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FPÖ’lü Strache: “Türk esnaflar problem yaratýyor. Viyana
pazarlarýnda çalýþma saatlerine uymayan pazarcýlarýn sayýsý her geçen gün artýyor. Viktor-Adler Markt’ta olduðu gi-

bi. Eskiden beri orada olan
gerçek Avusturyalý “tezgah
sahipleri“ kanunlar gereði
tezgahlarýný kapatýrken, özellikle Türkler, pazar yerlerini
devamlý olarak açýk tutuyor-

lar. Belediye Türk esnaflara
ceza yazsýn.“ dedi. Türk esnaflar FPÖ’lü Strache’nin bu
açýklamasýný kýþkýrtýcý buldular ve tepki gösterdiler.
5’de
Haberin devamý Sayfa 4-5
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Kýyafetindeki DNA kalýntýlarý, 18 yaþýndaki banka soyguncusu Türk gencini ele verdi

Çocuklarýmýz baþý boþ býrakýlýyor!
Viyana- 2005 yýlýnýn Þubat ayýnda, 18 yaþýndaki bir Türk
genci, bir elinde tabanca bir elinde býçak ile Viyana´nýn Hernals semtindeki bir bankayý soyup 25.000 Euro para ile kaçmayý baþarmýþtý. Kaçarken alarm torbasýnýn patlamasý sonucunda, boyalý paranýn büyük
bir kýsmýný ve kýyafetlerini çýkartýp atmak zorunda kalmýþtý. Býçaklý bir yaralama olayýný araþtýran polisler, býçaklanarak hastaneye kaldýrýlan 18 yaþýndaki
gencin, Þubat ayýnda banka
soygununu yapan kiþiyle ayný
olduðunu ortaya çýkardý.
18 yaþýndaki Türk genci Ümit
A., Viyana´nýn Ottakring sem-

tinde annesiyle birlikte yaþýyor.
Marangoz çýraklýðýný yarýda býrakarak çok küçük yaþta uyuþturucu ile tanýþan Ümit A.,
banka soygununu ilk önce inkar etse de daha sonra yetkililere suçunu itiraf etti.
Ümit’in boyaya bulaþmamýþ
yaklaþýk 3000 Euro´yu uyuþturu ihtiyacýný karþýlayabilmek için
kullandýðý ortaya çýktý.
Yetkililer Ümit A.’yý, U-Bahn’da
çýkan bir býçaklý yaralama olayý
sonucu yakaladý.18 yaþýndaki
Türk genci kaldýrýldýðý hastanede tedavisi tamamlandýktan
sonra tutuklandý ve göz altýna
alýndý.

Avusturya’da ölenin
organlarý alýnýyor!
Viyana- Avusturya’da yaþayan
Müslümanlar arasýnda uzun
zamandýr konuþulan bir konuya son noktayý Viyana Eyaleti
Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Dr.
Gerhard Aigner koydu. Dr. Aigner basýna yaptýðý bir açýklamada þunlarý ifade etti: “Avusturya’nýn sýnýrlarý içinde vefat
eden kiþilerin hiç kimseye sormadan saðlýklý bir þekilde iç organlarý alýnýr. Tek istisna bu
kiþinin organlarýný baðýþlamak
istemediðini Noter’de veya
resmi kurumlarda yazýlý olarak
belirtmesidir. Þayet böyle bir
durum söz konusu ise organlara dokunulmaz”.
Avusturya’da en çok böbrek
ihtiyacýnýn olduðu öðrenildi.
Böbrekten sonra en çok ihtiyaç
duyulan organlar þunlar:
Akciðer, karaciðer, kalp, dalak.
“Bu kanun baþka hangi ülkelerde var?” sorusuna Dr. Aig-

ner þöyle cevap verdi: “Bu kanun Avusturya ile birlikte Doðu Avrupa ülkeleri baþta olmak üzere Fransa, Belçika,
Portekiz, Ýsveç ve diðer birçok
ülkede vardýr.”

Yalancý þahide hapis cezasý
Kendisine tecavüz eden kiþi yerine baþka bir genci
suçlayan kadýna, 6 ay hapis cezasý verildi.
Graz- Avusturya’nýn Graz kentinde kendisine tecavüz eden
kiþiyle daha sonra da defalarca
buluþan kadýn, tecavüz duruþmasý esnasýnda baþka bir genci haksýz yere suçladý. Kadýnýn

daha sonra ifadesini geri çekmesinden þüphelenen savcý
davayý yeniden açýnca, kadýnýn
yalan ifadesi ortaya çýktý.
Mahkeme, “yalancý þahide“ 6
ay hapis cezasý verdi.
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Dýþiþleri Bakaný Gül Viyana’da Plassnik’i ziyaret etti!
Gül: “AB konusunda kötümser olmak için bir neden yok”
Plassnik: “Türkiye’nin AB yolu çok uzak deðil. 3 Ekim’de müzakerelere baþlanacak”
Avusturya’da diðer tüm sesler ise tam tersi havada. Birileri çok iki yüzlü bir siyaset izliyor.
Viyana- AB Anayasasý’na Fransa
ve Hollanda’da verilen iki “hayýr” cevabýndan sonra, AB adaylarý ve özellikle Türkiye için
sert bir rüzgar esmeye baþladý.
Ancak Dýþiþleri Bakaný Abdullah
Gül, bundan pek etkilenmiþe
benzemiyor. 3 Haziran Cuma
günü Avusturyalý meslektaþý Plassnik’in davetlisi olarak geldiði Viyana’da yaptýðý nezaket ziyaretinin ardýndan Gül, basýn
toplantsýnda “Kötümser olmak
için bir neden yok.” dedi. Dýþiþleri Bakaný Gül ertesi gün Avusturya’nýn Wachau bölgesinde,
Avusturya Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen “Avrupa
Formu”nun açýlýþýna katýlarak,
“Türkiye’nin AB üyeliði, sadece
siyasi ve ekonomik bir katýlým
olarak görülmemelidir. Bu katýlým, tarih ve coðrafyanýn birbirini tamamlamasý ve AB’nin ýþýk
ve renkleri ile ilgilidir” dedi. A-

vusturya Dýþiþleri Bakaný Ursula
Plassnik, Abdullah Gül’ün ardýndan yaptýðý konuþmada,
“Türkiye’nin AB yolu çok uzak
deðil. 3 Ekim’de müzakerelere
baþlayacak.” dedi.
Bu açýklama, özellikle Avusturya Hükümeti’nin Türkiye’ye, AB

konusunda çok mesafeli yaklaþmasý nedeniyle dikkat çekti. Basýn toplantýsýnda, Gül ayrýca
“Biz tartýþmadan kaçmýyoruz
ama Anayasa konusunda yapýlan halk oylamalarýnýn bizimle
bir iliþkisi yok. Bu, AB içindeki
bir tartýþma. Ekim’de planland-

ýðý gibi müzakerelere baþlayacaðýz. Bu iki konuyu birbirinden
ayýrmazsak, çok dar görüþlü bir
politika yapmýþ oluruz” dedi.
AB ülke liderleri 17 Aralýk’ta
Türkiye ile, birçok ülkenin istediði gibi imtiyazlý ortaklýk deðil,
tam üyelik konusundaki müzakerelere 3 Ekim’de baþlama kararý almýþlardý. Bu arada Fransa
ve Hollanda’daki oylamalardan
sonra barometre fýrtýnayý gösteriyor. Türkiye ile giriþ müzakerelerinin ertelenmesini isteyen
sesler çoðalmaya baþladý. Türk
Hükümeti ise, dýþa karþý soðukkanlý bir tavýr takýnýyor. AB’de
sertleþen hava konusunda verilen tek taviz, müzakerelerin uzun süreceðinin kabul edilmesi.
Türkiye’de AB hevesi, oldukça
azaldý. Bundan bir yýl önce halkýn dörtte üçü AB’ye katýlýmdan
yana iken, son anketlere göre
bu oran yüzde 65’e düþtü.
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Strache’nin kýþkýrtmasýna büyük tepki
Strache: “Viyana pazarlarýnda çalýþma saatlerine uymayan pazarcýlarýn sayýsý her geçen gün artýyor. Normal çalýþma günlerinin yaný sýra artýk tatil günlerinde de kanunlar hiçe sayýlarak bazý tezgahlar açýk tutuluyor, ViktorAdler Markt’ta olduðu gibi. Eskiden beri orada olan “tezgah sahipleri“ kanunlar gereði tezgahlarýný kapatýrken,
diðer bazý dükkan sahipleri, özellikle Türkler, pazar yerlerini devamlý olarak açýk tutuyorlar“. (27.05.2005 (fpd))
Viyana– Avusturya Özgürlük
Partisi (FPÖ) Viyana Eyalet Baþkaný Heinz- Christian Strache´ye göre, pazar yerlerindeki kurallara uymayan ve sayýlarý her
geçen gün daha da çoðalan“oryantal pazarcýlar“, açýk piyasa rekabetinde büyük bir avantaj elde ediyor.
Tatil günlerinde pazar yeri çalýþtýrýldýðý için kesilen 100-200 Euro deðerindeki ceza ise, bugünlerde yapýlan hasýlat karþýsýnda, komik bir rakam olarak
kalýyor. Pazar bölgesinde çalýþan memurlar bu iþin farkýna
vardýlar. Ancak personal yetersizliði ve cezalarýn yüksek olmamasý nedeni ile çaresiz kalýyorlar.

Strache´ ye göre, Viyana Belediyesi Uyumdan Sorumlu Viyana Eyaleti Baþkaný Weshely,
bu kabul edilemez düzensizliðe
son vermek yerine, pazarda
meyve sepetleri önünde, pazarcýlarla fotoðraf çektiriyor.
Stache´ye göre bu düzensizliðe
bir son vermek için; tezgah
kaybýna yol açacak olsa bile,
düzenli kontrollerin sýklaþtýrýlmasý, zabýta memurlarýnýn ve
cezalarýn daha da artýrýlmasý
gerekiyor.
Bütün bunlarýn önlenmesi için
bir kampanya baþlatacaðýný
söyleyen Strache, hedef olarak
Viktor-Adler Markt’ý gösterdi.
Biz de Yeni Vatan Gazetesi olarak,, Viktor Adler Markt’ta çalý-

þan Türk esnaflarýna bu konuda
ne düþündüklerini sorduk.

Osman Poyraz

Osman Poyraz (35)
Pazardaki Türk esnafý da, týpký
diðer çalýþanlar gibi normal p-

RAKETA

CH

RASSISTIS

so Herr Strache

rosedürü uyguluyor. Zaten istesek de, geç saatlere kadar açýk
tutmamýz mümkün deðil, gelip
hemen uyarýyorlar; ikinci bir
kez vaktinde kapatmadýðýmýz
tespit edildiðinde de ceza kesiliyor. Buradaki büro, bu konuda
çok hassas ve gerekli önlemleri
alýyor. Aslýnda isteyen uzun süre de çalýþabilmeli.
Sonuçta biz vatandaþa hizmet
için buradayýz.
Strache’nin amacýyla ilgili ise,
insanýn aklýna çok þey geliyor.
En basiti “Acaba Türk esnafýnýn
önünü mü kesmek istiyor?” sorusu. Daha derin düþünmek istemiyorum; çünkü o zaman Avusturya’nýn tarihine inmem ve
tarihteki ýrkçý yaklaþýmlarýndan
bahsetmem gerekir.
Bu pazarýn kurulmasýnda ve
bugünlere gelmesinde Türk esnafýnýn çok büyük rolü ve emeði var. Ve pazarý canlý tutabilmek için, herþeye raðmen çaba harcamaya devam ediyoruz.
Bizi rahat býraksýnlar!
Muzaffer Çeliktaþ (Yaþ 39)
8 yýldýr bu pazarda restoran iþletiyorum. Benim yaptýðým iþ,
pazarcýlýktan biraz daha farklý
ve daha uzun saatler açýyoruz.
Ýnsanlar iþten çýkýp evlerine gitmeden önce birþeyler içmek,
yemeklerini yemek, rahat bir
nefes almak istiyorlar. Pazarýn
canlý havasý, temiz ve lezzetli
yemekler onlarý buraya çekiyor.
Çalýþýyoruz, kazanýyoruz ve vergimizi ödeyerek devlete de
kazandýrýyoruz. Bizim kazanmamýz demek, devletin de kazanmasý demek. Ben kazanmazsam elektriðimi, suyumu,
vergimi nasýl öderim? Politikacýlarýn bu tutumlarýný anlamýyorum; bize engel olmasýnlar, býraksýnlar iþimizi yapalým. Ben
buraya 100-150 bin Euro yatýYENÝ VATAN GAZETESÝ
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Muzaffer Çeliktaþ

de, politikacýlarýn bu ýrkçý yaklaþýmlarýný anlamakta güçlük çekiyorum. Bu söylemler, Avusturyalý esnafý da kýþkýrtýyor ve
kafalarýnda soru iþaretleri oluþmasýna neden oluyor.
Cemil Yavuz( Yaþ 48)
Pazarýn içerisinde herkes akþam
altýda kapatýyor. Farklý uygulamalar yok. Bu kampanyanýn al-

Cemil Yavuz
rým yapmayý düþünüyorum ama akþam altýda kapatýrsam,
buradan nasýl para kazanýrým?
Para kazanmadýðým bir yere de
nasýl yatýrým yapayým?
Avusturyalýlara rakip olduðumuzu da düþünmüyorum. Herkes kendi iþini yapýyor. Avusturyalýlarýn burayý tercih etmesinin nedeni, kaliteli ve güleryüzlü hizmet. Ben restoranýmda müþteri olunca hiç bir zaman “Kapatýyorum, hadi kalkýn, gidin” demiyorum. Son
müþteri gidene kadar bekliyorum. Ýnsanlar da burada rahat
ediyorlar tabii.
Politikacýlar, bize engel olmak
yerine çalýþma koþullarýmýzý iyileþtirsinler ki; hem biz kazanalým, hem devlete kazandýralým.
Pakize Seren (Yaþ 42)
10. Viyana’da çalýþýyorum ve 9
yýldýr pazarýn müþterisiyim. Pazarýn geç saatlere kadar açýk olmasý, çalýþan insanlar için çok
büyük avantaj olurdu. Bu herkesi memnun eder. Ben kimsenin þikayet edeceðini sanmýyorum. Entegrasyonun saðlanmasý, önyargýlarýn ortadan kaldýrýlmasý için uðraþýlan bir dönem-

Pakize
Seren
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týnda, art niyetli, yabancý düþmaný bir yaklaþým var.
Refik Yavuz (Yaþ 42)
Ýþler çok azaldýðý için ben burada çalýþmayý býraktým. Özel bir
Refik Yavuz

þirkette iþçi olarak çalýþýyorum.
Ýþler böyle giderse, yakýnda bütün esnaf tek tek burayý terk
edecek.
Mehmet Altýparmak (Yaþ 42)
17 yýldýr burada kasaplýk yapýyorum ve buradaki en eski esnaflardan birisiyim. Büyük marketler akþam yediye kadar açýk
olmasýna raðmen, burada herkes altýda dükkanýný kapatýyor
ve bu kurala herkes uyuyor.
Avusturyalýlardan farklý bir uygulama yapmýyoruz. Devlet,
AB’den pazarlarý canlandýrmak,
küçük iþletmeleri teþvik etmek
için o kadar kredi alýyor. Ancak

Mehmet
Altýparmak

1,5 yaþýmdan beri burada yaþýyorum. Bu ülkede Strache’nin
ne kadar hakký varsa, benim de
o kadar hakkým var. Biz burada
Avusturyalýlarla uyum içinde
yaþarken neden huzursuzluk
yaratýyorlar? FPÖ’nün bu yaklaþýmýný doðru bulmuyorum.
Amira Salpanoviç (Yaþ 34)
Strache’nin söyledikleri çok

pazarlara yönelik herhangi bir
yatýrým yapýlmýyor. Her sene
müþteri sayýsý azalýyor. Euro’dan sonra küçük esnafýn iþi daha da zorlaþtý. Bütün bunlarýn
üzerine, bir de politikacýlarýn olumsuz yaklaþýmlarý eklendi. Bu
gidiþle yakýnda pazarlar ortadan kalkacak ve hepimiz burayý
terk etmek zorunda kalacaðýz.
Özellikle Türklere yönelik bu
ýrkçý yaklaþýmlarý anlamak zor.
Biz bu pazara çok emek verdik!
Þimdi neden böyle bir çýkýþ
yapýldý? Neden özellikle bizimle
uðraþýyorlar? Biz de Avusturya
vatandaþýyýz ve bu ülkenin ekonomisine katkýda bulunuyoruz.
Melahat Biçer (Yaþ 39)
Ben bizlerden þikayetçi olan bir
Avusturyalý görmedim. Aksine
hepsi Türk esnafýndan daha da
memnun. Ürünlere dokunup
tadlarýna bakabiliyorlar; 20-30
Cent’in hesabýný yapmýyoruz.
Ayrýca pazarda sadece Türk
esnaflar yok; Hindistanlý, Avusturyalý, Bosnalý, Arap bir sürü

Melahat Biçer

esnaf var. Strache neden Türklerle uðraþýyor. Amacý, bu ülkede yaþayan Türkleri býktýrmak
mý? Burasý benim de ülkem,

Amira Salpanoviç

anlamsýz, bu kampanyaya da
bir anlam veremiyorum. Türkler
de bizler gibi akþam altýda dükkanlarýný kapatýyor. Ýsteseler de
uzun açamazlar zaten, kontroller çok sýký. Ve herkes kendisi
için çalýþýyor. Müþteriler herkesten alýþveriþ yapýyor. Biz Türk
esnafla dostça, bir arada çalýþýyoruz. Hiç bir sorunumuz yok.
Nevzat Gebeþ (Yaþ 35)
Pazarlarýn kurallarý belli, hafta
içi saat 06-18 arasý, Cumartesi
günleri ise saat 14’e kadar açýk.
Bizler bu kurallara uyuyoruz.
Ama Avusturyalýlar kendi isteklerine göre erken kapatýyorlar.
Hafta içi 17’de, Cumartesi günü 12-13’de kapatanlar hatta
hiç açmayanlar var. Tabii böyle
olunca, biz daha uzun süre açýk
tutuyormuþuz izlenimi oluþuyor. Oysa biz normal çalýþma
saatlerine uyuyoruz.

Nevzat
Gebeþ
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Zülfikar Doðan çiftinden þiir kitabý
Konya- Gazeteci-Yazar Zülfikar
Doðan, eþi Duransel Doðan ile
birlikte yazdýðý ve tren kazasýnda vefat eden oðluna ithaf ettikleri ''Seller'' adlý þiir kitabýný
Konya'da tanýttý. Doðan, Konya
Gazeteciler Cemiyeti'nde eþiyle
birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda, son þiir kitabýnýn,
Konya'da faaliyet gösteren Nüve Kültür Merkezi tarafýndan

basýldýðýný söyledi. Kendisi gibi
gazeteci olan eþiyle kaleme aldýklarý þiirlerden oluþan kitabýn
ilk baskýsýnýn, söz konusu yayýnevi tarafýndan Konya'da yapýldýðýný ifade eden Doðan,
þunlarý kaydetti: ''(Seller) adlý
bu kitabý, oðlum Nusret Özgün Doðan'ýn anýsýna ithaf ettik. 78 sayfadan oluþan kitap,
bir daðýtým þirketi tarafýndan

Erdoðan: “Ýmam Hatip’liyim,
gurur duyuyorum”
Kadrolaþma iddialarýna sert
yanýtlar veren Baþbakan, bir uyarý da medyaya gönderdi.
Türban ve Ýmam Hatip ile ilgili
açýklamalara kýzan Erdoðan:
“Yetkiyi nereden alýyorsun?
Türkiye'de bu kadar cami var,
imamsýz cami olur mu? Bir taraftan diyeceksin ki, 'Misyonerler Türkiye'yi istila ediyor,
Anadolu'nun her tarafýna daðýlmýþlar, Ýncil daðýtýyorlar, þunu bunu yapýyorlar'. Öbür taraftan bu ülkenin Ýlahiyat Fakültesi Ýmam Hatip Okulu'ndan mezun olana, bir camiyi
teslim etmekten korkacaksýn.
Bu nasýl bir mantýktýr. Bunu
anlamak mümkün mü? Adam
kalkýyor 'Erdoðan, imam hatip
mezunu!' diyor. Ne olacak yani? Ben bunu gizlemiyorum ki.

Ýllegal bir örgüt mü, bu imam
hatip liseleri! Ýmam Hatip’liyim ve bundan gurur duyuyorum.“ dedi.
Recep
Tayyip
Erdoðan

ülke genelindeki kitapçýlara daðýtýlmaya baþlandý. Benim ve eþimin emekleriyle hazýrlanan
kitabýn, þiirseverler tarafýndan
keyifle okunacaðýna inanýyoruz.” Doðan, Konya ile daha
önce ciddi bir temasýnýn olmadýðýný, bu kitap sayesinde kentin basýn-yayýn yaþamýndaki
hareketliliðini de öðrenmiþ olduðunu sözlerine ekledi.

Zülfikar Doðan

Kahvehane tartýþmasý ölümle bitti!
Avusturya’nýn Wels kentindeki bir kahvehanede
çýkan tartýþma ölüm getirdi.
Wels- Wels’de bir kahvehanede 31 yaþýndaki bir Hýrvat’la
47 yaþýndaki bir Türk arasýnda
baþlayan aðýz dalaþý yumruklaþmaya dönüþtü. Tartýþmanýn
kýzýþmasý üzerine etraftan bulduðu bir mutfak býçaðýyla Hýr-

vat’a saldýran Türk, Hýrvat’ý 12
yerinden býçakladý. Aðýr yaralý
Hýrvat hastaneye kaldýrýlýrken,
kaçmaya çalýþan Türk, kahvehanede bulunan müþteriler tarafýndan yakalanarak polise
teslim edildi.

Yeni yasa deðiþiklikleri yabancýlarý etkileyecek
Viyana- Avusturya Hükümeti’nin sahte evlilik durumunun
önüne geçmek için ek yasa
maddesi koymasýndan sonra,
þimdi de yabancýlara yönelik
yeni yasa deðiþiklikleri geliyor.
Temmuz ayýnda ele alýnmasý
beklenen deðiþikliðe göre; vize
alma iþlemleri sýrasýnda gelir olarak sunulan çocuk ve aile yardýmý paralarý artýk gelir olarak
gösterilemeyecek, kiþinin net

maaþý esas alýnacak. Aileyi geçindirmekle yükümlü kiþinin vizesinin iptali durumunda, diðer aile bireylerinin vizesi de
geçersiz sayýlabilecek. Mecburi
Almanca kurslarýnýn saatlerinde de artýþýn olmasý düþünülüyor. Daha önceki yasaya yer
alan “Ýkinci kuþak gençleri hiç
bir koþulda sýnýr dýþý edilemez”
hükmü de, yeni yasa deðiþikliði
sonrasýnda iptal edilecek.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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“Kadýnlarla iliþkilerimde sorun vardý,
çocuklara yöneldim!”
Viyana- Viyana’da 1996 yýlýndan beri yaþanan 17 tecavüz
olayýnýn sanýðý olarak, 30
yaþlarýnda bir genç gözaltýna
alýndý. Parmak izi tespitinden,
iki tecavüz olayýndan sorumlu olduðu belirlenen gencin,
diðer olaylarýn da faili olup
olmadýðý DNA testi ile netleþecek. 15 çocuk ve 2 kadýna
tecavüz davasýyla ilgili yargýlanacak olan elektrikçi gencin, Viyana polisine verdiði
ifadede, kadýnlarla olan iliþkilerinde sorunlar yaþadýðýný; o
nedenle çocuklara yöneldiðini söylediði belirtildi.
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“Uyarý yeleði” olmadan trafiðe çýkmayýn!
“Uyarý yeleði” bulundurma
mecburiyeti getiren yasa, Avusturya’da 1 Mayýs’ta yürürlüðe girdi.
Tüm araç sahiplerinin, arýza
veya kaza durumlarýnda giymek üzere bu yeleklerden bulundurmasý gerekiyor. Kýrmýzý
ve turuncu-sarý renklerinde
olan ve birçok merkezde satýþa
sunulan yelekler, bulundurulmamasý durumunda sürücülerin ceza almasýna sebep olacak. Yetkililerden alýnan bilgiye
göre, bu cezanýn 21 ile 36
Euro arasýnda olmasý kararlaþtýrýldý. Bu karar gereðince, tüm
okuyucularýmýza duyarlý olmalarýný öneriyoruz.
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Türk teknik direktörün Viyana baþarýsý!
Viyana- Avusturya kulüpleri arasýnda yer alan Gersthof SV takýmýnýn baþýnda, yaklaþýk bir yýldýr Türk bir teknik direktör var.
Baþarýlarý ile isminden oldukça
sýk söz ettiren Nuri Akyol ile siz
okuyucularýmýz için bir röportaj
yaptýk.
Y. Vatan: Kýsaca kendinizi tanýtýr mýsýnýz?
Nuri Akyol: 1978 Yozgat doðumluyum ve bir yaþýmdan beri
Viyana’da yaþýyorum. Asýl mesleðim teknisyenlik fakat artýk
futboldan vakit buldukça yapabiliyorum. 6 yaþýnda futbol
oynamaya baþladým. 18 yaþýna
kadar amatör olarak Wienerberg-Vienna takýmýnda oynadým. Profesyonel olarak futbola
devam etmek üzere iken talihsiz bir kaza geçirdim ve futbolu
býrakmak zorunda kaldým. Teklif üzerine 20 yaþýnda, Wienerberg-Vienna’da bu sefer antrenör olarak iþe baþladým. 19992001 sezonunda Wiener Victoria (18 yaþ grubu) takýmýna
transfer oldum. O sezon takýmý
küme düþmekten kurtarmam,
þimdiki takýmým Gersthof SV’ye
transfer olmamý saðladý.
Y. Vatan: Takým olarak, bugüne
kadar hangi turnuvalara katýldýnýz ve hangi baþarýlarý elde ettiniz?
Nuri Akyol: Henüz bir sezondur
baþýnda olduðum gençler taký-

mý (19 yaþ grubu) ile kýsa zamanda büyük baþarýlara imza
attýk. Bir sezon içerisinde, þampiyonluða oynar duruma geldik. Ayrýca bir sene içinde 3 turnuvada birincilik ve 24 senedir
yapýlan Tirol Ebbs Turnuvasý’nda ise, Avrupa ikinciliði kazandýk. Altý senedir hiçbir Avusturya takýmýnýn final oynayamadýðý bu turnuvanýn bizim için ayrý
bir önemi var.
Y. Vatan: Takýmda farklý ülke
vatandaþlarý var mý? Futbolcularýnýz ile iletiþiminiz nasýl?
Nuri Akyol: Takýmda çoðunluðu
Türk olmak üzere farklý milletlerden birçok futbolcumuz var.
Tüm futbolculara ayný mesafedeyim. Genç olmamýn avantajlarýný çoðu zaman yaþýyorum,
bu sayede futbolcularýn yaþlarýna inebilmek zor olmuyor. Önemli olan, aramýzdaki az yaþ
farkýnýn disiplin konusunda sorun yaratmamasý. Zira çalýþmalarda benim için en önemli konu, disiplin. Hýrs, azim, saygý ve
sevgi baþarýyý da beraberinde
getiriyor. Yapým gereði, yenilgiye tahammülüm yok ve futbolculara da bunu aþýlamaya
çalýþýyorum.
Y. Vatan: Takým olarak sorunlarýnýz var mý? Yeterli desteði görüyor musunuz?
Nuri Akyol: Taraftardan ve yö-

Nuri Akyol

netimden yana bir sýkýntýmýz
yok. Özellikle yönetim tarafýndan oldukça destek görüyoruz.
Karþýlýklý memnuniyet söz konusu. En baþtaki tereddütlerin
yerini güvenin aldýðýný düþünüyorum. Her kesimden taraftarýmýz var. Maçlarýmýzý ve antremanýmýzý yaptýðýmýz iki farklý
sahamýz var. Çalýþma olanaklarýmýz oldukça fazla. Yalnýzca,
özellikle Türk ailelerden isteðim, çocuklarýný desteklemeleri
olabilir. Maalesef Türk futbolcularýn aileleri, bu anlamda yeterli desteði vermiyorlar. Zira
Türkler futbolda çok yetenekli
ve baþarýlýlar. Eminim ailelerinin
desteði ve ilgisi ile çok daha iyi
konumlara geleceklerdir.
Y. Vatan: Çocuklarýnýn bir kulübe baðlý olarak futbol oynamasýný isteyen ailelere ne önerirsiniz?
Nuri Akyol: Çocuklarýnýn futbol
ile ilgilenmelerini isteyen aileler,
yaþ olarak çok geç kalmamalý-

Ýsa Boyraz

lar. 6 yaþ grubu, kulüplere getirmek için en ideal yaþ grubudur. En geç 10 yaþýna kadar getirebilirler fakat çocuðun takýma uyum saðlayabilmesi açýsýndan erken davranmakta fayda
var.
Y. Vatan: Bireysel ve takým olarak hedefleriniz nelerdir?
Nuri Akyol: Yönetimin de isteði
üzerine, gelecek sezon için bir
senelik daha sözleþme imzaladým. Takým olarak amacýmýz
2005-2006 sezonunda þampiyon olmak. Bu konuda kendime ve takýmýma çok güveniyorum. Ayrýca bu sene kýl payý
kaçýrdýðýmýz Avrupa þampiyonluðunu ise, gelecek yýl mutlaka
kazanmak istiyoruz. Ailemden
çok büyük destek görüyorum.
Bu destek ve güven ile daha
nice baþarýlara imza atacaðýma
inanýyorum.
Bireysel hedefim, ilerde Galatasaray ve Milli Takým’ýn baþýna
geçmek.

Eþeklere resmi öðle tatili hakký!
Ýngiltere'nin sahil kenti Blackpool'da belediye, sendikasýz olan 200 eþeðe
çalýþma günü ortasýnda öðle tatili hakký tanýdý. Sendikalý eþeklere bu hak tanýnmadý.
Londra- Belediye yetkilileri, yaz
mevsimi boyunca sahilde çocuk gezdiren eþeklerin öðle
tatili yapýp yapmadýklarýný düzenli olarak kontrol edecek. Bir
belediye yetkilisi, “Bu hayvanlarýn en iyi þekilde bakýmý için
gerekli olan tüm mevzuatý onayladýk” dedi. Yetkili, “Yoðun
bir günde öðle tatili yapmadan

kumsalda çalýþmak zor iþ. Bu iþ
turizm gelirimizin büyük bir
bölümünü oluþturuyor. Eþeklerin mutlu ve saðlýklý olmasýný
istiyoruz” dedi. Blackpool kentindeki eþekler, gün boyunca
kumsalda 2 Pound ücret ödeyen kiþileri gezdiriyor. Belediye'nin öðle tatili hakký vermesinin ardýndan kentin eþekleri

kumsalda yýlda bir düzenlenen
geleneksel saðlýklý yaþam yürüyüþünü yaptý. Bu yürüyüþ sýrasýnda yetkililer ve veterinerler,
týrnak, kulak ve diþlerinin iyi
durumda olup olmadýðýný belirlemek için eþekleri kontrolden geçirdi.
Ýyi durumda olmayan hayvanlarýn sahiplerine de çalýþma izni

verilmedi. Belediye, eþeklere bir
saat öðle tatili verilmediðini
belirleyen kiþilerden de þikayetçi olmalarýný istedi.
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Ýzin ve hastalýkta uyulmasý gereken kurallar
Genellikle havalarýn ýsýnmasý ile
gündeme gelen “tatil” fikri beraberinde “izin” konusunu da
gündeme taþýr. Bu baðlamda
konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için araþtýrdýk.
Çalýþanlar ne zaman izin kullanabilir?
Avusturya’da yaþayanlar için
izin konusu bir yasa ile belirlenmiþtir. Bu yasa, iþçi ve iþverenin
karþýlýklý anlaþmasýný esas alýr.
Ýþçi ve iþveren, iznin hangi tarihte, ne kadar kullanýlmak istendiðine baðlý olarak bir karara varýr ve bu kararý daha sonra
bir problem olmamasý için yazýya dökebilirler. Ýþçi her istediði
tarihte izne gidemediði gibi, iþveren de istemediði bir tarihte
iþçiyi tatile gönderemez. Ýþçinin, iþverenin bilgisi ya da onayý
dýþýnda izne gitmesi, iþverene

YENÝ VATAN GAZETESÝ

izin süresini aþtýðý takdirde ise,
bu durum iþ yerine bildirilmelidir. Aksi halde yine çýkýþ bildirim
süresi beklenmeden iþin sonlanmasý durumu meydana gelebilir. Ýþçinin üç günden fazla
süren hastalýk durmunu doktor
raporu ile belgelemesi ve iþ yerine bildirmesi gerekmektedir.

önceden çýkýþ bildirmeksizin iþ
sözleþmesinin sona erdirilmesi
hakkýný verir. Baþka bir deyiþle,
iþveren iþçiyi çýkýþ bildirim süresini beklemeden iþten çýkarabilir. Bunun sonucunda ise, yýlbaþý ve tatil paralarý ile tazminat
hakkýnýn alýnamamasý gündeme gelir. Ayrýca iþsizlik parasý
da, aylýk dönem için ödenmez.

Hastalýk durumunda yapýlmasý
gerekenler nelerdir?
Hastalýk durumlarýnda da, yine
yasa doðrultusunda çeþitli kurallar etkili olmaktadýr. Ýzin süresi içinde, üç günden fazla süren hastalýk durumunda izne ara verilir. Bu süre için kiþi, izin
kullanmamýþ sayýlýr. Hastalýk
durumu, önceden belirlenen

Yurt dýþýnda yaþanan hastalýk
durumunda ne yapýlmalýdýr?
Avusturya dýþýnda yaþanan bir
hastalýk halinde ise, hastalýkla
ilgili belgelerin; tedavi yöntemi,
kullanýlan ilaçlar ve tedavi süresine iliþkin detaylý doktor raporunun temin edilmesi önemli
bir husustur.
Zira; Sosyal Sigorta Kurumu
(Gebietskrankenkasse) bu belgeler olmadan herhangi bir
iþlem baþlatamaz.
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Bel aðrýsý deyip geçmeyin
Sani Konukoðlu Týp Merkezi'nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Özlem
Atay, toplumun yüzde 80 gibi
büyük bir bölümünün, hayatlarýnýn bir döneminde mutlaka
bel aðrýsýyla karþýlaþtýðýný söyledi. Dr. Atay, Sani Konukoðlu
Týp Merkezi'nde düzenlenen
halka açýk konferansta, kas ve
iskelet sistemi kaynaklý sorunlar, doðuþtan ve yýpranmadan
ileri gelen bozukluklar, travmalar, romatizmal, mikrobik, iç
organlar ve damarlarla ilgili
hastalýklar ile psikolojik nedenler ve bele yönelik ameliyatlarýn, bel aðrýsýna yol açabildiðini kaydetti. Bel aðrýlý hastalara
günümüzde hala halk arasýndaki eðitimsiz bir takým kiþilerce basmakalýp tedavi yaklaþýmlarýnýn uygulandýðýný belirten
Dr. Atay, “Örneðin, bel aðrýsý
altýnda yatan mikrobik bir hastalýk, tümör ya da romatizmal
rahatsýzlýk olabilir. Bel aðrýsý
tedavisinde çok sýk kullanýlan
sýcak uygulama bir hekime
danýþýlmadan yapýlacak olursa
veya aðrý kesici ilaçlarla geçiþti-

rilmeye çalýþýlýrsa, hastalýðýn
çok ciddi boyutlara ulaþmasýna
yol açýlabilir” dedi.
Bel aðrýsýnýn önemli bir rahatsýzlýðýn baþlangýç þikayeti olabileceðinin akýldan çýkarýlmamasý gerektiðini vurgulayan Dr.
Atay, þöyle devam etti:
“Fizik Tedavi polikliniðine baþvuran hastalýklarýn öncelikle
bel aðrýlarýnýn kaynaðý araþtýrýlarak, fizik tedaviden fayda görüp göremeyeceklerine karar
verilir. Rahatsýzlýða yönelik en
uygun tedaviye karar verdikten
sonra, önemli olan devam eden günlerde aðrýnýn tekrar
baþlamasýnýn önlenebilmesidir.
Bunun için de hastalar, günlük
hayatta dikkat edilmesi gereken hareketler ve düzenli belkarýn güçlendirme egzersizleri
hakkýnda bilgilendirilmektedir.” Dr. Atay, bel aðrýlý hastalarda egzersiz hareketlerinin
aðrýyý ve omurgaya binen yükü
azaltacaðýný, zayýf kaslarý güçlendireceðini, fiziksel kondisyonu ve vücut formunu iyileþtireceðini, ayrýca psikolojik rahatlama saðlayacaðýný da söz-

lerine ekledi.
Kaynak: Habersaðlýk
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Yozgatlýlargecesi
büyüledi
Viyana- Þefaatliler Derneði
tarafýndan organize edilen ve
ilk olma özelliði taþýyan ”Yozgatlýlar Gecesi” 11 Haziran’da Viyana’da gerçekleþti. Þefaatli Belediye Baþkaný Fahrettin Ýbis’in de hazýr bulunduðu gecede, Yozgatlý sanatçý Selahattin Bölük’ün yaný
sýra çok sayýda yerel sanatçý
da sahne aldý. Uzun Efe’nin
Zeybek gösterisi geceye katýlanlarý büyülerken, Merhaba
FM de canlý yayýný ile bu güzel geceyi ölümsüzleþtirdi.

Burdurlular Gecesi’nde
Songül Karlý rüzgarý
Viyana- 3. Burdurlular Gecesi, ünlü sanatçýlarýn katýlýmýyla þölene dönüþtü.
Yusufçalýlar Derneði’nin organize ettiði geceye, Türk
Halk Müziði Sanatçýsý Songül Karlý özgün yorumuyla
renk kattý. Karlý ile coþan
misafirler, Antalyalý Pýnar
Koç, Almanya’dan Grup
Beste ve diðer birçok yerel
sanatçýnýn katýlýmý ile doyumsuz bir gece yaþadý.

Uyuþturucuya karþý Karlsplatz’da koruma hattý
Viyana- Ýçiþleri Bakaný Liese Prokop, geçtiðimiz günlerde
Karlsplatz bölgesinde polis tarafýndan alýnacak önlemler
hakkýnda halka bilgi verdi. 14
Þubat tarihinden itibaren,
Karlsplatz`daki uygulama ile
birlikte Avusturya uyuþturucu
tacirlerine karþý kurulan ilk
koruma hattýna sahip olacak.
Koruma hattý kapsamýna alýnan Karlsplatz, uzun zamandan beri “Karlsplatz çocuklarý”
ve uyuþturuculardan arýndýrýlmýþtý. Son zamanlarda bu bölgede, hap ve alkol baðýmlýsý
evsizler bulunuyordu. Karlsplatz ile ilgili, polisteki þikayet-

lerden daha çok politikacýlarýn
ve medyanýn kýþkýrtýcý bir rol
oynadýðý belirtildi.
Bu bölgede bulunan hap ve
alkol baðýmlýsý evsizler sýcak

havalarda Resselpark civarýnda, þu an ise U-Bahn pasajýnda
ve Viyana`nýn diðer pek çok
yerinde bulunuyorlar. Koruma
hattý kapsamýnda polis tarafýn-

dan yoðun kontrollerin yapýlacaðý, kontrollere karþý çýkanlara
ise, 360 Euro para cezasýndan
iki hafta hapise kadar yaptýrýmlarýn uygulanacaðý aktarýldý.
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‘dan yaz kampanyasý
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6020

49.-* €

49.-* €

0.- €

39 € Açýlýþ ücreti yok !
Kampanya 20.06.2005 ile 26.06.2005 tarihine kadar geçerlidir.
* All in one 3-4 tarifesi için geçerlidir.
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Baþarýlý çocuk yetiþtirmenin sýrrý!
Bugünün küçükleri, yarýnýn büyükleri çocuklara yeteri kadar
zaman ayrýlýyor mu? Yoksa aileler çocuklarý önemsemiyor mu?
Eðer öyle ise büyük problem
var!
Bursa Büyükþehir Belediyesi, Yerel Gündem 21 tarafýndan düzenlenen seminerde Psikolog
Bengi Zeynep Yazýcýoðlu, ebebeynlere çocuklarýný küçümsememelerini tavsiye etti.
Zekai Gümüþdiþ Ýlköðretim
Okulu'nda düzenlenen eðitimde ailelere seslenen Yazýcýoðlu,
ailelerden çocuklarýný küçük
görmemelerini ve onlara baðýrmamalarýný istedi. Çocuða destek olunmasýný tavsiye eden Yazýcýoðlu, “Mutlaka onunla vakit
geçirin. Eðer çok kýsa bir vaktinizi çocuða ayýrabiliyorsanýz,
bunu çok iyi deðerlendirin.
Onunla her zaman her þeyi konuþun” dedi. Ergenlik çaðýndaki çocuðun evdeki herkesi örnek alabileceðini ifade eden Yazýcýoðlu, bu konuda anne ve
babalarýn efektif davranmasý

gerektiðini belirtti. Yazýcýoðlu,
çocuklara hep saygý ile yaklaþýlmasý gerektiðini belirterek, aile
içindeki þiddetin çocuðu dýþarýya ittiðini kaydetti. Çocukla
her zaman, her gün konuþulmasý gerektiðini belirten Yazýcýoðlu, “Çocuk okuldan geldiði
zaman direk odasýna çekilmesin. Ona gün içinde neler olduðunu, neler yaptýðýný sorun.
Açýklayýcý olun, eðer anne bir
konuda “evet” diyorsa, baba
“hayýr” dememeli. Ortak tutum
sergilenmeli” diye konuþtu.
Þiddete uðrayan bayanlar hakkýnda da kendisini dinleyen
hanýmlarý aydýnlatan Yazýcýoðlu, þiddete maruz kalan kadýnlarýn sadece yüzde 12'sinin
bunu çevresine söyleyebildiðini,
geri kalanlarýn söyleyemediðini
belirtti. Yazýcýoðlu, bu konuda
bayanlarýn korkmamasý gerektiðini ve aile içi þiddete uðrayanlarýn emin biriyle bu konuyu
konuþmasý gerektiðini sözlerine
ekledi.

“Fransa’nýn Cezayir Soykýrýmý”
Ýstanbul- Sinemacý Attila Hakan
Ganimgil tarafýndan hazýrlanan
“Fransa'nýn Cezayir Soykýrýmý”
adlý belgeselin tanýtýmýnýn yapý-

lacaðý kafenin müdürü, filmin
içeriði hakkýnda bilgilendirilmedikleri gerekçesiyle toplantýya
izin vermedi. Galatasaray'daki

Fransýz Sokaðý'nda bulunan Le
Caprice Cafe'nin Ýþletme Müdürü Berk Atað, belgeselin tanýtýmý için toplantýyý izlemeye gelen basýn mensuplarýna yaptýðý
açýklamada, filmin içeriðinin
kendilerine bildirilmediðini söyledi. Atað, toplantýnýn bir DVD
tanýtýmýna iliþkin yapýlacaðýnýn
söylendiðini, içeriðini öðrendikten sonra toplantý için mekanlarýnýn kullanýlmasýna izin vermediklerini kaydetti. Kandýrýldýklarýný ifade eden Atað, “Bize
yalan söylendi. Cezayir'deki
soykýrým deselerdi, izin vermezdik. Politik þeylere yer veremeyiz” dedi. Atað, toplantýnýn yapýlmamasý için kendilerine herhangi bir yerden telefon gelmediðini söyledi. Belgeseli hazýrlayan Attila Hakan Ganimgil ise

bu duruma tepki göstererek,
Fransýz Sokaðý'nýn giriþinde basýn açýklamasý yaptý Ganimgil,
“Buranýn Türkiye topraðý olmadýðýný anladým. Mekaný iþletenlere toplantýnýn yapýlmamasý
için çeþitli telefonlar gelmiþ.
Konsolosluktan ya da Fransýzlar'dan olabilir” iddiasýnda bulundu. Belgeselde, “1945-1963
yýllarý arasýnda 9 milyon nüfusu
bulunan Cezayir'deki 1.5 milyon Arap'ýn Fransýzlar tarafýndan katledildiðinin” anlatýldýðýný belirten Ganimgil, görüntülerde, o dönemde asker olan Fransýzlar'ýn anlatýmlarýnýn yer
aldýðýný söyledi. Ganimgil, 120
dakikalýk filmin Cezayirliler ve
Fransýzlar'ýn desteðiyle 6 aylýk
bir çalýþma sonucu hazýrlandýðýný ifade etti.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

5. Viyana'da
Fabrikadan Halka Direk Satýþ Maðazasý

SIEBENBRUNNEN GASSE 46
1050 WIEN
TEL&FAX : 01 865 15 42
MOBIL : 0699 186 51 543
Dilara Oturma Grubu 3+2+1
Açýldýðýnda çift kiþilik yatak olur

Açýldýðýnda ca. 150x200 cm
Tamamen sert sünger ile imal edilmiþtir.

Bazalý Yatak 140x200 cm

649,-

WONNE 3 Açýlýr

399,-

Bazalý Yatak

399,-

REUMANNPLATZ
NEUBAUGASSE
ARBEITERGASSE
14 A
NO:46

SAFÝR Çekyat

99,-

SIEBENBRUNNEN
GASSE

REINPRECHTSDORFERSTR

ARBEITERGASSE

ARBEITERGASSE
14 A
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Viyana’da çocuk üniversitesi
11-1
15 Temmuz tarihleri arasýnda, üçüncü kez çocuklar üniversitede!
Viyana- “Üniversiteyi alt üst
ederiz” diyerek, bu yýl üçüncü
kez, 7 ile 12 yaþ arasýnda 2000
çocuk Avusturya’nýn ilk çocuk
üniversitesine konuk olacak.
Çocuk Üniversitesi’ne bir yeni
dal daha eklendi. Yeni eklenen
Týp ile ilgili dersleri, genç
öðrenciler AKH´nýn dershanesinde dinleyebilirler. Orada
heyecanlý laboratuvar deneylerinin yaný sýra insan vücudunu
da büyüteç altýna alabilecekler.
Sanat
Üniversitesi’nde
(Universität für angewandte
Kunst), sanatçýlarla beraber
çalýþma fýrsatý bulunmakta.
Bilim Çocuk Üniversitesi’nde
ise, ilk kez iki konuya aðýrlýk ve-

riliyor. Fizik yýlýnda genç „Einsteinlar” için geniþ bir fizik
programý sunuluyor. “Saðlýk
saðlamak” ise, genç öðrencilerin görmek istedikleri dersler
listesinden yola çýkarak programa alýndý.
Bir hafta boyunca üniversite!
Üniversite kimliði, üniversite
ders program defteri, üniversite
kantini ve tabii ki “gerçek” üniversite profesörleri ile geniþ bir
program sunulmakta. Ders
programý online ve broþür olarak, mayýs ortasýnda çýktý. Baþvurular 23 Haziran’dan itibaren
baþlýyor. Ayný zamanda, öðrenciler ve veliler için oyun istasyonlarý, çocuk bakýmý ve büyükler için ise, rehberli tanýtým ola-

cak. Geçtiðimiz yýllarda olduðu
gibi, bu yýl da Çocuk Üniversitesi Viyana Üniversitesi’nin Çocuk
Bürosu tarafýndan, Wien Xtra
ile kooperasyon içinde hazýrlandý. Mobilkom Austria´nýn
sponsorluðu ise, katýlýmýn ücretsiz olmasýný saðlýyor.
Bilgi almak için: info@kinderuni.at ya da www.kinderuni.at
Bilgi telefonu: 0800/664 540

Ders programý:
Online www.kinderuni.at adresinde ya da broþür halinde Museumsquartier de bulunan
Wien Xtra’dan alýnabilir.
Kayýt: 23 Haziran’dan itibaren
www.kinderuni.at’den yapýlabilir.
Katýlým ücretsizdir!

Türkiye’de sigara rezaleti!
Ýstanbul- Türkiye’de sýgara rezaleti tepki topluyor. Sigara ayný, üretici ayný, yaptýðý tahribat ayný. Ama Batý'da paketlerin üzerinde “Öldürür” yazýyor, Türkiye’de sadece “Zararlý. Bu konuyu büyüteç altýna alan Vatan sordu: „Türkiye Muz Cumhuriyetimi? Türkiye’de ki insanlarýn saðlýðý Batý’daki insanlarýn saðlýðýnda daha az deðerlimi?
Bu konuyu büyüteç altýna alan
Vatan Gazetesi sordu: “Türkiye
Muz Cumhuriyeti mi? Türkiye’deki insanlarýn saðlýðý, Batý’daki
insanlarýn saðlýðýndan daha mý
az deðerli? “Sigara öldürür...
Kansere neden olur... Hamilelerin içmesi bebeðe zarar verir…”
Bu uyarýlar Avrupa Birliði, Kanada hatta Bahreyn gibi dünya-

nýn küçük büyük birçok ülkesinde sigara paketlerinin üstünde
yer alýyor. Üstelik paketin yüzde
60'ýný kaplayan uyarýlarýn yanýna hasta insanlarýn ve bebeklerin resimleri de mutlaka konuyor. Kanunlar çerçevesinde tiryakileri uyaran bu ülkelerin aksine, Türkiye'de satýlan ayný
marka sigaralarda yalnýzca “Si-

gara saðlýða zararlýdýr” yazýyor.
Bu uyarýyý Türkiye gibi küçük
puntolarla kullanan ülkeler arasýnda ise Kongo, Bangladeþ ve
Papua Yeni Gine yer alýyor. Ancak araþtýrmalar, bu kadar küçük puntolarla yazýlan uyarýlarýn fazla iþe yaramadýðýný gösteriyor. Ayrýca uzmanlar küçük
puntolarla yazýlan uyarýlarýn

devletin sigara kullanýmýný desteklediði izlenimi yarattýðýný
söylüyor. Avusturya’da ise, devlet her ne kadar sigaradan vergi
alsa da, sigaralar üzerideki uyarýlarýn kanunlara uygun yazýlýp
yazýlmadýðýný kontrol ediyor.
Hatta lokantalar gibi halka açýk yerlerde sigara içilmesinin
yasaklanmasý gündemde.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

ZENTRAL FINANZ’IN
Kredi hizmetlerinden
yararlanmak için;

5 neden!

•Ciddiyet
•Samimiyet
•Uzmanlýk
•Dürüstlük
•Sýfýr komisyon

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

Bilgi hattý: 01/ 33 430 88
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“Kulturverein Kanfani”den önemli konferans
Viyana- “Kulturverein Kanfani”
tarafýndan organize edilen
“Türkiye, Avrupa ve Düþman
Ýmge Ýslam” baþlýklý konferans,
22 Haziran’da katýlýmcýlarýný
bekliyor. Türkiye’nin potansiyel
AB üyeliði üzerine yapýlan tartýþmalar, beraberinde hem AB
Avrupasý’nda hem de Türkiye’de kimlik ve ayrýmcýlýk söylemlerini gündeme taþýdý. Avrupa
ve Türkiye’de sürekli tartýþýlan
Ýslam, “Avrupa-Hýristiyan kimliðini tehdit ediyor” gibi gösterildiði için, bir anlamda “ýrkçýlýk”
tekrar su yüzüne çýkýyor.
Bu tespitlerden yola çýkýlarak
konferansýn hedefi, bu önyargýlý düþüncelere eleþtirel olarak
yaklaþmak, söylemlerin amacý
ve kimler tarafýndan ortaya atýldýðýnýn açýða kavuþturulmasý o-
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larak belirlenmiþtir. Nuray Mert,
Aktif Emre ve Hakan Gürses’in
konuþmacý olarak katýlacaðý
konferansýn dili Türkçe olup Almanca simültane (anýnda) çevirisi de yapýlacaktýr. Konuþmacýlardan tarihçi ve siyaset bilimci
Nuray Mert, Radikal Gazetesi’nde köþe yazarlýðý yapmaktadýr ve aðýrlýklý olarak milliyetçilik

ve sekülarizm konularýnda araþtýrmalarý bulunmaktadýr. Diðer
bir konuþmacý ise, Türk Yazarlar
Birliði’nden ödüllü gazeteci, yazar ve film yapýmcýsý Akif Emre.
Uluslararasý siyaset ve kültür teorileri konularýnda araþtýrmalar
yapan Emre’den sonra, son konuþmacý olarak Hakan Gürses
söz alacak. Filozof, yazar ve sa-

natçý olan Gürses, Viyana Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde
öðretim üyesi olarak çalýþmaktadýr.Konferans, 22 Haziran
Çarþamba günü saat 20:00’de,
Spitalgasse 2-4, 1090 Wien,
Universitätcampus, Hof 2, Hörsaalzentrum, HS C1 adresinde
yapýlacaktýr ve katýlým ücreti
alýnmayacaktýr.
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Mehmet Kýlýç, Avrupa Konseyi Uzmanlar Komitesi Üyesi
Almanya Yabancý Meclisleri
Birliði Baþkaný Avukat Memet
Kýlýç (38), Avrupa Konseyi’nin
Göç Konusunda Uzmanlar Komitesi üyeliðine kabul edildi.
Uzmanlar Komitesi, göçmen
gönderen ve göçmen alan ülkelerdeki göçmenlerin, sosyoekonomik kalkýnmalarýna katkýda bulunmaya çalýþan orga-

nizasyonlarýn nasýl desteklenebileceði konusunda öneriler
hazýrlamaktadýr.
Görev Alanlarý:
-Göçmenlerin sosyo-ekonomik
kalkýnmalarýna katkýda bulunmaya çalýþan organizasyonlarýn, hükümetler, yerel idareler,
finans kurumlarý ve diðer organlar tarafýndan nasýl destek-

lendiðini gösteren bir rapor
hazýrlamak.
- Bu raporun ýþýðý altýnda, bu
organizasyonlarýn nasýl desteklenebileceði konusunda öneriler hazýrlamak.Bu öneriler,
Göç Komitesi’nin deðerlendirmesinden sonra, karar alýnmak
üzere Bakanlar Toplantýsý’na
sunulabilmektedir.

Türkiye’nin AB’ye gerçek maliyeti nedir?
Essen- Türkiye Araþtýrmalar
Merkezi (TAM) Baþkaný Faruk
Þen, 2004 – 2006 yýllarý arasýnda Türkiye’nin AB bütçesine
yapacaðý etkilerin hesaplandýðý
araþtýrmaya göre, Alman basýnýnda çýkan rakamlarýn gerçeði
yansýtmadýðýný söyledi. Þen,

“Türkiye 2005 yýlýnda AB üyesi
olsa idi, AB bütçesine net 9.13
milyar Euro maliyeti olacaktý”
dedi. Die Welt Gazetesi’nde,
17 Aralýk öncesi yayýmlanan
bir makalede, Türkiye’nin üyeliðinin 20-38 milyar Euro maliyet getireceði iddia edilmiþti.

Merkezi Münih’de bulunan
Doðu Avrupa Enstitüsü’nün Ocak 2004 tarihli raporunda ise,
bu rakam 14 milyon Euro olarak açýklanmýþtý. TAM’ýn araþtýrmasýna göre, eðer Türkiye
AB’ye üye olsaydý, kiþi baþýna
133 Euro katký alacaktý.

Avrupa’da Türk varlýðý
Türkiye Avrupa Birliði’nin fiilen 26. üyesi
Avrupa Anayasasý için yapýlan referandumlarýn yaný sýra Türkiye’nin Avrupa Birliði üyeliði ile ilgili tartýþmalar sürerken, Türkiye’nin Avrupa’daki Türklerin varlýðý ile “birliðin fiilen 26. üyesi” olduðu ortaya çýktý.
Essen- Türkiye Araþtýrmalar
Merkezi (TAM) Vakfý’nýn yapmýþ olduðu “Avrupa’daki Türklere ait Ekonomik Veriler: Gayri
Safi Milli Hasýlaya Katký, Çalýþan
Nüfus, Giriþimci ve Hane Verileri” isimli araþtýrmaya göre,
Türkler 3.9 milyon nüfus ile 25
üyeli AB’nin 17. büyük üyesi
konumundalar. Göçmen 3,9
milyon Türk’e, Yunanistan’da
yaþayan 150.000 Türk ve
2007’de AB’ye üye olmasýna
kesin gözüyle bakýlan Bulgaristan ve Romanya’da yaþayanlar
da eklendiðinde, Türkler 2007
yýlýnda 27 üyeli AB’de nüfuslarý
itibariyle 19. sýrada yer alacaklar. Göçmen bazýnda, AB’de yaþayan en büyük göçmen grubunu Türklerin oluþturduðunu
belirten TAM Direktörü Prof.
Dr. Faruk Þen, “AB sýnýrlarý içerisinde yaþayan 3,9 milyon Türk’-

ün %37,1’i yaþadýðý ülkenin vatandaþlýðýna geçmiþtir. AB vatandaþý olan 1,48 milyon Türk,
Kýbrýs, Malta ve Lüksemburg’un toplam nüfuslarýna eþit bir
rakam oluþturmaktadýr.” diye
konuþtu. TAM tarafýndan AB’de yaþayan 2000‘den fazla
Türk hanesi ile yapýlan temsili
araþtýrmaya göre, Türkler’de
toplam hane geliri 24,6 milyar
Euro’yu bulurken, bu gelirin
yaklaþýk 20 milyar Euro’su geçim ve tüketim için harcanmakta, 4,7 milyar Euro’luk bölümü
ise tasarruf edilmektedir. Bu gelir düzeyi ve toplam harcamalarý ile Türkler, sadece nüfuslarý ile
deðil, tüketimleri ile de AB ekonomisinde yerlerini almýþlardýr.

Tablo: Türk Vatandaþý ve Türk
kökenli hanelerin AB’deki ekonomik gücü.

Veri

2000

2001

2002

Nüfus
T.C. Vatandaþlarýnýn Toplam Sayýsý

2.670.000 2.500.000 2.455.000

AB Ülkesi Vatandaþlarý

790.00 1.270.000 1.448.000

AB’’deekiTo
oplam Türk Kökeenli Nüfu
us

3.460.000 3.770.000 3.903.000

Hane
Toplam Türk Kökenli Hane

865.000

944.000

2.170

2.080

2.100

26.040

24.960

25.200

Yýllýk Toplam Net Hane Geliri (Milyar Euro)

22,5

23,6

24,6

Yýllýk Ortalama Net Tüketim Harcamalarý

18,5

19

19,9

Yýllýk ortalama Net Tasarruf (Milyar Euro)

4

4,6

4,7

Ortalama Aylýk Net Hane Geliri (Euro)
Yýllýk Ortalama Net Hane Geliri (Euro)

976.000

Kaynak: Türkiye Araþtýrmalar Merkezi Vakfý
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Azmi anlatan fotoðraf !

Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan düzenlenen “Saðlýk ve Özürlülük” konulu fotoðraf yarýþmasýnda, “Ýþ ve Emek” (Spe-

cial Employment and Labour)
kategorisinde, ABD'de yaþayan
Semizoðlu dünya birincisi oldu. Anadolu Ajansý Bolu Büro

Müdürü Kenan Gürbüz, bir engellinin oto yýkama merkezinde verdiði yaþam mücadelesini anlattýðý “Auto Wash” adlý

çalýþmasýyla üçüncülük alýrken,
ayný kategoride “Wheels of
Generation” ile Özer Kanburoðlu beþinci oldu.

Merkez: Leibnizgasse 5, 1100 Wien Tel.: 971 87 41 Sube:
Taborstr. 17B Wien Tel.: 276 41 73
www.antalyajuwelier.at
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayfa 20

Sayý 57

POLÝTÝKA
SAÐLIK

Su içmek için susamayý beklemeyin
Beslenme ve Diyet Uzmaný
Müge Aksu, saðlýðýn korunmasý ve canlýlýðýn sürdürülebilmesi
için gerekli bir numaralý maddenin su olduðunu belirterek,
özellikle yaz aylarýnda alýnan su
miktarýnýn artýrýlmasý gerektiðini söyledi
Vücudun hissedilenden çok daha fazla su ihtiyacý olduðunu
kaydeden Müge Aksu, her gün
10-12 bardak suyun güne daðýtýlarak içilmesini tavsiye etti.
Aksu, metabolizmanýn düzenlenmesinde ve vücudumuzdaki
tüm reaksiyonlarda görevli olan
suyun, günde 2 lt. içilmesi halinde enerjiyi artýracaðýný ve
zayýflamaya yardýmcý olacaðýný
anlattý. Suyun, besin maddeleri
ve oksijeni taþýyarak organ ve
dokularý koruduðunun altýný çizen Aksu, aç karnýna içilen suyun, organizmayý zararlý toksinlerden arýndýracaðýný hatýrlattý.
Baðýþýklýk sisteminin görevini
yapabilmesi için suya ihtiyacý
olduðunu ifade eden Aksu, suyun bu özelliði ile zinde ve dinç

kalýnmasýna yardýmcý olacaðýný
dile getirdi.
Aksu, su hakkýnda þu bilgileri
verdi: “Cildimizin, nem ve elastikiyetinin düzenlenmesinde su
rol oynar. Günümüzde bayanlarýn korkulu rüyasý haline gelen selülit oluþmasýnýn önlenmesinde de su yine ilk sýrayý alýr.
Emzikli kadýnlarda, süt üretimini artýran en önemli sývý sudur.
Özellikle kalori oranlarý yüksek
hazýr meyve sularý, gaz yapan
asitli içecekler yerine su tercih
edilmelidir. Hamilelikte, suyun
önemi daha da artar. Bebeðin
içinde bulunduðu amnion sývýsý
her üç saatte bir kendini yeniler. Yetersiz sývý alýmý ile amnion
miktarý azalacaðýndan, suya ihtiyaç artar. Sýcak havalarda su,
vücut sýcaklýðýný düzenleyici olarak çalýþýr. Dikkat edeceðimiz
nokta, yazýn içtiðimiz su miktarýný artýrmaktýr. Bedenimiz ýsýndýkça terler ve su kaybeder.
Vücut, suyu aktif olarak kullanýr, depolayamaz. Bu sebeple
susuzluða dayanamayýz. Vücu-

dumuzun hiç su içmeden dayanabileceði asgari süre en uygun
þartlarda 7 gündür ve su vücudun yüzde 55-75'lik kýsmýný oluþturur”.
Spor yaparken yeterli derecede
sývý alýnmamasý halinde, vücudun buna tepki göstererek metabolizmayý yavaþlatacaðýný bildiren Aksu, bu sefer vücudun
suyun atýlmasýný engellemeye
çalýþacaðýný, bunun da vücut açýsýndan zararlý olacaðýný belirtti. Özellikle spor sonrasý, terle atýlan suyun yerine gelmesi için egzersiz ve yarýþtan 15 dakika önce 1-1.5 bardak, egzersiz
ve yarýþ sýrasýnda her 10-15 dakikada bir yarým bardak su içilmesi gerektiðini aktaran Müge

Aksu, her þeyin fazlasý zararlý
olduðu gibi, aþýrý su içtiðimizde
de bedenin suyu atmakta zorlanacaðýna ve bu nedenle ödemler oluþabileceðine dikkat
çekti. Çok fazla su içilmesi ile
böbreklerin zarar görebileceði
uyarýsýnda bulunan Aksu, “1012 bardak suyu, gün içine daðýtarak gerekir. Su içmek için
susamayý beklemeyin. Unutmayýn, vücudumuzun, hissettiðimizden çok daha fazla suya ihtiyacý var. Her öðünden 15 dakika önce 1-2 bardak su için ki,
20 dakikada doygunluk mesajý
alan beynimizde, bu hissin oluþmasýný hýzlandýrýn. Hiçbir sývý
içecek suyun yerini tam anlamýyla tutmaz” dedi.

ZENTRAL FINANZ’IN
Kredi hizmetlerinden
yararlanmak için;

5 neden!

•Ciddiyet
•Samimiyet
•Uzmanlýk
•Dürüstlük
•Sýfýr komisyon

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

Bilgi hattý: 01/ 33 430 88
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Polis, afiþ sapýðý Ümit Yurtsever’in peþinde!
Viyana- Geçtiðimiz günlerde,
Viyana’daki bazý Türk esnaflarý
sabah iþyerlerine geldiklerinde
dükkanlarýnýn camýna asýlmýþ
veya kapýlarýnýn altýndan atýlmýþ
Yeni Vatan Gazetesi ve Genel
Yayýn Yönetmeni Birol Kýlýç hakkýnda aðýza alýnmayacak küfürler, hakaretler, yalan ve aðýr iftiralar içeren, A3 büyüklüðünde
bir afiþle karþýlaþtýlar. Son derece þaþýran ve dükkanlarýna asý-

lan bu afiþe bir anlam veremeyen iþyeri sahipleri, Yeni Vatan
Gazetesi’ni arayarak “böyle bir
afiþten haberleri olup olmadýðýný” sordular. Bu afiþ sadece
dükkanlara mý daðýtýlmýþtý? Hayýr! Ekteki resimlerde de görüldüðü gibi, kendisini mahkemelerden tanýdýðýmýz Ümit Yurtsever, bu afiþleri halka açýk bazý
bölgelere asmayý da ihmal etmemiþti. “Bu afiþlerin Ümit

Yurtsever tarafýndan hazýrlandýðýný nerden biliyorduk ve kimdi
bu Ümit Yurtsever?” “Yeni Vatan Gazetesi ve Genel Yayýn Yönetmeni Birol Kýlýç’tan ne istiyordu?” Afiþlerin asýlý olduðu
pek çok yerde vatandaþlar, Yeni
Vatan Gazetesi temsilcilerine
bu soruyu yönelttiler. Bu iftira
ve hakaret içerikli afiþleri asan
Ümit Yurtsever adlý kiþi, 01
Mart 1965 doðumlu, Viyana’-

da yaþayan bir Türk vatandaþýdýr. Ve bu afiþlerde kullanýlan
iftira, yalan ve tehditler, afiþlerin kendisi tarafýndan hazýrlandýðýnýn en açýk delilidir. Çünkü
kendisi, daha önce de bu iftiralardan dolayý yargýlanmýþ ve
mahkemelerde Yeni Vatan Gazetesi’nden bizzat özür dilemiþ,
mahkum olmuþ hatta ölüm
tehditlerinden dolayý hapis yatmýþtýr. ÜMÝT YURTSEVER, baþta
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Polis, afiþ sapýðý Ümit Yurtsever’in peþinde!

ÖVP olmak üzere sosyal danýþman olarak çalýþtýðý ve girip çýktýðý pek çok kurumdan tehdit,
terbiyesizlik ve küfürbazlýk yüzünden uzaklaþtýrýldý. Türkiye
Gazetesi de, bu kurumlardan
birisidir. Lise mezunu olan Ümit
Yurtsever, Türkiye Gazetesi Reklam Temsilcisi olarak çalýþtýðý
dönemde, kartvizitlerinde ve
mektuplarýnda “Mag.” ünvanýný kullanarak “ünvan dolandýrýcýlýðý” da yapmýþtýr. Türkiye Gazetesi’nde iþten çýkarýldýðýnda,
gazetenin Ocak 2001 sayýsýnýn
aylýk ekinde yukarýdaki ilan yayýnlanmýþtý. Ümit Yurtsever’in
resmi basýlarak hem Almanca
hem de Türkçe yayýnlanan ilanda þunlar yazýlýydý: “Yukarýda
resmi bulunan Ümit Yurtsever
isimli þahsýn Türkiye Gazetesi
adýna hiç bir þekilde reklam ve
gazetecilik çalýþmasý yapma
yetkisi yoktur” Türkiye Gazetesi’nin hakkýnda bu yüz kýzartýcý,
resimli ilaný yayýnladýðý Ümit
Yurtsever’in hayatýný kazanmak
için yaptýðý iþ ise, vatandaþlarý
arayarak “Ben MÝT adýna çalýþýyorum.” deyip vatandaþlar üzerinde korku, sýkýntý yaratmak
ve haraç kesmek. Bu oyunu
geçmiþte Yeni Vatan Gazetesi
YENÝ VATAN GAZETESÝ

üzerinde de oynamaya çalýþan
Ümit Yurtsever, Genel Yayýn Yönetmeni Birol Kýlýç’ý arayarak,
“Ben MÝT adýna arýyorum, ananýn, babanýn adý ve Türkiye’deki adresleri þu, ayaðýný denk al,
dediklerimi yap!” demiþti. Bu
olaydan sonra Genel Yayýn Yönetmeni Birol Kýlýç, Ümit Yurtsever hakkýnda suç duyurusunda bulunarak bir hukuk süreci
baþlattý. Ümit Yurtsever hakkýnda baþlatýlan bu hukuk süreci,
ekteki belgelerde de görüldüðü
gibi, Ümit Yurtsever’in küfür, ölüm tehditi, terbiyesizce hal ve
tavýrlarý yüzünden, son üç yýlda
iki kere Avusturya mahkemelerince mahkum edilmesi ve hapse atýlmasý ile sonuçlanmýþtýr.
Ancak Ümit Yurtsever, “Çamur
at izi kalsýn” mantýðý ve arkasýndaki kiþilerin de desteði ile
Yeni Vatan Gazetesi hakkýnda
çeþitli iftiralarda bulunmaya,
farklý adlar ve adresler kullanarak gazetenin birlikte çalýþtýðý
veya iliþkide olduðu kiþi ve kurumlara, gazeteye konuk olan
siyasetçi, esnaf ve sanatçýlara elektronik posta, mektup veya
fax göndermeye, onlarý ve Yeni
Vatan Gazetesi’ni tehdit etmeye devam etmektedir. Bu ne-
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denle, bazen Abdullah Koraltý,
bazen Acar Kayan bazen de açýk adýný kullanan Ümit Yurtsever’in, Yeni Vatan Gazetesi ile
alakalý küfür, tehdit, iftira ve
karalama içerikli mektup gönderdiði kiþilerin, Yeni Vatan Gazetesi’ne baþvurmalarý rica olunur. Kendisi tarafýndan gönderilen mektuplarýn hepsi Avusturya Ticaret Polisi’ne gönderilerek hakkýnda suç duyurusu

yapýlmaktadýr. Son olarak astýðý
A3 afiþlerinde yer alan yazýlar
ise, Ümit Yurtsever’in geçmiþte
yýllarca sürmüþ mahkemelerde
söylediði ve bunlar yüzünden
hapis cezasý aldýðý yalan ve iftiralarýn týpa týp aynýsýdýr. Bu nedenle, kendisi hakkýnda 5 Haziran 2005 tarihinde tekrar suç
duyurusunda bulunulmuþtur.
Kimse böyle mafyavari yöntemler ile kimseyi korkutamaz, yýl-

ÜMÝT YURTSEVER, baþta ÖVP
olmak üzere sosyal danýþman
olarak çalýþtýðý ve girip çýktýðý
pek çok kurumdan tehdit, terbiyezlik ve küfürbazlýk yüzünden uzaklaþtýrýldý. Türkiye Gazetesi’nden ayrýldýðýnda da,
gazetenin Ocak 2001 sayýsýnýn
aylýk ekinde yukarýdaki ilan
yayýnladý. Ümit Yurtsever’in
resmi basýlarak hem Almanca

hem de Türkçe yayýnlanan ilanda þunlar yazýlýydý: “Yuka-

rýda resmi bulunan Ümit
Yurtsever isimli þahsýn Türkiye Gazetesi adýna hiç bir
þekilde reklam ve gazetecilik çalýþmasý yapma yetkisi
yoktur” Türkiye Gazetesi bu
yüz kýzartýcý, resimli ilaný neden vermek zorunda kalmýþtý?

Sayfa 24

POLÝTÝKA
HUKUK

Sayý 57

dýramaz! Herkesi bu tür olaylar
karþýsýnda dik durmaya ve hukuk devletine güvenmeye davet
ediyoruz. Yeni Vatan Gazetesi
çýktýðý ilk günden bu yana, bu
tür mafyavari yöntemler ile vatandaþlarý sindirmeye çalýþan
sahtekar ve iftiracý kiþilikler karþýsýnda yýlmamýþ ve yayýn hayatýna ilkeli gazetecilikten ödün
vermeden devam etmiþtir. Ýþte
mafya devleti, bu tür tehdit ve
sindirme politikalarý karþýsýnda
susan insanlarýn acý, gözyaþý ve
çileleri üzerine kuruludur. Bu
nedenle, yýlmadan bu kiþiliklerle mücadele etmek gerektiðine
inanýyor ve olayýn yorumunu
belgeleri ile birlikte kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
Yeni Vatan Gazetesi, bu olayýn
hukuki takipçisi olmaya devam
edecektir.

Ümit Yurtsever adlý kiþinin çeþitli kiþi, kurum ve kuruluþlara Yeni Vatan Gazetesi hakkýnda
kendi el yazýsý ile yazýp gönderdiði iftira ve karalama mektuplarýndan sadece bir örnek!
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Ümit Yurtsever’in ahlak erozyonuna uðramýþ kiþiliðinin göstergesi olan bu elektronik
postalarý, kendisini destekleyenlerin dikkatine sunar; bunlarý yayýnlamak zorunda
kaldýðýmýz için okuyucularýmýzdan özür dileriz.
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ÜMÝT YURTSEVER ADLI KÝÞÝ HAKKINDA AVUSTURYA
MAHKEMELERÝNCE ÖLÜM TEHDÝDÝ, KÜFÜR, ÝFTÝRA VE YALANLARI
NEDENÝ ÝLE VERÝLMÝÞ

MAHKUMÝYET KARARI

Duyuru

Yukarýda resmi görülen Ümit Yurtsever son yolladýðý e-postalarda,
farklý isimler kullanarak Türkiye’de
yaþayan ailelerimizi de tehdit etme
yoluna girmiþtir. Bu konuda Türkiye
Cumhuriyeti Ýçiþleri Bakanlýðý’na,
Avusturya’dan suç duyurusu yapýlmýþtýr. Ayrýca Avusturya makamlarý,
Ümit Yurtsever’in yaptýðý ölüm tehditleri hakkýnda bilgilendirilmiþ ve
gerekli süreçler baþlatýlmýþtýr.

Uzun süredir Yeni Vatan Gazetesi ve
Genel Yayýn Yönetmeni hakkýnda
çeþitli kiþi, kurum ve kuruluþlara, deðiþik ad ve adreslerle yalan ve iftira içerikli mektup, fax ve elektronik
postalar gönderen Ümit Yurtsever’den, herhangi bir þekilde, Yeni Vatan Gazetesi ve imtiyaz sahipleri ile
ilgili bu tarz mektuplar alan kiþi, kurum ve kuruluþlarýn derhal bu yazýlarý Yeni Vatan Gazetesi’nin aþaðýdaki iletiþim adreslerine bildirmeleri rica olunur. Bu konuda her türlü
maddi, manevi ve hukuki desteðin
verileceðini kamuoyuna duyururuz.
Ýletiþim bilgileri:

Elektronik Posta:
office@yenivatan.com
Telefon numarasý: 1/513 76 15 0
Fax numarasý:1/513 76 15 30
Posta Adresi: Postfach 70, A-1014
Wien
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ÜMÝT YURTSEVER ADLI KÝÞÝ HAKKINDA AVUSTURYA SAVCILIÐI’NIN
ÖLÜM TEHDÝDÝ, KÜFÜR, ÝFTÝRA VE YALANLARI
NEDENÝ ÝLE VERDÝÐÝ

TUTUKLAMA EMRÝ

ÜMÝT YURTSEVER’ÝN HAKSIZ ÝTHAMLARINA BÝR ÖRNEK DAHA!
AVUSTURYA RESMÝ MAKAMLARININ E-POSTA ADRESÝNE GÖNDERÝLEN BU
MEKTUPTA, AVUSTURYALI BÝR VATANDAÞ ÇOCUK PORNOSU ÝZLEMEKLE VE
SÜBYANCILIKLA SUÇLANIYOR!
Bu elektronik postada geçen
kiþi, yer ve mekan adlarý, adresler ve e-postanýn gönderilYENÝ VATAN GAZETESÝ

diði kurum, kiþi adlarý ve ünvanlarý, taraflarý korumak amacýyla silinmiþtir.
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Saðlýklý beslenme ve kolesterolden korunma çizelgesi
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Saðlýklý beslenmede 12 adým
Bugün, “saðlýklý beslenme” kavramýnýn açýklandýðý çeþitli araþtýrmalar ve bunu saðlamak için neler yapmamýz
gerektiðini belirten gazete ve dergilerde yer alan çeþitli derlemeler görmekteyiz. Gerçekten de çok geniþ bir kavram olan saðlýklý beslenme için yapýlmasý gerekenleri ise, Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) 12 maddede toplamýþ. Bu
12 madde saðlýklý beslenmenin temel noktalarýný içeren küçük bir rehber niteliðini taþýyor.

1. Besleyici bir diyet, hayvansal
kaynaklý besinler yerine temel
olarak çeþitli bitkisel kaynaklý
besinlerden oluþmalýdýr.
2. Günde birkaç kez, tahýl grubu besinler (ekmek, makarna, pirinç, patates gibi) tüketilmelidir.
3. Günde birkaç kez, bölgesel
olarak bulunabilen, çeþitli taze
sebze ve meyvelerden tüketilmelidir.
4. Vücut aðýrlýðý, tercihen her
gün yapýlan orta düzeyde fiziksel aktivite ile birlikte önerilen
sýnýrlar içinde (Beden Kitle Ýndeksi) tutulmalýdýr. Beden Kitle
Ýndeksi (BKI), kiþinin vücut aðýrlýðýnýn boy uzunluðunun karesine bölünerek elde edilen bir
deðerdir. DSÖ, 18.5-24.9 arasýndaki deðerleri “Normal Vücut Aðýrlýðý” olarak deðerlendirmektedir.
Örneðin : Vücut aðýrlýðý 70 kg,
boyu 1.60 m. olan bir kiþinin
beden kitle indeksi ;
70/1.60 = 70/1.60x1.60 =
70/2.56 = 27.34 kg/m2’dir.
Vücut Kitle Ýndeksi Nasýl Deðerlendirilir?
Kiþinin beden kitle indeksinin
25- 29.9 kg/m2 arasýnda olmasý, o kiþinin þiþmanlýk sýnýfýna aday olduðunu gösterir. Bu durum, özellikle bazý hususlara
dikkat edilmesi gerektiðinin
göstergesidir. Beden kitle inYENÝ VATAN GAZETESÝ

deksi bu deðerler arasýnda olan kiþi; Fazla yaðlý yemeklerden
kaçýnarak (kýzartmalar, kavurmalar, yaðlý etler, salam, sosis,
soslar, mayonez, tahin, çikolata
gibi) Dengeli ve saðlýklý bir þekilde beslenerek Fiziksel aktivitesini artýrarak (yürüyüþ yapmak gibi) beden kitle indeksinin 30kg/ m2’nin üzerine çýkmasýný önlemiþ olur. Beden kitle
indeksinin 30 kg/m2’nin üzerinde olmasý þiþmanlýk olarak
kabul edilmiþtir. Bu deðere ulaþan kiþilerin önemli saðlýk riskine sahip olduklarý bilinmektedir. Beden kitle indeksi deðerinin 30 kg/m2’nin üzerinde olmasý ile bireylerin vücut yað
miktarlarýnýn da çok fazla olabileceði tahmin edilmektedir.
5. Diyetle yað alýmý kontrol edilmeli (diyette yaðdan gelen
enerjinin oraný %30'u geçmemeli) ve doymuþ yaðlar (sature)
yerine doymamýþ yaðlar (ansature) yeðlenmelidir.
Doymuþ yaðlar: Tereyað, kuyruk yaðý vb. Doymamýþ yaðlar:
Ayçicek, mýsýrözü, soya, fýndýk,
zeytinyaðý vb.
6. Yaðlý kýrmýzý etler ve kýmýzý et
ürünleri yerine kurubaklagiller
(mercimek, kuru fasulye, nohut
gibi), balýk, tavuk ve yaðsýz etler yeðlenmelidir.
7. Süt ve süt ürünleri kullanýl-

malý (yoðurt, peynir vb.). Ancak
bunlar az yaðlý ve az tuzlu olmalýdýr.
8. Seçilen besinler düþük þekerli olmalý, basit karbonhidratlar
ya da basit þekerler yerine (çay
þekeri gibi), kompleks karbonhidratlar (tahýllar, baklagiller
gibi) yeðlenmeli, þekerli içeceklerin ve tatlýlarýn tüketim sýklýðý
sýnýrlandýrýlmalýdýr.
9. Az tuzlu diyet yeðlenmelidir.
Günlük toplam tuz tüketimi
(yemeklerle, ekmekle ve içeceklerle aldýðýmýz tüm tuz miktarý)
bir tatlý kaþýðýný geçmemelidir
(6 g). Kullandýðýmýz tuz iyotlu
olmalýdýr.
10. Eðer alkol tüketiliyorsa,
günde 2 kereden fazla alýnmamalýdýr (her alýnan içki miktarýndaki alkol deðeri 10 gramý
geçmemelidir).
11. Yemekler güvenli ve hijye-

nik bir þekilde hazýrlanmalý;
haþlama, fýrýnda piþirme, ýzgara
ya da mikro dalga fýrýnda piþirme gibi yöntemler kullanýlarak
yemeðe eklenecek yaðýn azaltýlmasý saðlanmalýdýr.
12. Bebeklere tek baþýna 6 ay
anne sütü verilmesi saðlanmalý
ve 6. aydan sonra güvenli ve
yeterli miktardaki ek besinlere
baþlanýlmalýdýr. Yaþamýn ilk yýlýnda emzirmeye devam edilmelidir.
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Türkiye’de Sayýsal Loto
ve türbe rezaleti
Viyana- Yeni Vatan Gazetesi geçen sayýsýnda, Müslümanlarýn özellikle türbelerden medet ummasýnýn Kur’an-ýý
Kerim’in içindeki Ýslam anlayýþý açýsýndan sakat ve Allah’a türbede yatan kiþileri ortak diðer bir deðiþle ÞÝRK koþmak olduðunu ifade eden bir haber-yyorum yazýsý yayýnlamýþ ve Diyarbakýr’dan bir türbe haberi ile örnek vermiþti. Sayýsal Loto'da büyük ikramiye 6 milyon YTL yani 6 trilyon liraya dayandý, Türkiye çýldýrdý. Sayýsal Loto bayilerinin önünde sabahýn erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar eksik olmuyor. Þanslý numaralarý tahmin etmek
için herkes fikir yürütüyor, evde, iþyerinde 6 trilyon hayalleri kuruluyor. Sayýsal çýlgýnlýðý sonunda türbelere kadar
dayandý. Günün en çarpýcý haber ve fotoðraflarý Gaziantep'ten geldi. Zengin olma hayalleri kuran bazý
Gaziantepliler, Ali Baba türbesine akýn etti. Dualar okuyup, doldurduklarý loto kuponlarýný türbenin duvarlara
sürten kadýnlar, “Büyük ikramiyenin bize çýkmasý için Ali Baba aracýlýðý ile Allah’a yalvardýk'' dedi.
Viyana- Yeni Vatan Gazetesi
geçen sayýsýnda Müslümanlarýn
özellikle türbelerden medet
ummasýnýn Kur’an-ý Kerim’in içindeki Ýslam anlayýþý açýsýndan
sakat ve Allah’a türbede yatan
kiþileri ortak diðer bir deðiþle
ÞÝRK koþmak olduðunu ifade eden bir haber yorum yazýsý yayýnlamýþ ve Diyarbakýr’dan bir
türbe haberi ile örnek vermiþti.
Bu konuda rezaletin hangi boyutlara geldiðini, DHA Haber
Ajansý’nýn haberi bir daha ispatlamýþ durumda. DHA Haber
Ajansý’nýn verdiði resimli haber
þöyle: „Sayýsal Loto'da büyük
ikramiye 6 milyon YTL. yani 6
trilyon liraya dayandý, Türkiye
çýldýrdý. Sayýsal Loto bayilerinin
önünde sabahýn erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar
eksik olmuyor.
Þanslý numaralarý tahmin etmek için herkes fikir yürütüyor,
evde, iþyerinde 6 trilyon hayalleri kuruluyor. Sayýsal çýlgýnlýðý

DHA-Resimleri
iþte böyle verdi

sonunda türbelere kadar dayandý. Günün en çarpýcý haber
ve fotoðraflarý Gaziantep'ten
geldi. Zengin olma hayalleri kuran bazý Gaziantepliler, Ali Baba Türbesi’ne akýn etti. Dualar
okuyup, doldurduklarý loto kuponlarýný türbenin duvarlarýna
sürten kadýnlar, “Büyük ikramiyenin bize çýkmasý için Ali Baba
aracýlýðý ile Allah’a yalvardýk''
dedi. Þehreküstü semtindeki Ali
Baba Türbesi, her cuma olduðu
gibi bu cuma da dileðinin gerçekleþmesi için dua edenlerle
doldu. Türbeyi ziyaret edenler,
bu kez çekiliþe bir gün kala, Sayýsal Loto kuponu doldurup
dua etti. Ali Baba Türbesi’nde
sabah saatlerinden itibaren loto oynayan kadýnlar ve genç
kýzlar, kuponlarý türbenin duvarlarýna sürdü. Bazý kadýnlar
Sayýsal Loto’da ikramiye kazanmak için dualar okurken, bazýlarý ise Yasin Suresi okudu. Dualarýn kabul olmasý için kesme
þeker de daðýtan kadýnlar, “Bizler de türbede kuponlarýmýzý
doldurduk ve çekiliþi beklemeye
baþladýk. Ýnþallah Ali Baba’nýn
vesilesi ile bu dileðimiz kabul
olur'' dedi.
Yeni Vatan Gazetesi’nin, bu konuda geçtiðimiz sayýda “Türbe
rezaleti devam ediyor. Türbeden medet ummak þirktir” baþlýðý ile verdiði haberi yanda dikkatlere sunuyoruz.

DHA-Resimleri
iþte böyle verdi!
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Türbelerden yardým, dilek ve
medet umanlarýn dikkatine!
Birol Kýlýç
Yeni Vatan Gazetesi’nin Mayýs
2005 sayýsýnda, sayfa 33’de yer
alan “Türbe rezaleti devam ediyor. Türbeden medet ummak
þirktir” manþetli haberine deðiþik tepkiler geldi. Bizi arayan
kýymetli okuyucularýmýzdan bir
tanesi þöyle dedi: “Bu haber bizi üzdü. Biz türbeye gidiyoruz.
Orada yatan o aziz insana dua
ederek ondan yardým diliyoruz
ve bize Allah katýnda yardýmcý
olmasýný niyaz ediyoruz. Siz neden böyle türbeleri kötüleyen
haberler yapýyorsunuz? Bizi üzdünüz!” Bir baþka okuyucumuz, “Biz, her yaz tatile gittiðimizde, ailecek bizim için kutsal
olan türbelere gider, dua ederiz. Orada yatandan þefaat bekleriz. Bunun için mum yakarýz;
bazýlarýmýz da ip baðlar. Türbede yatan kiþiden medet ummak
neden günah olsun?” dedi.
Baþka bir okuyucumuz bizi yolda gördü, durdurdu ve “Benim
dedemin türbesi var. Oraya binlerce insan gidiyor, yardým diliyor ve Allah ile arasýnda aracý
olmasýný istiyor. Dilekleri yerine
gelenler, bana Viyana’da bile
teþekkür ediyor. Siz neden böyle türbeleri kötüleyen haberler
yapýyorsunuz?” dedi. Bunun
gibi iki yüzden fazla mesaj aldýk. Yarýsýndan fazlasý türbe haberimizden rahatsýzlýðýný ifade
ederken diðer bir kýsmý da, bize
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dört kelimelik bir mesaj verdi:
“Allah sizden razý olsun!”
Kuran’ý Kerim’in 6600 ayetinin
500’den fazlasýnda bize “Aklýný
ve gönlünü çalýþtýr” öðüdü veriliyor. Kendine bunu destur edinmiþ insanlar olarak þu soruyu sormamýz gerekmiyor mu:
Neden insanlarýn bir kýsmý bu
haberimize tepki verirken, bir
kýsmý da “Allah sizden razý olsun. Elinize saðlýk! Bu türbe
olayý yüzünden insanlar Ýslam’ý
yanlýþ anlýyorlar. Yanlýþ yolda
hareket ediyorlar” diyor?
Neden? Herkesin görüþüne
saygý duyarak isterseniz her seferinde altýný basa basa çizdiðimiz, “Ana dilimiz ile Kuran’ý
Kerim’i okuyup, anlamaya çalýþalým.” dememizin altýnda yatan sýrra dönelim. Çünkü tüm
sorularýn cevabýný, gayet açýk ve
anlaþýlýr bir þekilde bizzat Kuran’ý Kerim veriyor. Yapýlacak iþ;
ciddi, doðru bir þekilde Türkçe
meali yazýlmýþ bir Kuran’ý Kerim’i elimize alýp okumak, okumak ve okumaktýr. Sonra da
söyledikleri üzerine düþünmektir. Çünkü Kuran’ý Kerim’in ilk
ayetlerinde insanlýða verdiði
mesaj titrecidir: “Oku, aklýný çalýþtýr, düþün, ayaða kalk ve çaðýr.” Çaðrý, esenlik, barýþ, mutluluk, kardeþlik ve kurtuluþun
bu dünyada ve Ahiret’te dosdoðru yoludur. Bu dosdoðru
yol, yalnýz gözyaþlarý ile sulana-

caktýr. Çünkü insanýn fýtratýnda
“Nefis” denen, insaný devamlý
yokuþ aþaðý çeken ve “Islah”ýný
ancak devamlý dua ile Hak’tan
talep edeceðimiz “Þeytanýn
vesvesesi” vardýr. Ýþte insan
denen varlýðýn içinde sakladýðý
artý ve eksi kutuplar bunlardýr...
Ýnsan, þeytan gibi nefsi kötülükle beslenen bir varlýðýn yolundan gidebilir. Ya da tam tersine, “Nefs”i ile her zaman mücadele ederek, gözyaþý ve sabýr
ile güzel deðerler üretilen, iman dolu Hak yolundan da gidebilir... Bu yol kahýrlý bir yoldur; bu yol nefis ve þeytan vesvesesi ile mücadele yoludur...
Zordur ama Hak’la bütünleþmenin en güzel yoludur!
Ýþte bu vesile ile türbe olayýna,
her zaman ifade ettiðimiz gibi,
Kuran’ý Kerim’in ýþýðý altýnda
“ayetler” ile bakmamýz gerekiyor: “Dosdoðru yola”, kendilerine nimet verilenlerin yoluna
kulak vermemiz gerekiyor... Hedefimiz, “kendilerine gazap
edilmiþlerin ve sapkýnlarýn yoluna sapmak” deðilse eðer!
Türbe’de kim yatýyor? Cevap
çok basit; bir insan. Bu insan kimin kuludur? Cevabý yine basit;
“Allah’ýn kulu”...
Bu türbede yatan Allah’ýn kulu
insandan medet umanlara soruyoruz: Kuran’ý Kerim’in Zümer Süresi, birinci, ikinci ve üçüncü ayeti meallerinde, Ce-

nab’ý Allah insanlýða ne mesajý
veriyor?
“Kitab’ýn indirilmesi mutlak güç
sahibi, hüküm ve hikmet sahibi
Allah tarafýndandýr. Þüphesiz
biz o Kitab’ý sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah’a has kýlarak O’na kulluk et.
“Ýyi bilin ki, halis din yalnýz Allah’ýndýr. Onu býrakýp da baþka
dostlar edinenler, “Biz onlara
sadece, bizi Allah’a daha çok
yaklaþtýrsýnlar diye ibadet ediyoruz” diyorlar. Þüphesiz Allah,
ayrýlýða düþtükleri þeyler konusunda aralarýnda hüküm verecektir. Þüphesiz Allah yalancý ve
nankör olanlarý doðru yola iletmez.” (Zümer Süresi, 1, 2, 3
Ayeti, Meal)
Eðer Müslüman isek ve kitabýmýz Kuran’ý Kerim ise, en doðru
kaynak olarak yeryüzünde ”Allah’ýn ipi” olarak tanýmlanmýþ
olan bu kitaba, bu ipe sarýlmamýz gerekmez mi? Peki nasýl olacak sarýlmak? Okumak, düþünmek ve aklýmýzý çalýþtýrmak
ile. Zümer Süresi’nin bu ilk ayeti, Kuran’ý Kerim’in içindeki halis din Ýslam’ýn, yalnýz ve yalnýz
Allah’ýn tekelinde olduðunu
söyler. Nedir “tekel“? “Baþka
ortak yok“ demektir. Ýslam’ýn
yüzde yüz sahibi, aracýsýz Cenab-ý Allah’týr... Ýslam dininin,
Allah dýþýnda herhangi bir baþkasýna özgülenmesi, Allah’a ortaklýk koþulmasý yani ÞÝRK de-

Sayfa 32
mektir. Ýþte bu Allah’a ortaklýk
yani Þirk olayý en fazla ve en
baþta türbe gibi yerlerde yapýlýyor. Türbeye gidenler þunu ifade ederler: “Biz bu türbede yatan kiþiye, bizi Allah’a yaklaþtýrmasý amacý ile ibadet ediyoruz“. Allah yakýn olmak için ibadet etmek, dua etmek güzel
ama bunu yaparken türbede
yatan kiþiyi Allah ile aranýza aracý koymak neden? Bunu yaparken, Kuran’ý Kerim içindeki
Ýslam’ýn reddettiði günahlarýn
en büyüðünü iþlemek niye? Kýsa ve öz; Allah dýþýnda, kim olursa olsun, ne olursa olsun, bir
kiþiyi veli edinmek veya araya
aracý koymak „ÞÝRK”TÝR! Allah’ýn tekelindeki dinin hüküm
yetkisi de, yalnýz Allah’ýn kitabý
Kuran’ý Kerim’dedir. Kuran’ý Kerim’de bu þöyle açýklanmýþtýr:
”Bu kitabýn indiriliþi aziz, hüküm ve hikmet sahibi Allah’tandýr. Biz bu kitabý sana hak
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olarak, hak ile indirdik. O halde, dini yalnýz ve yalnýz Allah’a
ÖZGÜ KILARAK ONA KULLUK
ET. Gözünüzü açýp kendinize
gelin. Halis din yalnýz Allah’ýn
tekelindedir. Allah’tan baþkasýný veliler edinerek: “Biz onlara
sadece bizi Allah’a yaklaþtýrsýnlar diye tapýyoruz’ diyenlere
gelince, hiç kuþkusuz Allah onlar arasýnda, tartýþýp durduklarý
konuda hükmünü verecektir.
Allah; yalancý, durmadan nankörlük eden insaný hidayete
erdirmez.“
Ýþte türbede yatanlardan medet
umanlar hakkýnda, Kuran’ý Kerim’in ifadeleri bunlardýr. Zümer Süresi, iþin peþini türbe konusundaki ilk üç ayetle býrakmýyor! Bakýn Zümer Süresi, 36.
ayeti meali, insanlýða hangi
mesajý veriyor: “ALLAH KULUNA YETERLÝ DEÐÝL MÝ? SENÝ
ONDAN BAÞKALARIYLA KORKUTUYORLAR. ALLAH KÝMÝ

SAPTIRIRSA ARTIK ONA KILAVUZLUK EDECEK YOKTUR“
(Zümer Süresi, 36. Ayet, Meal)
Zümer Süresi, özellikle türbeye
giderek türbede yatan Allah’ýn
kulundan dilekte bulunanlar için sarsýcý ve titretici bir mesajdýr… Bir tarafta “Türbede yatan Allah’ýn kulu ve türbeden
medet uman kul “ ve öbür taraf
da “Tevhit dini“ (Tek tanrýlý din)
Ýslam’ýn tek hüküm sahibi Allah… Zümer Süresi’nin 11.’inci
ayetinden baþlayarak 15.’ci ayetine kadar, Allah’ýn Tevhid’in
en büyük Peygamberi Hz. Muhammed’e (sa) bu konuda bizzat nasýl emir verdiðini görmek
mümkündür: “De ki: “Þüphesiz
bana, dini Allah’a has kýlarak
O’na ibadet etmem emredildi.”
“Bana, müslümanlarýn ilki olmam da emredildi.“ De ki: “Eðer ben Rabbime isyan edersem, þüphesiz büyük bir günün
azabýndan korkarým.“ De ki:

Put- ve TürbePERESLÝK
Ýslam tarihini çok iyi inceleyenler, Ýslam dininin muazzam
peygamberinin, Ýslam’ýn ilk yýllarýnda mezar ziyaretlerini yasakladýðýný bilirler. Peki neden o dönemlerde mezar ziyaretleri yasaklanmýþtý? Cevabý çok basittir! Ýslamiyet öncesi Araplar
arasýnda putperestlik, diðer bir deyiþle insanlarýn önlerine
geleni “ÝLAH ETME” eðilimi çok yaygýndý. Mezarlarý türbe
þeklinde “ÝLAHLAÞTIRMA” eðilimi ise, putperestliðin en çok
görülen dýþa vurum þekliydi. Ölülerin ilahlaþtýrýlmasý, Ýslam
dininden (M.S 700) yani Milat’tan binlerce yýl önce YUNAN
PANTEONU ile kendini göstermiþtir. Onun dýþýnda Asya’nýn
önemli kitleleri, Ecdatlarýnýn ölülerini kutsal ilan ederek ilahlaþtýrmýþ ve tapmaya baþlamýþlardýr. Mezarlýkta yatan ölülerden medet ummayý ve sorunlarýna çare dilemeyi, eski Yunanlýlar, Asyalýlar ve Ýslam’dan önce Araplar devamlý yapmýþlardý. Halbuki Kur’an’ý Kerim’i ana dilleri ile dikkatli bir þekilde
okuyup düþünen, aklýný ve gönlünü çalýþtýranlar, insanlýða
devamlý verilen þu mesajý dikkate almalýlar: “Kur’an’ý Kerim
ölüler için deðil, diriler için inmiþtir.” Kur’an’ý Ker’im’in içinde var olan gerçek Ýslam, ölüler ile uðraþmaz; sadece ve sadece diri olan insanlara öðüt, tavsiye ile dosdoðru yolu bulmalarý için rehberlik eder. Ýþte bu yüzden Hz. Peygamber, Ýslam’ýn ilk yýllarýnda mezarlýk ziyaretlerini yasaklamýþtý. Çünkü
Ýslam inancýnýn, atalar veya ecdatlar ile alakasý yoktu. Onlarýn, ecdatlarýndan aldýklarý kirlenmiþ þuur altlarýndan uzaklaþtýrýlmalarý gerekiyordu. Nitekim Hz. Peygamber, bu temizlenmenin olduðuna inandýðý andan itibaren kabir ziyareti ya-

“Ben dinimi Allah’a has kýlarak
sadece O’na ibadet ediyorum.
Siz de Allah’tan baþka dilediðiniz þeylere ibadet edin!” De ki:
“Þüphesiz hüsrana uðrayanlar
kýyamet gününde kendilerini ve
ailelerini hüsrana sokanlardýr. Ýyi bilin ki bu apaçýk hüsranýn ta
kendisidir.”„(Zümer Süresi,11,12, 13, 14, 15, meal)
Yukarýdaki mesajlar, vahyin son
muhatabý Hz. Muhammed’e emir olarak bizzat Allah tarafýndan verilmiþtir. Bu emirler tabii
ki tüm Müslümanlar için geçerlidir. Tevhidin en büyük peygamberine bile, „Allah’ýn dini
Ýslam’a KATIKSIZ teslim olma“
ihtarý yapýldýðýný gördüðümüze
göre, “Müslümaným“ diyen insanlarýn, Ýslam dinini Allah dýþýnda bir veya daha fazla ORTAÐIN TALANINA MESELA TÜRBEDE YATAN ÖLÜ ÝNSANA MARUZ býrakmalarýnýn akibeti ne
olacaktýr? Hz.Peygamber’in bile

saðýný kaldýrmýþ ve þöyle demiþti: “Size kabir ziyaretini yasaklamýþtým ama artýk kabirleri ziyaret edebilirsiniz. Çünkü bu
kabir ziyareti ölüm sonrasýný hatýrlatýr.” Burada alýnacak ve
uygulanacak evrensel mesaj nedir? Cevap akla ve gönle yatkýn deðil mi? Kabirler sadece ve sadece “ÖLÜMÜ VE ÖLÜM
ÖTESÝNÝ HATIRLAMANIN BÝR VESÝLESÝ OLARAK ZÝYARET EDÝLECEKTÝR, BAÞKA HÝÇBÝR NÝYET VE AMAÇLA DEÐÝL”.
Kur’an’ý Kerim, kabir ve türbe ziyaretini putperestlik tutkusunun eleþtirilmesi baðlamýnda gündeme getirmiþtir. Kur’an-ý
Kerim kýsa ve öz olarak birçok yerde kabir ziyareti ile ilgili
saptamalarda bulunmuþ ve bunu eleþtiren, olumsuz yönde
mesajlar vermiþtir. Bu yüzden kabirleri kutsallaþtýrmak, mabetleþtirmek (Ýbadet edilecek yer ve ortam haline getirmek),
dilek kapýsý yapmak (TÜRBEPERESTLÝK) Kur’an’ý Kerim’in þirk
ile eþdeðer tuttuðu hal ve hareketlerdir. Çünkü insanlarýn fýtratýnda, yapýsýnda ilk günden bu yana önemli, deðerli gördüðü kiþilerin kabirlerini kutsallaþtýrýp dileklerinin kabulüne
aracý yapma hatta kabirlerine doðrudan tapma illeti vardýr.
Kabri bilinmeyen peygamberlere kabir icat edilmiþtir. O yapýlamamýþsa peygamberin vekili, akrabasý, sevdiði ve temsilcisi
gibi gördükleri (öyle ilan ettikleri) Allah’ýn kullarý olan kiþilerin kabirlerini kutsallaþtýrmýþlardýr. Bu kutsallaþtýrmanýn ilk
göstergesi, peygamberlerin ölmedikleri, cesetlerini topraðýn
yiyemediði, onlarýn toprak altýnda hep diri kaldýklarý vs. uydurmalarýdýr. Bu söz ve ifadelerin hepsi ama hepsi Kur’an dýþýdýr. Kýsa ve öz olarak türbe ve kabirlere tapýnmak, TEVHÝT
yani yalnýz ve yalnýz Cenab-ý Allah’ý bu dünyada ve Ahiret’te
vekil, veli, yardýmcý, dost ilan etme ve “yalnýz ve yalnýz” ondan yardým dileme anlamýna gelen, Ýslam’ýn belkemiði þirk
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Ýslam dini adýna HÜKÜM koyma yetkisi yoktur. Hz. Peygamber, Allah tarafýndan konan hükümleri yorumlayýp uygular.
Türbelerde yatan, Allah’ýn ölü
kullarýndan medet umarak aracý olmasýný ve dileðini yerine
getirmesini, hüküm koymasýný

isteyenler doðru yolda mýdýr?
Son söz: “Müslümaným, Ýslam
dinine mensubum“ diyen ve
Kuran’ý Kerim’i kendine rehber
edinen insanlar, türbelerden
hiçbir þekilde, zerre kadar bile,
dilek ve yardýmda bulunmamalýdýr. Bu en küçük þekilde bile

ile mücadele anlayýþýna tamaman ters bir iþtir. Tevhit gerçeði
nedir? Gerçek þudur: ”Son Peygamber de dahil tüm diðer
peygamberler beþeridir, hepsi ölümlüdür, hepsi Allah’ýn kuludur, hepsi Allah’tan yardým dilemiþlerdir ve hepsi ölmüþtür.
Tabiat yasalarý yani!” Sünnetüllah’ýn gereði bu deðil midir?
Tabiat yasalarý (Sünnetüllah) ne deðiþir, ne de bozulur! Kur’an’ý Kerim bunu diyor. Elimizdeki en iyi kaynak Kur’an’ý Kerim ise; o zaman “aklýný ve gönlünü çalýþtýr” ve “oku beni”
diyen Kur’an’dan baþka neye sarýlýp “Hurafe ve Biad”lara
karþý mücadele edeceðiz? Kur’an’ý Kerim’in açýk ve net mesajýný, hem de iki deðiþik sürenin ayetinde verilmiþ hali ile okuyalým:
“Her benlik ölümü tadacaktýr (Ali Ýmran Süresi, 185. Ayet,
meal ; Enbiya Süresi, 35. Ayet, meal)
Cenab-ý Allah ise, son Peygamber’e Kur’an’ý Kerim’de þöyle
hitap etmiþtir:
“Hiç kuþkusuz, sen de öleceksin, onlar da ölecekler.”
(Zümer Süresi, 30. Ayet, meal)
Bir tarafta Ýslam dininin muazzam peygamberi Hz. Muhammed bir yanda Kur’an’ý Kerim ve bir yanda Kur’an’ý Kerim’in
son peygambere verdiði açýk ve net mesaj! Bu mesaj “Müslümaným” diyen insanlýða verilmemiþ midir? “Peygamberin
bile ölüsünden medet ummayýn” diyen Cenab-ý Allah, þey,
þýh, dede, pir, ecdat, peygamber soyundan gelmiþ insanlarýn
kabirlerinden, evliya denen ölmüþ insanlarýn türbelerinden
medet umanlarý bu mesaj ile uyarmýyor mu? Bu kabirlerde
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayfa 33

DÝN
yapýlsa þirktir. Bakýn Fatiha Süresi’nin 5. ayeti meali ne diyor:
“Allah’ým yalnýz sana ibadet
ederiz ve yalnýz senden yardým
dileriz.“ (Fatiha Süresi, Ayet 5,
meal)
Cenab-ýý Hak’a niyazýmýz bizler
dahil tüm kullarýna türbesiz,

mum yakmasýz, iplik baðlamasýz, aracýsýz, tefecisiz yalnýz
kendisine mekana baðlý olmadan umut ile direk yardým ve
dilekte bulunan dosdoðru yola
ihlas eylemesi için akýl ve gönül
gücünü her zaman vermesidir...(BK)

yatan, Hak dostu bu Allah’ýn kullarýna saygýmýz sonsuzdur.
Ama “niyaz edeyim” derken bu niyazýn merkezi olacak ve dilekte bulunulacak tek güç, dost, yardýmcý Allah dururken gidip o mezarda yatan, Allah’ýn ölmüþ kulundan dilekte bulunmanýn acaba Ýslam ile alakasý ne kadardýr? Mezar, kabir
ve türbe ziyaretleri yalnýz ve yalnýz “ÖLÜM SONRASINI HATIRLAMAK” için yapýlmalý ancak dilekte bulunulmamalý veya
o kiþiden medet umulmamalýdýr. Çünkü bu olay Kur’an’ý Kerim’in ve Ýslam dininin reddettiði þirk yani Allah’a ortak koþma halidir.
Kur’an’ý Kerim ve Ýslam açýsýnda yapýlmamasý gerekenler:
• Kabre açýkça tapmak.
• Kabri veya içinde yataný Allah ile kul arasýnda aracý kabul
etmek.
• Kabirlere dilek ve nasip için bez-iplik baðlamak, mumlamba yakmak, abdest malzemesi, tespih, havlu vs. koymak. Falan veya filan türbenin þu veya bu dileðin yerine gelmesinde,
þu veya bu hastalýðýn giderilmesinde çare olduðunu düþünmek.
• Rüya yoluyla mezar keþfetmek.
• Kabirler üzerine Kur’an ayetleri ve tanrýsal adlar yazmak.
• Kabirler üzerine Kur’an okumak veya okutmak. (Kur’an’ý
Kerim diri olan insanlarýn aklý ve gönlünü çalýþtýrmalarý için
inmiþtir. Ölüler için deðildir. Biat’a (Kabir azabýnýn kabir çukurunda meydana geleceðine inanmak) sapmamak gerekir.)
ÜSTAT
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Avusturya Ticaret Odasý’na seçilen iþadamý Hüseyin Ünal’ýn hedefi büyük

“Ýþsizlik ve çýraklýk konusunda proje geliþtirmek zorundayýz”
Viyana- Avusturya Ticaret Odasý Toptancýlar Meclisi’ne kýsa adý ÖVP olan Avusturya Halk
Partisi üzerinden seçilen MACRO Þirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin
Ünal, Yeni Vatan Gazetesi’ne
gelecekteki plan ve projelerini
anlattý. Ünal, “Avusturya Ticaret Odasý’nda özellikle büyük
iþverenlerin iþsiz Türk vatandaþlarýna öncelik vermesi için bir proje baþlatmayý düþünüyoruz.
Ayrýca gençlerimize “Çýraklýk”
eðitimi verebilmek, bunun için
gerekli koþullarý ve ortamlarý oluþturmak çok önemli” dedi.
“Neden böyle bir ihtiyaç var?”
sorusunu Hüseyin Ünal, “Birçok
gencimiz ne yazýk ki liseye gitmiyor, meslek okuluna gidiyor.
Ancak meslek okuluna giden
bu gençler, eðitim aldýklarý alanlarda staj ve çýraklýk yapma
imkaný bulamýyorlar.” þeklinde
cevapladý. Ünal þunlarý ifade etti:“Ýþte bu konuda seçildiðim
odanýn meclisinde, lobi çalýþmalarýna baþladým. Projeler konusunda, ön çalýþma yapmaya

Hüseyin Unal

Birol Kýlýç

baþladýk. Bir iþadamý olarak
yüze yakýn kiþi yanýmda çalýþýyor. Daha fazla insanýmýzý çalýþtýrmak isterim ama ne yazýk ki
olmuyor. Amacým, mensubu
olduðum Avusturya Ticaret O-

dasý Meclisi’nde Anadolu’dan
göç etmiþ insanlarýmýzýn iþsizlik
ve çýraklýk sorunlarýný çözmek için, Avusturyalý iþadamlarýný
harekete geçirmek.” Bu konuda Yeni Vatan Gazetesi ve diðer

yerel gazetelerin de desteðini
beklediklerini belirten Ünal,
Yeni Vatan Gazetesi’nin tavsiyesi ettiði ”1000 kiþiye iþ, 100
gence çýraklýk eðitimi” kampanya fikrini çok olumlu buldu.

Dýþiþleri Bakaný’nýn eþi Hayrinüsa Gül:
“Hanýmlarýnýza el kaldýrmayýn”
xViyana- Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül Viyana’da meslektaþý Avusturya Dýþiþleri Bakaný bayan
Plassnik’i ziyaret ederken, eþi
Hayrinüsa Gül birinci Viyana’da
Sefire Haným’la kahve içiyordu.
Bir ara Yeni Vatan Gazetesi muhabirlerini karþýsýnda gören bayan Gül, “Beni nasýl tanýtýnýz?”
dedikten sonra Yeni Vatan Gazetesi’ni dikkatle inceledi. Son
sayýmýzda özellike þiddete maruz kalan Türk hanýmlarý haberleri karþýsýnda son derece üzülen bayan Gül, “Lütfen hanýmlarýnýza ve çocuklarýnýza el kaldýrmayýn” dedi.

Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül’ün
eþi Hayrinüsa Gül, Yeni Vatan
Gazetesi’ni dikkatle inceledi.
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ZENTRAL FINANZCONSULTING
Þubemize Personel Aranýyor
Sekreteryamýza personel
• HAK mezunu (Ticaret Lisesi Mezunu)
• Düzgün Türkçe ve Almanca konuþan
• Excel baþta olmak üzere tüm Windows Office
programlarýnda tecrübeli
• Tam veya yarým gün çalýþabilecek Bay ve Bayanlar
alýnacaktýr.

Kredi konusunda tecrübeli personel
• Türkçe konuþan müþteriler için daha önce kredi,
sigorta konularýnda danýþmanlýk yapmýþ
• En az lise mezunu
• Düzgün Türkçe ve Almanca konuþan
• Tam veya yarým gün çalýþabilecek Bay ve Bayanlar
alýnacaktýr.
Ciddi bir iþ ortamýnda öðrenmek, yükselmek isteyen, ciddi,
seviyeli ve samimi olmakla birlikte mesafeli iletiþim kurmada
sorunu olmayan Bay ve Bayanlarýn özgeçmiþleri (Lebenslauf)
ve referanslarý ile birlikte aþaðýdaki adrese yazýlý olarak baþvurmalarý rica olunur.
Baþvurular E-Posta üzerinden de yapýlabilir.

Baþvuru:

Zentral Finanzconsulting GesmbH
Wallensteinplatz 3-4/1.Stock,
A-1200 Wien
E-mail: office@zentralfinanz.at

Sadece yazýlý baþvurular Personal Müdürlüðümüz tarafýndan deðerlendirmeye alýnacak, þahsi baþvuru
kabul edilmeyecektir.
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Çaðdaþ Kadýnlar Kültür Derneði’nden kermes
Viyana- 10. Viyana’da iki yýldýr
faaliyet gösteren Çaðdaþ Kadýnlar Kültür Derneði, 17 Haziran’da ikinci kermesini düzenliyor. Kermeste Avusturya ve
Türk kültürünü yansýtan el iþlerini sergileyeceklerini belirten
Dernek Baþkaný Pakize Seren,
bu sayede Avusturyalý ve Türk
kadýnlarý bir araya getirmeyi ve
önyargýlarý ortadan kaldýrarak
daha saðlýklý iliþkiler kurulmasýna yardýmcý olmayý amaçladýklarýný söyledi. Dört duvar arasýna sýkýþýp kalmýþ Türk kadýnlarýnýn uyum sorunlarýna da deðinen Seren, entegrasyonun önemini vurgulayarak bu tür etkinliklerle Türk kadýnýný aktif ve
katýlýmcý bir birey haline dönüþtürmeyi istediklerini ifade etti.
Seren, ayrýca kadýnlarýn ürettikleri el iþlerini sergide satarak,
ekonomik baðýmsýzlýklarýný ka-

zanmalarýna destek olduklarýný
da belirtti.
10. Viyana Volkshochschule Favoriten’de gerçekleþtirilecek olan “Entegrasyon ve El Sanatlarý
Sergisi“ zengin programý ile de
ilgi çekiyor.
Davetliler, Türk ve Avusturya
halk oyunlarýný izlemenin yaný
sýra Azra ve Grubu’ndan Türk
müziði, Stefan’dan Avusturya
müziði dinleyebilecek, Taheya’nýn oryantal dansý ile coþacak
ve Türk mutfaðýnýn enfes lezzetlerini kendilerine ikram edilen açýk büfede tadabilecekler.

Katýlmak isteyenler için:
Tarih: 17 Haziran 2005
Saat: 14:00-19:00
Adres:
Volkshochschule
Favoriten, Leopold-Prucha Saal,
Arthaberplatz 18, 1100 Wien

“Kira Yardýmý” nedir, kimler baþvurabilir?
Kira yardýmý, Avusturya’da maddi durumu yetersiz olan ailelere devlet
tarafýndan saðlanan yardýmlardan biridir. Bu yardýmý alabilmek için, bazý
þartlarý yerine getirmiþ olmak gerekir.
Kimler kira yardýmýna baþvurabilir?
•Avusturya vatandaþlarý ya da
onlara denk tutulan þahýslar.
(Örneðin: Avrupa Birliði vatandaþlarý)
•Avusturya’da yasal olarak en
az 5 yýl kalmýþ yabancýlar.
Kira yardýmý (Wohnbeihilfe), bu
yardýma baþvuran kiþi ve ailesinin düzenli olarak oturduðu bir
ev için verilir.
Kira yardýmý hangi etkenlere
baðlýdýr?
Kira yardýmýnýn verilip verilmeyeceði ailenin büyüklüðüne, ailenin gelirine, evin büyüklüðü-

ne ve evin giderlerinin miktarýna baðlýdýr. Ailenin büyüklüðü,
aile ile birlikte yaþayan yakýn akrabalarýn sayýsýna baðlýdýr. Aile
geliri ise ayný evde yaþayanlarýn
net geliridir. Baþvuru sýrasýnda
aile geliri ile ilgili gelir belgesi
de verilmelidir. Mesela 150 m2
büyüklüðüdeki bir eve kira yardýmý verilmez. „Wohnbeihilfe“
Türkçe’si ile „Kira yardýmý“ baþvurusu için dilekçeyi, adýna kira
anlaþmasý düzenlenmiþ olan
kiþi vermelidir.
Kimler kira yardýmý alamaz?
•Devlet desteði ile tamir edilen
evlerin sahipleri.

•Küçük bahçeli evleri kullanma
hakkýna sahip olanlar.
•Kirada oturduklarý evin üzerinde bulunduðu arsaya sahip
olanlar ya da kiracý ile yakýn aile
iliþkisi içinde olanlar.
•Avusturya’da 5 yýldan az kalmýþ ve çalýþma iznine sahip olmayan yabancýlar.
Kira yardýmý- Baþlangýç, devam
ve bitiþ
Wohnbeihilfe, baþvurunun yapýldýðý aydan itibaren verilir.
Ancak bunun için dilekçe o ayýn
ilk 15 günü içinde verilmelidir.
Kira yardýmý en fazla bir yýl sürelidir. Ýþsizlik ve hastalýk gibi

durumlarda kýsa süreli kira yardýmý saðlanabilir. Kira yardýmýnýn kesilmesi ise gelirin artmasý,
evin yeniden kiralanmasý (Untermiete) ya da kira anlaþmasýnýn bitirilmesi gibi sebeplerden dolayý gerçekleþebilir. Haksýz yere kira yardýmý aldýðý tespit edilen kiþilerden bu yardým
miktarý geri alýnýr.
Kira yardýmýnýn ödenmesi
Kira yardýmý her ayýn baþýnda
hesaba yatýrýlýr. Eðer yardýmý alan kiþi kirasýný ödemekte fazla
gecikirse, kira yardýmý direkt olarak Hausverwaltung’a havale
edilir. (Cafer EMÝNOÐLU)
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Yeþiller, “Göçmenler Yasa Tasarýsý“ için harekete geçti!
Viyana- ÖVP-FPÖ hükümetinin
göçmenlerle ilgili hazýrladýðý
kanun tasarýsý hakkýnda, 4 Haziran akþamý Çukurova Kültür
Merkezi’nde bir bilgilendirme
toplantýsý düzenlendi. Hükümetin planladýðý kanun deðiþikliklerini deðerlendiren Yeþiller
Temsilcisi Alev Korun, Mayýs ayýnda millet meclisine sunulan
ve Temmuz ayýnda hükümetin
oy çokluðuyla parlamentodan
geçirmeyi planladýðý kanun deðiþikliklerinin, göçmenlerin þimdiye kadar kazanmýþ olduklarý
az sayýdaki hakký da tehdit ettiðini belirtti. Tasarýya göre, þimdiye kadar var olan süresiz vize
alma hakký iptal edilip, süresiz
vize “hak“ yerine “lütuf“ olarak
verilecek. Bir çocuklu bir ailenin
oturma izni almak veya uzatmak için göstermesi gereken
700 Euro’luk gelir miktarý ise,
1.100 Euro’ya çýkarýlýyor. Ayrýca
vize alýrken þimdiye kadar gelir
olarak gösterilen aile yardýmý,
çocuk bakým parasý gibi gelirler
de artýk gelirden sayýlmayacak,

yalnýzca net maaþ göz önünde
bulundurulacak. Bu kanun tasarýsýyla, ailede para kazanan
kiþinin vizesi iptal olduðunda,
ona baðlý olarak ailenin diðer
fertlerinin vizesi de otomatik
olarak iptal edilecek ve insanlar
vizesiz kaldýklarýndan haberdar
bile edilmeyecekler. Burada büyümüþ olan ikinci kuþak gençlerinin hiç bir koþulda sýnýr dýþý
edilemeyeceði hükmünün de
iptal edileceðini belirten Korun,
iþlenen belli suçlar sonucunda
burada doðmuþ büyümüþ
gençlerin bile anne babalarýnýn
geldiði ülkeye sürülebileceðini
vurguladý. Korun, vize almak amacýyla evlilik yapanlara ve bunun için para ödeyenlere veya

para alanlara bir yýla kadar hapis cezasý geldiði konusunda
da vatandaþlarý uyardý. Yeni tasarýyla, zorunlu Almanca kurslarýnýn ders saati, 100 saatten
300 saate çýkarýlýyor. Ayrýca vize
almak için verilen bakým belgelerinin süresini kiþinin kendisinin belirlemesi de artýk mümkün olmayacak, böyle bir yükümlülük altýna girenlerden en
az 5 yýl boyunca ortaya çýkacak
masraflarý üstlenmeleri istenecek. ÖVP-FPÖ hükümetinin yabancýlarýn elinde bulunan az
sayýdaki hakký da almaya çalýþtýðýna dikkat çeken Alev Korun,
göçmenlerin vizelerini kaybettirmek için sürekli yeni zorluklar
getirildiðini ve kanuna uyma-

yanlarla ilgili cezalarýn da giderek artýrýldýðýný ve uzun hapis
cezalarýna kadar iþin ilerletildiðini belirtti. Korun, “Yeþiller bu
yabancý düþmaný politikalara
bütün gücüyle karþý koyacak ve
hak kýyýmýna neden olacak bu
kanunlarýn meclisten geçmemesi için elinden geleni yapacak. SPÖ'yü de bu insan haklarýný çiðneyen politikalarý reddetmeye ve göçmenlerin haklarýný savunmaya davet ediyoruz.
Çünkü bu kanunlar meclisten
çýkarsa, olan yalnýzca göçmenlere deðil, hukuk devletine de
olacak. O nedenle adil bir hukuktan yana olan hiç kimse
böyle kanunlarý savunamaz.“
dedi.

Kadýn Kültür Merkezi açýlýþýný kutladý

Viyana- Volkert ve Aliiertenviertel Bayan Kültür Merkezi’nin a-

çýlýþý geçtiðimiz günlerde, Volkert ve Aliierternviertel´de yaþa-

yan ve farklý ülkelerden gelen
bayanlarýn oluþturduðu Aktif
Kadýnlar Çalýþma Grubu’nun
katýlýmýyla kutlandý. Açýlýþta ayrýca, projede desteðini esirgemeyen bölge menajerliði yetkilileri ve Kadýn Kültür Merkezi
Proje Sorumlusu Melek Eþ de
hazýr bulundu. Açýlýþ beþ dilde
olmak üzere, Urduca, Ýngilizce,
Ýsveççe, Türkçe ve Almanca yapýldý. Aktiv Kadýnlar Çalýþma
Grubu’nun hazýrladýðý ve deðiþik kültürlerin yemeklerinden
oluþan büfe büyük ilgi gördü.
Üniversite öðrencilerinden oluþan bir müzik grubunun ney
eþliðinde gerçekleþtirdiði müzik
ziyafeti katýlýmcýlarýn beðenisini
kazandý. Bayanlar Kültür Merkezi’nin genel amacý, farklý kültürlerden gelen bayanlarýn birbirleri ile tanýþabilmelerine im-

kan saðlamak. Kültürler arasý
anlayýþ ve yakýnlaþmayý saðlayabilmek ve bu sayede oluþabilecek kültürler arasý uyumu yakalayabilmek amacý ile þehir turlarý, müze ziyaretleri, eðitim ve
saðlýk ile alakalý seminerler, Augarten´da piknik olanaklarý,
kültürel duyarlýlýk çalýþmalarý gibi çeþitli aktiviteler de yapýlmaktadýr. Oyun ve sohbetlerin
yaný sýra deðiþik konularda ayda bir yapýlan toplantýlar da
merkezin sunduðu olanaklar
arasýnda. Proje çalýþanlarý, bu
toplantýlara bölgede yaþayan
tüm bayanlarý, yeni fikirlerini
paylaþmak üzere davet ediyor.
Toplantýlar, her pazartesi saat
15:00 ile 18:00 arasý “Jugendzentrum Alte Trafik” adlý Volkertplatz´taki portakal renkli
binada yapýlýyor.
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Hemen kay t olun
ve Laptop kazan n:
www.wienenergie.at

Symbolfoto

WIEN ENERGIE´nin online hizmeti sadece Elektrik ile ilgili iþlemlerinizi online
yapmanýzý saðlamýyor, ayný zamanda da çeþitli ödüller kazandýrýyor. 31.08.2005
tarihine kadar kayýt olun ve Laptop kazanýn! “Pratik Nakil“ servisi ve WIEN
ENERGIE´nin oyunlarý ile de deðiþik ödüller kazanabilirsiniz. Ýyi þanslar!
www.wienenergie.at

D A

B I N

I C H

M I R

S I C H E R .

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

Çekiliþ kanuni yollarla gerçekleþtirilecektir. Karþýlýðýnda peþin para alýnamaz. Yazýlý bildiri yapýlamaz. WIEN ENERGIE çalýþanlarýnýn katýlma hakký yoktur.
Katýlým adresi: www.wienenergie.at. Þans oyunlarý bitiþ tarihi: 31.08.2005.
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Pembe Kart (Mavi Kart)
sahiplerine Türkiye’de tanýnan haklar
Avrupa’nýn birçok ülkesinde
çifte vatandaþlýk hakkýnýn bulunmamasý sebebi ile vatandaþlýðýný deðiþtirmek isteyen gurbetçiler öncelikle Türk vatandaþlýðýndan ayrýlmak zorunda kalýyorlar. Ýnsanlarýmýz bu sebeple
vatandaþlýktan çýkýp çýkmamak
konusunda tereddütte kalýyorlar. Bu baðlamda en çok merak
edilen soru “Vatandaþlýðýmý deðiþtirince Türkiye ile ilgili hangi
haklarýmý kaybedeceðim?” sorusu. Burada adý çok bilinen ama niteliði konusunda insanlarýmýzýn genelde yanlýþ bilgiye
sahip olduðuðu “pembe kart”
(yeni adý ile “mavi kart”) konusu devreye girmektedir. Peki
mavi kartýn amacý, niteliði ve
saðladýðý haklar nelerdir? Ýþte
bu konuda merak ettikleriniz:
Türkiye kanunlarý çifte vatandaþlýða imkan tanýmaktadýr.
Ancak Almanya ve Avusturya
gibi Avrupa ülkeleri, kendi va-

tandaþlýðýna geçilebilmesi için
Türkiye vatandaþlýðýnýn býrakýlmasýný þart koþmaktadýr. Türkiye, vatandaþlýktan kendi istekleri ile çýkan kiþilerin vatandaþlýk
haklarýnýn bir kýsmýný koruyabilmeleri ve bu haklarýnýn teminat
altýna alýnabilmesi için 1995 yýlýndan itibaren “pembe kart”
uygulamasý baþlatmýþtý. Pembe
Kart “4112 Sayýlý Kanunla Saklý
Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna
Ýliþkin Belge”dir. 2004 yýlýnda
çýkan yeni bir kanunla Türk vatandaþlýðýndan izinle çýkan kiþilere tanýnan haklar daha da geniþletildi ve bu belgenin adý
“mavi kart” olarak deðiþtirildi.
Bu belge, eskiden Türkiye vatandaþý olup sonradan yabancý
bir devlet vatandaþlýðýný kazanan kiþilere, Türkiye’de ikamet,
seyahat, çalýþma, yatýrým, ticari faaliyet, miras, taþýnýr-taþýnmaz mal satýn alma, kiralama
ve daha birçok önemli konuda

Türkiye vatandaþlarýna tanýnan
haklardan aynen yararlanmaya
devam etmelerine imkan tanýmaktadýr. Yabancý bir ülkenin
vatandaþlýðýna geçen kiþilerin
reþit olmayan çocuklarý da mavi
kart alma hakkýna sahiptirler.
Mavi kart sahiplerinin Türkiye’deki sosyal güvenlik ile ilgili kazanýlmýþ haklarýda saklý tutulur.
Bu karta sahip olup yurtdýþýnda
vefat eden þahýslarýn cenazelerinin Türkiye’ye nakledilmesi
hiçbir izne tabi deðildir.
Ancak bu haklardan yararlanmaya devam edebilmek için
Türk vatandaþlýðýný sonradan
kazanmamýþ olmak gerekir. Yani doðumdan itibaren vatandaþlýðýn devam ediyor olmasý
gerekir. Ayrýca yeni yeni vatandaþlýðý iltica statüsü ile alan
kiþiler bu haklardan yararlanamazlar. Mavi kart sahipleri
seçme ve seçilme haklarýna
sahip deðildirler. Bunun dýþýnda

kamu görevlerine giremezler.
Mavi kart (pembe kart) nüfus
cüzdaný yerine geçmez.
Peki eski adý ile “pembe” yeni
adýyla “mavi kart” için nereye
müracaat etmeniz gerekiyor?
Bunun için “5203 Sayýlý Kanunla Tanýnan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge”yi talep ettiðiniz beyanýný içeren dilekçe ve 2
adet fotoðrafla birlikte Türkiye
Konsolosluðu’na müracaat etmeniz gerekiyor. Eðer Türkiye’de müracaat etmek istiyorsanýz, nüfus il-ilçe müdürlüklerine baþvurmanýz gerekiyor. Ýsterseniz mavi kartý reþit olmayan çocuklarýnýz için de talep edebilirsiniz. Eðer zaten pembe
kart sahibi iseniz, yeni kanunun
getirdiði haklardan faydalanabilmeniz için yeni bir baþvuru
yapmanýza gerek yoktur. Eski
kartýnýz yeni haklar için de
geçerlidir.
Cafer EMÝNOÐLU

Sürgün Lazlar dönmek istiyor
Bir zamanlar Osmanlý Dev
leti'ne baðlý Batum'a yerleþen,
Rize Fýndýklý ve Trabzon Sürmene kökenli Türkler, þimdi Orta
Asya'da sürgün hayatý yaþýyor.

þayan Türkleri, hayvan vagonlarýna doldurarak Orta Asya'nýn
ýssýz köylerine göndermesi ile
baþlýyor.
En çok Hamsi özlemiþler
Sürgün döneminde çok eziyet

çektiklerini anlatan Karadeniz
Türkleri, geçmiþten bugüne en
çok Hamsi'yi özlüyor. Gençlerin
meraký ise bir an önce Türkiye’yi görmek.
Dillerini koruyorlar

Bu Türkleri'nin, kültürlerini
gençlere aktarmalarýnda en
büyük faktör ise yaþattýklarý
dilleri. Onlar, 61 yýldýr çektikleri bu özlemin sona ermesini
bekliyor.

Orta Asya'ya Stalin tarafýndan
sürülen Lazlar, Türkiye'ye dön
mek istiyor. Atalarýnýn yaþadýðý
topraklara geri dönmek isteyen, Sovyetler Birliði döneminde sýnýrlarýn kapanmasýyla bir
daha Türkiye'ye dönemeyen
Orta Asya’daki Lazlar, geleneklerini 61 yýldýr orada da sürdürüyor. Araþtýrmacý yazar Seyfullah Türksoy'un haberine göre,
onlarýn öyküsü yýllar öncesine
uzanýyor. Öykü 1944 yýlýnda
Sovyet diktatörü Stalin'in, Tür
kiye sýnýrýna yakýn yerlerde yaYENÝ VATAN GAZETESÝ
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Pembe Kart (Mavi Kart)
sahiplerine Türkiye’de tanýnan haklar
Avrupa’nýn birçok ülkesinde
çifte vatandaþlýk hakkýnýn bulunmamasý sebebi ile vatandaþlýðýný deðiþtirmek isteyen gurbetçiler öncelikle Türk vatandaþlýðýndan ayrýlmak zorunda kalýyorlar. Ýnsanlarýmýz bu sebeple
vatandaþlýktan çýkýp çýkmamak
konusunda tereddütte kalýyorlar. Bu baðlamda en çok merak
edilen soru “Vatandaþlýðýmý deðiþtirince Türkiye ile ilgili hangi
haklarýmý kaybedeceðim?” sorusu. Burada adý çok bilinen ama niteliði konusunda insanlarýmýzýn genelde yanlýþ bilgiye
sahip olduðuðu “pembe kart”
(yeni adý ile “mavi kart”) konusu devreye girmektedir. Peki
mavi kartýn amacý, niteliði ve
saðladýðý haklar nelerdir? Ýþte
bu konuda merak ettikleriniz:
Türkiye kanunlarý çifte vatandaþlýða imkan tanýmaktadýr.
Ancak Almanya ve Avusturya
gibi Avrupa ülkeleri, kendi va-

tandaþlýðýna geçilebilmesi için
Türkiye vatandaþlýðýnýn býrakýlmasýný þart koþmaktadýr. Türkiye, vatandaþlýktan kendi istekleri ile çýkan kiþilerin vatandaþlýk
haklarýnýn bir kýsmýný koruyabilmeleri ve bu haklarýnýn teminat
altýna alýnabilmesi için 1995 yýlýndan itibaren “pembe kart”
uygulamasý baþlatmýþtý. Pembe
Kart “4112 Sayýlý Kanunla Saklý
Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna
Ýliþkin Belge”dir. 2004 yýlýnda
çýkan yeni bir kanunla Türk vatandaþlýðýndan izinle çýkan kiþilere tanýnan haklar daha da geniþletildi ve bu belgenin adý
“mavi kart” olarak deðiþtirildi.
Bu belge, eskiden Türkiye vatandaþý olup sonradan yabancý
bir devlet vatandaþlýðýný kazanan kiþilere, Türkiye’de ikamet,
seyahat, çalýþma, yatýrým, ticari faaliyet, miras, taþýnýr-taþýnmaz mal satýn alma, kiralama
ve daha birçok önemli konuda

Türkiye vatandaþlarýna tanýnan
haklardan aynen yararlanmaya
devam etmelerine imkan tanýmaktadýr. Yabancý bir ülkenin
vatandaþlýðýna geçen kiþilerin
reþit olmayan çocuklarý da mavi
kart alma hakkýna sahiptirler.
Mavi kart sahiplerinin Türkiye’deki sosyal güvenlik ile ilgili kazanýlmýþ haklarýda saklý tutulur.
Bu karta sahip olup yurtdýþýnda
vefat eden þahýslarýn cenazelerinin Türkiye’ye nakledilmesi
hiçbir izne tabi deðildir.
Ancak bu haklardan yararlanmaya devam edebilmek için
Türk vatandaþlýðýný sonradan
kazanmamýþ olmak gerekir. Yani doðumdan itibaren vatandaþlýðýn devam ediyor olmasý
gerekir. Ayrýca yeni yeni vatandaþlýðý iltica statüsü ile alan
kiþiler bu haklardan yararlanamazlar. Mavi kart sahipleri
seçme ve seçilme haklarýna
sahip deðildirler. Bunun dýþýnda

kamu görevlerine giremezler.
Mavi kart (pembe kart) nüfus
cüzdaný yerine geçmez.
Peki eski adý ile “pembe” yeni
adýyla “mavi kart” için nereye
müracaat etmeniz gerekiyor?
Bunun için “5203 Sayýlý Kanunla Tanýnan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge”yi talep ettiðiniz beyanýný içeren dilekçe ve 2
adet fotoðrafla birlikte Türkiye
Konsolosluðu’na müracaat etmeniz gerekiyor. Eðer Türkiye’de müracaat etmek istiyorsanýz, nüfus il-ilçe müdürlüklerine baþvurmanýz gerekiyor. Ýsterseniz mavi kartý reþit olmayan çocuklarýnýz için de talep edebilirsiniz. Eðer zaten pembe
kart sahibi iseniz, yeni kanunun
getirdiði haklardan faydalanabilmeniz için yeni bir baþvuru
yapmanýza gerek yoktur. Eski
kartýnýz yeni haklar için de
geçerlidir.
Cafer EMÝNOÐLU

Sürgün Lazlar dönmek istiyor
Bir zamanlar Osmanlý Dev
leti'ne baðlý Batum'a yerleþen,
Rize Fýndýklý ve Trabzon Sürmene kökenli Türkler, þimdi Orta
Asya'da sürgün hayatý yaþýyor.

þayan Türkleri, hayvan vagonlarýna doldurarak Orta Asya'nýn
ýssýz köylerine göndermesi ile
baþlýyor.
En çok Hamsi özlemiþler
Sürgün döneminde çok eziyet

çektiklerini anlatan Karadeniz
Türkleri, geçmiþten bugüne en
çok Hamsi'yi özlüyor. Gençlerin
meraký ise bir an önce Türkiye’yi görmek.
Dillerini koruyorlar

Bu Türkleri'nin, kültürlerini
gençlere aktarmalarýnda en
büyük faktör ise yaþattýklarý
dilleri. Onlar, 61 yýldýr çektikleri bu özlemin sona ermesini
bekliyor.

Orta Asya'ya Stalin tarafýndan
sürülen Lazlar, Türkiye'ye dön
mek istiyor. Atalarýnýn yaþadýðý
topraklara geri dönmek isteyen, Sovyetler Birliði döneminde sýnýrlarýn kapanmasýyla bir
daha Türkiye'ye dönemeyen
Orta Asya’daki Lazlar, geleneklerini 61 yýldýr orada da sürdürüyor. Araþtýrmacý yazar Seyfullah Türksoy'un haberine göre,
onlarýn öyküsü yýllar öncesine
uzanýyor. Öykü 1944 yýlýnda
Sovyet diktatörü Stalin'in, Tür
kiye sýnýrýna yakýn yerlerde yaYENÝ VATAN GAZETESÝ
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“Evdeki sorunlarý çözme rehberi”
Mine Özkamalý/Çocuk dünyasý
Mutlaka zaman zaman her evde küçük de olsa çatýþmalar, sorunlar yaþanýr. Çatýþma uzun
süreli iliþki içinde olan kiþiler
arasýnda, doðal olarak ortaya
çýkar. Önemli olan çatýþmanýn
çýkmasýný önlemek deðil, çatýþma veya sorun çýktýðý zaman kiþilerin birbirleriyle nasýl etkileþim kuracaðýný bilmesidir. Aralarýnda çýkan çatýþmayý birbirlerini kýrmadan çözebilme becerisini gösteren çiftler saðlýklý bir
aile kurar. Saðlýklý bir ailede
sorunlarý çözmek için kullanýlan
yöntemler:
•Duygu ve düþünceler olduðu
gibi, abartýlmadan ortaya konulmalýdýr (Bu tutuma kendine
güvenli ve kendine saygýlý tutum diyoruz. Bu tutum içinde
olan kiþiler hem kendilerine
hem de baþkalarýna saygý gösterirler)
•Sorunlar, yaþandýðý zaman diliminde ele alýnmalý ve eski birikimler iþin içine sokulmamalýdýr
•Kesinlikle öðüt verilmemeli,
davranýþlar somut bir biçimde
ayrýntýlý olarak ele alýnmalýdýr.
•Yargýlamaya gidilmemeli, kiþiler kendi duygu ve düþüncelerini ifade edebilmelidirler .
•Duygu ve düþünceler, ne az
ne eksik, olduðu gibi ifade edilmelidir; karþýdakinin ne beklediðine ya da en mükemmelin
ne olmasý gerektiðine göre ifadeler aranmamalýdýr.
•Konunun özü ile konuya iliþkin olmayan ayrýntýlar birbirinden ayýrt edilmelidir. Örneðin;
çocuðunuza “Ýki saat geciktin”
dediðinizde, çocuðunuz size
“Hayýr bir saat kýrk beþ dakika
geciktim” dememelidir.
•Belirli bir zaman dilimi içinde
ancak bir konu üzerinde durulmalý, baþka konular tartýþmaya
katýlmamalýdýr. Örneðin; “Hem
geç kalýyorsun hem de bana
yardým etmiyorsun” diyerek iki
konuyu birden ortaya atmamak
gerekir.

•Birinin haklý çýkmasý yerine her
iki tarafýn da anlaþabileceði bir
çözüme yönelmek gerekir. “Ben
haklýyým, sen yanlýþ hareket ediyorsun” tarzýnda davranmamak gerekir.
•Sorun çözmede etkin dinleme
kullanýlmalýdýr.
Etkin Dinleme
Etkin dinlemede kiþinin söylediklerinin gerçek anlamlarýnýn
kavranmasý gerekir. Etkin dinleme taraflarýn duygu boþalýmýna
yardým eder. Taraflarýn duygularýný keþfetmelerine yardýmcý
olur; olumsuz duygulardan
korkmamalarýný saðlar, aralarýnda sýcak bir dostluk geliþtirir.
Duyulduðunu ve anlaþýldýðýný
bilmek öylesine hoþ bir duygudur ki, konuþan dinleyene karþý
bir yakýnlýk duyar. Kiþi empati
kurup, doðru olarak dinleyince
karþýsýndakini anlar. Bir anlamda kiþi kendisini karþýsýndaki kiþinin yerine koyar. Empati kurmayý öðrenen anne ve babalar
çocuklarýna, eþler birbirlerine

daha fazla anlayýþ gösterir.
Etkin dinleme için:
•Karþýdakinin söylediðini duymak istemelisiniz. Bu, onun için
zaman ayýrmak anlamýna gelir.
Zamanýnýz yoksa bunu o kiþiye
söylemelisiniz.
•O andaki soruna yardýmcý olmayý gerçekten istemelisiniz. Ýstemezseniz isteyinceye kadar
bekleyin.
•Duygularý ne olursa olsun, sizin duygularýnýzdan ne denli
farklý olursa olsun karþýnýzdakinin duygularýný gerçekten kabul etmelisiniz.
•Karþýdaki kiþinin duygularýný
tanýdýðýna, onlarla baþ edebileceðine ve sorunlarýna çözüm
bulma yeteneðine tam olarak
güvenmelisiniz. Bu güveni sorunlarý kendi baþýna çözdüðünü gördükçe kazanacaksýnýz.
•Duygularýn sürekli deðil, geçici olduðunu anlamalýsýnýz. Duygular geçicidir.
•Karþýnýzdaki kiþiyi diðerlerinden farklý, ayrý bir birey olarak

algýlamalýsýnýz. Bu “ayrýlýk” kiþinin kendi duygularýnýn olmasýna, nesneleri kendisine göre algýlamasýna “izin” vermenize
destek olur. Sorunlarý olduðunda onun yanýnda olmalý ancak
karýþmamalýsýnýz.
Etkin dinlemenin en uygun zamaný karþýnýzdaki kiþinin sorunu olduðunu gösterdiði andýr.
Tüm bireylerin, arkadaþlarý, ana-babalarý, kardeþleri, iþleri
hatta kendileri ile ilgili problemleri olabilir. Bu sorunlar
onlarýn stres yaþamalarýna neden olabilir. Bu tür sorunlarýn
çözümü için yardým alan aile
bireyleri kendine güvenir ve
daha güçlü olurlar. Yardým almayanlarsa duygusal açýdan
sorunlar yaþarlar.
Etkin dinlemenin aþýrý kullanýlmasý ya da uygun zamanda ve
durumda kullanýlmamasý iþlerlik saðlamaz. Bu nedenle daha
öncede belirtildiði gibi zamanlamanýn ve koþullarýn saðlanmasý gerekir.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Bitirmeniz gereken çok mu iþ var? Wien Energie’nin web adresi www.wienenergie.at
ile artýk herþey çok kolay...

Hemen kayýt olun, kazanýn!

WIEN ENERGIE´nin online hizmetleri sayesinde, elektrik ile ilgili iþlemlerinizi bilgisayar baþýnda halletmek þimdi daha da
kolay! Ayný zamanda Aðustos´a kadar hediye kazanmak için üç ayrý þansýnýz var.
Artýk çok kolay!
www.wienernergie.at internet
sayfasýna girin, katýlýn ve birazcýk da þansýnýzýn yardýmý ile en
deðerli hediyelerden birini veya
hediye çekini siz kazanýn. Haziran ayý ile birlikte, web sayfa-

YENÝ VATAN GAZETESÝ

sýnda yapýlacak deðiþiklikler sayesinde, müþteri kayýt sistemi
daha da kolaylaþtýrýlýyor. Nasýl
mý? Ýnternetten sorumlu Erwin
Kadlik “Müþterinin kayýt olabilmesi için artýk daha az iþlem
yapmasý gerekiyor. Ayný zamanda þimdi daha kapsamlý bir
bakýþ açýsý sunuyoruz“ diyor.
Yeniliklerden bir diðeri ise, “Taþýnma Servisi”.
Bu servis, taþýnýrken zamandan
kazanmanýzý ve sakin kalmanýzý
saðlýyor.

Online hizmetler hangi imkanlarý sunuyor?
• Bir sonraki sayýmda, sayaç
durumunu tahmin edebilmenizi,
• Kendi faturanýzý online görebilmenizi,
• Kayýt- iptal ve nakil iþlemleri
yapabilmenizi,
• Sayaç durumundan haberdar
olmanýzý,
• Bankadan para çekme talimatý verebilmenizi,
• Herþeyi 24 saat boyunca,

rahatça ve bilgisayar baþýndan
yapýlabilmenizi saðlýyor.
3 ayrý kazanma þansý
Wien Energie´ye kayýt olan her
yeni müþteri bir sürü hizmet avantajýnýn yaný sýra hediye kazanma þansý da elde ediyor. Ayrýca “Wien Energie Nakil Hizmetleri”ni kullananlarýn faturalarý düþüyor. 3´üncü kazanma
þansý ise, Wien Energie oyunlarýnda.
Þimdi kayýt olun, kazanýn:
www.wienenergie.at
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Kadýnlarýn yüzde 90'ý þiddette uðruyor
Türk Kadýnlar Birliði Genel Baþkaný Sema Kendirci, TV'lerde
yayýnlanan kadýn programlarýnýn durdurulmasý gerektiðini
söyledi. Avusturya’da birçok
Türk hanýmý bu programlarý izleyerek ayný zarara maruza
kalýyor.
Kendirci, Türkiye'de kadýnlarýn
yüzde 90'ýnýn çeþitli þekillerde
þiddete uðradýðýný söyledi. Televizyonlarda yayýnlanan kadýn
programlarýný “korkunç” olarak
niteleyen Kendirci, söz konusu
programlarýn durdurulmasý gerektiðini belirtti. Kendirci, 1924
yýlýnda kurulan, 80'e yakýn þubesi ve 20 bin üyesi bulunan
birliðin amacýnýn, kadýnýn sosyal, siyasal ve ekonomik yaþamda erkekle eþitliðinin saðlanmasý olduðunu belirtti. Birliðin, kadýnlarla ilgili yapýlan bütün yasal düzenlemelere aktif olarak
katýldýðýný ifade eden Kendirci,
“Türkiye'nin en büyük kadýn sorunu, eðitimsizliktir. Ülkemizde
10 milyon yetiþkin okuma yazma bilmiyor. Bunlarýn 8 milyonunu kadýnlar oluþturuyor”
dedi.
“Kadýnlarýn yüzde 90’ý þiddete
uðruyor”
Türkiye'de kadýnlarýn yüzde
90'ýnýn çeþitli þekillerde þiddete
uðradýðýný öne süren Kendirci,

þöyle konuþtu: “Ülkemizde kadýna karþý þiddet, kendini fiziksel, sözlü ve ekonomik olarak
göstermektedir. Kadýnlarýn siyasal yaþamda olmamasý da bir
çeþit þiddettir. Kadýn erkek eþitliði konusunda devletin eþitlik
politikasý yok. Türkiye'de kadýnýn eðitimsiz býrakýlmasý bilerek
ve istenerek uygulanan bir politikadýr. Kadýn tekrar kafes arkasýna döndürülmek istenmektedir. ’Kadýnýn yeri evidir’ zihniyeti 1950'li yýllardan itibaren öne

geçti. Bu zihniyet yükselerek bilinçli ve kararlý bir politika ile
hayata geçirildi. Bu zihniyetin
devlet politikasý olarak uygulanmasý nedeni ile kadýnlar bugün bu durumdadýr”. Kendirci,
kadýnlarla ilgili yasal düzenlemelerin kadýnlara öðretilmesi
ve kullanýmýnýn saðlanmasýnýn,
yasanýn çýkmasýndan daha önemli olduðunu kaydetti.
“Kadýn programlarý korkunç,
durdurulmalý”
Televizyonlarda yayýnlanan kadýn programlarýnýn durdurulmasý gerektiðini savunan Kendirci, þöyle devam etti: “Bu
programlar korkunç. Bu tip
programlar sosyal yaþama katmaya çalýþtýðýmýz kadýný eve kilitliyor. Bu noktada RTÜK'ü asli
görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Ancak RTÜK görevini yapmýyor. Programlarda
hak korunuyormuþ gibi insanlarýn oyalanmasý saðlanýyor. Evinde programý seyreden kadýn
kendini televizyonda konuþan
kadýnla özdeþleþtiriyor. ’Ben de
böyle bir programa çýkabilsem
sorunumu çözeceðim’ þeklinde
düþünmeye baþlýyor”. Toplum-

da þiddetin tüm kadýnlarý etkilediðini ifade eden Kendirci,
“Tek tek kadýnlarý böyle programlara çýkartarak, þiddetin bireysel olaymýþ gibi anlatýlmasý
yanlýþ. Kadýný þiddetten korumak istiyorsanýz, eþitliði devlet
politikasý haline getirmeniz gerekiyor. Bu programlarda kadýnlar aþaðýlanýyor” diye konuþtu. Kadýnlarýn örgütlenmesinin
önündeki tüm engellerin kaldýrýlmasý gerektiðini vurgulayan
Kendirci, “Siyasi Partiler ve Seçim Yasalarý'nýn acilen deðiþmesi lazým. Çünkü bu sorunlarýn
çözümünde, kadýnýn karar
mekanizmalarýna gelmesi yer
alýyor. Aksi takdirde Türkiye
kadýn sorununun çözümü konusunda baþarýlý olamayacak”
dedi. Ýkinci olay programý bitirdi.
Yasemin Bozkurt’un sunduðu
„Kadýnýn Sesi” adlý program,
Kanal D tarafýndan „Sosyal problem haline gelmesi” nedeni ile
yayýndan kaldýrýldý.
Kadýnýn Sesi programýnýn 14
Nisan’daki yayýný sonrasý Ýzmir’de iþlenen cinayetin yankýsý henüz sürerken, geçtiðimiz ay da
yine canlý yayýn sonrasý bir kadýYENÝ VATAN GAZETESÝ
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nýn oðlu tarafýndan vurulmasý
programýn kaldýrýlmasýnda etkili oldu. Geçen ay, Ýzmir Kemalpaþa’da berdel evliliði yapan Tijen Alp (22), eþi Kenan Alp (24)
tarafýndan býçaklanarak öldürüldü. Gelinin ailesi olayý 6 gün
sonra Yasemin Bozkurt’un Kanal D’de canlý yayýnlanan programýnda anlattý. Kenan Alp’in
babasý Kemal Alp de programa
telefonla katýldý. Ýki dünür canlý
yayýnda küfürleþirken, Alp
„Hesaplaþacaðýz, bunu size
ödeteceðim” tehdidinde bulundu. Kemal Alp, dünürü
Muammer Özbek ve ailesinin
otomobilini Ýstanbul dönüþü
Emniyet Müdürlüðü’nün önünde kurþun yaðmurunu tutarken, damadý Yusuf Özbek’i (24)
öldürdü, yaralanan polis memuru Mustafa Yavuz daha
sonra yaþamýný kaybetti.
Cinayet, ertesi gün televizyonlarda yayýnlanan kadýn programlarýyla ilgili büyük bir tartýþIMPRESSIUM / KÜNYE
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amacý kadýn sorunlarýný tartýþmaktýr. Ancak son zamanlarda
bu problemlerin yerini baþka
amaçlar aldý. Orada dile getirilen sorunlar daha sonra tartýþmaya dönüþtü. Bu da bazý
olaylarý tetikledi. Bizde olmasý
tamamen tesadüf. Yarýn baþka
kanallarda da bunlarý görebileceðiz. Sosyal problem haline
geldiði için de biz, bugünden
itibaren bu programýn yayýnýný

durdurduk”. Bu karardan sonra
gözler þimdi ayný tarzda program yayýnlayan diðer televizyon kanallarýna çevrildi. atv’de
yayýnlanan Ayþenur Yazýcý’nýn
sunduðu „Yalnýz Deðilsin”,
Show TV’deki Serap Ezgü’nün
sunduðu „Biz Bize” ve TGRT’de
yayýnlanan Ýnci Ertuðrul’un
sunduðu „Sizin Sesiniz” programlarýný hazýrlayanlarýn nasýl
tavýr alacaðý merakla bekliyor.

Satýlýk Stand
20. Viyana, Hannovermarkt içerisinde 40 m²
alan üzerinde bulunan ve gýda maddesi satýþý
yaptýðýmýz, çalýþýr durumdaki dükkanýmýzý
tüm malzemeleri ile devren satýyoruz.
ma baþlattý. Bazý uzmanlar Türk
aile yapýsýnýn kýrmýzý çizgilerinin
aþýlmamasý gerektiðini belirtti.
Kimi uzmanlar da programlarýn
kadýn sorunlarýný tartýþýrken,
olaylarý birbirine karýþtýrdýklarýný
öne sürerek eleþtiri yaðdýrdý.
Son olarak RTÜK Baþkaný Fatih
Karaca da „programlarýn toplumsal cinnet haline dönüþtüðünü” belirtti. Buna karþýlýk
kadýn programlarýný sunan
Kanal D’den Yasemin Bozkurt,
Show TV’den Serap Ezgü,
TGRT’den Ýnci Ertuðrul ve atv’den Ayþenur Yazýcý yayýnlarýnýn
düzeyini ve içeriðini savundu.
Tartýþmalar bir süre sonra dindi
ve yayýnlar devam etti. Bu tartýþmalarýn üzerinden bir ay geçmiþti ki, Kanal D’de yayýnlanan
„Kadýnýn Sesi” programýna Elazýð’dan katýlan Birgül Iþýk, Ýstanbul’dan Elazýð’a dönüþünde
otogarda oðlunun kurþunlarýna
hedef oldu. Bu ikinci kanlý vaka, Yasemin Bozkurt’un programýnýn sonu oldu. Kanal D
yönetimi, ayný gün programýn
yayýndan kaldýrýldýðýný açýkladý.
Sosyal problem haline dönüþtü! KANAL D Genel Müdürü
Murat Saygý imzasýný taþýyan ve
programýn kaldýrýldýðýný duyuran açýklamada þöyle denildi:
„Bu tür kadýn programlarýnýn

Müracaat
Tel.: 0699 819 41 879

Satýlýk Schnitzelhaus
3. Viyana, Schlachthausgasse’de çalýþýr
durumdaki hazýr müþterisi olan
dükkanýmýzý ailevi nedenlerden dolayý
satýyoruz.
43 m²
Müracaat
316 € kira

Tel.: 0699 106 19 522

FRISEUR YALÇIN
YALÇIN
Þefika
Türbanlýlar için Ayrý Yerimiz Vardýr.

Bay Service

Yýkama-Kesim- Fön

ab 12.-

Mesut &

Kaþ, Býyýk ab 5.-

Kaþ, Yüz, Býyýk alýmý ab 7.Komple Saç Boya ab 22.Yýkama-Kesim- Fön
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Bir bu film eksikti!
Viyana Kuþatmasý’ndan 11 Eylül’e... “Uygarlýk çatýþmasý“ filmi geliyor...
lar, 11 Eylül'ü 12 Eylül'e baðlayan geceyi ayný yýlýn temmuz ayýnda baþlayan kuþatmayý "kurtuluþ" tarihi olarak kabul ediyor.

Filmin adý "11 Eylül 16832001..." Yönetmeni Ýtalyan
Renzo Martinelli. 40 milyon Euro'ya çekilecek filmin konusu
uygarlýklar çatýþmasý
Paþayý kararttýlar
Doðu-Batý çatýþmasý 11 Eylül
2001 saldýrýsýna deðil Viyana
kuþatmasýna dayanýyor' diyen
yönetmen, Kara Mustafa Paþa
rolünü de siyahi oyuncu Samuel Jackson'a verdi.
11 Eylül üstü Viyana Seferi
Sabah Gazetesi’nin verdiði habere göre Yönetmen Renzo
Martinelli 'medeniyetler çatýþmasý'ný Viyana kuþatmasýna
dayandýran bir filme imza atýyor. Ýtalyan sinemasýnýn dev yapýmlarýyla ünlü yönetmeni Renzo Martinelli, Ýkinci Viyana Kuþatmasý'nýn bugünkü "medeniyetler çatýþmasý" tartýþmalarýnýn
temeli olduðunu gösteren bir
film hazýrlýyor. 11 Eylül üzerine
bir film hazýrladýðýný açýklayan
yönetmen Martinelli, bunun Amerika'daki terör olaylarý "11
Eylül 2001" deðil "11 Eylül
1683 Viyana Kuþatmasý" ile ilgili olduðunu söyledi. Hýristýyan-

Ýlginç gerekçe!
Eski Ýtalya Baþbakaný Aldo Moro'nun öldürülüþünü de filme
çeken yönetmen Martinelli,
"Batý'nýn bugün duyduðu öfkenin derinlerdeki nedenini 11
Eylül 1683'de aramak gerekir"
diyerek, 11 Eylül 2001 ile 11
Eylül 1683 arasýnda tarihi ve
mantýksal bir bað olduðunu savunuyor ve filminde de bunu iþleyeceðini söylüyor. Filmin adý
"September Eleven. 16832001" (Eylül Onbir: 16832001) olarak düþünülmüþ. Ölen Papa 2'nci Jean Paul tarafýndan aziz ilan edilen katolik rahip Marco da Aviano'nun hayatý da film içinde ön plana çýkan
konulardan biri. Viyana kuþatmasýnýn bir Ýtalyan sayesinde
kazanýldýðý tezini destekleyen
Martinelli bu konudaki milli ve
dini gururunu þöyle anlatýyor:
"Bu hikayeyi anlatmak bizim
görevimiz. Bir Ýtalyan 1600'lerde Avrupa'yý kurtardý."

sine çevirilmiþ bir Haçlý Seferi.
Bu bütün dünyanýn fethini hedefleyen bir din savaþý. Bu savaþýn hedefi medeniyetimizin ve
özgürlüðümüzün yokedilmesi.
Yaþam biçimimizin hiçlenmesi"
diyor.
11 Eylül Kurtuluþ Günü
Martinelli, filme katolik rahibin
doðduðu ve Türkler tarafýndan
da Viyana kuþatmasýndan 100
yýl önce ele geçirilen Aviano'da
baþlýyor. Filmin önemli bölümü
Avrupa'da çekilecek. Ýtalyan
tarihinde 11 Eylül 1683, kuþatma altýnda yaþayan Hýristiyanlar'ýn terör ve korkudan kurtulduklarý gün olarak kabul ediliyor. 1683'ün 12 eylül sabahý
þafak vakti rahip Aviano bir

ayin düzenliyor ve Haçlý Ordusu'nu kutsayarak Türk ordusunun üstüne yolluyor.
Baþrolde güçlü kadro
Konusunu aktüel temalardan
alan Amerikan tarzý dev yapýmlarla ün salan, filmlerinde uluslararasý þöhrete sahip kadro
kullanan Renzo Martinelli bu
filminde de þöhretlerin peþinde. Kadroda katolik rahip rolünün Ýsa'nýn Çilesi filmi ile ünlenen Jim Caviezel'e verilmesi
planlanýyor. Kara Mustafa Paþa'yý ise siyahi oyuncu Samuel L.
Jackson canlandýracak. Harvey
Keitel, P o l o n y a Kralý Sobieski'yi, Joe Pesci, Ýmparator Birinci
Leopold'u, Mira Sorvino ise
Düþes Lorena'yý canlandýracak.

“Filmden vazgeçmem“
Yaklaþýk 40 milyon euro bütçe
ile yapýlacak film, yönetmenin
kendi þirketi tarafýndan çekilecek. Martinelli, Ýngiliz ve Almanlarla ortaklýk için pazarlýk
yaptýðýný, Raicinema'nýn da filme yapýmcý ortaklarý arasýnda
girmeye hazýr olduðunu belirtirken "40 milyon euro muazzam bir para. Ancak dünya yýkýlsa da bu filmi yapacaðým" diyor. Martinelli "medeniyetler çatýþmasý" tezini savunurken "Bizler (batýlýlar) ve onlar (Müslümanlar) arasýnda çatýþma bugün askeri deðil kültürel. 'Batý
Uyan' diye baðýrmamýz gerekiyor. Çünkü gündemde olan terYENÝ VATAN GAZETESÝ
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Çerkesler Kafkasya’dan
sürgünü bir kez daha kýnadý

Yeni Vatan
Gazetesi,
Ýstanbul- 21 Mayýs 1864 Kafkasya Sürgünü’nü anmak üzere
Çerkesler yine bir arada idi. Bulunduklarý jeopolitik konum nedeni ile Kuzey Kafkasya halký,
tarih boyunca birçok saldýrýya
maruz kalmýþtýr. 1556 yýlýnda
tahta geçen Çar 4.Ývan´la baþlayan ve 1864 yýlýna kadar süren savaþlar sonunda çok acýdýr
ki, Çerkes halkýnýn büyük bir
kýsmý yok edilmiþ, hayatta kalanlar ise yurtlarýndan sürgün
edilmiþlerdir. Ruslarýn Karadeniz sahiline inme istekleri büyük
bir trajedinin doðmasýna sebep
olmuþtur. Yaklaþýk 300 yýl süren
savaþlar süresince Ruslar, oldukça fazla asker kayýplarýna
raðmen, güneyi ve Kafkasya´yý
ele geçirme arzularý nedeni ile

Çerkes halkýnýn da büyük çoðunluðunu yok etmiþlerdir. 1,52 milyon Kuzey Kafkasyalý`nýn
açlýk, salgýn hastalýklar, kötü
taþýma þartlarý, zulüm ve birçok
trajik sebepten dolayý yok oluþuna neden olan bu sürgünün
baþlangýç tarihi 21 Mayýs 1864
olarak kabul ediliyor. Bu sürgün
günü, 141 yýldýr olduðu gibi bu
sene de Türkiye ve diðer birçok
ülkede çeþitli þekillerde anýldý
ve bir kez daha kýnandý. Diðer
þehir ve ülkelerin yaný sýra özellikle son birkaç yýldýr her 21
Mayýs’ta Ýstanbul Kýz Kulesi önünde gerçekleþen anma töreninde, bu sene de birçok Kuzey
Kafkasyalý bir araya gelerek aðýtlar eþliðinde Karadeniz´e çelek býraktý.

Tarihte Ýnsanlýk
Suçlarý Konferansý
“Tarihte Ýnsanlýk Suçlarý“ adlý
konferans, 10 Haziran 2005
tarihinde, Ottakring Volkshochschule’de gerçekleþtirildi. Avusturya Türk Toplumu
tarafýndan düzenlenen konferansa, “Batý Tarihinde Ýnsanlýk Suçlarý“ adlý kitabýn yazarý Sefa Yürükel de katýldý.
Vatandaþlarýn ilgiyle izlediði
konferans, bilgilendirici geçti.

YENÝ VATAN GAZETESÝ

kurumunuzu

50.000
baskýsý ile
Avusturya’nýn
her yerine
taþýyor.
Reklam vermek için baþvuru telefonumuz

Tel.: 01 / 513 76 15 - 24

