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FFPPÖÖ,,  ççiirrkkiinn  iillaannýý  ddoollaayyýýssýýyyllaa  ttaazzmmiinnaattaa  mmaahhkkuumm  oolldduu

FFPPÖÖ  SSttrraacchhee  iillee  KKuurriieerr  GGaazzeetteessii��nnee,,  iiççiinnddee  TTüürrkk  hhaannýýmmllaarrýýnnýýnn  iizziinnssiizz  ççeekkiillmmiiþþ  rreessiimmlleerriinniinn  bbuulluunndduuððuu  yyuukkaarrýýddaa  ggöörrüü-
lleenn  iiþþttee  bbuu  iillaannýý  vveerrddii..  ÝÝllaannddaa  TTüürrkklleerree,,  MMüüssllüümmaannllaarraa  vvee  TTüürrkkiiyyee��yyee  aayyýýrrýýmm  yyaappýýllmmaaddaann  ssaallddýýrrýýllmmaassýý  ddiikkkkaatt  cceekkttii..

Yeni Vatan Gazetesi resimdeki yüzleri karartarak vermiþtir.

Avusturya�nýn  aþýrý  saðcý  Partisi  FPÖ,  geçtiðimiz  Eylül  ayýnda  yayýnladýðý  ve  içinde  pardüsülü  ve  türbanlý
kadýnlarýn  bulunduðu  bir  gazete  ilaný  yüzünden  tazminat  vermek  zorunda  kaldý.  Özellikle  Yeþillerin
çabasý  sonucu  tazminata  mahkum  olan  FPÖ�nün  lideri  Strache  populist  politikalarýna  devam  edecek  mi?
Maðdur  olan  kadýnlara    cami  eksenli  Türk  dernek  ve  Federasyonunun  veya  Avusturya�da  Müslümanlarý
tümden  temsil  ettiðini  iddia  eden  Islamicshe  Glaubensgemeinschaft�ýn  sahip  çýkmamasý  garib  karþý-
landý.  Bu  durum  Avusturya�da  Müslümanlarý  kimlerin  nasýl  temsil  ettiði  tartýþmasýný  tekrar  gündeme
getirdi.  Yeþiller�in  desteði  ile  maðdurlar  tazminat  haklarýna  kavuþtular.

Hukuk mücadelesi 
Strache�yi mat ettirdi
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VViiaayyaannaa  ��  FPÖ, Türk kökenli
dört Müslüman kadýna 7.500
Euro tutarýnda tazminat öde-
meye mahkum edildi. Parti,
baþörtülü kadýnlarýn onayýný
almadan foroðraflarýný gazete
ilanlarýnda kullanmýþtý. Parla-
mento seçimlerinde FPÖ�nün
Ýslamý eleþtiren afiþleri sert eleþ-
tirilere hedef olmuþtu.

ÝÝllaann  KKuurriieerr��ee  vveerriillmmiiþþttii
Eylül ayýnda Kurier gazetesinde
yayýnladýðý bu ilanlarýnda FPÖ,
kendisini islamcýlýða karþý savaþ
açmýþ tek kararlý parti olarak
tanýtýyordu.
Viyana�da yaþayan dört kadýnla
iki çocuðu parkta gösteren
fotoðraf, 2006 Eylül ayýnda
�Ýslamcýlar ilerliyor: Avusturya
etkili biçimde korunmalý!�
baþlýðýyla günlük Kurier gazete-
sinde ve partinin broþürlerin-
den birinde kullanýlmýþtý. 

KKaaddýýnnllaarr  YYeeþþiilllleerr��ee  bbaaþþvvuurrdduu
Resimleri basýlan bayanlar foro-
ðraflarýnýn ne çekilmesine ne
de yayýnlanmasýna izin verdikle-
rinden ve Ýslamcýlarla yakýn
gösterildiklerinden olayý protes-

to etti ve Yeþiller�e baþvurdu.
Kadýnlar baþlangýçta 15.000
Euro tazminat talebinde bulun-
dular. Davasýz uzlaþmada avu-
kat masraflarý dahil 7.500 Euro
ve ödenmesini kabul ettiler.
Fotoðrafýn bundan sonra, re-
simdekilerin kesin onayý olma-
dan kullanýlmasý yasaklandý. 

FFPPÖÖ  aaççýýkkllaammaassýý  ggeecciikkttii
FPÖ, APA-OTS kanalýyla dava
dýþý uzlaþma uyarýnca yapmasý
gereken açýklamayý geç yayýnla-
dý. FPÖ baþkaný Heinz-Christian
Strache bu açýklamada, kadýn-
larýn onayý olmadan resimleri-
nin çekildiðini ve FPÖ ilanlarýn-
da kullanýldýðýný onayladý..
Strache ayrýca, �fotoðrafýn yay-
ýnlanmasýyla söz konusu kiþile-
rin Ýslamcýlar ya da kökten
Ýslamcýlýkla baðdaþtýrýlmalarýnýn
kesinlikle söz konusu olmadýðý-
ný� ifade etmek zorunda kaldý.  

YYeeþþiilllleerriinn  aaççýýkkllaammaassýý  
Konu ile ilgili Yeþiller adýna

açýklama yapan Alev Korun,
FPÖ�ye karþý davanýn kazanýl-
dýðýný ifade ederek þunlarý söy-
ledi: 

� Viyanalý dört Müslüman kadý-
na yardým ederek haklarýný elde
etmelerini saðladýk. FPÖ, bu
kiþilerin fotoðraflarýný parla-
mento seçimlerinde kullanmýþ-
tý. Resimleri basýlanlar foroðra-
flarýnýn ne çekilmesine ne de
yayýnlanmasýna izin verdiklerin-
den ve Ýslamcýlarla yakýn göste-
rildiklerinden yardým talebiyle
bize baþvurdular. Bu kiþilerin
haklarýný elde edebilmeleri için
avukatlarýmýzý devreye soktuk.  
FPÖ ve parti baþkaný Heinz-
Christian Strache ile yapýlan
görüþmelerin sonucu olarak
dava dýþý uzlaþmaya karar veril-

di. Hukuki anlaþmazlýðýn baþa-
rýyla sonuçlanmasý gerek mað-
dur kiþiler gerekse onlarý adalet
arayýþlarýný destekleyen Yeþiller
açýsýndan sevindiricidir. FPÖ ve
partý baþkaný Strache yaptýklarý
hatayý zamanýnda fark ederek
dava dýþý uzlaþma yolunu
seçmiþlerdir. 
Siyasal açýdan, FPÖ�nün bu
olaydan ve Müslüman göç-
menlerin politik propagandala-
ra alet olmamak konusunda
giderek güçlenen isteklerinden
gereken dersi almasýný ve ben-
zeri giriþimlerden kaçýnmasýný
umut etmekteyiz.�

Avusturya FPÖ partisi ve parti baþkaný Heinz-Christian Strache son parlamento seçimleri sýrasýnda �Ýslamcýlar ilerliyor: Avusturya etki-
li biçimde korunmalý!� baþlýðý altýnda, Viyana�da yaþayan Türk kökenli baþörtülü dört kadýnla bir erkek çocuðunun fotoðrafýný ilan-
lalrýnda kullanmýþtýr.

FFPPÖÖ  vvee  HHeeiinnzz-CChhrriissttiiaann  SSttrraacchhee  bbuu  bbaaððllaammddaa,,  

a) resimdeki kiþilerin foroðrafýn çekilmesi ve kullanýlmasýna onay vermediklerini ve

b) bu fotoðrafýn yayýmlanmasýyla resimdeki kiþilerin Ýslamcýlar ya da kökten Ýslamcýlýkla baðdaþtýrýlmalarýnýn kesinlikle söz konusu
olmadýðýný bildirir.

Ýþte FPÖ�nün yapmak zorunda kaldýðý açýklama

Yeþiller�den Alev Korun resimleri yayýnlanmýþ hanýmlarýn eþleri
ile birlikte bir basýn toplantýsý düzenledi.

Yukarýda görüldüðü gibi �Der Stürmer� adlý ýrkçý derginin 1937 yýlýndaki bir sayýsýn-
da yahudiler vahþi ve kan akýtanlar olarak gösterilmiþ. Yaþananlar akla, FPÖ ayný zih-
niyetle Türklere mi  saldýrýyor sorusunu getirmiyor deðil. Avusturya Anayasýna göre
yapýlan saldýrýlarý inceleyen yok mu?



YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayfa 4 Sayý 75POLÝTÝKAPPOOLLÝÝTTÝÝKKAA

SSPPÖÖ  iillee  ÖÖVVPP  aarraassýýnnddaa  kkuurruullaann
kkooaalliissyyoonn  hhüükküümmeettiinniinn  ggöörreevvee
bbaaþþllaammaassýý  yyooððuunn  pprrootteessttoollaarr
aallttýýnnddaa  ggeerrççeekklleeþþttii..

VVÝÝyyaannaa-  Cumhurbaþkanlýðý Sa-
rayý ve Baþbakanlýk binasý çev-
resinde toplanan iki bin kadar
gösterici, baþta Baþbakan Gu-

senbauer olmak üzere, seçim
vaatlerini tutmadýklarýný iddia
ettikleri hükümetin sosyal de-
mokrat üyelerini  protesto etti.
Sabahýn erken saatlerinde baþ-
layan protesto gösterilerini
engellemeyi amaçlayan polisler
tarafýndan barikatlar kuruldu.
Göstericiler Baþbakanlýk ve
Cumhurbaþkanlýðý Sarayýndan
bir kilometre kadar uzakta
tutularak hükümet üyelerine
boya torbalarýnýn ve yumurtala-
rýn atýlmasý engellenmeye çalý-
þýldý. Baþbakan Alfred Gusen-
bauer ile kabine üyeleri, göste-
ricilerin attýðý yumurta ve boya
torbalarýna hedef olmamak için
baþbakanlýktan 100 metre me-
safedeki Cumhurbaþkanlýðý Sa-
rayýna polis ve foto muhabirle-
rinin oluþturduðu güvenlik

çemberiyle ulaþmayý baþarýr-
ken, göstericiler tarafýndan
Baþbakan Gusenbauer ve kabi-
ne üyelerine atýlan maddeler
mesafenin uzak olmasýndan
dolayý polis ve gazetecilere isa-
bet etti.  
Dýþarda gösteriler devam eder-
ken, SPÖ lideri Gusenbauer

baþkanlýðýndaki koalisyon hü-
kümetinin üyeleri, Cumhur-
baþkaný Heinz Fischer'in huzu-
runda yemin ederek resmen
göreve baþladýlar. Gusenbauer,
yemin töreninden sonra bakan-
larla baþbakanlýkta bir araya
gelerek kabinenin ilk toplantýsý-
ný yaptý.

3 ay önce Avusturya seçimleri-
nin galibi sýfatýyla medyaya
poz veren SPÖ lideri Gusen-
bauer baþbakanlýðý almak için
adeta vermediði taviz kalmadý.

Neredeyse bütün önemli ba-
kanlýklarý ÖVP �ye veren SPÖ
önemli seçim vaadlerinin nere-
deyse hiçbirini de yerne getire-
medi. Yani ipler önceden oldu-

ðu gibi bundan sonrada
büyük ölçüde ÖVP�nin elinde.
En önemlisi ise ÖVP�nin para
politikalarýný önceki hükümet-
ten kalan programlarla devam
ettirme þansýný korumuþ olma-
sý. Bu konuda SPÖ�ye müdaha-
le hakký neredeyse býrakýlmadý. 
Sosyal haklarý korumakla ken-
dini görevli kýlmýþ olan daha
doðrusu bu iddiada bulunan
Sosyal demokratlar bununla
da kalmayýp Avusturya�da
yaþayanlara yeni yükümlülük-
ler getirdiler. Örneðin sigorta
primlerinin artmasýný kabul et-
tiler. ÖVP�nin ekonomik politi-
kalarýnýn altýnda adeta ezildi-
ler.
SPÖ ayrýca baþta yabancý
öðrenciler olmak üzere onbin-
lerce gencin umudunu suya
düþürdü. En önemli vaatlerin-
den biri olan öðrenci harçlarýný
kaldýrma vaadini gerçekleþtire-

medi. Bu konuda kamuoyuna
karþý küçük düþmemek için
kötü bir hileye baþvurdu. Harç-
larýn geri ödenmesi için öngö-
rülen 30 saatlik sosyal hizmet
çözümden çok problem doðu-
racak. Bu uygulama öðrencile-
ri mecburi çalýþmaya itebilecek
ve suistimale yolaçabilecek bir
uygulama. 
SPÖ yabancýlar konusunda ise
koalisyon ortaðý ile tartýþmaya
bile girmedi. Avusturya�da
yaþayan yüzbinlerce yabancý
yabancý karþýtý sert yasalarýn
deðiþmesini beklerken SPÖ bu
politikalara susmak sureti ile
alttan destek verdi.  
Bütün bunlar., bizi SPÖ�ye
þunu sordurtmaya mecbur
ediyor: Peki siz baþbakanlýktan
baþka ne aldýnýz? Koalisyonun
karþýlýklý taviz vererek kuruldu-
ðu doðru, ama sizin vermedi-
ðiniz taviz kaldý mý?

Hükümet neden protestolar
arasýnda görevine baþladý ?

SPÖ verdiði tavizlerle Avusturya medyasýnda ciddi bir þekilde alay
konusu oldu. Yukarýda Kurier Gazetesi�nde yayýnlanan bir karikatür

görülüyor.

Analiz- Sandýktan zaferle çýkan SPÖ masada ÖVP tarafýndan tuþ edildi
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Büyük Koalisyon Türkiye�nin
üyeliðine peþinen karþý 

SSPPÖÖ  vvee  ÖÖVVPP  TTüürrkkiiyyee��nniinn  AABB��yyee
kkaattýýllýýmmýýnnaa  kkaarrþþýý..
TTüürrkkiiyyee��nniinn  AABB��yyee  üüyyeelliiððii  kkoonnuu-
ssuunnddaa  oorrttaakk  ttaavvýýrr  bbeelliirrlleeyyeenn
ggeelleecceekktteekkii  kkooaalliissyyoonn  oorrttaaððýý
ppaarrttiilleerr,,  rreeffoorrmmllaarrýýnn  ggeerrççeekklleeþþ-
ttiirriillmmeessiinniinn  þþaarrtt  oolldduuððuunnuu  bbeelliirr-
ttiiyyoorr  vvee  mmüüzzaakkeerreelleerriinn  uuccuunnuunn
aaççýýkk  bbýýrraakkýýllmmaassýý  ttaarraaffttaarrýý..  TTüürrkkii-
yyee��nniinn  AABB��yyee  kkaattýýllýýmmýý  kkoonnuussuunn-

ddaa  aayyrrýýccaa  rreeffeerraanndduumm  yyaappmmaayyýý
ppllaannllýýyyoorrllaarr..  

VViiyyaannaa- Gelecekteki büyük
koalisyonun ortaklarý ÖVP ve
SPÖ Türkiye�nin AB�ye üyeliði
konusunda resmi olmayan
ortak bir tavýr belirlediler. Buna
göre Türkiye ile Müzakerelerin
ucunun açýk olmasý konusunda

tavýr gösterilmesi öngörülüyor.
Ayrýca Türkiye�nin söz verdiði
reformlarý yerine getirmesi ön-
celikli þart olarak görülüyor.
Partiler ayrýca Türkiye�nin üyeli-
ði konusunda Referanduma
gitmeyi de karara baðladýlar.
Bütün bunlardan sonra eðer ü-
yelik baþarýsýz olursa, Türkiye ile
iþbirliði ve ortaklýk anlaþmasý

imzalanacak.  Partiler ortak ta-
výr olarak tam üyelik yerine Tür-
kiye ile ortaklýða yakýn bir iþbir-
liði anlaþmasý yapýlmasý tarafta-
rý olduklarýný böylelikle ortaya
koydular. Bu durum Avustur-
ya�da halk arasýnda Türkiye�nin
üyeliðine karþý var olan karþýtlý-
ðýn siyasi yansýmasý olarak
görülüyor. 

AAvvuussttuurryyaa��nnýýnn  eenn  yyüükksseekk  ttiirraajjllýý
ggüünnllüükk  ggaazzeetteessii  KKrroonneenn''iinn  kkööþþee
yyaazzaarrýý  KKuurrtt  SSeeiinniittzz,,    AABB''nniinn  TTüürr-
kkiiyyee''yyee  kkaarrþþýý  ddüürrüüsstt  ddaavvrraannmmaa-
ddýýððýýnnýý  vvee  TTüürrkkiiyyee''yyii  cceezzaallaannddýýrr-
mmaakk  iiççiinn  KKýýbbrrýýss''ýýnn  aarrkkaassýýnnaa  ssaakk-
llaannddýýððýýnnýý  yyaazzddýý..  

VViiyyaannaa- Kronen'in köþe yazarý
Kurt Seinitz, Avrupa Birliði dö-
nem baþkaný Finlandiya'nýn Kýb-
rýs için baþlattýðý giriþimin baþa-
rýsýzlýða uðramasýnýn ardýndan
kaleme aldýðý makalede, �AB'-
den zaten bundan baþka bir
þey beklenemeyeceðini� be-
lirtti.

Türkiye'nin havaalaný ve liman-
larýný Kýbrýs Rum kesimine aç-
masý için 6 Aralýk tarihine kadar
süre tanýndýðýna deðinen Sei-
nitz, AB'nin tutumunu �riyakar-
lýk� olarak deðerlendirdi. Sei-
nitz, �Riyakarlýðýn bu kadarý da
olmaz. AB Türkiye'ye Rum tara-
fýný tanýmasý karþýlýðýnda  Kuzey

Kýbrýs'ýn izolasyonuna son veril-
mesi için baský yapmayý vadet-
miþti. Nitekim Rumlar BM'nin
yeniden birleþme planýný redde-
derken, Kuzey Kýbrýs Türkleri
onaylamýþlardý� diye yazdý.

AB'nin o zamandan Rum tarafý
engellediði için Ankara'ya karþý
bulunduðu vaatleri yerine geti-
remediðini ifade eden yazar,
�Ama AB'nin 25 üyesi Kýbrýs
(Rum kesimi) cücesini layýkýyla
azarlamak yerine, Türkiye'yi
nihayet atlatmýþ olmanýn gizli
sevinciyle Kýbrýs'ýn arkasýna
saklanýyor� görüþünü dile getir-
di.

Kronen gazetesi yazarý Kurt
Seinitz, makalesinde, �AB'nin
çýkacak büyük bir çatýþmayý
önlemek üzere, Türkiye ile þim-
diden açýk konuþmak yerine,
yine kendi karakterine sadýk
kalarak, asla dürüst olamadýðý-
ný� kaydetti.

�Avrupa Birliði Türkiye'ye dürüst davranmýyor�
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Avusturya�da  aylardýr  ÖVP  ve
SPÖ  arasýnda  devam  eden  hü-
kümet  kurma  çalýþmalarý  nihayet
sonuçlandý  ama  tartýþmalar  hala
bitmedi.  8  Ocak�ta  kuruluþu  ilan
edilen  �büyük  koalisyonun�  baþ-
bakanlýðýný  Alfred  Gusenbauer
yapacak.  SPÖ  baþbakanlýðý  al-
mak  için  önemli  bakanlýklarýn
çoðunu  ÖVP�ye  vermek  zorunda
kaldý.  Yeni  hükümet  ile  birlikte
ÖVP�nin  de  parti  baþkaný  deðiþti.
Schüssel  Parlmentoda  ÖVP�nin
Klüb  Baþkaný  oldu.  Kardeþim
dediði  gölgesi  Wilhelm    Molterer
ise  ÖVP  Baþkanlýðý,  (Parti  kurul-
tayýna  kadar) Baþbakan  Yardým-
cýlýðý  ve  Maliye  Bakanlýðý�na
atandý.  

VViiyyaannaa- Seçimlerden 99 gün
sonra ilan edilen hükümet,
ÖVP ve SPÖ�nün birçok önemli
konuda anlaþmaya varmasýn-
dan sonra oluþtu. ÖVP, Ýçiþleri,
Dýþileri ve Maliye Bakanlýklarý
gibi önemli bakanlýklarý alýrken,
SPÖ daha çok Sosyal konularla
ilgili bakanlýklarla yetindi. 
Hükümet ortaklarý savaþ uça-
klarý konusundan temel güven-
ceye, öðrenci harçlarýndan
çocuk parasýna kadar birçok
konuda deðiþiklik yapmayý
kararlaþtýrdý. 

Yeni hükümet ile birlikte
Schüssel görevlerinden ayrýldý.
Onun yerine ÖVP�nin baþýna
Wilhelm Molterer getirildi.
Molterer ayný zamanda Baþba-
kan yardýmcýsý ve maliye bakaný
olarak görev yapacak.
YYeennii  HHüükküümmeett  iillee  iillggiillii  tteeppkkiilleerr
Yeni hükümete en sert tepkiler
muhalefetten geldi. FPÖ,
SPÖ�yü seçim vaatlerini yerine
getirmemekle suçladý. SPÖ�nün
tabanýndan ise gençler en çok
tepkiyi gösteren kesim oldu. Bu
eleþtirilerin temel noktasýný öð-
renci harçlarý oluþturdu. Bu
tepkinin sözcülüðünü özellikle
ÖH yaptý. Yeþiller de ayný konu-
larda SPÖ�yü suçladý ve zayýf
davranmasýndan yakýndý.

Hala çok tartýþýlan SPÖ-ÖVP

Alfred Gusenbauer (SPÖ)
Baþbaban

Wilhelm Molterer (ÖVP)
Baþbakan yrd / Maliye Bakaný

Ursula Plassnik (ÖVP)
Dýþiþleri Bakaný

Günther Platter (ÖVP)
Ýçiþleri Bakaný 

Maria Berger (SPÖ)
Adalet Bakaný

Martin Bartenstein (ÖVP)
Ekonomi Bakaný

Erwin Buchinger (SPÖ)
Sosyal iþler Bakaný

Claudia Schmied (SPÖ)
Eðitim Bakaný

SPÖ, fakirliðe karþý mücadele
programýný en önemli baþarý-
larýndan biri olarak gösteriy-
or.  Aylardýr tartýþýlan temel
güvence miktarý 726 Euro
olarak belirlendi ve kesinleþti.
Bu miktar gelecekte sosyal
yardýmlarýn yerini tutacak. Bu
parayý sadece çalýþabilecek
durumda olan ve çalýþma
isteklisi olan fakat örneðin iþ
bulamayan kiþiler alabilecek.
Böylelikle suistimaller engel-
lenmeye çalýþýlacak.

Çocuk parasý konusunda
bundan sonra ebeveynler
eskiden olduðu gibi 36 ay
boyunca ayda 436 Euro ala-
bilecek ya da isterlerse 18 ay
boyunca 800 Euro almayý ter-
cih edebilecek. �Familien-
beihilfe�de� üçüncü çocuk
katký bedeli 35; dördüncü
çocuktan itibaren ise katký
her çocuk için 50 Euro�ya
yükseltilecek  Sosyal Sigorta
primleri %0,15 arttýrýlacak.

Fakirliðe karþý temel
güvence geliyor

Çocuk parasýnda tercih
hakký geliyor, Sigorta

pirimleri artýyor

Ýþte  madde         Yeni hükümetin önemli isimleri
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Yeni hükümet asgari ücreti
1000 Euro�ya çýkarmayý dü-
þünüyor. Ýþ yerleri haftada 72
saat açýk kalabilecek. Çalýþan-
lara, çalýþma zamanlarýný dü-
zenlemelerinde kolaylýklar ge-
tirilecek. Serbest çalýþanlar iþ-
sizlik sigortasýna dahil edile-
cek. Kaçak çalýþanlara karþý
mücadele arttýrýlacak. Kaçak
çalýrken yaklananlarýn aldýkla-
rý iþsizlik parasý ilk yakalama-
da 6 hafta ikinci yakalamada
ise 12 hafta boyunca kesile-
cek.

Asgari Ücret 1000
Euro, kaçak

çalýþmaya yeni ceza

Yabancýlar ile ilgili mevcut ka-
nunlarý iyileþtirme konusunda
yeni hükümetin programýnda
önemli bir reform ihtiyacýndan
bahsedilmiyor. Böylelik büyük
koalisyon da göçmenlerin pro-
blemlerini görmezden gelece-
ðe benziyor. Programda ya-
bancýlarla ilgili az sayýdaki
kararlardan bazýlarý þunlar: 

� Polis içindeki göçmen kö-
kenli personel sayýsý arttýrýlacak
� Yeni uyum konseptleri geliþ-
tirilecek
� Mülteciler takibe karþý koru-
nacak
� Yeni iltica mahkemeleri
kurulacak

Seçim yaþý bundan sonra
18�den 16�ya indirildi. Yeni
bir deðiþiklik ise seçme yönte-
mi hakkýndan. Bundan sonra
genel seçimlerde posta aracý-
lýðý ile oy verilebilecek. Eya-
letlerin yetkileri arttýrýlacak
genel seçimler 4 yýldan beþ
yýla çýkarýlacak.

Baþbakan Gusenbauer önem-
li vergi reformlarý gerçekleþti-
receklerini belirtti ve 3 milyar
Euroluk vergi indirimi sað-
layacaklrý sözünü verdi. Konu
ile ilgili Gusenbauer çalýþanla-
rýn ve orta ölçekli iþletmelerin
yükünün hafifletilmesini he-
deflediklerini belirtti.

Yabancýlara iyileþtir-
me programda yok

Yeni seçim yaþý
3 Milyarlýk vergi

indirimi sözü

Hükümeti hangi sözleri verdi?
      madde  koalisyonun  hükümet  programý

Çok tartýþýlan konulardan biri
olan harç meselesinde SPÖ ta-
viz verdi. Harçlar kalkmadý an-
cak 60 saat dönemlik sosyal
çalýþma belgeleyen öðrenciler
harçlarýný geri alabilecekler.
Hükümet ayrýca okullarda sý-
nýf mevcudunun 25�i geçme-
mesi konusunda  karar aldý. 

Öðrenci harçlarý kalk-
madý, sýnýf mevcudu
25 ile sýnýrlandýrýldý

2211  %%  EEVVEETT
7799  %%  HHAAYYIIRR

TED�in yaptýðý anketle seçmenlere soruldu:
YYeennii  kkuurruullaann  kkooaalliissyyoonn  hhüükküümmeettiinnddeenn  
oolluummlluu  ggeelliiþþmmeelleerr  bbeekklliiyyoorr  mmuussuunnuuzz??  
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VViiyyaannaa  EEyyaalleettiinniinn  iinntteerrnneett  ssiitteessii
wwiieenn..aatt  aarrttýýkk  TTüürrkkççee  ddiilliinnddee  ddee
hhiizzmmeett  vveerreecceekk..  BBrrüükksseell��ddee  ddaahhii
eeþþii  bbuulluunnmmaayyaann  pprroojjee  VViiyyaa-
nnaa��ddaakkii  ggööççmmeennlleerrii  bbiillggiilleennddiirr-
mmeeyyee  yyöönneelliikk  ççookk  öönneemmllii  bbiirr
aaddýýmm..  TTüürrkkççee  vvee  öönncceeddeenn  ddee
vvaarr  oollaann  ÝÝnnggiilliizzccee  vveerrssiiyyoonnuunnuunn
yyaannýýnnddaa  wwiieenn..aatt  BBooþþnnaakkççaa,,
SSýýrrppççaa  vvee  HHýýrrvvaattççaa  ddiilllleerriinnddee  ddee
hhiizzmmeett  vveerreecceekk..  BBööyylleeccee  VViiyyaannaa
YYöönneettiimmii��nniinn  hhiizzmmeettlleerrii  hhaakkkkýýnn-
ddaa  bbiillggiilleennddiirrmmee  aaððýýnnaa  ggööçç-
mmeennlleerr  ddee  ddaahhaa  eettkkiillii  bbiirr  þþeekkiillddee
ddaahhiill  eeddiillmmiiþþ  oolldduu..    

VViiyyaannaa-  Avusturya�ya gelmek
isteyen yada Avusturya�da
yaþayan göçmenler için Viyana
Eyalet Yönetimi�nin yabancýlar-
dan sorumlusu dairesi �MA
35� önemli bir adým attý. wien
.at sayfasý artýk göçmenlerin
dilinde de hizmet verecek.
Proje, resmi iþlemlerden saðlýk
imkanlarýna, hukuki bilgilerden
hayatý kolaylaþtýran çözümlere
kadar Viyana�da yaþamý ilgilen-
diren bütün ayrýntýlarý içeren
Viyana Eyalet�inin web sayfasýný
en sýk kullanýlan göçmen dille-
rinde de vererek onlar için
hayatý daha da kolaylaþtýrmayý

amaçlýyor. Yapýlan basýn top-
lantýsý ile tanýtýmý yapýlan bu
yeni hizmet ile ilgili entegrasy-
ondan sorumlu þehir yöneticisi
Sonya Wehseyl, yabancýlarý
Almanca öðrenmelerinde ba-
þýndan itibaren destekledikleri-
ni, ancak kimsenin baþýndan iti-

baren bir dildeki her þeyi
anlayamayacaðýný, dolayýsýyla
göçmenlere kendi dillerinde
Viyana�da yaþamla ilgili bilgiler
verilmesini önemsediklerini be-
lirti. Wehsely  þunlarý ifade et-
ti:�bir resmi kuruma gelmeden
önce internet sayfamýz yada

broþürlerimiz aracýlýðý ile bilgi
edinen kiþilerin iþlemlerini daha
baþarýlý ve hýzlý hallettiklerini,
ayrýca Viyana Eyaleti tarafýndan
kendilerine verilen haklar ile
ilgili bilgi sahibi olma fýrsatýna
sahip oluyorlar. Bu durum hiz-
metlerin eþitçe daðýtýlmasýna
katkýda bulunacaktýr. � 
Wien.at adresinde bulabilecek-
leriniz. 

Viyana Eyaleti�nin resmi sayfasý
olan www.wien.at Avustur-
ya�nýn en baþarýlý web sayfalarý
arasýnda. 40.000 sayfadan olu-
þan web sayfasý her ay milyon-
larca kez ziyaret ediliyor.
Wien.at adresinden özellikle þu
konularda faydalanabilirsiniz:
� Viyana Eyaleti�nin bütün hiz-
metleri
� Resmi daireler ve sorumlulu-
klarý
� Viyana�daki önemli adresler
� Hukuki bilgiler, sosyal yar-
dýmlar, saðlýk bilgileri
� Günlük hayat, Viyana�nýn
tanýtýmý
� Göçmenler ile ilgili bilgiler,
sorunlarýna çözümler

Viyana Eyaleti�nden Türkçe internet hizmeti
Foto Christian Fürthner (PID)

Viyana Eyaleti
Baþkan Yardýmcýsý
Grete Laska

Wien.at Sorumlu
Müdürü Fred
Vavrousek

Viyana
Eyalet Bakaný
Sonja
Wehsely
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Aile Birleþimi�nin hukuki yollarý
Avusturya 2002 yýlýndan beri
sadece kilit iþ gücüne ve aile
bireylerine kalýcý oturum izni
(Niederlassungserlaubnis) ver-
mektedir. Bu izinleri verirken de
sýký bir kota sistemi uygulamak-
tadýr. Yani verilecek  oturum
izni sayýsý her yýl için
belirlenmekte ve kýsýtlanmakta-
dýr. 1994 yýlýndan beri uygula-
nan kota uygulamasý 2006 yý-
lýnda uygulamaya giren Avus-
turya Oturum Yasasý (Niederlas-
sungs- und Aufenthaltsgesetz
2005) ile yeniden düzenlendi.
Kota sisteminin en çok eleþtiri-
len tarafý ise aile birleþiminde
de uygulanmasý.  

AAiillee  BBiirrlleeþþiimmii  BBaaþþvvuurruullaarrýý  SSýýrraayyaa
SSookkuulluuyyoorr
2006 yýlýndan itibaren uygula-
maya giren yeni yasaya göre
aile birleþimi ile ilgili oturum
baþvurularý, belirli bir yýl içeri-
sinde belirlenen kotanýn tüke-
tilmesi halinde, sonraki yýllarda
da geçerli olacak þekilde sýrala-
makta ve kayýt altýna almakta-
dýr. Yani bir kere baþvurmak ye-
terli oluyor. Bütün baþvurular
sýraya sokuluyor ve kotanýn tü-

kenmesi durumunda baþvuru
sonraki bir yýlda  kota dahilinde
yer bulana kadar erteleniyor.
Baþvurunun buþekilde ertelene-
bilmesi için Avusturyada�ki aile
bireyinin aþaðýdaki oturum izin
türlerinden birine sahip olmasý
gerekiyor:

� �Devamlý oturum- Avrupa
Birliði (Daueraufenthalt � EG) 
� Kýsýtlý olmayan oturum izni�
(Niederlassungsbewilligung �
unbeschränkt)
� �Kazanma faaliyeti hariç
oturum izni (Niederlassungs-
bewilligung � ausgenommen
Erwerbstätigkeit)� dýþýnda her-
hangi bir oturum iznine sahip
olmak ve Entegrasyon Anlaþ-
masýný yerine getirmiþ olmak.
� Ya da ilticacý olmak

ÜÜçç  yyýýllddaann  SSoonnrraa  KKoottaassýýzz
OOttuurruumm  ÝÝzznnii
Yeni Kanunun en önemli uygu-
lamalarýndan biri üç yýllýk bir
beklemeden sonra aile bireyle-
rine kotasýz oturum izninin ver-
ilmesini öngörmesi. Yani yuka-
rýda belirttiðimiz gibi baþvuru-
sunu yaptýðý halde kota uygula-
masý sebebiyle oturum alamay-
an aile bireylerine üçüncü yýl-
dan itibaren kotada yer bula-
mazlarsa bile oturum izni veril-
mek zorunda. Böylelik önceki
yýllarda beþ yýla kadar varabilen
bekleme süresi için bir üst sýnýr
getirilmiþ oldu. Bu madde yeni
Oturum Yasasý�na Anayasa

Mahkemesi�nin (VfGH) 2003
yýlýnda aldýðý bir kararýn ve
Avrupa Insan Haklarý Sözleþ-
mesinin aile hayatýný koruyan
8. maddesinin bir sonucu ola-
rak girdi.  

AAiillee  BBiirrlleeþþiimmiinnddeenn  KKoottaassýýzz  OOttuu-
rruumm  iizznnii  AAllmmaakk  ddaa  MMüümmkküünn
aammaa......
Anayasa Mahkemesi�nin
(VfGH) 2003 yýlýnda aldýðý �aile
birleþimimde kota uygulamasý
ile ilgili� kararýn baþka bir sonu-
cu olarak yine ayný yýl içerisinde
aile bireylerine kotasýz oturum
izni getirildi. Ancak bu sadece,
kanundaki ifadesiyle, �insani
sebeplerden� dolayý mümkün.
Yani bunun için acil ve önemli,
aile birlikteliðini insani sebep-
lerden dolayý gerekli kýlan dur-
umlarýn var olmasý gerir. Bu
imkandan yararlanmak için ayrý
bir baþvuru yapýlamaz. Normal
aile birleþimi baþvurusunun bu
þartlara uyup uymadýðý yetkili-
lerce kontrol edilir ve þartlar
yerinde ise kotasýz oturum izni
hemen verilir. 

MMaagg..  iiuurr..  CCaaffeerr  EEmmiinnooððlluu
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TTüürrkkiiyyee  vvee  BBuullggaarriissttaann  aarraassýýnnddaa
vvaarrýýllaann  pprreennssiipp  aannllaaþþmmaassýýnnaa
ggöörree,,  SShheennggeenn  vviizzeessii  oollaann  vveeyyaa
AABB  üüyyeessii  bbiirr  üüllkkeeddee  rreessmmii  oottuurr-
mmaa  iizznniinnee  ssaahhiipp  TTüürrkk  vvaattaannddaa-
þþllaarrýý,,  BBuullggaarriissttaann��ddaann  ttrraannssiitt
ggeeççiiþþ  yyaappaarrkkeenn  vviizzee  aallmmaakk
zzoorruunnddaa  kkaallmmaayyaaccaakk..

AAnnkkaarraa- Bulgaristan'ýn Avrupa
Birliði  yasalarýna göre sýnýr
kapýlarýnda transit vize verme
iþlemini 1 Ocak 2007 tarihin-
den itibaren durdurmasý ve
daha önce verdiði, geçerlilik
süresi dolmamýþ transit vizeleri
de geçerli saymamasý üzerine
ortaya çýkan sýkýntý çözüm yolu-
na girdi.

PPrroobblleemm  oolluuþþttuurraann  uuyygguullaammaa

AB'ye 1 Ocak 2007 tarihinde
katýlan, ancak Schengen vizesi
uygulamasýna geçmeyen Bul-
garistan, bu yýlýn baþý itibari ile
AB yasalarý çerçevesinde sýnýr
kapýlarýnda transit vize verme
iþlemini durdurmuþtu. Bulgaris-
tan'dan transit geçmek isteyen
Türk vatandaþlarý, pasaportla-
rýnda  Schengen vizesi olsa bile
Bulgaristan konsolosluklarýn-
dan vize almak zorundaydý.
Sýnýr kapýlarýnda transit vize
vermeyen Bulgaristan, daha
önce sýnýr kapýlarýndan parasý

ödenerek alýnmýþ ve geçerlilik
süresi henüz dolmamýþ transit
vizeleri de kabul etmiyor.
Geçerlilik süresi dolmamýþ tran-
sit vizeleri olan Türk vatanda-
þlarý kapýdan geri çevrilerek
yeniden Bulgar konsoloslukla-
rýndan vize almaya zorlanýyor.
Bulgaristan'ýn sýnýr kapýlarýnda
transit vize verme iþlemini dur-
durmasý Avrupa ülkelerinde
yaþayan Türk vatandaþlarýný da
maðdur ediyor. Ýzin veya iþ do-
layýsýyla kara yoluyla Türkiye'ye
gelmeye çalýþan, ancak yeni

uygulamadan  haberi olmayan
vatandaþlar Bulgaristan sýnýr
kapýlarýndan geri dönmek
zorunda kalýyor. Bu vatandaþlar
Türkiye'ye ancak ya Ýtalya'dan
feribotla ya da Sýrbistan-Make-
donya- Yunanistan güzergahý
üzerinden ulaþýyor.

VViizzee  ssoorruunnuunnddaa  ççöözzüümm  iiççiinn
aannllaaþþmmaayyaa  vvaarrýýllddýý  

Bulgaristan�ýn 1 Ocak�ta Av-
rupa Birliði�ne tam üye olma-
sýndan sonra özellikle Avru-

pa�da yaþayan Türk vatandaþla-
rýnýn karþý karþýya kaldýðý bu
vize sorunu, Ankara ile Sof-
ya�nýn pazarlýðýyla çözüm yolu-
na girdi. Bulgaristan, Türki-
ye�den transit geçiþ yapacak
tüm Bulgar vatandaþlarý ile
TIR�larýnýn, Türkiye�nin Kapýkule
ve Dereköy dýþýndaki tüm sýnýr
kapýlarýndan da transit vize ala-
bilmelerini saðladý. Ýki ülke ara-
sýnda varýlan prensip anlaþma-
sýna göre, Shengen vizesi olan
veya AB üyesi bir ülkede resmi
oturma iznine sahip Türk va-
tandaþlarý, Bulgaristan�dan 
transit geçiþ yaparken vize
almayacak. Bunun karþýlýðýnda,
Türkiye�den transit geçiþ yapa-
rak üçüncü bir ülkeye gidecek
veya Bulgaristan�a geri dönmek
için üçüncü ülkeden Türkiye�ye
giriþ yapacak olan Bulgar vat-
andaþlarý, tüm Türk sýnýr kapýla-
rýnda transit vize alabilecekler.
Ýki ülke arasýndaki prensip
anlaþmasýnýn hukuken geçerli
olmasý için vize rejimlerinde
deðiþiklik yapýlmasý ve hükü-
metlerin belirleyeceði isimler
tarafýndan imzalanmasý gere-
kiyor. Vize rejimindeki deðiþikli-
kle ilgili çalýþmalarýn bitmek
üzere olduðu belirtiliyor.

Bulgaristan ile vize sorunu çözüm yolunda
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KKuuzzeeyy  KKýýbbrrýýss��aa  üüççüünnccüü  bbiirr  üüllkkee-
nniinn  ��DDooððrruuddaann  UUççuuþþ��  yyaappaabbiill-
mmeessii  iiççiinn  KKKKTTCC��yyii  ttaannýýmmaassýý  ggee-
rreekkiiyyoorr..SSoonn  ggüünnlleerrddee  ttaarrttýýþþmmaa
kkoonnuussuu  oollaann  KKKKTTCC��yyee  ��DDooðð-
rruuddaann  UUççuuþþ��  kkoonnuussuu  AABBhhaabbeerr
ttaarraaffýýnnddaann  AABB  hhuukkuukkççuullaarrýýnnaa
ssoorruulldduu..
BBrrüükksseell-  AB hukukçularýna göre
KKTC�yi tanýnmadan Kuzey Kýb-
rýs�a doðrudan uçak seferlerinin
baþlatýlmasý uluslararasý hukuk
açýsýndan imkansýz . AB hukuk-
çularý konuyu  þöyle deðerlen-
dirdiler:
''Kýbrýs�ý temsilen uluslararasý
arenada Kýbrýs Cumhuriyeti
(Rum Kesimi) tanýnýyor ve tem-
sil ediyor.Kýbrýs�a uçuþ yapmak
için Rum tarafýnýn izni gerekiy-
or. Uluslararasý Sivil Havacýlýk

Örgütü ICAO anlaþmalarýna
göre (Chicago anlaþmasý) her
devlet kendi hava sahasý ile ilgi-
li (uçuþlar için) anlaþma imzalýy-
or ve bu çerçevede kendi topra-
klarý üzerinde hava uçuþlarýný
belirliyor. Kýbrýs�ta ICAO ile an-
laþma imzalayan tek hükümet

Kýbrýs�ý temsilen Rum tarafý ol-
duðu için Rumlarýn izni olma-
dan bir ülkenin KKTC�ye doðru-
dan uçuþ yapmasý uluslararasý
hukuk açýsýndan imkansýz.  Bu
yönde üçüncü ülkelerin KKTC�-
ye verdiði sözler ise sadece za-
man geçirme ve dikkatleri baþ-

ka yöne çekmeye yönelik. 
Türkiye KKTC�yi tanýdýðý için
Kuzey Kýbrýs�a doðrudan uçuþ
yapabiliyor. Eðer Türkiye�de
KKTC�yi resmen tanýmasa doð-
rudan uçuþ yapmasý uluslarara-
sý hukuk açýsýndan imkansýz .O
açýdan üçüncü bir ülkenin
doðrudan uçuþ baþlatmak için
ilk önce KKTC�yi tanýmasý gere-
kiyor. Bu aþamadan sonra
KKTC�ye doðrudan uçuþ yapýl-
masý uluslararasý hukuk açýsýn-
dan sorun yaratmaz.�� 

KKTC�yi tanýmadan �Doðrudan Uçuþ� mümkün deðil

VViiyyaannaa-  Geçtiðimiz yaz ayýnda
Avrupa�da uçaklarda, sývý bom-
ba ile yapýlmasý planlanan sal-
dýrýlarýn önlendiði iddia edil-
miþti. Bunun üzerine Avrupa
Birliði, üye ülkelerde uçaklara
biniþ ile ilgili yeni kurallar getir-
miþti. Yeni kullar uygulanmaya
baþlandý. Buna göre Avrupa
Birliði�nin üye ülkelerinin birin-
den havalanan uçaklara alýna-
cak el bagajlarýnda sývý madde-
ler, kremler, spreyler ve benzeri
maddeler sýnýrlý olarak taþýnabi-
lecek. Uçaða alýnabilecek mad-
deler bundan sonra saydam bir
plastik torbada taþýnabilecek ve
içeriði 100 ml�yi geçemeyecek.
Bu saydam taþýyýcýnýn açýlýr-
kapanýr olmasý gerekiyor. Taþý-
nan maddelerin güvenlik kon-
trolü sýrasýnda ayrý ayrý gösteril-
mesi gerekiyor. Ancak uçak yol-
culuðu sýrasýnda kullanýlacak o-
lan bebek mamasý, ilaçlar ve ö-
zel yiyecekler gibi maddeler bu
plastik torbanýn dýþýnda taþýna-
bilecek.  Güvenlik kontrollerin-
den sonra hava alanlarýnda
yada uçak içerisinde satýn alý-
nan ürünler ilgili kýsýtlamalara
tabi olmayacak.  

Avrupa�da el bagajlarý için yeni kurallara dikkat!
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FFoorrmmuullaa  11''iinn  ddee  yyeemmeekk  iiþþiinnii
yyüürrüütteenn  AAttiillllaa  DDooððuuddaann''ýýnn  þþiirr-
kkeettii  TTHHYY  iillee  oorrttaakkllýý  oollaarraakk  TTüürrkkii-
yyee��ddee  8800  mmiillyyoonn  ddoollaarrllýýkk  bbiirr
yyaattýýrrýýmm  yyaappttýý..  TTHHYY  DDoo&&CCoo  TTüürr-
kkiiyyee��ddee  aarrttýýkk  TTHHYY  ddaahhiill  4400
hhaavvaayyoolluu  þþiirrkkeettii  iiççiinn  yyeemmeekk  sseerr-
vviissii  ssuunnaaccaakk..  

VViiyyaannaa- THY Do&Co Ikram Hiz-
metleri, Usas Uçak Servisi'nin
varliklari ve personelini toplam
80.2 milyon YTL'ye devraldi.
Sözleþme kapsamýnda devredil-
mesi gereken varlýklar ve 1421
personelin devri 31 Aralik 2006
tarihi itibariyle gerçeklestirildi. 
Avusturya�da Türkiyelilerin gu-
ruru olan Doðudan, Emirates,
British Airways ve Lufthansa'ya
da hizmet veriyor.

AAvvuussttuurryyaa''ddaann  ddüünnyyaayyaa
Çocukluðundan bu yana Avus-
turya'da yaþayan, burada dün-
ya çapýnda bir þirket kuran Atil-
la Doðudan'ýn Türkiye'ye dön-
me hazýrlýklarý yaptýðý ifade edi-
liyor. Harbiye Kervansaray'ýn da
ortaðý olan Doðudan'ýn Viya-

na'da otel ve restoranlarý var.
Doðudan, Avusturya'nýn ilk 10
zengini arasýna girmeyi baþaran
Türk giriþimci olarak tanýnýyor. 
Do&Co'nun sahibi Doðudan'ýn,
Ýstanbul'daki þirketinin ilk iþi de
Þampiyonlar Ligi finali olmuþtu.
Atilla Doðudan baþka alanlar-
daki yatýrýmlarýný da arttýracak-
larýný bildirirken artýk yavaþ ya-
vaþ dünyanýn  birinci liginde oy-
namaya baþladýklarýný söyledi.

Atilla Doðudan�nýn
Do&Co�su son sürat

büyüyor

Nikki Lauda Atilla Doðudan
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AAvvuussttuurryyaa��ddaa,,  yyeennii  yyýýll  iillee  bbiirrlliikkttee
ssiiggaarraa  iiççeennlleerree  ddee  yyeennii  kkýýssýýttllaa-
mmaallaarr  ggeettiirriillddii..  kkaammuu  kkuurruummllaa-
rrýýnnddaa,,  bbüürroo  vvee  iiþþlleettmmeelleerrddee,,
aallýýþþvveerriiþþ  mmeerrkkeezzlleerriinnddee  ssiiggaarraa
iiççmmee  yyaassaaððýý  ggeettiirriillddii..  EEnn  ççookk
ttaarrttýýþþýýllaann  kkoonnuu  iissee  llookkaalllleerrddeekkii
ssiiggaarraa  iiççmmee  yyaassaaððýý..  BBuu  aarraaddaa
yyeennii  kkuurruullaann  SSPPÖÖ-ÖÖVVPP  KKooaa-
lliissyyoonn  HHüükküümmeettii��nnddee    SSaaððllýýkk  BBaa-
kkaannýý  oollaann  AAnnddrreeaa  KKddoollssyy��nniinn  ssii-
ggaarraa  iiççmmeessii  vvee  bbuu  kkoonnuuddaa  ttuu-
ttaarrssýýzz  aaççýýkkllaammaallaarr  yyaappmmaassýý  tteepp-
kkii  ttooppllaaddýý..KKddoollssyy  ��nniinn  bbuunnuunn  üü-
zzeerriinnee  ggeerrii  aaddýýmm  aattmmaassýý  ddiikkkkaatt
ççeekkttii..  

VViiyyaannaa- Dünya çapýnda yaygýn-
laþan sigara yasaklarý Avustur-
ya�ya da sýçradý. Sigara içmey-
enleri artýk aktif bir þekilde
korumayý amaçlayan kanunlar
sigara içenlerin hayatýnda ö-
nemli deðiþikliklere yolaçacak.
Avusturya�da yeni kanunlarla
birlikte sigara tiryakileri daha
çok dýþlanacak, sigara içenlerin
keyfi kaçacak. Dünyanýn çeþitli
yerlerinde bütün halka açýk
alanlarda sigara yasaklarý konu-
lurken Avusturya bu konuda
kendi yolunu seçti. 2004 yýlýn-
dan beri kamu alanlarýnda si-
gara içmek zaten yasaktý. Fakat
kontroller çok azdý ve cezalar
neredeyse hiç kesilmiyordu. Bu-
nun yanýnda gençleri koruma
yasasý 16 yaþýndan küçüklere si-
gara satmayý yasaklýyor. 

LLookkaalllleerr��ddee  ssiiggaarraa
yyaassaakkllýý  bbööllggeelleerr  

Avusturya�da aylardýr tartýþýlan
lokallere sigara içme yasaðý
getirme konusunda Avusturya
gastronomisi kendi isteðiyle lo-
kallerin içinde sigara içilmeyen
alanlar oluþturma kararý aldý.
Yani gastronomi iþletmeleri ar-
týk sigara içilebilen ve içilemey-

en bölgelerden oluþacak. Siga-
ra içme yasaðý olan bölgeler a-
çýk bir þekilde belirtilmek ve ya-
sak iþaretlerleri ile donatýlmak
zorunda. 

ÞÞuubbaattaa  kkaaddaarr  ssüürree
Saðlýk bakanlýðý 75 metrekare-
den büyük olan gastronomi
iþletmelerinin %90�nýn sigara-
sýz bölgeler oluþturmasý halin-
de genel bir sigara yasaðýnýn
getirilmeyeceðini bildirdi. 
8.000 iþletmeden 16.000�i si-
garasýz bölge oluþturcaðý ko-
nusunda yazýlý beyanat verdi.
2007 Þubatýna kadar þartlarýn
yerine getirilip getirilmediði
kontrol edilecek.  

YYaassaakk  nneerreelleerrddee  ggeeççeerrllii??
Bütün kamuya açýk alanlarda 1
ocak 2007�den itibaren sigara
içme yasaðý baþlamýþ durumda.
Bütün kamu kurumlarýnda,
büro ve iþletmelerde, alýþveriþ
merkezlerinde yasak geçerli.
Yasak berberlerde de geçerli.

Yasak iþaretlerini koymayý ihmal
eden iþletmecilere 720 Euro
ceza kesilecek.

1166  yyaaþþýýnnddaann  kküüççüükklleerr
kkoorruunnaaccaakk

Gençleri Koruma Yasasý�na göre
sigara almak isteyen kiþinin
yaþýný öðrenebilmek için, sigara
otomatlarý 16 yaþýndan küçük-
lerin sigara almasýný engelleyen
bir güvenlik süzgeçi ile donatýl-
mak zorunda. Otomatlarýn ne-
redeyse tamamý artýk bu sis-
temlere sahip. Otomat sistemi-
nin açýlmasý için  bankomat
kartý kullanýmý zorunlu hale ge-
tirildi. Sistem ayrýca sms yoluyla
da açýlabilir.

Yeni kanunlar sigara içenlerin keyfini kaçýracak
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FFeellddkkiirrcchh  �� Avusturya�da, Türk-
lerin kötü vakalarý ile ilgili ha-
berlerin ardý arkasý kesilmiyor.
Feldkirch�te 20 yaþýndaki bir
Türk�ün 28 yaþýndaki bir kadýna
vahþice tecavüz etmesi Avus-
turya kamuoyunda geniþçe yer
buldu. 
OOllaayy  þþööyyllee  ggeerrççeekklleeþþttii::  
20 yaþýndaki saldýrgan Haziran
ayýnda kurbaný, 28 yaþýndaki
kadýný Feldkirche þehir merke-
zinde bulunan otobüs termina-
linde gördü ve takip etti. Ka-
dýnýn evine ulaþmasýna 20 met-
re kala saldýrgan kadýný taþ kal-
dýrýmýn üzerine attý ve kendisi
ile iliþkiye girmesi için zorladý.
Karþý çýkan kadýný feci þekilde
döven saldýrgan kadýnýn kafasý-
ný defalarca kaldým taþlarýna
vurdu. Ancak duruþma sýrasýn-
da, jürinin önünde tecavüzü iti-
raf eden saldýrgan, o ana kadar
sýnýrdýþý edilme korkusu yaþa-
masý sebebiyle olayý itiraf
etmekten kaçýndýðýný söyledi.
Olayýn kurbaný, 28 yaþýndaki
kadýn ise hala piskolojik sorun-
larla  boðuþuyor. Evinde kala-
mýyor, yaþama sevincini kaybet-
ti ve depresyonlarla mücadele
ediyor. Mayýs 2005�ten beri
Avusturya�da yaþayan saldýrgan

duruþma sonunda 8 yýl hapse
ve 8000 Euro tazminat öde-
meye mahkum edildi. Saldýr-
gan ayrýca cezasýný çektikten
sonra sýnýrdýþý edilecek. 

Yüzkarasý vahþi tecavüzcü sekiz yýl yedi 

Feldkirch�te 20 yaþýndaki bir Türk�ün 28 yaþýndaki bir kadýna
vahþice tecavüz etmesi Avusturya kamuoyunda geniþçe yer
buldu.Yüzkarasý olay Avusturya�da Türklere karþý her fýrsatta
sesini yükselten siyasetçilerin elini güçlendirebilecek bir özelliðe
sahip.  Avusturya medyasý olaya geniþ yer ayýrdý.
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VViiyyaannaa  ��  Viyana�da bir taxici
arabasýna binen biri tarafýndan
parasý gasp edildikten sonra
kafasýndan vuruldu. Olay 30 A-
ralýk 2006 sabahý gerçekleþti.
Slavko A. isimli  taxici  müþteri
aldýðý  �Nachtschicht� disko-
sundan 1100 metre uzakta,
22. bölgede aðýr yaralý olarak
mercedes marka arabasýnda
bulundu. Hastaneye kaldýrýlan
ve  4 Ocak�ta yaþamýný yitiren
55 yaþýndaki taxici bu zamana
kadar komadaydý. Gaspçýnýn u-
yuþturucu için acil paraya ihtiy-
aç duyan bir baðýmlý olabile-
ðinden yola çýkýlýyor. Öldürülen
taxici iki çocuk babasýydý.  Bu a-
rada Viyana�da bulunan
6000�e yakýn taxici olayýn
ardýndan kendileri için yetersiz
olan güvenlik önlemlerinden
yakýndý. Yeni bir güvenlik önle-
mi olarak taxicilerin silah taþý-
masý gündemde. 

200 Euro için meslektaþlarý öldürülen taxiciler isyanda 

KKoonnyyaa  KKaaççaakkççýýllýýkk  vvee  OOrrggaanniizzee
SSuuççllaarrllaa  MMüüccaaddeellee  ÞÞuubbee  MMüü-
ddüürrüü  AAnnaaddoolluu  AAttaayyüünn  yyaappttýýððýý
ttooppllaannttýý  iillee  ssaannaall  ddoollaannddýýrrýýccýýllýýððaa
ddiikkkkaatt  ççeekkttii  vvee  ttaavvssiiyyeelleerrddee  bbuu-
lluunndduu..
KKoonnyyaa-  Ataygün, kredi kartý ve
internet bankacýlýðýnda kullaný-

lacak þifrenin, kesinlikle kiþiyle
ilgili bir bilgiyi içermemesi ge-
rektiðini söyledi.
Atayün, bilgileri otomatik iþle-
me tabii tutan veya verilerin
nakline yarayan bir sistemde
gayri kanuni ve ahlaki veya yet-
ki dýþý gerçekleþtirilen davranýþ-

larýn tümünün ''biliþim suçunu''
oluþturduðunu, bu suçlarla
mücadele amacýyla, Biliþim
Suçlarý Büro Amirliðini kurdu-
klarýný söyledi.
Ýnternet üzerinden artýk birçok
dolandýrýcýlýk suçunun yapýla-
bildiðini vurgulayan Atayün,
''Bu dolandýrýcýlýk suçlarýndan
birisi de internet üzerinden ger-
çekleþtirilen banka dolandýrýcýlý-
ðý'' dedi.

BBaannkkaa  ddoollaannddýýrrýýccýýllýýððýý
Banka dolandýrýcýlýðýnda, þüp-
helinin, hedef kiþiye ait bilgisay-
ar sistemine girerek, kiþinin in-
teraktif iþlemler için kullandýðý
þifreleri kýrdýðýný ve bütün bilgi-
leri ele geçirdiðini ifade eden A-
tayün, þunlarý kaydetti:
''Dolandýrýcý, ele geçirdiði þifre
ile internet bankacýlýðý kullanan
hedef kiþinin hesabýna girer. Bu
hesapta bulunan parayý, çeþitli
yollarla tanýþtýðý kiþiler aracýlý-
ðýyla, çalýntý, kayýp kredi kartla-
rý ve sahte kimlikle açýlan banka

hesaplarýna havale yaparak
internet üzerinden dolandýrýlýk
yapýlýyor. 2006 yýlýnda Konya'da
savcýlýk yoluyla 36 müracaat
yapýldý.''

ÞÞiiffrree  sseeççiimmiinnee  ddiikkkkaatt
Kredi kartý ve internet bankacý-
lýðýnda kullanýlacak þifre seçimi-
ne dikkat edilmesi gerektiðini
belirten Atayün, þöyle devam
etti:
''Kredi kartý ve internet bankacý-
lýðýnda þifre, kiþiyle ilgili bir bil-
giyi içermemelidir. Çok çabuk
tahmin edilen bir rakam olma-
malý, þifre bilgisayarda yazýlý
olarak býrakýlmamalýdýr. Þüp-
helinin tanýdýk biri olabileceði
ihtimali üzerine sanatçý ve
bulunan þehir isimlerini içeren
þifre kullanýlmamasýna özen
gösterilmelidir.''
Atayün, iyi bir þifre seçiminde,
rakam ve harflerin birlikte kulla-
nýlmasýna dikkat edilmesini, þif-
relerin kýsa aralýklarla deðiþtiril-
mesini önerdi.

Ýnternet üzerinden dolandýrýcýlýða dikkat!
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WIEN ENERGIE müþterilerine
sadece enerji konusunda hiz-
met sunmuyor. Bunun yaný sýra
müþteriler WIEN ENERGIE`nin
sunmuþ olduðu bir çok hizmet-
ten de yararlanýyor. Bu, konser
biletinden enerji tasarrufu hak-
kýnda bilgilendirmeye kadar
birçok hizmeti kapsýyor. 

WIEN ENERGIE´nin rakiplerinin
önünde ilerlemesinde yedi
önemli nokta bulunuyor. Bu
noktalar, müþterilerinin tasarruf
etmelerini saðlýyor. WIEN
ENERGIE 24 saat boyunca sa-
dece elektik, doðalgaz ve uzak-
tan ýsýnma sistemleri hakkýnda
hizmette bulunmuyor. WIEN
ENERGIE ayný zamanda danýþ-
manlýk, tasarruf etme, Online-
Service, AllesSicher, Doðal elek-
trik ve Doðalgaz ile çalýþan ara-
balar hakkýnda bilgilendirdiði
gibi detaylý ve anlaþýlabilir fatu-
ra hizmetinde de bulunuyor. 

11..  MMüüþþtteerrii  tteemmssiillcciilliiððii  vvee
ddaannýýþþmmaannllýýkk

Yaklaþýk 20 yýldan beri WIEN

ENERGIE, Avrupa�nýn en mo-
dern danýþmanlýk merkezlerin-
den biri olarak gösterilen WIEN
ENERGIE HAUS´da enerji ile il-
gili her konuda danýþmanlýk
hizmetinde bulunuyor. Bunun
yaný sýra üç müþteri hizmet þu-
besinde de WIEN ENERGIE
müþterilerinin enerji ile ilgili so-
rularýný cevaplandýrýyor. Sch-
wechat ve Klosterneuburg�daki
müþteri hizmet þubeleri daha
yeni hizmete sunuluyor.

22..  EEnneerrjjii  ttaassaarrrruuff  öönneerriilleerrii
Enerji tasarrufu konusundaki
öneriler enerjiyi idareli kullan-
maya yardýmcý olur ve WIEN
ENERGIE HAUS ve müþteri hiz-
met þubelerindeki uzmanlar
nasýl tasarruf edeceðiniz konu-
sunda size yardýmcý olur. Ayrýca
bu önerileri 
www.wienenergie.at adresinde
de bulabilirsiniz. 

33..  OOnnlliinnee  sseerrvviisslleerr
WIEN ENERGIE müþterileri
sayaçlarýnýn nakil iþlemlerini ve

sayaçlarýnýn son durumunu bir
dokunuþla Ýnternet sitesi
www.wienenergie.at� den hal-
ledebiliyorlar. Böylece nakil iþ-
lemleri için gereken zaman size
kalýyor. Daha konforlu olamaz. 

44..  ��AAlllleessSSiicchheerr��::  YYýýllýýnn  336655
ggüünnüü,,  2244  ssaaaatt

�AllesSicher� ile evinizdeki elek-
trik arýzalarý atýk sorun deðil.
WIEN ENERGIE size hýzlý ve uy-
gun þekilde yardýmcý olur. Arýza
hattý yýlýn 365 günü, 24 saat
hizmetinizde. Müþteri temsilcisi
probleminizle hemen ilgilenir
ve bir saat içinde ortak firma-
dan bir elektrik teknisyeni yar-
dýmýnýza yetiþir.

55..  NNaattuurrSSttrroomm  ((DDooððaall  EEnneerrjjii))  
Çevre: WIEN ENERGIE Natur-
Strom hizmeti ile alternatif bir
elektrik kaynaðý sunuyor.
NaturStrom özellikle küçük su
kaynaklarý ve ekolojik elektrik

kaynaklarýndan elde ediliyor.

66..  DDooððaallggaazz  iillee
ççaallýýþþaann  aarraabbaallaarr  

Doðalgaz ile çalýþan arabalar
Benzin veya Dizel ile çalýþan
arabalara oranla daha ekono-
miktir. Doðalgaz arabalarý ayný
zamanda kapasitesi, konforu
ve güvenliði açýsýndan da diðer
arabalarla kýyaslanýlmayacak
derecede. Gelecek nesiller için
çevreyi de korumaktadýr.

77..  BBiirr  bbaakkýýþþttaa  kkoollaayyccaa
aannllaaþþýýllaabbiilleenn  ffaattuurraa

Müþterilerin talebi doðrultu-
sunda faturalar sürekli olarak
düzeltilmekte. Ama yine de
çýkabilecek herhangi bir soru
karþýsýnda www.wienenergie.at
Ýnternet adresi altýnda bir
Hesap Ansiklopedisi bulunuyor.
Ya da WIEN ENERGIE� nin
ücretsiz Telefon hattý 0800 500
800 10� dan yararlanabilirsiniz. 

WWIIEENN  EENNEERRGGIIEE  yyeennii  SSeerrvviiss  ppaakkeettii  iillee  mmüüþþtteerriilleerriinnee  ddaahhaa  ffaazzllaa  hhiizzmmeett  ssuunnuuyyoorr

Bir kere aramanýz yeterli, WIEN ENERGIE çalýþanlarý size yar-
dýmcý olacaklardýr. Bunun WIEN ENERGIE faturasý veya enerji ile
ilgili herhangi bir soru olmasý hiç fark etmez.

Yedi önemli nokta

24 saat boyunca hizmetinizde www.wienenergie.at

Foto Wien Energie
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TTüürrkkiiyyee��ddee  BBoorrççllaannmmaa

Yanýt:Sayýn okuyucu, Avustur-
ya�da çalýþtýðýnýz süreyi Türki-
ye�de saydýrma hakkýna sahip-
siniz. 2003 yýlýnda deðiþtirilen
3201 sayýlý kanun Türkiye

Cumhuriyeti vatandaþlarýna
yurtdýþýnda iken borçlanma
imkâný tanýmakta, böylelikle
yurt dýþýnda geçen sürelerinin
sosyal güvenlikleri bakýmýn-
dan deðerlendirilmesi hakkýný
vermektedir. Ancak yurtdýþýn-
da Türk vatandaþý olarak
geçmeyen süreler borçlandýrý-
lamaz. Þu an itibari ile günlük
borçlanma deðeri Türkiye�de
3.5 dolardýr. Avusturya�da
çalýþtýðýnýz süre için  gün baþý-
na 3.5 dolar olmak üzere ilgi-
li Türk sosyal güvenlik kurulu-
þuna ödeme yapmanýz gere-
kir.   Bunun dýþýnda çalýþma
dönemleri arasýndaki yada
çalýþma süresi sonundaki her-
biri bir yýla kadar olan iþsizlik

süreleri de borçlanýlabilir.
Borçlanýlacak süre belgelen-
mek zorundadýr. Türkiye dýþýn-
da olup, yurtdýþýna çýkmadan
önce herhangi bir sosyal
güvenlik kuruluþuna tabi bir
çalýþmasý olmayanlar Sosyal
Sigortalar kurumuna baþvu
yapmak zorundadýrlar. Eðer
Türkiye dýþýna çýkmadan her-
hangi bir sosyal güvenlik
kurumuna prim ödenmiþse,
baþvuru yine buraya yapýlýr. Ev
hanýmlarý ise Bað-Kur�a baþ-
vuru yapmak zorundadýrlar. 
Borçlanma yurtdýþýnda iken
yada yurda dönüldükten
sonra yapýlabilir. 

SSaabbýýkkaa  KKaayyddýý  vvee  
kkaayyddýýnn  ssiilliinnmmeessii  

Yanýt: Sayýn okuyucu, sabýka
kaydýnda mahkame tarafýn-
dan verilmiþ cezalar yeralýr.
�Verwaltungsstrafe� denilen
ve devlet daireleri ya da polis
tarafýndan verilen cezalar
sabýka kaydýnda yer almazlar. 

Yanýt: Bir yýla kadar alýnmýþ
hapis cezalarýnýn sabýka kaydý
ceza tamamlandýktan 5 yýl
sonra silinir. Eðer alýnmýþ
hapis cezasý bir yýldan fazla üç

yýldan az ise silinme süresi 10
yýldýr.

KKuullllaannýýllmmaayyaann  ÝÝzziinn  HHaakkkkýý

Yanýt: Eðer bu sene tatile çýka-
mazsanýz hata yapmýþ olursu-
nuz, çünkü kullanýlmayan tatil
hakký, tatil hakkýnýn ait oldu-
ðu yýlý takip eden ikinci yýlýn
sona ermesi ile birlikte kaybo-
lur. Sizin durumunuzu örnek
alarak açýklayalým: 2005 yýlýn-
da kullanýlmayan tatil hakký
2006 yýlýnýn bitmesi ile birlikte
kullanýlmadýðý taktirde kaybo-
lur ve bir daha kullanýlamaz.
Ancak  Karenz durumunda bu
süre uzar.  2006 yýlý tatil hakký
ise 2007�de saklý kalýr. Yýl için-
de kullanýlmayan tatil hakký
otomatikmen sonraki yýla
geçer ve sonraki yýlýn tatil hak-
kýna eklenir.

MMaagg..  iiuurr..  CCaaffeerr  EEmmiinnooððlluu
SSoorruullaarrýýnnýýzz  iiççiinn::

ee-mmaaiill::
ooffffiiccee@@yyeenniivvaattaann..ccoomm

AAddrreess::  YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii
PPoossttffaacchh  7700  AA-11001144  WWIIEENN

Hukuk-Forum
HHuukkuukk-FFoorruumm  kkööþþeemmiizzddee  hhuukkuukkii  ssoorruu  vvee  ssoorruunnllaarrýýnnýýzzýý  ççöözzmmeeyyee  ddeevvaamm  eeddiiyyoorruuzz..  SSiizzccee  ssaabbýýkkaa  kkaayyddýý  nnee  zzaammaann  ssiilliinniirr,,
ppoolliissiinn  kkeessttiiððii  cceezzaa  ssaabbýýkkaa  kkaayyddýýnnaa  ggeeççeerr  mmii??  PPeekkii  bbuurraaddaa  ççaallýýþþttýýððýýnnýýzz  ssüürree  iillee  TTüürrkkiiyyee��ddee  eemmeekklliilliikk  aallaabbiilliirr  mmiissiinniizz??  BBuu

kkoonnuullaarr  vvee  ddaahhaa  ffaazzllaassýý  iiççiinn  yyaazzýýmmýýzzýý  ookkuummaayyaa  ddeevvaamm  eeddiiyyoorruuzz  ssiizzii..

Soru: Merhaba. Ben 15 yýl-
dýr Viyana�da iþçi olarak ça-
lýþmaktayým. Ailevi sebepler-
den dolayý Türkiye�ye kesin
dönüþ yapmak zorundayým.
Avusturya�da emeklilik süre-
min dolmasýna daha çok za-
man var. Türkiye�ye döndük-
ten sonra orada emekli ola-
bilir miyim? Burada çalýþtý-
ðým zamanlarý Türkiye�de
saydýrabilir miyim? 

Soru: Özellikle trafik kuralla-
rýný ihlal etmekten dolayý bir
çok kez para cezasý aldým.
Bu cezalar benim sabýka
kaydýmda görünecek mi? 

Soru: Üç yýl önce Avustur-
ya�da altý aylýk bir hapis ce-
zasýna çarptýrýldým ve ceza-
mý çektim. Fakat sabýka kay-
dýnda bu ceza yeraldýðý için
iþ bulmakta zorlanýyorum.
Acaba sabýka kaydým ne
zaman silinecek? 

Soru: Geçen yýl tatil hakkýmý
kullanmadým. Bu yýl ise
patronum istediðim zama-
na izin vermediði için tatil
hakkýmý kullanýp kullanma-
makta kararsýzým. Acaba
bütün tatil hakkýmý, yani üç
yýllýk hakký gelecek yýl kull-
ansam herhangi bir kaybým
olur mu?
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Demokratik, barýþçýl ve tarafsýz
olarak ün yapmýþ olan Ýsvi-
çre�de her üç kiþiden biri silahlý.
Yapýlan araþtýrmalara göre 7,5
milyonluk Ýsviçre�de, evlerde
2,5 milyona yakýn silah bulu-
nuyor. Günde ortalama bir kiþi
bu ateþli silahlardan çýkan mer-
milerle ölüyor. Bu durumun
temelinde ise Ýsviçre�nin sýradýþý
Askerlik sistemi yatýyor. Ýsviçre�-
de kanunlar askerlikle yükümlü
olan kiþilere ordu tarafýndan

verilen silahlarýný evlerinde tut-
malarýný öngörüyor. Bu yolla
ordu tarafýndan verilip evlerde
bulundurulan silahlarýn miktarý
1,6 milyonun üstünde. Aile i-
çindeki cinayetlerin en az üçte
biri; intihar olaylarýnýn ise üçte
ikisi bu ordu silahlarýyla gerçe-
kleþiyor. Ýsviçre bu yönüyle batý
ülkeleri arasýnda halký, Amerika
halkýndan sonra en silahlý olan
ülke konumundA olmasý dikkat
çekiyor.

Ýsviçre diþine kadar silahlý

Irkçýlýk Belçikaya da sýçradý! 
BBeellççiikkaa  -  Avrupa�da yükselen
milliyetçilik politikalarýna Belçi-
ka ilginç bir uygulama ile katýl-
dý. Yeni çýkarýlan bir kanun ile
2007 yýlýndan itibaren Belçi-
ka�nýn Flaman Bölgesi�nde sos-

yal konutlara yerleþmek isteyen
herkes Flamanca bildiðini ka-
nýtlamak zorunda kalacak. Bu
uygulama özellikle Belçika�da
yaþayan göeçmenlere yönelik.
Belçika�nýn Flaman Bölgesinde
yaklaþýk 75 bin Türk yaþýyor. Dil
bilme þartý ayný zamanda Bel-
çikalý Valonlar için de geçerli.
Flamanlara göre daha fakir
olan Varonlarýn ilgili yasa ile
sosyal haklardan faydalanmala-
rý engellenmeye çalýþýlýyor. Av-
rupa�da son zamanlarda artan
ýrkçý yasalarýn uzantýsý olan bu
kanun  yabancýlarý zor durum-
da býrakacaða benziyor. 

VViiaayyaannaa- Kapalý aðýz, sade bir
bakýþ açýsý, tek renkli arka
plan... Avusturya�da Resmi dai-
relerde portre resimler için ara-
nan þartlar artýk daha sýký kon-
trol ediliyor. Ýnanç gereði taký-
lan baþörtüsüne izin veriliyor
fakat bu tanýnmayý engelleme-
meli. Portreler ayrýca 35 geniþli-
ðinde ve 45 uzunluðunda ol-

malý.Bu kriterlere uygun fotoð-
raflar için fotoðrafçýya gitmeye
gerek yok. Avusturya�daki 100
otomattan da uygun fotoðra-
flar çekilebilir. Bu kriterler sade-
ce büyükler için deðil yeni doð-
muþ bebekler için de geçerli.
Örneðin emzikle çekilmiþ, aðla-
yan ya da þapka takan bebeðin
resmi kabul edilmiyor.

Yeni resim kriterleri:
emzik ve aðlamak yasak 
AAvvuussttuurryyaa��ddaa  RReessmmii  ddaaiirreelleerrddee  ppoorrttrree  rreessiimmlleerr  iiççiinn  aarraannaann  þþaarrttllaarr
aarrttýýkk  ddaahhaa  ssýýkkýý  kkoonnttrrooll  eeddiilliiyyoorr..  RReessiimm  ççeekkeerrkkeenn  aaþþaaððýýddaakkii  þþaarrttllaarraa
ddiikkkkaatt  eettmmeekk  ggeerreekkiiyyoorr..
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TAVUK ETÝ ÜRÜNLERÝ ÇOK ÇEÞÝTLÝ 
Ailem Ürünleri, soya proteini, glüten, sütaký ve un gibi ek maddeler içermez.
Bu yüzden ürünlerimiz tamamýyla et tadý içerip, et pazarýnýn en iyisidir.

Ailem, hepimizin sevgilisi

VViiyyaannaa- Ensar Hac Organi-
zasyonu adý altýnda ucuz fiya-
ta hac organizasyonu yapaca-
ðýný idda ederek hac kaydý a-
lan bir grup kendilerine baþ-
vurup kayýt yaptýran bir çok
hacý adayýný maðdur etti. Bil-

dirildiðine göre, alýþveriþ çeki,
otel servisi, gidiþ-geliþ bilet,
Cidde�de karþýlama , Medine
ziyareti ve Cidde-Mekke arasý
rehberlik dahil denilerek bilet-
ler satýldý. Vizeleri de alýnan ilk
grup problemsiz bir þekilde
hacca gitti. 

Geriye kalan 3 grubun üyeleri
ise ne kendilerini alacak ne de
organizasyonu yürütecek yet-
kililerle karþýlaþtý. Bu sebeple
birçok kiþi hac vazifesini yapa-
mazken bazý kiþiler de kendi
imkanlarý ile Suudi Arabis-
tan�a uçtu. Bunlardan bir kýs-
mý Arabistan�a alýnmazken bir
kýsmý da gitmesine raðmen
kalacak yer sýkýntýsý çekti. Olay
skandalla sonuçlandý.

Ensar Hac Organizasyonu
Hacýlarý kandýrdý

ATIB (Avusturya Türk Islam
Birligi) ve A.H.S (Aktive Hilfe
für Studenten) üniversite ög-
rencilerine yönelik �iman sev-
gisi� konulu bir kompozisyon
yarýþmasý düzenliyor. Ilk üçe
girenlere para ödüllerinin veri-
lecegi yarismaya son katilim
tarihi 31 Aralik 2006. 
Yarisma ile ilgili þartlar þöyle: 

Üniversite ögrencisi olmak,
kompozisyon konusunun
�iman sevgisi� (Allah sevgisi,
Peygamber sevgisi gibi) çerçe-
vesinde yer almasi, 2 A4 say-
fasini geçmeyecek sekilde
olmasi ve 31 Aralik 2006 tari-
hine kadar aktivehilfefurstu-
denten@gmail.com adresine
ulastirilmasi gerekmektedir.

ATIB�ten ödüllü
kompozisyon yarýþmasý
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VViiyyaannaa-  Bosna Savaþýndan
sonra Bosna�da güçlenen Suudi
Arabistan etkisi Avusturya�da
gündem konusu oldu. Aþaðýda
Die Presse gazetesinin 9 Aralýk
2006 sayýsýnda yayýnlanan
konu ile ilgili haberi tercümesi
ile birlikte okuyucularýmýzýn
dikkatine sunuyoruz:

BBoossnnaa  MMüüssllüümmaannllaarrýý  aarraassýýnnddaa
��kküüllttüürr  ssaavvaaþþýý��

BBAALLKKAANNLLAARR..  BBoossnnaa��ddaa  KKöökktteenn-
ddiinncciilleerriinn    eettkkiissii  aarrttýýyyoorr,,  ýýllýýmmllýý
MMüüssllüümmaannllaarr  ddiirreenniiyyoorr..

Die Presse/ Gazetesinde 9
Aralik 2006 tarihinde yayinla-
nan haberin tercümesi dikkat
cekti. 

SSAARRAAYYBBOOSSNNAA.. Bosna�da gele-
neksel Boþnak Müslümanlýðýyla
Sudi Arabsitan kaynakli Vahap
Köktendinciler arasýndaki uyuþ-
mazlýklarda gerginlik arttý. Bu
artýþa Ýslamcý lider Abu Ham-
za�nýn sözleri neden oldu. Abu
Hamza, �Boþnak Müslümanlar
komünisttir ve bu nedenle ger-
çek Müslüman deðildir,� ifade-
siyle geniþ çapta infiale yol açtý.

Buna karþýlýk olarak Boþnak
Müslümanlarýn ileri gelen tem-
silcileri, Suudi Arabistan tara-
fýndan maddi destek gören
Bosna�daki köktencilerin faaliy-
etlerine son verilmesini talep
etti. Abu Hamza�nýn özür dile-
mesinden  sonra Boþnak Müs-
lümanlarýn Reis-al-Ulema�sý,
dolayýsýyla en yüksek mercii
olan Mustafa Ceric anlaþmazlý-
klarý hafifletmek istediyse de,
iki taraf arasýnda gerginliðe yol
açan nedenlerin zamanla birik-
mesinden ötürü tartýþmalar son
bulmadý.

ÝÝssllaammccýýllaarr  KKaarraaddzziicc  ggiibbii

Bosna�nýn en geniþ halk kesimi-
ni oluþturan Müslümanlar ya
da Boþnaklar kendilerini Av-
rupalý olarak görüyorlar. Boþ-
nak Müslümanlýðýný, din ve
devlet iþlerinin ayrýlmasýný ka-
bul eden, demokratik ve çok
dinli bir toplumu savunan Av-
rupa Müslümanlýðý olarak ka-
bul ediyorlar. Bu görüþ Ýslamcý-
larýn etkinlikleriyle tehlikeye
düþüyor.

Boþnak Müslümanlarýn bazý

Bosna�da Vahabi etkisi artýyor
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temsilcileri daha da ileri gide-
rek, kendi halk gruplarýný tehdit
eden en büyük tehlikenin
Ýslamcý eylemlerden geldiðini
ve Müslümanlar arasýnda �kül-
tür savaþý� baþladýðýný ileri
sürüyor. Oslobodjenje gazetesi,
Ýslamcýlarý savaþ sýrasýnda
Müslümanlarýn baþ düþmaný
olan Radovan Karadzic ile karþý-
laþtýrýyor. Köktencilerin hoþgörü
ve demokrasiyi reddettiklerini
ve bu tutumlarýyla Kara-
dzic�den farklý olmadýklarýný
iddia ediyor. Eleþtirici gazete,
Suudi Arabistan tipi baðnaz
Müslümanlýk olan Vahabiliðin
Bosna�da dikiþ tutturduðuna
dikkat çekiyor.

1992 - 1995 yýllarý arasýndaki
savaþta yüzlerce Ýslamcý, Müs-
lümanlarýn yanýnda savaþmak
üzere Bosna�ya gelmiþti. Suudi
Arabistan, savaþtan sonra
bütün ülkede yüzden fazla
cami ve köy odasý yapýmýný
finanse etti. Ýslamcýlar planlarý-
ný akýllýca uyguluyor. Toplumun
en yoksullarýna yardým ediyor,
bilgisayar kurslarý açýyor, fakir

öðrencilere Suudi Arabistan
üniversitelerinde burs veriyor ve
böylece gençleri kendi ideoloji-
lerine baðlamaya çalýþýyor.

SSeevvggiilliilleerrii  kkoovvaallaammaa

Bu strateji meyve vermeye
baþlamýþ bulunuyor. Birkaç bin
gencin aþýrý Ýslamcý harekete
katýlmýþ olduðu tahmin ediliyor.
Radikaller, geleneksel Ýslam�ýn
yapýsýný içten yýkmaya çalýþýyor.
Kadýnlarýn yine peçe takmasý
isteniyor. Bu yýl yaz aylarýnda
Saraybosna çevresinde kendini
�din polisi� sayan kiþiler sevgili-
lere saldýrdý.

11 Eylül 2001 tarihinden bu
yana özellikle ABD, Ýslamcýlarýn
Bosna�daki faaliyetlerine engel
olmaya çalýþýyor. Ancak eleþtiri-
ci görüþtekiler, önlemlerden
çoðunun geç kaldýðýný ileri
sürüyor. Sosyal bilimci Esad
Bajtal, Bosna-Hersek Müs-
lüman Cemaatinin daha önce
tepki göstermesi gerektiðini
açýklýyor ve Ýslam toplumunun
Suudi Arabistan maddi deste-

ðinden çok uzun süre yarar-
landýðýný ileri sürüyor.

VVEERRÝÝLLEERR
Boþnak Müslümanlarýn kökeni
Osmanlýlarýn Balkanlardaki ha-
kimiyetine dayanýr ve özellikle
ýlýmlý olarak bilinir.

BBoossnnaa  SSaavvaaþþýý (1992-1995) kök-
tencileri canlandýrdý. Sýrplar ve
Hýrvatlar tarafýndan sýkýþtýrýlan
Müslümanlara yardým etmek
üzere dünyanýn her yanýndan
Ýslamcý savaþçýlar ülkeye geldi.
Suudi Arabistan geniþ kapsam-
lý misyonerlik çalýþmasý baþlattý.

22000022  yyýýllýýnnddaann  iittiibbaarreenn
VViiyyaannaa��yyaa  yyeerrlleeþþeenn  RRuussllaarr��ýýnn
ssaayyýýssýý  iikkiiyyee  kkaattllaannddýý..  BBuunnllaarrýýnn
ççooððuunnuu  zzeennggiinn  vvee  llüüxx  bbiirr  hhaayyaatt
ttaarrzzýýnnaa  ssaahhiipp  oollaann  mmaaffyyaa  aaiilleellee-
rrii  oolluuþþttuurruuyyoorr..  MMaaffiiaa  bbaabbaallaarrýý
VViiyyaannaa��yyýý  aaiillee  hhuuzzuurrllaarrýý  iiççiinn  tteerr-
cciihh  eeddeerrkkeenn  kkiirrllii  iiþþlleerriinnii  bbaaþþkkaa
yyeerrlleerrddee  ggeerrççeekklleeþþttiirriiyyoorrllaarr..  
VViiyyaannaa- Rus ve Doðu Avrupa
mafyasý Viyana�yý  seviyor,
çünkü Viyana kendileri ve aile-
leri için rahat bir þekilde ve
fazla farkedilmeden yaþayabile-
cekleri bir þehir. 2006 istatistik-
lerine göre 2002 yýlýndan beri
Viyana�ya yerleþen Rusyalý sayýsý
%130 artýþ gösterdi. Bu sayýnýn
çoðunu kendi sermayesi ile
Viyana�da iþ kurmak amacýyla
gelen Ruslar oluþturuyor. Daha
doðrusu Viyana�ya gelmek
isteyen Ruslar bu yolu kullanýy-
orlar, çünkü Avusturya�daki
kanunlar yabancýlarýn

Avusturya�ya yerleþmesine çok
sýnýrlý izin veriyor. Dolayýsýyla
gelen Ruslarýn çoðu zengin ve
Viyana�nýn pahalý bölgelerinde
oturuyorlar. Bu zenginlerin
önemli bir kýsmý çok önemli iç
ve dýþ sermayeye hükmeden
mafya babalarý. Onlar Viyana�yý
sadece yaþamak için seçmiþler.
Dedektif Penk-Lipovski, ailele-
riyle gözlerden uzak bir hayat
yaþamak için Rus mafyasýnýn
kirli iþlerini Viyana�ya taþýmadý-
ðýný söyledi. Dolayýsýyla iþlerini
yurtdýþýnda hallediyorlar. Ýlginç
olansa bu durumun bilinmesi-
ne raðmen Avusturya devleti-
nin bu suçlulara karþý harekete
geçmemesi ve Avusturya
medyasýnýn konuyu normal bir
durummuþ gibi lanse etmesi.
Medya ayrýca mafya ailelerinin
Viyana ekonomisine canlýlýk
getirdiðinden övgü ile söz
etmekten de geri durmuyor.

Rus ve Doðu Avrupa mafyasý Viyana�da yaþýyor
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TTaarriihhiinn  ggöörrddüüððüü  eenn  aazzýýllýý  ddiikkttaa-
ttöörrlleerriinnddeenn  bbiirrii  oollaann  SSaaddddaamm
HHüüsseeyyiinn  ��kkeennddii  hhaallkkýýnnaa  kkaarrþþýý��
iiþþlleeddiiððii  ssuuççllaarrddaann  ööttüürrüü  aassýýllmmaakk
ssuurreettiiyyllee  iiddaamm  eeddiillddii..  ÞÞaaþþaallýý  bbiirr
hhaayyaattttaann  yyaaððllýý  iillmmeeððee  uuzzaannaann
hhaayyaatt  hhiikkaayyeessii  iillee  SSaaddddaamm,,
öözzeelllliikkllee  ssoonn  3300  yyýýllddaa  oorrttaa  ddooðð-
uunnuunn  bbaaþþ  aakkttöörrlleerriinnddeenn  bbiirriiyyddii..
SSaaddddaamm��ýýnn  iiddaamm  eeddiilliiþþ  þþeekkllii  ççookk
ççiirrkkiinn  bbuulluunndduu..  ZZaalliimm  oollaann
SSaaddddaamm  aassýýllýýþþ  þþeekkllii  iillee  mmaazzlluumm
ppoozziissyyoonnuunnaa  ddüüþþttüü..  

30 Aralýk 2006 sabahý gerçe-
kleþtirilen çirkin infazý, Sad-
dam�ýn kendi iktidarý zamanýn-
da binlerce muhalifini idam et-
tirdiði infaz odasýnda, �cehen-
neme git� sesleri arasýnda ger-
çekleþtirildi. Saddam Hüseyin,
2003 yýlý nisan ayýnda, ABD
öncülüðündeki koalisyon güç-
lerince devrilmiþ ve Irak Ceza
Mahkemesi tarafýndan Kürtlere
karþý iþlediði soykýrým ve Iraklý
þiilere karþý gerçekleþtirdiði
�Duceyl Katliamý� suçlarýndan
dolayý idam cezasýna çarptýrýl-

mýþtý.  SSaaddddaamm��ýýnn  iiddaamm  eeddiilliiþþ
þþeekkllii  kkeennddiissii  kkaaddaarr  zzaalliimmccee  iiddii
vvee  bbüüyyüükk  tteeppkkii  ttooppllaaddýý..  

IIrraakk  DDeevvlleett  BBaaþþkkaannllýýððýýnnddaann
iiddaamm  sseehhppaassýýnnaa

Çeliþkilerle dolu bir yaþam öy-
küsüne sahip olan Saddamýn
ismi hep katliamlarla anýldý. Bir
zamanlar �Arap Birliði�nin�
kahramaný olarak görülüyordu.
Ancak 2003 yýlýnda iktidarýný
kaybettikten sonra saklandýðý
�fare deliðinde� bulununca bu

imajý yerle bir olmuþtu. Sad-
dam ayný zamanda kendi halký-
na karþý iþlediði insanlýk suçla-
rýndan dolayý idam edilen ilk
arap lider oldu.  

KKööttüü  bbiirr  ççooccuukklluukk  
ddöönneemmii  ggeeççiirrddii

Saddam Hüseyin, Baðdat'ýn
kuzeyindeki Tikrit'e 13 kilomet-
re uzaklýkta bulunan El Avca
kasabasýnda yoksul bir aile ço-
cuðu olarak 28 Nisan 1937'de
doðdu. Kendisine, �karþý ko-
yan� anlamýna gelen Saddam
ismi verildi. Piskolojik açýdan
kötü bir çocukluk geçiren Sad-
dam babasýný tanýmadan büyü-
dü. 20 yaþýnda, sonradan baþý-
na geçeceði Baas Partisi�ne üye
oldu ve böylelikle siyasi hayata
atýldý. Sürgün yýllarýnda Suriye
ve Mýsýr�da hukuk eðitimi aldý. 

EEllii  kkaannllýý  DDiikkttaattöörr
General Ahmet Hasan El Bekir'i
1979 yýlýnda devirerek iktidara
tek baþýna oturan Saddam,
kendisine muhalefet etme ola-
sýlýðý bulunan binlerce insaný ya
idama ya da sürgüne yolladý.

Kendi ipi ile çirkince idam edilen diktatör: 
Bir Saddam geçti bu dünyadan

Saddam�ýn küçüklüðü
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Irak halkýndan çok kendisini ko-
rumasý için eðittiði Irak ordusu
sayesinde uzun yýllar iktidarda
kaldý. Saddam�ýn iktidarý bo-
yunca gerçekleþtirdiði kanlý ic-
raatlerden bazýlarý þunlar oldu.
� Saddam Hüseyin, 22 Eylül
1980'den 20 Aðustos 1988'e
dek süren 8 yýllýk Irak-Ýran sava-
þýný, sýnýr tartýþmalarýný gerekçe
göstererek baþlattý. Korkunç
savaþtan geriye 1 milyon ölü ve
yaralý kaldý.
� 1988: Ýran-Irak savaþý sýrasýn-
da Irak jetleri kuzeydeki Halep-
çe'ye kimyasal bomba attý. Bir-
kaç dakika içinde çoðu kadýn ve
çocuk 5 bin kadar Kürt yaþamý-
ný yitirdi, 10 bin kiþi yaralandý.
� Enfal davasý: Saddam rejimi,
1987 ve 1988 yýllarýnda kuzey-
deki Kürt gruplarýný güneye
tehcire zorladý. Genel kabule
göre, tehcirde yaklaþýk 182 bin
kiþi öldü, Kürt köylerinde katli-
amlar yapýldý.1983'te, Barzani
aþiretinden 8 bin Kürt öldürül-
dü.
� 1980 ve 1999'da önde gelen

Þii din adamlarý idam edildi.
Saddam�ýn idamý için yüzlerce
Iraklý cellatlýk baþvurusu yap-
mýþtý. Ýdamý dünya kamuoyun-
da farklý tepkilerle karþýlanan
Saddam   doðduðu yer olan
Tikrite gömüldü.
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NNEEVVÞÞEEHHÝÝRR��iinn  AAvvaannooss  iillççeessiinnee
bbaaððllýý  SSaarrýýllaarr  BBeellddeessii''nnddee  lliissee
mmüüddüürrüü  4400  yyaaþþýýnnddaakkii  OOrrhhaann
ÇÇiiddeemm,,  BBeelleeddiiyyee  KKüüttüüpphhaannee-
ssii''nnddee  ttaarrttýýþþttýýððýý  iikkii  iimmaammýý  ttaabbaann-
ccaayyllaa  aatteeþþ  eeddeerreekk  ööllddüürrddüü..  LLiissee
mmüüddüürrüü,,  jjaannddaarrmmaa  ttaarraaffýýnnddaann
ggöözzaallttýýnnaa  aallýýnnddýý..

NNeevvþþeehhiirr- Sarýlar Beldesi'nde
saat 14.00 sýralarýnda beledi-
yeye ait kütüphanede Sarýlar
beldesi Mehmet Akif Ersoy
Lisesi Müdürü Orhan Çidem ile
35 yaþýndaki Merkez cami
imamý Mustafa Beleda ve
Sarýlar Yenisoy Mahallesi Camii
imamý 35 yaþýndaki Ýzzet Teke
karþýlaþtý. Görgü tanýklarýnýn
ifadesine göre lise müdürü
imamlara, �Bir kýz ögrencinin
ögretmeniyle evlenmesi caiz
midir?� diye sordu. Ýmamlarýn,
�Ýkisinin de gönlü varsa olabi-

lir� yanýtýný vermesi üzerine, lise
müdürü, �Siz sapýk mýsýnýz?
Böyle þey olur mu?� diye tepki
gösterdi. Tartýþmanýn büyümesi
üzerine kütüphane görevlisi,
müdür Orhan Çidem�i dýþarýya

çýkartmak istedi. Ancak bu sýra-
da müdür Orhan Çidem belin-
deki tabancayý çýkartýp, imam-
lar Mustafa Beleda ile Ýzzet Te-
ke�yi kurþun yaðmuruna tuttu.
Her iki imam da olay yerinde ö-

lürken, kütüphanede bulunan
Fatih Camii Ýmamý Veysel Aydýn
ise kaçarak canýný kurtardý. O-
kul müdürü Çidem, olaydan
sonra jandarma tarafýndan
gözaltýna alýndý.

BBuurrssaa-Bursa�da Adem Arslan
1999�da, ruhsatlý silahýný te-
mizlemek isterken eli tetiðe de-
ðince tabancanýn ateþ almasýna
neden oldu. Savcýlýk tarafýndan
silahýna el konulup 16 milyon
lira para cezasý verilen Arslan,
serbest býrakýldý. Parayý ödem-
eyince de dava açýldý. 15 mily-
on lira para cezasýna çarptýrýlan
Arslan ve avukatý, bu kez  7�nci
Asliye Ceza Mahkemesi�ne iti-
raz etti. Duruþmada dinlenme-
diklerini belirtip, �savunma hak-
kýnýn zedelendiði, gerçeðin
araþtýrýlýp ortaya konulmadýðý�
öne sürüldü. Mahkeme, eski
kararý onayladý. Arslan sonun-
da AÝHM�e baþvurup 30 bin
dolar manevi tazminat, 10 bin
dolar ile silahýn bedeli olan 1
milyar lira manevi tazminat ta-
lep etti. AÝHM, Türk Hüküme-
ti�nin, Arslan�a 500 Euro cezasý
ödemesine hükmetti.

Okul müdürü iki imamý öldürdü

Türkiye�de küçük miktar için
büyük hukuk mücadelesi
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BBüülleenntt  AAkkaarrccaallii  
Hürriyet�te Hüseyin Ýnce, yazýla-
rýnda Batý�da ýrkçýlýðýn nasýl o-
luþtuðunu ve geliþtiðini açýklar.
Geçenlerde, ýrkçýlýðýn altýnda
yatan bir kavram olan �Euge-
nisme�den söz etti. ABD�nin
Irak�ý iþgalinden sonra Akþam�-
da yazdýðým bir yazýdan alýntý-
larla bu konuyu açmak istiyo-
rum. Kýzýlderililerin yok edilme-
si yanýnda Amerikalý beyaz,
can-ýrz-mal hakký tanýmadýðý
on milyon siyahi köleyi asýrlarca
en sefil þartlarda çalýþtýrmýþ ve
kullanmýþtýr. ABD�nin ekonomik
zenginliði altýnda maaliyetsiz
çalýþtýrýlan bu emek gücünün
payý yüksektir. WASP (White,
Anglo-Saxon, Protestant) deni-
len beyaz Anglosakson ve Pro-
testan Amerikalý�da, tarihin
derinliklerinden gelen bu alýþ-
kanlýk, Hitler�in ýrkçý politikalarý-
na temel teþkil eden çalýþmala-
ra dönüþmüþtür. Ýngiliz mate-
matikçi ve antropolog Francis
Galton, 1880�lerde üstün ýrk
teorisini geliþtirmeye baþlar.
Adýný Yunanca �iyi kökenden
doðmuþ� anlamýndaki bir söz-
cükten türeterek �Eugenisme�
koyar. Ayný tarihlerde ABD�nin
New Jersey eyaletindeki Vine-
land Training School�un önde
gelen isimlerinden Henry H.
Goddard, ABD�ye göç eden Ýta-
lyan, Macar ve Musevilerin
yüzde sekseninin geri zekâlý ol-
duðunu iddia eden yazýlar, kita-
plar yayýnlar. Goddard�ýn iddia-
larý öylesine taraftar bulur ki,
Kongre 1924�te Doðu ve Gü-
ney Avrupa�dan gelen göçmen
sayýsýný kýsýtlamaya karar verir.
Ýlgili yasayý imzalarken ABD
Baþkaný Calvin Coolidge �Ame-
rika Amerikalý kalmalýdýr. Biyo-
lojik kurallara göre kuzey ülke-
leri insanlarý (Anglosakson bey-
azlar) baþka ýrklarla karýþýnca
yozlaþýyor� demiþtir. Stanford
Üniversitesi profesörlerinden
Lewis Terman, Kýzýlderililer,
Güneybatý Meksikalýlar ve zen-

cilerde ýrklarýndan kaynaklanan
zekâ geriliði olduðunu savuna-
rak bu ýrklardan çocuklarýn,
üstün beyaz ýrkýn çocuklarýn-
dan ayrý sýnýflarda okutulmasýný
ister. Chicago Üniversitesi�nden
profesör Charles Davenport,
Beyaz Amerika�nýn geleceðini
korumak için alt etnik gruplar-
dan erkeklerin hadým edilmesi-
ni teklif eder. Hitler�in Museviler
için kullandýðý �nihai çözüm�
deyimini geliþtirir ve 1911 ile
1937 yýllarý arasýnda otuz iki
ABD eyaleti, Almanya, Kanada,
Norveç, Ýsveç ve Finlandiya�da
kapsamlý kýsýrlaþtýrmayý mecbur

eden yasa ve mevzuatlar kabul
edilip uygulanmaya baþlar. Bu
etnik temizlemede en hýzlý eya-
let Kaliforniya�dýr (Amerikan
Ermenilerin çoðunlukta olduðu
eyalet). Bütün ruh ve sinir has-
talýklarý hastanelerindeki hasta-
lar, 1909�da kabul edilen yasay-
la zorla kýsýrlaþtýrýlýr. 1913 tarih-
li yasa hastane dýþarýsýný da
kapsar ve kýsýrlaþtýrma kadýnla-
ra da uygulanmaya baþlanýr.
Evlilik dýþý hamile kalan kadýnla-
ra zorla kürtaj yapýlýr.
Yirmi yýl sonra 1933�te
Almanya benzer bir yasayý ka-
bul eder ve bir yýlda elli bin

�hasta� kýsýrlaþtýrýlýr. 1945 son-
unda sayý iki milyona ulaþýr.
Hitler�in Mein Kampf kitabýnda
1900�lerin baþýndaki Ameri-
ka�dan nasýl esinlendiðine dair
çok sayýda delil bulursunuz.
(Ama Hitler, sözde Ermenilerin
soykýrýmýný örnek aldý iddialarý-
na ait hiçbir gerekçe bulamaz-
sýnýz.) Kýsýrlaþtýrma uygulamala-
rý Ýskandinav ülkeleri de dahil
olmak üzere II. Dünya Savaþý
sonrasý 1960�lara kadar çeþitli
ülkelerde devam eder. Bir TRT
programýndaki Ýsveç�le ilgili
iddialarýn gerçek yönü de
budur. (Vatan Gazetesi)

Batý�da ýrkçýlýk
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VViiyyaannaa-  Viyana�da 22 yaþýn-
daki bir Türk kendisinden
ayrýlan eski niþanlýsýný kaçýrdý.
Sinan C. Ýsimli bu þahýs Meh-
tap. S.�ye silah doðrultarak
onu zorla kýrmýzý renkli, polo
markalý arabasýna bindirdi.
Eski niþanlýsýný kaçýran Sinan
C., yolda Mehtap S.�ye silah
doðrultarak ona, niþanlýlýðýn-
da vermiþ olduðu 7000 Euro
deðerindeki zinnet eþyasýný
geri vermesini istedi. Bunun
üzerine kendisine 900 Euro
veren Bayan, saldýrgan parayý
sayarken kaçmayý baþardý.
Sinan C. Yakalanarak gözaltý-
na alýndý.

Eski niþanlýsýný
kaçýrdý

VViiyyaannaa-  79 Avusturya bankasý-
ný dolandýran Türk Avusturya
medyasýna konu oldu. 

Türkiye�de tanýdýðý bazý banka
çalýþanlarýndan Avusturya�da-
ki, baþkalarýna ait bazý banka
hesaplarýnýn bilgilerini alan 35
yaþýndaki kiþi sinsi bir plan
yaparak ilgili bankalarý aradý.
Bankalardan �bir yangýnda
karýsýnýn ve kýzýnýn yandýðýný
söyleyip hastane masraflarý i-
çin kendisine acil para gönder-
melerini� rica eden adam özel-
likle Voralberg, Tirol, Oberös-
terreich ve Salzburg�ta bulu-

nan 79 bankayý oyuna getirdi.
Dolandýrýcý bu bankalara

260.000 Euro zarar verdi.
Interpol tarafýndan aranan

dolandýrýcý iki arkadaþýyla bir-
likte Türkiye�de yakalandý.

Türkiye�den Avusturya�nýn 79 Bankasýný dolandýrdý

VVoorraallbbeerrgg- Ailesi ile birlikte
Voralberg�in Lauterach bölge-
sinde yaþayan Gülüzar Altýn-
soy isimli genç kýz Ocak ayýnýn
baþýndan beri kayýp. 5 Ocak�ta
yeni iþine baþlamak için evden
çýkan 19 yaþýndaki genç kýz
sýrra kadem bastý. Kýzlarý ile
ilgili umutlarýný kaybetmek
üzere olduklarýný söyleyen
Gülüzar�ýn anne ve babasý
çaresizlik içindeler. Araþtýrma-
lar genç kýzýn Ankara�ya git-
mek için bir bilet aldýðýný gös-
teriyor. Ancak ailesi Türki-
ye�deki akrabalarýndan hiçbiri-
nin Gülüzar�dan haberdar
olmadýðýný belirtti.

19 yaþýndaki kýz haftalardýr kayýp

TTiirrooll-  Kufstein�da 13 yaþýndaki
Türk kökenli bir ilkokul öðrenci-
si 11 yaþýndaki bir kýz öðrenciyi
tehtid etti. Elindeki býçaðý tu-
tup para vermesini yoksa onu
býçaklayacaðýný söyleyen 13 ya-
þýndaki çocuðu gören  kýz öð-
renci ona 1 Eurosunu vererek
oradan kaçtý. Tehdit eden ço-
cuk daha sonra polise iþlediði
fiili itiraf etti.

13 yaþýndaki öðrenci býçakla tehdit etti
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VViiyyaannaa  ��  Anayasa Mahkemesi,
azýnlýk dillerinde �yer levhalarý-
ný� koydurtmamak için bin
dereden su getiren Kärnten
Eyalet Baþkaný Haider�in baþka
bir aþaðýlayýcý kararýný durdur-
du. Her fýrsatta azýnlýk haklarý-
nýn karþýsýnda duran Haider
yer levhalarý konusunda da
anayasa hükümlerini uygulat-
mamak için elinden geleni
ardýna koymadý. Anayasa tara-
fýndan ön görülen azýnlýk dille-
rinde yer levhalarýný taktýrma
hükmünü yerine getirmiþ
olmak için daha önce Almanca

yer isimleri levhalarýnýn altýna
çok küçük yazýlarla azýnlýk dil-
lerinde yer levhalarýný koyan
Haider bununla yetinmeyip bir
de bu levhalarýn önüne geçe-
rek alaycý pozlar vermiþti.
Anayasa Mahkemesi Haider�in
uygulmasýný anyasaya aykýrý
buldu. Anayasa Mahkemesi
yer levhalarýndaki almanca ve
azýnlýk dillerindeki yazýlarýn
ayný büyüklükte olmasý gerek-
tiðini belirtti. Bu kararla birlik-
te Haider 6 hafta içinde talep
edilen levhalarý koydurtmak
zorunda.    

AABB��  nniinn  ççeeþþiittllii  üüllkkeelleerriinnddeenn  ýýrrkkççýý
mmiilllleettvveekkiilllleerrii  AAPP��ddee  BBiirr  ÇÇaattýý
AAllttýýnnddaa  TTooppllaannmmaa  OOrrttaakk  HHaarree-
kkeett  EEttmmee  vvee  KKoonnuussuunnddaa  AAnnllaaþþ-
mmaa  SSaaððllaaddýý..  GGrruuppttaa  FFPPÖÖ��ddee
yyeerriinnii  aallddýý..

Belçika'nýn Flaman bölgesinde
faaliyet gösteren aþýrý saðcý
Flaman Çýkarlarý (Vlaams Be-
lang) Partisi Genel Baþkaný
Frank Vanhecke, yaptýðý açýkla-
mada, Avrupa Parlamentosu'-
nda sosyal demokratlarýn ve
muhafazakarlarýn bir çatý altýn-
da toplandýðýný hatýrlatarak,
�Bizler de aynýsýný yapma kararý
aldýk � dedi. 

Vanhecke, � Fransýz aþýrý saðcý
Milliyetçi Cephe'nin (FN) kuru-
cusu ve AP Milletvekili Jean-
Marie Le Pen bile aramýzda yer
almakta. AP'de aþýrý sað eðilim-

li 7 ayrý ülkeden milletvekilleri
var ve bu rakamýn artmasý için
yoðun çaba sarf edeceðiz. A-
vusturya Özgürlükçüler Partisi
(FPO), Ýngiltere'deki UK Inden-
pendence Partisi, Bulgaristan'-
daki Ataka, Romanya'daki Ro-
mania Mare ve Ýtalya'nýn eski
diktatörü ve fasit Mussolini'nin
torunu da oluþumumuz içinde
yer alýyor� dedi. 
Öte yandan Bulgaristan'ýn birli-
ðe üye olmasýyla birlikte Avru-
palý aþýrý saðcý siyasi oluþumlar,
Bulgar ýrkçý Ataka Partisi ile te-
masa geçmeye baþladý. AP'deki
aþýrý saðcý grubun baþýna Fran-
sýz üye Bruno Gollnisch getiril-
di. Baþkan yardýmcýsý ise Bel-
çikalý Philip Claeys oldu. �IST�
adý altýnda toplanan grup, top-
lam 20 milletvekilinden oluþuy-
or.  FPÖ�lü Mölzer de grup için-
deki etkili isimlerden biri.

Aþýrý saðcýlar Avrupa
Parlamentosu'nda grup oluþturdu

Avusturya Anayasý�na göre ikinci dildeki yazýlar bu büyüklükte
olmalý. Fakat Haider buna uymamakta ýsrar ediyor.

FPÖ�den
Andreas Molzer

Anayasa Mahkemesi alaycý
Haider�i durdurdu
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YYaaþþllýý  SSoorruunnllaarrýýnnýý  AArraaþþttýýrrmmaa
DDeerrnneeððii  BBaaþþkkaannýý  PPrrooff..  DDrr..
KKaallýýnnkkaarraa''yyaa  ggöörree  TTüürrkkiiyyee''ddee  þþuu
aannddaa  yyüüzzddee  88..66  oollaann  yyaaþþllýý  nnüüffuuss
oorraannýý  22003300  yyýýllýýnnddaa  yyüüzzddee  1155''ee
yyüükksseelleecceekk..  

AAnnkkaarraa  -  Avrupa'nýn en genç
nüfusuna sahip olmakla övü-
nen Türkiye, hýzla yaþlanýyor.
Türkiye'de þu anda yüzde 8.6
olan yaþlý nüfus oranýnýn 2030
yýlanda yüzde 15'e ulaþacaðýný
belirten uzmanlar, �Yaþlýlarla
ilgili politikalar þimdiden belir-
lenmeli� dedi. 
Pamukkale Üniversitesi Denizli

Meslek Yüksekokulu Müdürü
ve Yaþlý Sorunlarý Araþtýrma
Derneði (YASAD) Yönetim Ku-
rulu Baþkaný Prof. Velittin Kalýn-
kara'nýn, 'Türkiye'de Yaþlý Nü-
fusun Daðýlýmý' araþtýrmasý çar-
pýcý sonuçlar ortaya koydu. Tür-
kiye'de yaþlýlýðýn bir sorun ola-
rak görülmediðini anlatan
Kalýnkara, þöyle konuþtu: 
Radikla Gazetesinin verdigi ha-
bere göre �Dünyada 629 mily-
on olan 60 ve daha yukarý yaþlý
nüfusun, 2050'de 2 milyara
(yüzde 14) ulaþacaðý öngörü-
lüyor. Türkiye'deyse bu orana
2030'da ulaþýlmasý bekleniyor.

Yaþlý nüfustaki artýþ Türkiye
Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verileri-
ni þimdiden aþýyor. Demografik
tahminlere göre, 2030'lu yýllar-
da Türkiye nüfusun yaklaþýk
yüzde 15'i yaþlý olacak.� 
Emeklilik ve göç gibi etkenlerin
bölgelere göre deðiþiklik gös-
terdiðini kaydeden Kalýnkara,
Çanakkale ve Balýkesir'i emekli,
doðu illerini de göç veren iller
olarak niteledi. Kalýnkara �3.2
milyon yaþlý kýrsal alanda, 2.5
milyon yaþlýysa kentlerde. Hýzlý
göç nedeniyle kýrsal kesim hýzla
yaþlanýyor� dedi. Ege'nin yaþlý
nüfus açýsýndan Türkiye geneli-

nin üzerinde olduðuna dikkat
çeken Kalýnkara, kadýn yaþlý sa-
yýsýnýn daha hýzlý arttýðýný belirt-
ti. 

EEnn  yyaaþþllýý  iill  KKaassttaammoonnuu  
Kalýnkara'nýn araþtýrmasýnda
göre 60 yaþ üzerinde nüfus
oraný en fazla olan il yüzde
17.6'yla Kastamonu. Onu Si-
nop, Artvin, Çanakkale, Balý-
kesir, Burdur, Bolu, Giresun,
Kýrklareli ve Bartýn izliyor. Hak-
kâri, Van, Aðrý, Bitlis, Bingöl
genç nüfusa sahip iller listesin-
de ilk sýralarda. Onlarý Kocaeli,
Ýstanbul, Konya ve Ankara izliy-
or. 
Kalýnkara, yaþlý nüfusun yaþadý-
ðý çevredeki yaþam biçiminde
önemli deðiþiklikler olacaðýný
belirterek, �Bunlar için özel
bakým hizmetlerine gerek du-
yulacaktýr. Yetiþkin çocuk sayýsý
azalacak, iþgücüne katýlan ka-
dýn sayýsý artacak ve çocuklarýn
iþ nedeniyle coðrafi hareketlilik-
leri yükselecek. Yöneticiler bir
an önce yaþlýlarýmýza yönelik
çalýþmalara baþlamalý� diye
konuþtu.

Türkiye hýzla yaþlanýyor 

CCHHPP  GGeenneell  BBaaþþkkaann  YYaarrddýýmmccýý
ÝÝssttaannbbuull  MMiilllleettvveekkiillii  OOnnuurr  ÖÖyy-
mmeenn  AAvvuussttuurryyaa��nnýýnn  TTüürrkkiiyyee��nniinn
AABB��yyee  üüyyeelliiððiinnee  oollaann  kkaarrþþýýttllýýððýý
sseebbeebbiiyyllee  AAvvuussttuurryyaa��yyaa  üüllttiimmaa-
ttoomm  vveerriillmmeessii  ggeerreekkttiiððiinnii  ssööyyllee-
ddii..
AAnnkkaarraa- Öymen�in þu sözleri
dikkat çekici; �Avusturya,
'Türkiye'yi AB'ye istemiyoruz'
þeklinde sözler sarf ediyor. Ne
yapýlacak; derhal büyükelçi
çaðrýlýp gerekli ültimatomlar
verilecek, gerekirse iliþkiler as-
kýya alýnacak. 'Bize ne muamele
yaparsanýz, bizde size aynýsýný

yaparýz' denilmeli." 
Onur Öymen, AB'yle ilgi son
geliþmeleri deðerlendirerek, "'Ya
Kýbrýs'ý feda edeceksiniz ya da
AB'den vazgeçeceksiniz' mesajý
verilmiþtir" dedi. Onur Öymen,
CHP Ýl Baþkanlýðý'nda bir basýn
toplantýsý düzenledi. AB süreci
ve Kýbrýs konusuna deðinen
Öymen, þu anki tablonun hazin
ve üzüntü verici olduðunu, Tür-
kiye�nin hak etmeði durumlarla
karþý karþýya kaldýðýný söyledi.
"Hiçbir aday ülke AB'de bu
kadar kötü muameleyle karþý
karþýya kalmamýþtýr" dedi.

CHP`li Öymen 
Avusturya�ya ültimatom istedi

Onur Öymen
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Cinsel hastalýklar ciddiye alýnmalý
Ondokuz Mayýs Üniversitesi
(OMÜ) Týp Fakültesi Öðretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuriye
Taþdelen Fýþgýn, cinsel yolla
bulaþan hastalýklarýn dýþ gebe-
likten kýsýrlýða kadar çeþitli
sorunlara neden olduðunu
bildirdi.
Cinsel yolla bulaþan hastalýkla-
rýn tüm dünyada önemli bir
halk saðlýðý sorunu olduðuna
dikkat çeken Yrd. Doç. Dr.
Fýþgýn, her yýl en az 340 milyon
olgunun saptandýðýný ve bu
olgularýn büyük çoðunluðunun
15-49 yaþ arasýnda olduðunu
kaydetti.
Geliþmekte olan ülkelerde halk
saðlýðý sorunu olarak ilk 5 has-
talýk kategorisinde yer alan cin-
sel yolla bulaþan enfeksiyonla-
rýn geçiþinin tüm çabalara rað-
men kontrol altýna alýnamadý-
ðýný dile getiren Fýþgýn, �Cinsel
yolla bulaþan hastalýklar sadece
hasta kiþilerden deðil, saðlam
görünen kiþilerden de bulaþ-
maktadýr. 
Bazýlarý cinsel iliþki dýþýnda kan
yoluyla, kesici makas, ustura,
enjektörlerin ortak kullanýlmasý,
dövme yaptýrma, açýk yaralarla
doðrudan temasla ve anneden
bebeðe olmak üzere baþka yol-
larla da bulaþabilir. 

Cinsel iliþkinin her türüyle geçe-
bilirler, belirtili ya da belirtisiz
seyredebilirler. Özellikle kadýn-
larda fark edilmeyebilir fakat
rahim aðzý kanserinden, pelvik
inflamatuvar hastalýða, dýþ
gebelikten kýsýrlýða kadar çok
çeþitli sorunlara yol açarken
erkeklerde akýntý ve yaralar
yanýnda kýsýrlýða neden olabilir. 

Bazýlarý ise sistemik seyredip
frengide olduðu gibi çeþitli
organlarý etkileyebilir. Tedavi
edilmezlerse ölüme dahi neden
olabilirler. Ayrýca anneden
bebeðe geçerek ölü doðumla-
ra, sakatlýklara ve çok çeþitli
hastalýk tablolarýna yol açabilir-
ler� dedi.
Cinsel yolla bulaþan 20'den
fazla enfeksiyon etkeni bulun-
duðunu ifade eden Fýþgýn, en
fazla bilinenlerinin bel soðuklu-
ðu, frengi, HIV/AIDS enfeksiy-
onlarý, trikomoniyaz, klamidyal
infeksiyonlar, hepatit B, genital
uçuklar ve siðiller olduðunu
vurguladý. 
Fýþgýn, �Ayrýca birçok virüs,
mantar ve parazit de bulaþabi-
lir. Bir cinsel yolla bulaþan has-
talýk varlýðýnda HIV/AIDS geçiþ
riski de artmaktadýr. Kadýnlara

geçiþ oraný erkeklere göre daha
fazladýr� uyarýsýnda bulundu.
Cinsel yolla bulaþan hastalýklar-
da erken taný ve tedavinin hem
bireyin saðlýðý açýsýndan hem
de toplum saðlýðý açýsýndan çok
önemli olduðuna dikkat çeken
Fýþgýn, þunlarý söyledi:
�Genital bölgede apse, akýntý,
yara, lenf bezi büyümesi olan
kiþilerin hemen hekime baþvur-
masý gerekir. Bu kiþilerin eþleri
de mutlaka tedavi almalýdýr.
Cinsel yolla bulaþan hastalýkla-
rýn en önemli özellikleri de kor-
unulabilir ve engellenebilir has-
talýklar olmalarýdýr. 
Bu amaç için günümüzde en
geçerli yöntem, her cinsel iliþki-

de kondom kullanmaktýr.
Kondom kullanýlmadan olan,
korunmasýz cinsel iliþki, sýk eþ
deðiþtirme, çok eþlilik, hastalýk
taþýma riski yüksek kiþilerle cin-
sel iliþki, damar içi madde kulla-
nýmý ve ayný enjektörün payla-
þýlmasý, para ve uyuþturucu kar-
þýlýðý seks, erken yaþta cinsel
iliþki en riskli davranýþlarý oluþ-
turur. 
Bu nedenle toplumun bu
yönde bilgilendirilmesi, sürekli
eðitim ve danýþmanlýk hizmeti-
nin saðlanmasý gerekir.
Unutmamalýdýr ki uygun yön-
temler kullanýldýðý takdirde, bu
hastalýklardan korunmak müm-
kündür.�
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VViiyyaannaa- Viyana Saz Derneði,
düzenlediði �Batý Trakyalýlar
Gecesi�nde� içinde Avustur-
yalýlarýn da bulunduðu konu-
klara keyifli anlar yaþattý.
Gecede ekibiyle sahne alan
Mansur Bildik, Batý Trakya
yöresinden seslendirdiði par-
çalarla beðeni topladý. Kuru-
cusu Mansur Bildik olan Viya-

na Saz Derneði 1993 yýlýndan
beri Viyana�da saz kültürünü
geliþtirmek ve sazý Avus-
turyalýlara tanýtmak için uðraþ
veriyor. Renkli geçen gecede
ayný zamanda Güngör Þenkal
tarafýndan çekilmiþ Batý Trakya
ve Üsküp fotoðraflarýndan
oluþan bölgeyi tanýtýcý bir slayt
gösterisi düzenlendi. 

Mansur Bildik Batý
Trakyalýlar için çaldý

2006�nýn sonuna kadar devam
eden ve yurtdýþýndaki Türklerin
yurda giriþlerinde cep telefonla-
rýný gümrükte kaydetmelerini
öngören uygulama 2007 yýlýnýn
baþý itibari ile kaldýrýldý. Bundan
sonra gurbetçiler Türkiye�de
GSM iþletmelerinin abone mer-
kezlerine giderek telefonlarýný
kaydedebilecekler. Ýlgili merkez-
lere kayýt için pasaporttaki
yurda giriþ sayfasýnýn ve kimlik
sayfasýnýn fotokopilerinin veril-
mesi yeterli olacak. Ancak bir
kiþi yýlda sadece bir telefon
Türkiye�de kaydettirebilecek. Bu
yolla kaydedilen cep telefonlarý
Türkiye�de kullanýlabilecektir.
Eski uygulama dahilinde güm-
rükten  cep telefonu kaydý için
ayrýca sözlü beyan formu
almak gerekiyordu.

Gümrükte cep telefonu kaydýna son!

AAnnkkaarraa- Türkiye Maliye Ba-
kanlýðý yurtiçindeki pasaport
harçlarýný yaklaþýk %8 arttýrýr-
ken yurtdýþý harçlarýnda küçük
indirimlere gitti.
Buna göre yeni pasaport har-
çlarý yurtdýþýnda þöyle olacak: 

YYeennii  ppaassaappoorrtt  hhaarrççllaarrýý::  
6  aylýk         13 Euro
1  yýllýk         18 Euro
2  yýllýk         31 Euro
3  yýllýk         44 Euro
4-5 yýllýk       62 Euro

YYeennii  KKýýyymmeettllii  kkaaððýýtt  hhaarrççllaarrýý::
Pasaport cüzdaný        40 Euro
Aile cüzdaný                14 Euro
Nüfus cüzdaný              2 Euro

Pasaport harçlarýnda küçük indirim
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VViiyyaannaa- T.C. Viyana Büyükelçi-
liði bu yýl 23 Nisan Çocuk Bay-
ramý ve 19 Mayýs Gençlik Bay-
ramý�ný, Viyana'daki Türk der-
nek ve kuruluþlarýnýn katýlýmýyla
geniþ bir organizasyon çerçeve-
sinde kutlamayý planlýyor. Bü-
yükelçilik tarafýndan yapýlan
açýklamada þöyle denildi:
�2007 yýlýnda 23 Nisan Çocuk
Bayramýnýn ve 19 Mayýs Gençlik
ve Spor Bayramýnýn Viyana'daki
Türk toplumunun, dernek ve
kuruluþlarýmýzýn katýlýmýyla ge-

niþ bir organizasyon çerçeve-
sinde coþku ile kutlanmasýný
arzu ediyoruz. Viyana'daki Türk
toplumunun bu etkinliklere ge-
niþ katýlýmý ve katkýsý bu günle-
rin anlamýný güçlendirecektir.
Sözkonusu etkinliklerinin orga-
nizasyonuyla ilgilenen dernek
ve kuruluþ temsilcilerinin 31  O-
cak  2007  tarihine kadar Bü-
yükelçiliðimizle (Tel: 505 73 38)
temasa geçerek isimlerini bildir-
melerinden memnuniyet duyu-
lacaktýr.�

Yimpaþ Holding davasý karara baðlandý

AAnnkkaarraa-  Sermaye Piyasasý
Kurulu (SPK) tarafýndan ''Ser-
maye Piyasasý Kanunu'na mu-
halefet ve izinsiz halka arz''
iddiasýyla açýlan, ancak sanýkla-
rýn beraatleriyle sonuçlanan ka-
rara, SPK itiraz etmiþti. 

Yargýtay tarafýndan bozulan
davanýn duruþmasý, Yozgat As-
liye Ceza Mahkemesinde yapýl-
dý. Duruþmaya, Yimpaþ Hol-
ding Yönetim Kurulu Baþkaný
Dursun Uyar ile davanýn açýldý-
ðý dönemde yöneticilik yapan

Mithat Erberk, Mehmet Ali
Lekesiz, Salih Metin Yücel,
Mustafa Güleç, Mustafa Dað,
Atilla Çoban, Bayar Demir, Muti
Yavuz, Tevfik Arslan ve Yaþar
Keskin katýlmazken, bu kiþileri
avukatlarý temsil etti. Mahkeme
heyeti, Yimpaþ Holding Yö-
netim Kurulu Baþkaný Uyar ve
10 kiþinin, ''Sermaye Piyasasý
Kanununa Muhalefet ve Ýzinsiz
Halka Arz'' suçundan, 2'þer yýl
hapis, 10'ar bin YTL aðýr para
cezasýna çarptýrýlmasýna karar
verdi.

YYiimmppaaþþ  HHoollddiinngg  BBaaþþkkaannýý  DDuurrssuunn  UUyyaarr  vvee  1100  yyöönneettiiccii  hhaakkkkýýnnddaa  SSPPkk''yyaa  mmuuhhaalleeffeetttteenn  hhaappiiss  cceezzaassýý  vveerriillddii..  MMeerrkkeezzii  YYoozzggaatt''ttaa  bbuulluunnaann
YYiimmppaaþþ  HHoollddiinngg''iinn  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  BBaaþþkkaannýý  DDuurrssuunn  UUyyaarr  vvee  ddaavvaa  aaççýýllddýýððýý  ddöönneemmddee  yyöönneettiicciilliikk  yyaappaann  1100  kkiiþþii,,  ''''SSPPKK  KKaannuunnuunnaa  MMuuhhaalleeffeett''''
ssuuççuunnddaann,,  22''þþeerr  yyýýll  hhaappiiss,,  1100''aarr  bbiinn  YYTTLL  ppaarraa  cceezzaassýýnnaa  ççaarrppttýýrrýýllddýý..  

VViiyyaannaa-  UNESCO tarafýndan
2007 yýlý �Mevlana Yýlý� olarak
ilan edildi. Kültür ve Turizm
Bakanlýðý'nýn Mevlana'nýn do-
ðumunun 800. yýlý nedeniyle
2007'nin ''Dünya Mevlana Yýlý''
olmasý konusundaki önerisini
deðerlendiren UNESCO (Birleþ-
miþ Milletler Eðitim Bilim ve
Kültür Kurumu), ''Mevlana'nýn
2007 yýlýnda tüm üye ülkelerde
anýlmasý� yolunda karar aldý.
UNESCO�ya üye ülke sayýsý
190�nýn üzerinde.   UNESCO�-
nun düzenlediði �Kültürel Mi-
rasý Koruma Projesi�nde 160

ülkenin hazýrladýðý 1500 proje
arasýndan Türkiye�nin teklifi bi-

rinci seçilerek 2007 tüm dünya-
da �Mevlana Yýlý� ilan edildi.

2007 �Mevlan Yýlý� olarak anýlacak

T.C. Viyana Büyükelçiliði�nden 23 Nisan ve 19 Mayýs  duyurusu



VViiyyaannaa-  Viyana göçmenler bü-
rosu bir basýn toplantýsý ile en-
tegrasyon konusundaki yeni
geliþmeleri deðerlendirdi.
Yapýlan basýn toplantýsýnda

ayrýca Almanca öðrenmenin
hukuki olarak gerekliliðine ve
entegrasyona olan katkýsýna da
deðinildi.
Bunun için Almanca kurs sayý-

nýn arttýrýldýðý belirtildi. Federal
devletin entegrasyon anlaþma-
sýnda öngörülen Almanca bilgi-
si için kurs masraflarýnýn en
fazla %50�sinin karþýlandýðýný
ifade edildi. Basýn toplantýsýn-

da, Viyana göçmenler birimi
olan MA 35 tarafýndan yeni
göç edenlere þu ana kadar veri-
len 100 Euro�luk kurs yardým
miktarýnýn 300 Euro�ya çýkarýl-
dýðý müjdesi verildi. 
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VViiyyaannaa-Avrupa Þampiyonlar
Ligi�nde mücadele eden  bayan
voleybol temsilcimiz Eczacýbaþý
Ýstanbul, 16 Ocak tarihinde A-
vusturya´nýn  SVS Schwechat
takýmýný Viyana´da 22-25, 25-
22, 26-24 ve 25-20�lik setlerle
3:1 yenerek,  C gurubunda Ital-
ya�nýn Scavolini Pesaro takýmý-
nýn arkasýndan ikinci oldu. 
Gurbetçi taraftarlarýn yoðun
ilgi gösterdiði maçta Eczacý-
baþý, rahat bir oyun sergiledi.  
18 Ocak´ta çekilen Play-off  ku-
ralarýnda ise Eczacýbaþýnýn bir
sonraki rakibi Hollanda´ nýn
Dela Martinus Amstelveen Taký-
mý. Bu karþýlaþma 7 Þubat´ta
oynanacak.

Viyana Eczacýbaþý diye inledi

Göçmenler için 300 euro�luk kurs yardýmý



Sayfa 38 Sayý 75POLÝTÝKADDÝÝNN

YENÝ VATAN GAZETESÝ

AAllii  RRýýzzaa  UUððuurrlluu  
CCeemm  VVaakkffýý  

DDiinn  HHiizzmmeettlleerrii  BBaaþþkkaannýý  

Tarih 10 Ekim 680, günlerden
Cuma, vakit öðleden sonra
ikindi. YYeerr;;  KKeerrbbeellaa,, Bugünkü
Irak sýnýrlarýnda.
Eli silah tutan bütün erkekler
kýlýçtan geçirilmiþti. En son þe-
hit de Muhammed evladý Þe-
hitler þahý Ýmam Hüseyin�di. Bu
faciadan sadece Ýmam Zeynel
Abidin kurtulmuþtur. O da has-
tadýr, çaresizdir. 
Ehlibeyt kadýnlarý etten duvar
oluþturarak can pahasýna koru-
muþlardýr onu. Ve o örülen et-
ten duvarý kýramamýþlardýr. 
Ýmam Hüseyin�in vasiyeti vardýr
o yiðit kadýnlara. Onu koruyun,
zalime teslim etmeyin. 
Bir tarih kana bulanmýþtýr, figa-
na bulanmýþtýr, Kanla yazýlmýþ-
týr. O tarihten bu yana sevenle-
ri olarak cümle alem yastadýr.
Alem matemdedir. 
Çünkü; Hakk Muhammed Ali
yoluna ikrar verilmiþtir. O yol
sürülecektir, o yol gidilecektir. 
O yola olan sevgimizden dolayý
göz yaþý döküyoruz. O yola
verdiðimiz ikrardan dolayý ma-
tem tutuyoruz. Gözyaþý dök-
mesini bilmeyen insanýn içinde
sevgi ve baðlýlýk olmaz. Riyasýz-
ca sevmenin kanýtýdýr göz yaþý. 
Baðlýlýðýn, muhabbetin en gü-
zelidir, içtenliðidir gözyaþý.
Ýmam Hüseyin�e aðlamak;
Onlara zulüm yapanlarý lanet-
lemektir. Ýmam Hüseyin�e aðla-
mak; Alemlerin serveri, Mu-
hammed Mustafa�nýn yakmýþ
olduðu ýþýðýn sönmemesi için,
evladýný, yakýnlarýný, kendisine
ikrar verenlerin, O ilkelerin ya-
þamasý için canlarýný verdikleri
bu deðerleri koruyanlara des-
tek vermektir, onlardan yana
olmaktýr. Onlarýn yolunda ol-
maktýr. 
Bin dört yüz yýl sonra bunlarý
dile getirmenin amacý nedir?
Bugünkü unutun gitsin anlayýþý
doðrumudur. 

Geçmiþi inkar edebirsiniz. Geç-
miþe karþý da çýkabilirsiniz.
Ama geçmiþi yok edemezsiniz.
Çünkü ortak geçmiþ, bizim de
geçmiþimizdir. Geçmiþi yok et-
me gayreti boþunadýr. Geçmiþi
yok edersen, geleceksiz kalýr-
sýn.  Geçmiþi inkar da öyle.
Çünkü insan, geçmiþi anýmsa-
dýðý ölçüde vardýr ve geleceðe
koþabilir, daha da önemlisi
geçmiþe bakarak nereye koþa-
bileceðini bilebilir. Geçmiþi yok
ederek yapýlan her eylem, gün
gelir, geçmiþin hayaletleri tara-
fýndan geri püskürtülür. Bu
insanlýk içinde, tarih içinde
böyledir. Tarih de  tekerrürden
ibârettir. Tarihden  ders alýnýrsa
bir daha tekerrür etmez. Eðer
ders alýnmazsa Kerbelalar de-
vam eder. Ýþte o dersi almaktýr.
O olayý yapanlarý, o olaylarýn
faillerini kýnayýp, yüreðimizde
mahkum etmezsek, zalimin
zulmü devam eder. Zalimin
zulmünü lanetlemiþ bir inancýn
sahipleri olarak intikamcýlýðýn
peþinde olmamýz asla söz ko-
nusu olamaz. Yüreði kinle yük-
lü bir toplumun geleceði de ol-
maz ve güzel bir yaþamda ku-
ramaz. Çünkü, güzel bir yaþam
tüm istediðimiz,  geçmiþ ve ge-
leceði bir birine baðlý bir çevre-
de  kurulabilir ancak� 
Bin dört yüz yýl sonra bu olayýn
faillerini de aramýyoruz. Çün-
kü, Yüreðinde birazcýk insan
sevgisi taþýyan her vicdan bu
olayý zaten yüreðinde mahkum
etmiþtir. Bu olaydan ders alan-
lar da zalim olamaz. 
Bu olaydan ders alan kiþiler; in-
sani deðerlere sahip olanlarýn
rahmetle anýldýðýný bilecekler-
dir. 
Bu olaydan ders alanlar; Na-
muslu, ilkeli, erdemli olmanýn
deðer olduðunu bileceklerdir. 
Çünkü Hz. Ýmam Hüseyin ora-
da hilafetin kavgasýný verme-
miþtir. Ýnsani deðerleri yok et-
meye çalýþanlarýn yolunu kanýy-
la kesmiþtir. 
Bu olay; dünya tarihinde insan-

lýðýn sürekli izlediði hayrýn ve
þerrin kavgasýdýr. 
Bu olay; zulme, batýla, yalana,
talana, ahlaksýzlýða ve dünya
menfaatlerine tapmaya karþý,
bilerek, isteyerek ve can verile-
rek bir destan yazýlmýþtýr. Bizler
bu destan önünde dara durup,
Gerçege Hû, diyoruz. 

�De ki; Kur�ana ister iman edin,
ister etmeyin, kendilerine ilim
verilmiþ olanlara o (sözlerimiz)
okunduðu zaman saygýyla yü-
züstü kapanýr secde ederler.�
[28] 

�Ve aðlayarak yüzüstü kapanýr-
lar (secde ederler) Bizi anmak
onlarýn ruhlarýnda ki sevgiyi
arttýrýr.� [29] 

Hz. Peygamber efendimiz de
buyurur ki: �iki göz vardýr ki
kör olmaz. Biri vatanýný bekle-
yip nöbet tutan, diðeri Allah
rýzasý için gözyaþý dökendir.� 

Allah�a muhabbet arttý mý hü-
zün de artar. Gözyaþýyla içiniz
yýkanýr ve temizlenir. Hüzün
bizi Allah�a yakýnlaþtýrýr. Be-

denin abdesti su ile, nefsin
abdesti gözyaþýyla, aklýn abde-
sti ilim ile, ruhun abdesti ise
aþk ve muhabbet iledir. Göz-
yaþý nehire benzer, nehrin de
amacý ummana karýþmaktýr. 
Alevi inancý; cebiri, þiddeti, kini
ve nefreti yasaklamýþtýr. Bu
olaydan ders aldýðý için yasak-
lamýþtýr.

Hallac-ý Mansur; Baðdat çarþý-
sýnda bir gayri Müslim�le tartý-
þan müridini görünce, hemen
onu azarlar. Ona þunlarý söyler;
�Yavrucuðum! Dinlerin tümü
Allah�ýndýr. Her dinle bir kitleyi
meþgul ediyor. Her kitle kendi-
leri için seçilmiþ dini izliyor.
Kendi irâdeleriyle seçmiþ ol-
duklarý dini deðil. Bir insan, bir
baþkasýný, izlediði din yüzün-
den itham edebilmek için, o
dinin o kiþi tarafýndan özgür
iradeyle seçilmiþ olduðunu
kanýtlamýþ olmasý lazýmdýr. 
Þunu bil ki; Bütün dinler deði-
þik unvanlardýr. Deðiþik adlar-
dýr. Hepsinin ortak amacý birdir
ve deðiþmez.� 
Devam eder Hallac; �Tüm din-
ler üzerinde derin-derin düþün-

2007 yýlýnda Ýslam ve On Muharrem�in önemi
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CCAAFFEERR BBAAYYAARR

YYaazzýý  iiççiinn  sseeççiilleenn  aannaa  bbaaþþllýýkk,,  þþiiiirr
yyaappýýssýýnnýý  ççaaððrrýýþþttýýrrssaa  ddaa,,  kkýýyyaassllaa-
nnaammaayyaaccaakk  kkaaddaarr  þþiiiirriinn  öötteessiinn-
ddeeddiirr..  BBuu  bbaaþþllýýkk,,  ttaarriihhiinn  zzuullüümm,,
yyoozzllaaþþmmaa,,  ddeeððeerr  kkaayybbýý  sseeyyrriinnii
ddeeððiiþþttiirreerreekk  eerrddeemmlleerr  bbaaððllaa-
mmýýnnddaa  iinnssaannllýýððaa  hhiizzmmeett  ssuunnaann
iinnssaannllýýkk  öönnccüüssüü  yyüüccee  iinnssaannllaa-
rrýýnn  aannýýssýýnnaa  nnaaççiizz  bbiirr  dduuyygguu  vvee
iinnaannçç  sseeccddeessiiddiirr. 

Onlar ki; sapkýn inanç, düþün-
ce, eylem ve söylem karanlýðý-
nýn gönülleri bulandýrdýðý,
akýllarý sulandýrdýðý ve gözleri
dolandýrdýðý bir dönemde kul-
luk bilincini kuþandýlar; özgür-
lük bahçývaný önderlerine per-
çinlediler düþüncelerini; hiday-
et meþalesiyle aydýnlattýlar
benliklerini; insanlýðýn kurtuluþ
gemisini yolcusuz ve kimsesiz
komadýlar. Onlar ki; varlýklarýný
benzersiz bir cevhere dönüþtü-
ren aþklarý ile bir destan yaza-
rak vefa bestelerini ölümsüz-

leþtirdiler. Onlar ki; Kerbela
kýyamýnýn her perdesinde aþký
haykýrdý ve vefayý
oynadýlar..Onlar ki; Ýmam
Hüseyin�in (Allah�ýn selamý
ona olsun) ayak izlerini gönül
secdegâhýna dönüþtürüp aþký
ve vefayý yorumladýlar; Kerbela
çölünde laleleri kýskandýran
vurulmuþ baþlarýyla, erdem
fidaný olarak dikilen kesik kol-
larýný suladýklarý kanlarýyla.
Onlar ki; benlik bendini aþýp,
bütün baðýmlýlýklardan kurtul-
du ve hakla bütünleþtiler...
Hangi þair, insanlýðýn gazeline
dönüþen bu sýnýrsýz canlarý
dizelere, dökebilir?

Hangi ozan, erdem bazýnda
durak tanýmayan bu nur
gizemlerine uyak
çizebilir?Hangi edip, aþký ve
vefayý resmedebilir?Diðer
bütün olgular gibi aþkýn ve
vefanýn da anlatýlabilir yanlarý
vardýr; aþkýn getirisi olan bazý
özellikler, bedene yansýyan

boyutu, ruh üzerindeki etkisi
(çok yüzeysel olarak)... sözcük-
lerle anlatýlabilir. 
Ýmam Cafer-i Sadýk (a.s) bir
hadisinde, insaný sevdiði þeyle
bütünleþtirmiþ/özdeþleþtirmiþ
ve þöyle buyurmuþtur: 
�Ýnsan, sevdiði kimse iledir.�
Ýmam Hüseyin (a.s) buyurdu: 
"Haydi davran! Birazdan biz de
size katýlacaðýz."
Hanzelet b. Sa'd-i Þamî
Hüseyin'in (a.s) karþýsýna gelip
yüzünü ve göðsünü kýlýç, ok ve
mýzraklara siper ederek þu
ayetleri okudu:
"Ey kavmim, ben bir bölük
ümmetin uðradýklarý azaba
uðrayacaksýnýz diye korkuyo-
rum; Nuh, Ud ve Semud
kavimlerine ve onlardan sonra-
kilere olduðu gibi. Allah kulla-
rýna zulmetmez. Ve ey kav-
mim, ben, o feryadü figan, o
boþuna baðýrýp söylenme
gönündeki halinizden korka-
rým; o gün, bir gündür ki arka-
nýzý döndürüp kaçacaksýnýz,

amma doðru cehenneme
gideceksiniz ve Allah'ýn aza-
býndan sizi bir kurtaran
olmayacak." Bu azap ayetlerini
okuduktan sonra þunlarý ekle-
di: "Ey kavmim, Hüseyin'i
öldürmeyin; çünkü Allah bir
azap göndererek helak eder
sizi. Þüphe yok ki Allah'a iftira
eden hüsrandadýr."

BBuu  vveeffaa  öörrnneeððii  iinnssaannllaarr, Ýmam
Hüseyin (a.s) uðrunda her þey-
lerini feda etti ve ölümün en
dayanýlmazýna gözü açýk yürü-
düler. Yüce Allah�ýn sonsuz
selamý bu yüce insanlarýn üze-
rine olsun!Tarih tekerrürden
ibaretse ve ibret dersi çýkarýl-
masý gerekiyorsa tarihten,
kendimize þu soruyu sorma-
lýyýz: Peygamber Ehl-i beytini
ve Ýmam Hüseyin�i (a.s) seven-
ler olarak, sahip olduklarýmýzý
veya en azýndan sahip olduðu-
muz þeylerin bazýsýný, Ýmam
Hüseyin (a.s) uðrunda feda
etmeye hazýrmýyýz?

düm. Titizlikle araþtýrdým hep-
sini. Bir esasa oturan deðiþik
kollar olarak gördüm cümlesi-
ni.� Ýþte dinler budur. 
Hz. Ýmam Ali de; Mýsýr valisine
mektup yazarak þu öðüdü
verir; �Halka merhametle mua-
meleyi adet et. Onlarý sevmeyi,
onlara karþý yiyeceklerini, içe-
ceklerini ganimet bilen yýrtýcý
bir canavar kesilme. Çünkü;
halk iki sýnýftýr. �Bir kýsmý dinde
kardeþtir sana, öbür kýsmý yara-
dýlýþta eþtir sana.�

Evet Kerbala ayrýmcýlýðýn, nef-
retin, intikamcýlýðýn adý deðil.
O manevi þemsiyenin altýnda
bir olup sevgiyle insanlýðý ku-
caklamanýn adýdýr. Ýmam Hüse-
yinler olmanýn adýdýr. Yollarýný
sürmenin adýdýr ve kanla, canla
yazýlmýþ bu mesajýn sýrrýna
ermenin adýdýr. Bu mesaj tüm
insanlýða ve insan olanlaradýr.

Aþkýn Mýracýnda Vefa Bestesi
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2007 yýlýnda Muharrem Ayý
Ocak Ortasýna düþtü.  Bütün
dünyada Mazlumlarýn yanýnda
olmak gerek. Özellikle þu anda
Kerbala þehrinin olduðu  Irak�ý
görenler zaten bu topraklarýn
neden böyle acýlý olduðunu
anlamak için tarihi iyi bilmek
gerekiyor. Bütün Müslümaným
diyenlerin birlik ve beraberlik
zamaný. Eðer ortak nokta akýl
ve gönlünü çalýþtýr diyen
Allah�ýn Kelam-ý Kur�an�ý Kerim
ise..Eðer ortak nokta
Peygameberin yolu ise... Lanet
olsun Peygamberin çiçeðim
dediði öz be öz torunu Hz.
Hüseyin�e entrika, kýskançlýk ve
güç kazanmak  için kýyan
Ýslam�ýn baþbelasý Emevi
Yezid�e ve günümüzün
Yezid�lerine...Lanet olsun..
Alevilerde, Hazreti Hüseyin�in
Kerbela�daki acýsý baþta olmak
üzere 12 Ýmamlarýn acýlarýný
anmak ve anlamak için Mu-
harrem Matemi tutulur. Mu-
harrem Matemi süresince býça-
ða ve kesici aletlere el sürül-
mez; kurban kesilmez ve et ye-
nilmez.  Matem boyunca hiç
bir canlýya eziyet edilmez.
Eziyet etmemek ve haksýzlýk
yapmamak, tanrýnýn tüm ins-
anlarý eþit deðerde yarattýðý

inancýmýzdan kaynaklanýr. Ale-
vi etiðindeki �eline hakim ol!�
ifadesi ile insana ve Allah�ýn di-
ðer yaratýklarýna þiddet yasak-
lanmýþtýr. 
Matem orucunu  herkes saðlýk
durumuna uygun olarak tutar.
Saðlýðý yerinde olanlar oruç tu-
tarlar. Saðlýklý kalmak, Muhar-
rem mateminin bir parçasýdýr.
Çünkü; Alevi öðretisinde insan,
can ve tenden oluþur. Can�ýn
geliþerek insan-ý kamil merte-
besine ulaþmasý için saðlýklý bir
�ten� yani vücut gerekir. Bu
nedenle can�ý taþýyan �ten� her
türlü zararlý maddelerden
(sigara, alkol, aþýrý gýda, uyuþ-
turucu gibi) korunmalýdýr. Bu
amaçla gerektiðinde ilaçlar dü-
zenli alýnmalýdýr.

Matemden amaç, kendine
eziyet ya da kötülük yapmak
deðil, yapýlabilecek kötülükle-
rin ve katliamlarýn bir daha
tekerrür etmemesi için anmak
ve unutmamaktýr. Bu nedenle
Anadolu Alevileri, vücutlarýna
eziyet ve dövünmeler ve Ker-
bela Katliamýný canlandýran
kanlý piyesler yapmazlar. Ma-
nevi yönden çekilen acýlar his-
sedilir ve anýlýr. Matemin dýþ
görünüþle deðil, gönülde Hz.

Hüseyin�in uðradýðý haksýzlýðý
anlamak mateme daha uygun-
dur. Bunun ana nedeni, Ale-
vilerin zahiri deðil batini an-
lamda ibadete önem vermele-
rindendir. Zahirilikten batiniliðe
yani; dýþ görüntüden ve þekilci-
likten sýyrýlarak, olaylarýn ve
sözlerin iç ve manevi anlamlarý-
ný hissetmeye çalýþýrlar.

Kimsenin kalbini kýrmamak, dili
ile kimseyi incitmemek, kimse
hakkýnda dedikodu yapmamak
matem orucunun bir diðer
temel ilkesidir. Bu da Alevi eti-
ðinde �diline hakim ol� düstu-
ru ile ifade edilir. Muharrem
boyunca düðün-niþan-sünnet
törenleri yapýlmaz. Karý koca
cinsel iliþkileri kesilir. Alevi eti-
ðinde buna �beline hakim ol.�
denir. Hz. Hüseyin�in Kerbela
duruþu, daha sonraki dönem-
lerde Alevi önderlerine örnek
olmuþtur. Böylelikle Hz.
Hüseyin, haksýzlýða ve zulüme
boyun eðmemenin, hakký her
koþulda savunmanýn sembolü
olmuþtur. Ýmam Hüseyin'in
Kerbela�da sergilediði tavýr, bu
zamanda da haksýzlýklara karþý
çýkýp, mazlumdan yana olmaya
örnektir. Bu nedenle,
Muharrem mateminin bir diðer

amacý, gelecekte bu türlü acýla-
rýn çekilmemesi için gerekli
uzun vadeli önlemler almak ve
koþullar oluþturmaktýr.  
Hz. Hüseyin�in haksýzlýða karþý
bir avuç yandaþý ile �Yezid Or-
dusuna� Kerbela�daki direniþi
ve ölümü göze alan  mücade-
lesi, Anadolu Alevilerinde ço-
cuk eðitiminde �haksýzlýða kar-
þý gelmek, haksýzlýk yapma-
mak, haksýzlýða uðrayanlarýn
yanýnda olmak� þeklinde öne-
mli bir yer tutar. Bu katliamda
hasta olmasý nedeniyle Hz.
Ýmam Zeynel Abidin�in  kurtul-
masý  ve Hz. Ali�nin soyunun
diðer imamlarla devam etmesi
nedeniyle de Allah�a þükredilir.
Bu nedenle Muharrem Ma-
temi, Aþure geleneði ile biter.
Aþure; sevincin, paylaþýmýn ve
hoþgörünün sembolüdür. 

Muharrem Matemi boyunca,
Alevi Kültür Merkezleri; bu
inançsal görevi daha çok etkin-
lik yaparak, daha çok Alevi
öðretisini anlatarak ve tanýta-
rak yapýyorlar. Daha çok genci-
mizin saz, semah öðrenmesini
ve öðretimizi sevmesini saðla-
mak en etkili ibadettir. Mu-
harrem Mateminin Hak katýn-
da kabulü dilekleri ile.

Aleviler, Peygamberin çiçeðim dediði özbe öz torunu 
mazlum þehid Hz. Hüseyin ve Muharrem Matemi
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Balýk vazgeçilmez bir besin kaynaðý
Balýkçý Kenen olarak bilinen
Kenan Balcý �Ýnsan saðlýðýný
koruyan temel taþlardan birisi
olan balýk, her yaþta vazgeçil-
mezimiz olmalýdýr. Vücudun
yýpranan dokularýný onaran ve
büyümeye yardým eden, protei-
ni zengin bir gýda maddesi olan
balýk; bünyesinde iyot, kalsiy-
um, fosfor, demir gibi Mina-
relerle yaþam için gerekli olan
vitaminleri de içermektedir.
Balýk etindeki Protein kalitesi,
anne sütüne çok yakýn kalitede-
dir. Kolesterol sorunu olanlar
için tavsiye edilen en iyi hayv-
ansal gýda balýktýr� diyor.

BBaaððýýþþýýkkllýýkk  ssiisstteemmiinnii  
ggüüççlleennddiirriiyyoorr

Balýkçýnýz Kenan balýðýn yarar-
larýnýn bu kadarla sýnýrlý olma-
dýðýný, insan bünyesinde kan
akýþýný ve iltihaplanmalara karþý
baðýþýklýk sistemini düzenledi-
ðini de sözlerine ekledi. Balýðýn
çocuklarýn büyümesinde ve
zekâ geliþiminde önemli rol
oynadýðýný söyleyen Balýkçý
Kenan  �Balýðýn bileþiminde
karbonhidratlar olmadýðýndan
þeker hastalarýna birebirdir.
Vücut direncini artýrýr ve hücre
bozulmasýyla ilgili hastalýklarý
engeller. Kalp krizini, sonrasýn-

daki felç ve ölüm riskini azaltýr.
Bunun yanýnda yüksek tansiyo-
nu düþürdüðü, özellikle balýk
tüketimi çok olan insanlarda
iyot eksikliðinden kaynaklanan
Guatr hastalýðýna pek rastlan-
madýðý da yapýlan araþtýrmalar-
da tespit edilmiþtir. Bunlarýn
dýþýnda prostat kanseri ve insan
saðlýðý için önemli eksiklerin
tamamlayýcýsýdýr balýk.�
Balýkçý Kenan söyle devam etti;
Balýketinin diyet bir besin kay-
naðý olmasýndan dolayý yetiþme

çaðýndaki çocuklarýn, hamile
bayanlarýn, özellikle rahatsýzlý-
klarý olan insanlar baþta olmak
üzere herkesin balýk tüketimi
konusunda daha hassas ve
tüketici olmalarý konusunda
tavsiyede bulundu; önemle altý-
ný çizdi.
BBaallýýkk  yyeetteerriinnccee  ttüükkeettiillmmiiyyoorr!!
Balýkçýnýz Kenan, üç tarafý
denizlerle çevrili ve tatlý su balý-
ðý yönünden zengin olan,
Türkiye�de bir kiþinin haftada
en az iki kere balýk yemesi

gerektiðini  ifade  ederek �Ne
yazýk ki, ülkemizde  kiþi baþýna
düþen balýk tüketimi 3 ile 8 kg
iken  diðer ülkelerde bu 10
ile100 kg arasýnda deðiþiyor.
Dünyada en az kalp damar has-
talýklarýnýn göründüðü Japon-
ya�da  balýk tüketimi kiþi baþýna
88 kg dýr.Bu açýdan ülkemizde
de  balýk tüketimini daha da
artýrýp daha zeki gençlik daha
saðlýklý  yaþlýlýk, daha saðlýklý bir
yaþam sürebiliriz.
(Balýkçý Kenan , Kenan BALCI)

DDüünnyyaannýýnn  bbiirrççookk  üüllkkeessiinnddee  bbiirr-
ççookk  bbiilliimm  aaddaammýý  bbuuggüünn  hhüüccrree-
lleerr  vvee  kklloonn  yyoolluuyyllaa  llaabboorraattuuvvaarr-
ddaa  eett  üürreettiimmii  kkoonnuussuunnddaa  ççaallýýþþ-
mmaallaarrýýnnýý  hhýýzzllaannddýýrrýýyyoorr..
2001 yýlýnda Nasa�nýn baþladý-
ðý çalýþmalarý bugün Alman
Hükümeti de hücreden domuz
eti yetiþtirilebilmesi için ayýrdý-
ðý 2 milyon dolarlýk bütçeyle
destekliyor. Tüm bu çalýþmalar
sonucunda laboratuvarda et
üretimini baþaran bilimadam-
larý 1 kilo eti 10 bin dolara mal
ediyor.

Bilimadamlarý eti �myoblast�
adý verilen bir kas hücresiyle
yapay et üretiliyor. Canlý, ya-
þayan bir hayvandan alýnan bu

hücre glucose, amino asit, ve
minerallerle birleþtiriliyor. Ge-
çici bir yapý iskelesinde biore-
aktöre yerleþtirilen hücrelere

kas lifi haline dönüþünceye
kadar elektrik veriliyor. Üretilen
bu etin canlý hayvan etine
oranla daha saðlýklý olduðu da
vurgulanýyor. Bilimadamlarý
þimdi, kötü hayvansal yaðlarý
iyi yaðlar ve omega 3�le deðiþ-
tirmenin formülünü arýyor.
Dünyada her yýl ortalama 240
milyar kilo et tüketiliyor. Bir
hayvan kendisine verilen be-
sinlerin yüzde 75�ini metobi-
lazmasýnýn dýþýna atýyor. Buna
karþýn, kültür etinde hiçbir
kayýp olmuyor. 

Yapay et üretimi artýk mümkün



TTRRTT  yyaayyýýnnllaarrýýnnýýnn  AAvvrruuppaa''ddaa
aayyllaarrddýýrr  ddüüzzggüünn  iizzlleenneemmeeyyiiþþii-
nniinn  nneeddeennii  oorrttaayyaa  ççýýkkttýý::  ssiinneekk
ööllüülleerrii  vvee  kkuuþþllaarr..
TRT'de milyonlarca vatanda-
þýn, 29 Nisan'da oluþan yayýn
kesintisi nedeniyle, yayýnlarý
izleyememesinin faturasý, si-
nekler ve kuþlara kesildi. Uydu
yer istasyonu anteninin diya-
framýndan çýkarýlan 30 sine-
ðin, belirtilen tarihteki yayýn
kesintisine, Avrupa'da aylardýr
TRT'nin düzgün izlenemeyiþi-
ne sebep olduðu ve Türkiye'de
de sinyal seviyesini düþürdüðü
belirlendi. TRT müfettiþlerinin
yaptýðý soruþturmada, anten

feed diyaframýný bir kuþun
oradaki bir böceði almak ister-
ken gaga darbeleri ile deldiði
düþüncesi ortaya atýlarak,
buraya giren 30 sineðin su
emmiþ sünger gibi yansýma
miktarýný artýrdýðý ve sistemi
güç kaybýna uðrattýðý tespit
edildi. Soruþturma raporunda
ise �29-30.04.2006 tarihlerin-
de Kurum yayýnlarýnda mey-
dana gelen kesinti ve aksaklý-
klarda personelin herhangi bir
kusurulu davranýþýnýn veya
ihmalinin olmadýðý görülmüþ-
tür� denildi. Yapýlan �sinek
operasyonunun� ardýndan
yayýn düzeldi.
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GGeelliinn  aaddaayyýý  ddaallggaa  ggeeççmmeekk  iiççiinn
''hhaayyýýrr��  ddeeyyiinnccee  ddüüððüünn  1100  hhaaffttaa
eerrtteelleennddii..  GGeelliinn  ''þþaakkaa  yyaappttýýmm''
ddeeddii  aammaa  nniikkaahh  mmeemmuurruu  ddiinnllee-
mmeeddii
SStteeyyrr-Avusturya'da gelin adayý-
nýn þaka yapmak  için nikah
memurunun ''evlenmek istiyor
musunuz?'' sorusunu ''hayýr'' di-
ye yanýtlamasý, düðünün 10
hafta ertelenmesine neden ol-

du. Çok sayýda davetlinin katýl-
dýðý  Steyr bölgesindeki nikah
töreni sýrasýnda genç kýzýn ''þa-
ka'' yaptýðýný söylemesine rað-
men, nikah memurunun töreni
iptal etti. Avusturya yasalarýna
göre, evlenmek isteyen çiftler-
den birinin olumsuz yanýt ver-
mesi halinde, çiftin evlenebil-
mesi için en az 10 haftanýn
geçmesi gerekiyor. 

Nikahtaki þaka yaptý,
düðünü 10 hafta ertelendi

SSaaddddaamm��ýýnn  hheemm  mmaahhkkeemmeeddee
hheemm  ddee  ööllüümmee  ggiiddeerrkkeenn  ggiiyyddiiððii
kkýýyyaaffeettlleerrii  yyaappaann  CCeessuurr  GGiiyyiimm��iinn
ssaahhiibbii  RReecceepp  CCeessuurr,,  ��SSaaddddaamm
CCeessuurr  ggiiyyddii,,  cceessuurr  ggiittttii..  SSaaddddaamm
vveerrddiiððii  ssoonn  ssiippaarriiþþiinnddee  iiddaamm
eeddiilleecceekk  kkaarrddeeþþii  vvee  aarrkkaaddaaþþllaarrýý
iiççiinn  ddöörrtt  ttaakkýýmm  eellbbiissee  ssööyylleeddii��
ddeeddii..
AAnnkkaarraa-  Saddam Hüseyin, asýl-
masýyla sonuçlanan mahkeme
sürecinde her zaman takým
elbise ile yargýçlarýn karþýsýna
çýktý. Üzerinde 1996 yýlýndan
beri giydiði bir Türk markasý
olan �Cesur� vardý. Saddam i-
dama giderken de tercihinden
vazgeçmedi. Ýdamdan önceki
son sipariþ 23 Eylül�de verildi.
Ýstanbul Laleli�deki maðazadan
56 beden palto ve ceket, 54

beden pantolon, bir adet XL
gömlek ve 45 numara ayakkabý
istendi. Ve bu kýyafet Saddam�-
ýn idamlýðý oldu. Konuyla ilgili
Cesur þunlarý söyledi: �Saddam
idam sýrasýnda bile baþýný hiç
eðmedi. Yani Cesur giydi, cesur
gitti� dedi ve devam etti: 
Saddam 2004 Temmuz�unda
çýktýðý ilk mahkemede marka-
mýzý giydikten sonra idam edi-
lene kadar tanesi 500 dolardan
52 takým aldý. On yýlda Saddam
10 milyon dolarlýk tanýtýmýmýzý
yapmýþtýr. Arap ülkelerinde þu
an gömlek ve takým elbise piya-
sasýnýn yüzde 90�ýný ele geçir-
miþ durumdayýz. Kendisine 100
bin dolar mal sattýysam, 30 bin
dolar kazanmýþýmdýr, mekaný
cennet, topraðý bol olsun.

Saddam'dan 30 bin dolar kazandým, cennete gitsin

TRT faturayý ölü
sineklere kesti
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16 Viyana�da yeni hizmete gi-
ren Kuaför Prestij iddalý.  Prestij
Friseur�un sahibi Özcan Atman
bize þunlarý þöyledi: �Ben 16
senedir kuaförlük yapýyorum.
Mesleði Türkiye - Bursa�da öð-
rendim. 7 Senedir de Avustur-
ya�da yapýyorum. Þimdilik sa-
dece bay üzerine çalýþýyoruz, i-
leriye yönelik bayan bölümünü
de hizmete sunmak istiyoruz.
Bunun yanýnda solarium, epi-
lasyon ve cilt bakýmý hizmetleri
de vermeyi planlýyoruz.� Kendi-
lerine hayýrlý olsun diyoruz.

Kuaför Prestij hizmete açýldý!

MMiilllliiyyeett  GGaazzeetteessiinn`̀ddeenn  MMeerraall
TTaammeerr��iinn  ööllüünnccee  ee-mmaaiilllleerriimmiizz
nnee  oollaaccaakk  bbaasslliikkllii  yyoorruummuu::
�Ýnternetle tanýþan neslin genç
olmasý nedeniyle ölüm ve mail-
ler konusunda bir hukuk henüz
oluþmadý. Peki ölünce e-maille-
rimiz ne olacak?� sorusunu

gündeme getirdiketn sonra
konuya söyle bir bakis acisi
getirdi:  �Asistaným Özlem Er-
tem, önüme Foreign Policy gibi
ciddi bir derginin son sayýsýnda
bulduðu þu ilginç haberi koy-
du: �Öldükten sonra e - posta-
larýnýz ne olacak?

Amerika'da avukatlar, son
dönemde müþterilerine bir tel-
kinde bulunuyorlarmýþ: �Vasi-
yetnamenize e-posta þifrelerini-
zi de yazýn ve siz öldükten son-
ra onlarý kimin kullanacaðýný
belirtin.�
Zira internet servis saðlayýcýlarý,

bu þart vasiyette yer almazsa -
aile üyeleri bile olsa- kiþinin
hem e-posta hem de internet
ortamýndaki diðer þifreli giriþle-
rine kesinlikle izin vermiyorlar-
mýþ. Hatta aile bireyleriyle inter-
net saðlayýcýlarý arasýndaki bu
tartýþma, mahkemelere bile
taþýnmýþ. Gerçi Michigan'da bir
hakim, Irak'ta ölen Amerikalý
bir askerin ailesi ile çocuklarý-
nýn, e-postalarýna ulaþabilmele-
ri için Yahoo aleyhine, emsal
teþkil edebilecek bir karar ver-
miþ. Ama yine de avukatlar,
müþterilerini uyarmakta yarar
görüyorlar. 
Bu arada insanlarýn gerçek hay-
atlarý sona erdikten sonra,
sanal hayatlarýyla ilgili düzenle-
melerin yapýlabilmesi için, sanal
ortamda da çeþitli giriþimler
baþlatýlmýþ:
Örneðin mylastmail.com ve
postexpression.com gibi siteler,
yýllýk 25 dolar üyelik aidatý kar-
þýlýðýnda insanlara, öldükten
sonra aileleri ya da arkadaþlarý-
na gönderilmesi için son bir
mesaj yazma hizmeti veriyorlar.
Vasiyetname iþine giriþmeyen-
ler, e-posta ya da dijital ortam-
da yer alan hesaplarýnýn þifrele-
rini yazabilsin diye�

Ölünce e-mail'lerimiz ne olacak?



Yeni Vatan
Gazetesi�nde yayýn-
lanmasýný istediðiniz
ilanlarýnýz için
01/  513  76  15  -  0

nolu  telefonu  arayýnýz.

15. Viyana�da Mariahilfer Strasse157 numaradaki dük-
kanýmýzý yalnýzlýk dolayýsýyla satýyoruz. Dükkanýmýz
döner, Schnitzel, ýzgara çeþitleri üzerine çalýþýyor.

Dükkanýmýz çalýþýr durumdadýr ve hazýr müþterisi vardýr.

� 100 m2
� 780 Euro kira
� 16 sandalye

Fýrýn üzerine calýþan dükkanýmýzdaki
tüm eþyalarý satýyoruz.

� Ocak, Kesme Makinasý, Çevirme Makinasý, Fýrýn,
Semmel Makinasý, Tulumba, Schlag Makinasý, Vitrin, Raf,
Soðuk dondurucu, Soðutma Vitrini, Dolap ve diðer Fýrýn
malzemeleri.

Satýlýk müstakil daire
Vösendorf�da müstakil iki katlý, bahçeli 520 metre
kare üzerine oturmuþ arsa, 160 metrekarelik otur-

ma alaný olan evimizi satýyoruz.
��  Pazarlýksýz 350 bin EURO

Tel:  0  699  10  62  16  16

16. Viyana�da iþlettiðimiz iki Callshop�umuzu
devren satýyoruz. 

Himberg�de 5 yýldýr faaliyette olan yaklaþýk 120 m2
dükkanýmýzý ailevi sebeplerden dolayý satýyoruz.

�  Firma  ve  Evlere  servis    �  Rekabetsiz  (tek)
�  Bahçe,  Garaj,  Büro,  Depo  vs...
�  Kira  1.020  Euro  (dahili)

Kuaför Aranýyor
20. Viyana�da Melis Kuaför�de

çalýþmak üzere bay ve bayan ele-
man aranýyor.

Tel:  01/  333  51  04

3. Viyana�da 7 senedir iþlettiðimiz 
CCaaffee  ÞÞaammaattaa�yý  devren satýyoruz. Uygun fiyata
devir edilecektir. Her gün saat 4�e kadar iþletme
müsadesi vardýr.

Slovakya�nýn Baþkenti Bratislava�da, þehir mer-
kezinde ana cadde üzerinde bulunan ve hazýr
çalýþýr durumdaki restoranýmýzý saðlýk nedenle-
rinden dolayý devren satýyoruz.

Satýlýk Cafe

Tel.:  0664  86  784  77
Saat 15�den sonra arayýnýz 

Satýlýk Fýrýn Malzemeleri

Tel.:  0699  128  09  746

Satýlýk Grillhaus

0699  127  63  860

Satýlýk Callshop

Willheminenstrasse
� Anmeldestelle
� 6 PC
� 5 kabin
� Tel aksesuar

Neulerchenfelderstr.
� 5 PC
� 4 kabin

Tel.:  0681  107  123  31

Satýlýk Kebap- Pizza- und Schnitzelhaus

Tel.:  0699  113  33  59

Bratislava�da
Satýlýk restoran

�  Bratislava�da  tek  Türk  restoraný
�  70  kiþilik  oturma  yeri
�  152  m2  restoran
�  15  masalý Tel:  0699  11  68  66  46
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Reklam vermek için baþvuru telefonumuz

Tel.: 01 / 513 76 15 - 24
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Çanakkale Süpermarket�in ve-
rilerine göre Viyana�da Ocak
ayýnýn Top 10 listesi þöyle:

1. Orhan Gencebay � 
�Yargýsýz infaz�

2. Ebru Gündeþ � �Kaçak�
3. Cengiz Kurtoðlu �

�Canýn Saðolsun�
4. Ankaralý Namýk � 

�Hovarda�

5. Ahmet Kaya �
�Gözlerim bin yaþýnda�

6. DJ. Akman � 
�Kapak olsun�

7. Rober Hatemo �
�Sihirli deðnek� 

8. Keremcem � �Aþk Bitti�
9. Yakup Ekin -    �Senden
Sonra�
10. Kazým Koyuncu - 

�Dünyada bir yerdeyim�
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Ocak Ayýnýn
TOP 10 listesi

Eleman aranýyor
Kuyumcuda çalýþacak erkek eleman aranmaktadýr. Alýnacak ele-

man öðrenci de olabilir.

Hüseyin Uzunkaya

TTeell::  00669999  110000  7722  887722

Adres:  
Hillerstrasse 8/4 1020 Wien

Tel: 01/728 04 30

Açýlýþ  saatleri:
Pazartesi, Çarþamba :
11:00 - 15:00
Salý, Perþembe:         
09:00 - 13:00
Cuma:
15:00- 19:00

Dr. Berrin BARLAN ev
hekimi muayenehanesi

açmýþtýr.

Sanayinin çevreye verdiði
zararlar havalarý alt üst etti,
mevsimleri çýldýrttý. Artýk kýþ
mevsimine bahar havasý
hakim. Bilimadamlarý gelece-
kle ilgili kara tablolar çiziyor.
Avrupa�da yaþanan fýrtýnalar
bu dengesizliðin baþlangýcý
olarak deðerlendiriliyor.  

Mevsimler
çýldýrdý
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PPssiikkoolloogg  CCeeyyddaa  SSuubbaaþþýý,,  ttoopplluumm-
ddaakkii  þþiiddddeett  oollaayyllaarrýýnnýýnn  kkaayynnaa-
ððýýnnddaa  ççooccuukkllaarrýýnn  sseevvggiissiizz  bbüüyyüü-
mmeelleerriinniinn  yyaattttýýððýýnnýý  ssööyylleeddii..

Subaþý, yaptýðý açýklamada,
cinayet ve yaralama olaylarýnýn
arttýðýna dikkat çekerek, birey-
den topluma genellenebilecek
bir þiddet eðilimiyle karþý kar-
þýya kalýndýðýný ifade etti.
Okuldan, eve, iþyerlerinden,
trafiðe ve kamusal her türlü
alanda nedenli, nedensiz fizik-
sel, ekonomik, sözel ve duygu-
sal þiddet örnekleriyle iç içe
yaþandýðýna dikkat çeken Su-
baþý, "Gelinen noktada geçmi-
þe, þiddet olgusunun köklerine
bakmakta fayda vardýr. Sýnýf
arkadaþýný gözünü kýrpmadan
vurabilen bir genç, bir günde
bu noktaya gelmemiþtir. Çevre-
sel, ailesel ve içsel bir takým ne-
denler söz konusu olabilmekte-
dir. Þiddet olgusu tek baþýna
var olan bir kavram deðildir. Te-
melinde öfkenin yattýðý çok fak-
törlü bir kavramdýr. Zaman için-
de biriktirilmiþ öfke, bu öfkenin
kontrol altýna alýnamamasý, öf-
kenin davranýþa dönüþtürülme-
sine yol açacak bir uyarýcý ve
zarar verme fiili ya da tehdidi
vardýr. Ardýndan þiddet eyleme
dönüþür. Bireylerin bir davranýþ
gösterdikleri an, aslýnda bir
sonuçtur. Altyapýsýnda onu ya-

ratan bir süreç vardýr. Þiddet
davranýþý gösteren kiþilerin
geçmiþ süreçlerine baktýðýmýz
zaman, kendini ifade edeme-
me, ilgi görememe, yalnýzlýk gi-
bi sorunlarý vardýr" dedi.

Þiddetin paylaþmamaktan ve
sevgisizlikten kaynaklandýðýný
da vurgulayan Subaþý, þunlarý
söyledi:
"Bir çocuk paylaþarak büyümeyi
öðrenir. Ýyi ve kötü duygularýný,
oyunlarýný zamanýný paylaþma-
lýdýr. Bu onun sosyalleþmesini
saðlayacaktýr. Paylaþmak sevgi

getirir. Paylaþýmýn olmadýðý
yerde bencillik baþlar. Ýletiþim
kopar, sosyal kimlik geliþmez,
kiþi sadece kendi açýsýndan
dünyayý gözlemler. Kendinden
baþka kimse deðerli deðildir ve
bunu engelleyecek her olgu da
negatiftir. Bu þekilde yetiþen
birey için paylaþamadýðý her þey
için engellenmiþlik hissi doðar.
Dolayýsýyla öfke geliþir.
Engelleyen her þey ona göre
suçludur. Bu kurallar, otorite,
arkadaþlar veya ailesi olabilir
kiþinin. Ýletiþim olmadýðý için
yetiþme döneminde sözel ifade
de geliþmemektedir. Sözel ileti-
þim bittiði yerde fiziksel davra-
nýþlarla kendini gösterme eðili-
mi baþlar. Özellikle ilkokula
baþlanýldýðý dönemde ailenin
de otoritenin bir kýsmýný okula
devretmesiyle birlikte þiddete
açýk bir meydan geliþmiþtir.
Sorun çýkarmayan her çocuk
iyidir ve her þey yolundadýr
mantýðý çok geliþmiþtir bizim
kültürümüzde. Bu ailede ve
okulda bu þekilde yerleþmiþtir
maalesef. Bu hatalarýndan
dolayý þiddet tiplerinden birisiy-
le tanýþýr çocuk. Sözel bir kýna-
ma, fiziksel bir can yakma ya da
duygusal bir þiddet ve "seni
sevmem yoksa" tehdidi. Bak-

týðýmýz zaman okulda, ailede
engellenen, aþaðýlanan, sevgi
gösterilmeyen, toplumda ken-
dine layýk bir yer bulamayan ve
deðersizlik hissiyle geliþen bir
ruh yapýsý karþýsýna çýkan her
engellemede öðrendiði gibi
öfkesini boþaltacaktýr. Kýz arka-
daþ tartýþmalarý, trafikte neden
beni geçtin kavgalarý, ya da
uyuþturucu madde alkol gibi
eðilimlerin artmasý sonucu
ortaya çýkan olaylar. Yine ben-
zer þekilde kapkaç, taciz, hýr-
sýzlýk gibi olaylarda da analizler
bizi bu temele götürüyor."

Çocuðun yaþýnýn büyümesiyle
birlikte þiddete çevre faktörü-
nün de etki edeceðini belirten
Subaþý, "Mahalle arkadaþlarý,
sýnýftaki arkadaþlarý, kardeþler,
televizyon. Birçok farklý öðeden
özellikle de televizyondan alter-
natif modeller alýnýr.
Çatýdan düþen, kafasýna yüzler-
ce kez vurulup bir þey olmayan
kahraman kediler, düþmanlarýný
bir çýrpýda devirip öldüren kah-
ramanlar. Öfke vardýr, þiddet
isteði vardýr ve davranýþ örne-
ðiyle yolda çizilmektedir.
Sadece televizyondan deðil
sokaktan, evdeki babanýn
anneye, annenin ablaya, abla-
nýn kardeþe gösterdiði þiddet-
ten de öðrenilir" diye konuþtu.

Ülkelerin þiddettin sonuçlarýný
ortadan kaldýrmak yerine þid-
dettin nedenlerini ortadan kal-
dýrmaya yönelik bütçe ve çaba
harcamasý gerektiðini vurgulay-
an Subaþý, "Sosyal hizmetler
etkin hale getirilmeli, aile içi
þiddette maðdurlarýn korunma
imkanlarý arttýrýlmalý ve anne
baba eðitimleri mecburi kýlýn-
malýdýr. Okul öncesi eðitim öne
çýkarýlmalý, silahsýzlanma, uyuþ-
turucuyla mücadeleyle ilgili
kanunlar daha etkili olmalýdýr.
Okullardaki rehberlik birimleri
gençlerin sorunlarýna, aile ve
sosyal problemlerine yardýmcý
olabilecek seviyeye getirilmeli-
dir" þeklinde konuþtu.

Sevgi eksikliði þiddet doðuruyor


