
Viyana-  Avusturya�da Türk, Türkiye,
Müslüman ve Ýslam düþmanlýðý yapan
bazý partiler ve aþýrý gerici  Hýristiyanlar,
Avusturya iç barýþýna büyük yara vura-
cak Almanya�dan  destekli Avusturya
Neonazilerini azdýrmayý baþardýlar.
Irkçýlar geçtiðimiz günlerde Viyana�da
yine bir Müslüman derneðinin önüne
bomba koyarak ortalýðý karýþtýrdý.
Avusturya�da yollarda Türklere ve
Müslümanlara karþý gittikçe artan
sözlü sataþma, aþaðýlama ve hatta sal-
dýrýlarýn olmasýný dikkate alarak herkesi
bu durum karþýsýnda sakin olmaya
davet ediyoruz. 2006 yýlýnýn üçüncü
bombasý olan bu saldýrýnýn neden
yapýldýðý konusunda özeleþtri yapa-
rak, bu konuda aklýmýzý  bir  kenara
býrakmadan demokratik teamüller
içinde çözümler üretmeliyiz. (BK)

Haberin  devamý  sayfa  32-333�te
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Birisi kýþkýrtýyor, birisi bombalýyor

MMuuttllaakkaa  TTeerrcciihhllii
OOYY  kkuullllaannaallýýmm!!

Milletvekili adayý Haydar Sarý�dan davet:

Neonazilerin  15.  Viyana�daki  Müslüman  Gençlik  adlý
derneðin  önüne  koyduklarý  bomba,  bu  yýlýn  üçüncü
BOMBASI  idi.  Bomba  resimde  görüldüðü  gibi  imha  edil--
di.    Avusturya�da  Neonaziler  gerici  ve  ýrkçý  bazý  ��parti  ve
medya  temsilcilerinin��  devamlý  kýþkýrtmasý  sonucunda
artýk  bombalarla  saldýraya  geçiyor.  
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VViiyyaannaa-  1 Ekim Pazar günü
Avusturya�da Genel Meclis se-
çimleri yapýlacak. Bu seçimle il-
gili özellikle oy kullanacak olan-
lar için bilinmesi gerekenleri se-
çim rehberi þeklinde ilginize su-
nuyoruz. Seçim nasýl yapýlýyor,
kimler oy kullanabiliyor, nelere
dikkat etmek lazým, hangi par-
tiler neleri vaat ediyorlar ve da-
ha birçok sorunun yanýtýný bu
yazýmýzda bulabilirsiniz.
2006 Meclis seçimi Avusturya�-
nýn bütün eyaletlerinde yapýla-
cak olan genel bir seçimdir ve
dört yýlda bir yapýlýr. Her 4 yýlda
bir 183 kiþi Avusturya Meclisine
vekil olarak seçilir.

KKiimmlleerr  sseeççmmee  vvee  sseeççiillmmee  hhaakkkkýý-
nnaa  ssaahhiipp??

Seçme hakkýna sadece 18 yaþý-
ný doldurmuþ olan Avusturya
vatandaþlarý sahiptir. Seçilebil-
mek için ise 19 yaþýn doldurul-
muþ olmasý gerekiyor. Hangi
evde kaç kiþinin seçme hakkýna
sahip olduðu Aðustos ayýnda
gönderilen ev bildirileri ile ilan
edilmiþti.

DDiikkkkaatt!! Seçime sadece seçim
kütüklerinde isimleri bulunan-
lar katýlabilir. Kayýtlarýn var olup
olmadýðý Magistrat�larda kont-
rol edilebilir.
Avusturya dýþýndan seçime katý-
lacak olanlar, sadece seçim
kartý ile seçime katýlabilirler. Bu
kartlar belediyelerden talep edi-
lebilir. Seçim günü hastalýk gibi
sebeplerle seçim bürolarýna gi-
demeyenler özel bir seçim eki-
binin evine gelmesini talep
edebilir.

SSeeççiimm  GGüünnüü
Seçim 1 Ekim Pazar günü ger-
çekleþecek. Seçim genel itibari
ile 7 ile 17 saatleri arasý gerçek-
leþecek. Belirli yerlerde seçim
daha erken baþlayacak. Seçme
hakkýna sahip olanlar oylarýný
baðlý olduklarý seçim bürolarýn-
da kullanabilecek. Seçime katýl-
mak gibi bir zorunluluk yoktur.
DDiikkkkaatt!! Seçim günü yanýnýza
pasaport ya da vatandaþlýk
kartý gibi resmi bir kimliðinizi
almayý unutmayýn.

OOyyuummuu  nnaassýýll  kkuullllaannaaccaaððýýmm??
Seçme iþlemi sýrasýnda seçmen-
lere bir kupon ve bir zarf verilir.
Bu kuponda oy verilecek parti
iþaretlenir. Bunun yanýnda parti
içinden belirli bir kiþiye oy veri-
lecekse ya da baðýmsýz bir ada-
ya oy verilecekse isimleri ilgili
yerlere yazýlýr. 
DDiikkkkaatt!! Kendi baþlarýna bu iþ-
lemleri yapamayacak olanlar
yanlarýna baþka  bir þahýs alma
hakkýna sahiptirler. 
Bu iþlemler seçim kabininde ya-
pýldýktan sonra kupon seçim
zarfýna konulur ve sandýða atýl-
mak üzere görevliye teslim edi-
lir. 

SSeeççiimm  UUssuullüü
4 yýlda bir yapýlan Avusturya
meclis seçimlerinde 183 Millet-
vekili 43 seçim bölgesinden 3
aþamalý bir seçim sistemine gö-
re seçilir. Her seçim bölgesi bir-
kaç �Bezirkten� oluþur. Seçim-
de % 4�lük bir baraj sistemi ge-
çerlidir. Bu orana ulaþmak için
iki yüz bin oya ihtiyaç vardýr.
Ancak baðýmsýz adaylar baraj-
sýz meclise girebilirler. 
Seçim sonuçlarý seçim bölgesi,
seçim eyaleti ve ülke çapýnda
ayrý ayrý belirlenir. Ortaya çýkan
sonuçlar önceden belirlenmiþ
özel matematiksel bir formülle
hesaplanýr ve sonuçta ülke ça-
pýndaki oy oranlarý belirleyici
olur. MMuuttllaakkaa  PPaarrttii  iillee  bbiirrlliikkttee
aaddaayyýýnnýýzzýýnn  aaddýýnnýý  yyaazzaarraakk  tteerrcciihhllii
ooyy  kkuullllaannýýnn!!

VViiyyaannaa- Avusturya Cumhur-
baþkaný Heinz Fischer seçim
kampanyasýna karýþmak için
hiç bir neden görmüyor. Fisc-
her, FPÖ ve BZÖ�ye gönder-
me yaparak, baþka ülkelerin
vatandaþlarýna yönelik her
türlü düþmanlýk duygusunu
reddettiðini ifade etti. Stan-
dart Gazetesi�nin �FPÖ ile
BZÖ son derece yabancý düþ-

maný bir seçim kampanyasý
sürdürüyorlar. Bu konuda ne
düþünüyorsunuz?� sorusuna
Cumhurbaþkaný Fischer, ��Ben
ancak þunu söyleyebilirim:
Benim insanlýktan anladýðým,
bütün insanlarýn haysiyet ve
haklarýna saygý duyulmasýdýr.
Bu yüzden baþka bir ülkenin
vatandaþý olan ya da farklý bir
dil konuþan insanlara karþý
her türlü düþmanca davranýþý
reddediyorum� diyerek Yeni
Vatan Gazetesi�ne verdiði de-
meci teyit etmiþ oldu. 
�Bunu bu iþi yapanlara doð-
rudan söyleyebilir misiniz?�
sorusuna ise Fischer, �Bunu
size söylemekle, onlara da
söylemiþ oluyorum...�� þeklin-
de cevap verdi. 

Cumhurbaþkaný Fischer:

�Bütün insanlarýn haysiyetine
saygý duyulmasý gerekir�

HHeeiinnzz
FFiisscchheerr  

VViiyyaannaa-  Viyana Eyalet Meclisi
üyesi ve Yeþiller partisinin mil-
letvekili adayý Alev Korun,
Avusturya için en doðru seçi-
min Yeþiller olduðunu söyle-
di. Avusturya vatandaþý olan
ve ýrkçýlýktan, hak gaspýndan
yakýnan herkesi 1 Ekim�de Ye-
þilleri desteklemeye çaðýran
Korun, "Geçen yýl sertleþtirilen
yabancýlar kanununa ÖVP,
SPÖ ve BZÖ beraber imza at-
týlar. Bu haksýzlýða karþý çýkan
tek Yeþiller oldu. Vatandaþlýk
kanununu vatandaþlýk engel-
leme kanununa çeviren yine
ÖVP'dir. Vatandaþlarýmýz laf-
lara ve vaatlere deðil, oy vere-
cekleri partinin kendileri ve
aileleri için þimdiye kadar ne
icraatta bulunduðuna bak-

sýnlar. Bazý partiler yabancý
karþýtý icraatlarýnýn üstüne
örtmek ve oy toplamak için
listelerine göçmen adaylar
koyuyor, seçimden sonra da
yabancýlarýn haklarýný ellerin-
den almak için ellerinden
geleni yapýyor." dedi. 

�Yeþiller yabancýlarýn yanýnda�

AAlleevv  KKoorruunn

1 Kasým 2006 Seçim Rehberi
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VViiyyaannaa-  11  EEkkiimm  22000066  AAvvuussttuurryyaa
PPaarrllaammeennttoo  sseeççiimmlleerriinnee  iilliiþþkkiinn
oollaarraakk  SSPPÖÖ��ddeenn  aaddaayy  oollaann  DDrr..
HHaayyddaarr  SSaarrýý  iillee  yyaappttýýððýýmmýýzz    ggöö-
rrüüþþmmeeddee  SSaarrýý,,  ooyy  kkuullllaannmmaa  hhaakk-
kkýý  oollaann  ttüümm  vvaattaannddaaþþllaarrýý  mmuuttllaa-
kkaa  tteerrcciihhllii  ooyy  kkuullllaannmmaayyaa  ddaavveett
eeddeerreekk,,  ��ÞÞuu  aannddaa  vvaarr  oollaann  aatt-
mmoossffeerrddee  tteerrcciihhllii  ooyy  kkuullllaannmmaakk
vvaarr  oolldduuððuummuuzzuunn  vvee  yyaappýýllaann
hhaakkssýýzzllýýkkllaarraa  dduurr  ddeemmeenniinn  ddee-
mmookkrraattiikk  yyoolluudduurr..����  ddeeddii..  

YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii::  SSaayyýýnn  SSaarrýý,,
kkýýssaaccaa  kkeennddiinniizzii  ttaannýýttýýrr  mmýýssýýnnýýzz??
HHaayyddaarr  SSaarrýý:: Yaklaþýk 30 yýldýr
Avusturya�da yaþýyorum. Üni-
versite eðitimimi Viyana�da ta-
mamladým. Yabancýlar Çalýþtýr-
ma Politikasý üzerine doktora
yaptým. 80�li yýllarýn baþýndan
itibaren önce Viyana�da, daha
sonra diðer eyaletlerde, insan-
larýmýzýn yabancý olmaktan
kaynaklanan sorunlarýnýn çözü-
münde yardýmcý olmak amacýy-
la, ücretsiz hizmet veren Danýþ-
ma Bürolarý kurdum. 90�lý yýlla-
rýn baþýnda ise, Viyana Eyalet
Hükümeti�ne baðlý Entegrasyon
Fon�un kurulmasýnda aktif gö-
rev aldým ve bu kurumun yöne-
tici kadrosu içinde altý yýl çalýþ-
tým. Þu anda Viyana eyaleti
Kültür Bakanlýðý bünyesinde

oluþturduðum Uluslar ve Kül-
türler arasý Etkinlikler Daire-
si�nde, Daire Baþkaný olarak
çalýþýyorum.

YYVVGG::  11  EEkkiimm��ddee  yyaappýýllaaccaakk  PPaarr-
llaammeennttoo  SSeeççiimmlleerrii��nnddee,,  ssiizziinn  vvee
ppaarrttiinniizz  SSPPÖÖ��nnüünn  hheeddeefflleerrii  nnee-
lleerrddiirr??
HH..  SSaarrýý:: Son 50 yýl içinde 1 Mil-
yon�dan fazla insan Avusturya
vatandaþý olmasýna raðmen,
tüm tartýþmalarda �çok-kültür-
lülük� gerçeði sadece �yerliler
ve yabancýlar sorunu� gibi ay-
rýmcý çaðrýþýmlar da taþýyan slo-
ganlara indirgenmiþtir. Amacý-
mýz, Avusturya vatandaþý ol-
muþ bu 1 Milyon�dan fazla in-
sanýn, bütün haklarýyla tüm
�diðer insanlar gibi/kadar Avus-
turyalýlar� olduklarýný politik
gündeme taþýmaktýr. Göçmen-
lerin ekonomik, politik, yönet-
sel, parlamenter ve bütün sivil
kurumlarda daha aktif görev
almalarý yaný sýra, baþlý baþýna
göçmenlerden sorumlu bir
Devlet Bakanlýðý�nýn kurulmasý
gerektiðini söylüyoruz. Gençle-
rimizin mutlu bir geleceðe ha-
zýrlanmasý için, genel eðitim-
den meslek eðitimine varan çok
boyutlu sosyal projeler içeren
kapsamlý ve sistemli bir eðitim

programýna ihtiyaçlarý var. Ýkin-
ci ve üçüncü kuþak çocuklarý-
mýz için her derecede eðitimin
ücretsiz olmasý ve Eðitim Ba-
kanlýðý�nda bir �Çok-Kültürlü-
lük Dairesi�nin kurulmasý ge-
rektiðini söylüyoruz. 

YYVVGG::  SSeeççmmeennlleerr  ��TTeerrcciihhllii  ooyy��
hhaakkkkýýnnddaa  nneelleerree  ddiikkkkaatt  eettmmeellii??
HH..  SSaarrýý:: �Tercihli oy, bir parti
içinde bir adayýn seçilmesini
tercih etmek, yani istemektir.

Ben SPÖ�de seçime girmiþ bir
adayým. Yalnýzca SPÖ�yü seçen
beni seçmiþ olmuyor ve ayný þe-
kilde, yalnýzca benim adýmý
yazmak da beni seçmiþ olmu-
yor. Beni seçecek seçmenimin
hem beni, hem de SPÖ�yü seç-
mesi gerekir. Yani beni seçecek
seçmenim, seçim listesinde
SPÖ�yü bir çarpý (X) ile iþaretle-
dikten sonra, hemen alttaki boþ
kareye benim soyadýmý SARI
yazmasý gerekir.

1 Ekim seçimlerinde SPÖ Milletvekili adayý Haydar Sarý�dan çaðrý:

�Tercihli oy ile gücünüzü belli edin!�
SSPPÖÖ  MMiilllleettvveekkiillii

aaddaayyýý  HHaayyddaarr  SSaarrýý

ÖÖVVPP  MMiilllleettvveekkiillii  aaddaayyýý  ÞÞiirrvvaann
EEkkiiccii,,  ttüümm  MMüüssllüümmaann  vvaattaann-
ddaaþþllaarrýý  sseeççiimmlleerrddee  ooyy  kkuullllaann-
mmaayyaa  ççaaððýýrrddýýkkttaann  ssoonnrraa  hheerr
ttüürrllüü  zzoorrbbaallýýððýýnn  kkaarrþþýýssýýnnddaa
oolldduuððuunnuu  iiffaaddee  eettttii..  

VViiyyaannaa�� ÖVP Viyana Örgütü
Entegrasyon sözcüsü ve 1
Ekim`de Avusturya Millet
Meclisi adayý Þirvan Ekici,
�Hangi yönden gelirse gelsin,
toplumumuzda zorbalýða yer
yoktur� dedi. Ekici bu neden-
le Avusturya Müslüman
Gençliði�nin (MJÖ) bürosuna
yönelik saldýrý denemesini
þiddetle kýnadý. Ekici, �Bir
Müslüman olarak çok iyi bil-
diðim gibi, MJÖ entegrasyon
konusunda son derece baþa-
rýlý çalýþýyor� dedi. Ekici, gerçi
faillerin henüz bulunmadýðý-
ný, ancak kiþisel ve kültürel
farklýlýklarda zorbalýðýn çö-
züm olarak görülmesine asla
izin verilmemesi gerektiðini
ve bu konunun seçim propa-
gandalarýnda parti politikasý
amacýyla da kullanýlmamasýný
hatýrlattý.
Ekici ayrýca bütün Müslüman
vatandaþlarý 1 Ekim günü

parlamento seçimlerine katýl-
maya ve uygun gördükleri
partiye oy kullanmaya davet
etti. ÝJÖ (Avusturya Ýslam
Gençliði)�nin bütün Müslü-
manlara oy kullanmama çaðý-
rýsýnda bulunmasýnýn yanlýþ
yol olduðunu, çünkü Müslü-
man toplumu siyasal katýlým-
dan uzak tuttuðunu belirtti.
Ekici, �Kullanacaðýmýz oyla
kaygýlarýmýza ses vermek için
seçimlere katýlmamýz hem
hakkýmýz hem de görevimiz-
dir. Politikasýný en çok beðen-
diði partiye oy vererek görüþ-
lerini açýklamaya hazýr olma-
yanlar, istek ve beklentilerinin
politikada göz önüne alýnma-
sýný da talep edemez.� dedi.

ÖVP Milletvekili adayý Þirvan Ekici:

�Her türlü zorbalýk kýnanmalýdýr�

Þirvan Ekici
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Avusturya Devlet Bakaný Franz Morak�ýn 
Yeni Vatan Gazetesi�ni ziyaretinde dikkat çeken açýklamasý:

VViiyyaannaa-  Avusturya Hükümeti
Devlet Bakaný Franz Morak Yeni
Vatan Gazetesi�ni ziyaretinde,
�Ýki taraflý uyuma ihtiyacýmýz
var� dedi. Morak, Türkiye ve
Türkler  hakkýnda o kadar en-
formasyon, resim ve önyargýya
raðmen aslýnda az bilgileri ol-
duðunu dile getirerek öz eleþti-
ride bulundu. Baþbakan Schüs-
sel`in dýþ iþlerinde en güvendi-
ði Bakaný olarak dikkat çeken
Kültür ve Medyadan sorumlu
Devlet Bakaný Franz Morak,
Avusturya`da yaþayan Türkler
baþta olmak üzere Türkiye ile
çeþitli organizasyonlar vasýta-
sýyla bir köprü kurulmasýný des-
teklemek istediðini ifade etti.  

YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii::  AAvvuussttuurr-
yyaa`̀ddaa  hhiiçç  TTüürrkklleerr  iillee  tteemmaassllaarrýý-
nnýýzz    oolldduu  mmuu??
FFrraannzz  MMoorraakk:: 7. Viyana`da
otururken alt katýmýzda oturan
bir terzi Türk ile çok dostça iliþ-
kilerim ve olumlu tecrübelerim
oldu. Çok çalýþkan, yardýmsever
olan Türk terzisinin özellikle iþi-
ne olan saygýsý ve ailesi ile iliþki-
leri çok örnekti ve kendisiyle
dostça yardýmlaþmalarýmýz ol-
du. 

YYVVGG::  BBiirr  DDeevvlleett  BBaakkaannýý  oollaarraakk,,
AAvvuussttuurryyaa`̀ddaa  þþuu  aannddaa  TTüürrkklleerree
vvee  TTüürrkkiiyyee��yyee  kkaarrþþýý  oollaann  nneeggaattiiff
aattmmoossffeerr  hhaakkkkýýnnddaa  ggöörrüüþþlleerriinniizz
nneeddiirr??
FFrraannzz  MMoorraakk:: Kabul etmeliyiz ki
11 Eylül`den sonra devam ede
gelen ve basýnda çýkan resimler
karþýsýnda Türkiye`yi, Türkleri
iyi tanýmayan Avusturyalýlar
tüm bu negatif haberler karþý-
sýnda  genel bir bilgi edinmek
(�Überschaubar�) konusunda
çok büyük sorunlar yaþýyor.
Dünyadaki geliþmeler, ortada

�Uyum iki taraflý olur�

KKüüllttüürr  vvee  MMeeddyyaa��ddaann  ssoorruummlluu  DDeevvlleett  BBaakkaannýý    FFrraannzz
MMoorraakk  YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii��nnii  zziiyyaarreett  eeddeerreekk  ççeeþþiittllii
aaççýýkkllaammaallaarrddaa  bbuulluunndduu..  
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dolaþan yanlýþ, doðru bilgiler,
Avusturya`da yaþayan Türki-
ye`den göç etmiþ vatandaþlarý-
mýz arasýndaki farklýklar, Avus-
turyalýlarýn Türkleri, Müslüman-
larý anlamakta zorluk çekmele-
rine yol açmaktadýr. Eski Avru-
pa Birliði komiserlerinden Avus-
turyalý Franz Fischler�in 24 say-
falýk Türkiye hakkýndaki raporu
Avusturya�daki hükümet ve ka-
muoyunu yönlendiren bazý kiþi,
kurum ve kuruluþlar üzerinde
çok etkili olmuþtur. Bu raporda
Türkiye�nin özellikle bir tarým
ülkesi olarak AB�ye açacaðý
masraflar ve diðer farklýlýklar
herkesin çok dikkate aldýðý ko-
nular haline gelmiþtir. 

YYVVGG::  ÖÖnnyyaarrggýýllaarrýý  nnaassýýll  ççöözzeebbiillii-
rriizz??  
FFrraannzz  MMoorraakk:: Ýki ülke arasýnda-
ki ticari iliþkiler çok önemli ama
ondan daha önemli olan kültü-
rel iliþkilerdir. Bu, ancak çok
yönlü, küçüklü ve büyüklü or-
ganizasyonlar ile gerçekleþebi-
lir. Bu çalýþmalar insanlarýn bir-
birlerini en üstten en alta kadar
anlamalarýnda kolaylýk saðlaya-
cak. Türkiye�nin çok geliþmiþ,
aydýn yüzünü tanýmamýza yar-
dým edecektir. 

YYVVGG::  AAvvuussttuurryyaa`̀yyaa  ggööçç  kkoonnuu-
ssuunnddaa  nnee  ddüüþþüünnüüyyoorrssuunnuuzz??
FFrraannzz  MMoorraakk::  Her ülkenin alabi-
leceði göçmen kapasitesi oldu-
ðuna inanýyorum. Bizim için bi-
rinci derecede önemli olan

Avusturya`da yaþayan göç-
menlerin ülkenin resmi dilini
yani Almancayý öðrenerek, ya-
þamlarýný kolaylaþtýrmalarý ve
demokratik deðerlere sahip çýk-
malarýdýr. Kaldý ki Türkiye bu
konuda dünyada diðer nüfus
çoðunlu Müslüman olan ülke-
lere göre avantajlýdýr. Öyle ya
da böyle Türkiye Cumhuriyeti
vatandaþlarýnýn  bir cumhuriyet
ve demokrasi tecrübeleri vardýr.
Avusturya okullarýnda çok ama
çok iþimiz olduðuna inanýyo-
rum. Türk öðrencilerin baþarýlý
olmasýný istiyoruz. Bunun için
yardýmcý öðretmenlerden tutun
birçok konuda her türlü deste-
ðe hazýrýz.

YYVVGG::  SSiizzee  ggöörree  uuyyuumm  ((eenntteegg-
rraassyyoonn))  nneeddiirr??
FFrraannzz  MMoorraakk::  Benim için uyum
iki taraflýdýr. Uyum tek taraflý bir
yol deðildir. Sadece Türklerden
uyum beklemek yanlýþ olur.
Avusturyalýlar da Türkleri taný-
mak, anlamak zorundalar. Bu-
nun için Avusturyalýlara da bü-
yük görevler düþüyor. Buna iki
taraflý uyum ve entegrasyon di-

yebiliriz. Ama gördüðüm kada-
rý ile Avusturya`da sanki tek tip
Türk varmýþ gibi bir yargý söz
konusu. Hâlbuki ünlü Türk Mo-
dacý Atýl Kutoðlu baþta olmak
üzere bizim Avusturya adýna
Bakanlýk olarak desteklediðimiz
çok renkli ve baþarýlý, modern
Türkler de vardýr. Bunun için

gerek Türkiye`deki gerek ise
Avusturyalý Türklerin her kesi-
mindeki aydýn, demokrat in-
sanlarý ile kültürel projeler baþ-
ta olmak üzere çeþitli konular-
da çalýþmak gerektiðine ina-
nýyoruz. 

YYVVGG::  TTeeþþeekkkküürr  eeddeerriizz

Franz Morak 
kimdir?

2000 yýlýndan bu yana ÖVP
hükümetinin Kültür ve
Medyadan sorumlu Devlet
Bakaný olarak  görev yapan
Graz doðumlu 59 yaþýndaki
Franz Morak, 250 milyon
Euro�dan fazla bütçesi olan
bakanlýktan sorumludur.
Franz Morak bakanlýktan
önce sahne sanatlarýnda  rol
almýþ, tanýnmýþ ünlü bir
sanatçý idi.

DDeevvlleett  BBaakkaannýý  FFrraannzz  MMoorraakk
YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii��nnii  zziiyyaa-
rreettiinnddee  ssoorruullaarrýýmmýýzzýý  iiççtteennlliikkllee
yyaannýýttllaaddýý..

FFrraannzz  MMoorraakk  bbüürroommuuzzddaa  TTüürrkk  kkaahh-
vveessii  eeþþlliiððiinnddee  ,,��TTüürrkklleerr  vvee  TTüürrkkiiyyee  iillee
ddaahhaa  ffaazzllaa  kküüllttüürreell  ççaallýýþþmmaallaarr  iiççiinn-
ddee  oollmmaallýýyyýýzz..����  ddeeddii..  

BBiirrooll  KKýýllýýçç
YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii
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AAnnaalliizz//YYoorruumm
BBiirrooll  KKýýllýýçç

Avusturya partileri �Ýþ olsun,
torba dolsun, aman oylar gel-
sin� diye Türk ve Müslüman
aday adaylarýný 1 Ekim 2006
seçimlerinde �seçilemeyecekle-
ri� yerlerden yine aday göster-
diler. Avusturya`da Türkiye`-
den göç etmiþ, Avusturya va-
tandaþý olmuþ ve özellikle SPÖ,
ÖVP ve Yeþillerde siyaset yapan
insanlarýn çoðunun, tabanda
kendini ispatlamýþ insanlarýn

arasýndan seçilmediði dikkat
çekiyor. Adaylarýn bir çoðu ser-
best piyasada çalýþmamýþ. Hep-
sinin ortak özelliði, sanki anala-
rýnýn karnýndan politikacý olarak
doðmuþ olmalarý. Çoðu ya bir
belediyenin sosyal kurumunda
veya derneðinde ya da bizzat
partisinde memur olarak iþe
baþlatýlýp, buradan maaþa bað-
lanmýþtýr. Bu Türk kardeþlerimiz
daha sonra az veya çok gelir
sýkýntýsý çekmeden, hep bir par-
tinin ya direk her türlü desteði
ya da gölge desteði ile toplu-

mun içinde kendi kiþiliklerini
bulmaya baþlamýþlardýr. Partiler
böylece kendi yetiþtirdikleri kiþi-
ler ile Türklerin aleyhinde eylem
içinde bulunurken, çiçek saksýsý
gibi ön plana çýkardýklarý Türk
adaylar ile �ama bakýn ben size
ne kadar önem veriyorum� me-
sajýný vermiþ ve köprülerin atýl-
masýna neden olmuþ oluyorlar.
Kýsaca Avusturyalý Partiler, ev-
rensel hak ve özgürlüklere ina-
narak, özel teþebbüste veya
kendi alanýnda uzmanlaþmýþ ve
baþarýlý olmuþ Türk adaylarý al-

mak istemiyor. Üye yaptýðý Türk
adaylarý hem maddi hem ma-
nevi yönden kendine baðlayan
Avusturya partileri, Türk aday
eðer hata yaparsa hemen kafa-
sýný koparýyor veya aslanlara
yem olarak atýyor. Avusturya
partilerinde çalýþan Türkler Tür-
kiye`deki pis mantaliteyi bura-
ya taþýmaya çok meyilliler. Yani
baðlý bulunduklarý tabela der-
neðine para çýkarmak, lobi yap-
mak, Türk gazetelerine reklam
çýkarmak ve kendi partisini eleþ-
tiren gazeteyi kötülemek için

Her þeye raðmen 1 Ekim Pazar günü
mutlaka �Tercihli oy� kullanalým!
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ellerinden geleni yapýyorlar.
Kýsaca burada hem Avusturyalý
partiler hem de siyasete soyu-
nan Türkler yanlýþ yolda. Parti
yandaþlýðý, partizanlýk Avus-
turya demokrasisinin en büyük
sorunudur. Ýþte önünüzde SPÖ-
BAWAG skandalý. Sanki ÖVP de
böyle çirkinlikler yok mu? FPÖ,
BZÖ Partileri zaten  insanlýktan
nasibini çok az almýþ ve Avus-
turya yakýn tarihinden ders çý-
karmamýþ insanlýk düþmaný
partiler görüntüsü çiziyor. Ye-
þiller  ise dünya gerçekleri ile
alakasý olmayan, kendilerinden
baþka herkesin dünya düþmaný
olduðuna inanan, gerçek ya-
þamdan uzak, sadece yabancý-
lar konusunda duyarlý görünen
bir parti. Ýyi bir Muhalefet par-
tisi olan Yeþillerin iyi bir Ýktidar
ortaðý parti olmasý konusunda
kuþkular büyük. Salzburg Ga-
zetesi geçtiðimiz günlerde
�Avusturya Parlamentosu�nda
1 Ekim�den sonra da Müslü-
man milletvekili olamayacak�
baþlýðý ile �Almanya�da çoktan
alýþýlmýþ bir olgu olan, Parla-
mento�da Müslüman genellikle
de Türk kökenli milletvekilleri-
nin yer almasý, Avusturya için
söz konusu deðil. Avusturya
nüfusunun yüzde beþinin
(yaklaþýk 400.000 kiþi) Ýslam
dininden, hatta bunlarýn yüzde
55�i Avusturya vatandaþý olma-
sýna raðmen, Parlamento�da
Müslüman milletvekili yok.�
diye yazmýþ.  Gazetenin þu yo-
rumu dikkate deðer:

1 Ekim�deki seçimler de bu ko-
nuda bir þey deðiþtirmeyecek.
Partilerin federal ve eyalet liste-
lerine bakýlacak olursa, Müslü-
manlarýn ve ikinci, üçüncü ku-
þak göçmenlerin olsa olsa liste-
lerin ancak en arka sýralarýnda
yer aldýðý görülüyor. Örneðin
SPÖ�de: Türk kökenli Viyana
Belediye Meclisi üyesi Nurten
Yýlmaz federal listede 50.sýrada
yer alýyor. Keza Viyana Belediye
Meclisi üyesi olan, Ýslam Cema-
ati�nin Entegrasyon sorumlusu
Iraklý Omar al-Rawi Viyana eya-
let listesinde 24. sýrada.

ÖVP�de ise: Viyana Belediye
Meclisi üyesi olan Türk asýllý
Þirvan Ekici federal listede 18.
sýrada. Gerçek þu ki, listedeki
ancak ilk yedi isim Parlamento�-
ya girmeyi baþarýyor.

Yeþillerin listesinde bile, Viya-
na�nýn Favoriten ilçe meclisi
üyesi olan Türk kökenli Sibel
Öksüz federal listede 16.sýrada
yer alýyor.  SPÖ ��Biz dinin nedir
diye sormuyoruz�� derken, Ye-
þiller çeþitlilikten yana olduklarý-
ný söylüyor. Viyanalý Yeþillerin
Baþkaný Maria Vassilakou, ��Ay-
rýmcýlýkla mücadele düþüncesi
bir yana, din bizde büyük bir
rol oynamýyor�� diyor. Öksüz de
ayný görüþte. Politikaya atýlma-
sýnýn nedeni din deðil, ikinci
kuþaktan olmasý. Þirvan Ekici
��Müslüman dininden milletve-
killerinin de Parlamento�da bu-
lunmasý tabii ki arzu edilecek
bir þey. Ama bu bir geliþme
süreci. Dört yýla kadar bu aþa-
maya gelinebilir�� diyor. Gençlik
kolu bundan kýsa bir süre önce
bir Türkün üyelik baþvurusunu
geri çeviren FPÖ�nün listesinde
doðal olarak hiç bir Müslüma-
na rastlanmýyor. BZÖ içinde du-
rum ayný. Ancak Viyana eyalet
listesinde Hintli bir göçmen var.
��Kusursuz Almanca konuþan
ve geleneksel giyinmeyen�� bir
iþadamý olduðu söyleniyor. Ýla-
veten ��Tam bizim istediðimiz
gibi�� deniyor.  Belediye meclis-
lerinde giderek daha çok, arala-
rýnda Müslümanlarýn da bulun-
duðu göçmenlere rastlanýyor,
ama eyalet meclislerinde bu
yok. Bu konudaki tek istisna
Viyana. Tirol�de ise Yeþillerde
Türk kökenli bir temsilci yedek
üye. 2005�te bir kez eyalet
meclisi toplantýsýna katýlma im-
kaný bulmuþ.

Her þeye raðmen oy kullanmak
kutsal bir görev. Oy kullanmak
da yetmiyor. Tercihli oy kullanýl-
masý gerekiyor. Çünkü partisini
ve adýný yazacaðýnýz her Türk
aday, aslýnda sizin bu ülkedeki
varlýðýnýzý anlatan bir güç sem-
bolüdür.

FPÖ Baþkaný Strache
Ekim 2006 tarihin-
deki genel seçimlere
yaklaþýrken, özellikle
Türkiye�yi, Türkleri ve
Ýslam�ý hoþ olmayan
sözler ve fotoðraflar

ile konu etmeye
devam ediyor.
Strache Viyana�da
bütün pazarlarý do-
laþarak, özellikle ya-
bancýlar üzerinden
siyaset yapýyor. 20.

Viyana Millenium
City arkasýndaki pa-
zarda geçtiðimiz
günlerde Yeni Vatan
Gazetesi objektif-
lerine yakalanan
Strache, 8- 9 kiþiye

partisinin propagan-
dasýný yapýyordu. El-
lerinde FPÖ balonlarý
ile en önde duran
Türk çocuklarý ise
�bu adam ne diyor�
dercesine bakýyordu.  

Ýç Ýþleri Bakaný Prokop�un uyum göstermeyen gitsin demecini
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VÝyana--  Avusturya Ýç Ýþleri Ba-
kaný Prokop Tiroler Tages-
zeitung�a verdiði demeç ile
ortalýðý karýþtýrdý. Prokop, Ýç Ýþ-
leri Bakanlýðý�nýn 500 Türk ve
Müslümaný telefon ile araya-
rak elde ettiði bir araþtýrmaya
istinaden, ülkedeki Müslü-
manlarýn yüzde 45�inin uyu-
ma eðilimli olmadýklarýný  öne
sürdü. Fransa�daki gibi yaban-
cý isyaný çýkmasýndan endiþe
ettiklerini belirten Ýç Ýþleri Ba-
kaný Prokop, �Uyum saðlama-
yanýn bizim yanýmýzda iþi yok.

Bu sorun patlamak üzere olan
bir bomba gibi� dedi. Prokop
daha sonra Saatli Bomba sö-
zünün yanlýþ yazýldýðýný ama
diðer söylediklerinin arkasýnda
olduðunu söyledi. 
Prokop�a destek Baþbakan
Schüssel�den geldi. Schüssel
Die Presse Gazetesi�ne, �Al-
manca ðrenmek ve uyum gös-
termek çok önemli. Namus
cinayetlerini Avusturya�da is-
temiyoruz. Bizim vatanýmýzýn
kültür ve ananelerine saygý ve
uyum gösterilmesini arzu

e d i y o r u z �
dedi. Ýç Ýþleri Bakaný Liese
Prokop, henüz tamamlanmay-
an araþtýrma sonucundan yola
çýkarak uyum konusunda bir
takým giriþmelerde bulunaca-
klarýný söyledi. Prokop, ilk
etapta uyum için ayrýlan büt-
çeyi artýracaklarýný bildirdi.
Yalnýz bu bütçenin kimin em-
rine verileceði belirlenmedi. 
Viyana Eyaleti Uyum Komis-
yonu Baþkaný Sosyal Demokrat
Partili (SPÖ) Sonya Wehsely, Ýç
Ýþleri Bakaný Liese Prokop�un

hatalarý sonucu uyum konusu-
nun sorun haline geldiðini
savundu. 
Araþtýrma kapsamýnda yýllardýr
Avusturya�da yaþayan ve ara-
larýnda Türklerin de bulundu-
ðu 500 göçmenin görüþünün
alýndýðý hatýrlatýldý. 
Uzmanlar, �Dýþarý karþý yansý-
yan bu tür tepkiler haklý veya
haksýz olabilir ama bu sorun
buzdaðýnýn su üstünde kalan
kýsmýdýr. Türk toplumu kendi-
ne çeki düzen vermek zorun-

ÝÝçç  ÝÝþþlleerrii  BBaakkaannýý::  ��UUyymmaayyaann  ggiiddeerr��
Avusturya
Ýç Ýþleri Bakaný 
Liese Prokop
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AAvvuussttuurryyaa  MMuusseevvii  CCeemmiiyyeettii
((IIKKGG))  BBaaþþkkaannýý  FFPPÖÖ��yyüü  eelleeþþttiirrddii..
AAþþýýrrýý  ssaaððccýý  HHoonnssiikk,,  sseeççiimmlleerrddee
FFPPÖÖ  iiççiinn  ooyy  kkuullllaannmmaayyýý  öönneerrddii..

VViiyyaannaa-  1992 yýlýnda aþýrý saðcý-
lýktan bir buçuk yýl hapse mah-
kûm olan neonazi Gerd Honsik,
bir seçim tartýþmasý sýrasýnda ilk
kez seçmen önerisinde bulun-
du � ve FPÖ�yü önerdi. 
Viyana�nýn vaktiyle Ýspanya�ya
kaçarak hapse girmekten kur-
tulan tanýnmýþ simasý, FPÖ�yü
�yöneticilerinin Alman halkýnýn
tarafýný tuttuðu tek parti� oldu-
ðunu ve parti baþkan yardýmcý-
sý Barbara Rosenkranz�a kayýt-
sýz þartsýz güvendiðini söyledi.

��BBooddrruumm  NNaazziissii��
Avusturya Musevi Cemiyeti
(IKG) Baþkaný Ariel Muzicant bu
açýklama nedeniyle bir uyarýda
bulundu. Muzicant, gazetecile-
re, �FPÖ, aþýrý saðcý kuruluþlarla
devamlý iliþki içindedir� dedi.
Muzicant, Honsik tarafýndan
övülen FP milletvekili Rosen-
kranz�ýn eþinin sorunlu geçmiþi
nedeniyle (söz konusu kiþi,
baþka faaliyetlerinin yaný sýra
aþýrý saðcý dergi �Fakten�i ya-
yýmlamýþtý) serbestçe �bodrum
Nazisi� olarak nitelendirilebile-

ceðini söyledi; bu durumun FP-
Halk Avukatý Stadler için de
geçerli olduðunu ve onun
�Nasyonal sosyalizme yakýn�
olduðunu söylemenin adli taki-
bat gerektirmediðini sözlerine
ekledi.
Muzicant, ayrýca Strache�nin
partisinin halký yabancýlar ve
azýnlýklara karþý kýþkýrttýðýný ve
kendisini yine de yurtsever ola-
rak nitelediðini belirtti ve IKG
açýsýndan bunu tehlikeli bir iþa-
ret olarak gördüklerini açýkladý:
"Biz, nefret ve kýþkýrtmanýn so-
nunda nereye vardýðýný biliyo-
ruz: Auschwitz ya da Srebre-
nica�da gördüðümüz gibi etnik
temizlik.�

TTaavvssiiyyee  yyookk
Muzicant sivil toplumun feryat
etmemesinden yakýndý: �FPÖ
yabancýlara ve azýnlýklara ateþ
püskürüp bunu yurtseverlik
olarak gösteriyor. Ancak FPÖ
Avusturya için yüzkarasýdýr.�
Muzicant sözlerini þöyle açýkla-
dý: Hayýrseverlik ve hümanizm,
Batý-Hýristiyan toplumunun te-

mel direkleridir. Gerçek yurtse-
verlik bu deðerlerden oluþur.� 
IKG, uyarýsýnýn yine de seçmen-
leri yönlendirme olarak anlaþýl-
mamasýný istiyor. Muzicant:
�Biz FPÖ�yü seçmeyin!� demi-
yoruz. Ama Strache�yi seçenler,
Strache�nin ardýnda aþýrý saða
yakýn kiþilerin çalýþtýðýný gele-
cekte de unutmamalýdýr.� 

AAþþýýrrýý  ssaaððccýý  HHoonnssiikk,,  sseeççiimmlleerrddee
FFPPÖÖ  iiççiinn  ooyy  kkuullllaannmmaayyýý  öönneerrddii

Aþýrý saðcýlýktan hüküm giyen
Gerd Honsik seçimlerde ilk kez
parti önerisinde bulundu. Aþýrý
sað köþeden FPÖ�ye destek
geldi. 1992 yýlýnda aþýrý saðcý
faaliyetleri nedeniyle bir buçuk
yýl hapse mahkûm olan Gerd
Honsik Mavileri seçmeyi önerdi

ve neden olarak FPÖ�yü �yöne-
ticilerinin Alman halkýnýn tarafý-
ný tuttuðu tek parti� olarak
niteledi. Honsik, FPÖ�nün �geç-
miþteki vatan hainlerinden kur-
tulup ardý arkasý kesilmeyen
göçe karþý cephe almasýný�
beklediðini sözlerine ekledi. 

Honsik kendi ifadesine göre
Avusturya seçimlerinde ilk kez
parti önerisinde bulundu.
Hapis cezasýndan Ýspanya�ya
kaçarak kurtulan Honsik, seçim
propagandasýný �FPÖ�yü deste-
kliyorum, çünkü milletvekili
Barbara Rosenkranz�a güve-
niyorum� sözleriyle bitirdi.
Honsik Ýspanya�ya sýðýnma hak-
ký alamamýþ, ancak Avus-
turya�ya da iade edilmemiþti.

VViiyyaannaa- Viyana Demografi
Enstitüsü çarpýcý bir araþtýrma-
ya imza attý. Enstitünün yaptý-
ðý araþtýrmaya göre, 2051 yý-
lýnda Avusturya�daki öðrenci-
lerin en az üçte birini Müslü-
man öðrenciler oluþturacak.
Son 20 yýldaki Müslüman nü-
fusun artýþýnýn incelenmesiyle
elde edilen araþtýrma sonucu-
na göre, Avusturya�da yaþayan
Müslümanlarýn sayýsý her ge-

çen gün artýyor. Bu artýþ üç
ana nedene baðlanýrken bun-
lardan ilki Avusturya�ya göç
edenlerin %38�ini Müslüman-
larýn oluþturmasý. Ýkinci neden
ise Müslüman ailelerin daha
fazla çocuk sahibi olmalarý.
Araþtýrmaya göre üçüncü
neden olarak son yýllarda
Hýristiyanlýktan Müslümanlýða
geçenlerin sayýsýndaki artýþ
olarak gösterildi.  

Avusturya�da Müslüman 
nüfus artýyor!

Avusturya Musevi Cemiyeti Baþkaný Muzicant�tan FPÖ�ye karþý çok sert açýklama:

�FPÖ Avusturya�nýn Bodrum Nazisidir�

AArriieell  MMuuzziiccaanntt
HHeeiinnzz  CC..
SSttrraacchhee
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Trafik canavarý bu kez 
Sýrbistan�da iþ baþýndaydý

LLiinnzz- 16 Aðustos 2006 Çar-
þamba günü Hürriyet Avru-
pa´da yayýnlanan ve insanla-
rýn içini yakan haberde bu kez
trafik canavarý, 15 Aðustos
2006 Salý günü Yüksel ailesini
bulmuþtu. Memleketleri Or-
du´da yýllýk izinlerini geçiren
aile, Avusturya´ya geri dö-
nüþte meydana gelen kazada
1 yaþýndaki kýzlarý Elif´i kay-
betti. Kazanýn sebebinin yor-
gunluk ve uykusuzluk olduðu
tahmin ediliyor. 
Avusturya´dan olay yerine
gelen Yüksel ailesinin yakýnla-
rý bir hurda yýðýný haline gelen
arabayý gördüklerinde þok
geçirerek saatlerce göz yaþý
döktü.
KKaayynnaakk:: HHüürrrriiyyeett

Sýrbistan-  Hýrvatistan  sýnýrýnda  meydana  gelen  kazada  trafik  canavarý  yine  can  aldý.Yüksel  ailesinde  baba
Mehmet  ve  kýzý  Meltem  aðýr  yaralanarak  yoðun  bakýma  alýnýrken1  yaþýndaki  kýzlarý  Elif  hayatýný  kaybetti.

SSaallzzbbuurrgg- Avusturya�nýn
Salzburg þehrinde yaþayan
Erhan P. adlý 26 yaþýndaki
Türk genci iki çocuk annesi
29 yaþýndaki teyzesini 5
yerinden býçaklayarak öldür-
dü. 4 Temmuz sabahý teyze-
sinin evine gelen Erhan P.
�yaþantýsýna çok fazla karýþ-
týðý� gerekçesiyle teyzesini 5
yerinden býçaklayarak kaçtý.
Teyze kaldýrýldýðý hastanede
hayatýný kaybederken yaka-
lan Erhan P. ifadesinde ama-
cýnýn öldürmek deðil sadece
korkutmak olduðunu söyle-
di. Erhan P. tutuklanarak
cezaevine gönderildi.

Türk genç
teyzesini öldürdü

Yabancýlar yasasýna dikkat!
YYaabbaannccýý  ççooccuukkllaarraa  oottuurruumm  iizznnii  iiççiinn  ddooððuummddaann  ssoonnrraa  66  aayy  iiççiinnddee  bbaaþþvvuurruu  yyaappmmaakk  ggeerreekkiiyyoorr!!

VViiyyaannaa- Avusturya�da 2006
yýlýnda yürürlüðe giren yeni
Yabancýlar Yasasýna göre;
yabancý çocuklarýnýn oturma
izni için doðumdan sonra 6 ay
içinde yetkili makama baþvur-
mak gerekiyor. Bu yýlýn baþýnda

yürürlüðe giren ve oldukça
sertleþen yeni Yabancýlar Yasa-
sýnýn yeterince bilinmemesi bir-
çok Türk ailesini de zor durum-
da býrakýyor. Hürriyet Avru-
pa�nýn haberine göre Avustur-
ya�da yaþayan Sadegül ve Ah-

met Özen çifti de yeni yasanýn
maðdurlarý arasýnda. Avus-
turya�da dünyaya gelen 1,5
yaþýndaki oðullarý için doðum-
dan sonra 6 ay içinde baþvur-
madýklarý gerekçesiyle oturma
izni alamýyorlar. Yetkili makam-
lardan yapýlan açýklamaya göre,
Özen ailesinin oðullarýnýn otur-
um izni için Türkiye´ye gidip
orada Avusturya temsilciliðine
baþvurmasý ve vize almasý gere-
kiyor. Özen ailesi avukatlarý ara-
cýlýðýyla baþvurunun Türkiye´de
deðil Avusturya´da yapýlacaðýný
ve olayý Ýç Ýþleri bakanlýðýna
götüreceklerini bildirdi. 
KKaayynnaakk  HHüürrrriiyyeett
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VViiyyaannaa- Der Standard gazete-
sinin Temmuz sayýsýnda yuka-
rýdaki baþlýk altýnda yayýmla-
nan Ankara çýkýþlý ve APA kay-
naklý haber, töre cinayetlerini
bir kez daha göz önüne serdi:
16 yaþýndaki Meryem Sez-
gen�in bebeðini doðurmadan
kýsa bir süre önce hamileliliði-
ni gizleyememesi, ölüm fer-
maný oldu. Yedi aylýk hamile
olan kýz, ülkenin güneydoðu-

sundaki Gaziantep�te, hükü-
metin ��töre cinayetleri�� ile
mücadeleyi öngören eylem
planýnýn açýklanmasýndan bir
gün sonra, Çarþamba günü
aðabeyi tarafýndan vurularak
öldürüldü. Tutuklanan fail,
Meryem�in hamileliðinin aile-
nin namusunu kirlettiðini
söyledi. Artan töre cinayetleri
dýþ basýnda bu þekilde yanký
buldu.

16 yaþýndaki bir 
kýzý hedef alan�töre�

cinayeti

VViiyyaannaa- Avusturya genelinde
faaliyet gösteren �Phönix
Eðitim Enstitüleri�, Avustur-
ya'da yayýnlanan yerel Türk
medya mensuplarýyla tanýþ-
mak ve sohbet etmek amacýy-
la 16 Eylül 2006 tarihinde 7.
Viyana�da bir kahvaltý düzen-
ledi. Kahvaltýda yerel Türk

medya mensuplarýyla buluþan
Phönix yetkilileri projeleri hak-
kýnda basýn mensuplarýný bil-
gilendirdi.

Phönix�in yýl içinde yabancýlarý
özellikle Türkleri kapsayan bir-
çok faaliyete imza atacaðý
belirtildi. 

Phönix�ten tanýþma toplantýsý
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Geliþen ekonomi, artan fýrsatlar
VViiyyaannaa- �1 Ekim 2006 tarihin-
deki parlamento seçimleri
Avusturya�nýn ekonomik konu-
mu için hangi tasarýmlarýn
daha iyi olduðunu belirleyecek,
ayrýca gelecekte de ekonomik
açýdan güvenilir çerçeve koþul-
larýn bulunup bulunmadýðýný
saptayacaktýr. Geçtiðimiz yýllar-
da Avusturya, halkýnýn çalýþkan-
lýðý ve firmalarýnýn giriþimcilik
gücü sayesinde dünyanýn en
baþarýlý ülkelerinden biri olmuþ-
tur. Bu ilerleme, giriþimci faaliy-
etlerin saðlam çerçeve koþullar-
ca desteklenmesi sayesinde
mümkün olmuþtur. Avusturya
Halk Partisi ve Ekonomi
Federasyonu ileriye dönük
cesur bir politika uygulayarak
gerçek ekonomik yeterliliðini
sergilemiþtir.  Gelecekte de,
önümüzdeki engelleri baþarýyla
yenmek ve fýrsatlarý en iyi þekil-
de deðerlendirmek için yapýla-
cak çok iþ bulunmaktadýr.
Böylece hepimiz için geliþme ve
iþ olanaklarý artacak ve refah
düzeyi yükselecektir. 

Avusturya olarak 1 Ekim 2006�-
dan sonra da yolumuza Federal
Þansölye Wolfgang Schüssel ve
ÖVP ile birlikte kararlýlýkla de-
vam etmeliyiz.�

OOmmbbuuddssmmaann��ýýnnýýzz  KKoommmmRR
HHaannnneess  SSaaiilleerr

Ziyaret saatlerinde Wirtschafts-
bund, 1010 Wien, Falkestraße
3 adresine gelebilirsiniz. 512
76 31-11 numaralý telefondan
Bayan Schwimmer�i arayýp ran-
devu alabilirsiniz.
Yabancý iþadamlarýnýn Ekonomi
Federasyonu�ndaki OOmmbbuuddss-

mmaann��ýý  KKoommmmRR  SSaaiilleerr��iinn    ggöörrüüþþ-
mmee  ssaaaattlleerrii::
1133  EEyyllüüll    1100..0000  -  1122..3300,,  
1199  EEyyllüüll    1155..0000  -  1177..3300,,  
2266  EEyyllüüll    1155..0000  -  1177..3300,,  
1100  EEkkiimm    1155..0000  -  1177..3300,,  
2244  EEkkiimm    1155..0000  -  1177..3300
ssaaaattlleerrii  aarraassýý

JJoohhaannnneess  SSaaiilleerr

Oturum izninde Avusturya 
genelinde düþüþ!

Ýç  Ýþleri  Bakaný  Prokop  göç  oranýndaki  azalmadan  memnun

VViiyyaannaa-  2005 yýlýnýn ilk yarýsýna
oranla 2006 yýlýnda yabancýla-
rýn oturum izninde %73,3 ora-
nýnda düþüþ yaþandý. Ýç Ýþleri
Bakanlýðýndan yapýlan açýkla-
maya göre, 2005 yýlýnda Ocak
ayýndan Haziran´a kadar
26.566 yabancýya oturum izni
verilirken, bu yýlýn ilk altý ayýnda
bu rakam sadece 7085´´te
kaldý.  Bunun baþlýca nedeni ise
yeni Oturum Yasasý olarak açýk-
landý. Ýç Ýþleri Bakaný Prokop

�Yasa etkisini gösteriyor� yoru-
munu yaparken, bu boyutta bir
etkiyi kendisinin de tahmin
etmediðini itiraf etti. Prokop,
gelecekte bu düþüþün devam
etmesini amaçladýklarýný açýkla-
dý. Avusturya´da yabancýlarýn
azalmasýný neden pozitif olarak
deðerlendirdikleri sorusuna ise
Prokop, �Þu aþamada daha
fazla yabancýya ihtiyacýmýz yok,
Avusturya´da yeterince iþsizlik
var� þeklinde cevap verdi. 

LLiieessee  PPrrookkoopp
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BBrrüükksseell-  AB Ekonomi ve Ma-
liye Bakanlarý Konseyi (ECO-
FIN), AB Komisyonunun öneri-
si doðrultusunda Avustur-
ya�nýn komþusu Slovenya'nýn
Euro Bölgesi'ne katýlmasýný
onayladý. 

1 Ocak 2007 tarihinden itiba-
ren ortak para Euro kullan-
maya baþlayacak olan 2 mil-
yon nüfusa sahip Slovenya,
bu yýlýn kalan süresini hazýrlýk
yaparak geçirecek. Sloven-
ya'nýn halen kullandýðý para

birimi Tolar, 2007 yýlý baþýnda
daha önce AB Komisyonunun
belirlediði ''1 Euro=239.640
Tolar'' dönüþüm kuruyla Euro�-
ya çevrilecek. Slovenya ile iþ
baðlantýsý olanlarýn Euro ile
alýþveriþ yapmasý kolaylaþacak.

Slovenya da Euro�ya geçecek

BBrrüükksseell- Avrupa Ýnsan Haklarý
Mahkemesi (AÝHM), Batý Trakya
Ýskeçe seçilmiþ müftüsü Meh-
met Emin Aða�nýn yaptýðý iki
baþvuruyla ilgili Yunanistan'ý
mahkûm etti. 
AÝHM, Yunanistan'ýn, Avrupa
Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin
(AÝHS) din ve vicdan özgürlü-
ðüyle ilgili 9. maddesini ihlal
ettiðine hükmetti. 
Para cezasýna gerek görmeyen
AÝHM, Yunanistan'ýn mahkeme
masrafý olarak yaklaþýk 3 bin
Euro ödemesini kararlaþtýrdý.

Yunanistan, 'Müslümanlara haksýzlýk
yapmaktan' AÝHM�de mahkûm oldu!

AAttiinnaa-  32 yýl sonra ortaya çýkan
bir araþtýrma Kýbrýs Rum lideri
Papadopulos'un ABD'ye gön-
derdiði mesajý ortaya çýkardý:
"Türk filosu Kýbrýs'ýn 12 millik
karasularýna girerse hesabýmýza
göre askerlerin adaya gelirken
kat edeceði 75 dakikada, bü-
tün Türkleri temizlemeye karar-
lýyýz. Bunu gerçekleþtirmek için
plan ve olanaðýmýz mevcut." 
Yunan Eleftherotypia gazetesi,
Papadopulos'un gençlik yýllarýn-
da Kýbrýs'taki tüm Türklerin kýyý-
mýndan yana bir tutum sergile-
diðini yazdý. Gazetede Kýbrýs
Rum gazeteci-yazar Drusiottis
imzalý yayýnlanan bir araþtýr-
maya göre, 1964 yýlýnda Rum
çetelerinin Türk köylerine yap-

týklarý kanlý baskýnlardan sonra
Türkiye, Kýbrýs'a askeri bir ope-
rasyon düzenlemeye hazýrlanýr-
ken dönemin çete reislerinden
Tasos Papadopulos'un Rum
hükümeti adýna ABD'ye þu
mesajý veriyordu: �Türk filosu
Kýbrýs'ýn 12 millik kara sularý
içinde girmesi olasýlýðýnda yap-
týðýmýz hesaplara göre adaya
kadar kat edeceði 75 dakikalýk
zaman içinde kendi savunma-
mýzý saðlamak amacýyla adada-
ki bütün Türkleri temizlemeye
kararlýyýz. Bunu gerçekleþtirmek
için gerekli planlarýmýz ve ola-
naklarýmýz mevcuttur!� Döne-
min Yunan Kara Kuvvetleri
Komutaný Bonanos'un verdiði
ifadelere göre Papadopulos,

düzenlenen olaðanüstü askeri
þura toplantýsýnda "Türkiye
adaya havadan ya da denizden
bir askeri operasyon düzenlerse
adadaki bütün Türklerin yok
edilmesini" önerdi. 
Ayný araþtýrmaya göre Türki-
ye'nin gerek 1964 gerekse
1967'te Kýbrýs'taki kanlý olaylarý
bastýrmak gerekçesiyle ve
garantörlük hakkýný kullanarak
askeri müdahale hazýrlýðý ABD
tarafýndan önlemiþti. Ancak
1974'te Yunan askeri yönetimi-
nin Kýbrýs Cumhurbaþkaný
Makarios'a karþý gerçekleþtirdiði
askeri darbeden sonra ABD
Türkiye'nin Kýbrýs'a askeri ope-
rasyon düzenlemesine ses
çýkarmamýþtý. 

Papadopulos'un 32 yýl önce ABD�ye gönderdiði þok mesaj:

�Türkleri 75 dakikada temizleriz�

TTaassssooss
PPaappaaddooppuulluuss

LLoonnddrraa- Reformlar konusun-
da Ankara'yý, Kýbrýs konusun-
da da Brüksel'i eleþtiren
Economist dergisi, Türkiye'nin
gelecek yýl seçime gideceðini
hatýrlatarak, Avrupa yanlýsý
olmanýn pek oy getirmeyece-
ði, Türk milliyetçiliðinin ise bir
hayli oy kazandýracaðý uyarý-
sýnda bulundu. 
Avrupa Birliði ile Türkiye'nin
sonbaharda Kýbrýs konusun-
da karþý karþýya geleceðini,
AB'nin Türkiye'den liman ve
havaalanlarýný bu yýlsonuna
kadar tüm üyelere açmasýný
talep ettiðini hatýrlatan dergi,
bunun da sorunlarýn çözül-
mesini zora soktuðu yoru-
munda bulundu.
Konuyla ilgili kendi fikrini de
açýklayan Economist dergisi,
sonbaharda yaþanmasý muh-
temel Kýbrýs krizinin, gelecek
yýl yapýlacak Türkiye'deki
seçimlerin sonrasýna ertelen-
mesi önerisinde bulundu.

Economist:
�Türkiye-AB krizi

kapýda�
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SSttuuttttggaarrtt- Merkezi Almanya�da bulunan yoðurt ve süt ürünle-
ri firmasý Gazi, 15 Temmuz 2006 tarihinde Stuttgart�ta gör-
kemli bir yaz þenliði düzenledi. �Görmek, tatmak ve yaþamak�
sloganýyla yapýlan þenliði Metropol FM ve Show TV destekle-
di. 15 bin kiþilik Stuttgart Stadyumunda gerçekleþen þenlikte
ünlü sanatçýlar sahne aldý. Elde edilen gelirin tamamý Gazi
Çocuk Vakfý�na aktarýldý. 

Gazi yaz þenliði ile coþturdu!

MMüünniihh- Almanya�da Bavyera
Eyalet Baþbakaný Edmund
Stoiber, göç yasasýnda yaban-
cýlara yönelik sert yaptýrýmlar
üzerinde çalýþtýklarýný açýkladý.
Stoiber Federal Ýç Ýþleri Bakaný
Wolfgang Schaeuble ile ortak
çalýþtýklarýný ve uyum saðlaya-
mayan yabancýlara karþý sert
önlemler alacaklarýný ifade

etti. Hýristiyan Sosyal Birlik
Partisi (CSU) Genel Baþkaný ve
Bavyera Baþbakaný Stoiber
yeni önlemler ile göç yasasýn-
da yabancýlara önemli yüküm-
lülükler getirileceðini ifade
etti. Hazýrlanan yeni tasarýya
göre eþini Almanya�ya getir-
mek isteyen yabancýnýn geçi-
mini garanti altýna almýþ
olmasý gerekiyor. Ayrýca Hartz
IV yardýmý alan yabancýlarýn
sýnýr dýþý edilmesi isteniyor.
Almanca kurslarýna katýlým
mecburiyeti ve iþsizlik parasý
gibi sosyal yardýmlarýn da
kýsýtlanmasý gündemde olan
önlemler arasýnda. Alman Sol
Parti Federal Meclis Milletvekili
Sevim Daðdelen ise yabancýla-
ra iliþkin bu sert yasa deðiþikli-
ðini eleþtirerek, izlenen yanlýþ
politikalardan yabancýlarýn
sorumlu tutulduðunu ve ceza-
landýrýldýðýný ifade etti. 

Almanya�da yabancýlara 
sert yaptýrýmlar geliyor

Endüstri Holding'in kayýp
hisse senetleri bulundu

KKoonnyyaa- Merkezi Konya'da bulu-
nan çok ortaklý Endüstri Hol-
ding'in kayýp hisse senetleri
polisin düzenlediði operasyon-
la, bir galerinin deposunda çu-
vallar içinde ele geçirildi. Aldýðý
istihbaratlarý deðerlendiren
Konya Kaçakçýlýk ve Organize
Suçlarla Mücadele Þube Mü-
dürlüðü ekipleri, merkez ilçe
Selçuklu Medrese Mahallesi
Dumlupýnar Sokak'ta bir galeri-
nin deposunda arama yaptý.
Depoda 6 çuval içinde Endüstri
Holding'in uzun süredir kayýp
olduðu belirtilen hisse senetleri
ele geçirildi. Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Mücadele
Þube Müdürlüðünde tek tek

sayýlan hisse senetlerinin yakla-
þýk 27 bin adet olduðu belirlen-
di. Hisse senetlerinin rakamsal
deðerinin ise 10 milyon YTL ci-
varýnda olduðu tespit edildi.
Geçen yýllarda polisin düzenle-
diði operasyonlarda aralarýnda
holdingin eski yöneticilerinin de
bulunduðu çok sayýda kiþi göz-
altýna alýnmýþ, bu kiþiler hakkýn-
da Adana 2 Nolu DGM'de hol-
ding mallarýnýn yaðmalanmasý
ve bazý iþtiraklerin ucuza satýl-
masý iddialarýyla dava açýlmýþtý.

Holdingin Endüstri olan ismi de
ayný isimde baþka bir holding
bulunmasý nedeniyle Mobella
olarak deðiþtirilmiþti.

BBeerrnn- Avrupa�da yaþayan Türk
vatandaþlarýnýn �yüksek kâr
payý sahibi olacaksýnýz, yatý-
rýmlarýnýz iki misli deðer kaza-
nacak� vaatleriyle birikimlerini
ellerinden alan Yimpaþ Guru-
bu, Ýsviçre�de çýktýðý Nid-
walden Kanton Mahkemesi�-
nde mahkûm edildi. Mahke-
me, Yimpaþ�ýn Türk vatandaþ-
larýndan topladýðý parayý fai-
ziyle birlikte geri ödeyeceðini
karara baðlarken, toplanan
paranýn Ýsviçre üzerinden Tür-
kiye�ye gönderildiði tahmin
ediliyor.
Araþtýrmalarýn derinleþtirmesi-
ne de karar veren Ýsviçre Mah-
kemesi, vatandaþlarýn yýllar
sonra az da olsa yüzünü gül-
dürdü.
Maðdurlarýn hakkýný savunan
Fischer ve Ortaklarý adlý Avu-

katlýk bürosu yapýlan açýkla-
mada, 10 Türk vatandaþýnýn
da açmýþ olduklarý davanýn so-
nuçlandýðý ve bunun Yimpaþ�a
karþý açýlacak diðer davalarýn
yolunu açtýðýný ifade edildi.

Yimpaþ Ýsviçre�de
mahkum oldu!

VViiyyaannaa- Evlilik enstitüsünün
yaptýðý araþtýrmaya göre,
Avusturya genelinde boþan-
ma oranýnda oldukça yüksek
bir artýþ var. 2005 yýlý % 46,6
oranla boþanma rekorunun

kýrýldýðý yýl oldu. Rakamlara
göre her iki çiftten biri özellik-
le gümüþ yýllarýndan sonra-
boþanmak için mahkemeye
baþvuruyor. Viyana´da ise bu
oran % 63,3 olarak belirlendi.

Avusturya´da boþanma
oranýnda yeni rekor!

EEddmmuunndd  SSttooiibbeerr



VViiyyaannaa-  Avusturya genelinde
yayýmlanan televizyon dergisi
tv media TRT-Int�in program-
larýna yer veriyor. Ýlk defa bir
Avusturya dergisinin Türk

programlarýna yer vermesi,
Avusturya�da yaþayan Türk
vatandaþlarýnýn takdirini top-
luyor ve programlar ilgiyle
takip ediliyor.
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Bravo tv media! El salladý,
1milyon Euro�yu kaptý

Avusturya ile dalga geçti!
VViiyyaannaa- Otel mirasçýsý Paris
Hilton geçtiðimiz günlerde bir
Amerikalý gazetecinin �Avustur-
ya�yý neden bu kadar çok sevi-
yorsunuz?� sorusu üzerine,
�Çok basit, Avusturya´da sade-
ce bir selam verip Avusturya´yý
ne kadar çok sevdiðimi söyle-
mem için bana 1 milyon Euro
veriyorlar. Bu parayý bu kadar
kolay baþka yerde alamazsýn�
diye cevapladý. Sosyetenin þý-
marýk kýzý olarak da bilinen Pa-
ris Hilton�un bu soruyu cevap-
larken ne kadar alaycý bir tavýr
içerisinde olduðu da gözlerden
kaçmadý. Hilton�un �Tirol�ü çok
seviyorum� sözlerinin altýnda
nelerin yattýðý ortaya çýktý. Paris Hilton
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15.  Viyana�da  Müslüman  Gençlik  adlý  derneðin  önüne  bomba  kondu!

MMüüssllüümmaann  GGeennççlliikk  bbüürroossuu
öönnüünnddee  þþüüpphheellii  bbiirr  ppaakkeett
bbuulluunndduu!!
VViiyyaannaa-  11 Eylül Pazartesi günü
öðlen saatlerinde Avusturya
Müslüman Gençliði�nin (MJÖ)
Viyana Rudolfsheim-Fünfhaus�-
daki bürosu önünde bomba
alarmý verildi. Märzstraße�deki
gençlik kuruluþu lokalinin kaldý-
rýmýna, üzerinde  "4 Temmuz
1926, Weimar" yazan bir paket
býrakýldýðý, Viyana Eyaleti Ana-

yasayý Koruma ve Terörle Mü-
cadele dairesinden (LVT) Doris
Edelbacher tarafýndan da
doðrulandý. Bomba imha ekibi
paketi infilak ettirdi. Pakette
gaz kartuþlarý ve kablolar bu-
lunduðu saptandý. Bulunan
malzemenin patlama yetenekli
bir bomba olup olmadýðý baþ-
langýçta saptanamadý.

""44  TTeemmmmuuzz  11992266,,  WWeeiimmaarr""
iibbaarreellii  ppaakkeett  

MJÖ�nün Viyana sözcüsü
Alexander Osman, APA�ya yap-
týðý açýklamada paketin ayakka-
bý kutusu büyüklüðünde oldu-
ðunu ve üzerine kahverengi ya-
pýþkan bantla tutturulmuþ kâ-
ðýtta "4 Temmuz 1926, Wei-
mar" ibaresinin bulunduðunu
belirtti. Osman, geçtiðimiz haf-
ta sonunda Viyana�da yapýlan
ve "medyada fazlaca geniþ yer
verilen" MJÖ�nün onuncu yýl
kutlama þölenleriyle ilgisi oldu-

ðunu tahmin ettiðini söyledi.
Ýslam Cemiyetine baðlý olan
Avusturya Müslüman Gençli-
ði�nin geçmiþte tehdit edilme-
diði öðrenildi.

NNeeoonnaazziilleerr  ÝÝssllaammaa  kkaarrþþýý  hhaarreekkee-
ttee  ggeeççiiyyoorr

Þok iliklere iþliyor. Uzmanlar,
Avusturya�da neonazi saldýrýla-
rýnýn mektup bombacýsý Franz
Fuchs�un 1998 yýlýnda tutuk-
lanmasýndan bu yana yeniden
baþlamasýndan ilk kez kuþkula-
nýyor.

Ufak ve son derece radikal bir
grubun yabancýlara ve özellikle
Müslüman kuruluþlara saldýrýlar
düzenlediði belli oldu. Ülkenin
Anayasayý Koruma dairesi üç
ayrý olay üzerine alarma geçti:
Kasým ayýnda Viyana�nýn
Hernals semtinde bir camiye
saldýrý düzenlendi. Viyana�da
yapýlmakta olan Uluslararasý
Ýslam Konferansý sýrasýnda ca-
mide bomba patladý.

Kýsa süre sonra, Nisan ayýnda
Viyana�daki Müslüman kabri-
stanýna saldýrýldý. O sýralarda
Avrupalý imamlar Viyana�da
toplanmýþ bulunuyordu. Geç-
tiðimiz haftalarda da �Avustur-
ya Müslüman Gençliði�nin
Rudolfsheim-Fünfhaus semtin-
deki bürosunun önünde iki gaz
kartuþu bulundu ve polis tara-
fýndan imha edildi. Müslüman
gençlik hareketi geçtiðimiz
hafta içinde kuruluþunun
onuncu yýlýný kutlamýþtý, ayrýca
bilindiði gibi Pazartesi günü
New York�daki World Trade
Center�e düzenlenen terör sal-
dýrýsýnýn beþinci yýldönümüydü.

Neonaziler Avusturya�da Ýslam�a 
karþý cesaretle saldýrýya geçiyor!
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Görevliler bu olay dizisinin �ras-
lantý olamayacaðýný� belirtiyor.

Son olayda ayrýca �4 Temmuz
1926, Weimar� içerikli bir not
bulunmasýyla tedirginlik doðal
olarak arttý. Bu tarih neonazi
çevrelerde güçlü bir sembol
olarak biliniyor. 4 Temmuz
1926 tarihinde NSDAP yeniden
kuruluþundan sonra Weimar�-
da ilk parti kongresini düzenle-
miþti. Anayasayý Koruma daire-
si yetkililerinden biri, son olay-
larýn her üçünün olmasa bile
ikisinin doðrudan baðlantýlý
olduðunu belirtti. Baþka bir

deyiþle, saldýrý denemelerinin
ardýnda ayný fail grubu bulu-
nuyor.

ÝÝpplleerr,,  eesskkii  VVAAPPOO  eeyylleemmcciilleerriinniinn
eelliinnddee  mmii??

Uzmanlar, son saldýrý eyleminin
�bir dönüm noktasý� oluþtur-
duðu konusunda fikir birliðine
varýyor. Bu eylemin, gelecekte
planlanan çok daha tehlikeli
saldýrýlarýn baþlangýcý olmasýn-
dan kuþku duyuluyor.

Anayasayý Koruma dairesi yetki-
lileri araþtýrmalarýný þu sýralarda
bir grupta toplamakta:

Kuþkularý üzerine çeken �Der
Kreis� adlý militan neonazi
grubu sekiz-on kiþiden oluþu-
yor. Bu �eylemciler�in gerek
Avusturya�da gerekse Alman-
ya�da hala faaliyet gösteren
VAPO�nun eski þefleriyle iliþki
içinde olduðu sanýlýyor. Geçen
yüzyýlýn doksanlý yýllarýnda
VAPO�nun (Halk Yanlýsý Par-
lamento Dýþý Muhalefet) daðý-
týlmasýyla bodrum lokallerine
sürülen neonazi çevrelerin son
bir yýl içinde çalýþmalarýný
yoðunlaþtýrdýklarý görülüyor.

Örneðin, NEWS�un araþtýrmala-
rýna göre, Almanya�daki Ana-
yasayý Koruma dairesi �VA-
PO�nun eski þeflerinden birinin
faaliyetlerini� çok sýký izlemek-
te. Uzun yýllýk hapis cezasýný
çekip tahliye edilen ve Dres-
den�de oturan adamýn dikkati
çekecek sýklýkta Avusturya�da
bulunduðu bildiriliyor. Alman
kovuþturmacýlar, bu kiþinin
�vatanýndaki neonazi çevrelerle
iliþki kurduðunun kesin olduðu-
nu� bildiriyor.
(Adý yazý iþleri tarafýndan bili-
nen) bu kiþinin gerçekten �Der
Kreis� ile de irtibat kurup kur-
madýðý henüz belirlenemedi.
VAPO�nun eski yöneticilerinin
çoðu bu çevrelerde hala varlýk

gösteriyor ve kendi amaçlarý
için gençleri ayartmaya çabalý-
yor. Bu kiþiler, partili gençlerle
yakýn iliþki kurabilmek için siya-
si toplantýlara katýlýyor.

DDiikkkkaattlleerr  ��DDeerr  KKrreeiiss��ddaa  ttoopp-
llaannddýý

�Der Kreis� adlý neonazi grubu
Avusturyalý uzmanlar için yeni
deðil. Bu grup, 2003 yýlýna
kadar �siyasi düþmanlarýna�
tehdit mektuplarý göndermek-
teydi. 2003 yýlýndan sonra geri
planda kalmayý yeðledi ve sade-
ce yeraltý faaliyetleri yürüttü.
Eylemcilerin son üç yýl içinde
Viyana ve Yukarý Avusturya�da
aþýrý saðcý genç gruplarýyla iliþki
kurmuþ olduðu ve kovuþturma-
cýlardan birinin belirttiði gibi
�gençleþtiði� tahmin ediliyor.
�Der Kreis�ýn Almanya�daki aþý-
rý saðcýlarla da irtibatta olduðu
biliniyor. Alman neonazi Ýnter-
net sayfasý �Radio Germa-
nia�da bu dostlarýn gönderdiði
metinler sýk sýk yayýmlanýyor.

Avusturyalý neonaziler son
zamanlarda Berlin�de sýk sýk
görülüyor. Kovuþturmacýlar,
Avusturyalýlarýn orada �profes-
yoneller� ile gelecekteki �ey-
lemlerini� planlamakta oldukla-
rýndan kuþkulanýyor.
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WWIIEENN  EENNEERRGGIIEE  güvenliðinizi saðlarken, elektrikten doðabilecek

Problemlerinizde de size yardýmcý oluyor
DDöörrtt  dduuvvaarr  aarraassýýnnddaa  ��  HHeerr  þþeeyy

GGüüvveennddee  ((AAlllleessSSiicchheerr))

Hafta sonu için bütün planýnýzý
yapmýþsýnýz! Arkadaþlarýnýz
yemeðe çaðrýlmýþ ve rahat bir
ortamda tatil anýlarýnýz konuþu-
lacak. Ama o sýrada elektrikli
ocaðýnýz ve DVD-Player´iniz
bile tam olarak çalýþmýyor.
Elektrik aksamýnda bir problem
mi çýktý? Elektrikle ilgili prob-
lemler billâhsa hafta sonu veya
tatil günlerinde meydana geldi-
ðinde, pahalýya patlýyor ve baþý-
nýz gereksiz yere aðrýyor. WIEN
ENERGIE´nin �Her þey Gü-
vende� (AllesSicher) paketiyle
artýk sorununuz olmayacak. Bu
hizmet paketi yýlýn 365 günü,
günde 24 saat boyunca evini-
zin dört duvarý arasýnda hizme-
tinizdedir.

HHeerr  aann  hhaazzýýrr  bbuulluunnuuyyoorr
Anlaþmak çok basit. �Her þey
Güvende�(AllesSicher) müþteri-
si olmak için bir telefonunuz
yeterli ve gerisini sizin için
WIEN ENERGIE hallediyor.
Müþterilerimiz bu mükemmel
organize edilmiþ hizmeti uz-
man kiþilerin ellerine býrakabi-
lirler. Arýza servisi hemen arýza-
nýn nerede olduðunu bulmak-
tadýr. Eðer arýza müþterilerimi-
zin þalter kutusundan kaynak-
lanýyorsa, WIEN ENERGIE ile
birlikte ortaklaþa çalýþan uzman
kiþiler hemen arýzanýn bulun-
duðu yere doðru yola çýkarlar.
En geç 1 saat içinde uzmanlar
verilen adrese ulaþýr ve arýzayý
gidermek için çalýþýrlar. Eðer
arýzayý gidermek mümkün
deðilse, geçici olarak bir elek-
trik baðlantýsý kurulur. Evinizde
dinlenmenize artýk engel olabi-
lecek hiçbir þey kalmamýþtýr.
Rahatsýz edici telefon görüþme-
leri ve pahalýya mal olan elek-
trikçi ziyaretleri artýk geçmiþe
karýþmýþtýr.

BBiirr  bbaakkýýþþttaa  ��HHeerr  þþeeyy  GGüüvveennddee��
((AAlllleessSSiicchheerr))  hhiizzmmeett  ppaakkeettii  

� Her an: 365 gün 24 saat bo-
yunca
� Yetkili: WIEN ENERGIE´nin
uzman veya seçilmiþ ortak kur-

umlarýn deneyimli elemanlarý
hemen yardýmýnýza koþuyor.
Gece, gündüz; hafta sonu veya
tatil günü olmasý fark etmiyor.
Kýsaca: Her zaman!
Ucuz: 26 Euro´ya bir takvim
yýlýnda çýkabilecek iki arýzaya

ücretsiz olarak bakýlmaktadýr.
Siz yapýlan her müdahale için
sadece 8 Euro ödüyorsunuz.

Yol, iki saatlik iþçilik ücreti ve 5
Euro´ya kadar olan küçük par-
çalar fiyata dâhildir.
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VViiyyaannaa-  Eylül ayýnýn 22 � 30
tarihleri arasýnda 9 gün süre-
cek, Esperantella Kültür Fes-
tivali�nin bu seneki konusu Tür-
kiye aðýrlýklý bir çalýþma alla
TURca olarak düzenlendi.
Esperantella Festivali, 11 yýl ön-
ce kurulmuþ olan �Kültürlerin
Buluþma Noktasý Derneði�nin
(www.cultmepoint.com) ilk
hedeflediði projelerin baþýnda
gelmektedir ve 9 yýldan bu
yana da etkinliklerine süreklilik
kazandýrarak sanatseverlere en
iyisini imkânlar çerçevesinde
sunmaya çalýþmaktadýr.
Bu sene, festivalde Türkiye�nin
kültür-sanat etkinliklerinin çe-
þitli alanlarda farklý açýlarýný göz
önüne alan bir program hazýr-
landý. Amaç kültürün dil, din,
mezhep, ýrk farký gözetmeksi-
zin, kültür-sanatý birlikte yaþa-
dýðýmýz toplumlarý, Viyana�nýn
deðiþik lokallerinde bir araya
gelerek kaynaþtýrabilmek�
Esperantella Kültür Festivali�nin
(www.esperantella.com) bu
seneki konuklarý: Müzik olarak;
Fransa�dan Senem Diyici Dört-
lüsü� Türkiye�den Cengiz
Baysal Dörtlüsü� Avusturya�da
çalýþmalarýný sürdüren; Ahu
Dudu � Wiener Frauen
Schrammeln � Ensemble
Makamhane � Südbahnhof �
Rhythm Suare gibi diðer müzik
gruplarý Festival etkinliklerinde
yer alacaklar. Festival progra-

mýnda FOLX-FEST olarak taným-
lanan bölümde, dans gösterile-
riyle Viyana�dan tanýdýðýmýz ve
dünyanýn dört bir tarafýnda
danslarý ile ilgi odaðý olan
dansçýmýz Ziya AZAZi ve
Türkiye�den misafir tiyatro
sanatçýmýz Hazal SELÇUK�
Halk danslarý gruplarý olarak
da; Avusturya�da çalýþmalarýný
sürdüren Türk derneklerinin
Anadolu�nun farklý yörelerini
sergileyen halk oyunlarý toplu-
luklarýyla Avusturya Halk
Oyunlarý gruplarýnýn gösterim-
leri olacak� Türkiye�nin kýsa
filmler bölümünde ise Ethem
Özgüven�in Oromi ve Sipsi adlý
iki kýsa filmi festival izleyicileriy-
le paylaþýlacak� Ayrýca küçük
izleyiciler için de masal anlatýmý
düþünüldü�

FFeessttiivvaall  pprrooggrraammýýnnýýnn  ddeettaayyýý  iissee
þþööyyllee::

22 Eylül Cuma- Saat 20.00
Senem Diyici Quartett  Jazz
und Folk
[Birdland] (3.,Am Stadtpark 1,
Eingang :Landstr.- auptstraße

2) � 15.-

23 Eylül Cumartesi, Saat 15.00
� 22.00 Folx-Fest:
Ziya Azazi Tanz Performance
(Dervish in Progress)/Hazal
Selcuk Tanz Performance (Ost
West und Ein Regentropfen)
/Volkstänze der Türkei/Österrei-
chische Volkstanzkreis/Ethem
Özgüven Türkische Kurzkult-
filme (Sipsi, Oromi)/ Der Der-
wisch Erzählt Märchen in
deutsch Sprache/Ahu Dudu
türkische ethno rock/
Askin&Coskun Trommel Show
[Polycollege] (5., Stöbergasse
11-15) UKB.: � 5.-

25 Eylül Pazartesi- Saat 20.00
Wiener Frauen Schrammeln
Vom Orient beeinflusste westli-
che Kompositionen
[KULTur  Gasthaus VORSTADT]
(16., Herbststraße 37)UKB.:�
5.

26 Eylül Salý- Saat 20.00
Makamhane Türkisch klassi-
sche Makam Musik [KULTur

Gasthaus VORSTADT] (16.,
Herbststraße 37) UKB.: � 5.-

27 Eylül Çarþamba- Saat 20.00
Südbahnhof Ethnic
[ORF�Kulturcafé] (4.,
Argentinierstraße 30a) � 11.-
28 Eylül Perþembe- Saat 20.00
Clubbing alla TURca
Live Band RhythmSuare balka-
nisch-türkisch-orientalisch
[OST-Klub] (4.,Schwindgasse
1/Ecke Schwarzenberg Pl.)
UKB.: � 5.-

29 Eylül Cuma- Saat 20.00
Cengiz Baysal Band Jazz
[Birdland] (3., Am Stadtpark 1,
Eing.:Landstr.-Hauptstraße 2) �
15.-

30 Eylül Cumartesi- Saat 21.00
Esperantella Party  mit dj cay
taylan & dj thomas divis [MEZ-
ZANIN] (16., Lerchenfelder
Gürtel 43) Giriþ ücretsiz

9. Uluslararasý Esperantella Kültür Festivali 

Senem Diyici

Hazal Selçuk
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1941 Aydýn doðumlu, deðerli Daðýtým Müdürümüz Ergün Sert ve
dostumuz Tayfun Ýbrahim Sert�in biricik babalarý sevgili

Mehmet Sert

26.08.2006 tarihinde Allah�ýn Rahmetine kavuþmuþtur. 36 yýl
Avusturya�da yaþayan deðerli büyüðümüz Mehmet Sert`in geride býrak-
týðý evlatlarýna, akrabalarýna  sabýr dilerken, kendisine Allah`tan Rahmet
niyaz ederiz. 

Yeni  Vatan  Gazetesi  
çalýþanlarý

Baþsaðlýðý

Türkiye`ye binlerce turist kazandýrmýþ Viyana�nýn baþarýlý iþadamlarýndan
turizmci kardeþler Erdal ve Ruhan Kasko�nun sevgili babalarý 

Rahmi Kasko

Allah�ýn Rahmetine kavuþmuþtur. Merhuma Allah`tan Rahmet, geride
kalan evlatlarýna, akrabalarýna ve dostlarýna sabýrlar dileriz.

Yeni  Vatan  Gazetesi  
çalýþanlarý

Baþsaðlýðý

Sayfa 24 Sayý 70POLÝTÝKATAZÝYE
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VViiyyaannaa- Aziziye Camii yönetimi
Filistin ve Lübnan�da olan
insanlýk dramýna birazda olsa
yardýmcý olabilmek için kollarý
sývadý. Cemaate yönelik  ilaç ve
yiyecek kampanyasý baþlattý.

Bu kampanyaya katýlmak
isteyenler için banka hesap
numarasý þöyle:
BBaannkkaa::BBaawwaagg
KKoonnttoo  nnrr..0022881100666655889933
BBaannkklleeiittzzaahhll::1144000000

Aziziye Camiinden Lübnan�a
yardým kampanyasý

VViiyyaannaa- Bank Austria Credit-
anstalt Bankasý kardeþ bankasý
Unicredit�ten Türkiye sorumlu-
luðunu devraldý. Koç Grubu ile
birlikte çalýþan banka, ülkenin
dört numaralý bankasý ve piya-
sadaki hisselerin yüzde onuna
sahip. BA-CA Genel Müdürü

Erich Hampel 80 milyon
nüfuslu Türkiye�nin ��büyük bir
pazar�� oluþturacaðýný umduk-
larýný belirtti.

BA-CA Türkiye�ye de uzandý

Avusturya�da Vatandaþlýk 
testi baþladý

AAvvuussttuurryyaa  vvaattaannddaaþþllýýððýýnnaa  ggeeççmmeekk  iisstteeyyeennlleerr  aarrttýýkk  bbiirr  ddiizzii
ssýýnnaavvddaann  ggeeççiirriilleecceekk..  SSýýnnaavvýý  bbaaþþaarraannllaarr  vvaattaannddaaþþllýýððýý  eellddee

eeddeebbiilleecceekk..

VViiyyaannaa-  Avusturya Hükümeti
Sonbahar 2006�dan itibaren,
Avusturya�yý kendi vataný gibi
gören ve vatandaþlýðýna geç-
mek isteyen yabancý uyruklu
vatandaþlarý bir dizi sýnavdan
geçireceðini açýkladý. 
Sorular Avusturya tarihi, kültü-
rü, politikasý ve genel kültür
alanlarýný içeriyor.
Sýnav 50 sorudan oluþuyor.
Bunlardan 18´i seçilerek sýnava
tabi tutuluyorsunuz, 

18 sorunun 6´sý ise kendi ika-
met ettiðiniz veya ikamet
etmek istediðiniz bölge ile ilgili
oluyor. Sýnavý baþarmak þart
olarak koþuluyor. Ancak kitap-
çýkta günümüzde en fazla bilgi
sahibi olmamýz gereken hoþgö-
rü ve uyum konusu ile ilgili tek
bir soru bile bulunmuyor.
Avusturya vatandaþlýðýna geç-
mek isteyen ve bu teste tâbi
olacak vatandaþlar sýnava Ýnter-
net´ten hazýrlanabilir.

ÖÖBBBB  vvaaggoonnllaarrýýnnddaann  aassbbeesstt
bbuullaaþþaann  TTüürrkk  iiþþççii  kkoonnttrrooll  aallttýýnn-
ddaa  ttuuttuulluuyyoorr..

VViiyyaannaa- Wiener Neustadt´ta
yaþayan 54 yaþýndaki Ali. P.´nin
hayatý Krone gazetesinin
Sollenau´daki asbest vagonlarý
ile ilgili yaptýðý haberden sonra
deðiþti. ÖBB vagonlarýnýn hur-
daya çevrildiði firmada çalýþan
Ali P. haberden sonra hemen
bir uzmanla görüþmek üzere
Viyana´ya geldi. Tetkiklerden
sonra doktor kendisine asbest
bulaþtýðýný söyledi. 54 yaþýndaki
Türk iþçi ciðerlerinde ölümcül
kimyasalýn izlerini taþýyordu. �O
zamanlar asbestin ne olduðunu
bilmiyordum. Biz sadece va-
gonlarý kesip parçalayýp, akýcý

maddeyle (asbest) varillere
depoluyorduk.� diyen iþçi, yaþa-
mýndan endiþe ediyor. Ali P.,
�Sürekli kontrol altýnda tutu-
luyorum, ama nasýl bir sonuç
olacaðýný kimse bilmiyor�
þeklinde konuþtu. 

Ýlk asbest maðduru
Türk ümitsiz!

Foto: Kronen Zeitung
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WWeellttbbeekkaannnntteess  UUSS  GGeelldd-
ttrraannssffeerr-  UUnntteerrnneehhmmeenn  ssppoonn-
sseerrtt  2255..000000  UUSS  DDoollllaarr  ffüürr
��FFrrüühhee  SSpprraacchhfföörrddeerruunngg��

WWiieenn- In Wien gibt es rund
2.500 Kinder, die über man-
gelnde Deutschkenntnisse ver-
fügen.
Das Projekt �Frühe
Sprachförderung�, das von
März bis Juni in Wien lief, soll
den Spracherwerb der 5 bis
6jährigen rechtzeitig vor Schul-
beginn unterstützen und ihnen
die aktive Teilnahme am
Unterricht erleichtern. Um eine
optimale Datenauswertung
und einen effizienten Daten-
austausch zu gewährleisten,
war eine Adaptierung der
Software in den Servicestellen
der städtischen Kindergärten
und Schulen nötig. Dieses
Projekt wurde zu einem Drittel
von der Western Union Foun-

dation, der gemeinnützigen
Organisation des weltweit
agierenden US-Geldtransfer-
Unternehmens mit dem mar-
kanten gelb-schwarzen Logo,
mit 25.000 US Dollar unter-
stützt. Vizebürgermeisterin
Grete Laska hat - stellver-
tretend für die Wiener Kinder-
gärten - den Scheck der

Western Union Foundation in
der Höhe von 25.000 US Dollar
entgegengenommen.
�Ich freue mich über die Unter-
stützung eines so wichtigen
Projektes und möchte mich bei
Western Union bedanken.
Gerade die Zusammenarbeit
zwischen öffentlicher Hand
und Wirtschaft wird immer

wichtiger und ich hoffe, dass
diese beispielgebende Initiative
Nachahmer findet�, hofft
Bildungsstadträtin Laska. Bis
Juni wurden 2.350 Kinder an
306 Standorten in Wien geför-
dert. Nach der Schuleinschreib-
ung für das nächste Jahr star-
ten weitere Fördermaßnah-
men. 

Western Union Foundation unterstützt Wiener Kindergärten

Galatasaray Wien Oberliga`da!
VViiyyaannaa- 2005-2006 sezonunu
þampiyonlukla süsleyen Gala-
tasaray Wien takýmý Ober-
liga´ya yükseldi. Adem Keskin
tarafýndan 2001 yýlýnda kurulan
Galatasaray Wien takýmý lige
hýzlý girerek kýsa sürede büyük
baþarýlara imza atmayý baþardý.
2002 yýlýnda takýmý devralan
Galatasaray Wien Baþkaný
Kamuran Karadoðan, ulaþtýklarý
baþarýda tüm ekibin payý oldu-
ðunu vurguladý. Baþkan Kara-
doðan, �Yýl boyunca çok büyük
özverilerle çalýþmamýzýn karþýlý-
ðýný þampiyonlukla aldýk. Ober-
liga´nýn getireceði ek sorumlu-
luklarýn da bilincindeyiz. Ek
transferlerle kadromuzu daha
da güçlendirip, Oberliga´da da
baþarýmýzý devam ettirmek
istiyoruz. Galatasaray Wien�in
ismine yakýþýr baþarýlarla taraf-
tarýmýzý memnun etmek ilk
hedefimiz.� þeklinde konuþtu. 



AAnnkkaarraa- Türkiye�de mülk edin-
mesi sýnýrlandýrýlan 14 ülke va-
tandaþýna uygulanan ambargo,
Haziran ayýnda Ýç Ýþleri Bakaný
Abdülkadir Aksu�nun imzasýyla
yayýnlanan "gizli genelge" ile
kaldýrýldý. 

1 Haziran 2006 tarihli genelge,
Baþbakanlýk, Milli Güvenlik Ku-
rulu, Genelkurmay Baþkanlýðý
ile ilgili bakanlýklara da gönde-
rildi. Ýsrail, Rusya Federasyonu,
Bosna Hersek, Hindistan, Mau-
ritus, Mýsýr, Singapur, Togo, En-
donezya, Kongo Cumhuriyeti,
Þili, Filipinler, Tayland ve Özbe-
kistan vatandaþlarýnýn gay-
rimenkul edinmesindeki "ika-
met izni" ön koþulu kaldýrýldý. 
Avrupa Birliði�ne üye ülkeler ile
Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma

Örgütü (OECD) ülkeleri A
grubu ülkeler arasýnda yer alý-
yor. Bu ülkelerin dýþýndaki ülke-
ler B grubunda bulunuyorlar.
AB ve OECD ülke vatandaþlarý
ikamet izni almalarýnda her-
hangi bir sorun olmadýðýndan
taþýnmaz mal edinmelerinde de
bir sorun yaþanmýyor. Ancak
yabancýlarýn Türkiye�de taþýn-
maz mal edinmelerini düzen-
leyen 5444 sayýlý Tapu
Kanunu�nu ile karþýlýklýlýk ilkesi
gereði Ýsrail ve Rusya
Federasyonu gibi ülkelerin va-
tandaþlarýnýn mülk edinebilme-
si için 6 aylýk ikamet þartý ara-
nýyordu. 
Genelgeye göre bu yabancýlara
ikamet tezkeresinin verildiði
tarihten itibaren üç aylýk süre
içinde gayrimenkul edinimi ile

ilgili iþlemleri tamamlamalarý
gerektiði hususunda bilgilendi-

rilecek ve bu süre içinde tapu
kayýtlarý istenecek.

Mülk alýmýnda 'ikamet þartý' kaldýrýldý!
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��NNeezzaakkeett  ttaannýýddýýkk  ttaannýýmmaaddýýkk
ttüümm  iinnssaannllaarraa  ggöösstteerriilliirr��..  GGöörr-
ggüü  vvee  nneezzaakkeett  bbaaþþllýýkkllýý  yyaazzýýllaarrýý-
mmýýzzddaann  bbiirr  ttaanneessiinnddee  ttaannýýþþmmaa
vvee  sseellaammllaammaa  kkoonnuussuunnaa  ddeeððiinn-
mmiiþþttiikk..  BBuu  yyaazzýýmmýýzzddaa  iissee  sseellaamm-
llaammaannýýnn  iinncceelliikklleerrii  üüzzeerriinnddee
dduurraaccaaððýýzz..  
� Selamlaþýrken içten, sevecen,
samimi, sempatik olunmalýdýr. 
� Bizi selamlamak için hazýrla-
nan birini görmezlikten gelmek
hoþ bir davranýþ deðildir. 
� Bize yanlýþlýkla dahi verilmiþ
olsa tüm selamlar alýnmalýdýr.
Yalnýzca bayanlar, bir erkek
yanlýþlýkla selamlama yaptýðýn-
da karþýlýk vermeyebilir. 
� Tanýdýklarýmýzý onlarýn iste-
mediði bir durumda görmüþ-
sek selamlama yapmamak
daha iyidir.

� Selamlaþtýðýnýz biriyle gün
içinde yeniden karþýlaþtýðýnýzda
artýk selamlamanýza gerek yok-
tur. 

NNeerreeddee,,  nnaassýýll  sseellaammllaammaa  
yyaappýýllýýrr??

� Tiyatro, sinema ve konser gibi
sanatsal etkinliklerde görülen
tanýdýklar sessizce uzaktan
selamlanýr baþkalarý rahatsýz
edilmez. 
� Kutsal yerlerde küçük bir baþ
hareketiyle selamlama yapýlýr. 
� Sofraya otururken herkes
selamlanýr. 
� Karþý caddede bulunanlarý
yönümüzü biraz daha onlara
çevirerek, baðýrýp çevreyi rahat-
sýz etmeden selamlarýz. 
� Merdiven, apartman giriþleri,
dar bir yol gibi yerlerden geçer-

ken karþýlaþtýðýmýz kiþiyi selam-
lama, çok yakýndan geçtiðimiz
için özür dilemek gerekir. 
� Hiç tanýmadýðýmýz, sokakta
karþýlaþtýðýmýz birine adres vb.
bir þey soracaðýmýz zaman
önce selamlama yapmak gere-
kir. 
� Uzun süreli yolculuklarda
yerimize otururken yanýmýzdaki
kiþi selamlanýr.

BBaayyrraakk  ççeekkiilliirrkkeenn  vvee  iinnddiirriilliirrkkeenn
sseellaammllaammaa

� Bayrak onuruna uygun bir
þekilde çekilir veya asýlýr.
� Bayrak çekilirken veya indiri-
lirken herkes ayaða kalkmalý ve
yüzünü bayraða çevirmelidir.
� Saygý duruþu vaziyetin e
durulur.
� Baþýnda þapka bulunan sivil-

ler þapkalarýný çýkartýr.
YYeennii  GGöörrggüü  KKuurraallllaarrýý,,  AAkkýýnn  AAllýýccýý,,
EEppssiilloonn  YYaayyýýnneevvii,,  22000055..))

Görgü ve nezaket Görgü 

Nezaket

ve
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VViiyyaannaa-  Viyana 78�liler Ýnisiyati-
fi�nin 9 Eylül´de 8. Viyana´da
düzenlediði �12 Eylül darbesi-
nin dünü bugünü� adlý panele
konuþmacý olarak katýlan
Tarihçi -Yazar Erdoðan Aydýn,
Viyana 78´liler Ýnisiyatifi sözcü-
sü Erdal Boyoðlu ile birlikte,
darbenin 26. yýldönümü olan
12 Eylül tarihinde Yeni Vatan
Gazetesi´ni ziyaret ederek, 12
Eylül´e iliþkin sorularýmýzý yanýt-

ladý ve dikkat çeken açýklama-
larda bulundu.

YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii::  SSaayyýýnn
AAyyddýýnn,,  ssiizzccee  1122  EEyyllüüll  11998800  ddaarr-
bbeessii  nneeddeenn  yyaappýýllddýý??
EErrddooððaann  AAyyddýýnn::  Ýnsanlar 12
Eylül 1980 darbesinin kardeþ
kavgasýný engellemek için yapýl-
dýðýný sanýrlar. Aslýnda bu bir
yanýlgýdýr. Darbenin ilk sebebi,
24 Ocak 1980 kararlarýný yani

Amerika�nýn istediði önümüz-
deki 50 yýllý sömürge olarak
geçirmemize iliþkin karalarý
hayata geçirme isteðidir. Bu
kararlar sonucu milli gelirin
yeniden düzenlenmesi söz
konusu oldu. Böylece halkýn
geliri düþecek, küçük bir kesim
güçlenecekti. Ayrýca 12 Eylül
öncesi sendikalar çok güçlüy-
dü, darbe sendikalarý daðýttý.
Eðitim, saðlýk gibi aklýnýza gele-

bilecek her alanda sosyal devlet
düzenini ortadan kaldýrmak
hedeflendi. Ýkinci sebep ise
ABD´nin soldan rahatsýzlýk
duymasýydý, solun tasfiye edil-
mesini istiyordu. Ayrýca darbe
sayesinde Yunanistan NATO´ya
alýndý (Rocers planý ile). Böylece
Yunanistan bizim karþýmýzda
çok ciddi bir pozisyon elde etti. 

YYVVGG::  1122  EEyyllüüll��ddeenn  ssoonnrraa

�12 Eylül ile sorunlar 
çözülmedi sadece ertelendi�

EErrddooððaann  AAyyddýýnn

SSýýnnee  AAttaaçç
YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii

12  Eylül  1980  yýlýnda  Türkiye�de  vuku  bulan  askeri  darbeye  iliþkin  78�liler  Ýnisiyatifi�nin  Viyana�da  düzenledi-
ði  toplantýya    katýlan    Tarihçi-  Yazar  Erdoðan  Aydýn,  12  Eylül  2006  tarihinde  yani  darbeden  tam  olarak  26  yýl
sonra  Yeni  Vatan  Gazetesini  Viyana�da  ziyaret  ederek  dikkat  çeken  açýklamalarda  bulundu.  Erdoðan  Aydýn,��
Ýnsanlar  12  Eylül  1980  darbesinin  kardeþ  kavgasýný  engellemek  için  yapýldýðýný  sanýrlar.  Aslýnda  bu  bir  yanýl-
gýdýr.  Darbenin  ilk  sebebi,  24  Ocak  1980  Ekonomik  politikasýný  yani  Amerikan�nýn  Türkiye�yi  gelecek  50  yýlda
sömürge  haline  getirme  kararlarýný  hayata  geçirme  isteðidir��  dedi.  Ýþte  Erdoðan  Aydýn  ile  yapýlan  röportajýn
ayrýntýlarý:



RÖPORTAJSayý 70 Sayfa 31

YENÝ VATAN GAZETESÝ

TTüürrkkiiyyee´́ddee  nneelleerr  oolldduu??
EE..  AAyyddýýnn:: O dönemde 70�li
kuþak çok parlak bir kuþaktý ve
darbe nedeniyle gençlerin bir-
çoðu üniversiteyi býraktý. Belki o
kuþak þimdi çok önemli yerler-
de olacaktý. Zira 30 bine yakýn
insan yurtdýþýna kaçtý. Bu tam
anlamýyla bir beyin göçü
demektir. Bu insanlar farklý
düþüncede olduklarý için kovul-
dular. Ekonomik alanda çöküþ
yaþandý. Devlet emrettiði için
seviyormuþ gibi görünen kendi-
ne güvensiz bir toplum yetiþti.
Hortumculuk en yüksek seviye-
sine ulaþtý. Kamuya aktarýlmasý
gereken bütçe taraftarlara
daðýtýldý. Devlet ahlaki erozyo-
na uðradý. Bugüne varan bir
kadrolaþma, hortumculuk, iha-
lelere fesat karýþtýrmalar baþla-
dý. Türkiye�de yurttaþ bilinci
sýfýrlandý. Kalkýnamama, AB�ye
adým atamama gibi sorunlarla
yüz yüze geldik. Her alanda
mafyacýlýk hat safhaya ulaþtý. 

YYVVGG::  1122  EEyyllüüll��ddeenn  bbuu  yyaannaa  2266
yyýýll  ggeeççttii..  1122  EEyyllüüll    ggeerrççeekk
aannllaammddaa  ssoorruunnllaarrýý  ççöözzddüü  mmüü??

EE..  AAyyddýýnn:: 12 Eylül sonrasý
Sosyal devlet karakteri kaybol-
du. Yargý sistemi çöktü. Gelir
eþitsizliði týrmandý. Üniversite-
ler tamamen kontrol altýna
alýndý. Felsefe mantýk gibi ders-
ler seçmeli hale getirilip, zorun-
lu din dersleri getirilerek top-
lum �Siyasi Ýslam� yoluna itildi.
Diyanet Ýþleri 6 yatýrýmcý bakan-
lýkla eþ deðerde bütçe kullanýr
hale getirildi. 12 Eylül�den
sonra kitap okumak, basmak
suç haline geldi. Kitap silahla
bir tutuldu. Bunun sonuncun-
da ortalama yaþýtlarý ile karþý-
laþtýrýldýðýnda cahil bir gençlik
kuþaðý ortaya çýktý. Bu politika-
lar sonucunda 90�lý yýllardan
itibaren irtica ve siyasi Ýslam en
büyük siyasi güç haline geldi.
Burada sorun Ýslam deðil ��siya-
setin Ýslamý suiistimal�� etmesi-
dir. Din bezirganlarý her yeri
sardý ve Cumhuriyetin laik,
hukuki, sosyal yapýsý tehtid
altýndadýr.  Dolayýsýyla sorunla-
rýn çözüldüðünden bahsetme-
miz imkansýz. 

YYVVGG::  11998800  AAnnaayyaassaassýýnnddaakkii  1155..

MMaaddddee  iillee  iillggiillii  nneelleerr  ssööyylleeyyeebbii-
lliirrssiinniizz??
EE..  AAyyddýýnn:: 15. Madde 80
Anayasasýnýn geçici maddesidir.
Bu maddeye göre hiç bir bü-
rokrat ve devlet adamý, sadece
siyasi deðil ekonomik faaliyetle-
rinden dolayý da yargýlanamaz.
15. Madde geçmiþte olduðu
gibi bugün de siyasi partiler
tarafýndan korunuyor. Türkiye
hariç dünyanýn hiç bir yerinde
cuntacýlýðýn yargýlanmadýðý
olmamýþtýr. Bu nedenle Kenan
Evren çýkýp halen �Evet iþkence
yaptýk ama gerekirse yine yapa-
rýz� þeklinde demeçler verebili-
yor. Ýnanýlmaz rezil bir durum.
Böyle demokrasi olur mu?
Güney Amerika�daki cuntacýlar
bile yargýlandý. Ama Türkiye�de
cuntacýlar iþte bu 15. Madde
yüzünden yargýlanamadý. 

YYVVGG::  AABB  kkoonnuussuunnddaa  nnee  ddüüþþüü-
nnüüyyoorrssuunnuuzz??
EE..  AAyyddýýnn:: Türkiye eðer AB�ye
girmez ise Ortadoðu bataðýna
saplanýr. AB�yi tamamen savun-
muyorum, AB�nin de içinde
ýrkçýlýk, gerici Hýristiyancý eði-
limler gibi sorunlu taraflar var.
Avrupa Hýristiyan ve ýrkçý eði-
limlere boyun eðerek kendini
inkâr ediyor. Avrupalý demok-
ratlar Türkiye�ye sýrtýný dönerse
Türkiye siyasi ve irticacý Ýslamcý
bir dinamiðe dönüþebilir.
Türkiye�de bu nedenle dehþet
verici linç eylemleri hýzla yayýlý-
yor.  Bunun Ýslam ile alakasý

yok. Ýslam�ýn siyasete alet edil-
mesi ile alakasý vardýr.

YYVVGG::  SSiizzccee  TTüürrkkiiyyee  nneerreeyyee
ggiiddiiyyoorr??
EE..  AAyyddýýnn:: Cumhurbaþkanlýðý
seçimi Türkiye�yi provokasyona
açýk hale getiriyor. Yürütme,
yasama Siyasi Ýslamcýlarýn elin-
dedir. Cumhurbaþkanlýðý ile
tam bir þekilde yargý da ellerine
geçecek ve laik, sosyal hukuk
devleti silinebilecek. Siyasi
Ýslamcýlar cumhurbaþkaný inat-
larýndan vazgeçmezlerse Tür-
kiye baþta faili meçhul cinayet-
ler ile baþlayan bir darbe olasýlý-
ðýna her zamankinden daha
yakýndýr. 

YYVVGG::  SSiizziinn  öönneerriinniizz  nneeddiirr??  BBuu
kkrriizzddeenn  nnaassýýll  ççýýkkýýllýýrr??
EE..  AAyyddýýnn::  Türkiye�de evrensel
hak ve özgürlükler konusunda
sorunlar var. En önemlisi insan-
larda hesap sorma bilinci oluþ-
malý. Ayrýca Türkiye�deki muha-
lefetin ve sol kesimin dil proble-
mi var. Halkýn anlayacaðý þekil-
de bir dil kullanmalýyýz.
Kopenhag kriterleri esasýnda
demokratik bir anayasa hazýr-
lanmasý ve halk tarafýndan
seçilmiþ bir cumhurbaþkaný bu
krizin çözümü olabilir. Herkesi
özellikle þu saniyeden  itibaren
laik, demokratik Türkiye
Cumhuriyeti�ne ve deðerlerine
sahip çýkmaya davet ediyorum. 

YYVVGG::  TTeeþþeekkkküürr  eeddeerriizz..

EErrddooððaann  AAyyddýýnn
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Evlatlýk konusu, Avusturya�da
oturma ve çalýþma izni almak
isteyen yabancý uyruklu kiþilerin
en çok merak ettiði konulardan
biridir. Bu sayýmýzda ayrýntýla-
rýyla bu konuyu Avusturya
Hukuku�na göre ele alacaðýz.  

EEvvllaattllýýkk  aallaann  kkiiþþii;;    
Evlatlýk hukuki yollarla meyda-
na getirilmiþ ve çift taraflý yazýlý
antlaþma metnine dayalý
çocuk-ebeveyn iliþkisidir.  Bu
antlaþmanýn geçerli olabilmesi
için mahkeme onayý þarttýr. Tek
kiþi veya evli bir çift evlatlýk edi-
nebilir.
Evlatlýk alan kiþi erkekse 30,
bayansa 28 yaþýný doldurmuþ
olmak zorundadýr. Evlatlýk alan
ile alýnan arasýnda en az 18 yýl-
lýk bir yaþ farký olmak zorunda-
dýr. Evlatlýk alacak kiþinin çocuk
sahibi olmasý evlat edinmesine
engel teþkil etmez.

EEvvllaattllýýkk  aallýýnnaaccaakk  kkiiþþii;;
Evlatlýk alýnacak kiþi eðer huku-
ki muamele yapma ehliyetine
sahip deðilse (yaþý küçük ise)
Evlatlýk anlaþmasýný onun yeri-
ne hukuki temsilcisi imzalar.
Torunlar veya evlilik dýþý doð-
muþ çocuklar da evlat edinilebi-
lir. Evlatlýk alýnacak kiþin sabýka
kaydýnýn bulunmamasý gerekir.

MMaahhkkeemmee  oonnaayyýý

Mahkeme Evlatlýk anlaþmasýna
onay vermek için evlatlýk edi-
nen ile evlatlýk olarak alýnan
arasýnda güçlü bir bað bulun-
masýný veya oluþturulmasýný
þart koþar. Böylelikle gerçek bir
aile iliþkisi oluþturmayý amaçlar.
Ayrýca Evlatlýk anlaþmasý yoluy-
la kiþisel çýkarlarý zedelenen
kiþilerin bu anlaþmayý kabul
etmesi þart koþulmuþtur
(Evlatlýk alýnacak kiþinin anne-
babasý, eþi; evlatlýk alacak kiþi-
nin eþi). Anlaþmanýn onaylan-
mamasý halinde geçerli neden-
ler belirtilmelidir, aksi takdirde
mahkeme buna raðmen antlaþ-
mayý geçerli sayabilir.
Onaylama yetkisi çocuðun
oturduðu bölgenin mahkeme-
sine aittir (Bezirksgericht).

HHuukkuukkii  ssoonnuuççllaarr;;
Hak ve sorumluluklar evlatlýk
alan ile alýnan arsýnda gerçek
ebeveyn-çocuk iliþkisi gibi
düzenlenir. Ancak eþlerden
sadece biri evlatlýk alýyorsa
almayan tarafýn evlatlýk alýnana
karþý sorumluluklarý oluþmaz.
Evlatlýk alýnan kiþi eðer 14
yaþýndan küçük ise evlatlýk alan
kiþinin soyadýný alýr; eðer 14
yaþýndan büyük ise tercih ken-
disine býrakýlýr. Ancak gerçek
ebeveynle evlatlýða geçen kiþi-
nin temel iliþkileri hukuki olarak
saklý kalýr.

VVaattaannddaaþþllýýkk  mmeevvzzuuuu
Evlatlýða geçen kiþinin vatanda-
þlýk durumu deðiþmez. Ancak
bu kiþi 18. yaþýna girmemiþse
Avusturya vatandaþlýðýna geç-
me hakký kazanýr, 18 yaþ ve
üstü ise Avusturya�da oturma
iznine hak kazanýr. 

BBaaþþvvuurruu  bbeellggeelleerrii
11-  Evlatlýk alýnacak kiþinin
anne-babasýnýn ve evlatlýk alan-
larýn doðum belgeleri (Geburts-
urkunden)

22-  Asýl anne-babanýn ve evlatlýk
alan çiftlerin evlilik belgeleri
(Heiratsurkunde) ve vatandaþlýk
belgeleri
33-  Asýl anne- babanýn ve evlat-
lýk alan çiftin ikametgâh belge-
leri (Meldezettel)
44-  Çocuðun vatandaþlýk belgesi
55-  Gerçek anne-babanýn onay
belgesi ve tam yetkisi
66-  Varsa akademik derece bel-
gesi

CCaaffeerr  EEmmiinnooððlluu

Avusturya�da evlat edinme þartlarý

VViiyyaannaa- Psikolojik terör olarak
da tanýmlanan Stalking´e karþý
yapýlmasý gerekenler ve alýna-
cak önlemler uzmanlar tarafýn-
dan þu þekilde sýralanýyor:

KKeessiinn  oollaarraakk  rreeddddeeddiinn
Uzmanlar Stalking maðdurlarý-
nýn Stalkerle (tehdit edenle)
hiç bir þekilde kontaða geçme-

mesi, SMS, telefon ya da E-
maillerine cevap vermemesi
yönünde uyarýyor. En önemlisi
eðer varsa þahitlerle baðlantý
kurmak. 

BBeellggee  ttooppllaayyýýnn
Stalkerin her bir eylemini titiz-
likle not etmek çok önemli.
SMS, E-mail ya da mobilbox

kayýtlarý gibi mahkemede delil
olabilecek her türlü veriyi kay-
dedin. 

HHeeddiiyyee  kkaabbuull  eettmmeeyyiinn
Stalkerin gönderdiði hediyeleri
geri gönderin, böylece sizinle
bir baðlantý kurduðunu dü-
þünmesin.

BBiillggii  ttooppllaayyýýnn

Stalkerin tanýdýklarý ve arkada-
þlarýndan onun hakkýnda bilgi
toplayýn.

PPoolliissee  bbaaþþvvuurruunn
Eðer Stalker tarafýndan takip
ediliyorsanýz hemen en yakýn
polis karakoluna baþvurun.
(Telefon 0800/21 63 46 ya da
www.stlking.at) 

Stalking�e (tehditlere) 
karþý öneriler!
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VViiyyaannaa-  Temmuz ayýnda
KURIER Gazetesinin Kronik
bölümünde çalýþan Cordula
Koç isimli bir Avusturyalý bayan,
mahkeme önünde þiddete baþ-
vuran iki çocuðunun babasý
Türk eþinden korunmak için
yardým istedi. Yargýç yardýmý
talebini reddetti, kýsa süre
sonra kadýn ayrýldýðý yaþam
arkadaþý Türk tarafýndan iki
çocuðunun gözü önünde
býçaklanarak öldürüldü. Kurier
Gazetesi çalýþanlarý,  yakýn arka-
daþlarýnýn feci þekilde öldürül-
mesi karþýsýnda þok oldular. Her
gün bu tür haberleri yapan

Kurier Gazetesi masasýnda çalý-
þan Avusturyalý kadýnýn feci
ölümü Avusturya basýnýnda
günlerce konu oldu. Yeni Vatan
Gazetesi (Neue Welt Verlag
üzerinden)  geride kalan çocuk-
lara açýlan yardým kontosuna
derhal maddi yardýmda bulun-
du. Burada tüm okuyucularýmý-
zý geride kalan iki çoçuða yar-
dým etmeye davet ediyoruz:

PPoolliittiikkaa  vvee  aaddaalleett  kkuurruummllaarrýý,,
kkaaddýýnnllaarrýýnn  hhoorrllaannmmaassýýnnaa  sseeyyiirrccii

mmii  kkaallýýyyoorr??  
Kadýn yirmiyi aþkýn býçak darbe-
siyle öldürüldü � Zanlý yaka-

landý � Ýki küçük kýz çocuðu acil
bakýma alýndý.
Ýki çocuk annesi Viyana�da yir-
miyi aþkýn býçak darbesiyle
öldürüldü. Polis, katil zanlýsý
olarak kadýnýn uzun süre birlik-
te olduðu yaþam arkadaþýný
tutukladý. Çiftin iki küçük kýzýn-
dan en az biri olayýn görgü
tanýðý oldu. Adamýn eve girme-
si yasaklanmýþtý. 

SSýýrraa  eevvlleerrddee  cciinnaayyeett  
Olay, Simmering Paulas-
gasse�deki sýra evlerden birinde
geliþti. Komþular gece saat
22.30 sularýnda cankurtaran ve

polis çaðýrdý. Görevliler � 6
Aðustos�ta 38 yaþýný tamam-
layacak olan � memur Cordula
K.�yý oturma odasýndaki kane-
pede býçak yaralarý içinde
buldu.
Merkez-Doðu Cinayet Masasý
Baþkomiseri Karl Kmoch,
APA�ya yaptýðý açýklamada
�Cankurtaran geldiðinde artýk
yaþamýyordu. Reanimasyon ça-
balarý fayda etmedi� dedi.
Alýnan ilk bilgilere göre cesette
23 býçak darbesi saptandý.
Cordula K. Cuma günü son kez
görüldü. Viyana Þiddete Karþý
Arabuluculuk Bürosu þef yar-

Viyana`da yine bir Türk, Avusturyalý hanýmýný öldürdü! Ýki çocuk ortada kaldý

Ortada kalan çocuklara yardýma davet 
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dýmcýsý Tamar Çýtak, �O gün iþ
arkadaþlarýndan birine mahke-
menin kendisine inanmadýðýný
anlatmýþ� dedi. Kurier elemaný
Cordula K. iki gün sonra hayatý-
ný kaybetti. Ayrýldýðý yaþam
arkadaþý, çocuklarýn gözleri
önünde onu 23 býçak darbesiy-
le öldürdü. �Oysa Bayan Koç
kendini koruyabilmek için elin-
den geleni yapmýþtý. Mah-
kemede eþinin kendisine yana-
þamamasý için çaba göstermiþ,
cep telefonunun numarasýný
deðiþtirmiþ, kapý kilidini yenile-
miþti� dedi Çýtak. Yine de katili-
ne engel olamadý. Arabulu-
culuk Bürosu elemaný, �Çocuk-
lar kanalýyla eve sýzmayý baþar-
mýþ. Bu durumda kadýn ancak
polise haber verebilirdi � ama
iki gün önce mahkemede ken-
disinin herhangi bir þekilde
korunamayacaðýný öðrendikten
sonra nasýl yardým umabilirdi?�
sözleriyle durumu eleþtirdi. 
Kadýnlara karþý þiddet eylemleri
her zaman bu olaydaki gibi
ölümcül sonuçlanmamakla bir-
likte, Avrupa Konseyi tarafýn-
dan yapýlan araþtýrmalara göre,
16 ile 44 yaþ arasý kadýnlarýn
kanser veya trafik kazasýndan
çok aile içi zorbalýk nedeniyle
hayatlarýný kaybettikleri saptan-
dý. Avusturya�da da her dört
kadýndan biri eþi veya yaþam
arkadaþý tarafýndan dövülme
veya hýrpalanma tehlikesi için-
de bulunuyor.  
�Zorbalýk bütün sosyal sýnýflar-
da görülüyor� diyor Çýtak,
�Bayan Lugner�in bize baþvur-
duðunu bütün gazeteler yaz-
mýþtý, kabine üyelerinden birine
de yardým ettik, genel müdür-
den iþsize kadar her sýnýftan
insanla uðraþýyoruz.� Geçti-
ðimiz yýl içinde polis sadece
Viyana�da Arabuluculuk Bü-
rosu�na 3177 þiddet olayý bildi-
rildi, zorbalarýn %95�i erkekti.
Bazen da sadece siyasal irade-
nin eksikliði söz konusu olmak-
ta. Avrupa Komisyonu, AB
üyesi ülkeleri 2007 yýlýnda
kadýnlara karþý þiddet eylemle-
riyle savaþmaya davet etti.
Avrupa Birliði çapýndaki kam-
panya 25 Kasým günü baþlaya-

cak. Adalet Bakaný bu konuda-
ki etkinlikleri planlamaya baþla-
dý, Viyana Belediyesi de kampa-
nyaya katýlacak. Ancak Kadýn
Sorunlarý Bakaný Maria Rauch-
Kallat (ÖVP) genel seçimleri
bekleyecek ve � seçimden sonra
da Kadýn Sorunlarý Bakaný ola-
rak kaldýðý takdirde � bakanlýðý-

nýn bu çalýþmalara katýlýp katýl-
mayacaðýna, katýlýrsa ne ölçüde
katýlacaðýna karar verecek. Erni
F.�nin artýk Kadýn Evi�nde kal-
mayacaðý umuluyor. �Yaþlýlar
yurdunda ona uygun bir yer
arýyoruz� dedi Kadýn Evi�nin bir
sorumlusu. 85 yaþýndaki kadýn,
zorba oðlunun yanýna dön-

mekten korkuyor.

ZZoorrbbaallýýððýýnnaa  kkaarrþþýý  kkaaddýýnnllaarraa  yyaarr-
ddýýmm::  00880000//2222  2255  5555

VViiyyaannaa  KKaaddýýnn  ÝÝllkk  YYaarrddýýmm  ::  
771177  1199  ÞÞiiddddeettiinn  öönnlleennmmeessii
((SSuuççlluu  tteelleeffoonnuu))  ::
00882200//4433  9922  5588

�Kurier� Gazetesi Türk eþi tarafýndan  cinayete 
kurban giden elemaný Cordula Koç�un kimsesiz kalan
iki çocuðu için KOC Rumuzu ile bir baðýþ hesabý açtý: 

Raiffeisenlandesbank,
Hesap  numarasý:  7.842.677  

BLZ:  32.000
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Hoþ geldin Ramazan
Ramazan ayýna hoþ geldin der-
ken deðerli Yeni Vatan Gazetesi
okuyucularýnýn Ramazan ayýnýn
hayýrlý ve barýþ dolu günlere
vesile olmasýný içtenlikle dileriz. 
Ramazan ayý, ibadet ve yüce
Allah ile yeniden ahitleþme ayý-
dýr. Bu ayda kullar yüce Allah
katýnda gönüllerini kötülükler-
den arýndýrýr ve O�na karþý bes-
lediði sevgi ile riya ve bencilliði
bir kenara býrakýr. Bunun için
ilahi ziyafet sofrasýna oturmak
yeterlidir- Ramazan ayý, diðer
tüm Ýslami gelenek ve görenek-
lerle birlikte kültürel ve çok
etkin niteliðe sahiptir.
Dünyanýn hangi köþesinde bir
grup Müslüman yaþýyorsa
Ramazan ayý o bölgenin güzel
ve zengin kültür ve gelenekle-

riyle bütünleþir. Bir baþka tabir-
le her toplumda Ramazan gele-
neði o toplumun yerli kültürü
ile bütünleþerek ayrý bir güzellik
kazanýr. Ýþte bu çerçevede
dünyanýn çeþitli Müslüman mil-
letlerinde Ramazan�la ilgili dua
ve ibadet gibi törenler, iftar ve
sahur gelenekleri, o milletin
kültür ve deðerlerini yansýtýr.
Yüce Allah tüm varlýklara
musallattýr ve her þeyi yakýndan
takip eder. Varlýklarýn arasýnda
insanoðlu amel ve davranýþlarý
ile yüce Allah�a yakýnlaþýp rah-
metinden yararlanma konu-
sunda ayrý bir özelliðe sahiptir.
Kim daha iyi amellerde bulunur
veya iyi ahlaka sahip olursa
yüce Allah�a daha çok yakýnla-
þýr ve ayný þekilde kötü ameller

bizleri yüce Allah�tan uzaklaþtý-
rýr, öyle ki O�nun varlýðýný hisse-
demeyiz. Bu çerçevede yüce
Allah, kullarýna yakýnlýðýný
Kur�an-ý Kerim�de oldukça
güzel bir þekilde ifade ediyor.
Bir gün Resulullah (sav)efendi-
miz Kur�an-ý Kerim�den bir ayet
tilavet eder ki, bu ayette yüce
Allah þöyle buyurur: �Beni çaðý-
rýn ta ki ben de sizin çaðrýnýzý
kabul edeyim. Bunun üzerine
Resulullah (sav) efendimizin
yarenlerinden biri düþünmeye
baþlar; Acaba Allah yakýnda
mý? Uzakta mý? Eðer uzaktaysa
sesimizi nasýl duyar ve eðer
yakýndaysa onunla nasýl konuþ-
malýyýz? Bu sýrada Bakara sure-
sinin 186. Ayeti þöyle nazýl
olur: �Ey Peygamber, kullarým

beni sana soracak olursa, iþte
ben onlara pek yakýným. Bana
dua ettiði zaman dua edenin
duasýna cevap veririm. Öyleyse
onlar da benim çaðrýma cevap
versinler ve bana iman etsinler,
umulur ki irþat olurlar. Ey
Rabbimiz, senin faziletine
umut baðladýk ve niyaz elleri-
mizi senin katýna uzattýk. Bu
mukaddes ayýn kutsal anlarýn-
da senin rýzaný talep ediyoruz.
Ey yücelerin en yücesi, bizi
kendi halimize býrakma ve
gaflet girdabýndan koru, bize
nura giden yolu göster.

BBaayyrraamm  ssooffrraallaarrýý  nnaassýýll
oolluuþþttuurruullmmaallýý??

Ramazan ayýnýn ardýndan, yað
oraný ve kalori içeriði yüksek
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gýdalarýn fazla miktarda tüketil-
mesi birçok saðlýk problemini
de beraberinde getiriyor.
Günlük öðün sayýsýnýn bir anda
2�den yükseðe çýkmasý metabo-
lizmanýn 1 ay boyunca alýþtýðý
düzeni bozarken fazla yaðlý
besinlerin tüketimi ile kiþilerde
gaz, hazýmsýzlýk, mide bulantýsý
gibi mide ve barsak sistemi
rahatsýzlýklarý veya tansiyon
yükselmesi gibi ciddi saðlýk
problemleri gözlenebiliyor. Ra-
mazan ayýnýn ardýndan eski
yemek alýþkanlýklarýna yavaþ
yavaþ geçiþ yapmanýn en doðru
davranýþ olduðunu belirten
Memorial Hastanesi Beslenme
ve Diyet Uzmaný Dyt. Seçil
Kenar, bu dönemde kiþilerde
psikolojik olarak aþýrý yemek
yeme eðiliminin gözlendiðini
belirtiyor. Dyt. Seçil Kenar
Ramazan ayýnýn ardýndan izlen-
mesi gereken ideal beslenme
programýný anlattý: �Bayram
günü kiþiler mutlaka beslenme-
lerine çok dikkat etmelidirler.
Sabah güne hafif bir kahvaltý
ederek baþlayabilirler. Kah-
valtýda peynir, zeytin, domates,
salatalýk, reçel, kepekli ekmek,
buðday gevreði, süt, meyve
gibi hafif besinler tüketilebilir.
Öðün düzeni 3 ana öðün, 3 ara
öðün olacak þekilde ayarlanma-
lý. Sabah kahvaltýsý ve öðle
yemeði arasýnda meyve, süt,
yoðurt gibi besinler tüketilebilir.
Öðle ve akþam yemekleri de
küçük porsiyonlarda, yað mik-
tarlarý düþük, kan þekerini hýzla
yükseltmeyecek besinlerden
oluþmalý, öðünler tüm besin
gruplarýný kapsamalýdýr. Çorba,
ýzgara et veya etli sebze yeme-
ði, salata, kepekli ekmek, ayran
gibi yiyeceklerden tüketilebilir.
Akþamüzeri tekrar bir ara öðün
alýnmalýdýr. Kepekli yaðsýz tost,
kepekli bisküvi, peynir, süt,
meyve gibi seçeneklerden birisi
seçilebilir. Akþam yemeðinden
sonra yatmadan 2 saat önce de
yine hafif bir ara öðün alýnma-
lýdýr.� 
Ramazan ayý süresince azalan
sývý alýmýnýzý bayramda artýrýn

Ramazan ayý süresince kiþilerde
sývý alýmýnýn düþtüðünü belirten
Dyt.Kenar, Ramazan ayýnýn biti-
minden itibaren günlük sývý
tüketiminin artýrýlmasý gerek-
tiðini söyledi: �Mutlaka bayram
süresince ve sonrasýnda ayran,
komposto gibi sývý içeriði yük-
sek gýdalar tüketilmeli, bol mik-
tarda su içilerek günlük sývý ihti-
yacý olan 2-2.5 lt�ye ulaþýlmalý.�

RRaammaazzaannddaa  aallýýnnaann  kkiilloollaarrýý
vveerrmmeenniinn  ttaamm  zzaammaannýý  

Ramazan süresince yaþanan u-
zun açlýk sürelerine raðmen bir-
çok kiþide kilo artýþý görülüyor.
Metabolizma hýzýnýn yavaþla-
masý ve hareketlerin azalmasý
ile kilo artýþý kaçýnýlmaz oluyor. 
Ramazan ayýnda alýnan kilolar-
dan kurtulmanýn yolunu Dyt.
Kenar þöyle anlattý: � Bayram ve
bayram sonrasý yavaþ yavaþ eski
yemek düzenine geçilirken
metabolizma hýzýnýn artmasýyla
birlikte mutlaka haftada 3 gün
düzenli egzersize baþlanmalý-
dýr. Düzenli egzersizin, alýnan
kilolarýn verilmesi, metaboliz-
ma hýzýnýn artmasý, kan þekeri-

nin düzenlenmesi gibi bir çok
olumlu etkisi olacaktýr. Ra-
mazan Bayramý�nda, þerbetli ve
çikolatalý tatlýlarýn tüketimi art-
maktadýr. Bu tür besinlerin içe-
risinde þeker, yað, un miktarlarý
fazladýr, bunlar glisemik indeks-
leri yüksek olduðundan kan
þekerlerini hýzla yükseltirler.
Ayrýca fazla miktarda çikolata
ve tatlý tüketimi mide yanmasý,

barsak sisteminin bozulmasýna
neden olmaktadýr. Bu yüzden
tatlý tüketiminden mümkün
olduðu kadar sakýnmak gere-
kiyor. Eðer tatlý tüketilmek iste-
niyorsa yine miktarlarýna dikkat
edilerek sütlü tatlýlar tercih edi-
lebilir. 
Bayram boyunca ziyaretler sýra-
sýnda çay, kahve, asitli içecekle-
rin tüketim miktarý da artmak-
tadýr. Fazla miktarda alýndýðýn-
da kafein içerikli içecekler uyku-
suzluk, kalpte ritim bozukluðu,
huzursuzluk yapabilmekte. Bu
yüzden çay kahve yerine yeþil
çay, rezene, adaçayý, ýhlamur,
ayran, komposto gibi içecekle-
rin tüketimi tercih edilmelidir.� 

RRaammaazzaann  aayyýý  ssoonnrraassýýnnddaa
ssaaððllýýkkllýý  bbeesslleennmmee  öönneerriilleerrii

� Güne hafif bir kahvaltý ile
baþlanmalý. Peynir, zeytin,
domates-salatalýk, kepek ek-
mek, buðday gevreði, süt,
meyve gibi besinlerden oluþan
dengeli ve hafif bir kahvaltý
edilmeli.
� Yemekler 3 ana öðün, 3 ara
öðün olmak üzere az az sýk sýk
yenmeli. Ara öðün alternatifleri
meyve, kepekli tost, kepekli bis-
küvi, peynir, meyveli yoðurt,
ayran, yoðurt gibi seçenekler-
den hazýrlanmalý.
� Kýzartma ve kalorisi yüksek
aðýr yemekler yerine hafif, ýzga-
ra, buðulama, haþlama tarzý
yemekler tercih edilmeli.
� Þeker, yað ve kalori içeriði
yüksek hamurlu tatlýlar kan
þekerini hýzla yükseltir, toplam
günlük kalori ve yað artýþýna
sebep olur. Bu yüzden tatlý
tüketimine dikkat edilmeli. Tatlý
tüketilmek isteniyorsa sütlü tat-
lýlar, günlük tüketilen miktarla-
rýna dikkat edilerek, ara öðün
seçeneði olarak tüketilmeli.
� Fazla miktarda çikolata ve
tatlý tüketimi mide yanmasý,
barsak bozukluklarýna yol aça-
bileceði için tüketilen miktarla-
rýna dikkat edilmelidir.
� Ramazan boyunca hareketin
azalmasý, açlýk, yeterli sývý tüke-
tememek sonucunda kabýzlýk
görülmektedir. Kabýzlýðýn azal-
týlmasý ve C vitaminini gibi vit-
amin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý
açýsýndan meyve ve sebze tüke-
timi arttýrýlmalý. Meyve ve sebze
günde 6-7 porsiyon tüketilmeli
� Her öðünde salata tüketil-
meye özen gösterilmeli.
� Günlük tüketilmesi gereken
sývý miktarlarýna dikkat edilmeli.
Günde 2-2.5 lt sývý alýnmalý.
�Hareketsiz kalýnmamalý ve
düzenli egzersiz yapýlmalý.
� Þeker, kalp hastalarý, hiper-
tansiyon, mide ve barsak siste-
mi hastalýklarý olan kiþiler
Ramazan ayý boyunca mutlaka
saðlýklý beslenme ilkelerine dik-
kat etmelidir. 
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Garson dövmek serbest!
Çin'de  bir  bar,  müþterilerin  garsonlarýný  dövmesini  serbest  býraktý.

NNaannkkiinn- Çin'in doðusundaki
Nankin kentinde bir bar, müþ-
terilerine öfkelerini boþaltmala-
rýný saðlamak için garsonlarýný
kum torbasý gibi kullanmalarý-
na izin veriyor. China Daily
gazetesinin haberine göre,
müþterilerin ücret karþýlýðýnda
çalýþanlara vurabildikleri, göz-
lüklerini kýrabildikleri, baðýrabil-
dikleri barýn müdavimleri, ister-
lerse garsonlarýn kýyafet tarzla-
rýný da seçebiliyor, hatta kadýn

kýyafeti giymelerini isteyebili-
yorlar. Müþterilerin öfkelerini
boþaltmak için, isteklerine
göre, 50 ila 300 yuan (yaklaþýk
9 ila 55 YTL) ödeme yapmalarý
gerekiyor. Bar iþletmesinin bu iþ
için istihdam ettiði 20 ila 30
yaþlarýndaki çok saðlam fiziðe
sahip 20 garson ise müþterile-
rin saldýrýlarýna hazýrlýklý olmak
için özel eðitim alýyor ve çalýþýr-
ken vücutlarýný koruyan özel
koruyucular giyiyorlar. 

Avusturyalý Türk Atýl Kutoðlu 
harikalar yaratýyor!

AAvvuussttuurryyaa��ddaa  yyaaþþaayyaann  üünnllüü  mmooddaaccýý  AAttýýll  KKuuttooððlluu,,  NNeeww  YYoorrkk  MMooddaa
HHaaffttaassýý��nnddaa  yyeennii  kkrreeaassyyoonnuunnuu  sseerrggiilleeddii..  KKuuttooððlluu��nnuunn  ddeeffiilleessiinnddee

üünnllüü  BBrreezziillyyaallýý  mmooddeell  CCaarroolliinnee  TTrreennttiinnii  ddee  ppooddyyuummaa  ççýýkkttýý..

NNeeww  YYoorrkk- Atýl Kutoðlu�nun
Turquality kapsamýnda Bryant
Park�ta düzenlediði defileyi
dünyanýn önde gelen medya
kuruluþlarýnýn temsilcileri,
önemli maðaza zincirlerinin
yöneticileri hayranlýkla izledi.
Dünyada Türk ürünlerinin pres-
tijini artýrmayý hedefleyen
Turquality projesi de böylelikle
en üst düzeyde bir tanýtým ger-

çekleþtirmiþ oldu. 
Modanýn devleri Ralph Lauren,
Donna Karan, Calvin Klein�la
ayný ortamda "2006 ilkbahar/
yaz" koleksiyonunu sergileyen
Kutoðlu�nun defilesinde dünya-
nýn en seçkin mankenleri görev
aldý. Bunlarýn arasýnda Caroline
Trentini, Anja Rubik, Lisa Cant
gibi isimler yer aldý. Defile
büyük ilgi gördü.

VViiyyaannaa- Dünya Ýnsaný Birliði ba-
rýþ için çaba harcamaya devam
ediyor. Birlik baþkaný Mehmet
Zeki Metin Kýzýldeniz�de bir bü-
ro açmayý planladýklarýný ve
amaçlarýnýn insanlarýn bilinç-
lenmesini, birbirlerine þefkat ve
sevgi aþýlamalarýný saðlamak ol-
duðunu dile getirdi. Bunun için
insani duygularý yüksek olan
medya kuruluþlarýndan destek
beklediklerini belirten Metin,
Mýsýr�da insanlardan oldukça
ilgi gördüklerini de ifade etti. 

OOffffeennbbaacchh- Almanya�nýn
2007 yýlýnda Avrupa Dönem
Baþkanlýðýný devralacak olma-
sý nedeniyle düzenlenen proje
yarýþmasýný Almanya�nýn
Offenbach kentinde yaþayan
iki Türk kardeþ Sibel ve Anny
Öztürk kazandý. Brüksel´deki
ünlü Schuman Meydaný´ný
�Daha fazla ýþýk� isimli proje-
leri ile aydýnlatacak olan kar-
deþler, yarýþmayý kazandýklarý
için gururlu olduklarýný söyle-
di. Almanya Dýþ Ýþleri
Bakanlýðý´nýn baþlattýðý proje
yarýþmasýna katýlan dünyaca
ünlü yüzlerce sanatçý arasýn-
dan birinci seçilen Öztürk kar-
deþlerin eseri dört ile altý ay
kadar Brüksel´de sanatsever-
lerle buluþacak. �Daha fazla
ýþýk� adlý proje ile Brüksel´in
Schuman Meydaný sese du-
yarlý neon ýþýklarla donatýla-
cak. Bu proje ile 2007´de
AB´nin kalbinde Türkiye tem-
sil edilmiþ olacak. 
Türkiye�nin AB gündeminin
yoðun olduðu bu dönemde
böyle bir projenin oldukça
önemli bir tanýtým olacaðý ve
Türklerin baþarýsýný vurgu-
layacaðý ifade edildi. 

2007´de
Brüksel´in 

kalbinde Türkiye
olacak!

Dünya Ýnsaný Birliði barýþ elçiliðine
Mýsýr�da devam ediyor
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Saray// Mozart alla Turca 
VViiyyaannaa-  ��SSaarraayy////  MMoozzaarrtt  aallllaa
TTuurrccaa� projesinde görevli Alev
Irmak ve Burak Büyük ile 16
Aðustos 2006 tarihinde yapýlan
söyleþiyi siz Yeni Vatan Gazetesi
okuyucularýnýn beðenisine su-
nuyoruz.

ÝÝkkiinniizz  ddee��  SSaarraayy////  MMoozzaarrtt  aallllaa
TTuurrccaa��  PPrroojjeessiinnddee  HHoossppiittaanntt
oollaarraakk  ççaallýýþþýýyyoorrssuunnuuzz. GGöörreevviinniizz
ttaamm  oollaarraakk  nneeddiirr??
AAlleevv  IIrrmmaakk:: Temel görevimiz
çevirmenlik yapmak ve yönet-
men asistanýna yaptýðý iþlerde
yardýmcý olmak. Örneðin sah-
nede küçük rollerde oynayacak,
burada yaþayan Türk ve
Avusturyalý figüran seçmelerini
organize ettik. Seçmelerde zor-
luk çektik, çünkü insanlar anla-
madýklarý konularý sormadan
reddediyor.

��SSaarraayy��  PPrroojjeessii  ççookk  eenntteerrnnaassyyoo-
nnaall  bbiirr  ttaakkýýmmddaann  kkuurruulluu..  ÇÇaallýýþþ-
mmaallaarrddaa  kküüllttüürreell  ffaarrkkllýýllýýkkllaarr
oorrttaayyaa  ççýýkkýýyyoorr  mmuu??
BBuurraakk  BBüüyyüükk:: Bu projede anla-
yýþ bakýmýndan olmasa da
sanatsal ekol bakýmýndan deði-
þik dünyalar bir araya gelmiþ
durumda. Klasik opera sanatçý-
larý çok daha deðiþik alanlardan
gelen sanatçýlarla çalýþýyor.
AA..  IIrrmmaakk::  Duygularda belirli
farklýlýklar olduðu ortada.
Örneðin sevgi nasýl tanýmlanýr
veya duygu nasýl ifade edilir.
BB..  BBüüyyüükk::  Bazen size �ya ben
bu hareketleri Ýstanbul�da
çokça görmüþtüm� dedirten
sýradan hareketlerle karþýlaþabi-
liyorsunuz.

SSiizzccee  ��SSaarraayy��  ddaa  TTüürrkkiiyyee  vvee
TTüürrkklleerr  üüzzeerriinnee  oollaann  kklliiþþeelleerrllee
nnaassýýll  bbiirr  yyüüzzlleeþþmmee  ssöözz  kkoonnuussuu??
AA..  IIrrmmaakk:: Bu projede kliþelerle
oynanmasý benim çok ilgimi
çekiyor. Önemli olan kliþelerin
bir þeyler ifade ettiðini göster-
mek ve insanlarý bu ifadeler
üzerine düþünmeye yönlendir-
mek. Ben gündelik hayatta da
sürekli kliþelerle karþýlaþýyorum.
Bunlarý sahneye yansýtmak ve

özellikle burada bunun nasýl
yapýldýðýný görmek gerçekten
çok ilginç.
BB..  BBüüyyüükk::  Burada kritik bir bakýþ
açýsýyla tek yönlü görüþler irde-
leniyor. Herkesin kendinde taþý-
dýðý bir �kliþe yumaðý� var. Ayný
þekilde Türklerde de.

��SSaarraayy����ddaa  aayynnýý  zzaammaannddaa  cciinnsseell

kklliiþþeelleerriinn  ddee  üüzzeerriinnee  ggiiddiilliiyyoorr..
BBuunnddaann  nnee  bbeekklleenneebbiilliinniirr??
BB..  BBüüyyüükk:: Bu projedeki cinsel
imalarýn belirli ve önemli bir
amacý var: Burada olanlar
temel insani problemler. �Erkek
nedir?�, �Kadýn nedir?� gibi
çok temel sorular konu ediliyor.
AA..  IIrrmmaakk:: Burada aþk, sadakat
ve sadakatsizlik konu ediliyor ve

kimin neyi nasýl gördüðü hak-
kýnda deðiþik tasarýmlar/görüþ-
ler var.

KKaarraakktteerrlleerriinn  rroolllleerriinniinn  ddeeððiiþþttii-
rriillmmeessiiyyllee  nnaassýýll  aayyrrýý  bbaakkýýþþ  aaççýýllaarrýý
oorrttaayyaa  ççýýkkýýyyoorr??
AA..  IIrrmmaakk::  Mozart�ýn eserinde o
zamanlar kafalarda olan �Türk
resmi� sürekli göze çarpýyor.
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Ben Mozart�ýn bu eserine çok
þüpheci yaklaþýyorum. Eser
boyunca sürekli karþýnýza
Türklerle ilgili kliþeler çýkýyor ve
oyun baþtan saðma bir mutlu
sonla bitiyor. �Saray�da ise bu
kliþelerin tersine çevrilmesiyle
ilginç ve yeni bir bakýþ ortaya
çýkýyor.

��SSaarraayy��  ssiizzccee  nniiyyee  mmuuttllaakkaa
iizzlleennmmeessii  ggeerreekkeenn  bbiirr  yyaappýýtt??
AA..  IIrrmmaakk:: Mesela ben arkada-
þlarýma nasýl anlatýrdým diye
düþünüyorum� Ýlk önce
�Saray� günlük hayatta karþý-
laþtýðýmýz kliþelerle oynadýðý
için. Oynayan sanatçýlar çok iyi.
Ayrýca böyle bir fiziksel eforu,
dansý, þaný ve performansý için-
de barýndýran bir opera büyük
bir edim/baþarý. Ve özellikle
ilginç olan baþka bir nokta da
böyle deðiþik kiþilikler ve deði-
þik ülkelerden gelen insanlarla
bu kadar kýsa zamanda nelerin
ortaya çýkarýlabildiði.
BB..  BBüüyyüükk:: Avrupa�da çok canlý
bir sanatsal alýþ veriþ var. Bu alýþ
veriþin Türkiye�den gelen sanat-

çýlarla da gerçekleþmesi çok
önemli.

SSiizziinn  bbeerraabbeerr  ççaallýýþþttýýððýýnnýýzz  ssaannaatt-
ççýýllaarrllaa  oollaann  iiþþ  oorrttaammýýnnýýzz  nnaassýýll??
SSaannaattççýýllaarr  zzoorr  iinnssaannllaarr  mmýý??
BB..  BBüüyyüükk:: Beraber çalýþmalarý-
mýz çok rahat bir ortamda
geçiyor. Ben felsefe okudum ve
genelde çalýþmalarým teorik
alanda gerçekleþti. Bu projede
sanatsal tasarýmlarýn nasýl
hayata geçirildiðini görme ve
felsefe öðrenimim sýrasýnda
edindiðim deneyimleri kullan-
ma þansým doðdu. Bu benim
için çok olumlu bir deneyim.
AA..  IIrrmmaakk:: Evet projeye tam ola-
rak uyum saðlamak çok güzel
bir duygu. Yönetmen, drama-
turg ve sanatçýlarla canlý bir
diyalogumuz var. Bu kadar
deðiþik insanlarýn bir arada
çalýþmalarýný ve birlikte tecrübe
kazanmalarýný yaþamak çok
güzel bir þey.

Alev Irmak ve Burak Büyük
�Saray� Projesinde Hospitant
olarak çalýþmaktalar.
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Çoðu toplumda kadýnlarýn
ortalama ömrü erkeklerden
yaklaþýk 10 yýl daha fazladýr. Bu
gerçek, geliþmiþ batý toplumlarý
için de geçerlidir. Genel olarak

toplumsal yaþamda yükün
erkeklerde olmasý, erkeklerin
daha stresli bir hayat yaþamasý
gibi nedenler açýklayýcý olarak
kabul edilmektedir. Ancak pek
çok hayvan türünde de diþiler
erkeklere göre daha uzun yaþa-
maktadýr. Ortalama ömrü iki yýl
civarýnda olan deney sýçanlarýn-
da diþiler yaklaþýk 5 ay daha
uzun süre yaþamaktadýrlar. 
Araþtýrmalar neredeyse tüm
memelilerde diþilerin erkekler-
den ortalama %10 daha uzun
yaþadýklarýný göstermektedir.
Bu konuda son ortaya çýkan
veriler ibreyi diþilik hormonu
olarak kabul edilen �östrojen�e
döndürmüþtür. Yaþlanma ve
ortalama ömrün en önemli

belirleyicileri þimdilik vücutta
biriken �oksitleyici� maddeler
bir baþka deyiþle �oksijen radi-
kalleri� olarak kabul edilmekte-
dir. Deney hayvanlarýnda yapý-
lan araþtýrmalar, diþilerin bu
�oksitleyici� maddeleri daha az
ürettiði, dahasý bu zararlý mad-
deleri ortadan kaldýran �oksit-
lenme önleyici� antioksidanlarý
doðal olarak daha çok ürettik-
lerini göstermiþtir. Ýki cins ara-
sýndaki bu farklýlýk temel olarak
�östrojen�e baðlýdýr. Östrojen
kanda çok az miktarda bulunur
ve bu hali ile güçlü bir antioksi-
dan deðildir. Ancak hücreleri
uyardýðýnda bir takým kimyasal
reaksiyonlarla antioksidan
enzimlerin miktarlarýný artýrýr ve

diþilerin hücreleri �oksitleyici�
madde hasarýndan daha güçlü
korunur. Erkekler bu mekaniz-
madan mahrumdur. Erkeklik
hormonu testosteronun bu
kadar etkin bir koruyuculuða
sahip deðildir.
Baþka çalýþmalar östrojene ben-
zer bitkisel kimyasallarýn da
ayný koruyucu etkiyi deney
hayvanlarý üzerinde gösterdiði-
ni tespit etmiþtir. Östrojene
benzer en önemli kimyasal
maddelerden bir tanesi soyada
bol miktarda bulunmaktadýr.
Genistein adý verilen ve soya
kaynaklý olan bu östrojen ben-
zeri maddenin de deney hay-
vanlarýnýn ömrünü uzattýðý
gösterilmiþtir. 

Kadýnlar neden erkeklerden daha uzun yaþar?

Ýki dil bilen insanlarýn yaþlarý
ilerledikçe daha az zihinsel
gerileme yaþadýklarý ortaya
çýktý.
Toronto�daki York Üniversite-
si�nin araþtýrmasýna göre,
bazýlarý tek dil, bazýlarý da çift
dil bilen orta yaþtaki ve yaþlý
154 kiþi üzerinde yapýlan algý-
lama testlerinde, iki dil bilen-
lerin daha baþarýlý olduðu
görüldü. 
Yaþlandýkça bir konu üzerinde
yoðunlaþma yeteneðinin
azaldýðýný belirten araþtýrma-
cýlar, yabancý bir dil bilmenin
beyni bu etkiye karþý korudu-
ðunu söyledi. Araþtýrmacýlar,
hayatlarýnýn büyük bölümün-
de yabancý bir dil bilen ve
bunu kullananlarýn, bu açý-
dan en avantajlý grubu oluþ-
turduðunu belirtti.

Beyninizi 
korumak için 

yabancý dil öðreninYaz günlerinin bittiði ve serin
havalarýn kendini hissettirmeye
baþladýðý sonbahar günleri kýþa
hazýrlanmak için ideal bir
zaman dilimi. Spor, özellikle de
yürüyüþ, bisiklete binmek, jim-
nastik, hafif koþu ve yüzme;
günde en az 20 dakikamýzý
ayýrmamýz gereken aktiviteler
arasýnda yer alýyor. Aþaðýda 10
günde sizi kýþ günlerine hazýr-
layacak önerileri bulabilirsiniz:
� Düzenli baðýrsak boþaltýmý
çok önemli, bunun için en
uygun zaman sabahlarý. Sabah
uyanýr uyanmaz 1/2 litre sýcak
suya yarým limonun suyu ve 1
tatlý kaþýðý balý karýþtýrýp içmek
çok faydalý. 
� Günde 2.5 litre sýcak su
içmek gerekiyor. Suyu 15 daki-
ka kaynatýn ve termosa koyun,
böylece gün boyu elinizin altýn-
da sýcak suyunuz hazýr olmuþ
olacak. Fakat buradaki sihir
suyun ýlýk deðil sýcak olmasý. Bu
kilo vermenize de yardýmcý ola-
cak. Ayrýca sýcak suyu uzun
vadede içerseniz atýþtýrma ve
tatlý yeme ihtiyacýnýzýn azaldý-
ðýný göreceksiniz. 
� Erken yatýp erken kalkmak

vücut dengemiz açýsýndan
önemli. Özellikle sabahlarý
06.00-10.00 saatleri arasýnda
uyumak çok uygun deðil. Kilo
problemi olanlara öðle uykula-
rý tavsiye edilmiyor. 
� Mutluluk duygunuzu bes-
leyin. Mutlu bir insan ihtiyacý
olandan fazlasýný yemez. 
� Sabahlarý duþa girmeden
önce beþ ila 10 dakika kadar
ipek eldivenlerle masaj yapmak
kan dolaþýmýnýz için çok iyi. 
� Haftada bir-iki kere saunaya
gidin. Alnýnýza ýslak bir havlu
koyup baþýnýzý serin tutun.
Saunanýn arkasýndan mutlaka
soðuk suya girin. Önce sýcak
duþ yapýn sonra yavaþ yavaþ
suyu soðuða doðru çevirin. 
�Akþam yemeði 19.00�dan
önce yenmeli ve hafif bir þekil-
de geçiþtirilmeli (sebze çorbasý
gibi). Et, süt ürünleri (peynir,
yoðurt gibi), meyve, köklü seb-
zeler, yaðlý yemekler ve kýzart-
malar akþam için tavsiye edil-
miyor. 
� Akþamlarý aðýr yiyip fazla
kaçýrdýysanýz, ertesi sabah kah-
valtýyý atlayabilirsiniz. 
� Soðuk içecekler içmeyin.

Ýçecekleriniz en az oda ýsýsýnda
olmalý. 
� Balý 40 C derecenin üstün-
deki ýsýya maruz býrakmayýn.
Çünkü bu durumda içerisinde-
ki tüm faydalý maddeleri kay-
bediyor. 
� Yemeðinizi yedikten sonra
beþ ila on dakika dinlenin.
Hemen kalkýp iþe koyulmayýn.

Kýþa hazýrlýk
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21 senedir gastronomi ile uðra-
þan Bilginç Duvarcý�nýn sahibi
olduðu Yayla Restaurant 2006
yýlýnýn Mayýs ayýndan itibaren
4. Viyana�da hizmet veriyor.
Daha önce Imperial Otel ve
Palais Schwarzenberg�de çalý-
þan Duvarcý, Avusturya, Fransa
ve Ýtalya mutfaklarý üzerine
uzmanlaþmýþ. Imperial Otel�de
bulaþýkçý olarak iþe baþlayan
Duvarcý, zaman içinde yüksele-
rek 13 sene sonra mutfak ve
Cateringden sorumlu koordina-
tör olarak hizmet vermiþ.
Oradan Palais Schwarzen-
berg�e transfer olan Duvarcý,
merkez alýþ sorumlusu olarak
çalýþmýþ. Bilginç Duvarcý Türk
mutfaðýný seçmiþ olmasýnýn
nedenini, kendi kültürünü ve
gerçek Türk mutfaðýný temsil

etmek olarak açýklýyor. Tam bir
aile kuruluþu olan Yayla
Restaurant�ta Avusturyalýlarýn
da damak tadýna uygun tatlý ve
yemeklere yer veriliyor. Tatlý
çeþitleri arasýnda Revani,
Þekerpare, Sütlaç gibi Türk tat-
lýlarý var. Kahvaltýlýk çeþitleri ola-
rak Sigara böreði, sucuk,
yumurta, tereyaðý ve bal gibi
tatlar sunuluyor.
Yayla Restaurant�ta Türk mutfa-
ðýna uygun, baharatlanmýþ
baþka yerde olmayan yemek
çeþitleri de mevcut. Bunlar ara-
sýnda en meþhur olaný Yayla
Special, tavukgöðsü dolmasý
þeklinde, içinde ýspanak, peynir,
mantar olan krem soslu bir
yemek. Çupra, levrek, kalamar
dolmasý ve som balýðý da Türk
mutfaðýna göre soslanýp sunu-

lan leziz yemekler arasýnda.
Bilginç Duvarcý, otelcilik üzerine
eðitim almýþ ve 3 sene Hilton

Otelinde çalýþmýþ kýzý Çiðdem
Kabasakal ile birlikte uzmanlaþ-
mýþ bir hizmet veriyor.

Kaliteli Türk mutfaðý

VViiyyaannaa- 3 Temmuz 2006´da
alýnan kararla Çek Cumhuriye-
ti, Avrupa´da yaþayan Türk va-
tandaþlarý için vizenin kaldýrýl-
dýðýný açýkladý. Türk vatanda-
þlarý artýk vize almadan Çek

Cumhuriyeti�ne 5 gün boyun-
ca seyahat edebiliyor. Ayný za-
manda Avrupa´da yaþayan
Türkler´e Çek Cumhuriye-
tin´den geçmek için artýk
transit vizesi de gerekmiyor.

KKllaaggeennffuurrtt- Ýki Afrikalý zenci
Klagenfurt kent merkezinde
gençlerin saldýrýsýna uðrayýp
dövüldü. Afrikalýlar yaralý ola-
rak hastaneye kaldýrýldý. Biri
Somalili, diðeri Etiyopyalý
olan Afrikalýlar gece saat
2:00 sularýnda eve dönmek-
teyken herhangi bir neden
olmadan gençlerin saldýrýsýna
uðradý. Failler Afrikalýlarýn

üstüne yürüyüp vurmaya
baþladý. Rastlantý sonucu yol-
dan geçmekte olan bir
Sudanlýnýn saldýrýya uðrayan-
larýn yardýmýna koþmasý üze-
rine gençler olay yerinden
kaçtý. Polisin aramalarý henüz
sonuç vermedi. 16-17
Aðustos Salý gecesi de bir
Afrikalý zenci gençler tarafýn-
dan dövülmüþtü. (APA) 

LLiinnzz-  Yukarý Avusturya Eyaleti
Linz þehrinde 2 Aðustos
2006 çarþamba günü meyda-
na gelen trafik kazasýnda
Ünal Güneþer (30) ve Eþi
Sakine Güneþer (29) olay
yerinde hayatlarýný kaybeder-
ken, çocuklarý 4 yaþýndaki
Çiðdem ve 2 yaþýndaki Yusuf
Can aðýr yaralanarak hasta-

neye kaldýrýldý.
Arabayý kullanan Baba Ünal
Güneþer´in güneþ yüzünden
kýrmýzý ýþýðý göremediði ve
hýzla kavþaða girerek karþý
yönden gelen TIR´la çarpýþtý-
ðý belirtildi.
Çift, Avusturya´ya yaklaþýk
dört sene önce çalýþmak için
gelmiþti.

LLiinnzz  þþeehhrriinnddee  mmeeyyddaannaa  ggeelleenn  ttrraaffiikk  kkaazzaassýýnnddaa  aannnnee  vvee  bbaabbaa
oollaayy  yyeerriinnddee  hhaayyaattllaarrýýnnýý  kkaayybbeeddeerrkkeenn,,  22  iillee  44  yyaaþþýýnnddaakkii  ççooccuukk-
llaarrýý  aaððýýrr  yyaarraallýý  oollaarraakk  hhaassttaanneeyyee  kkaallddýýrrýýllddýý..

GGeennççlleerr,,  iillttiiccaa  bbaaþþvvuurruullaarrýýnnýýnn  ssoonnuuccuunnuu  bbeekklleeyyeenn
AAffrriikkaallýýllaarrýý  hhaassttaanneelliikk  eettttii

Ýki Afrikalý zenci saldýrýya uðradýKorkunç kaza

Çek vizeyi kaldýrdý!
Ýkametgâhý  Avrupa´da  bulunan  Türk  vatandaþlarýna

Çek  Cumhuriyeti  vizeyi  kaldýrdý.  

BBiillggiinnçç  DDuuvvaarrççii

ÇÇiiððddeemm  KKaabbaassaakkaall
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Hukuk-Forum köþemizde oku-
yucularýmýzýn sorularýna cevap
vermeye, vatandaþlarýmýzýn ge-
nel hukuki sorunlarýna çözüm-
ler sunmaya devam ediyoruz.
Ýþlediðimiz ilginç konularý yine
ilginize sunuyoruz. 

SSoorruu::  22000055  yyýýllýýnnddaa  yyeennii  bbiirr
eemmeekklliilliikk  ssiisstteemmii  ggeettiirriillddii..  BBuu
ssiisstteemm  hhaakkkkýýnnddaa  bbiizzii  bbiillggiilleennddii-
rriirr  mmiissiinniizz??
CCeevvaapp:: 2005 yýlýnda yürürlüðe
giren emeklilik sistemi belirli
þartlar altýnda kiþisel tercihe
baðlý bir zamanda emekliliðe
ayrýlma imkânýný öngörüyor.
Buna göre çalýþanlar istedikleri
takdirde 62 ile 65 yaþlarý ara-
sýnda en az 450 yýllýk sigortalý-
lýk durumunun mevcut olmasý
halinde emekliliðe ayrýlabile-

cekler. Ancak �Korridorpen-
sion� olarak adlandýrýlan yeni
sistem emeklilikten sonra
�Gerirngfügigkeit� sýnýrýný
geçen bir iþte çalýþýlmamasýný
þart koþuyor. 

SSoorruu::  FFiinnaannzzaammtt��aa  vveerrggii  iiaaddeessii
iiççiinn  bbaaþþvvuurrmmaakk  iissttiiyyoorruumm..
BBaaþþvvuurrmmaamm  hhaalliinnddee  nnee  kkaaddaarr
bbiirr  ssüürree  iiççiinn  vveerrggii  iiaaddeessii  yyaappýýllaa-
bbiilliirr..  PPeekkii  yyaa  bbeenn  FFiinnaannzzaammtt��aa
bboorrççlluu  ççýýkkaarrssaamm  nnee  oollaaccaakk??  BBuu
mmüümmkküünn  mmüü??
CCeevvaapp:: Baþvurunuz bir yýlla sýn-
ýrlý olmak zorunda deðil. Gelir
bildirimini son beþ yýl için yap-
mak sureti ile bu süre için vergi
fazlasýný talep edebilirsiniz.
Belirttiðiniz gibi Finanzamt�a
borçlu çýkma durumunuz ola-
bilir. Yapacaðýnýz gelir beyaný,

sizden alýnmýþ olan gelir vergi-
sinden daha fazlasýnýn aslýnda
alýnmasý gerektiði gibi bir
durum ortaya çýkarabilir. Böyle
bir durumda Finanzamt sizden
yeni vergi talep edebilir. Ancak
bu durumu engellemek müm-
kün. Finanzamt�ýn sizden ek
ödeme talep eden kararýna iti-
raz etmek sureti ile (karardan
en fazla bir ay sonrasýna kadar)
gelir beyan dilekçenizi geri
çekebilir böylece ek ödeme
yapmaktan kurtulmuþ olursu-
nuz. 

SSoorruu::  BBiirr  ttaannýýddýýððýýmm  TTüürrkkiiyyee��ddee
AAvvuussttuurryyaa  KKoonnssoolloosslluuððuu��nnaa  iillttii-
ccaa  bbaaþþvvuurruussuunnddaa  bbuulluunnmmaakk
iissttiiyyoorr..  BBuu  mmüümmkküünn  mmüü??  ÝÝllttiiccaa
bbaaþþvvuurruussuu  nneerreeyyee  yyaappýýllmmaallýý??
CCeevvaapp:: Yeni Avusturya Ýltica
Kanunu�na göre sadece Avus-
turya içerisinde iltica baþvurusu
yapýlabilir. Avusturya içerisinde
iltica baþvurularý üç kabul büro-
suna ya da polis merkezlerine
yapýlabilir. Kabul bürolarý
Viyana�da hava alanýnda, Aþaðý
Avusturya�da ve Thalham�da
bulunur. Avusturya�da iltica
hakký almýþ olan kiþilerin eþleri
yada 18 yaþýndan küçük çocuk-
larý konsolosluklardan da baþ-
vurularýný yapabilirler. 

SSoorruu::  YYeennii  YYaabbaannccýý  YYaassaallaarrýý��nnýýnn
iinnssaann  kkaaççaakkççýýllýýððýýnnaa,,  ssaahhttee  eevvllii-

lliikklleerree  vvee  ssaahhttee  ��eevvllaatt  eeddiinn-
mmeeyyee��  kkaarrþþýý  aaððýýrr  cceezzaallaarr  öönnggöörr-
ddüüððüü  ssööyylleenniiyyoorr..  BBuu  kkoonnuuyyaa
iiþþlleerrsseenniizz  mmeemmnnuunn  oolluurruuzz..  
CCeevvaapp:: Yeni Yabancý Kanunlarý
ile birlikte sahte evlilik, sahte
evlat edinme, yabancýlarýn
yasadýþý yollarla Avusturya�ya
girmesine yardým etme suçla-
rýndan mahkûm olanlar daha
aðýr cezalar ile karþýlaþacaklar.
Yabancýlarýn yasadýþý yollarla
Avusturya�ya girmesine yardým
etme suçu için bundan sonra
sadece hapis cezasý ön görülü-
yor. Yani bu suç ile ilgili cezalar
gelecekte para cezasýna çevrile-
meyecek.  Sadece sahte evlilik-
leri organize edenler deðil,
sahte evlilikleri yapanlar da
artýk cezalandýrýlacak, yani artýk
Avusturya vatandaþlarý da
cezalandýrýlacak. Sahte evlilik
sýnýr dýþý edilmeyi engelleye-
meyecek.  Avusturya�da yasadý-
þý kalanlara yataklýk yapanlar
cezalandýrýlacak. Yanlýþ ve sahte
bilgi ve belgelerle oturum izni
alanlar, yakalanmalarý duru-
munda mahkeme yoluyla ceza-
landýrýlacak. 

CCaaffeerr  EEmmiinnooððlluu

SSoorruullaarrýýnnýýzz  iiççiinn::
ee-mmaaiill::  ooffffiiccee@@yyeenniivvaattaann..ccoomm
AAddrreess::  YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii
PPoossttffaacchh  7700  AA-11001144  WWIIEENN

Hukuk

VViiyyaannaa- Türkiye Cumhuriyeti
Viyana Elciliði Sýrbistan üzerin-
den karayoluyla Türkiye�ye
gidecek olan Türk vatandaþla-
rýný dikkatli olmalarý yönünde
uyardý. Elçilik, �Sýrbistan
Merkez Bankasý'nýn 7 Aðustos
2006 tarihinde aldýðý bir karar-
la, özel kiþiler tarafýndan
Sýrbistan dýþýna bildirimde bul-
unulmaksýzýn çýkarýlabilecek
döviz miktarý, 2.000.-
Euro�dan 5.000.-  Euro�ya

çýkarýlmýþtýr. Bu miktarý aþan ve
giriþte beyan edilmeyen dövi-
zin ülkeden çýkýþta yapýlan
kontroller sýrasýnda yolcunun
üzerinde bulunmasý durumun-
da, ilgilinin elinde bulunan
tüm paraya el konulmasýndan
ve mahkemeye sevk edilerek
para cezasýna çarptýrýlmasýn-
dan dolayý, vatandaþlarýmýzýn
dikkatli olmalarý gerekmekte-
dir.� þeklinde duyuruda bulun-
du.

Sýrbistan üzerinden karayoluyla 
Türkiye�ye gidecek olanlara duyuru
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Çocuðun yaratýcýlýðý çeþitli yön-
temlerle desteklenebilir. Ancak,
aþaðýda belirtilen davranýþlar
çocukta yaratýcýlýðýn geliþmesi-
ne engel olur;

1- Çocuklarla yeterince ilgilenil-
memesi, tartýþýlýp konuþulma-
masý, izlenimlerinin anlatýlmasý-
na olanak tanýnmamasý, 
2- Çocuðun merak güdüsünün
uyarýlmamasý ve onun düþün-
meye yöneltilmemesi, 
3- Çevresinin ve kendisinin

duygu ve düþüncelerinin farký-
na vardýrýlmamasý, 
4- Yeniyi bulmaya yöneltileme-
mesi, 
5- Taklitçilik ve kopyacýlýk yap-
maya yöneltecek davranýþlarýn
gösterilmesi, 
6- Çocuðun soru sormasýnýn
engellenmesi ve ona soru sor-
maktan kaçýnýlmasý, 
7- Çeþitli malzemeleri deðiþik
amaçlarda kullanmasýna olanak
verilmemesi, 
8- Çocuðun içtenlik ve doðallý-

ðýnýn kýsýtlanmasý, 
9- Sýký bir disiplin altýnda tutul-
masý, 
10- Yetiþkin deðerlerini öne ala-
rak, çocuklardan yetiþkin gibi
düþünmelerinin istenmesi, 
11- Çocuklarýn fikirlerinin tek
ve doðru davranýþ biçimi üze-
rinde odaklaþmasýnýn istenme-
si, 
12- Çocuklara araþtýrma olana-
klarýnýn verilmemesi, bu konu-
larda özgür býrakýlmamalarý ve
ilgi alanlarýnýn sýnýrlanmasý, 
13- Oyunlarda kýzlar ve erkekle-
rin oynayacaðý oyunlar olarak
cinsiyet ayrýmý yapýlmasý, 
14- Çocuklarýn yarýþ içine sokul-
masý ve hep baþarýlarýn vurgu-
landýðý bir çevrenin yaratýlmasý, 
15- Çocuðun tek yönlü düþün-
meye yöneltilmesi ve yeni
düþünceler üretmesine olanak
tanýnmamasý, 
16- Eðitim faaliyetleri arasýnda
ve de sýrasýnda esnek davranýl-
mamasý, 
17- Çocuðun kendi kiþisel raha-
týna düþkün olmasý, 
18- Çocuðun içsel özgürlükten
yoksun olmasý, 
19- Çocuðun dýþ koþullarda ve

dýþ iliþkilerde kendini güvenli
hissetmemesi, 
20- Çocuðun yanlýþ yapmak-
tan, yenilgiye düþmekten, alay
edilmekten korkmasý, 
21- Çocuðun belli bir otoriteye
baðýmlý olmasý, 
22- Çocuðun mükemmeliyetçi
olarak yetiþtirilmesi, 
23- Tüm öðretim ve eðitiminde
akýl ve mantýktan yana fazla
aðýrlýklý bir sistemden geçmiþ
olmasý, 
24- Faaliyet seçiminde basitten
karmaþýða, somuttan soyuta
doðru hareket edilmeyiþi, 
25- Çocuðun teþvikten yoksun,
eleþtirici ve tenkit edici bir
ortamda bulunmasý, 
26- Çocuðun yaþ ve geliþim
düzeyine uygun olmayan etkin-
liklerin verilmesi (örneðin;
çocuða resim sehpasýnda boya
yaptýrmadan önce parmak
boyasý ile boyama yaptýrýlýr.
Hikâye kitabýndan önce de
resimli hikâye kitaplarý verilir.), 
27- Çocuðun beðenilmeme ve
sosyal kabul görmeme gibi
yanlýþ bir tavýrla yetiþtirilmesi, 
28- Çocuðun sýnýrlý bir hayat
görüþü içerisinde yetiþtirilmesi.

Çocuðun yaratýcýlýðýnýn geliþimini engelleyen faktörler 

AAnnkkaarraa- Gazi Üniversitesi (G.Ü)
Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve
Hastalýklarý Anabilim Dalý
Öðretim Üyesi Prof. Dr. Enver
Hasanoðlu, son yýllara kadar
çocuklarda hipertansiyon kav-
ramýnýn bilinmediðini, �Çocuk-
larda hipertansiyon olmaz�
diye bir kaný bulunduðunu
ifade etti.
Prof. Dr. Hasanoðlu, Türkiye�de
yapýlan bir çalýþmaya göre, er-
kek çocuklarda yüzde 4, kýz ço-
cuklarda ise yüzde 5 civarýnda
hipertansiyon olduðunu anlat-
tý. Çocuklarda kan basýncý de-
ðerlerinin yaþa ve boya göre
deðiþtiðini belirten Hasanoðlu,
bu yaþ grubundakilerde hiper-

tansiyonun ise belirli bir cetve-
le göre belirlendiðini söyledi.
Hasanoðlu, �Çocuklarda hiper-
tansiyon farklý özellikler taþý-
maktadýr� dedi.

OObbeezziitteeyyee  ddiikkkkaatt
Hasanoðlu, çocuklarda hiper-
tansiyonun þiþmanlýkla da
yakýn ilgisi bulunduðuna iþaret
etti. Türkiye�de son yýllarda
beslenme bozukluklarýna baðlý
olarak çocuklarda hipertansiy-
on vakalarýnda büyük artýþ
yaþandýðýna dikkati çeken
Hasanoðlu, �Maalesef son
senelerde özellikle büyük þehir-
lerde fast-food kültürü geldik-
ten sonra çocuk bilgisayarýn
baþýna oturuyor, ne hareket

ediyor ne koþuyor ne de oyun
oynuyor. Onun için obez olu-
yor ve buna baðlý hipertan-
siyon geliþiyor� dedi.
Obezitenin diyabete, diyabetin
de hipertansiyona yol açabile-
ceði uyarýsýný yapan Hasan-
oðlu, bütün bu unsurlarýn bir
araya gelmesi halinde �me-
tabolik sendrom� adý verilen
durumun ortaya çýkabileceðini,
zamanýnda kontrol edileme-
mesi halinde ise son zamanlar-
da gençlerde sýk görülen ani ö-
lümlerin görülebileceðini söy-
ledi. Hasanoðlu, çocuklarda
hipertansiyonun baþ ve ense
aðrýsý gibi belirtiler þeklinde
görülebileceðini söyledi.

Çocuklarda obezite hipertansiyona neden olabilir
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YYeennii  VVaattaann  GGaazzeetteessii��nniinn
PPaammuukkkkaallee  SSüüppeerrmmaarrkkeett��iinn
ssaahhiibbii  ÖÖmmeerr  AAkkggöözz��ddeenn  aallddýý-
ððýý  bbiillggiiyyee  ggöörree,,  EEyyllüüll  aayyýýnnddaa
CCDD��lleerrii  eenn  ççookk  ttaalleepp  ggöörreenn
ssaannaattççýýllaarrýýnn  aallbbüümmlleerrii  þþööyyllee::

1. Kenan Doðulu
��Cakýdý�
2. Mahsun Kýrmýzýgül 
��Dinle�
3. Emrah 
��Adýn ne senin�
4. Rafet El Roman 
��Gönül Yarasý�
5. Gülben Ergen 
��Lay la lay�
6. Serdar Ortaç 
��Dansöz�
7. Ýbrahim Erkal 
��Avuçlarýmda tutam�
8. Demet Akalýn 
��Afedersin�
9. Ýsmail Y.K. 
��Allah belaný versin�
10. Funda Arar 
��Benim için üzülme�

Eylül ayýnýn
Top 10 listesi

VViiyyaannaa-  Avusturya'nýn baþ-
kenti Viyana�da düzenlenen
35. Uluslararasý Gençlik &
Müzik Festivali'ne ilk kez katý-
lan Türkiye, büyük beðeni

topladý. Diðer gruplardan kü-
çük olmalarýna raðmen yarýþ-
maya katýlmaya hak kazanan
TED Ýstanbul Koleji Majör
Çocuk Senfoni Orkestrasý
öðrencileri, bir saatlik konser
sonrasýnda baþarý ödülüne
layýk görüldü. Festivalde
Japonya birinci oldu.

TED'li gençlere
Viyana'dan ödül

VViiyyaannaa- Avusturya�da en sevi-
len bebek adlarýnýn Leonie ve
Lukas olduðu saptandý.
Avusturya Ýstatistik Enstitü-
sü�nden alýnan bilgilere göre,
geçen yýl doðan erkek bebek-
lerden %3,4�üne, kýz bebek-
lerden de %2,9�una bu adlar
verildi. Lukas adý 1996 yýlýn-
dan beri erkek adlarý arasýnda

birinci sýrada yer alýyor.
Leonie, 2004 yýlýnda üçüncü
sýradayken geçen yýl birincili-
ðe geçti. 2004 yýlýnda kýz
adlarýnýn birincisi Anna, bu yýl
%2,6 ile üçüncü oldu.
Erkeklerde Tobias adý da pek
seviliyor: Geçen yýl doðan
erkek bebeklerin %2,6�sýna
David ve Florian adý verildi.  

Avusturya�da 2005 yýlýnýn 
en sevilen bebek adlarý 



GÜNCELSayý 70 Sayfa 47

YENÝ VATAN GAZETESÝ

Bayram  Namazý  Vakti:  08:13

11-BBaaddeenn,,  MMööddlliinngg  vvee  TTeeeessddoorrff  VViiyyaannaa  iillee  aayynnýý..

22-EEiisseennssttaaddtt,,  WWoollkkeerrssddoorrff  vvee  BBrruucckk  aann  ddeerr  LLeeiitthhaa  11  ddaakkiikkaa,,  
HHaaiinnbbuurrgg  22  ddaakkiikkaa  VViiyyaannaa��ddaann  öönnccee..

33-BBaadd  VVöössllaauu,,  WWrr..NNeeuussttaaddtt,,  FFeelliixxddoorrff,,  TTeerrnniittzz,,PPeerrnniittzz  11  ddkk..,,  AAmmsstteetttteenn  66  ddaakkiikkaa,,  
GGmmüünndd  55  ddaakkiikkaa,,  KKrreemmss  vvee  SStt..  PPöölltteenn,,  SStt..  VVeeiitt  33  ddaakkiikkaa  VViiyyaannaa´́ddaann  ssoonnrraa..

Ýmsakiye 2006 Viyana Bölgesi
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