
Viyana�da Omuriliði zedelendiði halde
Avusturya�lý doktorlar tarafýndan �çalýþa-
bilir� raporu verilen Türk iþ yolunda kalp
krizi geçirerek hayatýný kaybetti. Skandal
bununla bitmedi. Viyana Polisi ve Has-
tahane tarafýndan Ýhsan Kýribrahim�in
naaþý ailesine on günden fazla gösteril-
medi. Zor durumdaki ailesi periþan oldu.
Normalde bir kiþi dýþarýda ölünce derhal
en yakýn ailesi aranarak ölen kiþi TEÞHÝS
ettirilir. Burada Ýhsan Kýribrahim�in haný-
mý, çocuklarý, akrabalarý ve dostlarý 11
gün boyunca savcýlýk ve hastane arasýn-
da  ölülerini en azýndan görmek ve sýrf
emin olmak istedikleri için neden  böyle
bir iþkenceye maruz býrakýldýlar?(BK)  

Haberin  devamý  Sayfa  7�de
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SKANDAL 1: Çalýþamadýðý halde çalýþabilir raporu verilen Türk, iþ 
yolunda öldü. SKANDAL 2: Naaþý ailesine günlerce gösterilmedi:

Cesedi  neden  11  gün      
ailesine  gösterilmedi?

ÝÝhhssaann  KKýýrriibbrraahhiimm
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YYeennii  kkuurruullaann  hhüükküümmeett,,  ssöözzddee
bbüüyyüükk  oorrttaaððýý  SSPPÖÖ  oollmmaassýýnnaa
rraaððmmeenn  yyaabbaannccýýllaarr  iillee  iillggiillii  kkaa-
nnuunnllaarrddaa  yyuummuuþþaammaayyaa  ggiittmmee-
yyeecceeððiinnii  bbiillddiirrddii..  HHüükküümmeett  pprroo-
ggrraammýýnnddaa  yyaabbaannccýýllaarrýýnn  ssoorruunn-
llaarrýýnnaa  ddeeððiinniillmmeezzkkeenn  SSPPÖÖ  yyöö-
nneettiimmii  vvee  BBaaþþbbaakkaann  GGuusseennbbaauu-
eerr,,  yyaabbaannccýýllaarrýýnn  ççooððuunnuunn  kkeenn-
ddiilleerriinnee  ooyy  vveerrddiiððiinnii  ggöörrmmeezz-
ddeenn  ggeelliiyyoorr..

VViiyyaannaa-  Evli olduklarý halde
ailelerinden ayýrýp ülkelerine sý-
nýr dýþý edilen yüzlerce kiþi; sü-
resiz vizeleri iptal edilip sýnýr dýþý
edilmekle tehdit edilenler; ken-
dilerine çalýþma izni verilmeyen
ve kendilerinden iki kat harç alý-
nan ve bu sebeple çaresiz duru-
ma düþen binlerce yabancý öð-
renci; sosyal yardýmlarý kesilen-
ler, resmi linçe uðrayan mülte-
ciler ve niceleri� Bu son yýllar-
da sert yabancý yasalarýnýn A-
vusturya�da oluþturduðu ya-
bancýlar açýsýndan içler acýsý
olan durum. Fakat Avustur-
ya�nýn yeni hükümeti de bütün
bu olanlara gözünü yummaya,
olanlarý görmemeye karar
verdi.  
Avrupa�daki en katý yabancý
yasalarýna sahip olan Avus-

turya, bu resmi tavrýný iktidara
sosyal demokratlar gelmesine
raðmen sürdürecek. Yeni hükü-
met de sert ve acýmasýz yaban-
cý yasalarýyla Avusturya�ya gel-
mek isteyen zor durumdaki
yabancýlarý engellemeyi, Avus-
turya�da var olan yabancý ora-
nýný da azaltmayý hedefliyor.
Böylelikle yeni koalisyonun,
ortaðý FPÖ olan eski koalisyon-
dan yabancý haklarý açýsýndan
zihniyet farký olmadýðý ortaya
çýktý. 

PPllaatttteerr::  ��YYuummuuþþaammaa
oollmmaayyaaccaakk��

Ýçiþleri Bakaný Platter yasalarda
yabancýlar açýsýndan hiçbir yu-
muþama düþünmediklerini be-
lirtti. Yabancýlarýn sayýsýnýn art-
týrýlmasýnýn söz konusu olmadý-
ðýný bildiren Platter, aksine a-
zaltýlacaðýný bildirdi. Varolan
kota sisteminin devam edeceði-
ni söyleyen Platter aile birleþimi
konusunda zor durumda bulu-

nan binlerce yabancýnýn duru-
munu görmezden geldi 

YYaabbaannccýýllaarraa  ��MMeennffaaaattee  ggöörree��
mmuuaammeellee  

Platter ayrýca yabancýlar konu-
sunda ölçülerinin �iþ piyasasý-
nýn ihtiyacý� olduðunu söyle-
mekten çekinmedi. Bu iþlerine
geldiðinde yabancýlara haklar
verileceði, onlara ihtiyaçlarý kal-
madýðýnda da fýrlatýp atacaklarý
anlamýna geliyor. Bu katý politi-
ka sebebiyle yabancý oranýnýn
Avusturya�da son yýllarda git-
tikçe azaldýðýný belirten Platter,
bu durumdan oldukça mem-
nun olduðunu ifade etti. 

AAvvuussttuurryyaa  aarrttýýkk  iillttiiccaa
cceehheennnneemmii

Katý iltica yasalarýndan da dön-
meyi düþünmeyen hükümet A-
vusturya�yý insan haklarý açýsýn-
dan da standartlarýn altýna in-
dirmeyi göze almýþa benziyor.
Bu konuda en tepki çekici du-

rum ise ilticacýlarýn Avus-
turya�da evlendiklerinde, otur-
um izni baþvurusunu ülkelerin-
den yapmak zorunda kalmalarý
ve bu sebeple ailelerinden ko-
parýlýp sýnýr dýþý edilmeleri.
Bu olumsuz havaya karþý iktidar
partilerindeki yabancý temsilci-
lerin seslerini yükseltmemeleri
de dikkat çekiyor.    

Yeni  SPÖ-ÖÖVP  Hükümeti�nden  Yabancýlar  Kanununa  yumuþama  yok

Yasalar eski tas eski hamam
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DDaahhaa  öönnccee  ggeeççiirrddiiððii  bbiirr  kkaazzaa
ssoonnuuccuu  oommuurriilliiððii  zzeeddeelleenneenn  aarr-
ddýýnnddaann  ddaa  aaððýýrr  bbiirr  mmiiddee  aammeellii-
yyaattýý  ggeeççiirreenn  ÝÝhhssaann  KKýýrriibbrraahhiimm
((4455))  aaddllýý  TTüürrkk  vvaattaannddaaþþýýnnaa  KK-
rraannkkeennkkaassssaa  ddookkttoorruu  ttaarraaffýýnn-
ddaann  ��ççaallýýþþaabbiilliirr��  rraappoorruu  vveerriillddii..
SSaaððllýýððýý  yyeerriinnddee  oollmmaaddýýððýý  vvee  oo-
mmuurriilliikk  zzeeddeelleennmmeessiinnddeenn  ddoollaayyýý
eelllleerriinnii  yyeetteerriinnccee  kkuullllaannaammaaddýýððýý
hhaallddee  iiþþee  ggiittmmeekk  zzoorruunnddaa  kkaallaann
KKýýrriibbrraahhiimm  iiþþyyeerriinnee  vvaarrmmaaddaann
kkaallpp  kkrriizzii  ggeeççiirrddii  vvee  hhaayyaattýýnnýý
kkaayybbeettttii..  PPoolliiss  cceesseeddii    1111  ggüünn
bbooyyuunnccaa  aaiilleessiinnee  ggöösstteerrmmeeddii..
VViiyyaannaa- Ölüm olayý 29 Ocak
2007 tarihinde gerçekleþiyor.
Sabah saat 7:30 �da saðlýðý el
vermediði halde iþe gitmek için
evinden çýkan 45 yaþýndaki Ýh-
san Kýribrahim isimli Türk vat-
andaþý bir süre sonra yolda dü-
þüyor ve hayatýný kaybediyor. 4
Çocuk babasý olan Ýhsan Kýrib-
rahim anahtarcýlýk iþi yapýyor-
du. Ölüm olayýnýn öncesinde ve
sonrasýnda yaþananlar bir skan-
dalý gün ýþýðýna çýkardý. Çalýþa-
mayacak durumda olan adama
�çalýþabilir� raporu verdiler.
Gazetemize gelip durumu bil-
diren eþi Hanife Kýribrahim�in
ifadelerine göre hayatýný kaybe-
den bu þahýs 2006 yýlýnýn 7.
ayýnda bir kaza geçirmiþti. Kaza
sonrasý haftalarca komada ka-
lan Ýhsan Kýribrahim�in omurili-
ðinin zedelendiði ve bazý ke-
miklerinin kýrýldýðý raporlarla
belgelenmiþti. Bu sebeple boy-
nuna platin takýlan ve aylarca
hastanede tedavi gören Ýhsan
Kýribrahim adlý vatandaþýn vü-
cudu çalýþmaya müsait deðildi.
Ayrýca nahtarcý olduðu için elle-
rini kullanmasýndaki zorluklar
iþini çok zorlaþtýrýyorlardý. Fakat
doktorlar bütün saðlýk pro-
blemlerine ve vücudunu kullan-
masýndaki zorluklara raðmen
kendisine çalýþabilir raporu ver-

diler. Verilen skandal rapor son-
rasý ellerini zor kullanabildiðini
ve vücudunun zorlandýðýný
belirten vatandaþa sadece bir-
kaç gün dinlenme müsaadesi
verdiler. Nihayetinde iþe git-
meye mecbur kalan Kýribrahim
verilen bazý izinlerden sonra 29
Ocak�ta iþine gitmek için yola
çýktý. Ancak bu vatandaþýmýzýn
kalbi ve vücudu strese ve zorlu-
ða dayanamadý ve iþ yerine var-
amadan yolda düþüp hayatýný
kaybetti. �Kalp krizi sonucu öl-
düðü� ailesine günler sonra bil-
dirildi. Verilen skandal �çalýþa-
bilir� raporunun neye dayandý-
rýldýðý ve saðlýk durumu bu

kadar kötü olan bu vatandaþý-
mýzýn hangi bilimsel dayana-
klarla çalýþmasýný öngördüðünü
merak ediyoruz. 

ÖÖllüüyyüü  1111  ggüünn  bbooyyuunnccaa  aaiilleessiinnee
ggöösstteerrmmeeddiilleerr..
Skandallar bununla da bitmedi.
Ölüm olayýndan sonra hiçbir
psikolojik tedbir almayan polis
Kýribrahim�in ailesini �kapýya
kaðýt sýkýþtýrmak� suretiyle du-
rumdan haberdar etti.  Bunun
üzerine vefat eden Ihsan Kýr-
ibrahim�i görmek için bulundu-
ðu yere giden eþi Hanife Kýr-
ibrahim�in talebi geri çevriliyor.
Kendilerine �ancak günler son-

ra onu görebilirsiniz denilen ai-
le adeta yýkýldý. Günlerce savcý-
lýk ve morg arasýnda gelip gi-
den yakýnlarý sonuç alamadýlar.
Bu arada aile üyelerine ölüm
nedeni hakkýnda da hiçbir bilgi
verilmedi. Onbir gün sonra ce-
nazelerini alabilen ailesine
ölüm sebebinin kalp krizi oldu-
ðu bildirildi. Maddi zorluklar
içindeki ailesi ise þartlarýný zor-
layarak defin amacýyla Tür-
kiye�ye gitti. Yapýlan hukuksuz-
luk ve resmi kurumlarýn göster-
diði sorumsuzluklar, Avustur-
ya�da bizler için ölmenin dahi
doðurduðu zorluklarý göz
önüne serdi.  

Skandal!

ÝÝhhssaann  KKýýrriibbrraahhiimm

Viyana�da omuriliði zedelendiði halde Avusturya�lý doktorlar tarafýndan �çalýþabilir� raporu verilen Türk iþ
yolunda kalp krizi geçirerek hayatýný kaybetti. Skandal bununla bitmedi. Yetkililer Ýhsan Kýribrahim�in
cesedini ailesine on günden fazla göstermedi.
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AB Türkiye�nin üyeliðini kaldýramaz
VViiyyaannaa- Yeni Baþbakan gelir
gelmez Türkiye�nin AB üyeliði
ile ilgili tavrýný ortaya koydu.
AB�nin Türkiye�nin üyeliðini kal-
dýramayacaðýný iddia eden Gu-
senbauer Türkiye�nin daha re-
formlarý dahi yerine getirmedi-
ðini söyledi.  Türkiye�nin üyeliði
ile ilgili referandum talebini dile
getiren Gusenbauer kendi vat-
andaþlarýný kovan, vatandaþlarý
bize mülteci olarak baþvuran
bir ülke AB�ye üye olamaz dedi. 

Gusenbauer  FPÖ�den  farksýz  konuþtu:

Alfred
Gusenbauer

YYeeþþiilllleerr  aaddýýnnaa  aaççýýkkllaammaa  yyaappaann
AAlleevv  KKoorruunn  SSPPÖÖ-VViiyyaannaa��nnýýnn  ççii-
ççeeððii  bbuurrnnuunnddaa  KKaaddýýnn  vvee  UUyyuumm
BBaakkaannýý  SSaannddrraa  FFrraauueennbbeerrggeerr��ii
vvee  ppaarrttiissiinnii  eelleeþþttiirrii  yyaaððmmuurruunnaa
ttuuttttuu..  GGööççmmeenn  ççooccuukkllaarrýýnn  vvee
kkaaddýýnnllaarrýýnn  uuyyuumm  vvee  iimmkkaannllaarrýý-
nnýýnn  aarrttttýýrrýýllmmaassýýnnýý  iisstteeddii  vvee  ggööçç-
mmeennlleerree  ççaallýýþþmmaa  ppiiyyaassaassýýnnddaa
ddaahhaa  ffaazzllaa  hhaakk  ttaalleepp  eettttii..

VViiyyaannaa- Yeþiller- Viyana�nýn
uyum sorumlusu Alev Korun
SPÖ�nün uyum politikasýný
topa tuttu. Viyana�nýn yeni Ka-
dýn ve Uyum Bakaný Sandra
Frauenberger�in görevine baþ-
lamasý münasebeti ile bir açýk-
lama yapan Korun Viyana�da
yeterince kreþ bulunmadýðýn-
dan yakýndý.
Viyana�da yabancý çocuklarýna
uygulanan politikaya eleþtiren
Alev Korun kreþlerde
(Kindergarten) yer bulamayan
ve yeterince Almanca konuþa-
mayan çocuklarýn diðer göç-
men çocuklarý ile bir sýnýfa top-
landýðýný belirtti. Bunun ente-
grasyonu engellediðini ve ayý-

rýmcýlýk olduðunu belirten
yeþillerin uyum sözcüsü, kreþ-
lerde yeterince yer olmadan ve
bu ayýrýmcýlýða son verilmeden
Almanca probleminin de
çözülemeyeceðini ifade etti.
SPÖ�nün kadýn politikasýný da
eleþtiren Korun �SPÖ�den
kendi vaatlerini yerine getirm-
esini ve yabancý kadýnlarýn da
kiþisel baðýmsýzlýklarýný elde
etmelerini teþvik etmesini bek-
liyoruz� dedi.
Yapýlan açýklamada ayný
zamanda göçmen çalýþanlarýn
çalýþma þartlarýnýn ve haklarý-
nýn da  iyileþtirilmesi istendi u-
yum için daha somut adýmla-
rýn atýlmasý istendi. 
Yeni Kadýn ve Uyum Bakaný
Sandra Frauenberger ise verdi-
ði demeçte Almanca öðren-
menin önemine dikkat çekti ve
okul öncesi bütün göçmen
çocuklarýnýn kreþlere gitmesi
için çaba göstereceðini söyle-
di. Frauenberger ayrýca göç-
men kadýnlarýn iþ hayatýndaki
imkanlarýnýn arttýrýlmasýna ça-
lýþýlacaðýný belirtti. 

AAlleevv  KKoorruunn

Yeþillerden Viyana-SPÖ�nün
uyum politikasýna eleþtiri
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SPÖ Lideri Baþbakan Gusen-
bauer Türkiye düþmanlýðý ya-
parak olasý bir seçimde avus-
turyalý sað kesimin oylarýný
FPÖ Lideri Strache�den kap-
mak istiyor anlaþýlan. Bakýn
Focus Dergisi�ne verdiði de-
meçte sayýn Baþbakan Gusen-
bauer þunlarý ifade ediyor:
����TTüürrkkiiyyee��nniinn  AABB��yyee  üüyyeelliiððii  iillee
iillggiillii  ffrreennee  bbaassýýyyoorr  uuzz..  ÇÇüünnkküü
bbiizz  AAvvrruuppaa��ddaann  vvaazzggeeççmmeekk
iisstteemmiiyyoorruuzz..    BBuurraaddaa  ddiikkkkaattllii
oollmmaallýýyyýýzz..  HHeerr  yyýýll  yyüüzzlleerrccee    ggeell-
ddiiððii  vvee  ttaakkiipp  ddiillmmee  sseebbeebbiinn-
ddeenn  iillttiiccaa  ddaa  aallddýýððýý  bbiirr  üüllkkee
oollaann  TTüürrkkiiyyee��nniinn  AABB��yyee  üüyyee
oollmmaassýý  kkeessiinn  ddüüþþüünnüülleemmeezz..��

Bu sözleri ile SPÖ Lideri�nin bir
filin züccaciye dükkanýnda kýr-
dýðý tabaktan çok tabak kýrdý-
ðýný belirtiyor uzmanlar. Gu-
senbauer aslýnda sözleriyle A-
vusturya�ya þimdiye kadar Tür-
kiye�den gelen binlerce mül-
teciyi de dolaylý olarak
hoþgelMEDINIZ diyor. Gusen-
bauer bu sözleri ile SPÖ�ye oy
veren ve Avusturya vatandaþý
olmuþ mültecileri dolaylý kýrýy-
or. Bu sözleri zaten tanýyoruz.
Ýçiþleri eski Bakaný  ÖVP�li
Strasser�in sözlerini birebir
kopyalayýp sanki kendi sözle-
riymiþ gibi Gusenbauer�in
kullanmasý SPÖ�nün Türkiye
bu konuda FPÖ ve ÖVP�den

farký olmadýðýnýn bir kanýtý.
Seçimin olmadýðý bugünlerde
Gusenbauer�in Focus gibi
uluslararasý bir dergiye Stra-
che benzeri açýklamalarda
bulunmasý merak uyandýrýyor.
Hani derler ya �Bayram deðil,
seyran deðil eniþtem beni niye
öptü?�� 
SPÖ�nün bu ifadelerle FPÖ ve
SPÖ tabanýnda gidip gelen,
özellikle yabancý düþmanlýðý
yapan aþýrý saðcý kitlenin oyla-
rýný kazanmaya çalýþtýðý  bese-
belli ve hoþ deðil.  Gusenbau-
er Avusturya basýnýn ayrýca bu
konuda eleþtirisine muhatap
durumda.   Yani FPÖ ile ayný
kulvarda at koþturuyor.

EEkkmmeekk  yyookkssaa  PPaassttaa  yyeessiinnlleerr
SPÖ liderinin çevresinde ser-
best iþ piyasasýnda iþ bula-
mayacak �þakþakcý� Hoftürkleri
ise Gusenbauer�i alkýþlýyorlar.
Çünkü bu kiþiler partinin oldu-
ðu heryerde aþ ve iþ bulabiliy-
orlar.  Herkes çok ama çok
mutlu. Aslýnda ayný siyaset
acaba ÖVP�de geçerli deðil
mi? Ýktidar ellerinde. Millet
ekmek bulamýyorsa o zaman
Pasta yesin diyen Kraliçe gibi
Türklere yaklaþanlar yanlýþ
yapýyorlar... SPÖ Partisine on
binlerce oy veren Avusturya
vatandaþý Türkler  �dalkavuk-
çu� siyasete  paydos edilsin
istiyorlar. Bir daha ki seçime
SPÖ bu Türkler�den zor oy
alacaða benziyor. Ama Gu-
senbauer�e hala güveniyoruz.

Analiz/Birol  Kýlýç

Gusenbauer sað oylara göz kýrpýyor

VViiyyaannaa-  Alkol baðýmlýsý oraný
olarak Avusturya dünya ülke-
leri arasýnda ilk sýralarda. Ya-
pýlan istatistikler Avustur-
ya�nýn yýllýk kiþi baþýna 128 lit-
re bira ve 38,9 litre þarap tü-
ketimi ile dünya ortalamasý-
nýn üzerinde olduðunu gös-
teriyor. Uzmanlar bu oranla
20.000 uyuþturucu baðýmlýsý-
na karþý sayýlarý bir milyonu
aþan alkoliklerin ekonomiye

büyük zarar verdiklerini belir-
tiyorlar. Alkolün zararý bu-
nunla da kalmýyor. Yýlda
4000 kiþi Avusturya�da alkol
tüketimi sebebi ile hayatýný
kaybediyor.
Yapýlan araþtýrmalar Avustur-
yalýlarýn artýk 11. yaþtan itiba-
ren alkolle tanýþtýklarýný, alkol
baðýmlýlarýnýn dörtte üçünü
erkeklerin oluþturduðunu
gösteriyor.

Avusturya�da 1 milyon
alkolik var!

VViiyyaannaa- Genç bir Hýrvat Viya-
na�da bir Yahudi okulunu gire-
rek burayý tahrip etti. Okulun
162 camýný kýran genç hapis
cezasýna çarptýrýldý. Kendisini
antisemit olarak tanýmlayan
bu kiþi yaptýðýndan piþman
olmadýðýný söyledi. Viyana�ya
sadece Yahudiler için geldiðini
söylen Hýrvat genç  147.000
Euroluk hasara yol açtý. Ceza
indirimi almayan genç 15 ay
hapis cezasýna çarptýrýldý.

Viyana�da Yahudi okuluna saldýrý



YENÝ VATAN GAZETESÝ

Sayfa 6 Sayý 76POLÝTÝKAGGÜÜNNCCEELL

Büyükelçi Yenel�den gazetemize ziyaret
TTüürrkkiiyyee  CCuummhhuurriiyyeettii  VViiyyaannaa
BBüüyyüükkeellççiissii  SSeelliimm  YYeenneell  YYeennii
VVaattaann  GGaazzeetteessii��nnee  bbiirr  nneezzaakkeett
zziiyyaarreettii  ggeerrççeekklleeþþttiirrddii..  YYeenneell
��TTüürrkkeeii-DDiiaalloogg��  ppllaattffoorrmmuu  iillee
iillggiillii  ddiikkkkaatt  ççeekkeenn  öönneemmllii  aaççýýkkllaa-
mmaallaarrddaa  bbuulluunndduu..  BBüüyyüükkeellççii
aayynnýý  zzaammaannddaa  zziiyyaarreettiinnddee  BBüü-
yyüükkeellççiilliiððiinn  ddüüzzeennlleeddiiððii  ��AAvvuuss-
ttuurryyaa��ddaa  TTüürrkk  AAnnýýllaarrýý��  iissiimmllii  ffoo-
ttooððrraaff  yyaarrýýþþmmaassýý  hhaakkkkýýnnddaa  ddaa
bbiillggii  vveerrddii..
VViiyyaannaa- Yenel gazetemize ger-
çekleþtirdiði ziyaretinde �Tür-
kei-dialog� projesi üzerine ve
anket çalýþmasý üzerine deðer-
lendirmelerde bulundu. Tüm
amatör ve profesyonel fotoð-
rafçýlarýn katýlabileceði ve ko-
nusu �Avusturya�da Türk Aný-
larý�  olan fotoðraf   yarýþmasý
konusunda da açýklamalar ya-
pan Büyükelçi�nin gerçekleþtir-
diði ziyaret dostça bir havada
geçti. Büyükelçi ayrýca gazete-
miz aracýlýðý ile vatandaþlarýmý-
za saygý ve sevgilerini iletti. Bü-
yükelçi ziyaretinde �Türkei-dia-
log� projesi ile ilgili de önemli
açýklamalarda bulundu. Bu
arada anketten ilginç sonuçlar
çýktý. 
Anket sonucu bundan 400 yýl
önce olanlarýn Avusturyalýlarýn
belleðine iyice yerleþmiþ oldu-
ðunu gösteriyor. Zira Türki-
ye�nin imajýný belirleyen faktör-

ler sorulduðunda her dört kiþi-
den biri ikinci Türk kuþatmasýna
iþaret ediyor. 
Büyükelçi Selim Yenel  ��Hem
göçmenler, hem de Avusturya
ve AB makamlarý ile daha iyi bir
diyalog kurabilmek için statü-
koyu araþtýrmak istedik�� dedi. 
Avusturyadaki Türkiye karþýtlýðý
bunun o kadar da kolay olma-
dýðýný gösteriyor, Çünkü dörtte
üçü bulan bir çoðunluk Tür-

kiye�yi bir Avrupa ülkesi olarak
görmüyor. Bunun mantýklý so-
nucu olarak, ankete katýlanlarýn
yüzde 40�ý bütün þartlarýn yeri-
ne getirilmesi ve iþçi göçünün
gerçekleþmemesi halinde bile
katýlýma karþý çýkýyor. Yüzde
20�si ise Türkiye�nin ��hiç bir
zaman��  AB üyesi olmamasý
gerektiði görüþünde. 
Selim Yenel ama bu duruma
raðmen umutlu konuþtu: ��Geri
kalan yüzde 40 Türkiye�nin
katýlýmýndan yana. Ýlerde bir
referandum yapýlacak olursa
Avusturyalýlarýn yalnýz yüzde
onunu daha ikna etmemiz ger-
ekecek�� diyen Büyükelçi bunun
için çaba göstereceklerini ifade
etti. 
Ankete katýlan her iki kiþiden
birinin öncelikle Türk cemaatini
yabancýlarýn entegrasyonund-
aki problemlerden sorumlu tut-
masý ile ilgili Selim Yenel ��Bu
pek adilce bir yaklaþým deðil.
Kuþkusuz ki bazý kiþilerin daha
fazla çaba harcamasý gerekirdi,
ancak ayný oranda eski A-
vusturya ve Türk hükümetleri-
nin ihmallerine de iþaret etmek

gerekir�� dedi. Büyükelçi birçok
baþarýlý entegrasyon örneðinin
var olmasýna raðmen  kamuoy-
unun bunlarý bilmemesinden
yakýndý.
Selim Yenel ankette bazý olum-
lu unsurlarýn da ortaya çýktýðýna
iþaret ederek ��Avusturyalýlar
muhtemelen Kýbrýs�taki BM bir-
liklerine eskiden asker gönder-
dikleri (1964-2001) için Kýbrýs
ihtilafý konusunda oldukça bilgi
sahibi�� dedi. 
Anketle ilgili Büyükelçi umut
verici baþka sonuçlarýn da
varolduðunu belirtti.

Örneðin ankete katýlanlarýn
büyük bir çoðunluðunun (yüz-
de 85�i) Türkiye�de Atatürk�ün
cumhuriyeti kurmasýndan bu
yana din ile devlet iþlerinin bir-
birinden ayrýldýðýný biliyor. An-
kete göre çoðunluk için Müs-
lüman bir ülkenin AB üyesi ol-
masý bir sorun teþkil etmiyor.
Yüzde 59 dinin katýlým kriteri
olmamasý gerektiði görüþünde.
Hatta yüzde 12�si, Türkiye�nin
11 eylül teröründen sonra  kül-
türlerarasý köprü iþlevi görebile-
ceðinden (yüzde 43), AB�nin

Birol Kýlýç
Büyükelçi Selim Yenel
. 

Büyükelçi  Selim  Yenel
Yeni  Vatan  Gazetesine  
nezaket  ziyaretinde  bulundu.
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bundan kazanç saðlayacaðýný
düþünüyor. 
Türkiye�nin AB�ye alýnmamasý
ihtimali ile ilgili ise Yenel, ��Bu
dünyanýn sonu demek deðil.
Ama biz tüm sürece adil bir
þans tanýmak ve Türkiye konu-
sundaki yanlýþ imajý düzeltmek
istiyoruz, çünkü Avrupa sonun-
da bizi istemeyecek olursa, en
azýndan bu doðru bilgilere
dayanarak yapýlmalý�� dedi.

YYaappýýllaann  AAnnkkeett  vvee  ssoonnuuççllaarrýý
www.türkei-dialog.at adresin-
deki internet sayfasýna 123.200
giriþ yapýldý ve toplan 2670 kiþi
ankete katýldý. Araþtýrmaya
geçen yýl 19 eylül tarihinde baþ-
lanmýþtý, 11 ocak tarihinde de
son buldu. Ancak internet say-
fasý hala devrede. Ayrýca Bü-
yükelçi de 300 kadar mail aldý.

Kaattýýllaannllaarraa  iilliiþþkkiinn  vveerriilleerr::
Ankete katýlanlarýn yüzde 80�i
erkek, her iki kiþiden biri Viya-
nalý, yüzde 78�i lise ya da üni-
versite mezunu, onda dördü
hiç Türkiye�ye gitmemiþ.

Büyükelçilikten yapýlan açýkla-
mada ikinci anket sonuçlarý ile
ilgili kýsaca þöyle denildi: 
�ikinci ankete verilen cevaplar-
da,  
- Kýbrýs sorunu için BM�nin
çözüm için doðru adres oldu-
ðunu söyleyenlerin çoðunluðu
oluþturduðu, 
- �Bir ülkenin Avrupa ülkesi say-
ýlmasý için hangi faktörler ö-
nemlidir?� sorusuna cevaben,
ilk sýrayý �kültür� faktörünün al-
dýðý, bunu sýrasýyla �coðrafya�,
�din� ve �tarih�in izlediði, 
- Ankete katýlanlarýn yüzde
48,7 gibi bir çoðunluðunun,
Türk toplumunun  etnik kimli-
ðini kaybetmekten korktuðu
için entegre olmak istemediðini
düþündüðü,
yüzde 21,5�unun ise, �Türk
toplumunun Avusturya toplu-
mu tarafýndan kabul edilmediði
hissini taþýdýðý� görüþünde
olduðu, 
- Ankete katýlanlarýn yüzde
42,8�inin, 11 Eylül�den sonra
ortaya çýkan dinler ve kültürler
arasý kutuplaþma eðilimine
karþý mücadelede yüzünü Ba-
tý�ya çevirmiþ olan Türkiye�nin
katký saðlayacaðý cevabýný ver-
diði, buna karþýlýk yüzde
38�inin olumsuz yanýt verdiði,
görülmektedir.�
�Ankete katýlanlarýn yüzde
37,9 gibi bir çoðunluðunun
AB�nin Türkiye ile iliþkileri bað-
lamýndaki politikasýný doðru

bulduðunu söylediði; bununla
birlikte �AB, Türkiye ile katýlým
müzakerelerini sürdürmek iste-
yip istemediðini veya katýlýmýn

arzu edilmediðini açýkça söyle-
meli� diyenlerin oranýnýn da ol-
dukça fazla olduðu (yüzde
34,9) görülmüþtür.� denildi

VViiyyaannaa- T.C. Viyana Büyük-
elçiliði, �Avusturya Amatör Fo-
toðrafçýlar Dernekleri Birliði
(VÖAV)� ile iþbirliði halinde bir
fotoðraf yarýþmasý düzenleye-
ceðini bildirdi. Tüm amatör ve
profesyonel fotoðrafçýlarýn ka-
týlabileceði  yarýþmanýn konu-
su �Avusturya�da Türk Anýlarý�
olacak. Yarýþma duyurusunda,
bu anýlar ve izlerle, Viyana�da
ve tüm Avusturya�da kimi
zaman mimari yapýtlarda, hey-
kellerde, anýtlarda, kimi za-

man parklarda karþýlaþýldýðý
belirtildi. Yarýþmanýn bu eser-
lerin amatör ve profesyonel
fotoðraf tutkunlarýnýn eserle-
riyle gün ýþýðýna çýkarýlmasýnýn
ayný zamanda tarihe ve Türk-
Avusturya iliþkilerine de ýþýk tu-
tacaðý ve farklý bakýþ açýlarý ve
renklerle geçmiþi ve bugünü
birbirine baðlayacaðý ifade e-
dildi. Yarýþma þartlarý ve ödül-
leri ile ilgili  www.tuerkische-
botschaftwien.at adresinden
bilgi alýnabilir.

Büyükelçilikten  fotoðraf  yarýþmasý

Anketten örnekler:
-TTüürrkkiiyyee  bbiirr  AAvvrruuppaa  üüllkkeessii  mmii??
Hayýr, ya da genelde hayýr....... yüzde 74,3
Evet, ya da genelde evet.......... yüzde 25,7

-TTüürrkkiiyyee��nniinn  AAvvuussttuurryyaa��ddaakkii  iimmaajjýýnnýý  bbeelliirrlleeyyeenn  ffaakkttöörrlleerr
Çöüzümü zor Kýbrýs ihtilafý.......................................yüzde 67,1
PKK ekstremistlerinin terörü.....................................yüzde 57,2
Turizm ülkesi Türkiye................................................yüzde 53,4
17.yüzyýldaki Türk kuþatmasý....................................yüzde 22,1
Avrupa ile Orta Doðu arasýnda arabuluculuk rolü...........
yüzde17,0
Ekonomik büyüme dinamizmi..................................yüzde 17,1
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Schakfeh aðýr eleþtirilere cevap verdi
AAvvuussttuurryyaa  ÝÝssllaamm  BBiillggii  vvee  BBeell-
ggeelleemmee  MMeerrkkeezzii  ((IIIIDDZZ  ��  AAuussttrriiaa))
yyaappttýýððýý  bbiirr  bbaassýýnn  ttooppllaannttýýssýý  iillee  AA-
vvuussttuurryyaa  ÝÝssllaamm  CCeemmaaaattii��nnee
((IIGGGGIIÖÖ))  aaððýýrr  eelleeþþttiirriilleerrddee  bbuulluunn-
dduu..  IIGGGGIIÖÖ��nnüünn  MMüüssllüümmaannllaarrýý
tteemmssiill  eettmmeeddiiððiinnii  vvee  bbuu  kkuurruulluu-
þþuunn  llaaððýývv  eeddiillmmeessii  ggeerreekkttiiððiinnii
iiddddiiaa  eettttii..  IIGGGGIIÖÖ  iissee  kkoonnuu  iillee
iillggiillii  ggöörrüüþþ  bbiillddiirriissiinnddee  bbuulluunndduu
vvee  iiddddiiaallaarrýý  rreeddddeettttii..
VViiyyaannaa- Baþkanlýðýný Dr. Davud
Bayramovic, genel sekreterliðini
Günther Ahmed Rusznak�nýn
yaptýðý Avusturya Ýslam Bilgi ve
Belgeleme Merkezi (IIDZ �
Avusturya) 8 Þubat�ta �Avus-
turya�da Ýslam� �Hepimiz böyle
kandýrýlýyoruz� baþlýðý altýnda
bir basýn toplantýsý gerçekleþtir-
di. Basýn toplantýsýnýn konusu-
nu Avusturya Ýslam Cema-
ati�nin Müslümanlarý temsil
etmesindeki eksikliði üzeriney-
di. Avusturya Müslümanlarýnýn
kendi aralarýndan yükselen
eleþtirici sesin Avusturya Ýslam
Cemaati�nden iyi niyet göreme-
diðini açýklayan Günther
Ahmed Rusznak, IGGIÖ�yü dik-
tatörlük yapmakla suçladý. 
Bir yýl önce Linz�de muhalif bil-
gi ve belgeleme merkezini
(IIDZ) kuran Rusznak, ente-
grasyonun önemine dikkat
çekerek �Vaazlar Almanca ola-
rak okunmalý, cemaat imamý
örnek alýr. Onun iyi Almanca

konuþtuðunu görenler de Al-
manca öðrenmek isteyecektir,�
dedi.  Toplantýda IGGIÖ�nün
Avusturya�daki bütün Müslü-
manlarýn tek temsilcisiymiþ gibi
hareket ettiði, kamu desteðiyle
yaptýðý birkaç toplumsal olgu
dýþýnda �karný tok, sýrtý pek�
yaþadýðýný ancak bütün Müslü-
manlarý temsil etmekten uzak
olduðu eleþtirisi yapýldý. 
Durumu eleþtirenlerin susturul-
duðunun iddia edildiði açýkla-
mada ayrýca IGGIÖ�nün kamu
tüzel kiþiliði�nin titizlikle ince-
lenmesi talep edildi. 
Rusznak Ýslam Cemaati�nin lað-

vedilmesini talep ederek, resmi
temsilciliðin Avusturyalý Müslü-
manlarýn hepsini temsil etme-
diðini, yönetim kurulunun tüm
üyelerinin Sünni olduðunu, Þii
ve Alevilerin delegeleri bulun-
madýðýný belirtti.

SScchhaakkffeehh  eelleeþþttiirrlleerrii  yyaannýýttllaaddýý
IGGIÖ Baþkaný Anas Schakfeh,
Rusznak�ýn eleþtirilerine "Biz de
vaazlarýn Almanca okunmasýný
istiyoruz" diyerek karþýlýk verdi.
Ancak bunun daha "15-20 yýl"
süreceðini sözleri söyledi. "Bu
bir geliþme sürecidir. Müminler
hocalarýný anlayabilmelidir ,

ancak ilk göçmen neslinin Al-
manca bilgisi çoðu kez buna
yetmemektedir" diyen Schakfeh
ayrýca, Avusturya�da Almanca
vaaz verecek imam yetiþtirecek
eðitim kurumu olmadýðýný ve
IGGIÖ�nün amaçlarýndan biri-
nin böyle bir eðitim kurumu
açmak olduðunu belirtti. 

Schakfeh Rusznak�ýn anlaþmaz-
lýk çýkarma amacý güttüðünü,
2001 yýlýnda (Yukarý Avusturya)
Traun�daki  camisinin kapatýla-
caðý haberi üzerine �namaz kýl-
mayý sokak gösterisine çevire-
rek� bunu kanýtladýðýný söyledi.

ÝÝnnggiilltteerree  HHüükküümmeettii  iiççiinn  hhaazzýýrrllaa-
nnaann  bbiirr  rraappoorr  ggöörree,,  iilleerriiddee
rroobboottllaarr  vvee  ddiiððeerr  mmaakkiinnaallaarraa
iinnssaannllaarrýýnnkkiinnee  bbeennzzeerr  hhaakkllaarr
vveerriillmmeessii  vvee  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk-
llaarr  yyüükklleennmmeessiinniinn  ssöözz  kkoonnuussuu
oollaabbiilleecceeððii  bbeelliirrttiillddii..

LLoonnddrraa- Elektrik süpürgelerinin
oy kullanabildiði, robotlarýn
sosyal güvenlik yardýmý aldýðý
bir dünya düþünün.
Ýlk bakýþta bunlar, bir bilim
kurgu romanýna ait fantastik

bir senaryo gibi gelebilir.

Ancak bu örneklerin 50 yýl
sonra gerçeðe dönüþmesi ihti-
mali var. En azýndan Ýngiliz
Hükümeti'ne bu konuda bir
rapor hazýrlayan bilim adamlarý
böyle düþünüyor.
Araþtýrmacýlara göre, makinele-
rin yapay zekaya sahip olacaðý
bir dönemde onlara bazý haklar
verilmesi ve sosyal sorumlulu-
klar yüklenmesi de kaçýnýlmaz
hale gelebilir.

Robotlar hak ve sorumluluk sahibi olacaklar
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Strache�nin  Neonazi  selamý  oldu  �üç  bira  lütfen�  

AAþþýýrrýý  ssaaððccýý  ÖÖzzggüürrllüükkççüü  PPaarrttii��nniinn
((FFPPÖÖ))  BBaaþþkkaannýý  HHeeiinnzz-CChhrriissttiiaann
SSttrraacchhee��nniinn,,  ggeennççlliiððiinnddee  ttaalliimm
kkýýyyaaffeettlleerrii  iiççiinnddee  NNeeoonnaazziilleerrllee
ssaavvaaþþ  ttaalliimmii  yyaappaarrkkeenn  ççeekkiilleenn
ffoottooððrraaffllaarrýýnnddaann  ssoonnrraa  oorrttaayyaa
ççýýkkaann  ��NNaazzii  sseellaammýý��  ffoottooððrraaffllaarrýý
sskkaannddaall  yyaarraattttýý..  SSttrraacchhee��nniinn  ccee-
vvaabbýý  hhaazzýýrrddýý::  ÜÜçç  bbiirraa  ýýssmmaarrllaa-
mmýýþþttýýmm..  
VViiyyaannaa- Gençliðinde katýldýðý
bir toplantýda Vapo�nun meþ-
hur Nazi selamýný yapan Stra-
che yine Avusturya gündemin-
deydi. Nazi iþareti yaptýðý açýk-
ça ortada olan Strache ise o
sýrada 3 bira ýsmarladýðýný iddia
etti. Fotoðraf o zamanki aþýrý
alman milliyetçi gençlerini tem-
sil eden bir çatý örgütünün top-
lantýsýnda çekilmiþ. Fotoðrafý
medyaya veren kiþi fotoðrafýn
Strache�nin o dönemlerin meþ-
hur Neonazicisi Franz Radl�ý se-
lamlarken çekildiðini belirtti.  
Strache daha önceki fotoðra-
flarý ile de olay yaratmýþtý. Stra-
che�nin aþýrý saðcý eðilimlerini
gösteren gençlik fotoðraflarý
Avusturya medyasýnda geniþ
yer bulmuþ ve koalisyon hükü-
metinde tartýþmalara yol açmýþ-

tý. Bu  fotoðraflar Strache�yi
Neonazilerle bir çeþit savaþ tali-
mi yaparken gösteriyordu.
Strache ile ayný karelerde yer
alan gruptaki bazý kiþilerin ýrkçý
örgüt üyesi olmaktan hüküm
giymiþti.

Ýþte Neonazilerin meþhur
�Kühnen � selamý�

Çevir kazý Yanmasýn
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SStteeiieerrmmaarrkk-Avusturya�nýn Stei-
ermark Eyaleti�ne baðlý There-
sienfeld�de bir türk cinayete
kurban gitti. 46
yaþýndaki bu kiþiyi
42 yaþýndaki baþka
bir Türkün öldür-
düðü tahmin edi-
liyor. 10 yerinden
býçaklanmýþ olarak
bulunan Avusturya
vatandaþý iþ çýkýþý
saldýrýya uðradý.
Öldürülen kiþinin

ve þüphelinin çok kez tartýþtý-
ðýný tespit ettiklerini bildiren
yetkililer þüpheliyi yakalamak

için uluslar arasý tutuklama
emri çýkarttýklarýný bildirdiler.
Þüphelinin olaydan sonra

üzeri kanlý bir þekilde eve gitti-
ðini,  sonra giyinerek evden
çýktýðý bildirildi.

Bulgar kýzlarýný haraca kestiler 
VViiyyaannaa  �� Haraç kültürü Viya-
na�ya taþýndý. Üç Türk birçok
cafe sahibini ve buralarda çalý-
þan Bulgar kadýnlarýný tehdit et-
mekten ve onlardan haraç al-
maktan hapis cezasýna çarptýrýl-
dý. Yapýlý olduklarý belirtilen bu
üç kiþinin Gürteld�e bulunan en
az beþ lokalden haftada biner
Euro haraç aldýklarý belirtildi.
Ayrýca Bulgar kýzlarýnýn her bi-
rinden 50�þer Euro haftalýk aldý-

klarý iddia edildi. Haracý vermek
istemeyenleri tehdit eden ve
döven üç kiþilik haraç çetesi ya-
kalandý ve mahkeme önüne çý-
karýldý. Yaptýklarýný inkar eden
ve �sarýþýn Türk� lakabý ile bili-
nen çete reisi ve diðer iki kiþi
ikiþer yýl hapis cezasýna çarptý-
rýldý.
Haraca baðlanan lokal sahiple-
ri ise haraç ödediklerini hatýrla-
madýklarýný belirttiler.

Theresienfeld�de cinayet:  Bir ölü

Ýthal gelinler kitaba konu oldu
GGaazzeetteeccii  yyaazzaarr  MMeettiinn  GGüürr  yyeennii
kkiittaabbýýnnddaa  ��iitthhaall  ggeelliinnlleerriinn  iillggiinnçç
yyaaþþaamm  ööyykküülleerriinnii��  kkoonnuu  aallddýý..
GGööçç  oollaayyýýnnýýnn  ççookk  öönneemmllii  ssoonnuu-
ççllaarrýýnnddaann  bbiirrii  oollaann  iitthhaall  eeþþ  rreeaallii-
tteessii  iillggiinnçç  vvee  hhüüzzüünnllüü  hhiikkaayyeelleerr-
llee  iiþþlleenniiyyoorr..  KKiittaapp  ��AAllmmaannyyaa��yyaa
ggeelliinn  oollmmaakk��  iissmmiinnii  ttaaþþýýyyoorr..  
Kitap Almanya'ya "gelin" giden-
lerin ve "güvey" olanlarýn sosyo-
kültürel hikayesini konu ediniy-
or. Sevme ve sevilmeyi körelten
politik ve ekonomik nedenler
itmiþ onlarý Almanya'ya gelin
gitmeye. Kimisi gelin olmuþ, ki-
misi güvey!..  Böyle koþullar al-

týnda ne ele yakýlan kýnanýn bir
anlamý kalmýþ, nede giyilen ge-
linliðin�
Geleneksel aile yapýsýnýn bozul-
duðu, dengelerin altüst olduðu
noktada, ailelerin kayýplarý ara-
sýna bir de çocuklarýný kaybet-
me korkusu girince, "Oðlumuza
helâl süt emmiþ bir kýz arýyo-
ruz!" tanýmlamasýyla sorunun
çözümü, "Ýthal gelin"de aran-
mýþ. Bu olgunun Türkiye'deki
karþýlýðý, "Almancýlar kýz arýyor!"
dillendirmesinde anlam bul-
muþ.
Kitap, Almanya'nýn çeþitli kent-

lerinde iki yýla yakýn sürdürülen
bir çalýþmanýn ürünü. Yazar
Metin Gür �masa baþýnda de-
ðil, olayý yaþayanlarla defalarca
görüþülüp konuþularak yazýldý�
diyor. Kitap için ellinin üzerin-
de, çeþitli yaþlarda Almanya'ya
gelin olmuþlarýn yaþam öyküleri
dinlenmiþ.
Kitap, dinlenmemiþlerin, önem-
senmemiþlerin, hep kendilerin-
den vermiþlerin... Analarýnýn
babalarýnýn "Gelinlikle gidersin,
kefenle dönersin!.." sözlerinin
aðýrlýðýný hep omuzlarýnda his-
setmiþlerin hikayelerini iþliyor.

Hiç  tanýmadýklarý  diyarlara  gelin  verilen  Anadolu  kadýnlarýnýn  hüzünlü  öyküleri:
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Türkiye�de farklýlýklara
hala saygý duyulmuyor

Farklýlýklarý olduðu gibi kabul
edip bunu bir zenginlik olarak
kabul etmek ve farklý olanlarýn
kültürlerini özgürce yaþamalarý-
na müsaade etmek yerine, �he-
pimiz aynýyýz, biriz� palavrasý
ile güya bu farklý kesimlere
�lütuf ediyormuþ� gibi bir an-
layýþ sahibi olan siyasetçilerden
bir türlü kurtulamadý Türkiye.
Farklýlýklarý, �hepimiz biriz�
mantýðý ile inkar eden devlet
zihniyeti çeþitli þekillerde ortaya
çýkýyor. Bu durumun örneklerin-
den biri geçtiðimiz haftalarda
Ehl-i Beyt Kültür ve Dayanýþma
Vakfý'nca düzenlenen, "Hz. Ali
Gadiri Hum Bayramý ve Kar-
deþlik" adlý konferansta gerçe-
kleþti. Programa katýlan Baþ-
bakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þe-

ner, "Dinim ve mezhebim, Hz.
Ali'nin dini ve mezhebidir. Açýk-
çasý hepimiz Aleviyiz" dedi.
Þener, Alevi kültürünü yeteri
kadar bilmediðini, ancak Hacý
Bektaþý Veli'nin kitaplarýndan
etkilendiðini söyledi. 
Alevi olmayan Þener Aleviliði
olduðu gibi kabullenmek yerine
onun farklý olmadýðýný belirte-
rek güya birleþtirici rolünü yeri-
ne getirdiðini düþünüyor. Ama
belki de farkýnda olmadan ayný
zihniyetten dolayý ret ve inkar
edilen diðer etnik ve dini gru-
plar gibi Aleviliði de inkar etmiþ
oluyor. Çünkü farklýlýklarý oldu-
ðu gibi kabul etmekten uzak
bir tavýr içerisine giriyor.  Bu
konu ile ilgili Yazar Mehmet Y.
Yýlmaz�ýn yazýsý dikkat çekti.
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Avusturya Ordusu�ndan
teþekkür ziyareti

VViiyyaannaa-  Geçtiðimiz Ocak ayýnýn
23�nde Yeni Vatan Gazetesi�ne
Avusturya Ordusu adýna bir
ziyaret gerçekleþtirildi. Avus-
turya Ordusu�nun Viyana Baþ-
komutan�ý Tümgeneral Franz
Reiszner ve beraberindeki asis-
taný Atilla Külcü tarafýndan

gerçekleþtirilen dostane ziyaret-
te Genel Yayýn Yönetmenimiz
Birol Kýlýç�a bir de þükran belge-
si takdim edildi. �2004 yýlýnýn
Þubat ayýnda Maria Theresia
kýþlasýnda açýlýþý gerçekleþen
mescidin hizmete sunulmasý
için gösterdiðiniz deðerli çaba

ve katkýlardan dolayý teþekkür
ederim� diyen Reiszner Avrupa
Birliði�nde ilk kez kendilerinin
kýþlada mescit açtýklarýný belirt-
ti. Avusturya ordusunun
%30�unun göçmen kökenli vat-
andaþlardan oluþtuðunu belir-
ten Reiszner onlarýn dini ihtiya-

çlarýnýn karþýlanmasýnýn kendi-
leri için önemli olduðunu belirt-
ti. Reiszner ayrýca Eylül ayýnda
yapýlacak olan �açýk kapý günle-
rine� kýþlaya herkesi bekledikle-
rini belirtti.  Birol Kýlýç da ziyaret
için Reiszner�e teþekkür etti ve
þükran belgesinin kendisini

Avusturya  Ordusu�nun  Viyana  Baþkomutan�ý  Tümgeneral  Franz  Reiszner    Yeni
Vatan  Gazetesi�ni  ziyaret  ederek  Dl  Birol  Kýlýç�a  Maria  Theresia  kýþlasýnda  Mescit
açýlmasýnda  gösterdiði  katkýlardan  dolayý  bir  teþekkür  belgesi  takdim  etti.  

AAvvuussttuurryyaa  OOrrdduussuu��nnuunn
VViiyyaannaa  BBaaþþkkoommuuttaann��ýý
TTüümmggeenneerraall  FFrraannzz
RReeiisszznneerr  YYeennii  VVaattaann
GGaazzeetteessiinnee  bbiirr  nneezzaakkeett
zziiyyaarreettiinnddee  bbuulluunndduu..

AAttiillllaa  KKüüllccüü

BBiirrooll  KKýýllýýçç
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onurlandýrdýðýný belirtti. Mescit
Maria Theresia Kýþlasý�nda
2004 yýlýnda görkemli bir resmi
törenle açýlmýþ ve büyük yanký

uyandýrmýþtý. Bu durum Avus-
turya�nýn dini özgürlükler açýsý-
ndan çok hoþgörülü olduðu
yorumlarýna yol açmýþtý.

Maria Theresa Kazerne'de
(Askeri kýþlada) 20 Þubat
2004 Cuma günü yapýlan
Mescit açma törenine önemli
askeri ve mülki erkan katýlmýþ
ve görkemli bir askeri tören
düzenlenmiþti.. Binlerce sivil
ziyaretçininde  hazýr bulundu-
ðu tören esnasýndaki en ö-
nemli an, þüphesiz ki imamýn
Kur�an okurken tüm as-
kerlerin esas duruþa geçtiði an
olarak zihinlerde kalmýþtý.
Garnizon Komutan'lýðýnýn
muhteþem organizasyonu bü-
yük yanký uyandýrmýþtý.. Cami
olarak tahsis edilen binanýn
önünde kalabalýk bir basýn
grubuna hitap eden protokol
üyelerinin konuþmalarýndaki
ciddiyet ve samimiyet dikkat

çekti. Mescit projesinin mima-
rý Garnizon'un Subay Gazi-
nosu çalýþaný Atila Külcü'ydü. 

2004 Yýlýnda kýþladaki Mescit
açýlýþý büyük yanký uyandýrmýþtý

AAttiillllaa  KKüüllccüü

BBiirrooll  KKýýllýýçç

Avusturya  Ordusu�nun  Viyana
Baþkomutan�ý  Tümgeneral  Franz
Reiszner

2004 yýlýn�daki mescit
açýlýþý Avrupa�da bir ilkti
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Soykýrým  iddialarýna  karþý  çýkan  Avusturyalý  Profesor  Erich  Feigl  öldü

AAvvuussttuurryyaallýý  ttaarriihhççii  vvee  yyaazzaarr
PPrrooff..  EErriicchh  FFeeiiggll  7766  yyaaþþýýnnddaa,,  VVii-
yyaannaa��ddaa  tteeddaavvii  ggöörrddüüððüü  hhaassttaa-
nneeddee  bbööbbrreekk  yyeettmmeezzlliiððiinnddeenn
yyaaþþaammýýnnýý  yyiittiirrddii..  FFeeiiggll��iinn
KKiilliisseeddeekkii  aannmmaa  ttöörreenniinnee
BBüüyyüükkeellççiilleerr,,  AAvvuussttuurryyaa  KKrraalliiyyeett
aaiilleessii  tteemmssiillcciilleerrii  vvee
AAllmmaannyyaa��ddaann  bbiirr  hhaayyrraannýý  iiþþaaddaa-
mmýý  YYýýllmmaazz  EEððrriiccii��nniinn  kkaaddýýllddýýððýý
ddiikkkkaatt  ççeekkttii..  
VViiyyaannaa  �� Viyana�da hayata
veda eden ve Türkiye dostu ola-
rak bilinen Avusturyalý tarihçi
ve yazar Prof. Erich Feigl için,
defninden bir tören düzenlen-
di. 10 Þubat�taki tören, 1. Viya-
na�da bulunan ayný zamanda
kraliyet ailesinin de kilisesi ola-
rak bilinen Josefplatz�da gerçe-
kleþti. Törene T.C. Büyükelçisi
Selim Yenel�in yanýsýra Azerbay-
can Büyükelçisi Fuad Ýsmayilov
ve Habsburglar ailesinin son
temsilcisi de katýldýlar. Yenel
yaptýðý konuþmada Profesor
Feigl�ýn ölümü ile Türkiye�nin
gerçek bir dostunu kaybettiðini
ifade etti. Yenel �önemli ve üre-
ten bir bilim adamýydý, arkasýn-
da birçok dost býraktý, kendisini
saygý ve minnetle anýyoruz�
dedi. Azerbaycan Büyükelçisi
Fuad Ýsmayilov ise Feigl�ýn ger-
çek bir Azerbeycan dostu oldu-

ðunu ve orayý ikinci vataný ola-
rak kabul ettiðini ifade etti.
Ýsmailov; �biz de hep onu
Azerbeycan�ýn dostu olarak
anacaðýz� dedi. Feigl arkasýnda
ayný soyadý býrakan bir Azer-
beycanlý Müslüman oðul býrak-
tý. Habsburg ailesinin temsilcisi
ise Prof. Erich Feigl�ýn kendi
ailesi hakkýnda kitap yazdýðýný,
Feigl�ýn iyi bir Katolik ve iyi bir
Avusturyalý olduðunu belirtti.
Erich Feigl �Pan �Europäische�
denilen ve Avrupa�nýn Hris-
tiyanlýk temelinde geliþmesini

savunan bir organizasyonunyýl-
larca baþkanlýðýný yapmýþtý. Bu
sebeple kaderin bir cilvesi ola-
rak, kendisi için yapýlan tören-
de, Türkiye�nin Avrupa Birli-
ði�ne katýlmasýna karþý olan bir-
çok kiþi ile Türk dostlarýný bir a-
raya getirdi. Bunlardan örneðin
Otto Habsburg Türkiye�nin
AB�ye ait olmadýðýný defalarca
belirtmiþti.  
Erich Feigl, Ermeni terör örgütü
ASALA�nýn Türk diplomatlarýna
karþý giriþtiði terör eylemlerinin
ardýndan, Ermeni diasporasýnýn

soykýrým iddialarýný araþtýrarak,
�Bir Terör Efsanesi� adlý bir kitap
yazmýþtý.
Prof. Erich Feigl, kiþisel dostu,
Türkiye�nin Viyana Çalýþma Ate-
þesi Erdoðan Özen�in de Asala
terör örgütünün saldýrýsý sonu-
cu hayatýný kaybetmesinin ar-
dýndan, kitabýný güncelleyerek
ona ithaf etti. 
Ermeni yazarlarýn soykýrým tez-
lerini Türkiye ve yabancý ülkele-
rin arþivlerindeki belgelerle kar-
þý çýkan Feigl, son kitabýnda, bu
söylemlerin, �Aram Andonyan
adlý bir Ermeninin bazý doküm-
anlara ait fotoðraflarý yayýmla-
masýnýn ardýndan baþladýðýný�
yazdý. 
Viyana�da 1931 yýlýnda dün-
yaya gelen Erich Feigl, öðrenci-
lik yýllarýnda yazarlýða baþladý.
Üniversite öðreniminden sonra
Avusturya Devlet Televizyonu
(ORF) için çeþitli belgeseller
hazýrlayan Feigl, Habsburg
hanedanlýðý üzerine çeþitli araþ-
týrmalar yaptý ve kitaplar yazdý. 
Avusturya Cumhurbaþkanlýðý,
1984�te Feigl�e Bilim ve Sanat
Onur Madalyasý ile birlikte pro-
fesörlük payesi verdi.

Türkiye bir dostunu kaybetti

KKaarrll
HHaabbssbbuurrgg
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Örnek alýnacak bir baþarý öyküsü 
AAvvuussttuurryyaa��yyaa  ssoonnrraaddaann  ggeellddii..
ÖÖnnccee  AAllmmaannccaa  ööððrreennddii  ssoonnrraa
üünniivveerrssiitteeyyee  bbaaþþllaaddýý..  GGüünnddüüzz-
lleerrii  iiþþee  ggiittttii  aakkþþaammllaarrýý  vvee  ggeecceellee-
rrii  ddeerrss  ççaallýýþþttýý..  ÖÖnnccee  mmaasstteerr  eeððii-
ttiimmiinnii  ttaammaammllaaddýý  ,,  ggeeççttiiððiimmiizz
EEyyllüüll  aayyýýnnddaa  ddaa  ddookkttoorraassýýnnýý  ttaa-
mmaammllaayyýýpp  ��ssiiyyaasseett  bbiilliimmlleerrii
ddookkttoorruu��  uunnvvaannýýnnýý  aallddýý..  ÝÝþþttee    DDrr..
MMuurraatt  EErrccaann��ýýnn  bbaaþþaarrýý  hhiikkaayyee-
ssii......

VViiyyaannaa-  Murat Ercan; 27 yaþýn-
da, evli ve 3 yaþýnda bir çocuðu
var. 1998 yýlýnda Türkiye�den
Viyana�da bulunan ailesinin
yanýna gelen Ercan burada si-
yaset bölümünü okumaya ka-
rar vermiþ. Türkiye�de ÖYS�e
girmiþ ve turizm öðretmenliðini
kazanmýþ ancak okumamýþ. Vi-
yana�ya gelince ilk iþi Almanca
kursuna yazýlmak olmuþ. Daha
sonra üniversiteye kayýt yaptýr-
mýþ. 
�Okumak kolay olmadý� diyor
Ercan. �Eðitimim boyunca hep
çalýþmak zorunda kaldým� diye
ekliyor. 4 yýl süren master   eði-
timi boyunca inþaat iþçiliðinden

boyacýlýða kadar birçok iþi yap-
mýþ. 2003 yýlýnda baþladýðý
doktora eðitimi 3 yýl sürmüþ.
Doktora eðitimi boyunca da
tam gün çalýþmaya devam
etmiþ. �Ýþi ve okulu birlikte nasýl
yürüttünüz� diye sorduðumuz-
da �gündüzleri iþe gittim gece-
leri bazen sabaha kadar ders
çalýþtým diyor.

Dr. Murat Ercan. 2006�nýn
Eylül ayýnda da doktorasýný
tamamlamýþ, hem de 26 yaþýn-
da. Doktora tezini de �Türkiye
Avrupa Birliði iliþkileri ve Tür-
kiye�nin AB için önemi üzerine
yazmýþ. Tezini genellikle gece
10 ile 2 iki arasýnda yazmýþ
Ercan, yani hepimizin uykuda
olduðu vakitlerde.
Amacýnýz nedir diye soruyoruz
kendisine. �Öðretim görevlisi
olarak çalýþmak� diye cevaplýy-
or. �Ama Türkiye�de� diye ekliy-
or hemen. Ercan Avusturya�da
bu konuda þansýnýn az olduðu-
na inanýyor.   
Son olarak �Avusturya�da yaþa-
yan insanlarýmýzý söylemek iste-
dikleriniz nelerdir� diye soruyo-

ruz. Hemen �çocuklarýný okut-
sunlar� diyor. �Çocuklar için ö-
denen sosyal yardýmlar ile  Tür-
kiye�de yatýrým yapacaklarýna o
parayý çocuklarýnýn geleceðine

yatýrsýnlar, onlarý okutsunlar,
bari gelecek nesil basit iþleri
yapmak zorunda kalmasýn�
diyor Ercan bizim de duygularý-
mýza tercüman olarak.

DDrr..  MMuurraatt  EErrccaann��ýýnn  

AAvvuussttuurryyaa  ppoolliissii  bbüüttüünn  ddüünnyyaa-
ddaann  ççooccuukk  ppoorrnnooggrraaffiissiinnee  ssaahhiipp
oollaann  22000000��iinn  üüzzeerriinnddee  kkiiþþiiyyii
ttaakkiibbee  aallddýý..  7777  ffaarrkkllýý  üüllkkeeddeenn
þþüüpphheelliilleerriinn  aarraaþþttýýrrýýllddýýððýý  ooppeerraa-
ssyyoonn  kkeennddii  aallaannýýnnddaa  AAvvuussttuurr-
yyaa��ddaa  þþuu  aannaa  kkaaddaarr  ggeerrççeekklleeþþttii-
rriillmmiiþþ  eenn  bbüüyyüükk  ooppeerraassyyoonn
oolldduu..

VViiyyaannaa  - Avusturya polisi, çocuk
pornografine karþý çok önemli
bir uluslar arasý operasyona
imza attý. Flo adý verilen opera-
syon geçtiðimiz yaz ayýnda
baþladý. Bir Avusturya serbest

paylaþým platformuna Rus-
ya�dan bir sitenin linki ile 8
video yüklendi. Bu videolarý al-
mak isteyenlerin ilgili sayfa
kapatýldýktan sonra bilgilerine
ulaþýldý ve haklarýnda araþtýrma
baþlamýþ oldu.
Toplamda 2361 þüpheli kiþi
araþtýrýldý. Bunlardan 607�si
Amerika�dan, 466�sý Alman-
ya�dan 114 Fransa�dan videola-
rý indirmeye çalýþtýlar. 
En küçükleri 5 yaþýnda olan
çocuklarla ilgili binlerce mate-
ryal ele geçirildi ve onlarca bil-
gisayara el konuldu.   

Avusturya�dan çocuk
pornografisine uluslararasý darbe
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Mansur Bildik ve Yumama�dan konser
VViiyyaannaa  SSaazz  DDeerrnneeððii  ttaarraaffýýnnddaann
LLiinnzz��ddee  bbiirr  kkoonnsseerr  pprrooggrraammýý
ddüüzzeennlleennddii..  MMaannssuurr  BBiillddiikk  vvee
YYuummaammaa  ggrruubbuunnuunn  ssaahhnnee  aallddýý-
ððýý  kkoonnsseerr��ddee,,  TTüürrkkiiyyee-OOrrttaaaassyyaa-
HHiinntt-AAvvrruuppaa  ttoonn  vvee  rriittiimmlleerrii  iillee
ddiinnlleeyyiicciilleerr  zzeevvkkllii  bbiirr  ggeezziiyyee
ççýýkkaarrýýllddýý..
LLiinnzz  �� Viyana Saz Derneði ve
TBK tarafýndan 12 Þubat tari-

hinde Linz�de bir konser pro-
gramý düzenlendi. Ursulinen-
hof Festsaal�de gerçekleþen
konserde Mansur Bildik ve gru-
bunun yanýsýra �Yumama�
grubu sahne aldý. Coþkulu
geçen akþamda farklý bölgeler-
den eserler dinleyicilerin beðe-
nisine sunuldu. Konser�de,
Türkiye-Ortaasya-Hint-Avrupa

ton ve ritimleri ile dinleyiciler
zevkli bir geziye çýkarýldý.
Gecenin amaçlarýndan biri de
Avusturya ve Türkiye�nin kültür-
lerini biraraya getirerek karþýlýklý
önyargýlarý kýrmaktý. �Müzüðin
sýnýrlarý aþmanýn en önemli
yolu olduðunu� ifade eden
Mansur Bildik var olan kültürel
önyargýlarý kýrmanýn önemine

dikkat çekti. 13. yüzyýl ve son-
rasý  müzik parçalarýnýn yanýn-
da modern müziðinde sunul-
duðu konserde Mansur Bil-
dik�le birlikte sahne alan
Yumama linzli beþ bayandan
oluþuyor. 1997 yýlýnda kurulan
grup özellikle Afrika vurmalý
çalgýlarý konusunda dinleti
sunuyorlar.
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AAiillee  BBiirrlleeþþiimmii
SSoorruu::  22000044��ttee  iillttiiccaa  bbaaþþvvuurruussuu
yyaappttýýmm..  ÝÝllttiiccaammýýnn  ddeeððeerrlleennddii-
rriillmmee  ssüürreessii  þþuuaannddaa  ddeevvaamm  ee-
ddiiyyoorr..  YYaakkýýnn  bbiirr  zzaammaannddaa  bbiirr
AAvvuussttuurryyaa  vvaattaannddaaþþýý  iillee  eevvllee-
nniipp  aaiillee  bbiirrlleeþþiimmii  iiççiinn  bbaaþþvvuurruu
yyaappmmaayyýý  ddüüþþüünnüüyyoorruumm..  BBuu
mmüümmkküünn  mmüü,,  nneelleerree  ddiikkkkaatt
eettmmeemm  llaazzýýmm??

CCeevvaapp:: Sorunuza vereceðim
cevap içaçýcý olmayacaðý için
þimdiden üzgün olduðumu
belirtmek isterim. Aile birleþi-
mi için oturum iznine baþvur-
manýz halinde sizden iltica
baþvurunuzu geri çekmenizi
isteyecekler, çünkü mevcut ka-
nunlar farklý iki sebepten do-
layý oturum iznine baþvurul-
masýna izin vermiyor. Ýlticanýzý
geri çekmeniz halinde de otu-

rum izniniz iptal edilmiþ ola-
cak. Dolayýsýyla sýnýr dýþý  edi-
lecek ve aile birleþiminden
kaynaklý oturum izni için baþ-
vurunuzu Türkiye�den yapmak
zorunda kalacaksýnýz. Baþ-
vurunuz sonuçlanana kadar
da Türkiye�de beklemek dola-
yýsýyla eþinizden ayrý kalmak
zorunda kalacaksýnýz. Bu du-
rum yabancý haklarýný sýnýrlay-
an son dönem yabancý ka-
nunlarýnýn kötü sonuçlarýndan
sadece biri. Geçtiðimiz yýldan
beri bu þekilde maðdur olan
birçok kiþi ülkesine geri gön-
derildi. 

Mevcut durumun deðiþmesi
zor gözüküyor çünkü yeni
hükümet de yabancýlarla ilgili
yasalarda yumuþamaya git-
meyeceðini peþinen ilan etti.

AAnnllaaþþmmaallýý  BBooþþaannmmaa
SSoorruu::  EEnn  ssoorruunnssuuzz  vvee  kkýýssaa  yyooll-
ddaann  bbooþþaannmmaa  iiþþlleemmii  nnaassýýll  ggeerr-
ççeekklleeþþttiirriilleebbiilliirr??

CCeevvaapp:: En kolay metot anlaþ-
malý evlilik yoludur. Anlaþmalý
boþanma için her iki tarafýn
rýzasý þarttýr. Bununla birlikte
bir þartýn daha var olmasý
gerekir. O da eþler arasýndaki
�birlikte yaþamýn�  en az 6
aydan beri ortadan kalkmýþ
olmasý. Bu 6 aydan beri ayrý
yaþýyor olmanýz gerektiði an-
lamýna gerekmez. Önemli
olan eþlerin uzun bir süreden
beri evlilik hayatýnýn yürüme-
diðini ve eþler arasýnda bir or-
tak yaþamýn bundan sonra da
mümkün olmadýðýný yazýlý o-
larak yada ilgili merci önünde
ifade etmeleri.    
Anlaþmalý boþanma için ayrýca
önceden aþaðýda belirteceðim
konular üzerine taraflarýn (ya-
ni eþlerin) anlaþmasý  gerekli-
dir:
� Evlilik mallarý, diðer mal var-
lýklarý ve borçlarýn paylaþýlmasý
� Karþýlýklý nafaka haklarý
� Çocuða bakým hakký.(çocu-
ðun kimde kalacaðý)
� Çocuk için nafaka hakký

Eðer bu þartlarý yerinde ise
eþler oturduklarý yerin yerel
mahkemesine (Bezirksgericht)
anlaþmalý boþanma talebi ile
baþvurabilirler. 

DDaavvaa  yyoolluu  iillee  BBooþþaannmmaa
SSoorruu::  EEþþlleerr  aarraassýýnnddaa  aannllaaþþmmaa
ssaaððllaannaammaazzssaa  yyaaddaa  eeþþlleerrddeenn
bbiirrii  aayyrrýýllmmaayyýý  kkaabbuull  eettmmeezzssee
dduurruumm  nnee  oolluurr,,  bbooþþaannmmaa  nnaassýýll
ggeerrççeekklleeþþeebbiilliirr??  SSeebbeepp  oollaarraakk
hhaannggii  dduurruummllaarr    ggöösstteerriilleebbiilliirr,,
öörrnneeððiinn  kkuummaarr  aallýýþþkkaannllýýððýý

bbooþþaannmmaa  sseebbeebbii  oollaabbiilliirr  mmii??

CCeevvaapp:: Bu durumda boþan-
mak için dava açýlmasý gere-
kiyor. Boþanmanýn gerçekleþ-
mesi için de dava açan tarafýn
eþinin suçlu olduðunu mahke-
mede ýspat etmesi gerekiyor.
Aþýrý kumar alýþkanlýðýnýn bir-
likte yaþamayý imkansýz hale
getirmesi durumu da boþan-
ma sebebi olarak mahkemede
kabul edilebilir.  Bunun için
karþý tarafýn aþýrý kumar alýþ-
kanlýðý içinde olduðunun ve
bu alýþkanlýk sonucunda evlilik
birliðinin temelinden sarsýldý-
ðýnýn ispat  edilmesi gerekiyor.
Ýspat olarak borç belgeleri gibi
kumar baðýmlýlýðýnýn olduðu-
nu kanýtlayan belgeler  göste-
rilebilir. Þahitler de bu amaçla
gösterilebilir. 
Görülüyor ki boþanmak huku-
ki açýdan da çok zahmetlidir.
Vazifem geri ilgili bilgileri ver-
dikten sonra þunu belirtmek
isterim ki boþanma yoluna
baþvurmadan önce evliliðin
devamý için tekrar çaba gös-
termeye çalýþmak çok daha
tavsiye edilebilecek bir yoldur.
Aile toplumun temelidir.
Hiçbir yuvanýn yýkýlmamasý
dileði ile�

MMaagg..  iiuurr..  CCaaffeerr  EEmmiinnooððlluu
Sorularýnýz için:
e-mail: office@yenivatan.com
Adres: Yeni Vatan Gazetesi
Postfach 70 A-1014 WIEN

Hukuk-Forum
SSoorruu  vvee  ssoorruunnllaarrýýnnýýzz  hhuukkuukk  kkööþþeemmiizzddee  yyaannýýttllaarrýýnnýý  vvee  ççöözzüümmlleerriinnii  bbuullmmaayyaa  ddeevvaamm  eeddiiyyoorr..  GGeeççeenn  ssaayyýýmmýýzzddaa  eellee  aallddýýððýýmmýýzz  aaiillee  bbiirrllee-
þþiimmii  kkoonnuussuu  iillee  iillggiillii  bbiirr  ççookk  ssoorruu  aallddýýkk..  BBuu  ssoorruullaarraa  ggeenneell  bbiirr  yyaannýýtt  vveerrmmeeyyee  ççaallýýþþaaccaaððýýzz..  SSoorruu  aallddýýððýýmmýýzz  ddiiððeerr  kkoonnuullaarrddaann  bbiirrii  ddee
bbooþþaannmmaa  kkoonnuussuu  oolldduu..  DDiilleeððiimmiizz  hhiiççbbiirr  yyuuvvaannýýnn  yyýýkkýýllmmaammaassýýddýýrr..  FFaakkaatt  hheerr  hhuukkuukkii  kkoonnuuddaa  oolldduuððuu  ggiibbii  bbooþþaannmmaa  kkoonnuussuunnddaa  ddaa
ookkuuyyuuccuullaarrýýmmýýzzýý  bbiillggiilleennddiirrmmeekk  bbiirr  hhuukkuukkççuu  oollaarraakk  ggöörreevviimmiizzddiirr..  
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Avusturya, Alman Neonazileri
için buluþma cenneti

AAllmmaannyyaa��ddaa  yyaassaakkllaannaann  NNaazzii
kkoonnsseerrlleerrii  vvee  ttooppllaannttýýllaarrýý  AAvvuuss-
ttuurryyaa��ddaa  ggeerrççeekklleeþþiiyyoorr..  BBuu  ttoopp-
llaannttýýllaarrddaann  hhaabbeerrddaarr  oollaann  ppoolliiss
oollaannllaarraa  ssaaddeeccee  bbaakkmmaakkllaa  yyeettii-
nniiyyoorr..
VViiyyaannaa- Almanya�dan izin ala-
mayan �Braune Brüder�, �Fron-
talkraft� ve �Blitzkrieger� gibi
alman Nazi rock gruplarý Avus-
turya�da sahne alýyor. Alman
makamlarýndan konser izni ala-
mayan bu gruplar Avusturya�ya
akýn ediyorlar. Avusturya yasak
yasasý�ný ihlal eden bayrak ve
sloganlarýn çekinilmeden kulla-
nýldýðý konserlere polis müda-
hale etmiyor. Bu konserlerden
biri de Aralýk 2006�da Anti-

esenhofen�da gerçekleþti. Bu
konser için 200�den fazla Neo-
nazi Avusturya�ya geldi. Kon-
ser�de yasa dýþý pankart ve dav-
ranýþlar havada uçuþtu.

Avusturya�nýn korkulu rüyasý
haline gelen meþhur �Borat�
lakaplý Sahsa Baron Cohen�in
ikinci film projesi gerçek oluy-
or. Ýkinci filmi için yüzünü
Avusturya�ya dönen Borat
ikinci filminde �Avusturyalý
moda programý sunucusu
eþcinsel Bruno�yu oynaya-
cak.�Borat� filminde Kazakis-
tan�ý rezil eden Cohen�in A-
vusturya�ya yaklaþýmýnýn nasýl
olacaðý dünyada merak ko-
nusu olurken Avusturya bu
konuda tedirginlik içinde.

Avusturya yandý!

Ýþte  Cohen�in  canlýandýrmak
istediði  Avusturyalý  

homosexüel  gazeteci

Cohen�in  Borat  tiplemesiylse
Kazakista�ný  kötülediði

filminden  bir  sahne



Dövizle askerlik hiz-
metinden yararlanmak
için baþvurmuþ olan
1968 doðumlulara
borçlarýný ödemeleri
için ek süre verildi.
Buna göre 100
Euro�ya kadar borcu
bulunan bu kiþiler 30
Nisan 2007�ye kadar
borçlarýný ödeyebile-
cekler. Bu süreye kadar
ilgili borçlarýný ödem-
eyen  1968 doðumlu-
lar dövizle askerlik
kapsamýndan çýkartý-
lacaklar. Bu þekilde
dövizle askerlik kap-
samýndan çý-
kartýlanlarýn tekrar dö-
vizle askerlik hizmetin-
den faydalanmalarý i-
çin ödemelerini 7.668
Euro�ya tamamlama-
larý gerekecek. 

1968 doðumlular için
askerlik duyurusu
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Ýyi olunca Arap � Kötü
olunca Ýslamcý terörist

VViiyyaannaa-  Yatýrýmcý þeyhlere say-
falarca yer veren, onlarý öve öve
bitiremeyen Medya gibi bazý
dergiler, Arap dünyasýndaki en
ufak bir terör olayýný ya da
Araplarýn karýþtýðý terör olayla-
rýný �Ýslam terörü� diye lanse
ediyorlar. Bu durum Avusturya
kamuoyunun ülkede yaþayan
Müslüman nüfusa çok önyargý-
lý bakmasýna neden oluyor.
Avusturya�da yükseliþe geçen
�Ýslamo-fobinin� en önemli ne-
denlerinden biri olan Avusturya
medyasýnýn bu tavrý ayný za-
manda  Avusturyalýlar ile göç-
menlerin birbirinden uzaklaþ-
masýnýn en önemli sebeplerin-
den biri.
Baþta Irak gibi ülkelerde fidye
için adam kaçýrma suçlarý
olmak üzere neredeyse bütün
suç olaylarýný Müslümanlýkla
iliþkilendiren medya her sefe-
rinde Ýslam�a olan kinini kus-
maktan da geri kalmýyor. Ýlgili
olaylar için sýk sýk �Ýslam te-
rörü�, Ýslamcý teröristler�

�Müslüman teröristler� gibi
baþlýklar kullanan gazeteler ve
diðer yayýn organlarý böylece
bu terimleri insanlarýn beynine
kazýyarak, Avusturya�da farklýlý-
klara karþý sebepsiz ve tamiri
çok zor olan bir önyargý pota-
nsiyelinin oluþmasýna zemin
hazýrlýyorlar. Ayný yayýn organ-
larý iþlerine geldiði zaman yatý-
rýmcý Müslümanlarý arap diye
lanse edip yere göðe sýðdýra-
mýyor.

Medya,  insanlar  üzerinde  büyük  etkisi  bulunan  en  önemli  propaganda  aracýdýr.
Ýnsanlara  aký  kara,  karayý  ak  diye  yutturabilir.  Avusturya  medyasýnýn  son  zam-
anlarda  verdiði  haberler  bunun  göstergesi.  Olaylarý  ve  kiþileri  çýkarlarýna  göre
deðerlendiren  medya  yatýrýmcý  Müslüman  bir  arabý  yere  göðe  sýðdýramayýp
�Arap�  diye  tanýtýrken,  þiddet  taraftarý  Araplarý  da  �aþýrý  Ýslamcý�  diye  tanýtýyor.

AL Jaber adlý Sudý Arabistanlý kendine
ÞEH dedirten Ýþ adamý Birinci  Viyana�da
Ring Galeriyi ve yanýndaki Otelleri satýn
alýnca Avusturya basýný ve Ticaret Odasý
Arap�lýðý ve Müslümanlýðý unutarak
yalakalýk yarýþýna girdiler. Sudi Arap
Avusturya�da ki Müslümanlarýn sorun-
larý ile zýrnýk kadar ilgilenmiyor. 



6. Viyana, Mariahilfer Straße
63 numaralý adreste bulunan
WIEN ENERGIE-Haus, 27 Nisan
tarihine kadar sürecek olan
�Küreselleþmenin öncüsü - Ýpek
Yolu�  adlý sergiyi sunuyor.
2.000 yýl önce Uzak Doðu�yu
Mýsýr ve eski çað Akdeniz yöre-
sine baðlayan Ýpek Yolu, tarihin
en eski ticaret yollarýndan biri-
dir. Kervan yollarýnýn en ünlü
aðý olarak bilinen Ýpek Yolu
küreselleþmenin öncüsü sayýl-
maktadýr.

Ýpek Yolu�nda sadece egzotik

mallar, lüks ürünler ve bahara-
týn ulaþýmý yapýlmamýþ, bu tica-
ret yolu ayrýca doðu ile batý
arasýnda teknolojik beceri, yeni
buluþlar ve din alýþveriþine yol
açmýþtýr. Bu ticaret yolu adýný
yüzyýllar boyunca Doðu�dan
Avrupa�ya bu yolla getirilen de-
ðerli ürün olan ipekten almýþtýr. 

ÝÝppeekk  ddookkuummaa  tteezzggaahhýý  vvee  ttaakkýý

Sergilenen mallar, tarih öncesi
Çin iþi mezar hediyelerinden
ustalýkla yapýlmýþ ipek giysilere,
þans getiren Ýslam muskalarý ve

deðerli takýlardan oryantal bir
fayton ve orijinal bir ipek doku-
ma tezgahýna kadar geniþ bir
alaný  kapsýyor. Sergide sunulan
çerçeve program da (Bk. alt
sütun) bu tarihi ticaret yolunun
izlenimlerini bütünlüyor.

11..  ssüüttuunn
�Küreselleþmenin öncüsü - Ýpek
Yolu� sergisi
27 Nisan 2007 tarihine kadar
Pazartesi- Çarþamba 9-18, Per-
þembe 9-20, Cuma 9-15 saat-
leri arasý
WIEN ENERGIE-Haus, 1060
Viyana, Mariahilfer Strasse 63
Giriþ ücretsizdir.

22..  ssüüttuunn
Sergi çerçeve programý

Film gösterileri �Ýpek Yolu efsa-
nesi�
26 Nisan 2007�ye kadar her
Perþembe 16-20 arasý, 
film süresi 1 saat 42 dakika
�National Geographic� dizisin-
den belgesel film
Giriþ ücretsizdir.

��WWIIEENN  EENNEERRGGIIEE-HHaauuss  PPaazzaarrýý��
Her Perþembe 10-20 arasý,  26
Nisan�a kadar
Nefis baharat, kýymetli gümüþ
takýlar ve deðerli ipek giysiler.
Satýþ geliri Afganistan�da bir kýz
okulu yapýmýna baðýþlanacaktýr.
Giriþ ücretsizdir.

Çocuklar için oryantal taký yapý-
mý
26 Nisan 2007�ye kadar her
Perþembe 13-17 arasý
Çocuklar, uzmanlarýn yöneti-
minde kendi oryantal bilezik
veya kolyelerini yapýyor.
Malzeme katkýsý: parça baþýna
5,- Euro

�Ýpek Yolu� slayt gösterisi
12 Mart Pazartesi, 10 Nisan

Salý ve 18 Nisan Çarþamba
günleri saat 18�de. 
Süre: yaklaþýk 1,5 saat
Prof. Dr. Gerhard W. Schuster
Ýpek Yolu�ndaki maceralarýný
anlatýyor.
Ücret: Gösteri ve kiþi baþýna 5,-
Euro

Slayt gösterileri için mutlaka yer
ayýrtmak gerekmektedir! Re-
zervasyon baþlama saatinden
10 dakika önce ipal edilir!

Rehber eþliðinde özel sergi turu
Sergiyi Doðu uzmaný Prof. Dr.
Gerhard W. Schuster ile 15
Mart Perþembe, 29 Mart Per-
þembe, 12 Nisan Perþembe ta-
rihlerinde saat 18-19 arasý ge-
zebilirsiniz.
Giriþ ücretsizdir.

ANWAR-KABIRI-ABWAR ile
canlý oryantal müzik
19 Nisan Perþembe, saat 16-19
arasý

33..  ssüüttuunn
Piyango
WIEN ENERGIE-Haus, piyango
sorusuna doðru cevap veren
bütün ziyaretçiler arasýnda
yapýlacak çekiliþle, Rahimy aile-
sinin (Herrengasse 6-8, 1010
Viyana) armaðan ettiði deðerli
ödüllerin çekiliþini yapacaktýr.
Katýlma kartlarý, çalýþma saatle-
rinde WIEN ENERGIE-Haus�dan
temin edilebilir. Kiþi baþýna
sadece bir kez kazanma hakký
vardýr. 27 Nisan 2007 tarihinde
saat 15.00�e kadar WIEN
ENERGIE-Haus�a teslim edilen
bütün kartlar çekiliþe katýlýr.
Kazananlar yazýlý olarak bilgi-
lendirilecektir.  Piyangoyla ilgili
yazýþma yapýlamaz. Yargý yolu
kapalýdýr. Armaðanlar paraya
çevrilemez. WIEN ENERGIE-
Haus çalýþanlarý ve aileleri çeki-
liþe katýlamaz.
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KKüürreesseelllleeþþmmeenniinn  öönnccüüssüü  WWIIEENN  EENNEERRGGIIEE-HHaauuss��ttaa    

Ýpek Yolu
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BBrrüükksseell  - Avrupa Parlamento-
su'nda (AP) 277 sandalyeyle en
büyük grubu oluþturan Hýristi-
yan Demokratlar'ýn yeni baþka-
ný Fransýz Joseph Daul, seçilir
seçilmez Türkiye'nin AB üyeliði-
ne karþý olduðunu söyledi. AP
Baþkaný olmasý beklenen Alman
Hans Gert Poettering'in yerine
seçilen Daul, Türkiye'nin AB için
hazýr olmadýðýný söyleyerek,
"Yüksek düzeyde imtiyazlý orta-
klýktan yanayým. Bu gelecekte
tam üyeliðe doðru ilerleyebilir.
Neden olmasýn? Ama þimdi AB
içindeki Türkiye'ye karþýyým"
dedi. Daul, Fransa'da Nicolas
Sarkozy'nin lideri olduðu Halk
Hareketi Birliði'nin de üyesi.

AP'ye Türkiye karþýtý baþkan
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Cem Vakfý�ndan �Birlik Cem�i�
BBeerrlliinn��ddee  1111  ÞÞuubbaatt  22000077  ggüünnüü
CCEEMM  VVaakkffýý  AAvvrruuppaa  KKoooorrddiinnaa-
ttöörrllüüððüü  ttaarraaffýýnnddaann  ggeerrççeekklleeþþttii-
rriilleenn  ��BBiirrlliikk  CCeemmii��  bbiirr  ççookk  aaççýý-
ddaann  bbiirr  iillkk  oolldduu..  MMuuhhaarrrreemm  AAyyýý
vveessiilleessiiyyllee  TTüürrkkiiyyee��ddeenn  ��rreessmmii
ggöörreevvllii��  oollaarraakk  ggrrii  ppaassaappoorrtt  iillee
��CCeemmee��  kkaattýýllaann  ��ddeeddeelleerr��,,
kkaammuuooyyuunnddaa    TTüürrkkiiyyee  CCuummhhuu-
rriiyyeettii��nniinn  AAlleevvii  vvaattaannddaaþþllaarrýýmmýý-
zzaa  yyöönneelliikk  uuyygguullaammaallaarrýýnnýýnn  ddee-
ððiiþþiimmiinniinn  bbiirr  mmiillaaddýý  oollaarraakk
kkaabbuull  eeddiillddii..
Bu vesileyle Berlin Büyükelçisi
Mehmet Ali Ýrtemçelik, CEM
Vakfý Genel Baþkaný Prof. Dr.
Ýzettin Doðan ve CEM Vakfý
Avrupa Koordinatörü Aliþan
Hýzlý�nýn �Cem ve Aþure Gü-
nü�nde� yaptýðý konuþmalarýn
tam metinlerini tarihi birer vesi-
ka olmalarý nedeni ile yayýnlýyo-
ruz.

BBüüyyüükkeellççii  MMeehhmmeett  AAllii  ÝÝrrtteemmççee-
lliikk��iinn  ��AAþþuurree  vvee  BBiirrlliikk  CCeemmii��nnddee
yyaappttýýððýý  kkoonnuuþþmmaa::
Aziz kardeþlerim,

Cem Vakfý Avrupa
Koordinatörlüðünce düzenle-
nen bu �Aþure ve Birlik Cemi�
vesilesiyle  aranýzda bulunmak-
tan büyük memnuniyet duym-
aktayým. Beni onurlandýran
davetinize içtenlikle teþekkür
ediyor; Türkiye�den gelen seç-
kin katýlýmcýlardan baþlayarak
hepinizi muhabbetle, saygýyla
selamlýyor, kucaklýyorum.
Bu birlikteliðin mahiyeti itiba-
rýyla uzun konuþmalarla zaman
alýnmasýnýn uygun olmayacaðý-
ný gayet iyi biliyorum. Ancak,
birkaç dakikanýzý almak pahasý-
na belirtmek isterim ki, sizlere
teþekkürümün nedeni; Alevisi -
Sünnisiyle hepimizi biraraya
getiren bu etkinlik münasebe-
tiyle özellikle Alevi kardeþlerime
hitaben birkaç söz söylemek
istiyor olmamýn nedeni yalnýzca
bugün aranýzda bulunmamý
arzu etmiþ olmanýz deðildir.
Siz Alevi kardeþlerime, her þey-

den önce, ebedi önderimiz
Atatürk�ün çaðdaþ uygarlýk
yönünde hep daha geliþtirip,
yüceltmemiz beklentisiyle bizle-
re armaðan ve emanet ettiði
Türkiye Cumhuriyeti�nin - insa-
ný, toplumu ve devletiyle - her
alandaki ilerlemesini kuruluþ
felsefesinden sapmaksýzýn ger-
çekleþtirebilmesi  için geride
býraktýðýmýz onyýllarda getirdi-
ðiniz önemli katkýlardan ötürü
ne kadar kývanç ve gurur duy-
sanýz az olacaðýný söylemek
isterim. Ýstemenin ötesinde,
bunu zevkli bir görev addet-
mekteyim.
Deðerli kardeþlerim,
Birbirimizle yoðurulup kaynaþ-
mýþlýðýmýzdan; yüzyýllarýn har-
manýndan kazanýlan engin
deneyimlerin çelikleþtirdiði da-
yanýþma duygumuzdan; kendi
aramýzda mevcut olabilecek
meselelere hepimizi kavrayan
dev bir �BÝZ� bilincinin olgunlu-
ðunda çözüm araþtýrma akýlcýlý-
ðýmýz ve terbiyemizden; henüz

gençlik dönemindeki demokra-
simizin çoðulculuk ekseninde
erginleþmekte, eksiklik ve aksa-
klýklarý her gün daha fazla mer-
cek altýna alýnmak suretiyle
kurumsal yapýsýný güçlendir-
mekte, toplumsal tabanýný ge-
niþleterek istikrar kazanmakta
oluþundan; Türkiye�mizin her
þeye karþýn eriþtiði kalkýnmýþlýk
düzeyinden ve, daha da önem-
lisi, bizlere ýþýl ýþýl bir gelecek
müjdeleyen müthiþ potansiye-
linden rahatsýzlýk duyanlarýn
varlýðýný hep biliyoruz. 
Sizleri, tanýmýný Atatürk�ün de-
hasýndan alan milletimizin yük-
sek niteliklerini ipliði pazara çýk-
mýþ hayallerinin gerçekleþebil-
mesinin önünde en dirençli
engel olarak görenlerin; bu
saptamadan hareketle, ulusal
bütünlüðümüzü zaafa uðrat-
mak için birbiri ardýna ayrýþtýr-
ma senaryolarý üretip, biri ba-
þarýsýz olduðunda sýrada bek-
leyen senaryoyu sahneye koy-
makta gecikmeyenlerin; bu çer-

BBeerrlliinn  BBüüyyüükkeellççiissii
MMeehhmmeett  AAllii
ÝÝrrtteemmççeelliikk
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çevede, ilgilerinin son yýllarda
siz Alevi kardeþlerimiz üzerinde
biraz daha yoðunlaþtýðýný hep
birlikte gözlemlediklerimizin

oyun planlarýný, varmak istedik-
leri hedefleri isabetle teþhis
etmiþ olmanýzdan ötürü içtenli-
kle kutluyorum. Sizleri, çaðdaþ
demokratik normlar çerçevesin-
de yaklaþýlmayý bekleyen dilek
ve þikayetlerinizi kendi emelleri-
nin hizmetine koþabilmeyi
uman bu çevreleri hayal kýrýklý-
ðýna uðratmak hususunda gös-
terdiðiniz soylu kararlýlýk için
kutluyor; Türkiye�nin dirlik -
düzenliðinin korunmasý nokta-
sýnda öteden beri sergilediðiniz
duyarlýlýk ve özen için gönülden
takdir hislerimi ifade etmek
istiyorum. 
Anadolu Aleviliðinin Hazreti
Ali�ye, Hacý Bektaþ-ý Veli�ye, ay-
yýldýzlý bayraðýmýza, Atatürk�e
yabancýlaþtýrýlmasý; böylelikle,
Ýslam�ýn bu özgün ve saygýde-
ðer yorumunun, Türkiye�mizin
ulus ve ülke bütünlüðüne kas-
teden ayrýlýkçý bir siyasi ideolo-
jiye dönüþtürülebilmesi amacýy-
la sürdürülen sinsi çabalara
geçit vermeyen haysiyetli duru-
þunuz için sizleri en içten duy-
gularýmla kutlamayý onurlu bir
görev sayýyorum. 
Deðerli kardeþlerim,
Bu hususta bundan sonra da
kararlýlýkla davranacaðýnýzdan
emin olduðum için; aydýnlýk
zihinleriniz ve sýcak yürekleri-
nizle laik ve demokratik Tür-
kiye�nin temel taþlarýndan, gü-
vencelerinden olan siz Alevi
kardeþlerimin, ulusal gündemi-
mizde giderek artan bir ilgi ko-
nusu olduðunu burada kaydet-
memiz gereken yakýnma ve ta-

leplerinizin Türkiye�mizin Ata-
türk�ün gösterdiði uygar hedef-
lere doðru büyük yürüyüþünün
engellenmesi amacýyla sömü-
rülmek istenmesine kesinlikle
izin vermeyeceðinizi bildiðim
için; özellikle ülkemizin hayli
yüklü ve nazik bir gündeme
sahip olduðu þu dönemde kar-
deþlik bilincimize, ulusal irade
bütünlüðümüze sizlerin üzerin-
den kurulmak istenen tuzaklarý
þuurlu, uygar ve sýnýrsýz Türkiye
sevginizle boþa çýkartacaðýnýzý
çok iyi bildiðim için ve, bunlarýn
ötesinde, ortak onurumuz,
namusumuz, kimliðimiz, vata-
nýmýz olan Türkiye�mizin herke-
si imrendirecek geleceðinin
inþasýna yapacaðýnýzdan emin
olduðum büyük katkýlar için
hepinize güven ve þükran duy-
gularýmý en net ve güçlü biçim-
de ifade etmek istiyorum.
Deðerli kardeþlerim, Sevgili
canlar;
Muharrem Orucunuz kabul
olsun! Cem�iniz ve dualarýnýz
barýþ, birlik, kardeþlik ve dostlu-
ða hizmet etsin! Aþureniz bir-
lik, kardeþlik ve dostluk aþý
olsun!

CCeemm  VVaakkffýý  GGeenneell  BBaaþþkkaannýý  PPrrooff..
DDrr..  ÝÝzzzzeettttiinn  DDooððaann��ýýnn    kkoonnuuþþ-
mmaassýý  ::
Sayýn Büyükelçim, Sayýn
Baþkonsolos, çok deðerli millet-
vekillerim, çok deðerli hanýme-
fendiler, beyefendiler, sivil top-
lum kuruluþlarýnýn deðerli üye-
leri, deðerli basýn mensuplarý ...

Aslýnda Sayýn Büyükelçimiz
Ýrtemçelik�in  yapmýþ olduðu
fevkalade güzel siyasal analiz-
den sonra, benim sizlere ko-
nuþmam daha ziyade inançla
ilgili olacak. Bugün sadece
Berlin�de deðil, yýllardýr neden
Almanya�ya gelip-gittiðimizi de
birkaç cümle izah ederekten
sözü sabýrla beklediðiniz dede-
lere teslim edeceðiz. Bili-
yorsunuz Türkiye�deki ekono-
mik koþullar ister istemez sizle-
ri daha güzel koþullar içinde,
hem kendinizin yaþamýný kaz-
anmaya hem de çocuklarýnýzý
daha iyi þartlar altýnda yetiþtir-

mek üzere, bu ülkelere yöneltti.
Ýþ aramak üzere gelenler mutlu
olduklarý yuvalarýný terk eder-
ken, büyük fedakarlýklara giriy-
orlardý ve asýl amaç da kendi
çocuklarýna burada daha iyi
hayat þartlarý gerçekleþtirmekti.
Türkiye�den göç edenler, hiçbir
ayrým söz konusu olmaksýzýn
Alevlisiyle, Sünnisiyle, Þafisiyle,
Hanbelisiyle  bu ülkeye geldiler.
Tabii önceleri planlý bir þekilde
ihtiyaçlarýnýzýn burada karþýlan-
masý öngörülmüþ olmadýðý
için, zamanla bu sorunlar or-
taya çýktýkça Türkiye hükümet-
leri de kendi açýlarýndan çocuk-
larýnýzýn yetiþtirilebilmesini sað-
lamak amacýyla özellikle inanç-
sal bazda bir takým hizmetlerin
götürülmesi gerektiðine inana-
rak, Diyanet Teþkilatýný harekete
geçirmiþti. Þunu üzülerek ifade
ettik ki, Diyanet Ýþleri Teþkilatý
devletin bir kurumu olmasýna
raðmen, yani tüm inancý, dini,
dili, ýrký ne olursa olsun Türk
halkýnýn bir kurumu olmasýna
raðmen sadece Almanya�da
deðil Avrupa ve baþka diyarlar-
da yaþayan Türklerden Sünni
Ýslam  anlayýþý olanlarýna ve
onlarýn çocuklarýna hizmet
getirmeye gayret ediyor. Bu-
radaki insanlar hangi mezhebe
mensup olursa olsunlar, Ýslam�ý
algýlama biçimleri ne olursa
olsun, onlara hizmet getirilir-
ken bir ayrým yapýlmamasý
gereðini, yani anayasanýn Þu
okuduðumuz 10. maddesinde-
ki buyruk hükmüne raðmen
Alevi yurttaþlarýn da bulundu-
ðunu hep unutacaktýr.
Bu gün   sadece Almanya�da bir
milyonu aþan Alevi yurttaþlar

için Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
nihayet sayýn Büyükelçimizin de
önemli gayretleriyle uyanabildi
ve 6 tane dedemizi sizleri hiç
olmazsa Muharrem ayýnda
inançlarýmýzý, ibadetlerimizi ic-
ra etmek üzere kendilerine yar-
dýmcý oldu ve buraya kadar gel-
melerini saðladý.
Bu çok önemli bir olayý ifade
ediyordu!
Siz kendi ülkenizin 25 milyona
yaklaþan insanýný yok sayarak,
ya da  görmezden gelerek onla-
rýn inançlarýný göz ardý ederek,
herkesten topladýðýnýz vergiler-
den oluþan genel bir bütçeden
senede 2 milyar dolar ayýrarak
yalnýz bir grubun inançlarýna
hizmet edemezsiniz. Bunu, de-
mokratik hukuk devletlerinde
yapmanýn imkaný olmadýðýný
herkesin bilmesi gerekiyordu
ama uygulama hiç bir siyasal
partinin �Sünni kardeþlerimizin
oylarýný kaybederiz� korkusuyla
olmamýþtýr. Ama bu oy kaygýla-
rý Türkiye�de  Alevi-Sünni ayrý-
mýn körüklemek isteyenlerin ya
da yurtdýþýnda büyükelçimizin
de veciz þekilde ifade ettiði
boþluðun doldurulmaya çalýþýl-
masýnýn Türkiye�ye ne kadar pa-
halýya mal olabileceðini Tür-
kiye�yi yönetenler maalesef son
30-35  yýlda farkýna varamamý-
þlardýr.
Ýþte böyle bir boþluðu doldur-
mak; yani o ülkenin insanlarý-
nýn Sünni kesiminin ihtiyaçlarý-
nýn görülmesi -ki caný gönül-
den hep tebrik ettik-  ama Alevi
kesime hiçbir destek vermemek
suretiyle onlarýn kendi haline
býrakýlmýþ olmasý bence son 30-
35 yýllýk Türkiye Cumhuriyeti
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hükümetlerinin iþledikleri en
büyük siyasi günahtýr. Bu gü-
nahýn, bu gün de devam ettiði-
ni görüyoruz.
Ýnþallah Sayýn Büyükelçimizin
de gayretleri hükümetlerin uya-
rýlmasýnda ve uyanmasýnda
Türkiye�nin karþý karþýya kalabi-
leceði gerçek sorunlarýn anlaþýl-
masýnda biraz etkili olur diye
ümit etmek istiyorum. Bugün
dahi bu salonda bulunmamýz
bu düþüncenin devam ettiðini
gösteriyor. Ankara�nýn göbe-
ðinde 10 bini aþan kiþinin katýl-
dýðý Cem�de Baþbakaný temsi-
len katýlan Milli Eðitim Baka-

nýnýn söylediklerini burada da
tekrar etmek istiyorum. �Bu
ülkeyi yöneten hükümetler bu
ayýptan artýk kendilerini kurtar-
malý ve kendilerini Alevi yurtta-
þlarýn kendi inançlarýný icra için
bir spor salonunda ancak yer
bulmalarý utancýndan kurtar-
malýdýrlar.�

Bu güne kadar yapýlan 100 bin
camiye Alevilerden hiç bir itiraz
gelmemiþtir. Peki Cem evine
gitmek isteyenlere ne diyeceksi-
niz? Bir hükümet bir Cem evi-
nin yapýlmasýný saðlayamaz mý?
Türkiye�de Alevi-Sünni kardeþli-

ðinin pekiþmesine ve Alevilerin
ihmal edilmiþliklerinin  baþka
büyük güç odaklarýnýn, onlar
üzerinde oynayarak Türkiye�yi
destabilize etmesini önlemek
için,  en azýnda bir tedbir ola-
raktan siyaseten de isteyemez-
ler miydi? Ama biz bütün bu
yanlýþlarý barýþ içinde ve Alevi
Ýslam anlayýþýnýn kendine özgü
ana ilkelerinden sapmadan hu-
kuk devleti çerçevesinde iþle-
meye ve eleþtirmeye devam e-
deceðiz. Ama herkes bilmelidir
ki bizim bu hak mücadelesinde
rehberimiz olan Ýslam anlayýþý-
mýzda cebir ve þiddet olmaya-
cak; kin ve nefret olmayacak.
Bizim anlayýþýmýzda bu dört
kelimeye yer yoktur. Alevi dede-
leri de, Bektaþi babalarý da
gönüllerinde sevgiden baþka
bir silah taþýmýyorlar.
Artýk sesimizi Cem TV ile yani
medya aracýlýðýyla da sesimizi
duyurma imkaný buluyoruz.
Yakýn bir gelecekte de dünya-
nýn her yerine bu yayýnlar ulaþ-
ma imkaný bulacaktýr.

Ben sözlerime son vermeden
önce Sayýn Aliþan Hýzlý�nýn
Avrupa Genel Koordinatör-
ümüzün sizleri büyük bir üzün-
tüye sevkeden o eylemlerin hiç
bir zaman tarih boyunca hiçbir

zaman iþe yaramadý. Tam tersi-
ne inanan insanlarýn önünü
kesmeye çalýþtýkça Hz.
Hüseyin�in Yezit�e boyun
eðmeyeceðini; Hz. Ali�nin ifade
ettiði gibi �Eðer zalime diren-
mezseniz, boyun eðerseniz,
yalnýz haklarýnýzdan olmazsý-
nýz; ayný zamanda haysiyetinizi
de kaybedersiniz� düþüncesinin
devamý olarak  diyorum ki... Bu
iþlere tevessül eden arkadaþlar
biraz tarihi açýp okusunlar.
Yunus Emre�nin dediði gbi �Biz
barýþ için geldik.� Þeklindeki
Alevi Ýslam anlayýþý Mevlana ile
Yunus ile , Hacý Bektaþý Veli�nin
hareketi Alevi, Bektaþý, Dedeleri
devam edecektir. Ben Aliþan
Hýzlý ile ilgili yapýlmýþ olan bu
eylemleri kýnýyorum. Bu tür
menfi duygular taþýyan; yaþadý-
klarý ülkedeki özgürlüklerin
dahi bilincine varmamýþ olan
insanlarýn, anlýk hareketleri �
planlý bir hareket olarak gör-
mek istenmiyorum- ama ise bu
son olsun diliyorum.

Sevgili canlar bugün Berlin�de
güzel bir gün geçirmenizi ve bu
sade atmosferde Aleviliðin Cem
icraatýnýn tanýklýðýnda, bellekle-
rinizde býrakacaðý  güzel duy-
gular ile daha güzel gelecekler
diliyorum.

TTüürrkkiiyyee,,  CCeemm  VVaakkffýý  AAvvrruuppaa
KKoooorrddiinnaattöörrllüüððüü''nnüünn  ttaalleebbii
üüzzeerriinnee  AAllmmaannyyaa''yyaa  ggiiddeenn  AAlleevvîî
ddeeddeelleerriinnee  ddeevvlleett  ggöörreevvlliilleerriinnee
vveerriilleenn  ggrrii  ppaassaappoorrtt  vveerriillddii..  
Masraflarý Diyanet tarafýndan
karþýlanan 6 dede, muharrem
ayý boyunca Alevî cemaatine
hizmet vedi. Ýsimlerini Cem
Vakfý'nýn belirlediði dedelere,
devlet görevlilerinin kullandýðý
'gri pasaport' verildi. 
Almanya, Hollanda ve Ýsvi-
çre'deki gurbetçilerle bir araya
gelen dedeler, Kerbela olayýný
anlattý ve sohbetler yaptý ve
cemler yürüttü. Diyanet, 'mez-
hepler ve cemaatler üstü bir

kuruluþ olduðunu göstermesi
açýsýndan' atýlan adým önemli
bulunuyor. 
Cem Vakfý Almanya
Koordinatörü Aliþan Hýzlý, bu
ülkedeki Alevi topluluðunu bil-
gilendirecek 'dede'ler gönderil-
mesi için Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý'na daha önce baþ-
vurmuþtu. Konuya iliþkin dilek-
çeyi, Diyanet'e iletilmek üzere
Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliði-
'ne veren Hýzlý'nýn talebi,
Baþkanlýk tarafýndan olumlu
karþýlandý ve kendilerine gri pa-
saport verildi. Dedeler 12 Þu-
bat'a kadar Avrupa�daki Alevi
cemaatini bilgilendirdi. 

Alevi Dedelerine �gri pasaport�
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Önemli Konsolosluk iþlemleri

Þahsen baþvuru gereklidir.
Pasaportlarýn süreleri, üzerle-
rinde kayýtlý son geçerlilik tari-
hinden itibaren uzatýlmakta
olup, uzatma süresi iþlemin
yapýlacaðý günden baþlamak
üzere ileri doðru en fazla 5 yýl
olabilmektedir.
Anne veya babanýn pasapor-
tunda kayýtlý çocuklardan 7
yaþýna kadar uzatma harcý
alýnmaz. Ayrý pasaportu olan
çocuklardan 0-6 yaþ arasýnda-
kilerden ise uzatma harcý alý-
nýr. Ayrý pasaportu olan veya
anne ve babasýnýn pasapor-
tunda kayýtlý olan ve yaþadýðý
ülkede zorunlu eðitime devam
eden 7-16 yaþ arasýndaki
çocuklarýn pasaport uzatma
iþlemlerinden de harç alýnmaz.
Mahkeme kararý, evlilik vb.
nedenlerle adý, soyadý, nüfus

kütüðü, anne veya baba adý,
doðum tarihi, doðum yeri gibi
kiþinin kimliðini belirleyici bil-
gilerin deðiþmesi durumunda,
þahsýn eski kimlik bilgilerini
ihtiva eden pasaportunun
süresinin uzatýlmayarak, yeni
pasaport düzenlenmesi gerek-
mektedir. 
Pasaport sahibi 18 yaþýndan
küçük ise, anne ve babanýn
birlikte Büyükelçiliðe
/Baþkonsolosluða gelerek
çocuðun pasaport almasýný
onayladýklarýna iliþkin bir
muvafakatname vermeleri
veya anne ve babanýn birlikte
konsolosluða Büyükelçiliðe /
Baþkonsolosluða gelmemesi
halinde bu muvafakatname-
nin yerel noter huzurunda
düzenlenmesi gerekmektedir.
38 yaþýný doldurduðu halde

askerlik hizmetini yapmayan
veya yapmýþ kabul edilmeyen
erkek vatandaþlarýmýzýn pasa-
portlarý, dövizle askerlik iþlem-
lerini tamamlayabilmeleri
amacýyla yalnýz bir defa ve
azami 6 ay süreyle uzatýlabil-
mektedir.

BBaaþþvvuurruu  ÝÝççiinn  GGeerreekkllii  BBeellggeelleerr
� Nüfus cüzdanýnýzýn aslý
� Pasaportunuzun aslý,
� (Erkekler için) Askerlik tecil
veya terhis belgesi,
� (Ýþlemi postayla yapanlar
için) Pasaport sahibi 18 yaþýn-
dan küçükse, anne ve babanýn
birlikte imzalayacaklarý, yerel
noter tarafýndan onaylanmýþ
çocuðun pasaport almasýna
anne ve babanýn onay verdik-
lerine iliþkin muvafakatname
Baþvuran kiþi öðrenciyse, baðlý

bulunulan Eðitim Müþavirli-
ði/Ataþeliði�nden alýnacak
"Öðrenci Pasaportu Uzatým
Belgesi". Bu belgenin ibrazý
halinde pasaport 1 yýl süreyle
harçsýz olarak uzatýlmaktadýr.
Bu belge olmadýðý takdirde
harç alýnmaktadýr. 1 yýldan
daha uzun süreli uzatma talep
edilmesi halinde pasaport
uzatma harcý alýnýr.

ÝÝþþlleemm  MMaassrraaffllaarrýý
6 aya kadar süreli pasaport
uzatma harcý: 13 Euro
1 yýl süreli pasaport uzatma
harcý: 18 Euro
2 yýl süreli pasaport uzatma
harcý: 31 Euro
3 yýl süreli pasaport uzatma
harcý: 44 Euro
4-5 yýl süreli pasaport uzatma
harcý: 62 Euro

Pasaport süresinin uzatýlmasý
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Þahsen baþvuru gereklidir.
Evlenme tescili iþleminin ilke
olarak evliliðin yapýldýðý yere en
yakýn Büyükelçiliðe / Baþkonso-
losluða baþvurularak yapýlmasý
gerekmektedir.
e-Konsolosluk ortamýnda evlilik
bildirimine iliþkin dilekçenin
hazýrlanmasý mümkündür. Bu
dilekçe hazýrlandýktan sonra,
yazýcýdan çýktý alýnarak imzal-
anmasý ve gereken diðer belge-
lerle beraber postayla konso-
losluða gönderilmesi gerek-
mektedir.

DDoolldduurruullaaccaakk  FFoorrmmllaarr
� Evlilik Kayýt Formu
� Evlilik Tescil Dilekçesi (Bu for-
mun bazý kýsýmlarý el ile doldu-
rulmalýdýr)

BBaaþþvvuurruu  ÝÝççiinn  GGeerreekkllii  BBeellggeelleerr
� Evlilik belgesinin aslý (veya
yetkili yerel makam veya evlen-
dirme dairesinden alýnan onay-
lý örneði), 
� Sizin ve eþinizin nüfus cüz-

danlarýnýn aslý ve fotokopileri.
Siz veya eþiniz yabancý uyruklu
iseniz, yabancý uyruklu olanýn
doðum belgesi (Geburtsur-
kunde) veya anne ve baba
adýný, doðum yerini ve tarihini
gösteren bir kimlik belgesi. 
� Kadýn Türk vatandaþýysa ve

daha önceden evlenip boþan-
mýþsa, boþanmanýn kesinleþme
tarihinden itibaren 300 gün
dolmadan evlenmenin yapýlmýþ
olmasý halinde yetkili Türk
mahkemesince verilmiþ iddet
müddetinin (300 günlük bekle-
me süresi) kaldýrýldýðýna iliþkin

mahkeme kararý,

� Kadýn Türk vatandaþýysa ve
evlilik soyadýyla birlikte önceki
soyadýný da taþýmak istiyorsa,
önceki soyadýný da taþýma iste-
ðini içeren dilekçe,
Yeni Nüfus Cüzdaný ve
Uluslararasý Aile Cüzdanýnda
kullanýlmak üzere, sizin ve eþi-
nizin son 6 ay içinde çekilmiþ
6'þar adet renkli fotoðrafý.
(Fotoðraflarýn hepsinin ayný ve
önden çekilmiþ olmasý gerek-
mektedir. Bilgisayar ile çoðaltýl-
mýþ fotoðraflarýn renkleri folyo
ile kaplama sýrasýnda daðýldý-
ðýndan, bu tür fotoðraflar
kabul edilmemektedir).

ÝÝþþlleemm  MMaassrraaffllaarrýý::
Her bir nüfus cüzdaný için
deðerli kaðýt bedeli: 2 Euro
Uluslararasý Aile cüzdaný bedeli
(Büyükelçilik /
Baþkonsolosluk'tan aile cüzdaný
düzenlenmesi talep edilirse):
14 Euro

ve gerekli olan belgeler
Evlilik Tescili iþlemleri

AAnnkkaarraa- Türkiye�de kamu
kurum ve çalýþanlarýna yönelik
geniþ kapsamlý tasarruf ve
sýnýrlandýrmalar ön gören bir
genelge yayýnlandý. Genelge
yurtdýþýnda bulunan kamu
kuruluþlarý için de geçerli.

Resmi taþýttan günlük gaze-
teye, telefon görüþmelerinden

resmi törenlere kadar birçok
konuda tasarruf tedbirleri ön-
gören genelge yayýnlanarak
yürürlüðe girdi. Yeni genelge
uyarýnca örneðin memurlar
kendi özel telefon görüþmele-
rini kendileri ödemek zorunda
kalacak ve kamu kurumu tara-
fýndan günlük gazete alýna-
mayacak. 

AAnnkkaarraa-  Maliye Bakanlýðý, 70
YTL'den 15 YTL'ye düþen yurt-
dýþý harcýnýn bilet fiyatlarýna
dahil edileceðini ve böylece
kalýcý hale geleceðini açýkladý.
Buradan gelen paranýn tama-
mýnýn Toplu Konut'a verildiðini
bildirildi.
Maliye Bakaný Unakýtan,
Muafiyetleri ortadan kaldýrdý-
klarý için elde ettikleri toplam
gelirin, en az eskisi kadar ola-
caðýný vurguladý ve þöyle
dedi:�Hatta eskisinden biraz
daha fazla olacak, bu kadar

indirmemize raðmen... Þimdi
hiç kimseye muafiyet yok.
Baþbakan da çýkarken bu
parayý ödeyecek�.

Türkiye dýþýna çýkýþ
harcý kesinleþti: 15YTL

Konsolosluklara �tasarruf
tedbirleri genelgesi� 
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Küresel ýsýnma nedeniyle Tür-
kiye 2040'ta çölleþecek, Kara-
deniz'de çay yerine pamuk yeti-
þecek. Ýlk susuz kalacak iller Ýs-
tanbul, Kocaeli, Ýzmir ve An-
kara olacak. Turistler Akdeniz
ülkeleri yerine serinlemek için
Baltýk ülkelerine akacak. 

KKaarraaddeenniizz''ddee  hhaammssii  ttüükkeenneecceekk,,
ttuurriisstt  BBaallttýýkk  ssaahhiilllleerriinnee  aakkaaccaakk

Küresel ýsýnma nedeniyle
Türkiye 2040'ta çölleþecek,
Karadeniz'de çay yerine pamuk
yetiþecek. Ýlk susuz kalacak iller
Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir ve An-
kara olacak. Turistler Akdeniz
ülkeleri yerine serinlemek için
Baltýk ülkelerine akacak. 
Küresel ýsýnmayla ilgili hazýrla-
nan raporlar, Türkiye'nin 2040
yýlýnda çölleþeceðini, Karade-
niz'de çay ve fýndýk yerine
pamuk yetiþeceðini ve hamsi-
nin soyunun tükeneceðini or-
taya koyuyor. Bilim adamlarýnýn
yýllardýr dikkat çekmeye çalýþtý-
ðý, ancak dünyanýn ve Türki-
ye'nin gündemine bu yýl bir
türlü gelmeyen kýþ nedeniyle o-
turan küresel ýsýnmaya iliþkin
her gün yeni bir rapor açýkla-
nýyor. NASA, Birleþmiþ Milletler,

Avrupa Birliði gibi kurumlar kü-
resel ýsýnmanýn temel nedeni-
nin baþta ABD olmak üzere
sanayileþmiþ ülkeler olduðunu
vurgulayarak, bu konuda bir an
önce önlem alýnmasý gerektiði-
ni belirtiyorlar. Zira, en belirgin
nedeni atmosferdeki karbon-
dioksit (CO2) oraný olan küresel
ýsýnma, sadece canlý türlerinin
yaþamlarýný deðil, küresel eko-
nominin de geleceðini belirle-
yecek. Raporlara göre, Türkiye
2040 yýlýna kadar çölleþecek,
orman yangýnlarý artacak, ta-
rýmsal hastalýklar artacak. 41
ülke içinde 1990 ve 2004 yýllarý
arasýnda karbondioksitartýþý en
yüksek ülke olarak Türkiye gö-
rünüyor. Dünyaca ünlü bilim a-
damlarý tarafýndan hazýrlanan
raporlarda Türkiye ile ilgili bö-
lümler de 'korkutucu bir tablo'
çiziliyor. Buna göre küresel ýsýn-
ma ile birlikte Türkiye'de her yýl
sýcaklýk 0.3 derece artacak. 100
yýl içinde ise ortalama sýcaklýk
40 dereceyi bulacak. Tabi bu da
Türkiye'nin tarýmsal üretimine
aðýr bir darbe vuracak. Kara-
deniz'de çay ve fýndýk yerine pa-
muk üretilecek. Bu süreç ilk ola-
rak Türkiye'nin en büyük illerini

etkileyecek ve Ýstanbul, Kocaeli,
Ýzmir, Ankara susuzluk ile karþý
karþýya kalacak.

KKýýþþllýýkk  eellbbiisseelleerr  vviittrriinnddee  kkaallddýý  
Küresel ýsýnma nedeniyle çizilen
korkutucu tabloyu artýk sokak-
taki insan da bilir oldu. Ocak
ayýnda bahar havasý yaþayan
birçok ülkede kýþ turizmi yapýla-
mýyor, bu sektörde þimdiden
binlerce insan iþsizlik tehdidi
altýnda çalýþýyor. Tekstil sektörü-
nün de gözü havada, çünkü
paltolar, botlar gibi kalýn kýþlýk
ürünler vitrinde müþteri bekliy-

or. Ýþte bilim adamlarýna göre
küresel ýsýnma sonucunda dün-
yayý ve Türkiye'yi bekleyen tehli-
keler: 

NNaassaa::  TTüürrkkiiyyee,,  22004400''ttaa
ççööll  hhaalliinnee  ggeelleecceekk

Nasa'nýn Ortadoðu hakkýndaki
hazýrladýðý rapora göre küresel
ýsýnma önlenemediði takdirde
Türkiye 2040 yýlýnda büyük bir
kýsmý çölleþecek. Rapora göre
Anadolu çölleþecek bölgeler
arasýnda en tehlikeli yerler ara-
sýnda. Kuru kesimlerde yüksek
sýcaklýklarla birlikte orman yan-
gýnlarý ile tarýmsal hastalýk ve
tarým zararlýlarýnda büyük artýþ-
lar görülecek. Türkiye'de her
sene sýcaklýk 0.3 derece arta-
cak. 100 yýl içinde ortalama 40
derece sýcaklýk normal karþýla-
nacak. Daha sýk ve uzun süreli
kuraklýklar olacak. NASA'ya
göre, 2030'da Türkiye'nin bü-
yük bir kýsmý oldukça kuru ve
sýcak bir iklimin etkisine gire-
cek, sýcaklýklar 2-3 derece arta-
cak. Deniz seviyesinin 2030'da
30, 2050-2100 arasýnda da
azami 100 santimetre yüksel-
mesi bekleniyor. Denizlerin yük-
selmesinden en çok kýyý kesim-
ler etkilenecek. Deniz seviyesin-
de yükselmelerle birlikte kýyý
þeridi ve deltalardaki tarým
alanlarý, plajlar ve yat limanlarý,
kullanýlamaz hale gelecek.

Türkiye 2040�ta çöl olacak
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Dünyayý büyük bir tehlike bekliyor! 
YYeerrkküürree  öönnüümmüüzzddeekkii  yyýýllllaarrddaa
oorrttaayyaa  ççýýkkaarrddýýððýý  yyüükksseekk  kkaarrbboonn-
ddiiookkssiitt  mmiikkttaarrýýnnýýnn  üüsstteessiinnddeenn
ggeelleemmeeyyeecceekk..  BBMM  kkaappssaammýýnnddaa
PPaarriiss��ttee  kküürreesseell  ýýssýýnnmmaa  kkoonnuulluu
ttooppllaannttýýllaarr  ddüüzzeennlleeyyeenn  550000
cciivvaarrýýnnddaa  bbiilliimm  aaddaammýýnnýýnn  aaççýý-
kkllaaddýýððýý  rraappoorr  bbuu  ssoonnuuccuu  oorrttaayyaa
kkooyydduu..  BBuunnaa  ggöörree,,  ''''KKüürreesseell  ýýssýýnn-
mmaa  bbeerraabbeerriinnddee  ddaahhaa  ççookk  kkuurraa-
kkllýýkk  ggeettiirreecceekk,,  ookkyyaannuussllaarr  bbiinn  yyýýll
bbooyyuunnccaa  yyüükksseellmmeeyyee  ddeevvaamm
eeddeecceekk..''''  
PPaarriiss-  BM çatýsý altýnda ulusla-
rarasý çevre uzmanlarýnýn katýlý-
mýyla Paris�te düzenlenen top-
lantýnýn sonucu tüyler ürpertici.
Hükümetler arasý Ýklim Deði-
þimi Grubu�nun kuruluþundan
beri açýklanan dördüncü ve en
son rapora göre; �Ýnsanlar çev-
reye ve dolayýsýyla kendi gele-
ceklerine hiç olmadýðý kadar
zarar veriyor�. 

ZZaarraarrýýnn  bbooyyuuttuu  bbüüyyüükk

Rapor ayný zamanda son yýllar-
da insanlarýn çevreye verdikleri
zararýn boyutunu gözler önüne
sermesi bakýmýndan da son
derece önemli. BM�nin bu kap-
samda yayýnladýðý bir önceki
rapor 6 yýl öncesine dayanýyor-

du ve 2001 yýlýnda yayýnlanan
raporda, �sera gazlarý küresel
ýsýnmaya neden olan unsurlar-
dan biri olabilir� ifadesi kulla-
nýlmýþtý. Yeni raporda yer veri-
len detaylar zararýn boyutlarýný
gözler önüne seriyor. 

BBiirrççookk  üüllkkee  ssuullaarr  aallttýýnnddaa
kkaallaaccaakk

Buna göre, sanayi ülkelerinin
ürettiði ve atmosfere zarar
veren sera gazlarý, küresel ýsýn-
mayý tetikliyor ve sera gazlarý
salýnýmlarýnda artýþ olmasa bile,
okyanuslar bin yýl boyunca yük-
selecek. Deniz seviyesinde
2100 yýlý itibariyle bugüne
oranla yaklaþýk yarým metre
artýþ olacak. 

HHaavvaa  ssýýccaakkllýýððýý  aarrttaaccaakk

Bangladeþ'ten Hollanda'ya pek
çok kýyý ülkesi sular altýnda
kalma tehlikesiyle karþý karþýya.
Sera gazý salýnýmlarý ayný oran-
da devam ederse, küresel ýsýn-
ma neticesinde hava sýcaklýklarý
2100 yýlýna kadar beþ buçuk
dereceye kadar artýþ gösterebi-
lecek. Bu binlerce yýldýr iklimde
meydana gelen en dramatik

deðiþiklik olmakla beraber,
uzun süreli ve yoðun sýcak hava
dalgalarýyla daha sýk karþýlaþýla-
caðý anlamýna geliyor. 

SSeell  ffeellaakkeettlleerrii  yyaaþþaannaaccaakk

Ayrýca fýrtýnalar þiddetlenirken,
sel felaketleri sýklaþacak.
Raporda, kutup buzullarýnýn
eriyerek, Antarktika�nýn yok
olabileceði ihtimali üzerinde de
duruluyor. Bilim adamlarýnýn 6
yýllýk çalýþmalarýnýn bir neticesi
olarak ortaya konan raporda
üzerinde en çok durulan konu
sera gazý salýnýmlarý. Uzmanlar

sera gazý emisyonunun mutla-
ka azaltýlmasýný isterken, sera
gazý üreten ülkelerin kendi
üzerlerine düþen görevleri yeri-
ne getirerek bu konuda mutla-
ka önlem alýnmasýný istiyor. Zira
raporla ortaya konan veriler
yerkürenin ve insanlýðýn gelece-
ðinin ne ölçüde tehlikede oldu-
ðunu yansýtýyor. 

EEyylleemm  ppllaannýý  

Konferansla amaçlanan konuy-
la ilgili bir eylem planý hazýrla-
mak. Organizasyonu düzenley-
en eski baþbakanlardan Alain
Juppe hedeflerini þöyle açýklýy-
or:

�Konferansýn hedefi, ekolojiye
yönelik politikalarýn geliþtiril-
mesi ve bu baðlamda BM
bünyesinde insanlýðýn çevre
konusundaki sað duyusunu
temsil edecek bir organizasyo-
nun oluþturulmasýdýr. Þu ana
deðin bu konuda bir güç birliði
oluþturulamadý. Hali hazýrda
500 civarýnda çevre anlaþmasý
ve 18 ayrý uluslararasý çevreden
sorumlu kurum var.� 

Ancak bu çaðrýya Çin ve
ABD�nin kulak asýp asmayacaðý
merak konusu. Zira bu iki ülke
dünya üzerindeki en büyük sera
gazý üreticileri. 
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VViiyyaannaa-  Tirajý günde 290 bin
olan liberal eðilimli Kurier gaze-
tesinin 4 ocak tarihli sayýsýnda
(4.sayfa), yukarýdaki baþlýk al-
týnda yayýmlanan Georga
Schultze imzalý yazýnýn özet çe-
virisi Türkiye`deki aile içi sidde-
tin hala çözülemediði ve utan-
madan Avrupa Birliði�ne havale
edileceði mesajýný içeriyor. Asa-
ðýdaki haber doðru veya abartý
da olsa bu sorunu Avrupa Bir-
liði�nin çözemiyeceði kesin. Zira
þu soruyu sormak gerekiyor: A-
vusturya`da yaþayan Türkler
arasýnda acaba aile içi þiddet
daha mý az? Artýk hanýmlara ve
çocuklara yönelik hakaret et-
me, dövme veya öldürme teh-
ditletri gibi davranýþlarý herkes
biliyor. Buna insanca son ver-
mek gerekmiyor mu?

ÝÝþþttee  hhaabbeerriinn  tteerrccüümmeessii::
Türkiye�deki kadýn haklarý sav-
unucularý aile içi þiddetle müca-
delede tamamen Avrupa�ya
güveniyorlar.
Ýstanbul�daki Marmara Üniver-
sitesi�nde töre cinayetleri konu-
sunda bir doktora çalýþmasý
yapmýþ olan Leyla Pervizat,
��þiddetin yavaþ yavaþ kadýnlara
yönelik insan haklarý ihlali ola-

rak görülmeye baþladýðýný��
söyleyerek, aile içi þiddet ve
kadýn haklarý konusunda özel
bir üniversitede yapýlan iki gün-
lük bir konferansa iþaret ediyor.
Kadýn haklarý savunucusu, avu-
kat Hülya Gülbahar da yirmi yýl-

dan beri Türkiye�deki kadýnlarýn
durumlarýnýn düzelmesi için
çaba harcýyor. Ýstanbul�da bir
bürosu olan Gülbahar, bu
konuda önce bir bilincin oluþ-
masý gerektiðini vurgulayarak,
kadýnlarýn yüzde 71�inin þidde-
te maruz kaldýðýný, yüzde
40�ýnýn fiziksel, yüzde 20�sinin
cinsel þiddet ve tecavüz olayla-
rýnýn kurbaný olduðunu anlatýy-
or. Gülbahar, kadýnlarýn bugü-
ne kadar yaþadýklarý olaylarýn
þiddet olduðunun farkýna var-
madýðýný da sözlerine ekliyor. 

Gülbahar kadýnlarýn baþvurabi-
leceði az sayýdaki danýþma
kuruluþlarýndan biri olan ve 20
yýldan beri hizmet veren Mor
Çatý�nýn da kurucularýndan biri.
Türkiye�de kadýnlara uygulanan
þiddetin hala ciddiye alýnmadý-
ðýndan yakýnan Leyla Pervizat,
gerçi her 50 bin kiþi baþýna bir
kadýn evi açýlmasýný öngören
bir yasanýn çýkarýldýðýný, ancak

eþlerini terkeden kadýnlarýn
namuslu olmadýðý düþünüldü-
ðünden, belediyelerin böyle bir
uygulamaya geçmediðini söy-
lüyor. Türkiye AB�nin taleplerine
karþýlýk olarak 2005 yazýnda
ceza yasasýnda bir deðiþiklik
yaptý. Yeni Ceza Yasasý evlilikte
tecavüze, cinsel tacize ve baki-
relik testlerine ceza getiriyor.
Namus cinayetleri en az on yýl
cezaya tabi tutuluyor. Ancak
Pervizat yasada namus cinayet-
lerine iliþkin bir hükmün bulun-
madýðýna, yalnýz töre cinayetle-
rine yer verildiðine iþaret ediyor.
Pervizat bu cinayetlere töre
cinayeti etiketi yapýþtýrýlarak,
sorunun bir ��Kürt meselesi��
yapýlmak istendiðini söylüyor ve
AB�nin Türkiye�yi namus sözcü-
ðünü içeren bir hüküm daha
eklemeye zorlamasý gerektiðini
belirtiyor. Pervizat yeni yasalarýn
buna raðmen ileriye doðru atýl-
mýþ ��büyük bir adým�� olduðu-
nu da kabul ediyor.

BBuu  rreezzaalleett  kkaarraallaammaa  hhaabbeerrii  TTüürrkkiiyyee`̀ddeenn::

�Türk kadýnlarý ümitlerini AB�ye baðlýyormuþ�
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TCK�nýn 301. maddesi ve
Avrupa�daki benzerleri

AAnnaalliizz//  BBiirrooll  KKýýllýýçç  
Türkiye�de TCK 301 maddesi
çok büyük tepki görüyor ve bu
madenin kaldýrýlmasý, bunun
ifade özgürlüðüne ters olduðu
ve AB�de böyle kanunlar olma-
dýðý sýk sýk dile getiriliyor. 
Türkiye Cumhuriyeti Adalet
Bakanlýðý, yaptýðý bir araþtýrma
ile AB ülkelerinde de TCK�nýn
301. maddesine yakýn madde-
ler bulunduðunu ifade etti. Bu-
na göre tartýþma konusu olan
ifade özgürlüðüyle ilgili 301.
maddenin benzerlerinin uygul-
anmasý sonucu Almanya�da 72,
Avusturya�da 1, Ýtalya�da 107,
Hollanda�da 419 mahkumiyet
kararý çýkmýþ. Bu satýrlarýn sahi-
bi her türlü fikri özgürlüðe evet
ama fikri özgürlük adý altýnda
hakaret, aþaðýlama ve küfür
etmeye doðru bulmayanlar sa-
fýndadýr. Þimdi ilgili maddeye
bir bakalým:

TTCCKK  MMaaddddee  330011::  
(1) Türklüðü, cumhuriyeti veya
Büyük Millet Meclisini alenen
aþaðýlayan kiþi, altý aydan üç
yýla kadar hapis cezasý ile ceza-
landýrýlýr.
(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
metlerini, Devletin yargý organ-
larýný, askeri veya emniyet teþki-
latýný alenen aþaðýlayan kiþi, altý
aydan iki yýla kadar hapis ceza-
sý ile cezalandýrýlýr.
(3)  Türklüðü aþaðýlamanýn ya-
bancý bir ülkede bir Türk  va-
tandaþý tarafýndan iþlenmesi
halinde, verilecek ceza üçte bir
oranýnda arttýrýlýr.

(4)   Eleþtiri amacýyla yapýlan
düþünce açýklamalarý suç sayýl-
maz.

Þimdi TCK�nýn 301. maddesinin
ve AB�deki maddelerin benzer-
liklerini ya da farklýlýklarýný daha
yakýndan inceleyelim:
Yurt içi ve dýþýnda kaldýrýlmasý
amaçlanan ve en çok eleþtiriye

neden olan, § 301. maddenin
"Türklüðü... alenen aþaðýlayan
kiþi..." ibaresidir. AB ülkelerinde
buna benzer bir ifadeye sadece
Ýtalyan Ceza Yasasý�nda rastlan-
maktadýr. ("Ýtalyan milletine
hakaret...") Alman, Avusturya
ve Hollanda yasalarýnda Al-
manlara, Avusturyalýlara veya
Hollandalýlara hakaret madde-
sine rastlayamýyoruz.
Diðer önemli bir husus ise  Al-
man Ceza Hukukunda var olan
�Barýþa ihanet�, �ihanet� ve
�demokratik devlet düzeninin
tehlikeye girmesi� gibi madde-
leri 2. dünya savaþýndan sonra
Nazilerin hortlamasýndan kor-
kulduðu için konuldu. Avus-
turya için de ayný neden söz ko-
nusudur.

301. Maddenin ilgili bölümü
hariç Cumhuriyeti ve Devlet ku-
rumlarýný aþaðýlayan bölümleri-
nin benzerlerine ise Avusturya
dahil birçok AB devletlerinde
rastlýyoruz.  

Ýþte bu maddelerden örnekler:
Alman Ceza Kanunu�nun
90.madde �Devlet baþkanýna
hakaret�, 90-a maddesinde
�Devlete ve sembollere haka-
ret�, 90-b maddesinde �anaya-

sal organlara hakaret� suçlarý
düzenlenmiþtir. Alman Ceza
Kanunu�nun 90-b maddesi �A-
nayasal organlara hakaret� ke-
nar baþlýðýný taþýmaktadýr.
Maddenin birinci fýkrasýnda,
�Her kim aleni bir toplantýda ve-
ya basýn yayýn yoluyla bir yasa-
ma organýna, hükümete veya
Federal Anayasa Mahkemesine
veya onun üyelerinden birine,
bu sýfatýndan dolayý ve devletin
itibarýný zedeleyecek þekilde ha-
karet ederse bu þeklide Federal
Almanya�nýn varlýðýný ve anaya-
sal düzenine yönelirse, 3 aydan
5 yýla kadar hapis cezasý ile
cezalandýrýlýr� deniliyor.

Avusturya Ceza Kanunu�nun
248.maddesi �devlet ve onun
sembollerini aþaðýlama� kenar
baþlýðýný taþýmaktadýr. Avustur-
ya Ceza Kanunu�nun 248.mad-
desinde Avusturya Cumhuriyeti
ve onu oluþturan eyaletlerin
birisine kötü niyetle ve toplu-
mun geniþ bir kesimi tarafýn-
dan idrak edilmesi koþuluyla
hakaret edilmesi cezalandýrýl-
mýþ, bundan baþka Avusturya
Cumhuriyetinin bayraðýna,
amblemlerine ve milli marþýna
hakaret, küçük düþürme ya da
kötüleme eylemleri suç olarak

düzenlenmiþtir.
Ýtalyan Ceza Kanunu�nun
290.maddesi �Cumhuriyete,
anayasal kurumlara ve askeri
kuvvetlere karþý hakaret, hor
görme, sövme, baþlýðýný taþý-
maktadýr. Anýlan maddeyle a-
çýkça cumhuriyete, yasama
meclislerine, hükümete veya
anayasa mahkemesine veya
adli düzene hakaret cezaland-
ýrýlmýþtýr. Yine Ýtalyan Ceza
Kanunu�nun 291�inciddase �Ý-
talyan milletine hakaret, aþaðý-
layýcý söz, sövme� kenar baþlýðý-
ný taþýmaktadýr.

Hollanda Ceza Kanunu�nun 92
ve devam maddelerinde �devle-
tin güvenliðine karþý suçlar�
düzenlenmiþ, yine 111 ve deva-
mý maddelerinde �kraliyete
karþý suçlar, 131 ve devamý
maddelerinde ise kamu düzeni-
ne karþý suçlar düzenlenmiþtir.
Bu çerçevede 111.maddede
�krala hakaret etmek�, 113
maddede �aþaðýlayýcý yazýlar
daðýtmak�, 131.madde �suç
iþlemeye tahrik�, 132.maddede
�tahrik edici yazýlar daðýtmak�
137�inci maddede, �bir grup in-
saný aþaðýlamak, 137�inci mad-
desinde �nefrete teþvik etmek�
suçlarý düzenlenmiþtir
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ADD Halkoyunlarý Ekibi�ne ödül

BBuu  yyýýll  bbeeþþiinncciissii  ddüüzzeennlleenneenn
VViiyyaannaa  UUlluussllaarraarraassýý  FFoollkklloorr  FFeess-
ttiivvaallii  2277  OOccaakk  22000077  ttaarriihhiinnddee
yyooððuunn  iillggii  aallttýýnnddaa  ggeerrççeekklleeþþttii..
FFeessttiivvaall  ��bbiirrlliikkttee  ggüüççllüüyyüüzz��    sslloo-
ggaannýýyyllaa  ggeerrççeekklleeþþttiirriillddii..

AAvvuussttuurryyaa- Hýrvat Kültür
Derneði�nin organize ettiði 5.
Uluslararasý Folklor Festivali`ne,
Avusturya, Hýrvatistan, Bosna &
Hersek ve Türkiye�nin halkoy-
unlarý ekipleri katýlarak farklý u-

luslardan oluþan yüzlerce izleyi-
ciye birbirinden güzel danslarý-
ný sergilediler.

Festival açýlýþýnda, Avusturya
Parlamento milletvekili Dr.
Elisabeth Hlavac ve Viyana Be-
lediyesi Kültür Dairesi�nden
(MA-7) Dr. Haydar Sarý�nýn bu
gibi organizasyonlarýn arkasýn-
da durduklarýný ve böyle etkin-
liklerin hep desteklenmesi gere-
ktiðini belirttiler.

Festivale katýlan 8 ekip arasýnda
bulunan NÖ-Neunkirchen ADD
Halkoyunlarý Topluluðu sergile-
diði Artvin yöresinin oyunlarý ile
üçüncü oldu.

Festivalde birinciliði Bosna &
Hersek Cumhuriyeti`nden KRE-

SEVO Halkoyunlarý Ekibi ve
ikinciliði  Hýrvatistan`dan
GRANCICA Halkoyunlarý Toplu-
luðu elde etti. Geçen seneki
festivalde Viyana Ege Kültür
Merkezi Zeybek oyunlarý ile
Bolivya Halkoyunlarý 3. olmuþ-
tu.

Yeni hizmet merkezi faaliyete
giren "Wonder", Uluslararasý
Öðrenci Faaliyetlerini Destek-
leme Derneði,  yeniden yapý-
lanma sürecine girdi. Bu se-
beple yeni bir �Wonder logo-
su� için bir yarýþma düzenley-
en Wonder konu ile ilgili bir
açýklama yaptý. Wonder�in
yaptýðý açýklamada �geliþen
vizyonumuza paralel olarak
logomuzu yenileme gere?i
duyduk. Bu anlamda  logo-
muzu belirlemek için bir yarýþ-
ma düzenliyoruz.� denildi.
Çalýþmalarýn Teslimi:
Çalýþmalar zarar görmeyecek
þekilde paketlenerek posta ile
veya elden, email olarak 5
Mart 2007 saat:18.00'a ka-
dar Wonder Yarýþma Sekreter-
liði�ne ulaþtýrýlmasý gerekmek-
tedir. 
Ýletiþim: Kreitnergasse 4-6 
1160 Wien 
Tel : +43 (676) 88779374 
E-posta : logo@wonder.at

Wonder�den 
logo yarýþmasý

Windows Vista piyasaya çýktý
MMiiccrroossoofftt  ,,WWiinnddoowwss��uunn  ssoonn
ssüürrüümmüü  ��VViissttaa��yyýý��  bbüüyyüükk  bbiirr
ttaannýýttýýmm  kkaammppaannyyaassýý  iillee  ppiiyyaassaayyaa
ssuunndduu..    YYeennii  iiþþlleettiimm  ssiisstteemmiinniinn
3300  OOccaakk  ppaazzaarrtteessii  ggüünnüü  1177
ddiillddee,,  7700  üüllkkeeddee  ssaattýýþþýýnnaa  bbaaþþ-
llaannddýý..  

Windows Vista Home
Premium, Windows Vista
Home Basic, Windows Vista
Business ve Windows Vista
Ultimate adlarý altýnda 4 farklý

sürümü olan iþletim sisteminin
fiyatlarý 85 ile 550 Euro arasýn-
da deðiþiyor. Ancak Avrupa�da
þimdilik sadece Windows Vista
Home Basic ve Windows Vista
Business sürümleri satýþta.
Windows Vista�dan bir gün
sonra yeni ofis uygulamalarýný
da piyasaya süren Microsoft,
Office Home and Student
2007, Office Standard 2007,
Office Small Business 2007,
Office Professional 2007 ve

Office Ultimate 2007 adlarý
altýnda 5 yeni program sundu.
Ayrýca iþletim sistemine eklenen
özel programlar aracýlýðýyla bil-
gisayar korsanlarýna karþý bir
güvenlik duvarý da sunuluyor.
Bunlarýn yanýnda kullaným
kolaylýðý, çok yönlü multi-
media uygulamalarý, yeni oyun-
lar gibi özelliklere sahip.  Bun-
lara karþýlýk Windows Vista�nýn
birçok güvenlik açýðýnýn bulun-
duðundan bahsediliyor. 
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AB ile Türkiye Millet Meclisine sorulmadan hiç bir tam üye ülkenin tam 
üye olmadan imzalamdýðý Gümrük Birliði Anlaþmasý�nýn zararýna 

Türkiye daha ne kadar katlanacak? Örnek: 2006�de dýþ ticaret açýðý 50 Milyar Avro. 

AAnnaalliizz  // BBiirrooll  KKýýllýýçç::
Sabah Gazete�si Baþyazar�ý
Mehmet Barlas 4 Þubat 2007
tarihli yazýsýnda þöyle diyor:
�Mesela Gümrük Birliði Ant-
laþmasý var oldukça, liman ve
havaalanlarýný sonsuza kadar
Kýbrýs Rumlarýna kapalý tuta-
mazsýnýz. Bu sorun var oldukça
da AB üyelik müzakereleri iler-
leyemez� 
Sayýn Mehmet Barlas�ýn  bu fi-
kirleri ile ilgili iki soru sormak
istiyoruz: 

Birincisi; kendi gücümüzü bil-
mek aklimizin kanýtý ise þu
sorunun cevabý çok önemli: 1
Ocak 2007 tarihinde Türki-
ye�nin Rumlara limanlarýný aç-
masý problemi kendi gücümü-
zün ne kadar olduðunu bilme-
diðimizden mi yoksa 5 Mart
1995 imzalanan ve 1 Ocak
1996 tarihinde  TBMM�ye so-
rulmadan yürürlüðe sokulan ve
Türkiye�yi AB�ye karþý büyük bir
yükümlülük altýna sokan ama
ayni büyüklükte de bir yetkisiz-
lik anlamýna gelen  bu sömürü-

ye zamanýn siyasileri ve çýkar
gruplarý tarafýndan halkýn ade-
ta kandýrýlarak sebep olmasýn-
dan mýdýr ? 
Ýkincisi; hani  Baþbakan Çiller ve
yardýmcýsý Karayalçýn ve dalka-
vuklarýna göre Türkiye 1 Ocak
1996 tarihinde AB ile Gümrük
Birliðine girerse 1999 yýlýnda
tam üye olacaktý? Bu durum
kendi gücümüzü ne kadar �bil-
mediðimizin� ve bu anlamda
ne kadar da  akýllý �olmadýðýmý-
zýn� kanýtý deðil midir? Yoksa
Kur�an-ý Kerim�in Yunus Sü-
resinin 100. Ayeti�nde geçen
�Aklýný çalýþtýrmazsan üzerine
pislik býrakýrým� öðüdünün bir
sonucu olarak   Hakk  Gümrük
Birliði anlaþmasýnda aklýný kull-
anmayan Türklerin üzerine sim-
di çok basit olarak mesela Kýb-
rýs Rumlarýna limanlarýný aç pis-
liðini mi atýyor ? Peki aklýmýzý
çalýþtýrýp kendimize neden
�niçin� diye sormuyoruz. AB
kaba bir þekilde tam üyesi
olmayan bir ülke olan Türkiye
Cumhuriyeti�ne karþý nasýl, bir
sömürgesine emir verir gibi

Rumlara aç limanlarý diyebiliyor
ve hatta Türkiye�nin tam üyelik
müzakerelerini kýsmen durdu-
rabiliyor? Neden kimse  sor-
muyor? Eðer zamanýn þaibeli
Baþbakaný Çiller  ve  yardýmcýsý
Karayalçýn tarafýndan Türkiye
adýna  AB ile,  AB�ye tam üye o-
lacaðýz diye TBMM�ye sorma-
dan ve tartýþtýrmadan  Gümrük
Birliði anlaþmasý imzalanma-
saydý,  AB   Türkiye�ye, � Rumla-
ra limanlarýný aç� diye emir ver-
ebiliri miydi? Burada demek ki
Türkiye�nin  baþý Gümrük Birliði
anlaþmasý ile belada.

Konuyu þimdi AB�ye sonradan
üye olan Doðu Avrupa ülkeleri
açýsýndan ele alalým:  
Niye mesela Macaristan, Slo-

vakya, Çek Cumhuriyeti ve di-
ðer 10 eski doðu bloku ülkesi
1. Mayýs 2004 tarihinde AB�ye
tam üye olmadan AB ile
Gümrük Birliðine daha önce-
den anlaþma yaparak girme-
miþtir? Gümrük Birliði tam üye
olmadan o kadar ballý ise niye
onlar ilk önce tam üye olana

kadar AB ile sadece serbest
ticaret anlaþmasý yapmýþtýr?
Çünkü böylece bunlar  güm-
rüklerini koruyacak ve üçüncü
bir ülke ile anlaþmalarýna
AB�nin baþkenti Brüksel�den
karýþan olamayacaktý da onun
için. Türkiye þu anda dýþ ticaret
politikasýný AB�nin çýkarlarýna
ters yapamaz.. AB ise Brük-
sel�de kendisine tam üye olan
ülkelerin çýkarlarýný koruyor. Her
ülkeden, o ülkenin çýkarlarýný
korumak için AB mercilerinde
temsilciler bulunuyor.  Türkiye
ile ilgili verilen kararlarda ise
Türkiye�nin söz hakký yok.
Çünkü Gümrük Birliði anlaþma-
sýna göre AB�ye üye olan ülke-
ler ile AB�nin imzaladýðý her
anlaþma ile  AB�nin üçüncü ül-
keler ile yaptýðý tüm anlaþmala-
rý Türkiye uygulamakla yüküm-
lüdür.  Türkiyeli yatýrýmcýlarýn
kendi gümrüklerinde Gümrük
Birliði Anlaþmasý sebebiyle çek-
tiði iþkence de cabasý. Artýk þu
soruyu sormak gerekmiyor mu:
Türkiye daha ne zamana kadar
tek taraflý verecek?  

AB�nin Türkiye�ye Gümrük Birliði oyunu!
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Bilgisayar baðýmlýlýðý
sosyal hayattan uzaklaþtýrýyor

BBiillggiissaayyaarr  bbaaððýýmmllýýllýýððýýnnýýnn  ggeennçç-
lleerriinn  aassoossyyaall  yyeettiiþþmmeessiinnee  yyooll
aaççttýýððýý,,  bbuu  nneeddeennllee  ggeennççlleerrii  bbiill-
ggiissaayyaarr  bbaaþþýýnnddaann  ççeekkeecceekk  aalltteerr-
nnaattiiff  uuððrraaþþllaarr  bbuulluunnmmaassýý  ggeerreekk-
ttiiððii  bbiillddiirriillddii..
Çukurova Üniversitesi Týp Fa-
kültesi Psikiyatri Anabilim Dalý
Öðretim Üyesi Prof. Dr. Meh-
met Ünal, çaðýn teknolojisi In-
ternet�ten faydalanmayý her
çocuk ve gencin bilmesi gerek-
tiðini, ancak bilgisayar baþýnda
geçirilen zamanýn dozu kaçýrýl-
dýðýnda fayda yerine zarar ver-
diðini belirtti.

Prof. Dr. Ünal, "Ergenlik döne-
minde çeþitli ruhsal ve fiziksel
deðiþimler yaþayan zamane
gençliði maalesef bilgisayar ba-
þýnda asosyal, içine kapanýk,
çevresiyle iletiþim kuramadan

yetiþiyor. Bu durumdaki çocuk-
lar ilerde daha fazla ruhsal so-
run yaþýyor" dedi.

Topaç, sek sek, saklambaç, kör
ebe gibi oyunlarý bilmeden yeti-
þen kent gençlerinin boþ zam-
anlarýnýn neredeyse tamamýna
yakýn bölümünü Internet baþýn-
da geçirdiðine dikkati çeken
Prof. Dr. Ünal, þunlarý söyledi:

"Bilgisayar oyunlarý ve Internet,
olumlu etkisinin yanýnda gerçe-
klik sýnýrlarýný bozmak, saldýr-
ganlýðý özendirmek gibi sakýn-
calarý da getirdi. Internet baþýn-
da geçen zaman arttýkça genç-
ler gerçek dünyadan adeta
kopuyor, asosyalleþiyor. Çocuk-
luklarýný bile yaþayamayan yeni
nesil Internet yüzünden ailesin-
den bile kopuyor."

''AAiilleelleerr  bbaaþþllaannggýýççttaa
ggöözz  yyuummuuyyoorr''

Internet baþýnda saatlerce
kalan çocuk ve gençlere baþ-
langýçta ailelerinin de göz yum-
duðunu belirten Prof. Dr. Ünal,
þunlarý kaydetti:

"Çünkü, çocuk evde bilgisayar
baþýnda oturdukça ailesinin
gözü önünde oluyor, dýþarýda
edinebileceði kötü arkadaþlar-
dan da uzak kalýyor. Oysa bir de
madalyonun öteki yüzü var. O
da Internet�te çocuklarý þidde-
te, uyuþturucuya, intihara yada
yanlýþ arkadaþlara yönlendiren
sitelerin varlýðýdýr. Bir de intiha-
rý özendiren sitelere girip chat-
ler yapmaya baþladýðýnda, yan-
lýþ arkadaþ grubuna adým atmýþ
demektir."

Prof. Dr. Ünal, ailelerin
Internet�teki tehlikeyi fark ettik-
lerinde önlem alma yoluna git-
tiklerini ifade ederek, "Ancak bu
önlem alýnýrken gençlerle doð-
ru iletiþim kurmak gerekiyor.
Çünkü en ufak bir yanlýþ yakla-
þým onlarý intihara kadar sürü-
kleyen sonuçlar doðurabiliyor"
dedi.

Çocuða baský yapmadan onu
bilgisayar baþýndan kaldýrma-
nýn yollarýnýn aranmasý gerekti-
ðini, bunun en geçerli yolunun
da spor olduðunu kaydeden
Prof. Dr. Ünal, þöyle devam etti: 
"Sosyal çekiniklik içindeki içine
kapanýk, gülmeyi unutmuþ
gence sevgi dolu bir bakýþ,
güler yüz, tatlý birkaç söz
yaþamsal manevi gýdalardýr.
Ailece televizyon izlemeyen,
misafirliðe gitmeyen, Inter-
net�teki sanal arkadaþlarýyla ye-
tiþen gençleri bilgisayar baþýn-
dan çekecek alternatif uðraþlar
bulunmalý. Bu uðraþlarýn en
doðru seçeneði de spordur.
Çünkü, spor kiþiyi katýlýmcý ve
sosyal kýlar. Yüzme, basketbol,
tenis, jimnastik yada çocuðu il-
gi duyacaðý herhangi bir spor
alanýna yada müzik kurslarýna
yönlendirmek en doðru seçe-
nek olur."

YYVVGG 7766  SSuuddookkuu  ççöözzüümmüü
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Uzun senelerdir önce Viya-
na�da daha sonra Avusturya
genelinde Uzakdoðu sporlarý
üzerine eðitim veren Aslan-do
Spor Merkezi 3. dönem kuþak
þölenini 11 Þubat tarihinde
10. Viyana�daki Atip binasýnda
kutladý. Yaklaþýk 1000 davetli-
nin katýldýgý ve cok sayýda seç-
kin misafirin de hazýr bulundu-
ðu þölende yapýlan þovlar göz
kamaþtýrdý. Aslando Federas-
yon Baþkaný Mikail Çetiner
bize þunlarý söyledi: �Ýstediði-
miz ve uzun süre çalýþmasýný
yürüttüðümüz bu þölen günü-
nün bu kadar iyi ve katýlýmýn
bu kadar çok olmasý beni cok
mutlu etti. Bizim Avusturya
genelinde 9 þubemiz var. Hep-
sinde de kuþak sýnavý yapýldý.
Bugün 31 katýlýmcýmýz bir üst

kuþaða geçme imkaný buldu.
Þölenimize Büyükelcimizi tem-

silen Müsteþarýmýz katýldý.
Onun yaný sýra sivil toplum

örgütleri ve Atip Eðitim sor-
umlusu da bizi onurlandýrdý.�

Aslan-do �dan 
Mükemmel Tören

Uzun Senelerdir Rennweg�te
faliyet gösteren �Arcade
Touristik� Ocak ayýndan itiba-
ren Argentinierstraße�de, eski
Esen Reisen�in yerinde faliyet
gösteriyor. Antalya seferleri
üzerine uzman olan Arcade,
bu seneye de iddalý kampa-
nyalarýyla giriþ yapmaya hazýr-
lanýyor. 
Arcade Touristik�in müdürü

Erdal Kasko þunlarý söyledi: �
3. Viyanadaki yerimizi sadece
grup tatilleri için deðerlendi-
recegiz. 4. Viyana�daki yeni
yerimizde ise tüm vatandaþla-
rýmýzýn bütçesine uygun ve
güvenilir hizmeti vermeye
devam edecegiz. Bu ofisimiz-
de uçak biletinin yaný sýra
Tercüme, Digitürk ana Bayiliði
hizmetlerini de verecegiz.� 

Hayýrlý Olsun
Arcade VViiyyaannaa-  Her Pazar bir Belgesel

gösterimi yapýlan AKM�de 21
Ocak tarihinde �Alevi inancý
ve kaynaklarý konulu bir bel-
gesel gösterimi yapýldý.
Program�da TRT�nin 37 daki-
kalýk �Anadolu�nun solan
rengi Semahlar� isimli belge-
seli gösterildi. Program önce-
si ayrýca bir kahvaltý toplantýsý
da yapýldý.  

AKM�den  her
Pazar bir Belgesel

VViiyyaannaa- Þuana kadar Kärtner-
ring 17 numarada bulunan
Vakýfbank merkezini ayný
caddenin karþý tarafýna taþýdý.
15 Þubattan itibaren artýk
Kärtnerring 18 adresinde hiz-
metine devam eden Vakýf-
bank�ýn 4. Viyana�da, Argen-
tinerstrasse üzerinde bulu-
nan þubesi faaliyetlerine
devam ediyor.

Vakýfbank yeni yeri-
ne taþýndý
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Yedi  yýl üç kýzýný eve hapsetti
VViiyyaannaa  �� Linz�de, 53 yaþýndaki
bir annenin, 15, 19 ve 21 yaþla-
rýndaki kýzlarýný 7 yýl ev hapsin-
de tuttuðu ortaya çýktý. Yetki-
liler, Viktoria, Katharina ve Eli-
sabeth adlý kýz çocuklarýnýn dýþ
dünyayla iliþiklerinin bulunma-
dýðýný, tek arkadaþlarýnýn evdeki
fareler olduðunu ve kendi ara-
larýnda bir lisan geliþtirdiklerini
söylediler. 

Avusturya'nýn, orta sýnýfýn
üstündeki bir banliyösündeki
evlerinde, 7 yýl karanlýkta, fare
pisliði içinde ve bir metre yük-
sekliðe ulaþan dýþkýlarýn arasýn-

da yaþam süren kýz kardeþlerin
normal hayata alýþmalarýnýn
mümkün olmayabileceði belir-
tiliyor. Kýzlarýn, babalarýndan
boþanan annelerinin depresyo-
na girmesi üzerine eve hapse-
dildikleri tahmin ediliyor.  

Terapist Waltraud Kubelka,
kýzlarýn psikolojik ve fiziksel
geliþimlerinin çok kötü olduðu-
nu, 21 yaþýndaki en büyük kar-
deþin hiçbir geliþme gösterme-
diðini, uzun süre tek ayaðýnýn
üzerinde durarak yere baktýðý,
bazen de gözyaþlarýna boðul-
duðunu söyledi.

AAvvuussttuurryyaa��ddaa  ttoopplluummssaall  iilleettiiþþiimmssiizzlliikk  aaððýýrr  ssoonnuuççllaarr  ddooððuurruuyyoorr::  

��ÝÝtthhaall  ggeelliinn��  ttrraajjeeddiilleerrii  bbiittmmeekk  bbiillmmiiyyoorr::

AAvvrruuppaa��ddaakkii  iiþþççii  ggööççmmeennii    ttoopp-
lluummuummuuzzuunn  yyüüzzkkaarraassýý  hhaalliinnee
ggeelleenn  ��iitthhaall  ggeelliinn��  ttrraajjeeddiissiinniinn
kkuurrbbaannllaarrýý  ggüünnddeenn  ggüünnee  ççooððaa-
llýýyyoorr..  SSoonnuuççllaarrýý  yyýýkkýýllaann  yyuuvvaallaarr,,
ööllüümm  oollaayyllaarrýý  yyaaddaa  ssookkaaððaa  aattýýll-
mmýýþþ  kkaaddýýnnllaarr  oollaann  bbuu  kkeemmiikklleeþþ-
mmiiþþ  ttrraajjeeddii��nniinn  ssoonn  kkuurrbbaannllaa-
rrýýnnddaann  bbiirrii  1122  aayy  öönnccee
BBuurrdduurr��ddaann  VViiyyaannaa��yyaa  ggeellmmiiþþ
oollaann  2211  yyaaþþýýnnddaakkii  ggeennçç  bbiirr
bbaayyaann  oolldduu..

VViiyyaannaa  �� Avrupa�ya sevgisiz,
aþksýz  ve sýrf evlilik için getiri-
len Anadolu kadýnlarýnýn traje-
dilerine her gün biri daha ekle-
niyor. Sonuçlarý düþünülme-
den yapýlan bu tür evliliklerin
son maðdurlarýndan biri 2006
yýlýnýn baþýnda evlendirilerek
Viyana�ya Burdur�dan getirilen
bir bayan oldu. Yeni Vatan
Gazetesi�ne bildirildiðine göre
Viyana�ya geldikten 6 ay sonra
bu kadýn eþi ve eþinin ailesi ta-
rafýndan sokaða atýldý. Bunun
üzerine zor duruma düþen
kadýný bir çift yanlarýna alarak

bakýmýný üstlendi. Bu arada
vizesi bitmekte olan kadýn eþi
ve ailesi tarafýndan devamlý
�Türkiye�ye sürüleceksin, senin
iþin burada bitti, burada seni
yaþatmayýz� gibi tehditler aldý.
Bütün bu olumsuzluklarýn
etkisi altýnda bir gün dalgýnlý-
kla kýrmýzý ýþýkta karþýdan kar-
þýya geçmeye çalýþan kadýna
bir araba çarptý ve aðýr yara-
landý. Haftalarca komada
kalan kadýn daha sonra terapi
bölümüne alýndý. Þu anda
hastahanede bulunan acýlý
kadýn hastahanedeki dördün-
cü ayýný doldurdu. Eþinden
hiçbir destek alamayan kadý-
nýn annesi de vize problemin-
den dolayý Viyana�ya gelemedi
þuana kadar. Gelebilmesi için
annesinin hesabýnda 2000
Euro göstermesi gerektiði bil-
dirildi. Ancak ailesi bu imkan-
dan yoksun konu ile ilgili hay-
ýrseverlerin yardýmý bekleniyor.
Genç kadýn þu anda Meidling
Unfall Krankenhaus�ta hala
tedavi görüyor.

Burdur�dan Viyana�ya bir kadýnýn evlilik çilesi




