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All das wurde am Nationalfeiertag - dem 26. Oktober mit der größten Parade der
Zweiten Republik gefeiert. Wir
bekennen uns zu unserer
“neuen Heimat” der österreichischen Demokratie, zum
Rechtstaat und zur Verfassung.
Herzlichen Glückwunsch. (BK)
Die besten Glückwünsche an
Yeni Vatan Gazetesi Leserinnen
und Leser zum Ramadan - Fest
von Bundespräsident Dr. Heinz
Fischer. S. 2-3
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Cumhurbaþkaný Dr. Fischer’den
Yeni Vatan Gazetesi okuyucularýna

Bayram Mesajý
Avusturya
Cumhurbaþkaný
Dr. Heinz Fischer

Cumhurbaþkaný Dr. Heinz Fischer

Sayýn Genel Yayýn Yönetmeni,
Önümüzdeki günlerde kutlayacaðýnýz Ramazan Bayramý
bana, tüm Yeni Vatan Gazetesi çalýþanlarýnýn, “YENÝ VATAN
GAZETESÝ” aracýlýðý ile bütün okuyucularýnýn ve Avusturya’da uyum içerisinde yaþayan tüm Türk kökenli vatandaþlarýn Ramazan Bayramý’ný içtenlikle kutlama imkâný veriyor.
Ülkemizi birçok açýdan zenginleþtirdiðinizi ve bunun gelecekte daha da artacaðý inancý içerisindeyim.
Birçok Avusturyalý vatandaþýmýz Türkiye’ye yapmýþ olduklarý
gezilerde, Osmanlý kültürünün önemli eserleri, görkemli camileri, muhteþem manzaralý doðasý ve insanlarýnýn misafirperverliði ile tanýþmýþtýr.
Diðer taraftan Avusturya’da yaþamakta olan Türk kökenli
vatandaþlarýmýzýn, kendilerini ülkemizde rahat hissetmeleri
Viyana - Avusturya Cumhurbaþkaný Heinz Fischer Ramazan Bayramý münasebeti ile Yeni Vatan Gazetesi Genel
Yayýn Yönetmeni Birol Kýlýç’a gönderdiði bayram mesajýnda bütün okuyucularýmýza “Ramazan Bayramý’nýzý
içtenlikle ve sevgi ile kutlarým” dedi. Cumhurbaþkaný’nýn, Yeni Vatan Gazetesi’ne gönderdiði orijinal mesajý
sayfa 3’te (yandaki sayfa) ve Türkçe’sini bire bir tercüme
halinde yanda okuyucularýmýzýn dikkatine sunuyoruz.
Avusturya’da yaþayan Türkiye’den göç etmiþ tüm insanlara karþý her zaman cana yakýn, olumlu ve yapýcý mesajlar veren Cumhurbaþkaný Fischer, Yeni Vatan Gazetesi’ne gönderdiði mesajýnda Türk çocuklarýnýn eðitimi konusunda önemli mesajlar verirken þu sözlerle teþekkür
etmeyi ihmal etmedi: “Yeni Vatan Gazetesi olarak size,
Avusturya'da varolan deðiþik kültürlerin birlikteliði için
gösterdiðiniz derin çaba ve hassasiyetten dolayý yürekten teþekkür eder, baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim.”

ve her geçen gün uyum ve iletiþim adýna atýlan olumlu
adýmlar beni çok mutlu ediyor.
Geleceðin Avrupa’sý dil ve kültür zenginliðinin ne denli
önemli olduðunu gün geçtikçe daha da iyi anlayacaktýr. Bir
arada yaþamanýn daha da güçlenebilmesi için, geliþmelere
ve deðiþimlere bir þans tanýnmasý gerekiyor.
“YENÝ VATAN GAZETESÝ” her konuda uyuma destek olup,
geleceðe dönük umut veriyor. Ben bunun gelecekte de
böyle devam edeceðine inanýyor, baþarýlarýnýzýn devamýný
diliyorum.
Cumhurbaþkaný Dr. Heinz Fischer
Cumhurbaþkaný Heinz Fischer’in Genel Yayýn Yönetmeni
Birol Kýlýç’a gönderdiði bayram mesajýnýn tercümesi
YENÝ VATAN GAZETESÝ

Avusturya Cumhurbaþkaný Heinz Fischer’den Yeni Vatan Gazetesi’ne gelen mektubun orjinal hali.
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Bayramda barýþa davet!
Avusturya Cumhuriyeti 50 yaþýnda
Türkiye Cumhuriyeti 82 yaþýnda

Avusturya’da bir Ramazan
ayý daha sona ererken, bayrama merhaba diyen tüm okuyucularýmýzýn Ramazan
Bayramý’ný candan kutlarýz.
Fazilet ayý olarak tanýmlanan Ramazan ayý, özellikle
barýþýn dini Ýslam’a mensup
insanlarýn dini duyarlýlýklarýnýn en üst seviyeye çýktýðý,
toplumun hemen hemen
her kesiminin bir ruhaniyet
iklimine girdiði, toplumsal
barýþýn, sevgi iletiþiminin
doruða ulaþtýðý kutsal bir
zaman. Ramazan ayýnýn sonunda bir bayram olmasý
kuþkusuz boþuna deðildir.
Bereketi bol, hayrý çok olan
Ramazan ayý yardým, baðýþ,
rahmet ve ihsan olarak gönüllerde taht kurmuþtur.
Ramazan ayýnýn taçlandýrýlmasý barýþma günleri olan
bayram iledir. Ramazan, bizim gökyüzü elçimizdir. Elçilik tamamlanýr ve bayram
meyvasý sunulur.
Avusturya’da yaþayan Türkiye’den göç etmiþ Müslüman insanlarýn kendi kimliklerinin en belirleyici özelliklerini yaþadýklarý ortamlardan bir tanesi Ramazan ayýdýr. Ýster Musevilik, ister
Hristiyanlýk ister ise mensubu olduðumuz Ýslam gibi
tüm semavi dinlerin tek bir
ortak mesajý vardýr. Barýþ,

hürriyet, insan haklarý , kardeþlik ve bunlara ulaþmak
için ‘’nefs’le mücadele’’. Ýþte bu bayramda Yeni Vatan
Gazetesi olarak “gelin kucaklaþalým, barýþalým” diyoruz. Çevremizde küs olduðumuz ve belki de incir kabuðunu doldurmayacak nedenlerle görüþmediðimiz insanlarýn aranmasý, bir kahve
içilmesi gerektiðine inanýyoruz. Özür dilenmesi gerekiyorsa ister adýna büyüklük,
ister hatayý kabullenme ve
ders çýkarma diyelim, özür
dileyelim. Herkes ama istisnasýz herkes hatalarýndan
ders çýkararak barýþsýn diyoruz. Tüm okuyucularýmýzýn
bayramý mübarek olsun,
dostluk, barýþ ve dayanýþma
hep kalplerimizin baþucunda rehber olsun.
Yeni Vatan Gazetesi Avusturya’da misyonu gereði
tüm okuyucularýný istisnasýz
tüm küslükleri, kýrkýnlýklarý
bir kenara býrarak barýþa ve
kucaklaþmaya davet ediyor!
Barýþa merhaba, birliðe
merhaba, bayrama merhaba!
Üstelik þu kýsacýk bir hafta
içinde iki bayramý daha kutladýk. Ýlki 26 Ekim 2005
sevgili yeni vatanýmýz Avusturya’nýn kurtuluþ gününün
50. yýldönümüydü. Esaretin
acýsýný ve hürriyetin kýymetini en iyi bilen milletlerden
biri olan Türk milleti, 10 yýl
boyunca Fransa, Sovyetler
Birliði, Amerika ve Ýngiltere
tarafýndan adeta paylaþýldýktan sonra, 1955’te ka-

vuþtuklarý baðýmsýzlýklarýndan dolayý en içten dileklerimizle kutluyoruz Yeni Vatanýmýz Avusturya’yý.
Ancak Türk milletinin sevinmesi, kutlamasý, gurur duymasý gereken bir gün daha
vardý bu kýsacýk bir hafta
içinde.
Osmanlý, üç kýtada hüküm
sürmüþ; adaleti, hoþgörüsü,
ihtiþamý ve büyüklüðüyle
600 yýl boyunca Dünya tarihine ve kaderine yön vermiþ
bir imparatorluktu. Ama ilk
önce yavaþladý, sonra tökezledi ve en sonunda güçsüz
kaldý. Tabiatta bir kural vardýr: Doða hiçbir zaman boþluðu kabul etmez! Elbette,
Osmanlý’nýn bu durumundan düþmanlarý istifade etmek istedi ve Anadolu topraklarý iþgal edildi, talan edildi, kana, gözyaþýna sürüklendi. Ancak aziz Türk
milleti hiçbir zaman esareti
sindirememiþtir içine ve her
zaman içindeki ateþi, inancý,

gücü yaþatacak kahramanlar çýkarmýþtýr baðrýndan.
Tarih, 1920’li yýllarýn baþlarýnda bir milletin, eþine az
raslanýr bir kurtuluþ mücadelesine, iradesine sahne
oldu. “Ya istiklal ya ölüm!”
sözünü kendine düstur edindi ve Mustafa Kemal’in
önderliðinde bir destan yerine çevirdi Anadolu’yu. Ýþte
bu destanýn mutlu sonudur
29 Ekim 1923. Bu sene 82.
yýlýný kutladýðýmýz Türkiye
Cumhuriyeti ile gurur duyalým. Vatan için þehit düþen
yüz binlerce atamýz, dedemiz için bir fatiha okuyalým.
Bize bu gururu yaþatan, baþýmýz dik dolaþmamýza olanak veren tüm kahramanlarýmýza baþta Atatürk olmak
üzere þükranlarýmýzý sunalým.
Yeni Vatan Gazetesi ekibi
adýna tüm okuyucularýmýza
hayýr, barýþ, sevgi ve hoþgörü dolu bayramlar ve günler
dileriz. (Birol Kýlýç)
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Baþbakan Schüssel’den AB-TTürkiye ve Avusturya’daki Türkler konusunda dikkat çekici mesajlar:

“Arkadan deðil, düþüncelerimizi
dürüstçe, açýk ve dostça söyledik”

Viyana- Baþbakan Schüssel
Baþbakanlýkta Yeni Vatan
Gazetesi temsilcilerine “Kapýlar ardýnda konuþup, yüzünüze yalan söylemiyoruz.
Arkanýzdan deðil, düþüncelerimizi, isteklerimizi dürüstçe, açýk ve dostunuz olarak,
dünyanýn önünde sizlere ifade ediyoruz. 3 Ekim’de Avusturya’nýn üç amacý vardý:
Birincisi AB’nin üyeliðe kabul kapasitesinin dikkate alýnmasý. Ýkincisi AB, üyelik ve
finans. Üçüncü nokta ise,
Hýrvatistan ile AB’nin üyelik
müzakerelerine baþlamasý.
Üçüne de ulaþtýk. Türkiye’nin yüzüne karþý, açýk ve net
olarak korku, sýkýntý ve olumlu düþüncelerimizi ifade
eden dürüst bir dostuyuz.
Türklere ve Müslümanlara
karþý hiç bir tavrýmýz yoktur.
Avusturya’da yaþayan Türklerle gurur duyorum.” dedi.

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Avusturya Baþbakaný Wolfgang Schüssel, ÖVP’nin entegrasyon sorumlusu Þirvan Ekici
ile birlikte düzenlediði basýn
toplantýsýnda, Türkiye AB iliþkileri ve 3 Ekim müzakerelerindeki tavýrlarýna iliþkin açýklamalarda bulundu. Türkiye AB müzakerelerinde, Avusturya olarak
bir diretmeye gitmediklerini,
sadece Avusturya’nýn geleceðinin, özellikle ekonomik anlamda sýkýntýya düþmemesi için bir
dizi önlem aldýklarýný dile getirdi. Schüssel, Hýrvatistan’ýn üyelik baþvurusu, AB’nin yeni eklenecek ülkeleri hazmetme kapasitesi ve masraflarýn eþit paylaþýlmasý þeklindeki üç madde
üzerinde özellikle durduklarýný,
bu þartlarýn kabul edilmemesi
halinde görüþmelerde bir sonuca varýlamayacaðýný önceden bildiklerini ifade etti. Ayrýca 3 Ekim müzakerelerinden
önce Avusturya’nýn tavrýnýn,
Ýngiltere tarafýndan bilindiðini
ama her hangi bir orta yol bulma giriþiminde bulunulmadýðýný da sözlerine ekleyen Schüssel, aslýnda Avusturya’dan önce, Fransa’nýn Türkiye’ye karþý
daha katý bir tutum içinde
olduðunu, fakat zirvede hiç sesinin çýkmadýðýný vurguladý.
AB’de bir Türkiye görüntüsünün kendilerini rahatsýz etmeyeceðini, Türkiye’nin AB süre-

Viyana Eyalet
Milletvekilliðne yeni
seçilen Þirvan Ekici

Avusturya Baþbakaný
Wolfgang Schüssel

Yeni Vatan Gazetesi
Genel Yayýn Sorumlusu
Birol Kýlýç

cinde gerçekleþtirdiði reformlarýn yadsýnamaz olduðunu, fakat ayný zamanda AB’deki bu
geniþlemenin getireceði mali
Baþbakanlýk basýn
sözcüsü Yeni Vatan
Gazetesi’ni yanýna
almayý unutmadý!

yükü de düþünmek gerektiðini
belirten Schüssel, kendilerinden baþka hiçbir ülkenin bunun nasýlýný düþünmediðini ifade ettikten sonra, ‘’Avusturya’da yaþayan Türkiye’den göç etmiþ insanlar ile gurur duyuyorum, onlarýn Avusturya’ya yararlarýný biliyorum ve bunu her
tarafta duyuyorum. Minnetlerimi sunarým. Avusturya’da nereye gitsem onlarýn çalýþkanlýklarýný görüyorum. El, ele gönül,
gönül verip güzel birlikte günlere gidelim ’’ dedi.
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Büyükelçi Sayýn A. Mithat Balkan’ýn
Ramazan Bayramý mesajý

Avusturya’da yaþayan sevgili vatandaþlarým ve yurttaþlarým,
Mübarek Ramazan Bayramý’nýzý içtenlikle kutluyorum.
Hayatýmýzda çok özel yeri
olan bayramlar, dostluk ve
hoþgörü ortamýnýn pekiþtiði, sevgi, dostluk, dayanýþma gibi güzel hisleri her zamankinden daha güçlü olarak yaþayabilme, büyüklerimize saygýlarýmýzý sunma,
yakýnlarýmýzýn hatýrlarýný
sorma ve kaybettiklerimizi
anma vesilesi saðlayan anlamlý günlerdir. Bu yýl Ramazan Bayramý’ný Avusturya’daki Türk toplumunu da
yakýndan ilgilendiren olumlu bir geliþmenin yaþandýðý
bir dönemde kutluyoruz.
AB’nin, geçtiðimiz ay Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine baþlama kararýný almasý, ülkemizin AB üyeliði
yolunda çok önemli, tarihi
bir adým oluþturmaktadýr.
AB ile yürütülecek müzakereler uzun ve zorlu bir sürecin de baþlangýcýný oluþturmaktadýr. Türkiye, bu süreç
içinde tam üyelik için üzerine düþen sorumluluklarý yerine getirmeye kararlýdýr.
Türkiye’nin AB üyeliði hedefi, çok sayýda Türkün yaþadýðý Avusturya dahil, tüm AB
üye ülkelerinin önünde yeni
ufuklar açacak, AB’nin ger-

çek anlamda global bir güç
olmasýný saðlayacak, medeniyetler arasýndaki uyuma
katkýda bulunacaktýr. AB
üyelik sürecinde, Avusturya’da Türkiye’yi baþarýyla
temsil etmekte olan Türk
toplumuna da görevler düþmektedir. Diðer AB ülkelerinde olduðu gibi, Avusturya’da da ülkemizi tanýtýcý, mevcut önyargýlarý giderici çalýþmalarýn sürdürülmesi, Türkiye’nin AB üyeliðinin AB için bir kazaným
olduðunun hükümet ve kamuoyuna anlatýlmasý büyük
önem taþýmaktadýr. Bu yöndeki faaliyetlere, Avusturya’daki Türk toplumunun
iþçisi, iþadamý, sanatçýsý,
politikacýsý, bilim adamý,
öðrencisi ile topyekûn olarak katkýda bulunmasý lüzumludur. Avusturya’da yaþayan Türk toplumunun huzurlu ve güvenli bir geleceðe sahip olmalarýný, buna
paralel olarak da Avusturya’yý benimsemelerini, bu
ülkenin sevincine ve tasasýna içtenlikle ortak olmalarýný, Avusturya toplumuna
katkýda bulunmalarýný arzu
ediyoruz. Siyasetten ekonomiye, sanata, bilime
kadar yaþamýn her alanýnda ön plana çýkan,
baþarý
kazanan
Türkler
bulunduðunu görmekten memnuniyet
duyuyorum. Bunlarýn sayýlarýnýn
arttýrýlmasý için
özellikle çocuklarýmýzýn eðiti-

mine ve etkin bir siyasi katýlýma büyük önem verilmesi
gerektiði muhakkaktýr. Avusturya’da yaþayan vatandaþlarýmýz, Türkiye’nin her
zaman kendilerinin yanýnda
olduðunu bilmelidir. Vatandaþlarýmýzýn huzur ve güven
içinde yaþamalarýnýn saðlanmasý ve eðitim baþta olmak üzere karþýlaþtýklarý sorunlarýna çözüm bulunmasýna yönelik olarak Avusturya
makamlarýyla
iþbirliði
yapýlmasý
önceliklerimizi oluþturmaktadýr. Tüm
dargýnlýk ve kýrgýnlýklarýn unutulduðu,
birlik ve dayanýþmanýn güçlendiði bu
özel günde, Avusturya’daki Türklerin
her alandaki haklarýndan azami þekilde
yararlanabilmek,

sorunlarýna çözüm bulabilmek için birlik ve dayanýþma içinde olmalarýnýn
önemini de vurgulamak
istiyorum. Bu duygu ve
düþüncelerle
hepinizin
Ramazan Bayramý’ný en iyi
dileklerimle kutluyor, bayram günlerini aileleriniz ve
yakýnlarýnýzla huzur ve mutluluk içinde geçirmenizi
diliyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Viyana
Büyükelçisi A.Mithat Balkan

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Yeni Vatan Gazetesi

Atatürk’ün Gençliðe Hitabesi
Ey Türk Gençliði!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kýymetli hazinendir. Ýstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahlarýn olacaktýr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düþersen, vazifeye atýlmak için, içinde bulunacaðýn vaziyetin imkân ve þeraitini düþünmeyeceksin! Bu
imkân ve þerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Ýstiklâl ve cumhuriyetine
kastedecek düþmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiþ bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanýn kaleleri zaptedilmiþ, bütün tersanelerine girilmiþ,
bütün ordularý daðýtýlmýþ ve memleketin her köþesi bilfiil iþgal edilmiþ olabilir. Bütün bu
þeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip
olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hýyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri
menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düþmüþ olabilirler. Ey Türk istikbalinin evladý! Ýþte, bu ahval ve þerait
içinde dahi vazifen, Türk Ýstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktýr! (1927, Ankara)
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Türkiye Cumhuriyeti 82 yaþýnda!
Cumhuriyet’in 82. yýldönümü Viyana’da Büyükelçi Mithat Balkan’ýn Elçilikte verdiði
bir resepsiyonda binden fazla davtliyle kutlandý. Büyükelçi Mithat Balkan ayrýca bu
resepsiyonla dört yýllýk görevini tamamlayarak Viyana Elçiliðine veda etti. Büyükelçi
iki ay içinde Ankara Dýþ Ýþleri Bakanlýðý’na geri dönecek.

Viyana/Ankara- Cumhuriyet
Bayramý kutlamalarý kapsamýnda Ankara'daki ilk tören
Anýtkabir'de düzenlendi. 29
Ekim’de Anýtkabir'deki tören,
saat 08.45'te devlet protokolünün yerlerini almasýyla baþladý.
Cumhurbaþkaný Sezer'in baþkanlýðýndaki
heyettekiler,
Aslanlý Yol'dan yürüyerek,
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin bulunduðu
bölüme geçti. Burada Cumhurbaþkaný Sezer tarafýndan, Ulu
Önder'in kabrine, üzerinde
''Cumhurbaþkaný'' yazýlý kýrmýzý-beyaz karanfillerden oluþan
çelenk konulmasýnýn ardýndan
saygý duruþunda bulunuldu ve
Ýstiklal Marþý okundu. Cumhurbaþkaný Sezer ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ý Milli
Kulesi'ne geçtiler. Burada Anýtkabir Özel Defteri'ni imzalayan
Sezer, deftere þunlarý yazdý:
“Yüce Atatürk, her gün artan
bir coþkuyla, birlik içinde kutladýðýmýz en büyük bayramýmýzýn yýldönümünde ulusça tek
yürek olarak huzurunuzdayýz.
Türk Ulusu, çaðdaþ dünyada
YENÝ VATAN GAZETESÝ

yer almasýný saðlayan Cumhuriyet'in 82. yýlýna ulaþmanýn onurunu ve övüncünü yaþamaktadýr. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, kuruluþ ilkelerinden aldýðý
güç, benimsediði evrensel deðerler ve çaðdaþ açýlýmlarýyla
her alanda ilerlemesini sürdürmektedir. Ulusumuzun, Atatürkçü düþünce sistemine gönülden baðlýlýðý, çaðdaþ yaþam
kararlýlýðý, aydýnlanma çabalarýnda en büyük gücümüzdür.
Cumhuriyeti içselleþtiren erdemli bireyler olarak Cumhuriyetimizin yeni eserlerle yücelmesi ve sonsuza kadar yaþamasý için elimizden gelen her
þeyi yapacaðýz. Bunun tarihten
gelen bir sorumluluk olduðunun bilincindeki Türk Ulusu,
yüce kiþiliðinizi laik, demokratik Cumhuriyetimizi, ilke ve
devrimlerinizi her türlü tartýþmanýn üzerinde tutmaya kararlýdýr.

okuttu. Cuma hutbesinde,
82'nci yýlýný kutladýðýmýz Cumhuriyet'in özünde taþýdýðý ruha
uygun olarak yaþatýlmasýnýn en
temel vatandaþlýk görevlerinden biri olduðu anlatýldý. Hutbede, dinimizin her vesileyle
insanlar arasýnda adaleti ve iyiliði emrederken, fikir ve ifade
özgürlüðünü, temel hak ve
özgürlüklerde eþitliði ve istiþareyi öngördüðü, cumhuriyetin,
Ýslam dininin öngördüðü hak
ve özgürlükleri teminat altýna
aldýðý ve insanlarýn yeteneklerini ortaya koyabilmelerine imkân tanýdýðý vurgulandý. Ýnsanlýðýn tarih boyunca adalet, iyilik
ve eþit haklara sahip olma gibi
bazý deðerlerin arayýþý içinde
olduðu, toplumlarýn, bu deðerlerin hayata geçirilmesini
saðlamak amacýyla, deðiþik
yönetim biçimlerini uyguladýðý,

bu konuda daima daha iyinin
peþinde olduklarý belirtilen
hutbede Cumhuriyet'in önemi
þöyle anlatýldý: “Arayýþlar neticesinde, bu deðerlerin güzel
bir biçimde gerçekleþmesine olanak veren Cumhuriyet idaresine ulaþýlmýþtýr. Cumhuriyet,
dinimizin öngördüðü istiþareye
dayalý, hak ve özgürlükleri teminat altýna alan, insanlarýn
yeteneklerini ortaya koyabilmelerine imkan tanýyan, düþünce
ve inançlarýný serbestçe ifade
edebilecekleri bir idare þeklidir.
Kurtuluþ Savaþý'ný gerçekleþtiren iradenin bizlere kýymetli bir
armaðaný olan ve ilanýnýn
82'nci yýlýný bu günlerde kutladýðýmýz Cumhuriyetin, özünde
taþýdýðý ruha uygun olarak yaþatýlmasýnýn en temel vatandaþlýk görevlerimizden biri olduðunu unutmayalým.”

Büyükelçi Mithat Balkan veda etti
Dört yýllýk görevi dolan Büyükelçi Mithat Balkan 29 Ekim
Cumhuriyetin 82. Yýlý nedeni ile verdiði Resepsiyonda görevine veda etti. Yeni Vatan Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni
Birol Kýlýç ile Viyana Elçiliðinde görüþen Büyükelçi tüm vatandaþlarýn Bayramýný içtenlikle kutladý.

Hutbede þehitlere dua
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, cuma
günü camilerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý ile ilgili hutbe

Büyükelçi
Mithat Balkan

Yeni Vatan Gazetesi
Birol Kýlýç
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Pencereden Bakýnca
Zülfikar Doðan-A
Ankara
Pencereden hep birlikte
bakalým. Bakalým da bir
ayda neler olmuþ görelim. Görelim de yol nereye gidiyor, bilelim. Deðil
mi?
3 Ekim’i atlattýk, “tam üyelik müzakerelerine baþlanmasý kararýný” cebe attýk ya, oh ne âlâ. Bizden

Brüksel’de hoþgörü,
Ankara’da “boþ” görü...
Hükümet Brüksel’de bu konuda çok hoþgörülü. Orada bilim
ve teknoloji, eðitim, üniversite
vb. konularda özerklik, yönetimlere müdahale etmeme vb.
konularýndaki AB mevzuatý deðerlendirilirken, “içeride” TÜBÝTAK’ý (Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araþtýrma Kurumu) ele geçirme, yönetimini siyasallaþtýrýp,
“iktidar kontrolüne” alma adýmlarý atýlýyor, yasalar çýkartýlýyor, Anayasa mahkemesi, Danýþtay devreye giriyor.
Ayný þekilde AB’de üniversite
“özerkliði” esas iken, hükümetlerin üniversitelerin yönetimlerine karýþmamasý, bilimselakademik atamalara bulaþmamasý,
aksine üniversitelere kaynak
saðlayýp, kaliteyi yukarýlara taþýmasý söz konusu iken, Brüksel’de bunlara “evet” diyen hükümet yine “içeride” üniversiteleri ele geçirme, kontrole alma,
rektördekan atamalarýný hükümete baðlama yönünde adýmlar atýyor, yasal düzenleme hazýrlýklarý yapýyor. Yapýnca da
“kýzýlca kýyamet” kopuyor. Üniversiteler ayaklanýyor. Van’da
rektör tutuklanýyor, 75 üniversitenin rektörü Van Cezaevi’ne
ziyarete gidiyor. Kýsaca, Brüksel’deki “hoþgörü”, Ankara’da
“boþ” görüye dönüþünce, Türkiye geriliyor. Gerginlik týrmaný-

iyisi, akýllýsý yok. Oysa yapýlacak
iþ çok. Yan gelip yatmaya, hele
hele afra tafra atmaya ve de
kavgaya hiç vakit yok! Ama
heyhat gelin görün ki, Pencereden Bakýnca kavgadan geçilmiyor. Brüksel’de Türkiye ile
AB heyeti arasýnda 35 madde
baþlýðý altýnda baþlatýlacak,
“bilgilendirme, tarama ve müzakere” sürecinin ilk adýmý bilim–teknoloji, eðitim alanlarýn-

da atýlýrken, içeride de üniversiteler, hükümet, muhalefet,
yargý arasýnda nerede ise köprüler atýlýyor, býçaklar çekiliyor,
kan davasý ilân ediliyor. Müzakerelerin, taramalarýn amacý
AB mevzuatý ile Türk mevzuatý
arasýndaki uyumu saðlamak.
Daha doðrusu, Türkiye’nin her
alandaki mevzuatýný AB ile
“eþit–uyumlu” hale getirmek.

da ödünç parti grubu olacaktý!
Pencereden Bakýnca gördüðümüz o ki, kim ne derse desin,
artýk 2006’da “erken genel
seçimin iþaret fiþeði” çaktý!

Temmuz döneminde gerek müzakerelerde, gerekse Türkiye AB
iliþkilerinde fazla mesafe alýnamayacaðý, týkanmalar yaþanacaðý görüþünde. Viyana’nýn,
Fransa, Merkel’li Almanya ve
Kýbrýs Rum Kesimini de yanýna
alarak Türkiye’nin “moralini bozacaðý” kanýsý Baþkent’in diplomasi kulislerinde yaygýn. Bu nedenle de Temmuz–Aralýk 2006
dönem baþkaný Finlandiya ile
þimdiden olasý sýkýntýlarýn hiç
deðilse gelecek yýlýn ikinci yarýsýnda aþýlmasý, müzakerelerin
hýzlanmasý, bu konuda destek
saðlanmasý için temaslar yoðunlaþtýrýldý.
Gül, 2005’in son dýþ gezisini de
bu çerçevede Helsinki’ye yaptý.
Gelecek ay, hep birlikte Pencereden Bakmak üzere Ankara’dan selamlar...
Þimdilik hoþça kalýn...

yor. Bu defa “AB’ye tam üyelik
konusunda AKP hükümetinin
gösterdiði çaba ve performansýn samimiyeti” sorgulanýyor.
Hükümetin yýldýzý bir türlü “ele
geçiremediði” üniversitelerle
barýþamýyor. Tabii olan yine Türkiye’ye oluyor. Siyasi kamplaþmalar, kavgalar keskinleþiyor.
“Ödünç” partinin
“grup” övüncü!
3 Kasým 2002 seçimlerini kaybeden ANAP, “ödünç” mebuslarla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grup kurmanýn
“övüncünü” yaþadý geçen ay.
Seçimlere iki gün kala ANAP’tan istifa edip, AKP’ye geçen ve
AKP listesinden seçilip, TBMM’ye giren, AKP hükümetinde de
“Bakanlýk” muradýna eren Erkan Mumcu’nun bu övünç!
Çünkü partisindeki tüm milletvekilleri ödünç! Ne kadar övünse azdýr, anlayana davul zurna
az, anlamayana sivrisinek sazdýr! AKP’den istifa edip, “baþsýz” ANAP’ýn baþýna geçen
Mumcu, partinin adýný ANAP
yerine “açýk seçik” Anavatan
yaptý, amblemindeki sarý petekballý arýyý da “yeþile” boyattý. Bu
arada AKP ve CHP’den de 22
mebus kaptý. Artýk seçmenin 3
Kasým seçimlerinde meclise
sokmadýðý Anavatan, sosyal demokrat ve inançlý muhafazakâr
demokrat partilerden seçilenlerle birlikte TBMM çatýsý altýn-

Viyana’dan umut yok,
rota Helsinki...
3 Ekim’de Türkiye’yi zorlayan,
bu zorlamayla da Hýrvatistan’a
AB kapýlarýnýn açýlmasýný saðlayan Viyana’dan, yine umut
yok anlaþýlan. 1 Ocak’ta AB dönem baþkanlýðýný devralacak,
Avusturya ile zor bir 6 ay geçeceðini hesaplayan Ankara, rotayý þimdiden Helsinki’ye çevirdi. Dýþ Ýþleri Bakaný Abdullah
Gül, meslektaþý Ursula Plassnik’i dönem baþkanlýðý sýrasýndaki muhtemel Ankara ziyaretinde bir de Kapadokya’ya götürme planlarý yaparken, Ocak
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Avusturya’daki Türklere, Pakistan’a yardým çaðrýsý!
ATÝB’den Pakistan’a yardým
Yeni Vatan Gazetesi, son sayýsýnda duyurduðu Ramazan
ayýnda kardeþ ve dost ülke
Pakistan’a yardým edelim kampanyasýnda yalnýz kalmadý.
“Deprem felaketi nedeniyle 40
binden fazla insanýn yaþamýný
kaybettiði, milyonlarca insanýn
evsiz kaldýðý dost ve kardeþ
ülke Pakistan’da yaþanan acýlar
Avusturya’da yaþayan toplumumuzu derinden üzmüþtür.”
diyen Türkiye Cumhuriyeti Viyana Elçiliði Din Ýþleri Müþaviri
Dr. Harun Özdemirci, “Milletimizin içine düþtüðü zor þartlarda dost elini uzatarak hep
yanýmýzda olan Pakistanlý kardeþlerimizin acýsýný paylaþmak
ve onlara yardýmcý olmak dini
ve milli görevimizdir.” dedi.
“Müslümanlar arasýnda yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýnýn yoðun olarak yaþandýðý mübarek Ramazan ayý, bu
görevin yerine getirilmesinde
bizim için iyi bir fýrsat olmuþ-

2005 tarihinde tüm Avusturya
genelinde yardým kampanyasý
baþlatýlmýþtýr.” ifadesini kullandý. Dr. Özdemir kampanya ile
ilgili ayrýca þu bilgileri verdi:
“Bu kampanyamýza toplumumuzun her kesiminden büyük
destek gelmiþ, þu ana kadar
yapýlan baðýþlar 150 bin Avro’yu aþmýþtýr. Halen de baðýþlar
devam etmektedir.
Hamiyetperver ve hayýrsever
halkýmýzýn yaptýðý bu yardýmlarýn 135 bin Avro’luk ilk bölümü, felaket bölgesindeki
Pakistan yetkililerine teslim
edilmek üzere 28 Ekim 2005
tarihinde Türkiye Cumhuriyeti
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna intikal ettirilmiþtir. Geri kalan
kýsmý, yeni yapýlacak baðýþlarla
birlikte, önümüzdeki günler
içerisinde yine Pakistan’a ulaþtýrýlmak üzere Baþkanlýðýmýza
gönderilecektir.
Yardýmda
bulunan herkese þükranlarýmýzý
sunar, kamuoyuna saygýyla
duyururuz.”

Pakistan
Avusturya
Büyükelçisi

tur.” diyen Dr. Özdemirci, “Kýsa
adý ATÝB olan Avusturya Türk
Ýslam Birliði ile de iþbirliði yaparak, ülkemizde ve dost ülkelerde yaþanan bütün felaketlerde
olduðu gibi, milletimizi çok
seven ve milletimizin de çok
sevdiði insanlarýn yaþadýðý Pakistan’daki felaket sebebiyle
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðýmýzýn talimatlarý doðrultusunda; 21 Ekim

Avusturya Türk
Federasyonu’ndan
Pakistan’a yardým
Avusturya Türk
Federasyonu, Pakistan’da
yaþanan felaket karþýsýnda
duyarlý davranarak, üyeleri
arasýnda topladýðý yaklaþýk
20 bin Avro’yu Pakistan
Büyekelçisi’ne teslim etti.
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Genç kýz yardým istedi – Polis soruþturmayý gerekli görmedi

Tutanak düzenlemeyen polise hapis cezasý!

Sayý 61

Avusturyalý dört
genç Türkiye’ye
kaçak girdi

Viyana Eyalet mahkemesinde ender uygulanan bir yasa maddesi: Ýki polis memuru, devletin kovuþturma hakkýný elinden almakla suçlandý. Savcýnýn iddianamesine göre memurlar, tramvayda saldýrýya
uðrayan bir genç kýzýn þikayeti üzerine meçhule karþý tutanak düzenlememekte diretti...
Viyana- Krone Gazetesi’nin
verdiði habere göre, “Polis,
halký ciddiye aldýðý izlenimini

uyandýramazsa iþin sonu nereye varýr?” diye ateþ püskürdü
yargýç. Polis memurlarý olaya

farklý açýdan bakýyorlar. Ýfadelerine göre, 16 yaþýndaki kýz, annesi ve ailesiyle birlikte karakola gelip, tramvayda uyuþturucu
baðýmlýsý biri tarafýndan saldýrýya uðradýðýný sadece haber
vermek istediðini söylemiþ.
“Burada suç unsuru yok. Genç
kýz olaydan üç saat sonra geldi,
yaralý deðildi, soyguna uðramamýþtý” dedi memur. Genç
kýz ise “Adamýn beni býçakla
tehdit ettiðini ve baþýmdan bir
tutam saç kestiðini anlattým,
ama memur bizimle ilgilenmek
istemedi” þeklinde ifade verdi.
Polis memurlarýnýn biri altý hafta, diðeri ise sekiz hafta koþullu
hapis cezasýna mahkum edildi.

Ýstanbul- Tatile çýkan dört
Avusturyalý izinsiz olarak
Türkiye’ye giriþ yaptýklarý için
gözaltýna alýndý. Yelkenli ile
Atina’dan Bodrum’a geçen
Avusturyalý gençler, tatillerini tamamladýktan sonra uçakla Ýstanbul’a gittiler. Burada, pasaportlarýnda Türkiye’ye giriþ damgalarý olmadýðý için polis tarafýndan
gözaltýna alýnan gençler, iki
gün nezarette tutuldular.
Sorgu sonrasýnda, Türkiye’ye
deniz yoluyla giriþ yaptýklarý
için vize almadýklarý anlaþýldý
ve turistler Avusturya Büyükelçiliði’nin müdahalesi ile
serbest býrakýldý.
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Gözü dönmüþ niþancý eve ateþ etti – Kurþunlar Avusturyalýnýn banyosuna saplandý!

Sarhoþ Türk komþu dairelere 12 el ateþ etti
Zil zurna sarhoþ çýlgýn niþancý bir Türk, komþu apartmandan dairelerine on iki el ateþ ederken, belediye apartmanlarýndan birinin sakinleri ölüm korkusu yaþadý. Kurþunlar camlarý kýrýp banyo dairesindeki duþa saplandý!
Viyana- Spinnerin am Kreuz
yakýnlarýndaki bir belediye apartmanýnýn kiracýlarý, gece saat bire doðru yataklarýndan fýrladýlar: Komþu apartmandaki
bir Türk evin cephesini ateþ altýna almýþtý. Apartman sakinlerinden 25 yaþýndaki bir kadýn,
“Korkunç anlar yaþadýk. Silah
seslerini duyuyorduk. Kurþunlardan ikisi camlarý kýrdý ve duþ
kabinine saplandý” sözleriyle
dehþet gecesini anlattý. Kiracý
kadýn, eþi ve üç yaþýndaki oðluyla gizlenip, cep telefonundan polisi aradýklarýný söyledi.

Görevliler olay yerine ulaþtýðý
sýrada çýlgýn niþancý çoktan ortadan kaybolduðu halde, polis
50 yaþýndaki Hasan C. adlý Türkü hafta sonunda olayýn faili olarak tutuklamayý baþardý. Hala
sarhoþ olan fail, “Tabancayý karaborsadan aldým, olaydan
sonra attým” þeklinde konuþtu.
Saldýrýnýn nedeni belirlenememekle birlikte, Hasan C.’nin alkol etkisiyle Türkiye’ye gideceði
uçaðý kaçýrdýðý ve bu duruma
çok sinirlendiði için böyle davrandýðý ifade edildi.
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Bilinçli ýsýnma, nakit para kazandýrýyor
Birkaç küçük kural ile ýsýnýrken
tasarruf etmeniz artýk çok
kolay. WIEN ENERGIE’nin birkaç önerisiyle odanýz arzuladýðýnýz sýcaklýkta, paranýz cebinizde kalacak.

Oda ýsýsýný gece yatarken düþürün. Ama yalnýzca normalinden 3 derece. Çünkü bir odanýn tekrar ýsýtýlmasý için çok
enerji harcanmaktadýr. Az veya
hiç kullanýlmayan odalarýn ýsýtýlmamasý size hiçbir þey kazandýrmaz. En iyisi bu odalarý kýsýk
derecede sürekli olarak ýlýk tutmaktýr.

Kýsýn: Gereðinden fazla ýsýtýlmýþ
evler sadece paranýzý deðil ayný
zamanda enerjinizi de çalar.
Oda sýcaklýðýndaki bir derecelik
düþüþ, size %6 oranýnda enerji
kazandýrýr.

Tatilde giderken ne yapmalýyým: Eðer bir kiþi birkaç günlüðüne evde bulunmayacak ise,
ýsýnýn 16 dereceye ayarlanmasýný tavsiye ederiz. Burada da
kaloriferinizi yine tamamýyla
kapatmamanýzý öneriyoruz.
Soðuk (16º C altýndaki) duvarlar genelde daha çabuk rutubetlenip, küflenirler.

En iyi þekilde ayarlama yapýlmýþtýr: Evinizdeki birçok radyatörün üzerinde modern termostat supabý bulunmaktadýr. Bu
supaplar odanýzý istediðiniz
sýcaklýða getirmektedir. Supap
ayarýyla sürekli oynanýlmasýndan sakýnýlmalýdýr. Eðer bir
odada, oda termostatý duvara
asýlý ise bu supaplar tamamýyla
açýlmalýdýr.

Isýnmanýn yollarý açýk olmalý:
Radyatörlerinizin önünün bir
koltuk veya perde gibi bir cisim
tarafýndan kapatýlmamýþ olmasý gerekmektedir.

Kapýlarý kapatýn: Isýtýlmýþ her
oda kendisinden soðuk etrafýndaki diðer odalara ýsýsýný daðýtýr. Bu yüzden kapýlarý her
zaman kapalý tutunuz.

Rulolar indirilmeli: Cam kenarlarýndan çok ýsý kaybedilmektedir. Bu yüzden akþamlarý jaluzilerinizi kapatmanýzý tavsiye
ederiz.
Doðru havalandýrma çok
önemli: Eðer kaloriferiniz çalýþýyorsa, camýnýzýn sürekli açýk
tutulmamasý gerekir. En iyisi
kaloriferin karþýsýnda bulunan
bir pencere varsa kýsa aralýklarla onu açýp kapatmaktýr.
Yanlýþ yerden tasarruf etmeyin:

Yüksek nem oraný (rutubet):
Nemli havanýn kuru havadan
daha sýcak olduðu gibi, daha
saðlýklý olduðu da biliniyor. Bu
yüzden odadaki nem oranýnýn
yeterli olduðuna dikkat edilmeli. Ancak %70 ve üzerindeki
nem oraný da küflenmeye
sebep olacaðýndan zararlýdýr.

Ücretsiz Broþür
WIEN ENERGIE’nin broþürü “ENERGIESPARTIPPS”
ücretsiz olup, 9. Viyana Spitalgasse 5-9 müþteri
hizmetlerinde ve 6. Viyana Mariahilferstrasse
63’teki WIEN ENERGIE HAUS’ta bulunmaktadýr.
Broþürü, 0800 55 800 No.lu telefondan veya
info@wienenergie.at adresinden elektronik posta
yoluyla da sipariþ verebilirsiniz.
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Innsbruk’dan CEM VAKFI ile Alevilerden önemli mesaj

“Ýslam Aleviliðin içindedir ve
onun özüdür, oyuna gelmeyelim”
Innsbruck-C
CEM
Vakfý’nýn
(www.cemvakfi.org) Avrupa
Sorumlusu Aliþan Hýzlý’nýn
koordinatörlüðünde, Avusturya’nýn güzel þehri Innsbruk’taki Aleviler, Ýslam’da

inanç boyutunun ön planda olduðu ve 500 den fazla insanýn
ücretsiz katýldýðý görülmemiþ
bir CEM ayini düzenledi. Cem
ayinin adý; “Hz. Ali’yi Anma
Günü, Gelin Canlar Cem Ola-

CEM’de Fatiha, Ýhlas süresinin Türkçesi okunmasýnýn yanýnda
aþaðýda ki gibi Türkçe dualar okundu.
Bismiþah Allah Allah
Allah’tan bize ulaþan çeraðýmýz sonsuza dek kýlavumuz
olsun!
Çeraðýmýz yansýn yakýlsýn, Allah’ýn nuru aþkýna! Çeraðýmýz
yansýn yakýlsýn,, Peygamberimiz nuru aþkýna!
Çeraðýmýz yansýn yakýlsýn,, velayetin nuru aþkýna! Çeraðýmýz
yansýn yakýlsýn,,Ehlibeyt’in nuru aþkýna!
Çeraðýmýz yansýn yakýlsýn,, Pir Hunkar Hacý Veli Aþkýna
Çeraðýmýz yansýn yakýlsýn,,yolumuz, birliðimiz, dirliðimiz ve
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lým. BÝRLÝK CEMÝ” idi. Cem ayinin adý; “Hz. Ali’yi Anma
Günü, Gelin Canlar Cem
Olalým. BÝRLÝK CEMÝ. Sansürsüz
haber þöyle: Konuklarýn konuþmalarýndan sonra Kur’an’ý

Kerim’in Fatiha Süresi’nin
Türkçe okunmasý ile baþlayan
Cem ayini, ”Gelin Canlar bir
olalým“ diyen Anadolu Alevi
Ýslam inancýnýn yedi büyük
ozanýnda biri olarak kabul edi-

ülkemizin aydýnlýðý aþkýan!
Allah, Allah
Yarap!Bizleri ilahi nurundan feyz alan kullarýndan eyle.
Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV), Peygamberlerin,
Ehlibeyt’in, velilerin ilmini yol göstericimiz eyle.
Çerað gibi ýþýk vermemizi, nurundan nasiplenmemizi mazhar
eyle!
Bizi Mum gibi Hakk aþkýna eriyip insanlýða ýþýk saçanlardan
eyle!
Yoluna hizmet edenleri himmetlerinden mahrum eyleme.
Sonsuza dek bu çerað yolumuzun ve yaþantýmýzýn ýþýðý ola.
Yüce Allah da cümlemizin yardýmcýsý ola.Gerçeðe Hü.

Sayfa 20
len Pir Sultan Abdal deyiþleri ile
devam etti.
Türkiye’den göç etmiþ Sünnilerin, etkinlikten oldukça memnun ayrýlmalarý dikkat çekti.
CEM Vakfý’nýn bu önemli ibadet ayininin ev sahipliðini ise
Jenbach Anadolu Alevi Kültür
Birliði adlý dernek yaptý. Cem
ayinine destek veren diðer dernekler ise “Innsbruck Alevi Kültür Merkezi, Kuvstein Alevi Kültür Birliði, Voralberg Bodensee
Alevi Kültür Derneði ve Avrupa
Konaktepe Çevre Koruma ve
Kültür Deneði (www.konakteoe.net) idi. “Allah Allah ya
Allah” diye baþlayan CEM ayininde Hz. Muhammed (SAV)
ve çiçeðim dediði Hz. Ali ve Hz.
Fatima’nýn oðullarý Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan için gözyaþlarý döküldü. Aleviliðin Ýslam’ýn
dýþýnda bir inanç, Alevilerin de
azýnlýk olduðunu iddia eden
bazý gruplarýn ise Innsbruk’taki
bu CEM ayinine tepki gösterdikleri görüldü.
Hacý Bektaþ Ýlçesi Belediye Baþkaný Ali Rýza Salmanpakoðlu
Alevilere, “Oyuna gelmeyin
kardeþlerim” ifadesini kullandýktan sonra, “Aleviliði Ýslam’ýn
dýþýnda göstermeye çalýþanlar
kiþi, kurum ve kuruluþlarýn oyununa Allah Rýzasý için gelmeyin” dedi. Salmanpakoðlu,
“Hacý Bektaþ’ýn yolundan gitmek demek Hz. Ali’nin yolu
demektir. Onun yolu da Hz.
Muhammed’in yoludur. Onun
da yolu Kur’an’ý Kerim’in yoludur. Bin Ladin, Taliban gibi insanlarý görerek, onlarý Kur’an’ý
Kerim’in veya Ýslam’ýn temsilcisi zannetmeyin. Ýmama kýzýp orucunuzu bozmayýn. Ýslam demek barýþ, esenlik ve Allah’ýn
tekliðine inanmak demektir.
Hz. Ali ve Hz. Hüseyin’in yolu
da bu yoldur. Doðruyu söyleyelim. Kimsenin oyununa gelmeyelim. Aleviliði, aklýmýzý ve
gönlümüzü çalýþtýrarak, araþtýrýp öðrenelim” dedi.
Cem ayinine Türkiye’den kimler
katýldý
Hacý Bektaþ Ýlçesi Belediye Baþkaný Emekli General Alirýza Salmanoðlu, Ýstanbul’dan CEM
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Vakfý Genel Müdürü (eski Ýstanbul Vali Yardýmcýsý) emekli
Vali Dr. Celal Dinçer, Alevi Bektaþi Kültür Enstitüsü Bilim Kurulu Baþkaný Prof.Dr. Belkýs
Temren, Post Dedesi olarak
Cem aynini yöneten Cem Vakfý
Alevi Ýslam Din Hizmetleri Baþkaný Ali Rýza Uðurlu.
Kýsa adý CEM Vakfý olan (Cumhuriyetçi Eðitim Vakfý) Genel
Müdürü Dr. Celal Dinçer, CEM
ayinine geçilmeden önce yaptýðý kýsa konuþmada, “Dinimizi,
kültürümüzü, inancýmýzý yitirmemek kýsaca kaybolmamak
istiyorsak, Aleviliðimize sahip
çýkalým. Çocuklarýmýza Alevi,
Ýslam inancýný öðretelim ve tercihi onlara býrakalým. Barýþýn,
hoþgörünün ve Ýslam’ýn güler
yüzü olan Aleviliði çocuklarýmýza neden öðretmiyorsunuz? Ýslam’ýn özünde akýl ve gönül
çalýþtýrma vardýr. Allah’ýn tekliðini ve tevekkülünü ancak akýl
ve gönül çalýþtýrarak, bilinçli bir
þekilde idrak edebiliriz. Burada
Alevi inancýný almayan çocuklarýmýzý büyük sorunlar beklemektedir. Ýnancýnýza, aydýn insanlar olarak sahip çýkýn” dedi.
30 yýl Türkiye Cumhuriyeti’nin
çeþitli kademelerinde çalýþan ve
en son Ýstanbul Vali Yardýmcýlýðý gibi çok ciddi ve güçlü bir
noktada iken, CEM Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Ýzzettin Doðan’ýn
kendisini genel müdür olarak
göreve davet etmesi ile istifa edip emekli olan Dr. Celal Dinçer, “Mensubu olduðum Ýslam
Alevi toplumuna destek için bu
görevi üstlenmek zorunda idim. Hayatýmda Alevi asýllý olduðum için birçok sýkýntý ile
karþýlaþtým ama mensubu olduðum Türkiye Cumhuriyeti
vatandaþlýðýna toz kondurtmam. Sýkýntýlarý ve sorunlarý Allah’ýn izni ile barýþ, hoþgörü ve
kardeþlik yolunda hep birlikte
çözeceðiz.“ ifadelerini kullandý. CEM Vakfý’nýn Türkiye’de þu
anda kadar 50 tane CEM Evi
kurduðunu, þu anda Ýkitelli’de
dünyaya örnek en büyük CEM
Evinin yapýldýðýný belirten Dr.
Dinçer, “CEM radyosundan
sonra yakýnda CEM TV hizmete

Innsbruck
22 Ekim Cumartesi

geçecektir. Uydu ile herkes izleyebilir” dedi. Þu anda 10 bin
Üniversite öðrencisine belgeleri
ile burs verdiklerini ifade eden
Dr. Dinçer, “86 avukat ile bir
hukuk bürosu kurduk ve Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Erdoðan’a ‘25 Milyon Alevi vatandaþýný resmi olarak tanýyýn.
Kitaplarda Alevi inancýna yer
verin. Diyanet Ýþleri Bakanlýðý’nda Alevilere bütçe ayýrýn. 25
Milyon insan vergi veriyor ama
diyanetten hizmet alamýyor’
diye binlerce insan adýna dilekçe verdik. Ama Baþbakan Erdoðan 25 Milyon Aleviyi ne yazýk ki yok sayýyor. En azýndan
Milli Eðitim Bakaný’ndan bir
cevap geldi ama Milli Eðitim kitaplarýnda Alevilikten bahsedilmiyor. Türkiye’de müzik derslerinde mýzýka, flüt öðrenebiliyorsunuz ama sadece bir müzik enstrümanýný öðrenemiyorsunuz, o da SAZ. Evet yanlýþ
duymadýnýz, Türk okullarýnda
davul, zurna , mýzýkaya müsaade var ama saza yok. Neden
yok? Çünkü Alevi inancýnda
saz çok önemli. Halbuki þu anda güzel Türkçe konuþuyorsak,
bunu Alevi ozanlarýn saz eþliðindeki Türkçe deyiþlerine
borçluyuz. Aleviler hem ayinlerini hem de türkülerini Türkçe
yaparlar. Bunun yanýnda Türkiye’de camilerden, sinagoglardan, kiliselerden bir kuruþ su,
elektrik parasý alýnmaz iken,

CEM ibadet evlerinden alýnýyor.
Alevilerin ibadet ettikleri yerlere karþý bu ikili siyaset neden?
Bu durumun demokrasi ile alakasý yok. Neden bu iþi aramýzda çözemiyoruz. Biz azýnlýk deðiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçek ve asýl kurucusu ve
sahipleriyiz. Türk Bayraðý bizim
bayraðýmýz. Sözümüz, özümüz
Türkçedir. Dinimiz Ýslam. Kitabýmýz Kur’an’ý Kerim’dir. Kimse
Aleviliði siyasi ideolojiye sokmasýn ve öyle görmek âdetinden de vazgeçsin. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasý’nýn 10.
maddesi, ‘‘Herkes dil, ýrk, renk,
cinsiyet, siyasi düþünce, felsefi
inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayrým gözetilmeksizin kanun önünde eþittir’’ diyor. Ama Türkiye’de cem evleri,
camilerin yararlandýðý birçok
haktan yararlanamýyor, ayný
zamanda yasal bir statüleri de
yok. Bu ayrýmcýlýk ne zaman ortadan kaldýrýlacak? Baþbakan
ise ‘Cemevleri ibadethane deðil
kültür evleridir, cami ile kýyaslanamaz’ diye cevap veriyor. Bu,
demokrasiye sýðar mý? Sýðmaz.” dedi.
CEM ayininden önce konuþma
yapan Almanya Türkiye Dostluk Derneði Baþkaný Ali Kýlýç ise
özellikle Avrupa’da kendilerini
Alevilerin temsilcisi gibi gösteren ama Aleviliði Ýslam’ýn dýþýnda görenlere dostça uyarýlarda
bulundu. Ali Kýlýç, Avrupa Alevi
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Federasyonun
Baþkanlýðýný
yapmýþ, Almanya’nýn Münih
þehrinde yaþayan bir Türk vatandaþý. Ali Kýlýç, “Avrupa’da
bazý Alevi dernek baþkanlarý ve
yöneticileri kendi ideolojik ve
siyasi fikirlerini, hem Türkiye’deki hem de Avrupa’da yaþayan 25 Milyon Alevinin fikri ve
inancý gibi gösterme alýþkanlýðýndan vazgeçmelidirler. Bu Alevi dernekleri, Aleviliði suistimal ediyorlar ve Aleviliði Ýslam
dininin dýþýna iterek, Aleviliðe
en büyük zararý veriyorlar” dedi. Tüm Alevi köylerine gidelim
bir sandýk koyalým. Ýnsanlara
soralým. Þu anda kendilerine
Alevilerin temsilcisiyim diyen
bazý derneklerin düþüncesi olan ‘Alevilik Ýslam’ýn dýþýndadýr’
siyasetine izin verilmemeli. Alevilik Ýslam’ýn özüdür. Ayýptýr,
yazýktý, günahtýr. Gelin hep birlikte dostça yanlýþtan dönelim.
Aleviliði kendi siyasi ideolojinize kurban etmeyin” ifadelerini
kullandý.
Tüm organizasyonun Genel
Koordinatörü Cem Vakfý Avrupa Temsilcisi Aliþan Hýzlý ise
yaptýðý konuþmada, “Hepinizi
CEM VAKFI Avrupa koordinatörlüðü adýna saygý ile selamlýyorum. Hoþ geldiniz! Sefalar
getirdiniz.” dedikten sonra
“Alevilik, hiç kimsenin tekelinde deðildir. Alevilik, Türkiye’nin
temel taþý ve birliðimizin çimentosudur. Biz sorularýmýzýn
çözümünü yine kendi ülkemiz
olan Türkiye Cumhuriyetinde
bulacaðýz.” sözleri ile büyük alkýþ aldýðý görüldü., Cem Vakfý
Avrupa
Temsilcisi
Aliþan
Hýzlý’nýn yaptýðý konuþmada
dikkat çekici mesajlardan bazýlarý þunlardý: “Bugün Avusturya
ve dünya kamuoyu, burcu
burcu Anadolu topraklarýmýzda yüzyýllardan beri yaþattýðýmýz bir Alevi-Bektaþi ritüeline, yani ayin-i Cem´e tanýk
olacaktýr. Cem´de olmak bir özelliktir. Çünkü Cem´de olmak,
Hakk ile yaradýlýþ ile insanlar ile
bir olmaktýr. Cem´de; kadýn-erkek, Alevi-Sünni, siyah- beyaz
ayrýmý yoktur. Cem´de herkes
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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eþittir, Can´dýr. Burada Hakk’a
inanmak yeterlidir. Cem Vakfý
olarak; Almanya’nýn Dortmund
kentinde bu yýlýn baþýnda, yaklaþýk 4000 kiþinin katýlýmý ile
gerçekleþtirdiðimiz bir Cem´de
ilk defa bazý tabularý yýktýk. Alevi Sünni ayrýmý gözetmeksizin bütün Can’lar hep beraber
bir bütün oldular, beraber
Dar´a durdular. Barýþ için,
sevgi için, daha güzel bir dünya için ellerimiz duaya kalktý.
Bu Cem´de Aleviler kadar Sünni kardeþlerimizin de yanýmýzda olmasý bizleri çok memnun
etti. Demek ki arzu edildiði zaman birlik ve beraberlik içerisinde yan yana durarak dayanýþmamýzý gösterebiliyoruz. Bu
nedenle dayanýþma gösteren
tüm canlara huzurunuzda teþekkür etmek istiyorum. Ýslam;
barýþý, kardeþliði, akýlý ve imaný
kendisine esas almýþ bir dindir.
Ýçerisinde ondan önceki inançlarý da harmanlamýþtýr. Bununla beraber bugün dünyada Ýslam´a inanan 2 milyar insan
vardýr. Her ülkede, her bölgede, her toplulukta baþka yaþanmaktadýr, yorum zenginliði
vardýr. Alevilik; Ýslam’ýn eski
Horasan bölgesi, Anadolu ve
Rumeli yorumudur. Merkezinde insaný görür. Aleviliði Ýslam’ýn dýþýnda göstererek baþka emeller peþinde koþanlar
nasýl olsa bir gün yorulacaktýr
ve gerçeðe dönecektir. Alevi
inancýný kendi kiþisel ideolojili-

lerine alet edenler, er veya geç
piþman olacaklardýr. Önemli olan bu süre içerisinde kenetlenerek bizi parçalamak isteyenlere bu fýrsatý vermeyelim. En
önemlisi de, biz asla onlara fýrsat vermeyeceðiz. Alevilik, hiç
kimsenin tek elinde deðildir. Alevilik, Türkiye’nin temel taþý
birliðimizin çimentosudur. Biz
sorularýmýzýn çözümünü yine
kendi ülkemizde bulacaðýz.
Kim ne yaparsa yapsýn, kim ne
derse desin, Türkiye’nin birlik
ve beraberliðini kimse bozamayacaktýr. Hiç kimse kendi
kirli emellerine bizi alet edinmeye kalkmasýn, biz et ve týrnak gibi birbirimizden ayrýlmayýz. Biz ülkemize bugün daha fazla sahip çýkacaðýz. Sorunlarý çözebilmek için halkýn
yanýnda olmak gerekiyor. Gecenizi gündüzünüze katarak,
gerektiðinde bedel de ödemeniz gerekiyor. Halktan kopuk

hareketler ve öncüler asla baþarýlý olamazlar. Hiç kimse Alevi
toplumuna kendi düþüncelerini dayatamaz. Aleviler dün olduðu gibi bugün de Türkiye
Cumhuriyetine sahip çýkacaklardýr. Bazý art niyetlilerin ortada dolaþmasý bu gerçeði asla
deðiþtirmeyecektir. Hz. Ali’ye inandýðýmýz kadar, Mustafa Kemal Atatürk´ün kurduðu Cumhuriyete ve ilkelerine de o kadar sahip çýkacaðýz. Bu yüzden, ismini henüz tam koyamasam da, Türk Alevi-ÝÝslam
Aydýnlanma Hareketi diye adlandýrmak istediðim bu onurlu
yolun bayraðýný çekmekten dolayý kendimi mutlu hissediyorum ve Pir Sultan’ýn o manalý
sözlerini saygý ile anýyorum:
‘Dönen dönsün ben dönmem
yolumdan!“ biz aydýnlýk, esenlik ve barýþ yolundan dönmeyeceðiz.

SATILIK FIRIN
2. Viyana’da, hazýr müþterisi olan, iþler
durumdaki fýrýn ve marketimizi,
tüm malzemeleri ve bir servis aracý ile
devren satýyoruz.
Tel.: 0 6 9 9 1 2 8 0 9 7 4 6
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SPÖ %49 ile kazandý, ama aslýnda kaybetti!
FPÖ%14,9 ile kaybetti, ama aslýnda kazandý!
ÖVP %18,8 ile Yeþillere(%14,7)karþý kazandý. BZÖ %1 ile Meclis dýþýnda!

Ekim 2006 genel seçimlerinde yine Türklere saldýrý olacak!

Viyana- 23 Ekim’deki Viyana
seçimlerde %49,09’luk oranla
en fazla oy toplayan SPÖ, önceki seçimlere oranla oyunu artýrsa da, beklenene ulaþamadý.
Son dönemde iyice hýzlanan
seçim yarýþýnda ismi geçen
ÖVP de %18,8 oy oraný ile ikinci oldu. Türk karþýtý pankart ve
açýklamalarý ile oy toplamayý
hedefleyen FPÖ, bir önceki seçimlere oranla 5,3 oranýnda oy
kaybetmesine raðmen, %14,9’luk oranla beklenenin çok
üstünde oy aldý. Ýstikrarlý politikasý ile oylarýný her seçimde biraz daha artýran Yeþiller ise
%14,7 oy oranýyla dördüncü
sýraya yerleþti. Tüm bölgelerde
SPÖ ilk sýrada yer alýrken, merkezde %41, Waehring’de %33
oy oranýyla ÖVP, Neubau’da ise
%34 oy oranýyla Yeþiller üstün
geldi. Bu seçimde ilk kez 16 yaþýndakilerin de oy kullanmasý
ile yaklaþýk 40 bin genç sandýk

baþýna gitti. Genç seçmenlerin
%42’si SPÖ’ye oy verirken,
%27’lik kýsmý da Yeþiller’i tercih
etti. 11 yýldýr Viyana Eyalet Baþkanlýðý yapan Michael Haeupl,
2005 seçimlerini de kazanarak
görev süresini uzatmýþ oldu.
SPÖ’den Nurten Yýlmaz ve
Omar Al Rawi, ÖVP’den Þirvan
Ekici, Yeþiller’den Alev Korun’un Viyana Eyalet Meclisi’ne
girmesi kesinleþirken, diðer adaylar parti listelerinden meclise girebilmek için partilerinin
karar vermesini bekliyor. Tercihli oylarýn sayýlmasýnýn ardýndan
partiler meclise gönderecekleri
adaylarý açýklayacak. Aldýklarý
tercihli oylara göre tüm Türk adaylarýnýn listesi þu þekilde:
Viyana eyaleti meclisi üyeliði
1. Akçay Þafak ( 111 )
2. Alpman Rüya ( 222 )
3. Bozkaya Nurcan ( 0 )

SPÖ’lü Nurten Yýlmaz Viyana Eyalet
Meclisi’ne ikinci defa
seçilirken, Yeni Vatan
Gazetesi’ne özellikle
partilerde yer alan
gücün ve iliþkilerin
kiþisel çýkarlar için
kullanýlmasý ve suistimallere karþý mücadele edeceðine söz
vermiþti.

“ ÖVP

‘li Þirvan Ekici
Viyana Eyalet
Mesclisi’ne seçildi. Þirvan Ekici büromuzu
ziyaret ettiðinde aþaðýdaki sözü vermiþti:

“23 Ekim’de seçime mutlaka katýlarak, gücümüzü
ispatlamamýz gerekmektedir. 23 Ekim’de oylarýnýza
talibim. Sorunlarýnýzýn, çilelerinizin, isteklerinizin
takipçisi ve sesi olacaðým. Çünkü sizlerden ve sizin
için çalýþan biriyim.”
4. Canlý Mete ( 1 )
5. Cengiz Tanju ( 42 )
6. Çetin Mustafa ( 87 )
7. Demir Yavuz ( 83 )
8. Mag. Þirvan Ekici ( 426 )
9. Erdik Ali ( 11 )
10. Ergen Aslan (97)
11. Gökçe Ýshak ( 31)
12. Gülüm Aziz ( 164 )
13. Gürünlü Zöhre (11)
14. Ýbrahimoðlu Figen ( 71 )

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ýþçel Mustafa (130)
Keskin Akan ( 49 )
Hüseyin Kýlýç (529)
Mag. Alev Korun ( 511 )
Öksüz Sibel ( 48 )
Öztürk Þenay (17)
Ing. Þakir Sert ( 13 )
Yalçýnkaya Ercan ( 26)
Yenici Mustafa ( 260 )
Yýlmaz Gülnaz (59)
Yýlmaz Nurten ( 308 )
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HUKUK – FORUM
Soru: Sevgili Yeni Vatan Gazetesi, ben Graz’da yaþayan bir esnafým. Türkiye’de bir evim kirada. Ancak kiracým aylardýr, defalarca uyarmama raðmen kirasýný ödemiyor. Ayrýca evi de terk etmiyor. Bu durum karþýsýnda hukuki olarak ne yapabilirim?
Cevap: Sizin yaþadýðýnýz problem gerçekten önemli ve maalesef birçok gurbetçimizin de
ayný probleme sahip olduðunu
bize gelen sorulardan anlýyoruz. Bu açýdan konunun ayrýntýlarýnýn bilinmesi önemli.
Türkiye’de 6570 sayýlý kanunun
7. maddesine göre, kira bedelini vaktinde ödemeyen kiracýlara, bir yýl içerisinde iki defa
yazýlý yapýlan ihtarýn ardýndan
evi tahliye davasý açýlabilir.
Yazýlý ihtar herhangi bir þekle
baðlý deðildir. Kendiniz de kiracýnýza, belirli bir vakte kadar
belirteceðiniz bir hesap numarasýna, geciken kira bedelini
yatýrmasý gerektiðini yazýlý olarak bildirebilirsiniz. Haklý olarak
yapacaðýnýz iki adet ihtardan
sonra, Türkiye’de ilgili Asliye
Sulh Mahkemesi’nde tahliye
davasý açabilirsiniz. Eðer kira
anlaþmanýzýn süresi dolmuþ ise
ihtar çekmeden de tahliye davasý açabiliriniz. Ödenmeyen
kira bedelleri ve gecikme faizleri için de ayrýca dava açmanýz
gerekiyor.

(Staatsbürgerschaftsgesetz)
01.01.2006 tarihinden itibaren uygulamaya sokulmasý
planlanýyor. Yasanýn içeriði
þöyle:
•Normal yoldan vatandaþlýk
almak için gereken oturum
süresi, þu ana kadar olduðu gibi 10 yýl olmaya devam edecek.
•Hukuki bir hak olarak vatandaþlýk, 30 yýllýk oturumdan
sonra ya da kanunun deðimiyle “kiþisel ve mesleki entegrasyonun” ispatlanmasý halinde 15 yýllýk bir oturumdan son-

Lebensunterhalt) ispatlamak
zorunda kalacak. Bu durum
özellikle iþsizler için problem
olacak.
•Çok önemli bir yenilik ise
Almanca ile ilgili. Bundan sonra vatandaþlýk için baþvuranlar
Almanca bildiklerini ispatlamak
zorunda kalacaklar. Bunun için
de bir sýnava tabi tutulacaklar.
Soru: 1987 yýlýndan beri
Hauptmieter olarak bir evde
oturmaktayým. Þu anda ise belediye evine taþýndým. Bu se-

Soru: Yeni bir Vatandaþlýk
Yasasý’nýn çýkacaðý haberleri
dolaþýyor. Bu yasanýn içeriði
nedir, ne zamandan itibaren
yürürlüðe girecek? Konu ile ilgili bizi bilgilendirmenizi rica
ediyoruz.
Cevap: Yeni Vatandaþlýk Yasasý
ile ilgili yapýlmasý planlanan
önemli deðiþiklikleri daha önce
okurlarýmýza bildirmiþtik. Bizim
öncelikli tavsiyemiz 2006 yýlýna
kadar vatandaþlýða baþvurulmasý, çünkü þartlar oldukça
zorlaþtýrýlýyor. Konu ile ilgili son
geliþmeler ve yasanýn genel itibari ile içeriði þöyle: Amacý
Avusturya’nýn bütün eyaletlerinde vatandaþlýk ile ilgili kurallarý birleþtirmek olan Yeni
Vatandaþlýk
Kanunu’nun

ra iddia edilebilecek.
•Vatandaþlýðýn elde edilmesi
ile ilgili diðer bütün istisnai durumlar (örneðin eþ durumundan vatandaþlýk) için gereken
beklemesi süresi 5 yýla çýkarýlacak.
•Vatandaþlýða baþvuranlar artýk bir gelir (ein gesichertes

beple benden önceki evimi
iade etmemi istiyorlar. Oysa
ben evimi oðluma ya da eþime
devretmek istiyorum. Çünkü o
eve 2001 yýlýnda 5000 Euro
miktarýnda masraf yaptým ve
bu paranýn sadece %40‘ýný geri
alabildim. Ayrýca niçin paranýn
kalanýný geri alamýyorum?

Cevap: Tabi ki sizin evinizi eþinize ya da çocuðunuza devretme hakkýnýz var. Hem bunun
için ev sahibinin izni de gerekli
deðildir. Ancak bazý þartlarýn
yerinde olmasý gerekir. Evi (asýl
kira anlaþmasýný) devredebilmeniz için eþinizin ya da çocuðunuzun en az 2 yýl sizinle
birlikte o evde kalmýþ olmasý
gerekiyor. Eðer bu þart yerinde
ise ev sahibine, evi çocuðunuza ya da eþinize devredeceðinizi yazýlý olarak bildirdikten
sonra evi devredebilirsiniz. Bunun için ev sahibinin rýzasýna
gerek yoktur, devir iþlemini
bildirmeniz yeterlidir. Ancak ev
sahibinizin evi geri vermesinin
baþka
sebepleri
olabilir.
Mesela:
•Kira anlaþmanýz sona ermiþ
olabilir
•Kira kanununda belirtilen,
kira bedelini ödemeyi ihmal
etme gibi önemli sebeplerden
biri ortaya çýkmýþ olabilir
•Eþiniz ya da çocuðunuz þu
ana kadar o evde sizinle birlikte kayýtlý olmamýþ olabilir
Eðer bunlar söz konusu deðil
ise kira anlaþmasýný devredebilirsiniz. Eve yaptýðýnýzý beyan
ettiðiniz masrafa gelince; o
ücreti geri alýp almayacaðýnýz
yaptýðýnýz masrafýn türüne ve
konu ile ilgili ev sahibi ile olan
anlaþmanýza baðlýdýr, ancak
kira kanunu ev için yapýlan
“gerekli” masraflarýn kiracýya
ödenmesini ön görüyor.
Not: Öðrencilerin vatandaþlýða
geçebilmesi ile ilgili gelen sorularý, gelecek sayýmýzda cevaplamaya çalýþacaðýz.
Cafer EMÝNOÐLU
Sorularýnýz için:
mail: office@yenivatan.com
e-m
Adres: Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70 A-1014 WIEN
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Viyana’da ender görülen çirkin ýrkçý saldýrý tedirginlik yarattý:

Sokak ortasýnda Türk hanýmýna çirkin saldýrý
Saldýrya uðrayan Türk hanýmýn
muhabir beyi M.A “Saldýrganlarý mahkemeye verdik. Durumumun baþka maðdurlara da
örnek teþkil edeceðine inanýyorum.’’ dedi. Haberci kendi haberini de yine kendisi yaptý!
Avusturya’da pek rastlanmayan ama son zamanlarda artan
bu ýrkçý saldýrý tedirginlik yaratmaya baþladý.
Viyana- Avusturya’da az da olsa bazý ýrkçý saldýrýlar tedirginlik yaratmayta baþladý. Avusturya’nýn Türkiye-AB müzakerelerindeki olumsuz tutumunun yaný sýra, ülke medyasýnýn
da hemen hemen her gün Türkiye karþýtý haberlere yer vermesi, halkýn içindeki ýrkçý duygularý hareketlendirdi. Avusturya’da artan ýrkçýlýk, dikkat
çekici boyutlara ulaþtý.

Maðdur
Ý.A

mekten çevredeki halk kurtardý. Çok korktum.’’ Ý. Avcý, sözlerinin devamýnda ’’O sýrada
polisi aradým. Olay yerine iki
buçuk dakikada gelmesi gereken polis, 40 dakika sonra geldi. Saldýrganlar araçlarýný býrakýp kaçamadýlar. Polis ifadelerini aldýktan sonra saldýrganlar,
olay mahallinden ellerini kollarýný sallayarak uzaklaþtýlar. Çevredeki görgü þahitleri polise
ifade verdiler. Polis ‘Mahallî
mahkemeye gidip, þikâyette
bulunun’ tavsiyesinde bulundu.’’ dedi.

Saldýrgan
Baþkent Viyana’da 5 Ekim günü öðle saatlerinde, 2. Bölge
Engertstrasse üzerinde bir Türk
Haber Ajans’ý Avusturya temsilcisi M.A’nýn eþi, ýrkçýlarýn saldýrýsýna uðradý. Saldýrganlardan birinin erkek, diðerinin kadýn olduðu belirtildi. M. A’nýn
saldýrýya uðrayan hanýmý Ý. A.
olayý þöyle anlattý: ’’Oturduðum sitenin önünde, otomobilimle parktan çýktýðým sýrada
ýrkçýlarýn saldýrýsýna uðradým.
Otomobiliyle gelen saldýrgan,
otomobilimin önünde durdu.
Hýzlý bir biçimde aracýndan inerek, benim aracýmýn kapýsýný
açtý. Erkek saldýrgan elindeki
sopayla bana vurmaya çalýþýrken, kadýn saldýrgan da sözlü
olarak Türklüðümü aþaðýlayýcý
söz ve hakaretler yaðdýrdý. Aracýmýn kapýsýný kilitleyip iki yüz
metre ilerledikten sonra, tekrar
arkamdan hýzlý bir þekilde gelerek, arabayla önümü kestiler.
Bu sefer de ayný hakaretleri
tekrarladýlar. Beni, linç edil-

Saldýrganlar mahallî mahkemeye verildi
Ý. A. saldýrganlar için, 11 Ekim
2005 tarihinde mahallî mahkemeye suç duyurusunda bulundu. Avcý mahallî mahkeme salonu önünde ÝHA’yla yaptýðý
röportajda, ’’Bugün mahallî
mahkemeye gelerek, saldýrganlarý mahkemeye verdim.
Mahkeme baþvurumu kabul ederek, ileriki tarihlerde celp
mektubunun adresime gönderileceðini söyledi. Bu olayýn,
benim gibi saldýrýya uðrayanlar
için de bir örnek teþkil edeceðine inanýyorum.’’ dedi. Avcý,
konuþmasýnýn sonunda saldýrganlarýn sözlerini Türkçe olarak
anlatmak istemedi. Kendisini
ve Türklüðünü aþaðýlayýcý sözleri, Almanca olarak anlattý.
Türk muhabirine de saldýrdýlar
Saldýrgan cep telefonuyla saldýrýnýn yapýldýðý bölgeye gelen
muhabirini görüntülemeye çalýþýrken, kendisi görüntülendi.
Pis kelimeler ve hakaret dolu
sözlerle muhabie saldýrarak,
kamerasýný eliyle indirdi. Türkçe
olarak nereden öðrenmiþ ise
ýrkçý aðýr küfürlerde bulunduðu
öðrenildi.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Medyada tekelcilik ve tekseslilik...
Mustafa Sönmez
Star TV'nin Doðan Grubu'nca
alýnmasý ile yeniden gündeme
gelen medyada tekelcilik tartýþmasý, esas tehlikenin nerede
olduðu sorusunu da sordurtuyor. Evet, doðru; Star TV'yi
de bünyesine katan Doðan
Grubu'nun pazardaki payý birkaç puan daha artacak ve sektördeki egemenliði pekiþecek.
Ýyi de, bundan birkaç yýl önce,
yani Doðan'ýn yaný sýra Bilgin'in, Uzan'larýn, bankalarý batan Erol Aksoy, Kamuran Çörtük, Ceylan'lar v.b.'lerin de sektörde olduðu zamanlarda farklý
ne vardý? O zamanlar, pasta
daha çok holding arasýnda
paylaþýlýyordu da, daha demokratik, daha objektif, daha
etikçi, daha çoksesli bir medya
mý vardý?
Medyada esas sorun tekelleþmeden çok, hýzla yükselen tekseslilikte ve esas korkulmasý
gereken de tekelcilik deðil, tekseslilik. Bunu biraz daha açalým. Her ürün ve hizmet üretiminde olduðu gibi, medyada
da olmasý mukadder olan oldu
ve medya endüstrileþti, yani
metalaþtý, ticarileþti, holdingleþti. Metalaþan her alan zaman içinde rekabetten tekelciliðe doðru evrilir. Bu, bazý sektörlerde süratle olur, bazýlarýnda ayak sürür. Sektörde pazar
büyüdükçe, yatýrým artar, yatýrýmcý sayýsý artar. Rekabet, teknolojiyi davet eder ve teknolojiyi iyi kullanan, iþ örgütlenmesini iyi yapan verimliliði artýrýr,
rakibi ekarte eder, pazarýný büyütür, derken pazarýn hakimi,

giderek tek gücü olur.
Haber, düþünce, eðlence satan, ama daha çok da iktidarlara "güç" pazarlayan medyamýzda da, özellikle 1990'dan sonra
ticarileþme, endüstrileþme dev
adýmlarla ilerledi. Yazýlý basýn,
devlet tekeli kaldýrýlan elektronik basýnla bütünleþti. Dahasý,
müzikten kitaba, sinemadan
futbola varan diðer kültür alanlarý ile kaynaþtý. Bu yatay
bütünleþme, medya dýþý bankacýlýk, sanayi, ticaret þirketleri
ile entegre oldu. Böylesi grup-

larýn sahibi olduðu bir medya
dokusu ortaya çýktý.
Ayný paralelde, kamu yayýncýsý
TRT, gerçek bir kamu yayýncýsý
vasfýna kavuþturulamadý, her
geçen yýl yeni darbeler yedi, iktidara baðýmlýlýðý artýrýldý, ekonomik gücü zayýflatýldý ve etkisizleþtirildi. Baðýmsýz yayýncýlýðýn ise yerini korumasý, yenilerin sektöre girmesi ve alternatif
olmasý zorlaþtý.
Akýntýya karþý durmanýn maddi
koþullarý güçleþtirildi, umut kýrýcý bir iklim yaratýldý. Yöneticisinden en genç muhabirine
kadar medya profesyonelleri,
sendikalardan istifa ettirilerek
örgütsüzleþtirildi, baðýmlýlaþtýrýldý, uyum saðlamayan, saðlamayý reddedenler ise tasfiye edildi, iþsizlik ile terbiye edildi.
Gazete-dergi satýþ gelirlerinin
yaný sýra reklam verenlerin reklamlarý ile döndürülmeye çalýþýlan bu çarka deðirmenin suyu

yetmeyince, bu silahý kuþanmanýn bedeli olarak sübvansiyonlar aktarýldý. Bu sübvansiyonlarýn bir kýsmý iktidarlardan
alýnan rantlardan saðlandý.
Büyük sermayenin kontrolündeki medyalarda hakim olan
"ses", ne sesi olabilirdi? Tabii ki,
tüm dünyaya hakim kýlýnmaya
çalýþýlan küreselleþmeci, özelleþtirmeci, piyasacý sermaye
ideolojisinin sesi. Haberlere bu
optikten bakýlacak, yorumcular, bu dünya görüþüne ters
düþmeyenlerden seçilecek, aykýrýlar ise ayýklanacak, tecrit edilecekti ve bunlarýn hepsi
oldu.
Türk medyasýnda da, özellikle
1990 sonrasý hýzlý bir saða kayýþ gözlendi. Bir zamanlar
Cumhuriyet gazetesini yönetenlerin son 10 yýllýk serüvenlerini izleyenler bu gözleme hak
vereceklerdir. Pazara hakim ga-

zete ve televizyonlardaki tek
tük aykýrý sesler ise göstermelik, "çok seslilik" iddiasýnýn dekor unsurlarý olarak alýkonuldular ama onlar da otosansürle yaþayan rehineler haline geldiler. 1990 sonrasýnda, sermayenin medyadaki hakimiyetiyle
ya da medyanýn daha çok holdingleþmesiyle "tekseslilik" hakim oldu.
Sektöre orasýndan burasýndan
sýzabilen "baðýmsýz" gazete ve
TV'ler de var olmanýn tek yolunu bu "hakim ses"e biat etmekte gördüler. Dolayýsýyla, sektör
yeni giriþlere açýk ve hâlâ rekabetçi görünse bile, üretimin niteliði farklý deðil. Gerek reklama baðýmlýlýðýn etkisi gerekse
iktidarlarla iyi geçinmenin yolu
olarak, yeni giriþlerin topluma
sunduklarý da farklý kutudaki,
farklý isimdeki ayný deterjandan
ibarettir.
Ve bundan sonraki tehlike de
pazarý Doðan ailesinin tek baþýna ele geçirmesinden çok, bu
teksesliliðin perçinlenmesi, her
yere hakim olmasýdýr.
Esas tehlike, evet, medyada
tekelcilik deðil, teksesliliktir,
bunun boy atýp pekiþmesidir ve
buna boyun eðilmesidir. Bunun medyada çalýþanlara ve
topluma verdiði vereceði zarar,
sektörel tekelcilikten çok daha
vahimdir (www.haysiyet.com).
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Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu
5.Olaðan Kurultayý Vorarlberg’de yapýldý
Vorarlberg- Avusturya Alevi
Birlikleri
Federasyonu
(AABF) 5. Olaðan Kurultayý’ný 15-16 Ekim tarihleri
arasýnda Vorarlberg’de gerçekleþtirdi. Vorarlberg Alevi
Kültür Merkezi’nde yapýlan
kurultayda, federasyon yeni
yönetimini belirledi. Divan
kurulu seçiminin ardýndan
yapýlan oylama sonuçlarýna
göre; Mehmet Ali Çankaya
bir kez daha baþkan seçilirken, Hatice Halýcý (Viyana),
Kemal Soylu (Viyana), Gülüstan Efe (Viyana), Deniz
Karabulut (ST.Pölten), Hasan Doðan (ST.Pölten), Kazým Sýnýrtaþ (Wels), Mustafa
Kaya (Wels), Hüseyin Dinler
(Wels), Dilek Bayrak (Vorarlberg), Günal Büyükdere
(Vorarlberg) yönetim kurulu
üyeleri olarak belirlendi. Genel Baþkan Mehmet Ali Çankaya yaptýðý konuþmada,
“Çalýþmalarýmýzýn buraya
kadar olan bölümüyle, birtakým iþleri baþardýðýmýzý
sizlere açýk ve net olarak gururla söylüyorum. Ama birtakým projelerimizi hâlâ
bitirmiþ deðiliz. Onun için
biraz zamana ihtiyaç duymaktayýz. Bu nedenle buradan, iki yýl daha bu göreve
talip olduðumuzu ilan ediyorum. Bugüne dek bize
güvenenleri mahcup etmedik. Bundan sonra da alnýmýzýn aký ile mahcup etmemeye çalýþacaðýz. Bu çatý altýnda çeþitli düþüncelere
sahip canlarýmýz olabilir. Bu
gereklidir ve ayný zamanda
zenginliðimizin bir ifadesidir. Býrakýn herkes birbiriyle
tartýþsýn, ama kýrýcý ve yýkýcý
olmamak þartýyla. Ýleride
herkes belli bir noktada birleþecektir. Bunun mücadelesini veriyoruz.” dedi ve yeni
projeleri hakkýnda bilgi ver-

di. Yoðun bir ilgiyle izlenen
kurultaya; SPÖ, Yeþiller Partisi ve Ýsviçre Alevi Birlikleri
Federasyonu adýna birer
temsilcinin yaný sýra, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ve Alevilerin Sesi
Genel Yayýn Yönetmeni
Necdet Saraç da katýldý.
Avusturya Alevi Birlikleri
Federasyonu 5. Olaðan Genel Kurulu sonuç bildirgesi
þöyle:
Avusturya ABF 5.Olaðan
Genel Kurulu’nda, federasyonun eski yönetimi güven
tazeledi. Mehmet Ali Cankaya yeniden genel baþkan
seçildi.
Avusturya ABF Alevi Kültür
inancýnýn yasallaþmasý uðraþýnda baðlý dernekleri ile faaliyetlerine, federasyon tüzüðüne baðlý kalarak daha
duyarlý devam edecektir. Bu
baðlamda, Avusturya ABF’nin bir inanç kurumu olduðuna, genel kurulda onaylanan yeni tüzükte geniþçe yer
verildi. Kongrede, Alevi kurum ve kuruluþlar arasýndaki
farklý deðerlendirmelerin bir
zenginlik olarak deðerlendirilerek, konunun istismar
edilmemesi gerektiðine dikkat çekildi. Türkiye’de 15-20
milyon Alevi vatandaþ olmasýna raðmen, Alevilerin inanç hizmetlerini yasal olarak yerine getiremediklerini,
bu durumun Alevi toplumunu görmemezlikten gelmek
olduðu ve büyük bir yanlýþlýk
yapýldýðý ifade edildi. Laiklik
ilkesini anayasasýna koyan
bir ülke için bunun üzücü
olduðunu dile getiren delegeler, hükümet yetkililerinin
anayasanýn laiklik ilkesine
sadýk kalmalarýný istediler.
Türkiye’nin AB ile müzakere

sürecine girmesinde Alevi
kurumlarýn yaptýklarý katkýlara kaynakla, önümüzdeki
çalýþma sürecinde Alevilerin
istem ve taleplerinin yetkililer tarafýndan dikkate alýnmasý uðraþýnda, kardeþ kurumlarla dayanýþmada bulunmalarý görüþü benimsendi.
Avusturya ABF ve baðlý dernekler, Avrupa ve Türkiye
ölçeðinde, Alevi kültür inancý çerçevesinde yürütülen
faaliyetlere aktif destek sunar, ortak taleplerin kabullenilmesi uðraþýnda kardeþ
kurumlarla dayanýþmalarda
bulunur. Bu çerçevede; zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, din derslerinin seçmeli ve gönüllü olmasý, cemevlerinin Alevilerin ibadet yeri
olduðunun yasal güvenceye
kavuþturulmasý, Madýmak
Oteli’nin kültür-sanat müzesine dönüþtürülmesi için
mücadele eder.
Kongrede bu taleplerin yalnýzca Alevilerin talepleri olarak alýnmasýnýn doðru olmadýðý, bu vb. sorunlarýn demokratik bir Türkiye isteyen
bütün güçlerin ortak sorunu
olduðu ve ortak bir mücadeleyi de gerektirdiði vurgu-

landý. Avusturya ABF’nin
5.Olaðan Genel Kurulu ayrýca; 8 Ekim 2005 tarihinde
Pakistan’da meydana gelen
depremden dolayý Pakistan
halkýnýn acýlarýný yürekten
paylaþýr, bu konuda yapýlan
yardým kampanyalarýný destekler. Avusturya ABF, Avusturya da yaþayan göçmenlerin, dil, kültür ve inanç boyutundaki farklýlýklarýný, yaþadýklarý ülke bazýnda bir
kültür zenginliði olarak görür. Avusturya ABF, Türkiye’nin AB müzakereleri sürecinde yürütülecek faaliyetlerde, demokratik, laik çaðdaþ bir yapýlanma uðraþýnýn
açýk destekleyicisi olduðunu
kamuoyuna saygýyla duyurur.

SATILIK MARKET
14. Viyana’da Linzerstrasse üzerinde Döner,
Gýda ürünleri ve Schnitzel üzerine çaliþan
dükkanýmýzý tüm malzemeleri ile devren
satýyoruz.
• Kira 350 Brutto
• 45 m²

Tel.: 0 6 9 9 1 1 4 9 5 6 4 8
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Viyana sokaklarýndaki rezalete son
Romanya ve Bulgaristan gibi
ülkelerden gelen kiþilerce gerçekleþtirilen ve özellikle Türk
vatandaþlarýmýz tarafýndan yoðun ilgi gören “bul karayý, al
parayý” kumarý yasaklandý. Yasaðýn ihlali durumunda ise
7000 Euro’ya kadar ceza uygulanacak.
Viyana- Türkiye’de fuar alanlarýnda eðlence amaçlý oynan
“bul karayý, al parayý” oyunu
kýsa süre öncesine kadar Viyana caddelerinde kumar ve
sahtekarlýk örneði olarak sergileniyordu. Özellikle Romanya
ve Bulgaristan’dan gelen sahtekar çeteler, bu oyun ile yoldan geçenlerin aklýný çelip, onlarý adeta soyuyorladý. Bu yolla
oldukça yüksek meblaðda paralar kazanan bu düzenbazlar,
çete þeklinde organize olup
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halký kandýrýyorlardý. Zira; vaat edildiði gibi bu oyundan
para
kazanmak
çevreden geçenler
için hiç de olaðan
bir durum deðildi.
Bu kandýrmaca ve
kolay para kazanma yönteminden
rahatsýz olanlardan
gelen þikayetlerin
artmasý
üzerine
yetkililer harekete
geçti. Ekim ayý itibariyle bu oyunun
yasaklandýðýný bildiren yetkililer, yasaða uyulmamasý
halinde ise 7000
Euro’ya kadar ceza
verilebileceðini açýkladýlar.
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'Kendi kültürümüzü reddeder haldeyiz'

Son filmi 'Karþýki Pencere' ile
Ýtalya'nýn Oscar'ý mahiyetindeki
David di Donatello'dan beþ ödül alan Ferzan Özpetek Tempo'ya konuþtu
'Kendi kültürümüzü reddeder
haldeyiz.'
•
'Cahil Periler've 'Karþýki
Pencere', Türkiye'ye dair filmler
deðiller ama bir Türk yönetmenin filmleri
• Ben hep yönetmen diye düþünüyorum, ülke olarak görmüyorum olayý
• Bence 'Hamam', Türkiye için
yaptýðým çok büyük bir reklamdýr, ama bir sürü kiþi tarafýndan
hoþ karþýlanmadý
• 'Harem Suare'yi yaptýðýmda
da çok tuhaf bir tavýr vardý. Her
kapý kapatýldý. Bu yüzden Türkiye'de film yapmak, bürokratik
tavýrlardan dolayý beni korkutuyor
• 'Harem Suare' ve 'Hamam'ý
Kapalýçarþý'daki turistik olayla
karýþtýrýyorlar. Sünnete turistik
diyorlar. Biz kendi kültürümüzü
neredeyse reddeder bir haldeyiz
Tempo dergisinde, 'Kendi kül-

türümüzü reddeder haldeyiz'
baþlýðýyla yayýnlanan röportaj
þöyle:
“Kendimi dalgalara kapýlýp gitmek isteyen bir denizanasý gibi
hissediyorum.” diyor Ferzan
Özpetek. 11 dalda aday gösterildiði ve 5 ödülle döndüðü
David di Donatello töreninin
hemen ardýndan yaptýðýmýz telefon konuþmamýz biter bitmez, kendisi Sicilya'ya doðru
hareket ediyor olacak. Bir filmi
daha baþarýyla bitirmiþ bir yönetmenin hafifliði ile on yýl
sonra ilk kez tatile çýkacak.
'Karþýki Pencere' en iyi film, en
iyi erkek oyuncu (Massimo
Girotti), en iyi kadýn oyuncu
(Govanna Mezzogiorno), en iyi
müzik (Andrea Guerra) dallarýnda aldýðý dört ödül ve öðrencilerin verdiði David Scuola
ödülüyle birlikte beyazperdede
salýnadursun, yaratýcýsý da küçük tatil ödülüyle buluþsun...
Hak etti mi, etti!
Ferzan Özpetek'i sinemaya âþýk
eden ilk kadýn 'Kleopatra'. Yedi
yaþýnda annesiyle birlikte gittiði
ilk film bu. Sinema aþkýyla yanarak 17 sene geçiren Ferzan

Özpetek, yine ayný aþk sebebiyle liseyi bitirir bitirmez Ýtalya'ya
gider. Önce Perugia'da Yabancýlar Üniversitesi'nde bir yýl Ýtalyanca eðitimi alýr. Ardýndan
Roma'ya gelip Accademia Navona'da ve Accademia d'Arte
Drammatica'da sanat tarihi ve
kostüm derslerine devam eder.
Bu arada sinemacýlarla tanýþmak için kendisini gazeteci olarak takdim edip söyleþiler yapar ve birinin yanýna kapaðý atmayý baþarýr. 1982'de Julien
Beck ile 'Yaþayan Tiyatro'da
çalýþýrken sonunda esas ve
esaslý aþký sinema topraklarýna
varýr. Çizme'nin iki önemli yönetmeni, Massimo Troisi ve
Maurizio Ponzi'nin asistanlýðýný
yapmaya baþlar. Asistanlýk tecrübeleriyle iyice piþtikten sonra
ilk filmi 'Hamam'ý 1997'de yapar. Cannes Film Festivali'nde
keþfedilen 'Hamam' sonrasý,
1998'de 'Harem Suare'; gelir.
Gösterildiði tüm Avrupa ülkelerinde önemli giþe baþarýlarý
yakalayan filmin ardýndan, onu
kat kat katlayacak 'Cahil Periler'i
çeker. 'Cahil Periler'in ardýndan
da Ýtalya'nýn en önemli yönet-

menleri arasýna Ferzan Özpetek'i de katan 'Karþýki Pencere'
açýlýr. Þimdi sýra Ferzan Özpetek'le olan sohbetimizde...
-Ö
Önce sizi tebrik edelim ve
ardýndan ödüllerin Ferzan Özpetek'e ne ifade ettiðini soralým.
Ýtalya'nýn yedi-sekiz sene önce
ölen, çok eski, önemli bir oyuncusu vardý: Ugo Tognazzi. 1015 yýl önce birlikte evinde yemek yiyorduk. Yýllardýr yaptýðý
filmlerden dolayý dokuz tane
Donatello'su vardý ama benim
o akþam aklýmda kalan onun
konuþmalarý ve insani kimliðiydi. 'Karþýki Pencere'nin beþ tane
ödül almasý çok hoþ tabii; ama
ödüller gelip geçici gibi geliyor
bana. Bir yerde duruyor ve tozunu alýyorsunuz iþte. Yalnýz
bunun 'Ödüle nankörlük ediyor' gibi de anlaþýlmasýný istemem. Sadece önemli olanýn,
insanlarýn bizim üzerimizde
yarattýðý heyecanlar olduðunu
söylemeye çalýþýyorum.
- Sizin baþka ödülleriniz de var.
Tüm o ödüllerin arasýnda
Donatello'nun ayrý bir yeri olsa
gerek.
Bu, Ýtalya için çok önemli bir ödül. Ýtalya'nýn en büyük ödülü.
Ödüllerin verildiði gece, filmin
gerçekten de çok çok sevildiðini hissettim. En iyi yönetmen
ödülünü de verselerdi herhalde
bugün topa tutulurdum gibi
geliyor bana. Bir þekilde verilmemesi iyi oldu. Çünkü aþýrýya
kaçmamak gerekiyor gibi geliyor bana.
- En iyi yönetmen ödülü almamanýzda Türk olmanýzýn da
payý olabilir mi?
Zannetmiyorum ama oylarýn
hepsini ayný filme koymazsýnýz
gibi geliyor bana. Önemli olan
insanlarýn tavýrlarý ve bu da
gerçekten çok hoþtu. En iyi yönetmen adaylarý okunurken
benim için uðultulu bir alkýþ
koptu salonda. (TEMPO)
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Satýlýk daire

14. Viyana’da Missindorferstrasse
üzerindeki evimizi satýyoruz.

• WC ve duþ içindedir
• 55 m²
• 3 odalý
Tel.: 0 6 9 9 8 1 8 1 1 4 2 4

Devren satýlýk Kuaför Dükkaný
Bad Vöslau’da ana cadde üzerinde hazýr
müþterisi olan kuaför dükkanýmýzý Tüm
araç ve gereçleriyle devir ediyoruz.

• 8 koltuk
ca. 55 m²
• 3 yýkama Lavobosu
Kira 420 Brutto
• Bar
• Reception Tel.: 0676 72 061 72

Viyana’daki bir gelinin ibret öyküsü
Viyana- Yozgat doðumlu K. B.
(23), ailesi ile birlikte 7 yaþýnda
Viyana’ya geldi. Ortaokulu bitirdikten sonra bir firmada satýþ elemaný olarak çalýþmaya
baþladý. Ailesinin onayý ile üç
sene önce T.B. (25) ile evlendi.
Görücü usulü yapýlan evlilik,
2,5 ay önce eþinin kuzeni ile
kaçmasýna kadar sürdü. Türkiye’de yaþayan ve lise mezunu
olan T.B. 2002 yýlýnda babasýnýn turist olarak daveti üzerine
bir aylýk vize ile Viyana’ya geldi. O sýralarda ailesi, kendisine
K.B.’yi uygun gördü ve ailelerin
Gelinin kocasi ile kaçan C.M.
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rýzasýyla çift tanýþtý. 7 aylýk bir
niþanlýlýk devresinden sonra
çift anlaþtý ve evlendiler. Avusturya vatandaþý olan K.B. sayesinde eþi, oturum ve çalýþma
hakký elde etti. Akýcý Almancasý
ile her türlü yasal iþlemlerle
bizzat ilgilenen K.B., sadece
eþinin deðil ayný zamanda teyzesinin kýzý C.M. (19)’nin de
Avusturya’ya gelip Viyana’da
kalabilmesi için kefil olarak,
yetkili mercilere baþvurdu. Eþi
on yýllýk vizesini alana kadar evlilikleri sorunsuz geçti, bu arada bir de erkek çocuklarý oldu.
Bu mutlu tabloda eþinin on yýllýk vizeyi almasýna yakýn ters
giden bir þeyler olmaya baþladý. T.B. eþine “Senden boþanacaðým ama beklediðim bir þeyler var” demeye baþladý. Baþka
bir kadýn olduðundan þüphelenen K.B., sýk sýk görüþtükleri
teyze kýzý C.M.’ye bu durumdan bahsetti. C.M.’nin “Evet

T.’nin hayatýnda birisi var; o kiþi
benim” cevabýyla þok olan
K.B., o günden sonra ne eþini
ne de kuzeni C.M.’yi bir daha
görmedi. Büyük bir þok yaþayan K.B. ve ailesi, T.B’nin
Avusturya’da oturum hakký
elde edebilmek için K.B.’yi kullanmýþ olmasýna bir türlü akýl
erdiremiyorlar. Teyze kýzý C.M.’den gelen bu ihaneti de ayný
þekilde yorumluyorlar. Zira;
teyzesinin olumsuz þartlarý
nedeniyle kuzeni C.M. oturum
hakkýný elde edememiþ, iltica
için devlete baþvurmuþ. Ýki kere
baþvurusu geri çevrilen C.M.
henüz hala bu hakkýný elde
etmiþ deðil. Þayet T.B. ile evlendiði takdirde aile birleþiminden
dolayý vize alabilecek. Tekrar
bir birleþme olmasýnýn imkansýz olduðunu vurgulayan K.B.,
kaçak çiftin amaçlarýný elde
edememeleri için þimdilik boþanmadan yana deðil. “Beni

kullanmasý bir yana, henüz 1,5
yaþýndaki çocuðumuzun geleceðini, ilerideki psikolojisini bir
an bile düþünmeden nasýl böyle bir plan yaptýðýný hala anlayamýyorum” diyen K.B., aileleri
özellikle Türkiye’den Avrupa’ya
gelerek, kendi hayatlarýný garantiye almak için baþkalarýnýn
hayatlarýyla oynayan bu insanlara karþý uyarýyor. “Bu korkunç olay maalesef benim baþýma geldi, baþka insanlarýn
benimle ayný duruma düþmemeleri için eþ seçiminde dikkatli olmalarýný, görücü usulünden öte karþýlarýndaki kiþiyi
iyice tanýyýp evlenmelerini öneriyorum.” þeklinde konuþan
K.B. kendisinin düþtüðü bu
durumdan herkesin ibret almasý gerektiðini ýsrarla vurguluyor.
Not: Ýsimler verilmemiþtir. Baþ
harfler deðiþtirilmiþtir.
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Horlama ile ilgili bilinmesi gerekenler!
35 yaþýný aþmýþ erkeklerin %
35'i aralýklý ya da yatýþ pozisyonuna baðlý olarak sürekli horlar. Horlama erkeklerde ve þiþman kiþilerde daha sýk görülmekle birlikte, herkeste görülebilir ve zamanla þiddeti artar.
Yoðun bir günün ardýndan,
alkol kullanýlmasýndan sonra,
sýrt üstü yatarken horlamak
son derece masum bir olay.
Nefes kesilmesinin olmamasý
durumunda horlama, horlayandan çok özellikle yanýnda
yatanlar için sorun teþkil ediyor. Bu durumlarda tedavi,
horlayanlarýn isteði ile deðil eþlerinin ya da oda arkadaþlarýnýn
kararýyla ve uyku saðlýklarý için
yapýlýyor.
Ancak hemen hemen her gün,
yüksek þiddette ve uykuda
nefes kesilmelerinin eþlik ettiði
horlamalar kiþinin yaþam süresini kýsaltýyor ve beraberinde
önemli hastalýklar için risk oluþturuyor. Tedavi edilmesi gereken önemli bir saðlýk sorunu olan bu duruma “uyku apnesi”
deniyor. Gece horlarken nefesi
kesilen ve yaþý 61’ýn üstünde
olanlarýn hayati tehlike taþýdýklarý ve birçok kalp ve solunum
hastalýklarýna yatkýn olduklarý
biliniyor.
Horlamanýn, yatakta ölüm,
kontrol edilemeyen yüksek tansiyon, kalp enfarktüsü geçirme
risklerini yükselten bir durum
olabileceðinin unutulmamasý
gerekiyor.
Horlama ve uyku apnesinin
nedenleri ve tedavi yöntemleri
üzerine Kulak Burun Boðaz
Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr
Erhun Þerbetçi’nin belirttiðine
göre:
Horlamanýn yaþ ve cins ile iliþkisi vardýr:
Horlama erkeklerde, orta yaþýn
üzerinde ve kilolu þahýslarda
daha sýk görülüyor. Yaþý 30’la
61 arasý olan erkeklerin %25'inde horlama görülüyor. Yaþýn

ilerlemesi ile bu oran artýyor.
Çocuklarda da horlama olur:
Çocuklarda horlama sýk görülüyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarýnda, geniz eti ve
bademcik büyümelerinde, çocuk sinüzitlerinde ve bazý geliþme sorunlarýnda olabiliyor. Çocuklarda da horlamaya eþlik
eden soluk tutmalarý yani apneler görülebilir ki, bu durum
mutlaka gecikmeden tedaviyi
gerektirecek bir durumdur.
Horlamanýn birçok nedeni vardýr:
Horlama, hastalarýn çoðunda
yumuþak damak, küçük dil ve
bademcikler bölgesinde ya da
yutak ve dil kökünde ve burun

özellikle üst solunum yollarý
sorunu olan hastalarda daha
fazla olmak üzere yaygýn olarak rastlanýyor.
Kilo durumunun da horlama
ile iliþkisi vardýr:
Kilo fazlalýðýnda horlama daha
sýk görülüyor. Buna artmýþ olan
karýn içi yað kitlesinin aþaðýdan
akciðerleri sýkýþtýrmasý ve boyun dokularýnýn kalýnlaþmasý ile
hava çýkýþ yolunun daralmasý
neden oluyor. Uyku apnesi
hastalýðý olan kiþilerin genelde
aþýrý kilolu olduklarý görülüyor.
Kadýnlar, hamile kaldýktan sonra horlamaya baþlayabilir:
Kadýnlarýn %23'ü hamile kaldýktan sonra horlamaya baþlýy-

ya da geniz boþluðundaki daralma ve týkanýklýklar nedeniyle
oluþuyor. Bazý yüz ve çene kemiklerinin yapýsal sorunlarý ve
nörolojik sorunlarda da olabiliyor.
Alkol horlamaya neden olabilir:
Aðýr ve alkollü bir akþam yemeðinden sonra horlama görülmesi alýþýlmýþ bir þey. Bu duruma midenin dolu olmasý ve
kaslarýn gevþemesi nedeniyle

or. Hamileyken horlayan kadýnlarýn %10'unda loðusalýk öncesi kriz baþlangýcý olan “preeclampsia” olayýna rastlanýyor.
Bu kadýnlar horlarken tansiyonlarý yükseliyor, bunun sonucu olarak da hem anne hem de
bebek solunum yetersizliði
çekiyor.
Horlama cinsel hayatý olumsuz
etkileyebilir:
Yapýlan araþtýrmalar, horlama

sorunu yaþayanlarýn yüzde
25'inden fazlasýnýn “çok nadir”
cinsel iliþkiye girebildiðini ortaya çýkardý. Horlama sorunu
yaþayanlarýn yüzde 61'i eþleri
tarafýndan baþka odada uyumaya zorlanýyor.
Araþtýrma sonuçlarý, çiftlerin
yarýsýndan fazlasýnýn, horlama
nedeniyle ortalama ayda bir
kereden bile az cinsel iliþkiye
girdiðini gösteriyor. Horlama
çiftler arasýnda büyük tartýþmalara hatta boþanmalara bile
neden oluyor.
Uyku apnesi hastalýðý:
Eðer horlamakta olan hastalarda en az 10 saniye süren soluk
kesilmeleri de görülmekte ise,
bu durum basit bir horlama olmaktan çýkýyor ve “uyku apnesi” denilen ciddi bir hastalýk
olarak tanýmlanýyor. Apneler sýrasýnda kan oksijen düzeyi azalýyor ve kalp, beyin gibi hayati
organlar oksijen sýkýntýsýna düþüyorlar.
Uyku apnesi hastalýðýnýn belirtileri:
Þiddetli horlama, uykuda soluk
tutmalarý, hiç dinlenmemiþ gibi
yataktan kalkma, gündüz uyuklamalarý, aþýrý kilo alma ve
tüm çabalara karþýn kilo verememe.
Uyku apne oraný yüksek ise
durum ciddi olabilir:
Eðer apne indeksi dediðimiz 1
uyku saatinde saptanan apne
oraný yüksekse durum ciddi
kabul ediliyor.
Uyku apnesinin teþhisi:
Eþlerinin “apne” tanýmladýðý
hastalar, mutlaka KBB muayenesinden geçmeli. Ciddi apne
hastalýðý yönünde bulgusu
olan hastalar, uyku laboratuvarlarýna gönderiliyor. Otel
odasý gibi hazýrlanmýþ bu laboratuvarlarda hastanýn gecelemesi isteniyor ve sabaha kadar
olan uykusu incelenerek apne
indeksi ve diðer bazý önemli
ölçüler belirleniyor. Taný bu
araþtýrma sonucu kesinleþiyor.
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Güney Kýbrýs Rum Kesimi, Türk dostu Rum yönetmenin

ANASINI AÐLATIYOR
Güney Kýbrýs Rum Kesimi’nde yaþayan yönetmen Antonis Angastiniodis, Kýbrýs katliamýný açýða
çýkarýp, bütün bir toplumun hafýza kaybýna karþý savaþ verirken; Türk dostu Rum yönetmene,
Rum Kesimi cehennemi yaþatýyor.
Lefkoþa- Lefkoþa’daki Atatürk
Kültür Merkezi’nin salonunun
duvarýnda dev boyutlu bir Türk
bayraðý asýlý. Bayraðýn parlak
kýrmýzý rengi sahneye hâkim olmuþ. “Benim” diyen her Yunanlý için acý veren bir görüntü.
Ancak Antonis Angastiniodis,
geçen asýrlarda baþlamýþ ve korunup gözetilerek günümüze
kadar gelmiþ düþmanlýklarla
hiç ilgilenmiyor. Hem de Kýbrýs’ta, Türk ve Rum halklarýnýn
bir duvarla birbirlerinden ayrý
yaþadýklarý yerde. Fýrtýna gibi
sahneye çýkýyor ve inanýlmaz
bir hareket yapýyor: Yemin etmek için elini Türk bayraðýna
koyuyor. Türk bayraðýnda bir
Yunanlýnýn eli. Skandal yaratacak bir olay! “Artýk birlikte huzur içinde yaþamamýzý istiyorum.” diyerek seyircilerine sesleniyor Tony. “Kanlý geçmiþi açýða çýkarýp gerçekleri dile getirelim ki, özür dileyebilelim.”.
Tony o akþam elinden geleni
yapýyor. “Kanýn Sesi-Selden’i Arayýþ” adlý filmi ilk kez kamuoyuna gösteriliyor. Kýbrýs Rumlarýnýn 1974’te Türk yurttaþlarýna
yaptýðý soykýrýmýn belgeseli,
dokunaklý, çaðdaþ bir tarih
parçasý. Tony, bu filmle Rum
tarafýnýn yýllardýr inatla sözünü
etmediði bir konuya deðiniyor.
Filmin bu ilk gösterimine tek
bir Rum bile gelmemiþ. Tony,
kendi seçimi olan “barýþ öncülüðü” yarýþýný yine tek baþýna
götürmek zorunda kalýyor.
Tony, durup dinlenmeden sahnenin bir ucundan öteki ucuna
koþuyor, seyircilere yalvarýrcasýna kollarýný uzatýyor. Sesi salonun her köþesinde yankýlanýyor
ve durmadan yeni örnekler ve-
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rerek, dinleyenleri iyi niyetine
inandýrmak çabasýyla gittikçe
yükseliyor. “Kýzým Kýbrýslý bir
Türk ile evlenmek istese çok sevinirim – bütün Kýbrýslý Rum
dostlarýmý düðüne davet ederim.” Kýzý henüz bir yaþýnda.
Tony iyimser bir insan, dünyayý
düzeltmek isteyen, gözünü bile
kýrpmadan “Evlenene kadar
her þey yoluna girer.” atasözüne inanan biri.
Adanýn kuzey bölümünün baþkentindeki bu büyük gösterisinden güneydekilerin haberi
bile olmuyor. Güneyde, AB
üyesi Kýbrýs Rum Kesimi’nde,
Tony’nin Kýbrýs tarihinin rahatsýz edici yönlerini gösteren filmi, medyanýn kendi kendine
uyguladýðý sansürün kurbaný
olmuþ. Kamu kuruluþu olan
CyBC dahil bütün televizyon istasyonlarý bu belgeseli yayýmlamamak için ciddi nedenler ileri

sürmüþler: “Film elimize geçmedi, müdürün henüz filmle ilgilenecek vakti olmadý, yayýn
süremiz kýsýtlý, ifade tarafsýz
deðil…”
Düþ kýrýklýðýna uðrayan yönetmen bunlarý duyunca parlýyor:
“Deli saçmasý! Katliamý otuz
yýldýr gizli tutuyorlar, þimdi de
bana tarafsýz olmadýðýmý söylüyorlar. Türk iþgalinde ortadan
kaybolan Kýbrýslý Rumlarla ilgili
yüz film çevirdiler, ben karþý tarafý yansýtan bir film yapýnca
taraflý mý oluyorum?”
Tony, tezini neredeyse kendinden geçercesine savunuyor.
“Karakteri bu,” diyor eþi Christiana anlayýþla. “Örneðin, üç yýl
önce Che Guevara’yla ilgilenmeye baþladý, araþtýrdý, okudu,
neredeyse film çevirmek için
Küba’ya gidecekti. Sonra birden ilgisini kaybetti.” Ama
Christiana’nýn sözlerine bakýlýr-

sa bu sefer durum farklý. “Bu
sadece aykýrýlýk, ilginçlik deðil.
Bu konuda çalýþmalarýnýn ucu
hepimize dokunuyor.” Ayaklarýnýn dibinde oynayan kýzý Nepheli’ye kaygýyla bakýyor “Ben
sonuçtan korkuyorum.”
Demokratik koþullarda yaþayan
biri için paranoyak sayýlabilir
bu sözler. Oysa Tony’nin köpeðini zehirleyenler, belki de gerçekten geçmiþi fazla kurcalamamasý gerektiðini anlatmak
istiyorlardý onu. Yol kenarýnda
durduðunda sivil polislerin onu
neden durduðu ve kimlerle yolculuk ettiði hakkýnda uzun uzadýya sorgulamalarý belki sýradan bir kontrol deðildi. Kameramanýnýn neden iþ bulamadýðýný kim bilebilir? Olumsuz cevaplarýnda, “Kusura bakma,
ama bize göre fazla Türk dostusun” diye yazamýyorlar ki!
Bu küçük düþürücü belgeseli
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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güneyde kimse görmedi, sadece birkaç gazete son derece
mesafeli olarak filmin varlýðýný
bildirdi. Proto radyo istasyonunun sunucusu bu tür bir haberi okuduktan sonra dinleyicilerini tarihe sürülen bu küstahça
leke konusunda tartýþmaya çaðýrdý. Kahvehane sloganlarý kimsenin haberi yok, ama herkesin beyan edeceði bir fikri
var- hiç de gönül okþayýcý deðil.
Tony’nin kahvede duyduklarý
tepesini attýrýyor. “Türk köpeklerini mi öldürmüþler? Bravo,
hak etmiþlerdir!” Tony, o zamandan beri böyle geleneksel
erkek toplantýlarýndan uzak
duruyor ve akþamlarýný evinde
geçirmeyi yeðliyor. “Her ýrkçý
budalayla kavga edemem.”
Oysa Tony aslýnda saðcýlarýn
cephesinden geliyor. “Eskiden
ulusçuydum.” diye itiraf ediyor
þaþýrtýcý bir deðiþim geçiren
genç adam. “39 yaþýndayým,
kendimi bildim bileli kafalarýmýza Yunanlýlarýn görüþünü iþlediler: Adanýn bölünmesinin
suçlusu sadece 1974 yýlýndaki
Türk iþgalidir. Ýþte o kadar!
Ama kimse bize daha önce de
Türk azýnlýðýn kýyýmdan geçirildiðini, Türklerin 1964’ten beri
kuþatýlmýþ bölgelerde yaþadýðýný, 1974’te Türk ordusunun
adaya giriþinde bizimkilerin kadýn, çocuk, ihtiyar demeden
Türkleri rehin alýp öldürdüklerini anlatmadý.”
Tony’nin gözleri yaþarýyor bunlarý söylerken. Sahnede deðil,
þov yapmýyor. Filmin çekiminde
katliamdan kurtulan bir avuç
insanla yaptýðý röportajlarý hatýrlayýnca aðlamaya baþlýyor.
“Türk ordusu yaklaþýrken biz
erkekleri kamyonlara doldurdular.” diye anlatýyor Atlýlar
Köyü’nden Ali Faik, sesi titreyerek. “Geri döndüðümde ailemi
aradým. Kimse kalmamýþtý. Karýmla üç çocuðum vardý, en küçük kýzým Selden daha 16 günlüktü. Sonralarý hepsini bir toplu mezarda buldular. Rumlar,
izlerini yok etmek için cesetleri
buldozerle sürmüþler.” Cesetler
daha sonra UN ve uluslararasý
basýn mensuplarýnýn huzurunYENÝ VATAN GAZETESÝ

POLÝTÝKA

Güney Kýbrýs Rum Kesimi’nde yaþayan yönetmen
Antonis Angastiniodis, Kýbrýs katliamýný açýða çýkarýp, bütün bir toplumun hafýza kaybýna karþý savaþ
verirken; Türk dostu Rum yönetmene, Rum Kesimi
cehennemi yaþatýyor.
da toplu mezardan çýkarýldý.
Atlýlar’da ve komþu köyler
Murataða ile Sandallar’da kýsmen deforme olmuþ toplam
126 ceset bulundu. Bir kadýn
bebeðini kollarýnda tutuyordu.
“Toplu mezarlarý gösteren dev
boyutlu bir duvar resmini adanýn kuzeyinde ilk kez gördüðümde, her Kýbrýslý Rum gibi
ben de ‘Türk propagandasý!’
diye düþünmüþtüm,” diyor
Tony. “Ama sonra yaþlý Türklerden bu hikâyeleri dinledim.
Bizim kahvedeki ve ailemdeki
yaþlýlara ‘Doðru mu bunlar?’
diye sordum. Kimse bu konuda
konuþmak istemedi. Kimse olanlarý hatýrlayamadý. Düþünebiliyor musun?” Unutkanlýk,
yalnýz gizlilik içinde geliþen bir
görüngü deðil. Geçen yýlýn Eylül ayýnda Cumhurbaþkaný
Tassos Papadopulos, Arap gazetelerinden Khaleej Times ile
yaptýðý söyleþide, 1963 ile
1974 arasýnda Kýbrýslý Türklerin
öldürüldüðünü kabul etmedi.
Dik baþlý Kýbrýs vatandaþý Tony,
Don Kiþot’a taþ çýkaracak bir
inatla olaylarýn aslýný araþtýrmaya giriþti. Parasýz, malzeme-

siz, þan ve þerefe ulaþmak
umudundan yoksun olarak
bulmacanýn parçalarýný bir araya getirmeye baþladý. Kuzey
Kýbrýs Üniversitesi’nin medya
merkezinden bir kamerayla
teknik destek saðladý. Akýllara
durgunluk veren bu gerçeklerle
güneydeki yurttaþlarýný aydýnlatmak istiyordu -ancak Kýbrýs
Rum kamuoyu, geçmiþteki sorunlarýn çözülmesi gibi rahatsýz
edici bir konuyla ilgilenmedi.
Buna karþýlýk Türk gazeteleri,
düþman cephesinden gelen bu
bayraktarýn adeta üstüne atladýlar.- Tony, Hürriyet Gazetesi’nin birinci sayfasýnda yer aldý, filmi BRT televizyonunun en
gözde yayýn diliminde gösterildi. Bütün bunlar, Rum tarafýnýn
güvenini arttýrmaya yardýmcý
olmadý. Ama Tony’nin dik baþlýlýðýný arttýrdý. “Ben yarým yamalak iþ yapmam.” diyor Tony.
“Bu filmin ufak kulüplerde oynatýlmasý neye yarar? Konunun
önünde sonunda kamuoyunda
tartýþýlmasý gerekir. Bizim televizyon istasyonlarýmýz belgeselimi yayýnlamak istemezlerse
ben de filmi bütün Avru-
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pa’daki uluslararasý festivallere
gönderirim. Böylece gerçekler
ülkemize dýþarýdan gelmiþ olur,
o zaman da kimse bunlarý duymazlýktan gelemez.” Tony, sözlerini vurgulamak için önündeki kendine ait olmayan bir masaya vuruyor. Dört aydýr karýsý
ve kýzýyla kayýnpederinin evinde oturuyor. Ýþi olmadýðý için
ayrý ev tutacak parasý da yok.
“Son iþimde býçak kemiðe dayandý. Hangi projede çalýþtýðým
duyulunca iþ arkadaþlarýmýn
her gün ýrkçý taþlamalar yapmalarýna dayanamadým.” Kendi inançlarýnýn kurbaný olan adam, inatçý bir hareketle yüzünü perdeleyen siyah saçlarýný
geriye atýyor. Daha iyi bir
yaþam uðruna ödün vermemek
yeminini her gün ayna karþýsýnda bir kez daha hatýrlamak için
artýk saçýný kestirmemeye karar
vermiþ.
Tony, güneyde kendisini engelleyen ve sýkýþtýran bilgisizlikten
gereken sonuçlarý çýkarmýþ. Varýný yoðunu toplamýþ, adanýn
güneyine sýrt çeviriyor. “Eþim
ve kýzýmla kuzeye taþýnýyorum.” Magosa Üniversitesi
yönetmene medya merkezinde
bir yýllýk sözleþme önermiþ. Ayrýca bir lojman ve bundan sonraki projeleri için istediði gibi
kullanabileceði teknik donaným. Rum yurttaþlarýnýn gözünde Tony böylece tam bir vatan haini olacak.
Ulusçularýn öç amacýyla saldýrý
düzenlemesi tehlikesi Tony’i
sadece güldürüyor. O, düþüncelerini cesaret, dikkatsizlik ve
kaygýsýzlýk karýþýmýyla kamuoyuna duyuruyor. Bundan sonraki projesi, Kýbrýslý Türklerin
öldürdüðü Kýbrýslý Rumlar konusunda bir film çevirmek.
Hem de Türk kesiminin maddi
olanaklarýna dayanarak. “Bakalým Türkler ne ölçüde demokratik. Bu filmden sonda onlar
da beni kendi yurttaþlarým gibi
dýþlarsa, o zaman iki sýnýr arasýndaki tampon bölgeye taþýnacaðým. Ait olduðum yerde,
Yeþil Hat’ta oturacaðým, çünkü
ben ne Rumum ne de Türk.
Ben Kýbrýslýyým!”
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Sunuculara “Sunuculuk
Belgesi” alma
zorunluluðu getiriliyor.
CHP, Türkçe'nin kullanýmý ve
yabancý dil öðrenimi ile ilgili
kanun teklifini, TBMM Baþkanlýðý'na sundu. Teklif, radyo
ve televizyonlarda spikerlik ve
sunuculuk yapanlarýn, Türkçe'yi yanlýþsýz telaffuz ettiklerini gösterir “Sunuculuk Belgesi”ne sahip olmalarýný zorunlu
hale getiriyor. Kanun teklifine
göre, söz konusu belgeyi
“Sunuculuk Belgesi Kurulu”
verecek. Kurul, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu'nun seçeceði 3, Devlet Tiyatrolarý'nýn
seçeceði 2, üniversitelerin
“Türk Dili” bölümlerinden
YÖK'ün seçeceði 2, RTÜK'ün
seçeceði 1, TRT'den 1, Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti'nden 1,
Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nden 1 kiþi olmak üzere, toplam 11 üyeden oluþacak.
(DKM)
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Çin Yüzyýlý baþladý!
Dünyada ABD hakimiyetinin
bittiðini Amerikan Newsweek
tüm verileriyle ortaya koydu.
Birkaç ay öncesine kadar Çin
mallarýnýn dünyayý istila edeceði konuþuluyordu. Artýk tahmin yapma dönemi bitti. Geleceðimizi Çin kontrol edecek.
Amerikan Newsweek Dergisi,
dünyanýn en hýzlý büyüyen ekonomisine sahip olan Çin'in,
ABD'ye rakip küresel bir güç
haline geldiðini ve Çin
Yüzyýlý'nýn baþladýðýný yazdý.
Newsweek'in baþyazarý Fareed
Zakaria tarafýndan kaleme alýnan analizde, baþta ABD olmak
üzere, dünya ülkelerinin dýþ
politikalarýný belirlerken, Çin'i
göz önünde bulundurmasý

gerektiði vurgulanarak
"Geleceðimizi
Çin kontrol
edecek."
yorumu yapýldý.
"Çin Yüzyýlý"
baþlýðýyla
Newsweek'in
kapak konusu
olan yazýda,
Çin'in nasýl bir
küresel güç
haline geldiði
ve
Pekin
yönetiminin
bundan sonraki hedefleri
de anlatýldý.

Kronen Zeitung: “AB skandalý: Politikacýlar çaresiz.
Avusturya’da imza kampanyasý mý yapýlacak?”
Viyana- Tirajý günde 1 milyon
240 bin olan Kronen Zeitung
Gazetesi’nde geçtiðimiz günlerde yukarýdaki baþlýk altýnda
yayýmlanan, Brüksel /Viyana çýkýþlý ve Kurt Seinitz imzalý yazýnýn Türkiye ile ilgili bölümünün
çevirisi þöyledir:
FPÖ imza kampanyasý baþlat-

mak istiyor.
FPÖ, fýrsat bu fýrsattýr deyip,
Avusturya’da
Avrupa
Anayasasý konusunda bir halk
oylamasý yapmak için bir imza
kampanyasý
baþlatýp,
“Türkiye’nin AB’ye katýlýmý
aleyhinde ve tarafsýzlýðýn
muhafaza edilmesi lehindeki
siyasi baskýyý artýrmak istiyor.

Yeni bir dergi, “Yeni”!
Almanya- Osman Çutsay’ýn yayýna hazýrladýðý, Yeni Dergisi’nin birinci sayýsý çýktý.
Hüseyin Mor
Osman Çutsay’ýn yayýna hazýr
ladýðý Yeni Dergisi’nin birinci
sayýsý çýktý. Çutsay’ýn ‘Neden
Yeni’ yazýsý, derginin çýkýþ manifetosu niteliðinde. 240 sayfa
hazýrlanan Yeni, günümüze ha
kim olan tekelci medya hol
dinglerinin çýkardýðý edebiyat

dergileri ile farkýnýn altýný çizerek, bu edebiyat çevreleri ile
mücadele için çýkýyor ve Türk
aydýnlanmasýný ve solu öne çýkaran, Türk gericiliðine karþý olan yaklaþýmý ile de dikkat çekiyor. Osman Çutsay’ýn yazýsý
ve tavrý çok net; Türk edebiyatýndaki çölleþmeyi ve tekellerin
yarattýðý edebiyat star siste-

mini ortadan kaldýrmak.
Derin bir birikime sahip olan
ve daha önce de Edebiyat
Dostlarý Dergisi’nin kadro
sunda yer alan, Türk edebiyatýnýn genç kuþak eleþtirmeni
Çutsay ve ekibinin, Yeni’de
söyleyecek çok sözü var.
Yeni’ye yeni yayýn hayatýnda
baþarýlar dileriz.
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GAZÝ KAÞAR
TAT, K A L Ý T E v e Ç O K Y Ö N L Ü O L M A N I N A R K A S I N D A K Ý Ý S Ý M
Çok çeþitliliði ile Avrupa´nýn en çok satan Türk kaþar peynirine söylenecek hiçbir söz bulunamýyor. GAZÝ KAÞAR
peyniri inek sütünden yapýlýp eski Türk usulüne göre imal
ediliyor. Tadýnýn hafif tuzlu olmasý, güçlü ve baharatlý lezzetini de ortaya çýkartýyor.

GAZÝ KAÞAR peynirini üç farklý boyutta sunuyor: GAZÝ
KAÞAR peyniri Süpermarketlerde 500 gram, 900 gram ve
kýsa bir süreden beri ufak paketi olan 250 gramlýk kalýplarda bulunuyor. Böylece her boydaki peynirleriyle GAZÝ
firmasý, piyasaya uyumlu, müþterilerine karþý samimi,
ünvanýna da sadýk kalýyor.

GAZÝ KAÞAR´ýn tadýna sadece soðuk olarak deðil, ayný
zamanda sýcak yemeklerde veya ýzgarada piþirildiðinde de Sizlere GAZÝ KAÞAR peyniri ile hazýrlanan ve tadýna doyavarabilirsiniz. GAZÝ KAÞAR yemeklere tarifi imkansýz bir mayacaðýnýz bir kaç yemek tarifesi sunmak istiyoruz.
lezzet katýyor.
Sebze sevenlere:
Aðzýnýn tadýný bilenlere:
Kaþarlý sebze yemeði (2-3
3 kiþilik)
Kaþarlý ve Kremalý Sýðýr Madalyon (2 kiþilik)
Malzemeler:
250 gr. kadar rendelenmiþ GAZÝ KAÞAR , 1-2 adet patlýcan (ortaboy), 1-2 adet kabak , 1 domates,
2-3 ortaboy patates, 2-3 ortaboy havuç, taze maydonoz,
karabiber, 2 yemek kaþýðý kadar salça,
250 gram kaymak, 100 gr. Marscarpone, sývý yað, tuz, su

Malzemeler:
Yak. 4-6 dilim GAZÝ KAÞAR
Yak. 4-6 dilim parça sýðýr eti
Yak. 100 gr. Krema (Créme fraîche)
Sývý yað, tuz, su.
Hazýrlanýþ süresi: yak. 30 dakika

Hazýrlanýþ süresi: yaklaþýk 50 dakika
Patlýcanlarý, kabaklarý, domatesi ve Havuçlarý iyice yýkayýn.
Daha sonra bunlarý orta kalýnlýkta (yak. bir santimetre)
dilimleyin. Patatesleri de kabuðunu soyduktan sonra ayný
þekilde orta kalýnlýkta dilimleyin. Yemeði piþireceðiniz tepsinin içini yaðlayýn. Bir baþka kabýn içerisinde kaymaðý,
Marscarpone´yi, salçayý, üç kaþýk rendelenmiþ GAZÝ
KAÞAR peynirini ve yak. 3-4 yemek kaþýðý sývý yaðý ile iyice
karýþtýrýn ve çok az tuz katýn (gerekirse biraz su ile hafif
inceltebilirsiniz). Dilimlenmiþ sebzeyi de içine katýn. Biraz
karabiber ve ince doðranmýþ taze
maydonuzu da ilave ederek çok
iyi þekilde karýþtýrýn.
Karýþtýrýlmýþ sebzeleri yaðladýnýz tepsinin içine yayarak
üzerini iyice GAZÝ KAÞAR
peyniri ile kapatýn. Isýtmýþ
olduðunuz fýrýna tepsiyi sürün ve
220 ºC yaklaþýk
30-40 dakika piþirin.

Yaðý tavada iyice ýsýtýn. Parça sýðýr etlerinin her iki tarafýný
tavada yak.1-2 dakika kadar hafif kahverengi olana
kadar kýzartýn. Etin içinin kýrmýzý kalmasý gerekiyor. Daha
sonra biraz tuzlayýn. Kýzarmýþ parça etleri yaðlanmýþ tepsiye dizin ve her birinin üzerine birer adet dilimlenmiþ
GAZÝ KAÞAR peynirinden koyun.
Soðumaya býrakýlan tavanýn içine krema, tuz ve bol miktarda karabiber koyarak, sosu tavanýn içindeki yað ile iyice
karýþtýrýn. Daha sonra bunu tepsinin içinde bulunan parça
sýðýr etlerinin üzerine dökün. Isýtmýþ olduðunuz fýrýna tepsiyi sürün ve 220 ºC ýsýda yaklaþýk 15-20 dakika piþirin.
Servis önerisi: Pilav ve makarna ile servis yapýlacaðý gibi
salata ile de yapabilirsiniz.
Öneri: GAZÝ KAÞAR peyniri ayný zamanda sade olarak
pide içerisinde de çok lezzetli. Özellikle domates, maydonoz, salam, turþu ve hafif tuzla lezzetine doyum olmuyor.
Sonuç olarak: GAZÝ KAÞAR Peyniri sadece GAZÝ´nin diðer
ürünleri gibi tadýna doyum olmayan özel bir ürün olarak
deðil, çok yönlü kulanýlabilir olmasý açýsýndan da farklýlýðýný kanýtlýyor.

Sayý 61

POLÝTÝKA

Sayfa 41

Slovaklar ile Çekler, Türkleri ve eski Yugoslavya
vatandaþlarýný geride býrakacak!
Avusturya Ekonomi Bakaný Bartenstein: “Çek ve Slovaklar için geçiþ süresi üç yýl uzatýlacak”
Viyana- Ýþçi Odasý ve sendikalar
huzursuzluk belirtileri göstermeye baþlamýþken, Ticaret Bakaný Martin Bartenstein kesin
kararý açýkladý: “Geçiþ süresi üç
yýl uzatýlacak”. Baþka bir deyiþle, yeni AB ülkelerinden gelen
çalýþma gücü, en erken 2009
yýlýna kadar herhangi bir engelle karþýlaþmadan Avusturya’ya
girebilecek. Bu tarihte Avusturya’daki iþsizlik oranýna göre,
sürenin limite kadar kullanýlarak 2011 yýlýna kadar uzatýlýp
uzatýlmayacaðýna karar verilecek.
Avusturya’da iþsizliðin rekor
düzeye ulaþmasý ve Almanya’dan gelen iþçi akýný karþýsýnda iþ piyasasýnýn zamanýndan
önce açýlmasý siyasal açýdan intihar anlamýna gelecekti. Ancak geçiþ süresinin gerçekten
gerekli olup olmadýðý konusundaki fikirler oldukça farklý.
Süreye karþý çýkanlar, doðudan
gelen migrasyon baskýsýnýn AB
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geniþlemesinden önce tahmin
edilen boyutlara ulaþmadýðýný
ileri sürüyor.
Bilanço
Ýþ Bulma Kurumu (AMS) Yabancý Ýstihdam Bölümü Þefi
Michaela Lobner, geçiþ süresi
uygulamasýný doðru buduðunu belirtti. Lobner, “Yeni AB
ülkeleri yurttaþlarýndan her
gün çok sayýda baþvuru alýyoruz” diyerek, bu ülkelerde Avusturya’da çalýþmak isteyenlerin sayýsýnýn yüksek olduðunu
vurguladý. Lobner, tahminlerin
aksine, doðudan Avusturya’ya
gelip çalýþmak isteyenlerin birinci derecede üniversite mezunlarý deðil, “vasýfsýz denebilecek iþçiler” olduðunu ve inþaat alanýnda, tarýmda, ev hizmetleri ve çocuk bakýmýnda çalýþmak istediklerini açýkladý.
European Citizen Action Service (EACS) tarafýndan yapýlan
araþtýrmada da yeni AB ülkele-

rindeki iþ göçü isteði incelendi.
Araþtýrma sonuçlarýna göre, 1
Mayýs 2004 tarihindeki AB geniþlemesinden sonra çalýþmak
üzere 175.000 kiþinin Ýngiltere’ye, 85.000 kiþinin Ýrlanda’ya
ve 21.800 kiþinin Ýsveç’e göç
ettiði açýklandý. Ýrlanda’ya
85.000 kiþi göçtüðüne göre,
geçiþ süresi olmasa Avusturya’ya kaç kiþi gelirdi?
“Bratislava, Viyana’ya Dublin’den daha yakýn,’ dedi Bartenstein. Ancak Ýrlanda, AB geniþlemesinden önce doðudan iþgücü temin etmek için giriþimlerde bulunmuþtu. Ýngiliz süpermarket zincirleri de, Polonya gazetelerine ilan vererek eleman arýyorlar. Avusturya’nýn
aksine her iki ülkede de ekonomi hýzla geliþmekte bulunuyor.
“Avusturya’da geçiþ süresinin
kaldýrýlmasý öncelikle yabancýlar kesimindeki iþsizlik oranýný
arttýrýr,” dedi Lobner. Lobner’in
ifadesine göre Slovaklarla Çek-

ler, Türkleri ve eski Yugoslavya
vatandaþlarýný geride býrakacak.
Yasa açýklarý
Geçiþ süresine raðmen Avusturya iþ piyasasýnýn yabancýlara
sýkýca kapalý olduðu söylenemez. Macaristan ile Avusturya
arasýnda karþýlýklý sýnýr ötesi çalýþma (pasavan) ve stajyer anlaþmasý bulunuyor. Macarlar,
2000 kiþiyle sýnýrlý pasavan olanaðýna büyük ilgi gösteriyor,
ancak 1800 kiþilik stajyer kontenjanýnýn sadece 335’ini kullanýyor. Stajyer kontenjanýndan
yararlanmak için belli bir öðrenim düzeyine sahip olmak gerekiyor. AB geniþlemesinden
sonra, Doðu Avrupa’dan gelip
Avusturya’da çalýþan pasavan
sahipleri, sezonluk iþçi ve kalifiye elemanlarýn sayýsý 4700 kiþi
artmýþ bulunuyor. Avusturya’da bir yýl kalanlar için ise doðu
sýnýrý otomatik olarak açýlýyor.
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1000 m2’lik tamirhane
18 senedir otomobil sektörü
üzerine Avusturya menþeyli bir
þirkette çalýþtýktan sonra, kendi
iþ yerini açmaya karar veren
Mustafa Koza, 2 senedir Viyana’ya yaklaþýk 15 km uzaklýktaki Seyring’de kendi tamirhanesini kurdu. Ýþ yeri yaklaþýk
1000 m2 olup, otomobil üzerine boya, tamir, kaporta,
alým, satým, takas, yedek parça
ve servis gibi hizmetler veriyor.
Kendisiyle yaptýðýmýz görüþmede Mustafa Koza bize þunlarý söyledi: “Ben mesleði A-

vusturya da öðrendim ve 2
senedir kendi þirketimi iþletiyorum. Daha önce iþçi olarak
çalýþtýðým þirketteki sistemin ve
disiplinin aynýsýný buraya getirdim. Þu an þirketimde 8 kiþilik
bir ekibim var. Koza’ya gelen
her marka araç sunduðumuz
hizmetlerin hepsinden faydalanabilir. Müþterilerimiz eðer
isterlerse sergimize aracýný
býrakýp istediði fiyata satma
imkanýný da bulabilir. Hizmetimizde güven en büyük gücümüzdür.”

Mustafa
Koza

Wonne 1 yaþýnda

Gülfidan Gürbüz

5. Viyana’da bir senedir faaliyet gösteren Wonne Mobilya
birinci senesini baþarýyla bitirmenin mutluluðunu müþterileriyle paylaþmak isteyen Wonne
Mobilya, bu sebeple 15 Kasým 2005 tarihine kadar tüm
ürünlerinde %10 indirim uyguluyor.
Hem birinci yýldönümleri hem
de indirim dolayýsýyla yaptýðýmýz görüþmede Gülfidan Gürbüz, Wonne Mobilya ile ilgili
bize þu bilgileri aktardý: “Mo-

bilyalarýmýzýn hepsi Türkiye’den gelmektedir. Mobilyalarýn
yaný sýra ev tekstil ürünlerimizle de ihtiyaç sahibi tüm müþterilerimizin hizmetindeyiz.
Önümüzdeki günlerde Türkiye’den sonbahar kreasyonlarýmýz gelecek, tüm müþterilerimizi hem %10’luk indirimimizden faydalanmaya hem de
yeni ürünlerimizi görmeye davet ediyoruz.” Wonne’nin
müþterileri arasýnda Avusturya’lýlarda var.

Lezzet burada!
Ýki senedir 15. Viyana’da faaliyet gösteren Fýrat Fýrýncýlýk
leziz ürünleriyle müþterilerinin
beðenisi kazanýyor. 16 senedir
fýrýncýlýk sektöründe çalýþan ve
7 senedir de kendi fýrýnýný iþleterek sektöre hizmet etmeye
devam eden Fikret Fýrat, kendisiyle yaptýðýmýz görüþmede
Fýrat Fýrýncýlýk ile ilgili bize þunlarý aktardý: “Temiz, hijyenik ve
lezzetli üretim her zamanki
amacýmýz ve bunu da baþardýðýmýza inanýyorum. Müþte-

rilerimiz fýrýnýmýzdan börek,
tatlý, kuru pasta, etli pide, lahmacun, pide ve ekmeðin yaný
sýra, lezzetli tulumba tatlýlarýný
da bulabilir. Herkesi lezzetle
hijyenin birleþtiði, güleryüzlü
çalýþanlarýyla sizi karþýlayacak
olan Fýrat Fýrýncýlýk’a bekliyoruz. Her þey müþterilerimize
daha iyi hizmeti sunmak için.”
Fýrat Fýrýncýlýðýn ürünlerini Türk
vatadaþlarý tazeliði ve kullandýðý saðlýklý malzeme nedeni
ile özellikle tercih ediyor.

Fikret Fýrat
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Oruk kebabý
Oruk kebabý
KAÇ KÝÞÝLÝK: 4-6
HAZIRLAMA SÜRESÝ: 40 dk
PÝÞME SÜRESÝ: 30 dk
Malzemeler:
•700 gr orta yaðlý kýyma
•500 gr köftelik simit (ince bulgur)
•3 diþ sarýmsak
•1 orta boy soðan
•2 pide
•Tuz, kuru nane, karabiber
Hazýrlanýþý:
* Soðan ve sarýmsaklarý temizleyip kýyýn. Simiti tepsiye alýp üzerine biraz su serpin ve 5 dakika bekletin. Kýyma, soðan ve sarýmsaðý simide ekleyip iyice yoðurun. Bulgur yumuþayýnca tuz, karabiber ve naneyi ekleyip tekrar yoðurun. Fýrýný ýzgara konumuna alýn.
* Köfte harcýndan cevizden biraz daha büyük parçalar koparýp þiþlere geçirin. Elle düzelterek her tarafýnýn eþit olmasýný saðlayýn.
Izgarada çevirerek piþirin.
* Pideyi küçük küçük kesip tabaklara paylaþtýrýn. Üzerine kebaplarý yerleþtirin. Soðan, domates ve biberle sýcak olarak servis yapýn.

Ekþili yahni
Ekþili yahni
KAÇ KÝÞÝLÝK: 6-8
HAZIRLAMA SÜRESÝ: 30 dk
PÝÞME SÜRESÝ: 75 dk

Malzemeler:
• 1 kg yaðsýz kemikli et
• 1 su bardaðý nohut
• 1 çorba kaþýðý domates salçasý
• 3-4 domates
• 1 çay bardaðý pirinç
• 2 çorba kaþýðý nar ekþisi, tuz
Köfte için:
• Yarým kg. yaðsýz kýyma
• 2 soðan
• 3.5 su bardaðý simit, tuz, karabiber
Hazýrlanýþý:
* Köfte için; soðanlarý soyup kýyýn. Kýymaya soðan, simit, tuz ve karabiber ekleyip yoðurun. Hazýrladýðýnýz köfte harcýndan misket
büyüklüðünde parçalar koparýp elinizde yuvarlayýn. Köfteleri hafif tuzlu kaynar suda haþlayýp süzgece alýn. Pirinci yýkayýp süzün.
Domatesleri rendeleyip suyunu çýkarýn.
* Kemikli eti tencereye alýp üzerine çýkacak kadar su ekleyin. Nohudu ilave edip piþirin. Üzerinde biriken köpükleri kevgirle alýn. Nohut
ve et piþince pirinç, nar ekþisi, tuz, salça ve domates suyunu ekleyip 15 dakika daha piþirin. Tencereyi ocaktan alýn.
* Servis tabaklarýna önce köfteleri sonra etli yahniyi paylaþtýrýn. Sýcak olarak servis yapýn.
YENÝ VATAN GAZETESÝ
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Gezi Ýstanbul Cuisine
Taksim'e yolu düþen herkesin neredeyse 22 yýldýr pastane, kafe ve
çikolata butiði olarak bildiði Gezi Ýstanbul, þimdilerde yepyeni
dekorasyonu ve birinci katýnda Kasým ayýndan bu yana hizmet
veren Gezi Ýstanbul Cuisine ile, geleneði bozmuyor, uðrak noktasý olmaya devam ediyor.
þey ise Þef Talip Çiloðlu ve yardýmcýsý Yasin Hýzýrlý'nýn yemek
yemeðe gelen herkesle birebir
ilgilenmeleri.
"Yemek güzel bir öykü gibidir"
diyor Þef Talip Çiloðlu, "Güzelse
tadý damadýðýnýzda kalýr, ayný
güzel bir öykü gibi." 10 yýlý Gezi
Oteli'nde olmak üzere 35 yýllýk
aþçý. Öðle mönüsü her gün
deðiþiyor.
Taksim'e yolu düþen herkesin
neredeyse 22 yýldýr pastane,
kafe ve çikolata butiði olarak
bildiði Gezi Ýstanbul, þimdilerde
yepyeni dekorasyonu ve birinci
katýnda Kasým ayýndan bu yana
hizmet veren Gezi Ýstanbul
Cuisine ile, geleneði bozmuyor,
uðrak noktasý olmaya devam
ediyor.
Koordinatör Aynur Kýran ve
Gezi Ýstanbul Cuisine'nin baþ
aþçýsý Talip Çiloðlu ile bir yandan yemekleri tadýp, bir yandan sohbet etmeye baþladýk.
Anladýk ki, tamamen saðlýklý ve
doðal ürünlere dayanan, öte
yandan da gerçek Ýstanbullularýn bildiði ve alýþageldiði bir
mutfak ve mönü oluþturulmuþ.
Öncelikli olarak Türk yemekleri
ve Ýstanbul'un vazgeçilmez alýþkanlýðý zeytinyaðlý yemekler ile
ýzgara çeþitleri ve mezeler genel
çizgiyi oluþturuyor.
Güven yaratan bu açýk mutfak
anlayýþýný tamamlayan en güzel

Gittiðimiz gün Etli patlýcan,
Soðan ve Havuç dolmalarý
vardý. Etle de hazýrlanan Ýstim
kebabýnýn tavuklusunu tattým.
Üzerine sarýlan patlýcan genellikle yemeðin yaðlý olmasýna
neden olur ama deðildi. Kuru
köfte ev köftesinden biraz daha
büyükçe hazýrlanmýþtý ancak
ayný lezzetteydi. Pastýrmalý kuru
fasulye ile Sebzeli ve otlu bulgur pilavýnýn lezzetini kolay
kolay unutabileceðimi sanmýyorum. Çok uzun bir süredir
özellikle kuru fasulyenin böylesini yememiþtim.
Kuzu etli ayva dolmasý da vardý
biz oradayken. Hem lezzetliydi
hem de ayvalarda ayva tadý
yoktu. Bütün sebzelerin piþince
uðradýðý deðiþim gibi meyveler
de yemek haline gelince deðiþime uðruyordu demek. Çünkü
mevsimine göre Kýymalý kayýsý
dolmasý, Erik dolmasý ve Elma
dolmasý hazýrlýyormuþ Talip Bey.
Ege'nin bütün otlarý yemek olarak piþiriliyor, meze, sos ya da
garnitür olarak servis ediliyor.
Radika, arapsaçý, madýmak,

Çocuklar için mini hamburger
Çocuðunuzun okulda yediklerini her zaman izlemiyor olabilirsiniz. Bu durumda
ikindi öðünlerinde et ve balýk gibi zengin proteinli besinlerle hazýrlanmýþ, onun
seveceði yemekler hazýrlayýn.
Mini hamburger
KAÇ KÝÞÝLÝK: 6
HAZIRLAMA SÜRESÝ: 10 dk
PÝÞME SÜRESÝ: 3 dk
Malzemeler:
• 6 minik sandviç ekmeði

• 200 gr dana kýyma
• 3 dilim çedar peyniri
• 50 gr dana jambon
• 3 çorba kaþýðý rendelenmiþ
kaþar peyniri
• 2 çorba kaþýðý ketçap
• 6 kývýrcýk salata yapraðý
• 1 çorba kaþýðý sývý yað
Tuz
Hazýrlanýþý:
* Jambonu kýyýn.
Kýymayý derin bir
kaba alýp jambon, kaþar peyniri ve tuz ekleyip
yoðurun.
Elde
ettiðiniz
köfte
harcýndan ceviz
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ebegümeci, ispit, mancýnýk,
ýsýrgan.. Örneðin ýsýrgan otu
tavuðun içine sarýlýyor bazen.
Ya da sos olarak kullanýlýyor.
Bolu'nun Kanlýca mantarý toplanýyor her yýl mevsiminde.
Saklanýp meze olarak kullanýlýyor. Reçeller ve konserveler
mevsiminde toplanan taze
sebze ve meyvelerden burada
yapýlýyor.
Gezi
Ýstanbul
Cuisine’de her þey bu yüzden
doðal ve taze.
Adres: Taksim AKM Yaný,
Ýnönü Caddesi No.5 Kat1
Taksim
Telefon: 0212 292 53 53

büyüklüðünde 6 parça koparýn
ve elinizde yuvarlayýp yassýlaþtýrarak köfteleri hazýrlayýn.
* Sývý yaðý teflon tavada kýzdýrýp köfteleri kýzartýn. Kâðýt
havlu üzerine alýp fazla yaðýný
çektirin.
* Çedar peynirini küçük kareler
halinde kesin. Minik sandviçleri ortadan ikiye kesip içlerine
ketçap sürün.
* Sandviçlerin alt dilimlerine
birer kývýrcýk salata yapraðý yerleþtirin. Üzerine köfteleri koyup sandviçi kapatýn. Çedar
peyniriyle süsleyin ve servis
yapýn.
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Satýlýk daire
Yeni Vatan
Gazetesi,
kurumunuzu

50.000
aile ile
Avusturya’nýn

14. Viyana’da
Missindorferstrasse
üzerindeki evimizi
satýyoruz.
• WC ve duþ içindedir
• 55 m²
• 3 odalý
Tel.: 0 6 9 9 8 1 8 1 1 4 2 4
Özcan Deniz
Viyana’da!
Viyana- Türkiye’nin son dönemde
en sevilen seslerinden biri olan,
kaset çalýþmalarý dýþýnda dizi ve
filmleriyle de ilgi odaðý olan
Özcan Deniz Viyana’ya geliyor.
12 Kasým Cumartesi, Budocenter’de saat 20.00’de gerçekleþecek olan konserde Deniz en
sevilen þarkýlarýný canlý orkestra
eþliðinde bu kez Viyana’daki
hayranlarýyla paylaþacak.

“78’liler Gecesi”
6 Kasým’da

her yerinde
buluþturuyor.
Reklam vermek için baþvuru telefonumuz

Tel.: 01 / 513 76 15 - 24

Viyana- 6 Kasým’da Mozaik
Salonu’nda “78’lilerle Dayanýþma Gecesi” düzenleneceði
öðrenildi. Davetiyede, gecenin konuþmacýlarý Yeþiller
Partisi’nden Alev Korun, Giriþim’in Türkiye’deki sözcüsü
Celalettin Can ve Mahir Tan
olarak belirtilirken, gecenin
sunuculuðunu
Nimet
Tanrýkulu yapacak. Ayrýca bir
sinevizyonun gösterileceði
gecenin adý davetiyede
“78’liler inisiyatifi” olarak
lanse edildi.
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Din Müþaviri
Dr. Özdemirci’den bayram mesajý
Din Ýþleri Müþaviri Dr. Harun
Özdemirci Yeni Vatan Gazetesi
vasýtasý ile Avusturya’da yaþayan Türk toplumunun Ramazan bayramýný kutladý. Aþaðýda Ramazan Bayramý mesajýný
okuyucularýmýzýn dikkatine sunuyoruz:
Bireysel ve sosyal hayatýmýzda
sorumluluk, sabýr, fedakârlýk,
paylaþma ve dayanýþma duygularýnýn öne çýktýðý, yüce dinimiz hakkýnda saðlýklý bilgilenme ve derin bir dindarlýk þuuru
içinde ibadet etme hazzýnýn
yoðun olarak yaþandýðý Ramazan ayýný geride býrakarak
sevgi ve þefkatle birbirimize
ellerimizi uzatma ve kaynaþma
günü olan bayrama ulaþmanýn
huzur ve mutluluðunu yaþýyoruz. Bayramlar, insanî ve dinî
güzelliklerin birlikte yaþandýðý,
toplumun bütün kesimlerinin
birbiriyle kaynaþtýðý sevgi ve
dayanýþma günleridir. Bayramlara, her yýl gelip geçen sýradan
tatil günleri olarak bakmamalý;
onlarý insanlýðýn kendini yenile-

me ve huzur iklimine giden yolun köprüleri olarak görmeliyiz.
Dinî bayramlar, insanlar ve toplumlar arasý gerçek barýþ için
yaratýcý tarafýndan önümüze
konulan birer fýrsat ve muhasebe imkânýdýr. Ayrýca, bayramý
Avusturya’da yaþayan Türk
toplumu olarak sadece birbirimizle kaynaþma ve dayanýþma
günü olarak algýlamayalým, bu
ülkede birlikte yaþadýðýmýz
Avusturyalý dostlarýmýzla da
kaynaþmanýn, dayanýþmanýn ve
uyumun kutlu bir zemini haline
getirmeye çalýþalým. Bu dilek
ve temennilerle, burada yaþayan toplumumuzun, milletimizin, yurt dýþýnda diðer ülkelerde yaþayan vatandaþlarýmýzýn,
Ýslam dünyasýnýn mübarek
Ramazan Bayramlarýný kutluyor; bu mübarek günlerin milletimizin dirlik ve birliðine, Ýslam
aleminin huzur ve sükununa,
insanlýðýn barýþ ve hidayetine
vesile olmasýný Cenab-ý Hakk’tan niyaz ediyorum.

Mediterrano’yu mutlaka
Döbling’de ziyaret edin
Türk restoraný Mediterrano’yu Avusturya saðlýk bakaný
bizzat ziyaret etti, Türk yemeklerinden tattý ve iþletmecileri tebrik etti. Viyana’nýn
artýk yeni bir alýþveriþ merkezi
var. Geçtiðimiz cuma günü
19. Viyana’nýn Döbling semtinde açýlýþý yapýlan Q19 adlý
alýþveriþ merkezi, insanlarýn
akýnýna uðradý. 15000 m²’lik
bir alana kurulmuþ olan bu
alýþveriþ tapýnaðýnda 40
maðaza bulunuyor. Bunlarýn
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arasýnda, Avusturya’nýn en
modernleri olarak isim yapmýþ Interspar-Hypermarkt,
Hervis, Cosmos, H&M gibi
firmalar da var. Ancak açýlýþta
en büyük ilgiyi gören maðazalardan biri þüphesiz leziz
Türk yemeklerini Türk ve
Avusturyalý
müþterilerine
sunan Mediterrano adlý Türk
restoranýydý. Mediterrano’nun açýlýþýna bizzat gelen
ÖVP’li Saðlýk Bakaný Rach
Kallat, restoran sahibi Celal
Babayiðit’i
tebrik
edip,
konuþmasýnda restorana övgüler yaðdýrdý. Adres: 19,
Döbling Grinzingerstr. 112

Türk mutfaðý Almanca Yemek Kitabýnda:

“Türkische Köstlichkeiten 1”

Türk mutfaðý artýk Almanca
konuþulan ülkelerde Almanca
olarak bir kitapta toplandý.
Neue Welt Verlag GesmbH
tarafýndan Kasým ayý ortasýndan itibaren piyasaya sunulacak kitap birinci hamur
kuþe kaðýt ve 64 sayfa renkli
olarak yayýmlanýyor. Kitabýn ilk
baþýnda Türk ve Anadolu
yemek kültürünün baþlýca
öðelerinin Almanca resimli
olarak tanýtýldýðý kitapta Türk
çorbalarý, ana yemekleri, salatalarý ve tatlýlarý Türk mutfaðýna ilgi duyan ve duyacak
Almanca konuþan tüm okuyucularýn beðenisine sunulacak.
Ýlk baskýsý 10 bin adet basýlan
kitabýn satýþ fiyatý 6,90 Avro
olarak belirlendi. Seri olmasý
düþünülen kitabýn ikincisi gelecek yýl yayýmlanacak.

Kitap ayrýca
office@neueweltverlag.at
adresinden veya kitapçýlardan
temin edilebilecek. Ýsteyen
Türk restoranlarýna ayrýca
kitaptan yirmiþerli kutular
halinde posta yoluyla yollanabilecek. Kitap beðenildi.

