüürreessii,,
AAyyeett  22,,  MMeeaall))  

Türbe rezaleti devam ediyor!
Türbeden medet ummak þirktir.

RReezzaalleettiinn  bbeellggeessii  öörrnneekk  bbiirr  hhaabbeerr



Viyana-  Üniversite eðitimine
devam etmek için 1985 yýlýnda
Viyana’ya gelen Ahmet Zavlak,
þu anda yerli ve yabancý 15-21
yaþ arasýndaki gençlere mesleki
teþvikler sunan Berufsförder-
ungsinstitut’de (BFI) „Proje So-
rumlusu“ olarak çalýþýyor. Ayrý-
ca  Zavlak, gençlere meslek ve
dil öðrenimi imkaný sunan
MOQUA projesini de baþarýyla
sürdürmeye devam ediyor. Bu-
gün 900’e yakýn öðrencisi olan
BFI’de öðrenim görebilmek
için, mutlaka Avusturya vatan-
daþý olmak gerekmiyor. Enstitü-
de 27 milletten öðrenci bulu-
nuyor ve aðýrlýklý olarak, dil ve
eðitim problemi olan gençlere
hizmet veriliyor. 
Zavlak’a göre, Avusturya’da
gittikçe sýkýlaþan göçmenlik po-
litikasý yüzünden Almanca bil-
meyen, mesleði olmayan veya
tanýdýðý bir kimse bulunmayan-
lar için hayat daha da zorlaþ-
makta. Bu sebeple, öncelikli g-
rup kadýnlar olmak üzere, çeþit-
li sorunlarý olan gençler ensti-
tüye baþvurup yardým alabili-
yorlar. 
BFI, Ahmet Zavlak’ýn ilk sosyal
proje çalýþmasý deðil. Kendi ya-
þamýþ olduðu deneyimlerden
faydalanarak projeler üreten
son derece enerjik bir insan
Zavlak. Kendi çocuðunu büyüt-
tüðü dönemde, parklardaki an-

nelerin arasýnda küçük çocukla-
rýyla utangaç ve çekingen, bir
köþede oturan babalar için
“KarenzKaffe für Manner“ pro-
jesini yapmýþ... Uyuþturucu ve
alkol sorunu olan çocuklara u-
laþmak için, bar ve diskolarý do-
laþmýþ… Sokak çocuklarýnýn so-
runlarýný çözebilmek için, gece
gündüz caddelerde gezmiþ…
Daha önce JugendAmt ve ben-
zeri sosyal kurumlarda aðýrlýklý
olarak gençlerle ilgilenen Zav-
lak, ayrýca kendi insiyatifi ile Vi-
yana’da yaþayan yurttaþlarýmýz
için derneklerde, camilerde ve
kahvehanelerde Almanca kurs-
larý baþlatmýþ; gençlerimizin o-
kuldaki eðitimlerine katkýda bu-
lunabilmek için ek dersler koy-
durtup okul sonrasý aktiviteler
düzenlemiþ.  
Zavlak, henüz Türk asýllý gençler
arasýnda bir sorun oluþturmaz-
ken, ailelerin dikkatini uyuþtu-
rucu ve zararlarý üzerine çek-
meye çalýþmýþ ve gençleri bu
tür zararlý alýþkanlýklardan uzak
tutabilmek için, sportif ve sa-
natsal etkinliklere yönelmeleri
konusunda teþvik etmiþ. 
Ahmet Zavlak’ýn projeleri MO-
QUA ile sýnýrlý kalmayacak. Ya-
kýn bir gelecekte baþlamayý ü-
mit ettiði ve Türk kültüründeki
“Abi-Abla„ kavramýndan etkile-
nerek adýný da öyle koymayý p-
lanladýðý bir proje üzerinde çalý-

þýyor þu aralar. Proje henüz uy-
gulamaya geçmemiþ ama o
çoktan pek çok gencin “Abi“ si
olmuþ; sohbetimiz boyunca o-
daya girip çýkan tüm gençler
“Ahmet Abi“ diye hitap ediyor-
lar kendisine. Biz “Ahmet Bey“
dedikçe kelimeler havada asýlý
kalýyor sanki, orada kimse alýþýk
deðil bu hitaba… Zaten prob-
lemleri olan gençlerin çoðunu
küçüklüðünden beri tanýyor.
Hatta sadece genci deðil, tüm
ailesini… “Bir çocuða yardým
edince, ertesi gün annesi, ba-
basý geliyor sorununu anlatma-
ya, akýl danýþmaya… Daha son-
ra hýsým akrabasý… Derken bü-
tün aileyle tanýþýyorsunuz, bü-
tün hayat hikayelerini öðreni-
yor, tanýk oluyor, onlarla bera-
ber yaþýyorsunuz.“ diyor. Kursa
gelenler arasýnda çok ciddi sý-
kýntýlar yaþayan gençlerin oldu-
ðunu söylüyor Zavlak. “Özellik-
le kadýnlar… Kadýn olmak her
kültürde zor, Asya’lý ya da Av-
rupa’lý olmak fark etmiyor!“ di-
yor. Kimisi kocasýndan dayak
yemiþ, Ahmet Abi’sinin odasýn-
da aðlamýþ… Kimisi aile içinde
tacize uðramýþ, sadece onunla

paylaþmýþ… Kimisinin uyuþtu-
rucu sorununu, ailesinden önce
Ahmet Zavlak fark etmiþ. 
Elinde koca bir klasörü var, 900
öðrencinin hepsiyle tek tek ilgi-
lenip notlar almýþ; hepsini bire
bir tanýyor, hepsiyle bire bir ilgi-
leniyor. 
Viyana’da, kendi evinde kalan
fakat yardýma muhtaç olan
yüzlerce yaþlý insan var. Proje-
lerini hazýrlarken bu yaþlý nesli
de unutmuyor Zavlak, “Benim
de vaktim geliyor yavaþ yavaþ“
diyor gülerek. Bu insanlar için
de, sosyal içerikli yeni bir proje
üretmiþ. Bu proje kapsamýnda,
yardýma muhtaç olan yaþlýlara
yiyecek ve bakým servisleri su-
nulacak. 
Öte yandan sosyal projelere ve-
rilen finansal desteðin azalmasý
ve sosyal hizmetler sunan kuru-
luþlarýn ucuz projeler üretmek
amacýyla, kalifiye olmayan ele-
man çalýþtýrmalarýndan þikayet-
çi. 
Bundan sonra bu alanda çalý-
þanlar için de belli kriterler oluþ-
turulmasý ve böylece daha kali-
teli iþler üretilmesi Zavlak’ýn te-
mennisi. 
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Ahmet Zavlak

Üniversite eðitimine
devam etmek için
1985 yýlýnda Viyana’-
ya gelen Ahmet Zav-
lak, þu anda yerli ve
yabancý 15-21 yaþ a-
rasýndaki gençlere
mesleki teþvikler su-
nan Berufsförder-
ungsinstitut’de(BFI)
„Proje Sorumlusu“ o-
larak çalýþýyor.

Ýçimizden biri: Ahmet Zavlak
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VÝYAN’DAN  -YYORUM-AANALÝZ
Birol Kýlýç 
Avusturya’da, 230 binden fazla
Türkiye’den göç etmiþ insan ya-
þýyor. Yeni Vatan Gazetesi’nin
yaptýðý araþtýrmaya göre, bu
sayýnýn 100 binden fazlasý A-
vusturya vatandaþý olmuþ du-
rumda. Her yýl bu sayýya 10
binden fazla Türk ekleniyor. A-
vusturya’da Türk toplumunun
sorunlarý ve sýkýntýlarý çok fazla.
Avusturya Devleti samimi bir
þekilde bu sorunlarý en aza
indirmek için çalýþmalarda bu-
lunuyor. Bu arada çeþitli  hata-
lar olmuyor deðil. Mesela bazý
Avusturyalý partiler, eðer hükü-
mette iseler, kendi görüþlerine
yakýn derneklere sübvansiyon
yöntemiyle “para desteði” ve-
riyorlar. Dolayýsýyla o dernek
baþkaný, artýk “sivil toplum
örgütü baþkaný” olmaktan çýký-
yor, adeta o partiye baðlý indi-
rek memur oluyor. Fakat dýþa-
rýya karþý “baðýmsýz dernekçi”
olarak gözüküyor. Bu arada ki-
þinin maaþý dernekten karþýla-
nýyor; bizim vergilerimizden
toplanan ve derneði sübvanse
etmek için kullanýlan paralarla
tabii... Kýsaca bir hile söz konu-
su ve bu durum her kesim için
geçerli. Oysaki dernekçilik ba-
ðýmsýzlýk gerektirir. Üyelerin
derneðe yaptýklarý para yardým-
larý kaynak teþkil eder ve bu sa-
yede çeþitli hayýr iþleri ve proje-
leri peþinde koþulur.  Devlete
baðýmlý dernekçilikle, hür dü-
þünceler ortaya koyup, yararlý
iþler yapamazsýnýz. Bu yanlýþýn
sebebi ise, “kravatlý, kravatsýz,
üniversiteli, ilk okul mezunu
veya hiç okumamýþ” Türki-
ye’den göç etmiþ ‘hiç bir kaz-
maya sap olamamýþ’ bazý in-
sanlarýn, Türk toplumunu tem-
sil etmek üzere ortaya çýkmasý-
dýr.  Yeni Vatan Gazetesi olarak

kurulduðumuz 1999 yýlýndan
bu yana, bu konu ile ilgili uyarý-
larda bulunuyoruz. Türk toplu-
munun sorunlarýna çözüm bul-
ma vaadiyle ortaya çýkan, he-
nüz kendi sorunlarýna çözüm
yolu bulamamýþ  sözde dernek
ya da federasyon baþkanlarý
büyük bir dolandýrýcýlýðýn için-
deler. Dernekçilik hayýr iþidir.
Para ya da çýkar için yapýlmaz;
bilakis kamuya hizmet için ya-
pýlýr. Henüz kendi ayaklarý üze-
rinde duramayan bir dernek
baþkaný, nasýl diðer insanlara
yardým edebilir, soruyoruz? Ýn-
sanlarýn bazý iþlerde baþarýsýz
olmalarý gayet normaldir. Fa-
kat, henüz kendi maddi baðým-
sýzlýðýný kazanamamýþ, manevi
yönden olgunlaþmamýþ, yaþadý-
ðý ülke olan Avusturya’nýn res-
mi dili Almanca’ya hakim
olmayan insanlarýn, “Sorunlarý-
nýza çözüm getireceðim” söyle-
miyle ortaya çýkmalarý “kandýr-
maca ve dolandýrýcýlýk” olarak
deðerlendirilir. Avusturya’da
dernek kurmak  çok kolay.  Çö-
züm bulmak adý altýnda, Avus-
turyalý siyasetçiler, bürokratlar
ve iþadamlarý ile buluþup, aslýn-
da kendi “nefsini, çevresini ve
iþini” rahatlatanlara “hodri
meydan” diyoruz. 
Bugüne kadar, demokratik bir
baský ile toplum yararýna olan
hangi kanunun deðiþmesine
katkýda bulundunuz? Hangi
Avusturya gazetesinde, Türki-
ye’den göç etmiþ insanlarýn
sorunlarýný, sýkýntýlarýný dile ge-
tiren bir yazý yayýnlatabildiniz?
Hangi toplantýlarý düzenleyip,
ne zaman düzeyli bir iþ baþardý-
nýz? Hangi vatandaþýmýzýn ya-
rasýna merhem oldunuz? Yeri
gelmiþken, dernek adý altýnda
kurulan ve vatandaþlarýn otur-
ma, aile birleþimi ve iltica soru-
nunu çözüyor görünerek para

alan, belgeli dolandýrýcýlýk ya-
panlarý da ayrýca uyarýyoruz.
Bunlar utanmadan bir de rek-
lam yapýyorlar...
Avusturya’da yaþayýp Almanca
bilgisi olmadýðý için yeni kanu-
na göre oturma müsadesi bile
alamayacak durumda olanlar,
tercüman yardýmý ile, Türki-
ye’den göç etmiþ insanlarýn
hangi sorununu çözebilirler? Ý-
liþkili olduðunuz yetkili kurum,
siyasetçi veya bürokrat, yýllardýr
Avusturya’da yaþadýðýnýz halde
yeterli Almanca’ya sahip olma-
dýðýnýz, Avusturya kanunlarýn-
dan ve diplomasiden bihaber
olduðunuz halde, temsil ettiði-
niz bu insanlarýn sorunlarýný

nasýl çözeceðiniz konusunda
þaþkýnlýk duymaz mý, bu duru-
mu zavallýlýk olarak karþýlamaz
mý? Bu kiþiler, bu iþi yapacak
baþarýlý insanlarýn önünü kes-
tikleri ve kendilerini sorun çö-
züyor gibi gösterdikleri için u-
tanmalýlar. Türkiye’den göç et-
miþ insanlarýn, hemen hemen
hiç bir alanda yeterliliði olma-
yan bu þahýslara bir mesajý var. 
Ýþte o mesaj: “Sözde baþkan ve
dernekçiler, ilk önce gidin ken-
dinizi kurtarýn, sonra gelin der-
nek baþkanlýðý yapýn. Dedi-
koduyu, gýybeti, fitne, fesat ve
ÝSPÝYONCULUÐU býrakýn... 
Sizden gelecek iyilik Allah’tan
gelsin..”

Dernekçilik ve dolandýrýcýlýk
VVaattaannddaaþþýýnn  mmeessaajjýý::  ““SSöözzddee  bbaaþþkkaann  vvee  ddeerrnneekkççiilleerr,,  ÝÝllkk  öönnccee  ggiiddiinn,,  kkeennddiinniizzii  kkuurrttaarrýýnn,,

ssoonnrraa  ggeelliinn  ddeerrnneekk  bbaaþþkkaannllýýððýý  yyaappýýnn..    DDeeddiikkoodduuyyuu,,    ggýýyybbeettii,,  ffiittnnee,,  ffeessaatt  vvee
ÝÝSSPPÝÝYYOONNCCUULLUUÐÐUU  bbýýrraakkýýnn......  SSiizzddeenn  ggeelleecceekk  iiyyiilliikk  AAllllaahh’’ttaann  ggeellssiinn......””

2211..  VViiyyaannaa’’ddaa  aallýýþþvveerriiþþ  mmeerrkkeezzii  iiççeerriissiinnddee  ppiizzzzaa,,
kkeebbaapp,,  sscchhnniittzzeell  üüzzeerriinnee  ççaallýýþþaann  ddüükkkkaannýýmmýýzzýý  ttüümm

mmaallzzeemmeelleerrii  iillee  bbiirrlliikkttee ssaattýýyyoorruuzz..

• 271 Euro kira
• 30 m2 dükkan alaný
• 30.000 Euro satýþ fiyatý

MMüürraaccaaaatt
Tel.: 0664 15 532 13

Satýlýk Dükkan

2200..  VViiyyaannaa’’ddaa  HHaannnnoovveerrmmaarrkktt  iiççeerriissiinnddee
kkaassaapp,,  ggýýddaa  üürrüünnlleerrii,,  ddöönneerr  üüzzeerriinnee  ççaallýýþþaann
ddüükkkkaannýýmmýýzzýý  ttüümm  mmaallzzeemmeelleerrii  iillee    bbiirrlliikkttee

ssaattýýyyoorruuzz..

Müracaat
Tel.: 0699 185 618 21

Satýlýk Stand
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Türk ailesinde dehþet !
VViiyyaannaa- Ýki çocuk annesi Türk
kadýnýnýn, eþine boþanmak is-
tediðini söylemesi ile baþlayan
tartýþma bir aile faciasý ile son
buldu. Tartýþma baþlamadan
önce, 11 ve 15 yaþýndaki iki oð-
lunu dýþarýya gönderen baba-
nýn, önce eþini çamaþýr ipi ile
boðmak istediði, ardýndan karý-
sý yere düþünceye kadar çekiç
ile defalarca kafasýna vurarak
öldürdüðü belirtildi. 
Cinayetin ardýndan cinnet geçi-
ren eþin,  yatak odasýndan aldý-
ðý silahla eþinin cesedinin yaný-
na gelerek kendi kalbine sýktýðý
kurþunla intihar ettiði bildirildi. 
Tüm bu olaylardan habersiz ev
lerine dönen iki çocuðun, anne
si ile babasýný kan gölü içinde
gördükleri ve büyük kardeþin
hemen acil servisi aradýðý akta-

rýldý. Olay yerine gelen görevli-
lerin, dehþet veren olayda anne
ve babasýný kaybeden çocukla-
ra, anne ile babalarýnýn bir dar
be sonucu öldüðünü söyleye-
bildikleri ifade edildi.

Viyana- IMAS Enstitüsü tara-
fýndan yapýlan, Avusturyalýlarýn
çevre bilinci, kurallara riayet et
mesi, dünya görüþü ve Avru
pa’ya bakýþ açýlarý ile ilgili yapý-
lan geniþ kapsamlý ankette il
ginç sonuçlar ortaya çýktý. 
Bu araþtýrmaya göre Avusturya

lýlarýn %46’sýnýn açýk  bir dün
ya görüþüne sahip olduðu, an
cak sadece %19’unun kendisi
ni Avrupa`ya ait hissettiði belir
tildi.
Avusturyalýlarýn %53’ünün çev
re bilincine sahip olduðu göz
lenirken,  %50 oranýnda da ku

rallara riayet edildiði saptandý.
Yapýlan araþtýrmada neredeyse
her üç kiþiden birinde  vatan-
perverlik ve geleneklere baðlýlý-

ðýn bulunduðu, ancak 29 yaþýn
altýndaki gençlerin sadece
%13’ünün dine önem verdiði
ortaya çýktý.

Avusturyalýlar kendilerini Avrupalý görmüyor !

23 Nisan’da, Viyana’da çocuk olmak
Viyana- Viyana Parlamentosu
Meclis Baþkaný Dr. Andreas
Kohl, Türkiye’de her yýl büyük
þenliklerle kutlanan 23 Nisan
Çocuk Bayramý nedeniyle, Türk
çocuklarýný makamýna kabul
etti. Kohl’a, 23 Nisan Çocuk
Bayramý hakkýnda bilgi veren
çocuklar, ayrýca baþkaný soru
yaðmuruna tuttular. 20. bölge
Avrupa Okulu’ndan sýnýf öðret-
menlerinin de katýldýðý toplantý-
da çocuklarla sohbet eden
Kohl, Türkiye hakkýnda da o
lumlu mesajlar verdi. FPÖ’nün
son dönemde Türkiye aleyhine
yürüttüðü afiþ kampanyasýný
eleþtiren Kohl, “Ýstanbul çok gü
zel bir þehir, keþke Viyana Ýstan-
bul gibi olabilse!” dedi.

Viyana- Avusturya’da
öðrenim gören AB’li
öðrenci, kendisine
burs vermeyen Avus
turya Hükümeti aley-
hine Avrupa Adalet
Divaný’nda dava açtý.
Çok fazla yabancý öð
renci gelmesini iste-
meyen Avusturya Hü
kümeti, sadece kendi
vatandaþlarýna burs veriyor. 
Avusturya vatandaþý olmayan-
larýn, burslardan yararlanmasý
ise çok zor. Avusturya’da, AB
üyesi ülkelerle yakýn haklara
sahip olan Türk öðrenciler de
dönem baþýna, 363 Euro harç
parasý yatýrýyorlar ve burslar-
dan yararlanamýyorlar.

Avrupa Adalet Divaný, kararý
AB üyesi ülkelerden gelen öð
rencilerin lehine sonuçlandýrýr-
sa bu durum, Türk öðrenciler i
çin de örnek teþkil edecek.

Avusturya Hükümeti dava için
güçlü bir savunma dosyasý
hazýrlýyor.

AB’li öðrenci Avusturya’yý dava etti
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Viyana-  Bundan bir yýl evvel ku-
rulan Tayfun Glaserei müþterile-
rinden tam not aldý. Tüm ailesi
ile birlikte 25 yýllýk camcýlýk
mesleðini firma kurarak deðer-
lendiren Sezai Dað, “Bizler için
müþterinin memnuniyeti çok ö-
nemli. Cam kýrýldýðýnda, hýzlý
bir þekilde bu camýn yenisini ye-
rine takmak yetmiyor. Önemli
olan burada müþterinin zama-
nýna ve durumuna ayak uydu-
rabilmek. Kaliteli iþ yapmak de-
mek, göznuru demektir. Ailem
ve ben bu çizgide devam ede-
ceðiz. Müþterimizin arasýnda,
Türklerin yanýnda Avusturyalýla-
rýn olmasý ve sayýlarýnýn gittikçe
çoðalmasý, iþimizi ne kadar cid-
di yaptýðýmýzýn göstergesi olsa
gerek.” dedi. Sezai Dað, Tay-
fun Glaserei adlý þirketinin bir
yaþýna girmesi nedeni ile alýþve-
riþ yapan her müþteriye çeþitli
hediyeler ile þükranlarýný suna-
caðýný ifade etti.  

Viyana-  Toros Þirketler Grubu,
yeni iþ alanlarýna erkek berber
dükkanýndan sonra, þimdi de
bayan kuaförü salonunu ekledi.
Beþinci Viyana Arbeitergasse’de
boþalan her dükkanýný çalýþkan-
lýðý, zekasý ve üstün fikirleri ile
deðerlendirerek baþta güzel bir
“Toros Türk Kahvesi” daha son-
ra sýrasý ile “Toros Call Shop”,
”Toros Seyahat Acentasý”, “To-
ros Erkek Berberi” açan Ayhan
Yýlmaz, þimdi de tam kapsamlý,
her türlü hizmeti Türk bayanla-
rýna sunacak ve Türk bayanlarý

tarafýndan yönetilecek bir ba-
yan kuaförü açýyor. 
“Toros Bayan Kuaför Salonu”-
nda, en son bilimsel teknikler,
aletler ve makinalar kullanýla-
cak. Yýlmaz, solarium, manikür
, pedikür ve cilt bakýmý gibi hiz-
metlerin de verileceði salon için
“Bir bayanýn ihtiyacý olan her
türlü bakým hizmetini, yine iþin-
de uzman olan bayanlardan
alabileceði, ciddi, dürüst ve ka-
liteli bir yer olacak.” dedi . 
Çalýþkan ve dürüst Türk iþadamý
Ayhan Yýlmaz, ayrýca yine 5. Vi-

yana Arbeitergas-
se’de, Türkiye’nin
tanýnmýþ ve kali-
teli bir erkek gi-
yim markasýnýn
maðazasýný aça-
caklarýný müjdele-
di.
Toros’a yeni sa-
lonlarýnda baþarý-
lar diliyoruz.

“TAYFUN GLASEREI” 1 yaþýnda!

TOROS  þirketler grubundan yeni ataklar!

Ayhan Yýlmaz

izzet Hazan
Sezai Dað

Tayfun Dað
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Viyana-  1990’dan beri Viyana
inþaat sektöründe, farklý yöneti-
cilik kadrolarýnda baþarýyla çalý-
þan Mimar-Mühendis (Baume-
ister) Ing. Bahattin Çeki ve 94’-
ten beri, ayný sektörde tecrü-
beye sahip Ing. Þakir Sert güç-
lerini birleþtirerek, “C S P - Bau-
plannung und Ausführung“
adýnda bir inþaat ve emlak fir-
masý kurdular. Avusturya’daki
Türk vatandaþlarýnýn, inþaat
sektöründeki kaliteli hizmetler-
den uygun bir bütçe ile yarar-
lanmalarýný saðlamak istedikle-
rini söyleyen Çeki ve Sert ile, Ye-
ni Vatan Gazetesi olarak sizler
adýna bir görüþme yaptýk.

Y.  Vatan:  Kýsaca  kendinizi  taný-
tabilir  misiniz?  

B.  Çeki: 1973’ten beri Viyana’-
da yaþýyorum. Ýnþaat Mühen-
disliði’ni bitirdikten sonra, çe-
þitli þirketlerde proje çizimi ve
yönetimi konusunda, yönetici
pozisyonlarýnda çalýþtým. 2002
yýlýnda da kendi þirketimi kura-
rak baðýmsýz çalýþmaya baþla-
dým.
Þ.  Sert: Ben 14 yýldýr Viyana’-
dayým. Çukurova Üniversitesi
Ýnþaat Mühendisliði’nde öðren-
ci iken Viyana’ya geldim. Öðre-
nimimi burada tamamladým.
1995’ten beri, inþaat sektörün-
de çeþitli yönetici konumlarýn-
da çalýþtým. Bunun yanýnda Vi-
yana Üniversitesi Siyasal Bilgiler
ve Türkoloji Fakültesi’ni tez aþa-
masýna kadar okudum. 2004’-

ten beri de Bahattin Bey’le be-
raber çalýþýyoruz.

Y.  Vatan:  Þirketinizin  faaliyet  a-
lanlarýndan  biraz  bahsedebilir
misiniz?

Çeki-SSert: Ýnþaat planlamasý,
proje çizimi, inþaat izninin alýn-
masý, inþaatýn yapýmý, takip ve
denetimi; kýsaca planlamadan
(kaba veya ince) anahtar tesli-
mine kadar her türlü hizmeti
veriyoruz. Baþka bir þirket tara-
fýndan yapýmýna devam edilen
inþaatlarda, iþin kalitesinin kon-
trolü, iþ sözleþmesinin bitimin-
den garanti sözleþmesinin iþle-
me geçirilmesine kadar bütün
takipleri yapýyoruz.Ayrýca iþ ku-
rulmasý aþamasýnda, iþletme
ruhsatýnýn alýnmasý için gerekli
iþlemlerin yapýlmasý ve takibi de
hizmetlerimiz arasýnda. Bir de
yatýrýmcýlara, gayrimenkulleri-
nin deðer tespiti, alýmý, satýmý
ve ileriye yönelik deðerlendiril-
mesi gibi konularda danýþ-
manlýk hizmetleri sunuyoruz.
Avusturya’da ilk kooperatif ko-
nut yapým sistemi projesini de
biz yaptýk ve þu anda devam
ediyor. 

Y.  Vatan:  Nedir  “Kooperatif  Ko-
nut  Yapým  Sistemi”  projesi?

B.  Çeki: Bu, 20 daireden oluþan
bir toplu konut projesi. Aslýnda
vatandaþlarýmýz bu sistemi Tür-
kiye’den biliyorlar; orada sýkça
ve daha çok sayýda daire için

uygulanýyor. Ancak Avusturya
bu sisteme çok yabancý. Bu sis-
tem sayesinde vatandaþlarýmý-
zýn, az peþinat, cazip ve sabit
ödeme koþullarýyla ev sahibi ol-
malarýný saðlýyoruz. Ayrýca A-
vusturya Devleti’nin verdiði
“Konut Teþvik Yardýmý„ndan-
(Wohnbauförderung) fayda-
lanmak isteyen vatandaþlarýmýz
için, banka ve yatýrýmcý arasýn-
da aracýlýk görevini de üstleni-
yoruz.
Þ.  Sert: Bu, son derece güveni-
lir bir proje. Çünkü þirketimiz,
hizmeti tamamladýkça yatýrým-
cýdan para alýyor. Yani çekilen
kredi yatýrýmcý adýna bir banka-
da tutuluyor ve yapýlan her hiz-
metin karþýlýðý olan miktar, hiz-
met tamamlandýktan sonra þir-
ketin hesabýna geçiriliyor. Diðer
þirketlerde olduðu gibi masraf-
larýn tamamý baþtan alýnmýyor.

Y.  Vatan:  Projeye  ilgi  nasýl?

Þ.  Sert: Ýlgiden son derece
memnunuz. Hatta þu anda da-
ire sayýsýnýn üstünde talep var.
Masraflarýn sadece % 20’sinin
müþteriden alýnmasý, ödemele-
rin sabit ve fiyatlarýn Viya-
na’daki diðer þirketlerden daha
düþük olmasý da projeye olan
ilgiyi artýran faktörler arasýnda.

Y.  Vatan: Peki  hizmetlerinizi
nasýl  Viyana’daki  diðer  þirket-
lerden  daha  ucuza  mal  ediyor-
sunuz?

B.  Çeki: Aslýnda bunun pek çok
nedeni var. Her þeyden önce ar-
sa maaliyetlerini düþürmek için,
10.,11.,12. Viyana gibi bölge-
leri tercih ettik. Ayrýca bir inþaa-
týn yapýmý sýrasýnda pek çok
farklý büro tarafýndan yapýlan
iþlemleri tek bir büroda birleþ-
tirdik. Mesela Avusturya’da ar-
sayý bir þirket buluyor; projeyi
baþka bir þirket çiziyor; inþaatýn
yapýmý ve denetimini ise bam-
baþka bir þirket yapýyor. Hatta
bazen þirketler inþaatýn deneti-
mini üstlendikleri halde, yapý-
mýný taþeron firmalara veriyor-
lar. Tabii bütün bunlar masraf-
larý artýrýyor. Biz bütün bu iþ-
lemleri, tek bir büroda toplamýþ
oluyoruz. 
Toplu malzeme alýmýnda birim
fiyatlarý düþürmek, Macaristan
ve Çek Cumhuriyeti’nden kali-
teli ve ucuz malzeme almak gi-
bi imkanlarýmýz da var. 

Y.  Vatan:  Gelecek  için  hazýrda
projeler  var  mý?

Þ.  Sert:  Yoðun talep nedeniyle,
kooperatif yapýmýna devam et-
meyi düþünüyoruz. Sonraki a-
þamalarda daire sayýsýný biraz
daha yüksek tutmak istiyoruz.
Bunun dýþýnda, elimizde müs-
takil daire ve villa projeleri var.
Ayrýca tarihi dokuyu koruyarak,
aslýna uygun restorasyon yaptý-
ðýmýz bina çalýþmalarý var.

Y.  Vatan:Teþekkür  ederiz.  
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Avusturya’da bir ilke daha imza atýldý!

Bahattin Çeki

Þakir Sert
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Hukuk-Forum adlý köþemizde
sorularýnýzý yanýtlamaya devam
ediyoruz. Bu sayýda „Türkiye’de
yapýlan evlatlýk iþlemlerinin A-
vusturya’da tanýnmasý“, “oto-
mobillerde yapýlan deðiþiklikle-
rin bildirilmesi“, “Zivildienst“ ve
“çocuk parasý“ gibi konularda
sorularýnýzý yanýtlýyoruz.

Soru: Türkiye’de  yapýlan  evlat
edinme  iþlemleri,  Avusturya
makamlarý  tarafýndan  kabul
ediliyor  mu?  

Cevap:  Avusturya dýþýnda yapý-
lan evlat edinme iþlemlerinin
tanýnabilmesi için, Avusturya
makamlarýna ayrý bir baþvuruda
bulunmaya gerek yoktur. Yurt
dýþýnda yapýlan evlat edinme iþ-
lemleri Avusturya kanunlarýna
ters düþmedikçe kabul edilir.
Ancak herhangi bir Avusturya
makamýna evlatlýk durumun-
dan doðan bir hak ile ilgili baþ-
vuru yapýldýðýnda  (örneðin va-
tandaþlýk dolayýsýyla) bu ma-
kam yurt dýþýnda yapýlan evlat
edinme iþleminin hukuka uy-
gun yapýlýp yapýlmadýðýný ve ta-
nýnabilme þartlarýný araþtýrýr. Bu
tür evlat edinme iþlemlerinin
tanýnabilmesi için iki þart vardýr.
Bunlardan birincisi yurt dýþýnda,
örneðin Türkiye’de evlat edin-
me iþlemini yürüten mahkeme-
nin uluslararasý hukuki tanýnýrlý-
ðýnýn olmasýdýr. Diðer þart ise,
evlat edinme iþleminin Avustur-
ya hukuk düzenine ters düþme-
mesidir. Örneðin; çocuðun ça-
lýþtýrmak amacýyla evlat edinil-
miþ olmamasý gerekir.

Soru:  “Zivildienst“  vazifesini  A-
vusturya  dýþýnda  yapma  imkaný
var  mý?  

Cevap: Avusturya kanunlarýna
göre, askerlik vazifesi yurt dý-
þýnda da 14 ay olmak üzere ya-
pýlabilir. Buna yurt dýþýnda yeri-
ne getirilen insani ve sosyal hiz-

metler de dahildir. Bu amaçla
hangi ülkelerde askerlik yapýla-
bileceði yetkili makamlara so-
rulmalýdýr.

Soru:  Geçen  ay  yeni  aldýðým
otomobilimde  bazý  deðiþiklikler
yaptým.  Bu  deðiþiklikleri  ilgili
makamlara  bildirmek  zorunda
mýyým?

Cevap: Ýzinli araçlarýn bütün ö-
zellikleri „Typenschein“ dediði-
miz belgelerde yer almaktadýr.
Otomobiller resmi olarak bu
belgelerde belirtilen özelliklere
göre tanýnýr. Dolayýsýyla bir a-
raçta yapýlan önemli deðiþiklik-
ler resmi makamlara bildirilme-
lidir (örneðin arabanýn rengini
deðiþtirme). Ancak yasa dýþý ol-
mayan küçük deðiþikliklerin, e-
ðer araç güvenliðini olumsuz
etkilemiyor ise, bildirilmesine
gerek yoktur.

Soru:  Merhaba  biz  üçüz  çocuk
bekleyen  bir  çiftiz  .  Kanuni  ola-
rak  hakkýmýz  olan  çocuk  parasý
miktarý  ne  kadar  olacak?

Cevap: Çocuk parasý konusun-
da yapýlan deðisikliðe göre;
01.01.2004 tarihinden itibaren
ilk çocukla, doðan her çocuk
için (ikiz, üçüz…) 218 Euro
aylýk extra ödeme yapýlacak. Bu
ödeme asýl çocuk parasý olan
436 Euro’ya ek olarak yapýla-
cak. Bu durumda ikiz çocuk sa-
hibi olan aileler toplam 644 Eu-
ro; üçüzü olan aileler ise top-
lam 862 Euro, aylýk çocuk para-
sý alacak.

Soru:  Belediye  evlerine  baþvur-
dum.  Bana  ne  zaman  ev  verile-
ceði  hangi  faktörlere  baðlýdýr.
Kira  yardýmý  alabilecek  miyim?

Cevap: Belediye evinin size ne
zaman çýkacaðý öncelikle sizin
baþvururken evin sahip olmasý-
ný istediðiniz faktörlere baðlýdýr.

Örneðin; evin büyüklüðü, evin
kategorisi ve evin olmasýný iste-
diðiniz yer. Bunun yanýnda siz-
den önce kaç kiþinin baþvurmuþ
olduðu da çok önemli. Baþvur-
duktan sonra bir bekleme liste-
sine kaydedilirsiniz. Sahip ol-
masýný istediðiniz özellikleri ta-
þýyan bir ev çýkýnca ve sýra size
gelince baþvurduðunuz makam
tarafýndan haberdar edilirsiniz.

Belediye evi için de, oraya yer-
leþtikten sonra kira yardýmý ala-
bileceksiniz. Ancak bunun için
bazý þartlar vardýr:
• Avusturya vatandaþý ya da
Avrupa Birliði’ne mensup diðer
ülkelerin vatandaþý olmak ya da
Avusturya’da en az 5 yýl boyun-
ca resmi olarak kalmýþ olmak,
• Ýlgili evde devamlý kalmak,
• Ýhtiyacý olmak.
Kira yardýmý alýp alamayacaðý-
nýz ailenizin büyüklüðüne, aile-
nizin toplam gelirine, evin bü-
yüklüðüne ve ev ile ilgili mas-
raflarýnýza baðlýdýr. Eðer kendi-
nize ait bir eviniz var ise, kira

yardýmý alamazsýnýz. Kira yardý-
mý, 1 yýl için verilir. Sonraki her
yýl için tekrar talep etmek gere-
kir.

Soru:  Çocuklarýn  hangi  yaþtan
itibaren  kendilerine  ait  pasa-
portlarýnýn  olmasý  gerekir?

Cevap: Kanunen her çocuðun
12. yaþýndan itibaren kendine
ait ayrý bir pasaportla seyahat
etme mecburiyeti vardýr. Eðer
çocuk 12. yaþýndan önce yalnýz
baþýna seyahate çýkacaksa, yine
kendine ait bir pasaportunun
olmasý zorunludur. 12. yaþtan
itibaren çocuðun ismi, yazýlý ol-
duðu ebeveyn pasaportundan
yetkili makamlarca silinir. An-
cak eðer silinmezse bu pasa-
port çocuk için 18. yaþýný dol-
duruncaya kadar geçerli ol-
maya devam eder. Ancak yurt
dýþýndaki sýnýr kontrollerinde
problemlerle kaþýlaþýlmamasý a-
çýsýndan, 12.yaþtan itibaren ye-
ni bir pasaport alýnmasý tavsiye
edilir. 

Hukuk Formu
Sorular ve Cevaplar!
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“Ýlk  izlenim,  ilk  30  saniyede  yap
týðýnýz  ve  söylediðiniz  herþeyin
bir  bütünüdür.”  
“Ne  söylediðiniz  deðil,  onu  na
sýl  söylediðiniz  önemlidir.”  
“Basit  bir  jest,  yüzlerce  kelime-
den  daha  çok  þey  ifade  eder.”  
“Beden  dili,  bilinçdýþý  motivas-
yonlarýmýzý  açýða  çýkarýr.”  

Bu ve buna benzer bir çok cüm
leyi þimdiye dek duymuþ olmalý
sýnýz. Bilinen þu ki gerçekte biz-
ler, hal ve davranýþlarýmýz, duy-
gularýmýz, fikirlerimiz ve kiþili
ðimizi sözlü ya da sözsüz þekil
de ortaya çýkararak iletiþim ku-
rarýz. 
Ýþ dünyasýnda bu konuyla ilgili
bazý yanlýþ görüþler vardýr. Bazý
insanlar beden dili hakkýnda
olan tüm konuþmalarýn terim
dolu ve gereksiz olduðunu dü
þünürken, bir insaný anlayabil-
mek için ne dediklerini dikkatli
dinlemenin yeterli olabileceðini
savunurlar. Bunun zýttý olarak
ise, bazýlarý, karþýsýndakinin ba
kýþlarý, ayak vuruþlarý ve kiþisel
jestlerinin, o kiþinin sözlerinden
veya yaptýklarýndan daha çok
þey anlattýðýna inanýr. Bu opti-
mistlere göre karanlýk bilinçaltý,
iletiþim sýrasýnda yüzük çevir-
me, saç ile oynama, sýk tekrarla
nan hareketler sayesinde açýða
çýkýyor. 
Bizler fikir ve isteklerimizi ilete-
bilmek, karþýmýzdakiyle iletiþim
kurabilmek için en çok dilimizi
kullanýrýz. Ancak ayný zamanda
tutku, endiþe ve korku gibi duy-
gulara sahip yaratýklar olarak,
hislerimizi göstermek isteriz.
Bilinçli olarak sözsüz mesajlar
iletir ve algýlarýz. Ýletiþimde kul-
landýðýmýz sözsüz ipuçlarý, söz
lü olanlarý anlamamýza yardým-
cý olabilir. 

Ýnsanlar kollarýný göðüs üstün-
de birleþtirdiklerinde veya açtýk-
larýnda, bu üþüdüklerinden, kol
larý dolu olduðundan veya çok
rahat hissettiklerinden dolayý o
labilir. Yani sadece, bu kiþilerin
kendilerini savunmak isteme
leri, kafalarýnýn meþgul olmasý
veya güvensiz hissettikleri anla-
mýna gelmez. 

“Beden  dili”nin  ögeleri  bize
neler  anlatýr?.  

Bakýþlar: Bakýþlar daha çok kiþi-
lerle aramýzda olan mesafeyle
belirlenir, örneðin çok yakýn du
ruyorsak birbirimize bakmama
ya çalýþýrýz. Ayný zamanda bakýþ
lar, konuþmanýn konusuyla da
çeþitlilik kazanýr. Ýletiþimde oldu

ðumuz kiþiler ile aramýzdaki iliþ-
ki düzeyi ve tabi ki kiþilik özellik
leri de bakýþlarda etkilidir. Örne
ðin içe kapanýk kiþiler daha az
göz temasý kurar. 
Yüz  ifadeleri: Yüz ifadesi kiþiye
özgüdür ve iletiþim tarzýmýzý be
lirler. Kaþlarý kaldýrmak, yüzün
kýzarmasý, aðzýn aþaðýya doðru
eðilmesi ve bunlar gibi bir çok
hareket, iletiþimde olduðumuz
kiþi veya kiþilerde belli bir etki
ve izlenim uyandýrýr. Gülümse
me belki de en dikkate deðer
yüz ifadesidir ancak kolaylýkla
taklit edilebilir. 
El,  kol,  baþ  hareketleri  ve  jest-
ler: Konuþma ve kendimizi ifa
de etme sýrasýnda çok sayýda el,
kol ve baþ hareketleri kullanýrýz.
Zamanýn geçmesini beklerken,

acelemiz olduðunda, bir konuþ
ma sýrasýnda söylenene katýlýp
katýlmadýðýmýzda ve bunlar gibi
daha bir çok durumda jestleri-
mizi kullanýrýz. Bu gruba giren
hemen her hareketimiz bir an
lam taþýr. Örneðin yumruðu sýk-
mak güç göstergesi iken, kendi
ne dokunma (aðýz veya buruna
dokunma, kaþýma gibi), eðer
aþýrýysa, endiþenin bir belirtisi o
labilir. Eðer genel olarak jestler,
el ve kol hareketleri fazlaysa, bu
durum o kiþinin kýsýtlý kelime bil
gisini ya da Akdeniz ülkelerin-
den olduðunu gösterir. 
Bedenin  duruþu: Karþýmýzdaki
kiþiye göre durmayý veya otur-
mayý seçiðimiz açý oldukça ö
nemlidir. Ýþ dünyasýnda da vücu
dun duruþ þekli, birini merkeze
alma, gruba dahil etme veya
dýþlama gibi birçok anlam taþý-
yabilmektedir. 
Giyim: Giyim tarzýmýz, zevkimi-
zin, mal varlýðýmýzýn, deðerleri-
mizin veya sosyal grubumuzun
bir aynasýdýr. Ýþ danýþmanlarýnýn
çoðu, daha etkili bir izlenim i
çin insanlarýn iyi giyinmelerine
yardým etmeye çalýþýr. Rozetler,
kol düðmeleri, marka etiketleri
ve kullanýlan her türlü aksesuar
ve materyaller kim olduðumu-
zun veya kim olmak istediðimi-
zin birer yansýmasýdýr. 
Koku: Ýnsanlar doðal kokularýný
gizlemek için sabun, þampuan,
deodorant, parfüm ve aðýz
spreyleri kullanýr. Ancak vücu-
dun asýl kokusu, insanlarýn bes-
lenme düzeni, saðlýðý ve o anda
endiþeli olup olmamasý gibi ko-
nularda ipuçlarý verir ve bütün
bunlara göre, salgýladýðýmýz ko
kular da deðiþir. Günümüzde,
bilim adamlarý kokunun iletiþim
deki öneminin daha çok farkýna
varmaya baþladýlar.

Beden diline önem verin!
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Yeni Vatan Gazetesi Radyo Selam FM´de
“Halka hizmet, Hakk´a hizmettir!”

Viyana- Radyo Selam FM´in
canlý yayýnýna katýlan yayýn yö-
netmenimiz Birol Kýlýç, Radyo
Selam’ýn yönetmeni Bekir
Tank´ýn sorularýný yanýtladý. 
Her Pazar günü saat 15-16.00
arasýnda 94.0 FM ve www.-
orange.or.at (Radio ORANGE)
üzerinden canlý olarak yayýn
yapan Radio Selam FM´e konu-
þan Kýlýç, Yeni Vatan Gazete-
si´nin niteliði, yayýn politikasý,
finansal kaynaklarý ve basýn or-
ganlarý arasýndaki farklý konu-
mu ile ilgili olarak kendisine
yöneltilen sorularý açýk ve net
bir þekilde  yanýtladý. 
Yeni Vatan´ýn baðýmsýz bir ga-
zete olduðunun altýný çizen
Kýlýç, “Kesinlikle herhangi bir
dernek, kurum, cemaat veya
devlete baðlý ya da baðýmlý
deðiliz. Gücümüzü, baðýmsýz

çizgimiz doðrultusunda, oku-
cularýmýzýn güveninden almak-
tayýz.”  dedi.   
Gazeteyi, halka hizmet amacýy-
la çýkardýklarýný, `halka hizme-
tin Hakk´a hizmet` olduðunu
belirten  Kýlýç, baþta Avusturya
ve Türk  toplumunun genel eði-
tim sorunlarý olmak üzere,
gençlik, aile, iþ, saðlýk, dolandý-
rýcýlýk ve benzer  konularda yap-
týklarý haber ve röportajlarýn,
bu hizmetin sadece birer yansý-
masý olduðunu ifade etti.   

Kýlýç, Radyo Selam FM’den
Bekir Tank`ýn, “40-50 bin gaze-
teyi basýp, bedava daðýtmanýn
kolay olmadýðý, bunun nasýl fi-
nanse edildiði” sorusuna karþý-
lýk  olarak, kendisinin ayrýca ya-
yýncý bir iþadamý olduðunu ve
yakýn zamana kadar Yeni Vatan

Gazetesi´nin kendi ana þirket-
leri tarafýndan desteklendiðini,
ancak son iki yýlda gelinen bu
aþamada, gazetenin kendi ken-
disini finanse ettiðini ve kendi
ayaklarý üzerinde durduðunu
ifade etti. Avusturya’da altý yýl-
dan beri evrensel basýn ilkeleri-
ne uygun olarak yaptýklarý ya-
yýnlarla, yanlýþ bulduklarý olay-
larýn üzerine cesaretle gittikleri-
ni ve yapýlan haksýzlýklara karþý
sessiz kalmadýklarýný çeþitli ör-
neklerle açýklayan Kýlýç, Yeni Va-
tan’ýn istikrarlý ve dürüst yayýn
politikasý sayesinde, Avusturya
- Türk toplumunun bilinçlen-
mesine olumlu katkýda bulun-
duklarýný ve bunun takdirini o-
kuyucularýna býraktýklarýný be-
lirtti. 
Yeni Vatan Gazetesi’nin bir rek-
lam gazetesi olmadýðýna, dola-

yýsýyla diðer kimi basýn yayýn
organlarýyla karýþtýrýlmamasý
gerektiðine dikkat çeken Kýlýç,
bu arada Türkiye´deki basýna
da göndermede bulundu. Kýlýç,
Türkiye´deki basýn yayýn organ-
larýnýn doðru ve objektif haber
vermek gibi asli görevlerini yap-
madýklarýný, bunun yerine pat-
ronlarý için ihale ve diðer iþleri
takip ettiklerini ve bu ahlaksýz
“Medya-Siyaset-Bürokrat-Tica-
ret-Tarikat” çýkarlar zincirilerine
baðlý iþ mantýðýnýn, ne yazýk ki
Avusturya’ya taþýnmak istendi-
ðini söyledi. Avusturya’ya bu
mafya iliþkiler zincirini getiren,
kendisini toplumda bazen der-
nekçi, bazen muhabir, bazen
de iþadamý olarak tanýtan ve
hakikaten bu kimliklere “kaðýt-
ta sahip” bazý kiþilerin yaptýkla-
rý rezillikler konusuna dikkat çe-

Birol Kýlýç
Yeni Vatan Gazetesi

Bekir Tank
Radyo Selam
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ken  Kýlýç , “Bu þahsiyet erozyo-
nuna uðramýþ,  hayatlarýný fit-
ne, fesat, gýybet ve temiz in-
sanlarý oraya buraya ispiyonla-
ma mantýðý üzerine kurmuþ in-
sanlarý biliyoruz ve hatta birço-
ðu bizim çevremizde, bize za-
rar vermeye çalýþýyor. Bu insan-
lýktan nasibini almamýþ mafya
bozuntusu kiþilerin üzerine, a-
vukat ve dedektiflerimizin ça-
balarýyla, hukuk yoluyla git-
mekteyiz. Yetkililer, bu kiþi, ku-
rum  ve kuruluþlarý bilmektedir
ve bu rezilliðe en baþta Viyana
Elçiliði ve Baþkonsolosluðu mü-
saade etmemelidir. Herkesi dik-
katli olmaya davet ediyoruz.“
dedi. 
Bekir Tank´ýn, “Çýktýðýnýzdan
beri gazetenizi takip etmekte-
yiz; ancak sizin son zamanlarda
Kur´an-ý Kerim üzerinde yo-
ðunlaþtýðýnýzý görüyoruz. Örne-
ðin; insanlarý  kendi anadillerin-
de Kur´an okuyarak, anlamaya
davet ediyorsunuz. Biz de bu
çaðrýnýzý çok anlamlý buluyor,
candan destekliyor ve tebrik
ediyoruz. Ýman ettiði kitabý, ori-

jinal dilinden okuyup anlama
imkaný olmayan Müslüman-
larýn, O´nu kendi dillerinde o-
kumalarý gerektiðine  inanýyo-
ruz. Ancak, sizin de bildiðiniz
gibi, insanlarýn Kur´an-ý Keri-
m´e yaklaþýmlarý ayný olmaya-
biliyor. Örneðin, Türkiye Cum-
huriyeti´nin  eski cumhurbaþ-
kanlarýndan olan Süleyman De-
mirel, kendisi ile yapýlan bir TV
söyleþisinde; Kur’an´ýn ahkam
ayetlerini kabul etmediðini ifa-
de etmiþti. Sizin için Kur´an ne-
dir ve ne anlam ifade etmekte-
dir? Neden Kur´an üzerine bu
kadar yoðunlaþýyorsunuz?”
þeklindeki sorularýna karþýlýk o-
larak ise Kýlýç, özetle þu açýkla-
malarda bulundu: 
“Kur’an-ý Kerim tüm insanlýða
aklýný çalýþtýr ve düþün mesajýný,
114 süresinin 6600 ayetinin
birçok yerinde veriyor. Hiç uza-
ða gitmeyelim, Yunus Süresi’-
nin 100. Ayeti’nin meali, “Al-
lah, pisliði, aklýný kullanmayan-
lar üzerine býrakýr.” diyor. Bu a-
yete göre, ‘Müslümaným’ diyen
herkese soruyorum; Allah, bize

bu ayette midemizi mi, ayakla-
rýmýzý mý yoksa aklýmýzý mý
çalýþtýrmamýzý söylüyor? Eðer
cevabýnýz; ‘Allah bize aklýnýzý
çalýþtýrýn diyor ve hatta çalýþtýr-
mazsak üzerimize pislik yaðdý-
racaðýný söylüyor’ þeklindeyse,
Kur’an-ý Kerim’in Yunus Süre-
si’nin 100. Ayeti’nin mesajýný
anladýnýz demektir. Bugünkü Ýs-
lam dünyasýnýn haline bir bakýn
lütfen. Aklýný ve gönlünü çalýþ-
týran bir Müslüman, bu manza-
radan memnun olabilir mi? Ha-
yýr olamaz. 
Buradaki gerçek sorun; ‘Müslü-
maným’ diyen milyarlarca insa-
nýn, Kur’an-ý Kerim içinde yer
alan Allah’ýn kelamýndan yani
sözlerinden gerçek anlamda
haberdar olmamasýdýr. Anlamý-
ný bilmiyor, anlamak ve düþün-
mek istemiyorlar. Halbuki, Ku-
r’an’da Allah bize ‘Kur’an-ý Ke-
rim’i okumak, anlamak ve dü-
þünmek en büyük ibadettir.’ di-
yor. Oysaki biz, Kur’an’ý muska
yapýp duvar ve arabalara asýp,
sandýklara týkmýþýz. Sonra da,
Allah’a yeryüzünde adeta or-
taklýk koþan bazý “din adamlarý-
nýn” peþine takýlýp, onlarý ve çý-
kardýklarý kitaplarý dokunulmaz
ilan etmiþiz. Fatiha Süresi’nde
‘Yalnýz sana ibadet ederiz ve
yalnýz senden yardým dileriz.’
diyen ayeti bir kenara atmýþ,
Allah’ýn kulundan þefaat ve yar-
dým diler hale gelmiþiz. Türbe-
lere giderek çocuk, iþ, karý ve
koca ister duruma gelen ve
‘Müslümaným’ diyen insan,
kendi kendine acaba hiç sor-

muyor mu ‘Bu türbede yatan
Allah’ýn kulu bana nasýl yardým
etsin’ diye? ‘Allah ile kul arasý-
na kimse giremez’ diyen Ku-
r’an-ý Kerim,  mübarek Pey-
gamberimizi (s.a.a) bile, Allah
ile kul arasýndan çekip almýþ ve
‘Sen teblið et, hüküm benden’
demiþtir. Yeryüzünde birçok
“Cehennem Müfettiþi” ve
“Cennet Parselcisi”,  aklýný ve
gönlünü kullanmayan Müslü-
manlarý, maddi ve manevi an-
lamda sömürmektedir. Onlar,
bunun hesabýný hem bu dünya-
da, hem ahirette verecekler a-
ma; bu oyunlara gelerek yeryü-
zünde “kula kulluk” eden
“Türbe”lerden þefaat bekleyen-
lerin cezalarý ne olacak, oraya
karýþmak istemiyorum. Demek
istediðim, bu tamamen þirk,
Allah’a ortak koþmaktýr. 
Sonuç olarak; geleneði, göre-
neði ve atalarýn dinini din yap-
mayalým. Gerçeðin ta kendisi o-
lan, aklýn ve gönlün çalýþtýrýl-
masýný  emreden Allah’ýn kitabý
Kur’an-Kerim’e sarýlalým. Ana
dilimiz Türkçe ise, o zaman he-
men geç kalmadan, parentezi
olmayan Türkçe mealli Kur’an-ý
Kerim alalým. Aklýmýzý kullana-
lým ve düþünelim. Bin yýlýmýzýn
çok ilerisinde olan, ilmin, aklýn,
barýþýn ve kardeþliðin kitabý Ku-
r’an’ýn rahmetinden bizzat ara-
cýsýz yararlanalým. Sakala ve k-
ravata kanýp, haksýzlýk karþýsýn-
da susmayalým. Zalimlerin kar-
þýsýnda olup, barýþseverler ile
kim olursa olsun elbirliði yapa-
lým.”

RRaaddyyoo  SSeellaamm  FFMM

HHeerr  PPaazzaarr  SSaaaatt  
1155..0000-1166..0000

FFMM  9944..00
wwwwww..oorraannggee..oorr..aatt

16.  Viyana’da  yeni  faaliyete  geçecek
olan  kuaför  salonumuza  Bay  ve

Bayan  kuaförü  aranýyor.

Müracaat
Tel.: 0699 194 27 012

Kuaför aranýyor
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Bahar yorgunluðu nedir ve nasýl önlenir?
Güçsüzlük, enerji noksanlýðý,
isteksizlik ve uykusuzluk gibi
belirtilerle kendini gösteren
“bahar yorgunluðuna” dikkat !
B ve C vitaminleri, magnezyum,
potasyum ve çinko bahar yor-
gunluðu durumunda alýnabile-
cek desteklerdendir. 
Acýbadem Hastanesi Ýç Hasta-
lýklarý Uzmaný Prof. Dr. Kopta-
gel Ýlgün, güçsüzlük, enerji
noksanlýðý, isteksizlik ve uyku-
suzluk gibi belirtilerle kendini
gösteren “bahar yorgunluðu-
na” dikkat edilmesi gerektiðini
bildirdi. 

Yorgunluk sorunu olanlarýn B
ve C vitamini, magnezyum,
potasyum ve çinko desteði ile
gevþeme egzersizlerinden ya-
rarlanabileceðini kaydeden P-
rof. Dr. Koptagel Ýlgün, bunun
yaný sýra karþý meyve ve sebzey-
le beslenmeye aðýrlýk verilmesi-
ni, günlük içilen su miktarýnýn
da 3 litre civarýnda tutulmasýný
önerdi. 
Bahar aylarýnda birçok kiþi ken-
dini eskisine göre daha bitkin
ve daha güçsüz hissediyor.
Bahar yorgunluðuna baðlý bu
durumdan kurtulmak zor de-
ðil! 
Kýþ aylarýnýn yaðmurlu, soðuk
günleri yavaþ yavaþ yerini gü-
neþli, ýlýk bahar günlerine býra-
kýyor. Böylelikle doða da kendi-
ni yenilemeye baþlýyor. Artýk
neþeli ve mutlu olmamanýz için

hiçbir sebep yok gibi! Ancak,
bu güzel günlerde birçok insan
kendini bitkin ve yorgun hisse-
diyor. Acýbadem Hastanesi Ýç
Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr.
Koptagel Ýlgün, bunun sebebi-
nin bahar yorgunluðu olduðu-
nu belirterek þöyle devam edi-
yor: “ Bahar yorgunluðu özel-
likle bahar mevsiminin baþladý-
ðý günlerde birçok kiþide görü-
lebilen, genel bir bitkinlik, güç-
süzlük ve enerji noksanlýðý, is-
teksizlik, uykusuzluk, vücutta
karýncalanma gibi belirtilerle
seyreden bir rahatsýzlýk halidir.”
Elektrik  yüküne  dikkat!  
Kýþýn soðuk ve güneþsiz günleri
yavaþ yavaþ yerini baharýn neþe-
sine ve sýcaklýðýna terk ediyor.
Ýþte bu hava ve mevsim deðiþik-
liði insan bioritmini olumsuz
etkiliyor. Bahar mevsiminde ha-
vadaki elektrik yükü artýyor. Bu
yük havada bulunan pozitif ve
negatif yüklü iyonlar aracýlýðýyla
taþýnýyor. Ýþte bu taþýma denge-
si bozukluklarý iklim deðiþikliði
dönemlerinde sýkça karþýmýza
çýkýyor. Ýnsanlarda yorgunluk
belirtilerine ve hatta ruhsal sý-
kýntýlara yol açýyor. Prof. Dr. Ýl-
gün büyük þehirlerde oturanla-
rý uyararak þunlarý söylüyor:
“Havadaki elektrik yükü özellik-
le büyük þehirlerde daha fazla-
dýr. Bu duruma bir de hava kir-
liliði, sanayi atýklarý ve trafik
yoðunluðu eklenirse, kiþilerdeki
bahar yorgunluðu belirtileri

daha da yoðun olarak yaþanýr.
Bahar ayýnýn ve güneþin getirdi-
ði rehavet duygusuna, stres ve
gerginlik duygusu da eklenince
insanda mevcut olan birçok
hastalýk da negatif olarak etki-
lenmektedir.” 
Bahar  yorgunluðunun  
nedenleri
Baharda yorgunluk daha çok
hissediliyor. 
Prof. Dr. Ýlgün nedenleri þöyle
açýklýyor: 
-Beslenme alýþkanlýðý bozukluk-
larý.
-Besinlerle yeterli miktarda vita-
min, mineral alýnmamasý.
-Tembel bir yaþam biçimi. 
-Tiroid bezinin çalýþma düzen-
sizlikleri, özellikle bu bezin az
çalýþmasý yorgunluk belirtilerini
artýrýyor. Bu durumlarda hafýza
zayýflamasý, uyku eðilimi, adale
aðrýlarý normalden fazla görü-
lüyor.
-Birçok enfeksiyon hastalýðý
yorgunluk belirtilerini artýrýyor.
-Tansiyon, kalp hastalýðý, alerji,
nezle ve bazý aðrý kesici ilaçlarýn
kullanýmý.
-Tansiyonda sýk sýk inip çýkma-
lar, kan þekeri düþmeleri, gürül-
tülü ortamlar, fazla sýcak ya da
soðuk ortamlar, stresli iþ orta-
mý, kirli hava gibi durumlar da
yorgunluða yol açýyor.
-Fazla kafein, yoðun sigara kul-
lanýmý, aþýrý alkol ve madde
alýþkanlýklarý da yorgunluk te-
tikleyen durumlar arasýnda yer
alýyor.
Yarattýðý  etkiler
Bahar yorgunluðunu çok da
hafife almamak gerekiyor. Bu
durumun yarattýðý bazý hasta-
lýklar mevcut. Prof. Dr. Ýlgün
bahar yorgunluðunun yarattýðý
hastalýklarý þöyle sýralýyor:

Kas aðrýlarý, omuz, sýrt ve bo-
yun aðrýlarý. Yorgunlukla birlik-
te; konsantrasyon bozukluðu,
neþesizlik, aþýrý sinirlilik, hafýza
zayýflamasý.
Uyku ritmi bozukluðu; uykuya
dalma güçlüðü bazen de aþýrý
uyuklama hali. Baþ aðrýlarý.Stres

ve ruhsal gerginliðe baðlý ola-
rak barsak ve mide rahatsýzlýk-
larý. Bahar mevsiminde mide ve
oniki parmak ülseri olanlarda
hastalýk tekrarý daha çok görü-
lüyor. Barsaklarda gaz, kabýzlýk
ve ishal gibi düzensiz barsak
hareketlerini beraberinde taþý-
yan, hassas baðýrsak sendromu
diye adlandýrýlan duruma rast-
lanýyor. 

ÖNLEMLER

Bahar yorgunluðuna karþý esas
sebepleri belirleyip ona karþý
önlem almak gerekiyor. Yor-
gunluk yaþayan kiþilerde, duru-
mu tetikleyici hastalýklar tespit
edilirse onlarý önleyici tedaviye
baþvuruluyor. Prof. Dr. Ýlgün alý-
nacak tedbirleri þöyle sýralýyor:
“Yorgunluk sorunu olan hasta-
larda, B ve C vitaminlerinden,
magnezyum, potasyum ve çin-
ko desteðinden faydalanýlýr.
Gevþeme egzersizlerinden ya-
rarlanýlabilir. Meyve, sebze ve
aðýrlýklý beslenmeye aðýrlýk veril-
meli, günlük içilen su miktarýný
3 litre civarýnda tutulmalý, iyi ve
kaliteli bir uyku düzenini saðla-
mak için stres azaltýlmalýdýr.
Sigara, alkol ve kafeinden
mümkün olduðunca uzak du-
rulmalýdýr. Yorgunluðu giderir
ve rahatlatýr düþüncesiyle aþýrý
alkole baþvurmak yanlýþ olur.
Yatarken alýnan depresyon a-
zaltan, uyku düzenleyen ve kas
gevþeten ilaçlardan yararlanýla-
bilir.”
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Viyana- Tunceli Doða ve Kültür
Derneði’nin 9 Ekim 2004 tari-
hinde yaptýðý yoksul öðrenci-
lerle yardýmlaþma  gecesi mey-
velerini vermeye baþladý. Gece-
ye Türkiye’nin il bazýndaki tek
bayan Belediye Baþkaný Songül
Erol Abdil ve Tunceli Miletvekili
Sinan Yerlikaya da katýlmýþlar

ve Viyana’da yaptýklarý görüþ-
melerde Avusturya Saðlýk Ba-
kaný Maria Rauch Kallat’dan
bir ambulans talebinde bulun-
muþlardý.  Ambulans, 03 Ma-
yýs 2005 tarihinde roter Kreuz
yöneticileri tarafýndan, Tunceli
Belediye Baþkaný Songül Erol
Abdil’e düzenlenen bir tören

eþliðinde teslim edildi. Gecede
toplanan baðýþlarla elde edilen
5000 Euro ise, beþ fakir öðren-
ciye bir yýllýðýna burs olarak
veriliyor. Belediye Sarayý’nýn
önünde duran ambulans va-
tandaþlarýn yoðun ilgisine ne-
den oldu. Bu tip hizmetlerin
devamý bekleniyor.
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Tunceli Belediyesi’ne, 
Viyana’dan ambulans teslimi!

Viyana- Dersim-Tunceli Doða
ve Kültür Derneði 15 Mayýs
2005 tarihinde ATIGF Loka-
li’nde bir “deðerlendirme top-
lantýsý” düzenledi. “Umudun
Türküsü” ve diðer bazý geliþ-
melerin deðerlendirildiði top-
lantý yoðun katýlýmla gerçek-
leþti. 
Bilindiði gibi geçen ay
Tunceli’de, “Umudun Türkü-
sü” projesi kapsamýnda Tun-
celi Eðitim Rehabilitasyon ve
Buluþma Merkezi inþaatýnýn
temel atma töreni yapýldý.
Anlamlý törende CHP Millet-
vekili Sinan Yerlikaya, çevre
bölgelerin belediye baþkanla-
rý, SHÇEK Genel Müdürü Ýs-
mail Bar, Türkiye Sakatlar
Konfederasyonu Genel Baþka-
ný Faruk Timuçin, 4. Komando
Tugay Komutaný Tuðgeneral

Süha Tanyeli, Vali Mustafa
Erkal ve Emniyet Müdürü
Osman Öztürk hazýr bulundu. 

5,5 dönümlük alana inþa edi-
lecek 1500 metrekarelik tesi-
sin yapým maliyetini karþýla-
mak amacýyla birçok Avrupa
ülkesinde 17 yardým konseri
gerçekleþti. Konser ve yardým
kampanyalarýndan þu ana ka-
dar elde edilen gelir 570 bin
YTL. Üçü Türkiye’de olmak ü-
zere 17 yardým konseri daha
yapýlmasý planlanýyor. Yaklaþýk
nüfusu 100 olan Tunceli’de
kayýtlý 1261 engelli bulunuyor. 

“Avrupalý Tunceliler” bu an-
lamlý proje ile sadece engellisi-
ne sahip çýkmakla kalmayýp
çok önemli bir soruna da dik-
kat çekmiþ oldu. 

Viyana-  Çifte  emekli  nasýl
olunur?  Kýsaca  hem  Tür-
kiye’den  hem  de  Avustur-
ya’dan  emekli  olabilmek
için  nelere  dikkat  etmek
gerekir?  

Vatandaþlarýn Türkiye’de de
emeklilik hakkýna sahip olabil-
meleri için ilk þart, kesin dönüþ
yapmýþ olmalarý. 
Ýkinci bir þart ise, 65 yaþýna
geldiklerinde emekli olabilme-
leri için, sigortalý olarak çalý-
þanlarýn en az 15 yýllýk çalýþma
sürelerini doldurmuþ olmalarý. 
Vatandaþlar yurt dýþýnda çalýþ-
týklarý süre göz önünde bulun-
durularak, 65 yaþýna kadar ça-
lýþmalarý gereken hizmet süre-
sini borçlanarak Türkiye’de e-
mekli olabiliyorlar. Ayrýca si-
gortalý olarak yurt dýþýnda ça-

lýþtýklarý süreyi gösteren
“Pensionskasse” veya Kranken-
kasse’den alacaklarý belge ile,
durumlarýna göre, SSK Kuru-
mu ya da Baðkur Müdür-
lüðü’ne baþvurabilirler. Çalýþ-
mayan ev hanýmlarý ise, bu
iþlemi oturum sürelerini göste-
ren ikametgah belgesi (Melde-
zettel) ile yapabilirler. 
Türkiye’den emeklilik hakkýný
elde eden vatandaþlar, herhan-
gi bir iþte çalýþmamak, iþsizlik
ve hastalýk parasý almamak
koþulu ile tekrar yurt dýþýnda
oturmaya devam edebilirler.
Yetkililerin önerisi ise, vatan-
daþlarýn öncelikle bulunduklarý
ülkede emeklilik hakkýný elde
edip, daha sonra Türkiye’ye
baþvurmalarý yönünde. Çeþitli
özel durumlar ve detaylý bilgi
için, bulunulan bölgedeki ata-
þeliklerden bilgi alýnabilir. 

Çifte emeklilik nasýl olur?Umudun Türküsü’nden
hesap, kitap!

Tunceli 
Belediye
Baþkaný
Songül Erol
Abdil
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YENÝ VATAN GAZETESÝ

Tirol Eyalet Meclisi’nde bir Türk

Yeni Vatan

Gazetesi,

kurumunuzu

50.000 

baskýsý ile

Avusturya’nýn

her yerine

taþýyor.

Reklam vermek için baþvuru telefonumuz

Tel.: 01 / 513 76 15 - 24

www.yenivatan.at
Bizi ziyaret edin ...

Viyana- Tirajý günde 28 bin o-
lan ve devlet tarafýndan çýkarý-
lan Wiener Zeitung Gazete-
si’nin 12 Mayýs 2005 tarihinde
yayýnlanan sayýsýnda (6.sayfa),
yukarýdaki baþlýk altýnda  yayým-
lanan haberin özet çevirisi þöy-
ledir: 
Tirol Eyalet Meclisi’nin tarihin-
de ilk kez Çarþamba günü Türk

kökenli bir milletvekili görev
yemini etti. Yeþiller Partisi’nden
Ýnnsbruck’lu Hasan Yýlmaz, bir
eðitim seyahati nedeniyle
ABD’de de bulunan Parlamento
Grubu Baþkaný Georg Willi’ye
vekalet ediyordu.  Ýnnsbruck’ta
bir kebap lokantasý iþleten Yýl-
maz, Yeþiller adýna Ýþçiler Oda-
sý’nda da görev yapmýþtý.

Viyana- Avusturya Anadolu
Federasyonu ilk kongresini,
14.05 ile 15.05.2005 tarihleri
arasýnda federasyon merke-
zinde gerçekleþtirdi. Geçen
senenin Mayýs ayý sonlarýnda
kurulan ve bir yýldýr çeþitli
çalýþmalara imza atan federas-

yon, ilk olarak bu çalýþmalarýn
olumlu ve olumsuz yanlarýný
deðerlendirdi.
Ýki gün süren ve yoðun bir
katýlýmýn olduðu gözlenen
kongre, ileriye yönelik plan ve
projelerin konuþulmasýyla son
buldu.

Anadolu Federasyonu 1 yaþýnda

Viyana- Uluslararasý Öðrenci
Aktivitelerini Destekleme Der-
neði “Wonder” in, 29.04 ile
02.05.2005 tarihleri arasýnda
düzenlediði “Viyana Gezisi”,
Türkiye’den 55 kiþinin katýlý-
mýyla gerçekleþtirildi. 
Belediye baþkanlarýndan, mil-
letvekillerinden, akademisyen-
lerden, sivil toplum örgütlerin-
den ve çeþitli meslek grupla-
rýndan oluþan ekip, iki gün

boyunca Viyana’nýn çeþitli
mekanlarýný gezme imkaný
buldu. 
Tuna kenarýnda kahvaltý ile
baþlayan gezinin ana progra-
mý, Tuna Minareli Camii’nde
gerçekleþtirildi. Viyana Üniver-
sitesi, Stephansdom, Leo-
poldsberg, Kahlenberg gibi
Viyana’ya özgü mekanlarý ge-
zen grubun son duraðý ise,
Schönbrunn Sarayý idi. 

WONDER’in Viyana gezisi 



ZENTRAL FINANZ’IN 
Kredi hizmetlerinden 

yararlanmak için; 

55  nneeddeenn!!

Güveniniz için teþekkür ederiz. 

ZENTRAL  FINANZCONSULTING GMBH

•Ciddiyet  
•Samimiyet
•Uzmanlýk
•Dürüstlük        
•Sýfýr  komisyon

Þube: Wallensteýnplatz  3-44,  1.  kat,  1200  WIEN

Bilgi  hattý: 01/33  430  88
www.zentralfinanz.at  E-mail: office@zentralfinanz.at
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