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2:o YeNİLGİDeN SoNRA TüRk GeNçLeRİNe  
PoLİS DAYAĞI AVUSTURYA mecLİSİNDe

Türkiye AvusTuryA yı iki sıfır yenince onuncu Viyanada Türk gençleri dışarı  çıkıp sevinmeye başladı. Viyana'nın 
Reumannplatz ilçesinde 29 Mart günü bir güvenlik kamerasının Video kaydında ele geçirilen görüntüler birçok Viyana 
polisinin abartılı ve orantısız şiddet görüntülerine sahne oldu. Türk gençlerinin adeta portakal suyu çıkarılırmışcasına 
ezilmesi görüntüleri Türk basınının da gündemine geldi. Saldırı bir soru önergesi ile Avusturya  Millet Meclisinde 
gündemine de taşındı.  Yeni Vatan Gazetesi soru önergesini  yayınlıyor. Haberin devamı sayfa  6-7`de. 

ANFRAGE
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da 2012/2013 senesinde açmayı 
düşündüğü belirtildi.  Üniverisite 
yetkilileri Türkçe’nin öğretilmesi-
nin kamuoyunda yaygın  olarak 
inanılan Avusturya’da yaşayan 
Türkler’in uyumuna zarar verece-
ği iddialarına da katılmadıklarını 
belirttiler. Dekanlık yaptığı açık-
lamada Avusturya’da yaşayan 
Türk kökenli göçmenlerin anadil-
lerini sadece konuşmaları değil, 
düzgün bir biçimde okuyup yaza-
bilmenin zarar değil yarar getire-
ceğini, ayrıca Türkçe’nin de bir ya-
bancı dil olarak gün geçtikçe daha 
.çok önem kazandığını belirttiler. 

Türkçe’nin birinci yabancı dil olan 
İngilizce’nin yanısıra Fransızca, 
İtalyanca, Rusça gibi dillerin ara-
sında ikinci yabancı dil olarak 
müfredata dahil edilmek isten-
mesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
da gündeminde yerini aldı. ÖVP’li 
yetkililer böyle bir planın günde-
me geldiğini, ancak net bir ka-
rar alınmadığını ve bu hususun 
da kendileri için bir öncelik ol-
madığını belirttiler.  Gündeme 
gelen bu tartışmalardan sonra 
Avusturya’nın siyasi kanadından 
da farklı kişiler görüş bildirdiler. 

FPÖ genel sekreteri Herbert Kickl 
de eleştiri dozunu daha da yük-
seltti ve şu sözleri kullandı: „Bu 
saftirikler böyle bir şey günde-
me getirecek kadar eğitimsizler 
mi? Herkesin bildiği bir şey var-
sa o da Türkler’in göçmenler ara-
sında uyuma en az yatkın grup 
olduklarıdır. Kendilerinin uyu-
munu sağlamak yerine bir de 
böyle hediyeler sunmak onla-
rın toplumdan uzaklaşıp paralel 
toplum grupları oluşturmaları-
nı sağlamaya giden bir adımdır“. 
Entegrasyondan normalde azın-

lık bir grubun çoğunluğa uyum 
sağlamasını anladığını belirten 
Kickl, Avusturya’da ise bunun 
tam tersi olduğunu iddia etti ve 
Türkler’e Almanca öğretmek ye-
rine İslam Merkezleri ve camiler 
açıldığını sözlerine ekledi. BZÖ’ 
lü Gerald Grosz da bu planı eğitim 
politikasında bir „çılgınlık“ ola-
rak tanımladı ve uyum sağlamak 
isteyen Türkler’in Türkçe’den ön-
ce Almanca ve İngilizce öğrenme-
leri gerektiğini belirtti. 

Grosz bu planın gerçekleşme-
si halinde her Türk öğrencinin 
Almanca ve yabancı dil öğrenme-
yi bırakıp Türkçe Matura ile okul-
dan yırtma yolunu arayacağını 
belirtti. BZÖ kanadından bu pla-
na şiddetle karşı çıkan bir başka 
isim olan BZÖ Eğitim Sorumlusu 
Ursula Haubner de yapılan girişi-
min „son derece yanlış“ olduğu-
nu belirtti ve bu planın „yeni seç-
menler kazanmak“ amacından 
başka bir şey gütmediğini kay-
detti.  Bilim insanları ve akade-
misyenler ise BZÖ ve FPÖ’den çok 
daha farklı görüşleri savundular. 
Viyana Üniversitesi’nden dilbilim-
ci Rudolf de Cilla iki dille büyüme-
nin eğer diller çocuklara düzgün 
öğretilirse çocukların geleceği ve 
zeka gelişimi için mükemmel bir 
fırsat olduğunu belirtti. 

Öğretmenler Sendikası AHS 
Başkanı Gerhard Quin de Türkçe 
öğrenme ile ilgili bir sorunu olma-
dığını ve eğer öğretmenler düzgün 
eğitilirlerse Türkçe dersinin ye-
rinde bir girişim olduğunu belirt-
ti. Quin ayrıca bu işin devlet eliyle 
yapılmasının çocukların bu dille-
ri camiler ve köktendinci yapılan-
malarda öğrenmesinin önüne ge-
çeceğini belirtti. 

Viyana – Avusturya hükümeti-
nin lise müfredatında ikinci 
yabancı dil olarak Türkçe’ye 

yer vermek istemesi, Nisan ayında 
Avusturya’da konuşulan en önem-
li gündem maddelerinden biri ol-
du. Hükümet tarafından henüz 
resmi bir talep açıklanmamış ol-
masına rağmen konu ile ilgili tar-
tışmaların ardı arkası kesilmedi.  
Türk toplumu temsilcilerinden 
bu arada ‚TIK‘ yok.  SPÖ’lü Milli 
Eğitim Bakanı Claudia Schmied, 
konunun Graz Üniversitesi üze-
rinden sadece gündeme geldiğini 
ancak  somut bir planın ortada ol-
madığını belirtti. 

Schmied planın hayata geçiril-
mesi için öncelikle koalisyon or-
taklarıyla görüşülmesi gerekti-
ğini belirtti. Yeni planın sadece 
Türkçe dersini müfreadata sok-
maktan ibaret olmadığını kay-
deden Schmied, Çince gibi baş-
ka dillerin yanısıra Türkçe’nin de 
„liselerdeki ikinci yabancı dil ar-
zının genişletilmesi“ nin sadece 
bir parçası olduğunun altını çiz-
di.  İçişleri Bakanı Maria Fekter ise 

çok yönlülüğün iyi bir şey olduğu-
nu, ancak Türkçe konusunda bazı 
çekincelerinin olduğunu belirtti. 
Fekter vergilerle toplanan parala-
rın Almanca kurslarının çoğalıtl-
ması ve genişletilmesi gibi daha 

hayırlı işlere yatırlabileceğini söy-
ledi. Fekter ayrıca Türkçe’nin diğer 
dillere göre öncelik sahibi olma-
sı gerekmediğinin de altını çizdi. 
Tartışmalar Graz Üniversitesi’nin 
öğretmenlik fakültesinde Türkçe 

öğretmenliği bölümü de açmak 
istemesi ile başladı. Üniversite 
rektörlüğünün „politik olarak 
hayata geçirilmesi zor“ olarak ta-
nımladığı Türkçe öğretmenlik bö-
lümünü uygun şartlar oluştuğun-

ANA DİLİNİZE 
SAHİP ÇIKIN
Birol Kılıç

Avusturya’da liseyi bitirir-
ken Türkçe’nin de  seç-
meli ders olarak   seçil-

mesini tavsiye eden Avusturya 
Eğitim Bakanlığı’na karşı, özel-
likle FPÖ, ÖVP ve BZÖ’den çir-
kin ve aşağılayıcı tepkiler gel-
di. Liseyi bitirirken, Sırpça ve 
Çekçe dillerinin  seçmeli ders 
olarak alınabilmesi yakın bir 
tarihte mümkün kılınırken 
kimse ses çıkarmadı. Burada 
dikkati çekmemiz gereken nok-
ta  Türkçe’nin ilk,ortaokul veya 
lisede ana derslerde alınması 
değil, liseyi bitirme sınavı olan 
Matura sınavında Türkçe'nin 
de mesela Sırpça gibi yaban-
cı dil olarak seçilebilmesi du-
rumu. Türkçe'ye karşı bu aleni 
ve aşağılayıcı düşmanlık niye? 
Korku ve açık düşmanlık.  Artık 
yeter. Kimseden ses çıkmıyor. 

Ama Yeni Vatan Gazetesi ar-
tık yeter diyor ve okuyucula-
rımızı bu konuda hassas ol-
maya ve ana dilleri Türkçe'ye 
sahip çıkmaya davet ediyoruz.  
Avusturya basınında Türk is-
mi ile her hafta bilinçli ve or-
ganize bir şekilde şeytan eşittir 
Türkiye göçmenleri diye özet-
leyebileceğimiz kültürel ırkçı-
lığın daniskası düzenli bir şe-
kilde yapılıyor. Abartı, yalan  
ve kriminalize eden haberler 
sanki tüm Türkiye göçmeni 250 
bin kişi tarafından yopluca ya-
pılıyormuş gibi veriliyor. Hedef 
Türkiye göçmenlerinin kendi 
kimliklerinden, dinlerinden ve 
dillerinden utanmalarını sağ-
lamak. Bu oyuna kimse gel-
mesin. Gelenler çok var. Niye 
Türkiye göçmenlerinden hiç 
kimse medeni bir şekilde sesi-
ni çıkmıyor? Bu konuda bu sa-
tırın yazarı Avusturya basınına 
bel altına inmeden, iddialarını 
ispatlıyarak yapılan  kültürel 
ırkçılık konusunu yirmi yıldır 
ve son olarak Almanca yazıla-

rı ‘Einspruch’ adlı (www.dere-
inspruch.at) Almanca dergide 
afişe etmiş ve   yayınlamıştır. 
Demirden korksaydık zaten tre-
ne binmezdik.  Bizi susturmak 
adına, kısaca kalemimizle me-
denice, aklı ve vicdanı hür bir 
şekilde yaptığımız ve Almanca 
yazılarımızda kaleme aldığımız 
ve defalarca uyardığımız kültü-
rel ırkçılık konusunda doğru-
dan ve dolaylı yoldan yapılan 
düşmanlıkları biliyoruz. 

Bu Avusturya’lı çok yaban-
cısever(!) ve insanseverle-
re(!) destek veren Avusturya 
Partilerinde, derneklerde ve 
basında  daha çok kendi işini 
takip eden zavallı, korkak, bazı 
Türkiye göçmenleri  ne oldum 
delisi olarak ortalıkta hala do-
laşıyorlar. Dil bilimcilerinin 
vardığı ortak nokta şu: Bir göç-
men, anadilini iyi öğrenmez ise 
yaşadığı ülkenin dilini hiçbir 
zaman iyi öğrenemez. Sadece 
bu mu? Hayır. Ayrıca, ana di-
lini iyi öğrenemeyen bir insan 
annesinin dilinden, kimliğin-
den utanır ve kompleks sahi-
bi olur. Peki, siz değerli Yeni 
Vatan Gazetesi okuyucula-
rı, bunu ister misiniz? Hayır. 
Çocuklarımız ile evde mutla-
ka Türkçe konuşalım ve  onla-
rın Türkçe öğrenmesini sağla-
yalım. 

Okulda ve dışarıda onların 
Almanca konuşmasını teş-
vik edelim, zira Almanca ko-
nuşmak buradaki hayatımızı 
idame ettirmemizde ve ileti-
şimimizde hayati önem taşı-
maktadır. Anadil Türkçe´ye 
sahip çıkarak. Kişilikli, komp-
leksi olmayan  bir insan olma-
sını istediğimiz evlatlarımız 
için analarımızın dili olan 
Türkçe, Almanca öğrenmele-
ri için temeldir. Dilimize sa-
hip çıkalım. 

Türkçe´ye karşı bu 
düşmanlık niye? 

Avusturya hükümetinin liselerde ikinci yabancı dil olarak Türkçe’nin de oku-
tulması talebi büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Liseyi bitirme sınavı 
olarak adlandırılan olgunluk sınavı anlamında ‚Matura’da seçmeli olarak 
slav dilleri yanında Türkçe verilmesi uzmanların tavsiyesi.  sPÖ-ÖvP  hükü-
metinin tepkiler karşısında geri adım attığı görüldü. Türkiye göçmenlerinden 
hiç bir dernek ve siyasetçinin medeni cesaret göstererek tepki vermemesi 
tarihe bir not olarak düştü. vatandaşlar ortalıkta Türk toplumunun, islam 
dininin Avusturya’da temsilcisi olarak dolaşan bir takım Dernek, Federasyon 
ve Partilerdeki siyasetçileri sorgulamaya başladılar.  konu hakkında sadece 
yeşillerden efgani Dönmez ve Alev korun´un Türkçe´nin seçmeli ders olması 
konusunda kamuoyunu uyardıkları görüldü. 

spÖ schmied, GERİ ADIM ATTI FpÖ`lü Kickl, DÜŞmanCa KARŞI

BzÖ haider / grosz, DÜŞMANCA KARŞI

Övp, maria Fekter, KARŞI

Yeşiller partisinden efgani Dönmez, 
DESTEKLİYOR
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Türkçe’nin „ikinci yabancı 
dil“ olarak lise müfredatına 
alınması fikri şimdiden bir-

çok Avusturyalı politikacıyı fe-
na halde rahatsız etmiş durum-
da. Bilindiği üzre Avusturya’da 
Gymnasium veya Realschule ad-
lı düz liselere gittiğiniz takdir-
de en az iki yabancı dil öğreni-
yorsunuz. İngilizce Allah’ın emri 
sayılır. İkinci yabancı dil olarak 
neyin seçileceği ise öğrenci-
ye kalmış. Liste oldukça geniş: 
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, 
Rusça, Latince, Sırpça diye uza-
yıp gidiyor. Listede Türkçe yok. 
Ancak bir kişi „Peki olsa fena mı 
olur?“ diyecek oldu, daha orta-
da fol yok yumurta yokken bile 
ortalık birbirine girdi. İlk olarak 
içinde „Türk“, „Türkçe“ anahtar 
kelimesi geçen bilimum cümle-
ye karşı alerjileri olan aşırı sağcı 
BZÖ ve FPÖ fırladılar meydana. 

Türkler ve yabancılar olmasa si-
yaset yapmak için hiçbir sebep-
leri kalmayacak olan, „ Şöyle 
Türkler ile ilgili bir polemik orta-
mı oluşsa da eteğimdeki taşları 
döksem“ diye bekleyen bu kafa-
lar, „Matura’da Türkçe de yaban-
cı dil olarak seçilebilsin“ tartış-
masına balıklama atladılar. 

Biz aynı şeyleri duymaktan bık-
tık, onlar söylemekten bıkmadı-
lar. Duygu sömürüsü, demogoji 
ve laf salatası konusunda üze-
rine olmayan malum popülist 
politikacılar sundukları argü-
manlarla yine kimseyi şaşırtma-
dılar. Bir hafta içinde işitmedi-
ğimiz azar kalmadı desek yeri.  
„Daha Almanca konuşamıyorlar 
ne Türkçesi?“, „Vatandaşımızın 
vergisi, çocuklarımızın rızkı her-
kes Türkçe öğrensin diye çarçur 
mu edilsin? (Avusturya’da vatan-

daşın ödediği vergiler.... diye la-
fa başladınız mı akan sular du-
rur)“, „Bunlar Türkçe öğrenmeye 
başlasın, yakında bütün müfre-
dat Türkçe olsun demeye de baş-
larlar“ basında duyduğumuz ve 
okuduğumuz yorumlardan sade-
ce bazıları.

Üstelik „iki dille büyümek“ ko-
nusunda o kadar da bilimsel 
çalışma varken, bilimadamları 
iki ana dille büyüyen çocukla-
rın daha zeki, daha kolay kavra-
ma ve sorun çözme yeteneğine 
sahip olduğunu bas bas bağırır-
ken, sadece bir plandan ibaret 
bu tasarıya atmaca görmüş kek-
lik gibi büyük bir panik içinde 
tepki vermek nasıl bir refleks-
tir? Bu refleksin ardında „eği-
tim sistemi mükemmel olsun“ 
kaygısı mı vardır, yoksa „Bana 
Türk demeyin fena oluyorum“ 

alerjisi mi? Önce Almanca öğ-
reneceğiz, bu Avusturya’daki 
yaşamımız için bir mecburiyet. 
Ancak özellikle de gençlerimi-
zin sokakta ve televizyonlarda 
duyduklarından ibaret yoz bir 
Türkçe dışında okul içinde ede-
biyatıyla, şiiriyle ve hikayeleriy-
le hem kusursuz okuyup hem de 
yazacak seviyede Türkçe öğren-
melerinin kime ne zararı olabi-
lir? Bundan alınmak ya bir dile 
garezi olmaktır, ya da „Bir lisan 
bir insan, iki lisan iki insan“ sö-
zünü yanlış yerinden anlamış 
olmaktır. 

Eğitim, ögretim ve yabancı dil 
öğrenme gibi hayati önem arz 
eden konuları bile bazı politika-
cıların kendi şahsi emelleri uğ-
runa ne derece kullandıklarını 
görmek vicdan ve sağduyu sahi-
bi olan her insanı derinden yara-
lamıştır. Zira eğitimde amaç bir 
grubun diğeri üzerinde iktidar 
sahibi olmasını değil, özgür dü-
şünceyi toplumun fertlerine aşı-
lamaktır.

VİYANA Belediyesi’ne bağ-
lı MA17 (Entegrasyon ve 
Çeşitlilik Dairesi), “FRÄG 
2011” olarak bilinen ya-
bancılar yasasındaki son 
değişiklikler konusunda 
düzenlediği bilgilendir-
me toplantısına bütün va-
tandaşları katılmaya davet 
ediyor. 

MA 17 Regionalstelle Süd, 
Amtshaus Gudrunstraße 
128 adresinde gerçekleşe-
cek toplantıya katılacak 
vatandaşların kanun deği-
şikliği hakkındaki sorduğu 
sorular uzmanlar tarafın-
dan yanıtlanacak. Toplantı, 
bu hizmetten bütün vatan-
daşlarımızın faydalanabil-
mesi amacıyla 11 Mayıs, 6 
Haziran ve 14 Haziran ol-
mak üzere üç farklı tarihte 
saat 18.00’de ve aynı adres-
te gerçekleştirilecek.

Yeni Yabancılar 
Yasası konusunda 

bilgilenelim

Barış  Aras 

Kepek genelde sıcak ve so-
ğuğa sık maruz kalındı-
ğında görülür. Kepeği ön-

lemek için saç derisine gerekli 
bakımı yapmak gereklidir çünkü 
ciltte kızarıklık ve kaşıntıya ne-
den olur.

KEPEğİ öNLEMENİN YOLLARI:

• Güneş ışığı kepeğe iyi gelmek-
tedir ancak fazlası da zarardır. 
Sabahın erken saatlerinde güneş-
te bir süre oturabilirsiniz. Çünkü 
gün ışığındaki D vitamini saç dip-
lerinize iyi gelecektir.

• Saç şekillendiricilerin aşırı kul-
lanımından kaçının. Boya, sprey 
ve jöle gibi bu maddeler saçlarını-
za ve diplerine zarar verir.

• Sık aralıklarla fön çekme ve düz-
leştirme de kepek oluşumuna ne-
den olur.

• Protein, vitamin ve mi-
neraller açısından zengin 
bir beslenme düzeni ter-
cih edin. Kepeğin önlen-
mesinde özellikle yeter-
li miktarda çinko almak 
çok önemlidir.

• Saç derinizin temizliği 
kepek oluşumunda çok 
önemli bir rol oynar. Eğer 
saçlarınızı düzenli olarak 
yıkamazsanız zararlı kim-
yasallar ve toz saç derini-
ze yapışacak ve kepeğe 
neden olacaktır. Haftada 

en az 2 kez saçlarınızı bakım yapa-
rak yıkayın.

• Stres kepeğe neden olan diğer 
bir etmendir. Stresten mümkün 
olduğunca uzak durmaya çalışın.

• Aloe veralı ürünler kepeğin azal-
tılmasında size yardımcı olacaktır. 
Aloe vera içeren bir jeli saç derini-
ze sürün ve 15-20 dakika bekletip 
yıkayın. Ardından her zaman kul-
landığınız şampuanı kullanın.

• Aşırı miktarda zararlı kimyasal 
içeren şampuanlardan uzak du-
run. doğal ürünler her zaman da-
ha yararlı olacaktır.

• Yeterli miktarda su içtiğinizden 
emin olun. Su, vücut hücreleriniz-
deki toksinlerin atılmasına ve de-
rinin doğal halini korumasına yar-
dımcı olacaktır.

• Kış aylarında hava fazla kuru ol-
duğu için saçlara ekstra özen gös-
termek gerekmektedir. Saç dipleri-
nize yağ ile masaj uygulayabilir ve 
bakım yapabilirsiniz. 

kepek nasıl önlenebilir?

kepek saç köklerindeki ölü derisinin pul pul 
dökülmesidir. Normal şartlar altında ölü 
hücrelerin koparak ayrılması sıradan bir 
durumdur; ancak bu durum aşırı olduğunda 
kepek sorunu ortaya çıkar. kepeğe neden 
olan pek çok faktör vardır.

KONUK 
YAZAR

Türkçè ye bu 
saygısızlık niye? 
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Viyana'nın Reumannplatz il-
çesinde 29 Mart günü bir gü-
venlik kamerasının Video 

kaydında ele geçirilen görüntü-
ler Viyana polisinin orantısız şid-
det görüntülerine sahne oldu. 
Doğan Haber Ajansı'nın kamu-
oyuyla paylaştığı görüntülerde 

İstanbul'da Avurpa Şampiyonası 
Ön Elemeleri  kapsamında 
Türkiye-Avusturya arasında oy-
nanan ve Türkiye'nin Avusturya 
karşısında 2-0 galibiyetiyle so-
nuçlanan maçtan sonra yaşanan 
olayda, birkaç polis memurunun 
Reumannplatz'da galibiyeti kut-

layan bir şahsı pataklayarak yere 
sermesi ve ellerine kelepçe tak-
ması ve mağduru yerlerde sürük-
lemesi görünüyor. O sırada olay 
mahallinde bulunan Ergün Sert 
adlı gazetecinin çekim yapmak 
istemesiyle olaylar başka bir bo-
yut kazandı. Gazeteci Ergün Sert 

basın kartını polislere göstere-
rek olay mahalline gelmeye ça-
lışırken, polis memurlarının 
kendisinin üzerine eğitimli kö-
peklerini salmak suretiyle ken-
disini olay mahallinden uzak-
laştırmaya ve taciz etmeye 
çalıştıkları görülüyor. 

Viyana Polisinden Türk gençlerine 
sevindikleri için dayak

Avusturya Parlementosu´nda
Türkiye galibiye-
ti sonrası Onuncu 
Viyana´da Türk 
gençleri dışarı  çıkıp 
sevinmeye baş-
ladı. Viyana'nın 
Reumannplatz ilçe-
sinde 29 Mart günü 
bir güvenlik kamera-
sının Video kaydında 
ele geçirilen görün-
tüler birçok Viyana 
polisinin abartılı 
ve orantısız şiddet 
görüntülerine sahne 
oldu.  Türk gençleri-
nin adeta portakal 
suyu çıkarılırmışca-
sına ezilmesi görün-
tüleri Türk basınının 
da gündemine geldi. 
Saldırı bir soru öner-
gesi ile Avusturya  
Millet Meclisinde 
gündemine de 
taşındı. Yeni Vatan 
Gazetesi 
soru önergesini  
yayınlıyor.  

Görüntülerde ilgi çeken bir baş-
ka unsur da, polislerin bu saldı-
rısı üzerine olay yerine yaklaşan 
gazetecinin basın kartını göster-
mesi üzerine polislerin kendisine 
„Avusturya basınından mısın?“ so-
rusunu yöneltti. Daha sonrasında 
gazeteci Ergün Sert'i olay yerinden 
uzaklaştırmak isteyen polis, Ergün 
Sert'i itmeye başladı. Gazetecinin 
„Schub's mich nicht (Beni itme-
yin)“ tepkisine „ O ja, ich schubs' 
dich schon ( İterim)“ diye karşılık 
vermesi de tepki çekti.

Polisin kayıtlara da geçen bu 
davranışı sonrasında Avusturyalı 
milletvekilleri de basın özgürlü-
ğünün ihlali ve orantısız güç kul-
lanımı vuku bulduğu için bir soru 
önergesi yayınladılar. Önergede 
polisten saldırdıkları şahsa han-
gi gerekçeyle saldırdıkları, sal-

dırıya uğrayan şahsın yarala-
nıp yaralanmadığı gibi bilgilerin 
açıklanması istendi. Görev halin-
deki bir polisin faaliyetinin kame-
ra veya fotoğraf yoluyla kaydedil-
mesinin, görevi engellemediği 
müddetçe bir sorun teşkil edip 
etmediği, eğer böyle bir kısıtla-
ma yoksa ilgili gazetecinin neye 
dayanarak engellendiği sorusu 
da yetkililere iletildi. Gönderilen 
soru önergesine karşı polis tara-
fından hala net bir açıklama ya-
pılmamış olması, polisin hem ba-
sın mensuplarına karşı bu keyfi, 
saygısız ve saldırgan tavırlarının 
yanlarına kaldığı izlenimi yarattı.

Meclisin de huzuruna sunulan 
çarpıcı soru önergesinde öne çı-
kan belli başlı sorular ise şu şe-
kilde: Polisin işini idame etme-
sine engel olunmadığı müddetçe 

polisin iş başındaki faaliyetleri-
ni fotoğraf veya video kaydı ya-
parak kaydetmeye izin verilmek-
te midir? Eğer verilmemekteyse, 
bu engellemeyi hangi hukuki 
gerekçeye dayandırmaktasınız? 
Eğer verilmektese, ilgili örnekte-
ki gazetecinin bu hakkının elin-
den alınmasına sebep olan un-
sur nedir? Bir polis memurunun 
iş başındayken elde edilen video 
görüntülerinde, kendisine basın 
kimlik kartını gösteren bir gaze-
teciye „Avusturya basınından“ 
olup olmadığını sorduğu görül-
müştür. Akredite gazetecinin uy-
ruğu veya yayın yaptığı basın ku-
ruluşunun bulunduğu ülkenin 
işini yapan bir memurun dav-
ranışı üzerinde ne gibi bir etkisi 
olabilir?

Aynı video görüntülerinde „Beni 
itmeyin“ diyen bir gazeteciye 
„İterim“ diye karşılık veren polis 
memurları görülmüştür. Acaba 
polis memurlarının basın men-
suplarını itip kakma hakkı var 
mıdır ve bunu da gururlu bir şe-
kilde onaylama yetkisi var mıdır? 
İlgili polis memurunun gazeteci-
ye karşı olan tutumunu meşru ve 
olağan karşılamakta mısınız?

Basın mensubu ifadesinde polis 
köpeklerinin bir tanesinin ken-
disini olay mahalline yakınlaştır-
mamak amaçlı olarak havlayarak 
korku ve tedirginlik saldığını be-
lirtmiştir. Sizin bilgilerinize göre 
bu iddia doğru mudur? Eğer bu 

iddia doğru ise silah kullanım 
hakkı düzenlemelerinin 10. mad-
desinde bahsi geçen silah kulla-
nım ön koşullarının bir ihlali söz 
konusu mudur?

Bahsi geçen videoda, olaya mü-
dahale eden bir polis memuru-
nun gazetecinin basın mensubu 
olduğuna dair  açıklamalarından 
sonra „Ja, ja die Presse von oben“ 
şeklinde cevap verdiği duyul-
maktadır. Gazeteciye karşı bu iğ-
neleyici ve sarkastik tavır Viyana 
Polisi'nin gazetecilere karşı stan-
dard tavrı mı sayılmaktadır, yok-
sa ilgili polis bir „istisna“ mıdır?

Milli Savunma Bakanlığı'nın ve-
ya Viyana Polisi'nin gazeteci-
nin şikayetleri üzerine şu ana 
kadar bir tepkisi olmuş mudur? 
Olmuşsa bu tepki nedir? Bahsi 
geçen gazetecinin Milli Savunma 
Bakanlığı'na ve Viyana Polis 
Teşkilatı'na teslim ettiği itiraz di-
lekçesi incelenmiş ve gereği dü-
şünülmüş müdür? Eğer öyleyse 
ne gibi yaptırım kararı alınmış-
tır? Eğer analiz edilmediyse bu-
nun sebebi nedir? „Büro für be-
sondere Ermittlungen“ adlı özel 
şikayetleri ve dilekçeleri değer-
lendiren ve sorunlu memur dav-
ranışları karşısında yaptırım 
uygulayan bu daire devreye so-
kulmuş mudur ve ilgili şikayet ile 
ilgilenmiş midir? Eğer öyleyse bu 
konuda ne gibi bir sonuca varıl-
mıştır? Eğer devreye girmemişse 
bunun sebebi nedir?



9NİSAN 2011 SAYI 122 • YeNİ VATAN HABER

Holdingzedeler ilgili makamlardan yürüyüş iznini 
Ankara Valiliği'nden aldılar ve 7 Mayıs Cumartesi gü-
nü Ankara Toros Sokak'da toplanıp protesto yürüyü-

şü yapmayı kararlaştırdılar. Saat 13:00'dan 15:00'a kadar süre-
cek olan mitingde toplanacak olan Yimpaşzede protestocular 
Apdi İpekçi Parkı Toplantı Alanı'na yürüyecekler.  

Bir buçuk sene gibi uzun ve meşakatli çalışmalar sonucun-
da miting gün ve tarihi holdinlerine engellemelerine rağ-
men sonunda alındı. Yapılan görüşmelerde parti grup baş-
kan vekillerinin de protestocuları desteklediği belirtildi. 
Büyük bir çoğunluk sağlanarak haklarını aramayı düşünen 
Yimpaşzedeler bütün Yimpaşzedelerin ve yakınlarının ken-
dileriyle dayanışma içinde olması ve aralarına katılması çağ-
rısı yaptılar. 

Bilindiği üzere Yimpaş Holding Almanya ve Avusturya'da ya-
şayan birçok gurbetçi vatandaşımızı kazanç vaadiyle dolan-
dırmış, iç ettiği paralarla birlikte iflasını açıkladıktan sonra da 
yargı süreci başlamıştı. Geniş bilgi için kamuoyunun dikkati-
ne Internette şu sayfalar sunuldu.

www. yimpaszedeler.com.com 

Yimpaşzedeler 
Ankara'da 
toplanıyor

Tarih 7 mayıs
Yer Ankara

Toros Sokak
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Viyana –  FPÖ 
Genel Sekreteri 
Herbert Kickl, 

Anayasa Hukukçusu 
B e r n d - C h r i s t i a n 
Funk’un bugünkü 
açıklamalarını yorum-
ladı. Funk, en az üç 
kuşaktan beri ülkede 
yaşayan ve kendi dil 
ve kültürünü korumuş 
olan göçmen grupla-
rının, azınlık statüsü 
kazanabileceğini söy-
lemişti. Funk lise bi-
tirme sınavında Sırpça 
dilinin bile  seçme-
li olması karşısıdnda 
Türkçe diline düşman-
ca açıklamalar karşı-
sında aslında Türkiye 
göçmenlerin son el-
li yıldır üç nesil Avustueya’da ol-
duğunu ve hatta dördüncü ne-
silin Avusturya’da yaşadığını ve 
Azınlık statüsünün ilerde Türkite 
göçmenleri için olduğunun al-
tını çizmesi FPÖ’den tepki çek-
ti. Bu açıklamayı tamamen yanlış 
bir sinyal olarak gören FPÖ Genel 
Sekreteri aşırı Türk düşmanı açık-
lamaları ile tanınan Kickl; “İnsan 
hayal âleminde çok fazla gezince, 
bu tür garip düşüncelere varıldığı-
nı görmek da şaşırtıcı olabiliyor. 
Bununla birlikte göçmenleri açık-
ça entegre olmamaya davet etmiş 
oluruz” dedi.   

Kickl ayrıca bu fikrin tabii ki iyi 
kalpli solcuların hoşuna gidece-
ğini, bunun da beklenen bir du-
rum olduğunu; ancak böyle bir 
önerinin “Türkiye göçmenleri-
nin biz entegrasyondan tamamen 
vazgeçtik” anlamında bir itiraf-
tan başka bir şey olamayacağını 
belirtti. Bu şekilde Avusturya’nın 
bir devlet olarak bütünlüğünden 
taviz vereceğini söyleyen Kickl, 
iş için buraya gelmiş ve entegras-
yona yanaşmayan göçmenler ta-
rafından ülkenin bir eritme ka-
bına dönüşmemesi konusunda 

uyardı. Kickl kısaca Türkiye göç-
menlerin Avusturya kültürü ve 
dili içinde asimile olarak erimesi 
gerektiğini tekrarladı.  Kickl, ori-
jinal olarak Avusturya’da ortaya 
çıkmış her azınlığın kimliğinin ta-
nınabileceğini ve FPÖ’nün tavrı-
nın da bu konuda açık olduğunu, 
ancak Türklerin hiçbir şekilde bu 
kapsamda kabul edilemeyeceğini 
vurguladı. Kickl’e göre Avusturya, 
entegrasyona isteksizlik yarat-
mak yerine, insanları entegras-
yona teşvik etmeli. FPÖ Kickl her 
cümlesi  elma ile armutu birbi-
rine karıştırarak ‘Entegrasyon 
ve Asilimilasyonu’ birbirine ka-
rıştırarak Türklere karşı  kültü-
rel ırkçılığın alasını yapıyor diyen 
Yeşiller Partisi Milletvekili Efgani 
Dönmez, ‘ Türkiye göçmenlerin 
zaten Azınlık olma diye bir sorunu 
yok. Türk dilinin seçmenli olması-
nı destekliyoruz’ dedi.

Korkuları ortaya çıktı: 
FPö’lü Kickl: Türkler bir 
ulusal azınlık değildirler 

ve de olmayacaklardır
FPÖ Genel sekreteri Herbesrt kickl 
Türkçe dilinde seçmeli lise bitirme 
sınavı tekliflerine şu cümle ile karşı 
çıktı: ‘entegrasyona sıcak bakma-
yan Türkiye göçmenleri , bir de 
azınlık statüsüyle ödüllendirilme-
meliler’. Avusturya’da azınlık olarak  
Burgenland eyaletinde Hırvatlar, 
Macarlar. kärten eyaletinde 
slovenler, roma sinti olarak anılan 
romanlar (‘Çingeneler’), solavklar, 
Çekler. Polanyalılar uzun zaman-
dır Avusturya’da azınlık olareak 
tanınmak için mücadele ediyorlar. 
Türkiye göçmenlerinden bu güne 
kadar kimse Avusturya’da azınlık 
olarak tanınmak gerektiğini ifade 
etmedi. FPÖ, büyük partilerin önü-

ne geçti ve güncel bir ka-
muoyu yoklamasına göre 

ilk kez seçmenlerin gözünde 1 
numaralı parti konumuna yük-
seldi. Eğer geçtiğimiz pazar gü-
nü meclis seçimleri olsaydı, 
Avusturya halkının yüzde 29’luk 
bölümü oyunu FPÖ’den yana 
kullanacaktı. Bahsi geçen ka-
muoyu araştırmasını özel tele-
vizyon kanalı ATV gerçekleştir-
di. Görüşü alınan 1000 kişinin 
yüzde 26’sı Başbakan’ın partisi 
SPÖ’ye oy vereceğini belirtirken, 
yüzde 25’lik kesim ÖVP’yi seçe-
ceğini kaydetti. Yeşiller de kendi-
lerine yüzde 14’lük destek buldu. 
BZÖ’nün oyları yüzde 4’de kaldı.

Başbakan tercihi yoklamasın-
da şu anki Başbakan Werner 
Faymann yüzde 19’luk oy oranıy-
la sıralamada kıl payı önde bu-
lunuyor. Faymann’ı FPÖ Başkanı 
HC Strache yüzde 17’lik oy ora-
nıyla takip ediyor. ÖVP Başkanı 
Josef Pröll’ü Başbakan olarak 
görmek isteyenlerin oranı ise 
yüzde 15. Yeşiller’in Başkanı Eva 
Glawitschnig’i Başbakan olarak 
görmek isteyenlerin oranı yüz-
de 8’de kalırken, BZÖ Başkanı 
Josef Bucher’in Başbakan olma-
sını isteyenler seçmenlerin yüz-
de 3’ünü oluşturuyor. Yapılan 
kamuoyu yoklaması politikacı-

lara karşı mevcut hayal kırıklı-
ğını da ortaya koyuyor. Ankete 
katılan vatandaşların yüzde 
78’i mevcut hükümetin icraat-
larından memnuniyetsizlik duy-
duklarını belirtti. Halkın sadece 
yüzde 20’lik dilimi hükümetin 
şu ana kadar gösterdiği perfor-
manstan memnun olduğunu 
dile getirdi. Geçmiş iki yıla kı-
yasla uzun vadeli bakıldığında, 
„ATV Monitor“un verilerini Peter 
Hajek son derece kaygıyla karşı-
ladığını belirtti. Aynı kamuoyu 
yoklaması 2009 senesinde yapıl-
dığında halkın yüzde 49’u hükü-
metin icraatlarından memnun 
olduğunu dile getirmişti.

Ne var ki muhalefet partileri-
nin performansı sorulduğun-
da da halkın görüşü büyük bir 
değişiklik arz etmemekte. Mart 
2011 itibariyle katılanların yüz-
de 70’i muhalefetin performan-
sını yetersiz bulduğunu belirtti. 
Kamuoyu yoklamasına katılan-
ların sadece dörtte biri muha-
lefetin performansından mem-
nun olduğunu dile getirdi. Bu 
konuda da FPÖ kıl payı önde, zi-
ra katılımcılardan FPÖ seçme-
ni olanların yüzde 39’luk kısmı 
FPÖ’nün muhalefetteki icraatla-
rını onayladıklarını belirtti. Aynı 
oran Yeşiller seçmenleri arasın-
da yüzde 26, BZÖ seçmenleri 
arasında ise yüzde 22. Hükümet 
kanadında ise SPÖ’nün icraatla-
rından memnun olduğunu dile 
getiren SPÖ seçmenlerinin ora-
nı yüzde 33. Bu kamuoyu yokla-
ması 16 yaşını doldurmuş 1000 
kadar seçmen üzerinde, 16 Mart 
ve 28 Mart 2011 tarihleri arasında 
yapılmıştır. (APA)

1 NUmARA: FPÖ, kamuoyu 
yoklamasında SPÖ ve 

ÖVP’nin önünde 
Avusturya Özgürlükçüler Partisi FPÖ Pazar günü 
sonuçları açıklanan kamuoyu yoklamasında 
oylarını yüzde 29 oranına kadar çıkardı ve mevcut 
hükümet partilerinin (sPÖ % 26 ÖvP % 25) önüne 
geçti. “Başbakan kim olsun?“ konulu kamuoyu 
yoklamasında da Faymann kıl payı önde.

Viyana - Her şey Viyana 
Brigittenau’daki Tür-
kiye Cumhuriyeti Diy-

anet İşlerine bağlı ATİB’in 
Dammstraße’de Camii’sini yı-
kıp yerine daha büyük bir Camii 
yapılması istemesi ile  başladı. 
Merkezi orası olan sivil inisi-
yatif, Camii adı altında siyaset  
ve ticaret yapılıyor  başlığı ile 
İslam merkezlerine karşı olan 
Avusturya’daki derneklerin il-
ki olma niteliği taşıyor. ATİB  
Camii  merkezinin inşa edilme-
sine karşı düzenlenen protesto 
gösterileriyle, şehir sınırlarının 
dışına da taşıp 2009 yılında ga-
zetelere manşet olmayı başa-
ran bu harekete, FPÖ Başkanı 
Heinz-Christian Strache de, 
üzerinde İsa figürü olan bir 
haç taşıyıp Avusturya’daki si-
yasel İslamcılığa  sert gös-
teri yaparak damgasını vur-
muştu. İnisiyatifin kurucusu 
Hannelore Schuster de şimdi, 
gelecek projeleri olan tek bir 
çatı altında birleşme ve ortak 
bir dernek kurulması konusun-
da en ön saflarda yer alıyor. 

“Bewegung Pro Österreich” ad-
lı platformda, Dammstraße’nin 
yanı  s ı r a  Trostgasse  ve 
Rappgasse adlı sivil inisiya-
tifler ve Wiener Neustadt’tan 
“Gartengallier” adlı dernek 
temsil ediliyor.  Bütün bu inisi-
yatifler tek bir amaç için birle-
şiyor ve bunu da slogan olarak 
kullanmaktan çekinmiyorlar: 
“Çok amaçlı İslam yapıları  bi-
naları veya merkezleri  karşı-
tı sivil inisiyatiflerin birleşti-
ği dernek”. Wiener Neustadt’lı 
grup bu şekilde, küçük bostan-
larının yakınında – isimleri bu 
yüzden “Gartengallier” – bir 
Türk kültür merkezi adı altın-
da Diyanete bağlı ATİB kurul-
masını aylardır  engellemeye 
çalışıyor.  Ocak  2011 sonunda 
kurulan derneğin ikinci ola-
rak kullandığı slogan ise şöyle: 
“Avusturyadaki İslamcılığa kar-
şı olan bir platform”. İslamcılık 
ile kasıtlarının ne olduğu 
merak konusu. Yeni Vatan 
Gazetesi soruyor. Adını vermek 
istemeyen bu iniyasitifin bir 
üyesi şunu ifade ediyor: ‘‘Bizler 
İslam ile dine karşı değiliz, tam 
tersine burada Camii adı altın-

“Bewegung Pro 
Österreich” 

da din, siyaset ve ticaret birbiri-
ne karışıyor ve insanlar parelel bir 
dünyada yaşıyorlar. İnsanlar sa-
dece İbadet etseler sorun yok ama 
burada İbadet adı altında din, si-
yaset ve ticaret birbirine karışı-
yor artı Türk Devleti elini buraya 
uzatmış oluyor" Mücadele ala-
nının genişletilmesi “Bewegung 
Pro Österreich”  adlı derneğin  ba-
şı Hannelore Schuster, yaşadık-
ları çevreden başlayarak müca-
dele alanının genişletilmesinin 
ancak kendi Avusturya kültürle-
rinin korunması yolundan geç-
tiğini belirterek şu ifadelere baş-
vuruyor: “Müslüman vatandaşlar 
daha çok çocuk sahibi olurken, 
Avusturyalıların az çocukları olu-
yor – bu örnekle de durumun na-

sıl ilerlediğini hesaplayabiliriz.” 
Schuster’e göre bu yüzden şim-
diden bu durum hakkında ko-
nuşulması gerekiyor ve İslam’ın 
Avusturya’da en büyük din olma-
ması için kuralların konulması la-
zım.  Bu sözler insan hakları ile çok 
övünen Avusturya’nın bir vatan-
daşına sahip. Devamı var.  Dernek, 
insanları doğru bilgilendirerek 
İslam merkezlerinin yapılması-
na ve genel olarak bir tehdit ola-
eak görülen Müslümanlaşmaya 
karşı mücadelesini sürdürmek is-
tiyor – Schuster, yıllardan beri çok 
şey öğrendiklerini ve bu nedenle 

diğer sivil ini-
siyatifleri de 
devreye sok-
mak istedikle-
rini söylüyor. 
Bu kapsam-
da, “din öz-
gürlüğü” adı 
altında top-
lumdaki bazı 
geleneklerin 
yayılmasına 
karşı mücade-
le etmek iste-
diklerini akta-
rıyor.   Platform, 
gelecek hafta 
düzenlenecek 

olan bilgilendirme gecesinde ça-
lışmaları hakkında insanlara bil-
gi verecek. Bu organizasyonda –
davetiyedeki bilgiye göre- “İslam 
Uzmanı” olduğu iddia edilen as-
lında yüksek bir ihtimalle İslam 
düşmanı Thomas Tartsch da bir 
konuşma yapacak. Tartsch daha 
önce kendi yayınevinden çıkardı-
ğı bazı kitaplarda İslam hakkında 
eleştiri adı altında  düşmanlık ko-
kan yazılara  imza atmıştı.  

Schuster, bazı değişik partilerden 
siyasetçilerin de bu organizasyon-
da temsil edileceklerini söyledi. 
Bu kişilerin kim olduğu henüz bi-
linmiyor. İnisiyatifler, bu güne ka-
dar sadece FPÖ ve BZÖ partileri ta-
rafından destek görmüşlerdi. 

Avusturya için hareket 
adı altında omuz omuza 
veriyorlar. Camii adı 
altında kurulan islam 
merkezlerine karşı olan 
viyana’daki 3 inisiyatif 
ve Wiener Neustadt’tan 
“Gartengallier” adlı 
dernek, “Bewegung Pro 
Österreich” adı altında 
birleşiyor.

Çocuklarımız Türkçe 
d i l i n i  ö ğ r e n m e -
den Almanca dili-

ni öğrenemezler. Bunu   
Avusturyalı  bilim ada-
maları ve eğitimciler söy-
lüyor. Bunun   yanında   
Avusturya’daki Türkçe öğ-
retmenlerinin tekrar kont-
rolden geçmesi gerektiği 
yönünde şikâyetler gelmek-
tedir. Bu sorunu çözmenin 
en iyi yolu, öğretmenlerin, 
“yaşam kalitesi”, “iletişim 
becerisi”, “düşünme be-
cerisi” ve “dil” arasındaki 
zincirleme bağlantıyı tam 
algılamalarına yardımcı ol-
maktır. Dilin iyi kullanımı, 
genellikle süslü - ama aynı 
zamanda anlaşılmaz - söz 
söyleme ile karıştırılır. Bu 
nedenle de “dilin önemi” 
konusunda kimseye ko-
lay kolay bir şey dinletmek 
mümkün değildir. 

Hatta, dilin önemini en az 
anlamış olanlar, uzun ve fi-
yakalı konuşmaya en çok 
meraklı olanlardır, denile-
bilir. Dolayısıyla öğretmen-
lerin, “dilin önemi”, “dü-
şünme becerisi” ve “yaşam 
kalitesi” gibi kavramlar ara-
sındaki zincirleme bağlantı 
konusundaki bilinçlerinin 
geliştirilmesi için, bunla-
rın önemli olduğunun söy-
lenmesinin bir yararı olma-
yacaktır..Türkçe diline vakıf 
olmayan bazı Türkçe öğret-
menlerinin siyasi partile-
re yakınlıkları dolayısıyla 
torpil ile atandıkları iddia-
ları doğru ise bu çok üzücü 
bir gelişmedir. Zaten Türkçe 
diline vakıf olmayan Türkçe 
öğretmenleri Almanca dili-
ne hiç vakıf olamazlar. 

TÜRKÇE öğRETMENİ

KONUK 
YAZAR

Ahmet Türeç
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Doğum Platformuna" emek ve-
ren dernek yöneticilerine teşek-
kür ve dua ettiklerini belirterek, 
"kendi içimizde de birbirimi-
ze dua etmeliyiz. Ben bundan 
önce Almanya’da görev aldım. 
Avusturya Kutlu Doğum’da örnek 
olmuştur" diye konuştu. 

Bozkuş, "Peygamberimizin 
15 asır önceki hayatını anla-
mak ve bizden sonraki nesille-
re de anlatmanın üzerimizde-
ki en önemli sorumlulukların 
başında geliyor" dedi. Viyana 
İslam Kültür Merkezleri Başkanı 
Ali Yılmaz Hz. Muhammed'in 
"Alemlere rahmet olarak gönde-
rildiğini" belirterek, "Viyana'da 
6 yıl önce kurulan Kutlu Doğum 
Platformunun, 2006 yılında 

Danimarka'da peygamberimi-
ze atılan taşlara Viyana'dan gül-
lerle verilen bir cevap olduğunu"  
ifade etti.  

Viyana İslam Federasyonuna 
ait Rıdvan Camisi'nde  25 Mart 
2011 tarihinde gerçekleştirilen 
Kutlu Doğum şöleni, çeşitli ko-
nuşmaların ardından cami ima-
mı Mehmet Emin Kılıç ve ATİB 
Camisi imamı İzzet Karakuran'ın 
okuduğu Kur'an-ı Kerim ve İslam 
Kültür Merkezleri imamı Ali 
Tüfekçi'nin okuduğu ilahilerle 
devam ederken Milli Görüş İslam 
Federasyonu öğrencilerinden 7 
yaşındaki Pelin Ünlü'nün, Arif 
Nihat Asya'nın "Ya Muhammed" 
adlı şiirinin tümünü ezbere oku-
ması da ilgiyle izlendi. 

Türkiye Cumhuriyeti Diyaneti 
´ne bağlı   Viyana Din 
Hizmetleri Müşavirliğinin 

başkanlığını yaptığı ATIB derne-
ğinin  ile cami eksenli 10 derne-
ğin ortaklaşa düzenlediği "Kutlu 
Doğum" şöleninde konuşan ev sa-
hibi İslam Federasyonu Başkanı 
Muhammet Turhan Avusturya’da 
düzenlenen Kutlu Doğum’un 
Türkiye’de büyük takdir gördüğü-
nü ve hatta çalışmalarımız hem 
Türkiye’de hem Avrupa’da örnek 
alınıyor dedi.  

Turhan, ‘’ Yıllar önce Danimarka 
basınında peygamberimiz Hz. 
Muhammed'e hakaret içeren ka-
rikatürleri yayımlandığını hatır-
latarak, "Biz bu çirkin olay kar-

şısında sefalet taslamadık. Bize 
yakışanı yaptık ve buradaki sivil 
toplum örgütleri olarak 2006'da 
bir araya gelerek Kutlu Doğumu 
ortaklaşa kutlama kararı al-
dık. Kısaca Peygamberimize ha-
karet yıllardır Avusturya’da bir 
araya gelmeyen Camii merkezli 

dernek ve fedrasyonları bir ara-
ya getirerek birlik olmamızı sağ-
ladı. Önceden bu birlik yoktu. 
Peygamber harcıyla bir araya ge-
len topluluk olarak ayrılığa gay-
rılığa fırsat vermeden bundan 
sonra da her yıl Kutlu Doğumu 
birlikte kutlamak üzere ant içtik-

lerini Şu anda belirli aralıklar ile 
bir araya gelip fikir alışverişinde 
ve başka projeler için birlik için 
konuşuyoruz" dedi. Viyana Din 
Hizmetleri Müşaviri ve Avusturya 
Türk İslam Birliği (ATİB) başkanı 
Seyfi Bozkuş  basın konferasın-
da , 2006 yılında kurulan "Kutlu 

Avusturya’da kutlu Doğum 2011 

Avusturya kutlu Doğum Programları viyana islam Federasyonu Milli Görüş 
Avusturya Genel Merkezinde bir basın toplantısı ile tanıtıldı. 25 Mart ile 
22 Nisan 2011 tarihleri arasında bu yıl değişik  Camii’lerde düzenlenecek 
kutlu Doğum programları kutlu Doğum Haftası adı  altında 2006 yılından 
beri düzenli olarak Avusturya’da kutlanıyor. kutlu Doğum Haftası 25 Mart 
2011 tarihinde viyana’da Avusturya islam Federasyonu olarak bilinen Milli 
Görüş’ün rıdvan Cami’nde gerçekleşti. etkinlikler son olarak 22 Nisan tari-
hinde saat  20.00’de WONDer öğrenci yurdunun salonunda son bulacak.

 2011 YILI KUTLU DOğUM HAFTASI PROGRAMLARI: 

• 25 Mart 2011 Cuma, Saat 20:00 
 Viyana İslam Federasyonu Rıdvan Camii 
 (Dresdnerstr. 51 1200 Wien)

• 1 Nisan 2011 Cuma, Saat 20:00 
 ATİB Merkez Camii (Sonnleithnergasse 20, 1100 Wien)

• 2 Nisan 2011 Cumartesi, Saat 20:00 Salzburg (Salon Programı)

• 3 Nisan 2011 Pazar, Saat 20:00 Linz(Salon Programı)

• 8 Nisan 2011 Cuma, Saat 20:00 
 Avusturya Türk Federasyonu ( Hofbauergasse 3 1-3, 1120 Wien)

• 9 Nisan 2011 Cumartesi, Saat 20:00 
 Avusturya İslam Kültür Merkezleri Birliği 
 (Pelzgasse 9/15 1150 Wien

• 10 Nisan 2011 Pazar Saat : 20:00Tirol (Salon Programı)

• 15 Nisan 2011 Cuma Saat : 20:00 Wr. Neustadt (Salon Programı)

• 16 Nisan 2011 Cumartesi Saat : 17:00 Graz (Salon Programı)

• 17 Nisan 2011 Pazar Saat : 13:30 St. Pölten (Salon Programı)

• 22 Nisan 2011 Cuma Saat : 20.00 WONDER 
 (Kreitnergasse 4-6, 1160 Wien)

KUTLU DOğUMA DESTEK VEREN CAMİİ MERKEZLİ 
DERNEKLER: 

1) Türkisch Islamische Union für kulturelle und soziale   
 Zusammenar-beit in Österreich (ATIB) – Seyfi Bozkurt 

2) Islamische Födera-tion in Wien (IFW) - Muhammed   
 Turhan (IFW) 

3) Türkische Föderation in Österreich - Ali Can Union 

4) Islamischer Kultur-zentren in Öster-reich (UIKZ) - Ali Yilmaz 

5) Muslimischer Akade-miker Bund (MUSAK) - Dr. Fuat Sanac 

6) Bündnis Mosaik (BM) - Birol Yilmaz 

7) Zentrum für Tür-kische und Öster-reichische Akademiker 
 (ATAM) - Dr. Alaaddin Arkaç 

8) Wonder (Yusuf Kara) 

9)  Verein der Erleuchtung Austria - Alaaddin Akyildiz 

10) Solidarisch Miteinander (Solmit) - Kenan Ergün

Uluslararası ırkçılığa kar-
şı savaşma gününde Zara 
isimli sivil inisiyatifin ya-

yınladığı “2010 ırkçılık raporu“ 
Avusturya’da artan ırkçılığa da-
ir çarpıcı veriler ortaya koydu. 

Zara, 2010 senesinde 745 ırkçılık 
vakasıyla karşılaşıldığını belirtti. 
Kuruluşun basın sözcüsü Claudia 
Schaefer aldıkları sonuçlarla ilgi-
li yaptığı açıklamada; „Bu rapor 
buz dağının sadece görünen kıs-

mı. Ancak bu görünen kısmından 
bile, ne gibi ırkçı eğilimlerinin 
var olduğu anlaşılabilir“ ifade-
sini kullandı. Araştırma, özellik-
le farklı kültürlerden gelen anne 
ve babaya sahip çocuklara karşı 

yapılan ırkçı saldırıların arttığını 
ortaya koyarken, internet ortamı 
üzerinden yapılan ırkçı saldırıla-
rın ise çoğu zaman yaptırıma uğ-
ramadığının altını çizdi.

“İSLAM KARŞITI SEÇİM PROPAGAN-
DASI IRKÇILIğI KöRÜKLÜYOR“

Raporda özellikle başörtüsü ta-
kan kadınların gündelik ha-

2010 ırkçılık raporu yatlarında ırkçılığa maruz kal-
dıkları kaydedildi. Raporda, 
işyerinde başörtüsü takanla-
rın da daha fazla ayrımcılık gör-
dükleri de belirtildi. Kuruluş, iş 
piyasasında başörtüsü yüzün-
den dışlanan kadınların sayısı-
nın gün geçtikçe arttığı bilgisini 
de basınla paylaştı. Araştırmayı 
analiz eden uzmanlar da özel-
l ik le  seç im dönemler inde 

Müslümanlara karşı yürütülen 
karalama kampanyalarının bu 
sonuçları doğurduğunun altını 
çizdiler. 

İNTERNET ORTAMINDAKİ IRKÇILIK 
CEZASIZ KALIYOR

Özellikle internet üzerinden ya-
pılan ırkçılığın boyutlarının kor-
kunç bir seviyeye ulaştığının 

açıklandığı raporda, bloglar, yö-
neticisi olmayan forumlar ve sos-
yal ağlar üzerinden birçok ırk-
çı içeriğin şuursuzca paylaşıldığı 
(yayıldığı) da belirtildi. 

İnternet üzerinden yapılan ırk-
çılığın sadece ırkçı içerik payla-
şımıyla sınırlı kalmadığı, olayın 
boyutlarının sık sık ölüm teh-
didi ve şantaja kadar gittiği bil-

gisi de kamuoyuyla paylaşıldı. 
Claudia Schaefer özelikle inter-
net üzerinden yapılan ırkçılığa 
karşı hiçbir yaptırım uygula-
namamasının getirdiği tehlike-
ye vurgu yaptı ve bu durumun 
önüne geçilebilmesi için bir an 
evvel kullanıcı dostu şikâyet bi-
rimlerinin ve gözetim sistemle-
rinin devreye sokulması gerek-
tiğini söyledi.
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  Birol Kılıç

Avusturya’da Peygamber-imiz 
Hz.Muhammed’in(s.a.v) 
doğum günü kutlama-

sı adı altında yaptığı şölenvari 
toplantıların Türkiye’ye  bile ör-
nek olduğu basın toplantısında 
ifade edildi. Bu  kutlamara ses-
sizce katıldım. Kur’an’ı Kerim’in 
okunduğu bölümler   hoşuma 
gitti. Kur’an’ı Kerim’in burada 
Türkçe meallerinin okunmasını 
ve vatandaşlara daha fazla an-
latılmasının yararı vardır. Yalnız  
Peygamber´in Kutlu Doğum’u 
bana Hz.İsa’nın doğumu olan ve 
Avusturya’da 24 Aralık tarihinde 
kutlanan Noel’i hatırlatması açı-
sından oldukça düşündürüyor.   
Kur’an’ı Kerim’de İslam dininin 
Resulu ve Allah’ın sevgili kulu 
için böyle bir doğum gününden 
bahsetmediği gibi bunun ‘şirke’ 
kapalı ve açık bir  şekilde vesile 
olabileceği konusunda uyarılar 
var.  Kur`andan nasiplenebildi-
ğimiz kadar hür vicdan ve aklım-
la bunu anlıyorum. İsim konusu 
hassas bir konu. Yapıcı ve farklı 
eleştirilere düşmanca yaklaşma-
mak gerekir çünkü kimse Allah 
ın yeryüzünde temsilcisi değil ve 
ortalık yaman aldatıcılar ile do-
lu. Lokman Süresi 33.Ayet şöyle 
uyarmıyormu ? "  Aman o yaman 
aldatıcı seni Allah diye aldatma-
sın " ... Özellikle Damimarka’da 
Peygamber’e karşı  girişilen  ah-
laksız ve her türlü medeniyetten 

uzak karikatürlleri insanlara fi-
kir özgürlüğü ile satmaya çalı-
şanlar yanıldılar. İşte o tür  terbi-
yesizlikler karşısında insanlarda 
her türlü farklılıkları bir kenara 
bırakrak bir araya gelme duygu-
su oluştu. Bu da Peygamber’in  
Doğum günü tam belli olmadığı 
için  Nisan ayında doğduğu tah-
min edilmesi nedeni ile Kutlu 
Doğum Haftası  adı ile özellike  
Avusturya’da büyük bir şekilde 
organize edilmeye başlandı.  

Diyanet bunu Türlkiye`de 1989 
yılında başlatmıştı. “Her şerde 
bir hayır, her hayırda bir şer var-
dır” diyen bir atasözümüzü çok 
dikkatli şekilde burada uygular-
sak burada gizli bir ‘kaş yapayım 
derken göz çıkarmanın’ sözkonu-
su olabileceğinin altını çizmekte 
yarar var.  Soru şu: İnsanların 
birçoğu, peygamberlik konu-
sunda, olması gereken ‘sıfatları’ 
(dikkat sıfat/adjektiv )  belirle-
mekte işin içinden çıkacakları-
nı sanırlar. Ama burada Kur’an’ı 
Kerim Müslüman’ın en önem-

li yanlarından biri de ‘olmaması 
gereken sıfatları’ tespit  değil mi-
dir?  Niye diye sorarsanız cevabı 
aslında çok basittir. Peygambere 
‘olmaması gereken sıfatlar’  ko-
nusunda dikkat edilmez ise ‘pey-
gamberler ilahlaştırılır’. Sonuçta 
ne olur? Sonuçta dindarlık adı 
altında ‘Şirk yoluna’ girilir. Yani 
‘Allah’a ortak koşmanın  medda-
hı olma  yoluna girilir. Bunu ilim 
adamlarımız diyorlar. Akıl bu-
na karşı gelebilir mi? Hele orta-
da Kur`an var ise.  Biliyorsunuz 
Şirk yani Allah’a ‘kapalı ve açık 
ortak’ koşmak  Kur’an’ı Kerim’e 
göre en büyük ve affedilmeyecek 
şuç. Peki bu kaygıyı duyan en 
büyük Ruh ve Allah’ın en başta 
kulu kimdir? Hz. Muhammed ...  
Hz. Muhammed Ümmetini ken-
disini ilahlaştırmamak konu-
sunda ısrarla uyarmamış mıdır? 
Evet hem de nasıl. Niye? Çünkü 
kendisi bir şeyi çok iyi biliyor-
du. Eski ümmetlerden   birço-
ğu, özellikle Hiristiyan dininde-
ki kardeşlerimiz bu yola girdiği 
için Kur’an’ı Kerim’in en başta 

KURAN`DAKİ
Hz. Muhammed 

(s.a.v) 

Ayetlerine göre şirke bulaşmış-
lardır.  Buna biz karışmayız, kim-
seyi ayıplamayız ama kendi dini-
mizde bu konuda akıl yolundan 
sapmadan ve korkmadan uya-
rımızı yapmayı görev biliriz. Bu 
konuda hiç uzağa gitmiyelim 
bakın Kur’an’ı Kerim’in Enam 
Süresi 50.Ayetin Türkçe mea-
li ne diyor:  ‘’Onlara şunu söy-
le: "Ben size Allah'ın hazinele-
ri yanımdadır demiyorum. Gaybı 
da bilmem ben! Size ben bir me-
leğim de demiyorum. Yalnız ba-
na vahyedilene uyarım ben!" 
Sor onlara: "Körle gören bir olur 
mu? Hâlâ düşünmüyor musu-
nuz?" Burada bu konuda  Kur’an’ı 
Kerim’den kaynağının dışına çık-
madan konuşan, yazan bir kişi-
nin adını vermeden Reportajda 
aldığım notları kamunun dikka-
tine sunmayı  görev biliyorum:  
Burada onlara şunu şöyle di-
yen kim. Bizzat Allah’ın kendisi. 
Kime diyor? Bizzat Peygamberi ve 
kulu  Hz. Muhammed’e. Ne diyor 
tekrarlıyalım: ‘’Onlara şunu söy-
le: "Ben size Allah'ın hazinele-
ri yanımdadır demiyorum. Gaybı 
da bilmem ben! Size ben bir me-
leğim de demiyorum. Yalnız ba-
na vahyedilene uyarım ben!" Sor 
onlara: "Körle gören bir olur mu? 
Hâlâ düşünmüyor musunuz?" 
(Enam, 50) Bu ayeti çok ama çok 
iyi okuyup ve inceden, inceye dü-
şünmek gerektiğini tavsiye edi-
yorum.  Kur’an’ı Kerim’deki Enam 
Süresinin 50.Ayetine   göre Hz. 

Peygamber dört unsurdan olu-
şan sarsıcı bir emri Allah vermiş 
midir? Vermiştir. Ne emri veril-
miş Peygambere büyüteç altına 
alalım. 1)   Allah’ın hazineleri be-
nim elimde değildir de. 2)   Ben 
gaybı yani geleceği bilmem de. 3)   
Ben melek değilim de.  4)   Ben 
sadece ve sadece bana vahzedi-
lene uyarım.

Burada Allah’ın çağın çok ileri-
sindeki  Kur’an’ı Ker’im’i okuyan  
kullarına verdği mesaj açık değil 
midir? Peygamber bir elçi, kul ve 
yol göstericidir. Ama bu yol göste-
riciliğin sınırları Kur’an’ı Kerim ile 
sınırlıdır. Ondan onay alması ge-
rekiyor.  Peygamber Allah’ın lüt-
funu veya azabını dilediğine isa-
bet ettiremez.(dikkat ettiremez).  
Allah , hazinelerinin anahtarını 
peygamberlerine dahi teslim et-
memiştir.  O halde burada çıkarı-
lacak ders nedir? Her hangi pey-
gamberi, Allah’ın hazinelerine 
tasarrufa yetkili, gibi (dikkat “gi-
bi”) gösterecek övgülere , şölenler 
ve davaranışlara muhatap kılmak 
şirktir yani Allah’a ortak koşmak-
tır. Hiç bir Peygamber, Allah’ın 
vahiyle bildirdikleri dışında gay-
bı yani geleceği bilmez. En’am 
59. Ayet’e göre, gaybın anahtarla-
rı Allah’ın elinde ve gaybı bilmek 
Allah’ın tekelindedir.  ‘’Gaybın 
anahtarları O'nun yanındadır; 
onları O'ndan başkası bilmez. 
O, karada ve denizde olanı da bi-
lir. O'nun bilgisi dışında bir yap-

rak bile düşmez. Toprağın karan-
lıklarındaki bir dâne, yaş ve kuru 
her şey apaçık bir Kitap'ın için-
dedir‘ (Enma, 59) Bu yetkisin-
den peygamberlerine verdiğini, 
biz o peygamberlerin aldığı va-
hiylerde görürüz. Yani Kur’an’ı 
Kerim’de…O halde peygamber-
lerin mucize haberlerin çerçeve-
si onların Allah’tan aldıkları vah-
yin mutevasınca belirlenir. Ve o 
halde, bizim peygamberlerimi-
zin gaybı bilmeye ilişkin muci-
zeleri olarak ortaya konan ri-
vayetlerin (Hadislerin) Kur’an’ı 
Kerim’in süzgeçinden geçirilme-
den olduğu gibi kabul edilme-
si, Kur’ân’a ters düşmek ve pey-
gamberi ilahlaştırmak olur.  Son 
Peygamber’in en büyük muci-
zesi Kur’an’ı Ker’im‘ dir. Kur’an, 
aynı zamanda, diğer bütün mu-
cizelerin ölçütü ve mihengi olan 
mucizedir. Hiçbir Peygamber 
melek değildir. O halde, hiç bir 
Peygamber hata ve günah işle-
mez varlık olarak düşünelemez.
Peygamberleri böyle düşün-
mek onları ilahlık mertebesine 
çıkarmak olacağından küfür-
dür.(gerçeğin üzerini örtmek). 
İslam dininin biricik tartışmasız 
kaynağı cağın çok ilerisinde ki  
Kur`an`ı Kerimdir.. Bizim kafa-
mızı yormamız gereken konu ni-
ye Müslümanım diyen insanlar, 
topluluklar ve ülkeler çoğunluk-
la cağın gerisinde kalmıştır? 

Cevap: yunus süresi, 100.Ayet

Hz. Muhammed’i bize en 
iyi şekilde tanıtabilecek 
kaynak Kuran’dır. Kuran’ı 

bize ulaştırıp, açıklayan Hz. 
Muhammed’dir. O’nu bize ulaş-
tıran kişi hakkında en sahih bil-
giye ulaşabileceğimiz kaynak yi-
ne Kuran’ın kendisidir. Kur’an-ı 
Kerim’de Hz. Muhammed’in be-
şer olması, Peygamber olması, 
Kur’an-ı Kerim’de bize açıklayan 
olması, uyarıcı olması, alemlere 
rahmet olması vb. bir çok özelli-
ği zikredilmektedir. 

1-HZ. MUHAMMED BİR İNSANDIR

Allah’a ve kendine yabancılaşan 
insanları, doğru yola çağırmak için 
her seferinde Allah insanlara vahiy 
göndermiş ve onları doğru yola ça-
ğırmıştır. Vahye muhatap olan in-
sanlara, vahyi ulaştıracak olanın-
da insan olması ilahi bir yasadır.

2-HZ MUHAMMED BİR PEYGAMBERDİR:

Yukarıda da söylediğimiz gibi 
Hz. Muhammed’de diğer insan-

lar gibi bir insandır. Fakat O’na 
Allah diğer insanlara öğretme-
diği bilgileri öğretmiş, onu elçi-
si ve seçkin kulu kılmıştır. “Hz. 
Muhammed’in Kuran’daki ikin-
ci görünümü Peygamber olma-
sıdır. O Allah’ın emri ile konuşur. 
Allah insanlara bildirmek istedi-
ğini ona gönderir ve o da insan-
lara bildirir. Önce kendisi o emre 
uyar, sonra uygular sonra insan-
lara ona uymasını ister.” 

3-HZ. MUHAMMED KUR’AN-I 

KERİM’İ AÇIKLAYICIDIR

Hz. Peygamber’in görevlerden 
birisi de, insanlara Kuran’da yer 
alan emir ve hikmetli sözleri ken-
disine tabi olan insanlara açık-
lamaktır. “Sana Kitabı, ayrılığa 
düştükleri şeyleri onlara açıkla-
man için, inanan kimselere de 
doğru yol rehberi ve rahmet ola-
rak indirdik ” buyurularak Hz. 
Peygamber’in açıklayıcılık görevi 
Allah tarafından tayin edilmekte-
dir. Başka bir ayette de: “… Sana 

kURAN-I keRİm’e GÖRe HZ. mUHAmmeD (S.A.V.)
da, insanlara gönderileni açıkla-
yasın diye Kuran’ı indirdik. Belki 
düşünürler.” denilmektedir.

4-HZ. MUHAMMED UYARICIDIR

Peygamber Kuran’ı açıklayan, 
insanları doğru yola çağıran ki-
şi olmasının yanı sıra uyarıcı-
lık görevini de yerine getiren-
dir. Uyarıcılık görevi sadece Hz. 
Muhammed’e has bir görev de-
ğildir. Bütün peygamberler uya-
rıcıdır. Uyarıcı kelimesi Kuran’da 
genelde davet anlamında kulla-
nılmaktadır. Yani uyarıcıdan an-
lamamız gereken insanları doğru 
yola davet edendir. 

5-HZ. MUHAMMED İNSANLIğA BİR 

RAHMETTİR

Rahmet kelimesi Arapça’da biri-
ne acıdığından dolayı şefkat gös-
terme, esirgeme, kalp yumuşaklı-
ğı ve iyi muamele etme; mağfiret 
etme, bağışlama, nimet verme, 
iyilik ve ihsan etme anlamlarına 
gelmektedir. “Rahmet anlam ola-
rak , Türkçe’mizde oldukça yay-
gın bir şekilde kullanılan merha-
met kelimesi ile örtüşmekte olup, 
‘Bir varlığa acıyıp şefkat göster-
me ve yumuşaklık gösterme; iyi-
lik, nimet ihsan ve lütufta bulun-
maya isim olmuştur.  

Rahmet kelimesi Kuran’ı Kerim’de 
bir çok yerde geçmektedir. Bu 
kullanımların çoğu Allah için 

kullanılmıştır. “Rahmet, Allah 
için kullanıldığı zaman bağış, ih-
san ve lutuf; insanoğlu için kul-

lanıldığı zaman ise, hem bağış, 
ihsan ve lütuf, hem de kalp yu-
muşaklığı anlamındadır.” 
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Antalya Büyükşehir Be -
lediye Başkanı Mustafa 
Akaydın ve Antalya Vali 

Yardımcısı Mehmet Seyman’ın ya-
nı sıra Viyana’yı temsilen Viyana 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Renate Brauner ve SPÖ Viyana 
Şehir Meclisi Milletvekili Nurten 
Yılmaz da davete katılanlar ara-
sındaydı. Brauner yaptığı ko-
nuşmasında Antalya’nın birçok 
Viyanalı için son derece bilindik 
bir tatil mekânı olduğunun altı-
nı çizerken, Türkiye’nin güneyba-
tısının da ticari ilişkiler ve işbir-
liği açısından Viyana için önemli 
bir bölge olduğunu sözlerine ek-
ledi. Her iki şehrin de köklü bir 
sahip modern şehirler olduğu-
nu belirten Brauner, bugüne dek 
Avusturya’nın Antalya’da temsil 
edilmediğini ve bu sebepten do-
layı düzenlenen bu balo ile bu 
kültürün tanıtılmasına önayak 
olmanın tam zamanı olduğunu 
kaydetti.

Medyanın da yoğun ilgisine maz-
har olan etkinliğin merkezinde 
kafalardaki otantik Viyanalı im-
gesi vardı. Tıpkı geleneksel Viyana 
baloları, sundukları çeşitli kül-
türlerarası arz ile Viyana ve fark-
lı milletlerden ziyaretçiler için bir 
köprü olmuşlarsa, Antalya’daki 
etkinlik de gerek yemek seçimi, 
gerek sanat eserleri gerekse de de-

koru itibariyle Viyana’nın klâsını 
yaymaya devam etti. Antalya ve 
Türkiye üzerine de eğilinmesi ile 
de etkinlikte iki kültürün ortak 
noktalarının keşfedilmesi ve rahat 

bir hava içinde bağların güçlendi-
rilmesi sağlandı. Böylelikle de son 
aylarda Türkiye pazarına daha yo-
ğun bir şekilde açılmak isteyen 
Avusturyalı girişimciler için de bir 

kapı aralanmış oldu. Brauner, ko-
nuşmalarında Viyana şehrinin di-
ğer Türk şehirleriyle olan işbirliği-
ni de ön plana çıkardı. Ankara ve 
İstanbul ile yapılan karşılıklı an-
laşmalar sayesinde de geçtiğimiz 
yıllarda Türkiye’yi temsilen birçok 
medya temsilcisinin de Viyana’yı 
ziyareti sıklaştırılmış oldu. Bu zi-
yaretlerde de trafik organizasyo-
nu gibi alanlarda Viyana kamu 
hizmetlerinin kusursuzluğu hak-
kında haberler yapıldı. Bu sene 
için İzmir ile de işbirliği çalışma-
ları yapılması planlanıyor. 

Viyanalı piyanist Barbara Rein-
precht-Schellenberg ve proje yö-
neticisi Helena Schönbaum tara-
fından organize edilen baloda, 
Avusturyalı ve Türk sanatçılar 
sahne aldılar ve Viyanalı Mezzo 
Sopranosu Ilse Persy, Zisan ve 
Koray Damcıoğlu da seslendirdik-
leri eserlerle geceye renk kattılar. 

Etkinliğe aynı zamanda birçok 
dansçı, Antalya Operası müzis-
yenleri ve sponsor da katıldı. Aynı 
zamanda baloda yapılan tombala 
çekilişini de engelli müzisyenler-
den oluşan Antalyalı bir grup ka-
zandı. Baloyu gerçekleştiren or-
ganizatörler önümüzdeki sene bir 
kez daha Viyana Balosu tertip et-
meyi planladıkları bilgisini katı-
lımcılarla paylaştılar.

Antalya’daki ilk Viyana balosu

Antalya-Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Dr. 
Heidemaria Gürer inisiyatifinde geçtiğimiz hafta 
sonu Antalya Convention Center’da ilk kez bir 
viyana Balosu düzenlendi.

Yüzyıllardır yakın doğu coğ-
rafyasında dilden dile anla-
tılan Nasreddin Hoca fıkra-

ları anlatacaklar. Nasreddin Hoca 
fıkraları insanlığın özünü yansı-
tır, eksiklerimizi ve kurnazlıkları-
mızı mizahi bir dille kimseyi eleş-
tirmeden veya yargılamadan dile 
getirir. Nasreddin Hoca fıkraları 
yeni olana hevesimizi, eleştiride 
veya yargılamada bulunmadan 
bizlere anlatır. 

Anlaşılır olanı nasıl mucize gi-
bi gördüğümüzü, mucize olanı 
ise nasıl anlaşılır ve doğal kar-
şıladığımızı bizlerle paylaşır.  

Etkinliğin müziği Türkiye kay-
naklı olacak. Aron ve Aydın, fık-
raların geleneksel olarak söylen-
diği yörenin müziğiyle bu fıkralar 
anlatılacak.

YER: Interkulttheater
Fillgradergasse 16, 1060 Wien
ZAMAN: 27 Nisan Çarşamba, 
28 Nisan Perşembe, 29 Nisan 
Cuma 2011, 19:30 BİLET: € 
18,– / € 14,– emekliler ve öğ-
renciler için indirimli tarife
Rezervasyonlar için 
01 5870530 oder 
info@interkulttheater.at

Nasreddin Hoca fıkraları

Aron saltiel 
(seslendirme) ve 

Aydın Ballı 
(seslendirme)

Havaların bahar 
aylarını andır-
maya başlama-

sıyla birçok sürücü 
yaz tekerleğine geç-
meyi düşünmeye baş-
ladı. ÖAMTC teknis-
yeni Thomas Stix bu 
konu ile ilgili, “Sabit 
ve sıcak havaların sü-
rekli olması duru-
munda bunda yanlış 
bir şey yok“ diye ko-
nuştu. Ancak şu anda 
Avusturya’da geçerli 
olan kış donanımı yü-
kümlülükleri gereğin-
ce 1 Kasım 15 Nisan ta-
rihleri arasında bütün 
taşıtların kış tekerlek-
leri kullanması veya ön tekerlek-
ler için iki tekerlek zinciri hazır 
bulundurması gerekmektedir. 

Bu da özellikle buzlu yollarda ve 
kar yağması durumunda daha bü-
yük önem arz edecektir. Bir araba 
kullanılmamaktaysa (örn: park 
halindeyse) veya kış yol koşulla-
rı söz konusu değilse yazlık teker-
lekler monte edilebilirler.
 
TEKERLEK DEğİŞTİRME İÇİN OLUMLU 

VE OLUMSUZ SEBEPLER

 Kış tekerlekleri sıcak havalar için 
tasarlanmamıştırlar. Burada daha 
uzun bir fren mesafesi, daha kötü 
bir yol tutuş ve lastiğin daha güç-
lü aberasyonunun olması hesaba 
katılmalıdır. Yani tekrardan kışın 
bastırması beklenmiyorsa, teker-

lek değiştirmekte bir sakınca yok-
tur.  Bunun tersi şekilde de ÖAMTC 
uzmanı bir kez daha soğuk bölge-
lere yolculuk yapmayı planlayanla-
rı zamanından önce tekerlek değiş-
tirme konusunda ciddi bir şekilde 
uyarmaktadır. Zira lastik karışım-
ları sebebiyle kışlık tekerlekler, 
donma noktasının biraz üzerinde 
seyreden ısılarda kaygan yol üze-
rinde daha sağlam bir yol tutuşu-
na sahiptirler. 

Dolayısıyla ÖAMTC teknisyeni 
Stix, tekerlek değiştirmek için ide-
al bir anın olmadığını belirtmek-
tedir. Emin olmak isteyenler için 
ÖAMTC’nin sabit bir kuralı da var-
dır: „Kışlık tekerlekleri ekim ayın-
dan Paskalya’ya kadar kullanın."

Eğer tekerlek değiştirme kararı al-
dıysanız şuna dikkat etmelisiniz: 
Tekerlekleri takmadan önce te-
kerleğin işlevinde bir sorun olma-
dığından emin olmak gerekmek-
tedir. Bu hususta da ÖAMTC’nin 
4x4x4 Formülü sonuç verecek-
tir; yani dört yaşını doldurmamış 
en az dört milimetre profil derin-
liğine sahip dört adet birbirinin 
aynısı tekerlekler kullanılmalı-
dır. Kanun asgari profil derinli-
ğini 1,6 mm olarak belirlemiştir. 

ÖAMTC teknisyeni Stix, tekerlek-
ler tamamen kullanılmış olana 
kadar beklemeyi tavsiye etmekte-
dir: “Özellikle ıslak zemin ve ıslak 
yolda kayma riski düşük profil de-
rinliğinde risk teşkil etmektedir“. 

Buna ek olarak da tekerlekler 
takılmadan önce üzerlerinde 
yırtıklar veya hasarlar olup ol-
madığı konusunda kontrol edil-
melidir. Yer ile ideal sürtünme-
nin sağlanması için de doğru 
tekerlek basıncı olmazsa ol-
mazdır.

Araba tekerleklerini değiştirmek 
için ideal bir an yoktur

Geçiş döneminde 
tekerlek takarken hava 
durumuna ve ısıya 
dikkat edin
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Viyana. Yabancılar kanu-
nunun ağırlaştırılması 
ortalığı karıştırmaya de-

vam ediyor. Türkiye göçmenle-
ri arasında hala Türk vatandaşı 
olanlar bundan payını alma-
ya devem ediyor. SPÖ ÖVP ko-
alisyon hükümetin çocukların 
sınırdışı edilmeleri konusun-
daki düzenlemelerinin yumu-
şatmaları ve mültecilerin sığın-
macı merkezlerinde 7 günlük 
zorunlu mevcudiyet düzen-
lemesi İçişleri Bakanı Maria 
Fekter’i zor durumda bıraktı.  
Tasarlanan yeni kanuna göre 
polise içeride yasal olmayan bir 
şekilde Avusturya’da bulunan 
yabancıların yaşadığı düşünü-
len evler için mahkeme kararı 
olmaksızın ev arama hakkı ve-

rilmesi düşünülüyor. Bu hak-
kın kullanılması için eski ka-
nundan farklı olarak beş değil 
sadece bir yabancının o ev-
de oturuyor olması yeterli se-
bep teşkil edecek. Buna göre 
Avusturya vatandaşı Türklerin 
evine içerde bir kaçak Türk va-
tandaşı var diye polis zorla gi-
rebilecek. Sadece bu değil polis 
isterse ırkçı Avusturya vatan-
daşlarının evinide  bu nedenle 

basabilecek. Parlamentonun iç 
genel kurulunda alınacak olan 
uzman görüşlerinden sonra hü-
kümetin SPÖ kanadından da 
mevcut bulunacağı bu sertleş-
meler gündeme getirilecek. 

Oberösterreich SPÖ Milletvekili 
Sonja Ablinger, geçmişteki ilti-
ca ve yabancılar kanunlarında-
ki sertleşmeleri de sert bir dille 
eleştirdiğini belirtti ve özellikle 
bahsi geçen 36.madde hakkında 
büyük kaygı duyduğunu dile ge-
tirdi. Ablinger demeçte bu tasa-
rının „kabul edilemez ve imkan-
sız“ olduğunu dile getirdi. İçişleri 
Bakanı Maria Fekter’in bürosun-
da ise bu değişimin yabancılar 
kanununun uygulanması konu-
sunda gelişme sağlayacağı görü-
şü hakim. 

Kanunun düzeltilmesi konusu-
nun da gündemde olup olmadı-
ğı ise şimdilik basına açıklanma-
dı. Tasarlanan yasa değişiminin 
Nisan ayının sonunda değerlen-
dirileceği belirtildi. 

Tartışılan 36.Maddeye eklenmesi 
düşünülen ek paragrafta şu cüm-
leler yer alıyor: „ Kamu güvenlik 
hizmetinin organları, kapalı 
mekanda bulunsa dahi bu ba-
rınakları açabilir ve Paragraf 1, 
Z 2,3 ve 4’de belirtilen koşullar 
sağlandığında bu meskenleri 
arayabilir“. Bu da polisin yetkisi 
dahilinde içinde illegal bir şekil-
de Avusturya’da yaşamakta olan 
bir yabancının yaşadığı şüphesi 
olan bilimum evi, meskeni, işye-
rini ve taşıtı arama hakkı olduğu 
anlamına geliyor. 

Yeni yabancılar kanunu: 
Polis artık evlere girebilir

Avusturya’da yabancılar kanununun giderek daha da 
katılaştırılması büyük tepki çekiyor. içişleri Bakanı Maria 
Fekter ev aramalarında polis memurlarına daha çok yetki 
vermek istediğini ifade etti.. Bu tasarının şimdi  Avusturya 
parlamentosunun onayına sunulacağı  öğrenildi. Avusturya’da Büyüke-

l ç i ' n i n  D i e  P r e s s e 
Gazetesi'nde çıkışını 

beğenirsiniz beğenmezsiniz 
ama dikkatizden bir sey kaç-
mamıştır: Büyükelçi Tezcan 
ile çok yakın diyalogta olan 
Sivil Toplum Örgütleri o za-
man Büyükelçiye sahip çık-
madılar. Niye başta Viyana’da 
olmak üzere Avusturya’da 
Büyükelçi'nin masasında baş 
köşelerde oturtulan muha-
fazakar ve dindarlıklarını ön 
planda tuturak para kazana-
mış ve hala kazanan esnaf 
ve işadamları seslerini çıkar-
madılar? Gıybet ve dediko-
du ağına kapılarak başka dü-
şüncede, duruşda, meşrep ve 
mezhepte olan insanları ka-
ralarken hiç utanmıyor musu-
nuz? Alın sizin adınıza istedi-
ğiniz gibi Büyükelçi konuştu. 
Delikanlı gibi çıkıp  kırmadan, 
dökmeden niye Büyükelçi'ye 
sahip çıkamadınız?  Konu ar-
tık tüm kamuoyunu ilgilen-
diriyor. Buyrun Avusturya 
Partilerinde ve odalarında ar-
tık güçlüsünüz.  Avusturyalılar 
eleştirip yerden yere vurdu-
ğunda Eyvallah çek, ama ken-
di insanınız eleştirdiğinde he-
men ispiyonlama faaliyetleri 
başlasın. Peki Kur’an’I Kerim 
haksızlık karşısında ayağa 
kalkıp insanca tepki koyma-
yan için   nasıl seslenmekte-
dir: 'Haksızlık karşısında su-
san dilsiz şeytan gibidir.

VİYANA - Gazeteci ve yazar Banu 
Avar, Viyana Teknik Üniversitesi 
Kampüsü’nde 8 Nisan günü dü-
zenlenen konferansa katıl-
dı. Uzun yıllar İngiliz Devlet 
Televizyonu BBC’de de çalışmış 
olan ve araştırmacı kimliğiyle ön 
plana çıkan Avar, katıldığı konfe-
ransta dünyanın çok uluslu şir-
ketlerin saldırısıyla karşı karşıya 

olduğunun altını çizdi. Bu saldı-
rılardan en çok yoksul kesimin et-
kilendiğini ifade eden Avar, şöyle 
konuştu: "Türkiye’de Tekel işçile-
rinin eylemi aslında topluma bir 

ışık oluyor. Toplumda önce özel-
leştirilmeler yapılıyor daha sonra 
sırasıyla beyinler uyuşturuluyor 
ve son aşamada da etnik kim-
lik ile din kullanılarak, insanlar 

birbirine kışkırtılıyor. Türkiye'de 
yaşanan süreç daha önce dünya-
nın en önemli ülkeleri arasında 
yer alan ve sonradan sekize bö-
lünen Yugoslavya'da da yaşandı. 
Fakat bizim ülkemiz Yugoslavya 
gibi olmayacaktır. Bu dönemde 
Tekel işçilerinin eylemi, bir şey-
leri değiştirebileceğimizi göster-
miştir."

Banu avar vİYana’Da: “ DÜNYAYI ÇOK 
ULUSLU ŞİRKETLER YöNETİYOR”

KONUK 
YAZAR

Hakan Gündüz
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23 Nisan´ın anlam ve öne-
mi nedir? Türk tarih ki-
aplarında 23 Nisanın an-

lam ve önemi şöyle anlatılıyor: 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
resmî tatil günlerinden ve ulusal 
bayramlarından biridir.[2] Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk 
cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından çocuklara ar-
mağan edilmiştir.[3] Aynı zamanda 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 
de resmî tatil günü ve ulusal bay-
ramıdır. 23 Nisan 1920'de, kurtu-
luş savaşı lideri Mustafa Kemal 
Atatürk'ün önderliğindeki Türk 
Milleti TBMM'yi kurarak, yeni bir 
devletin temelini atmış oldu. Bu ta-
rih, egemenliğin hanedandan alı-
nıp Millete devredilişinin resmen 
başlangıcını oluşturan bir devri-
min tarihidir. 

Böyle bir devrimin, yüzyıllar bo-
yu, değil gerçekleştirilmesi, hayâl 
edilmesi bile mümkün değildi. 23 
Nisan 1920, sadece TBMM'nin ku-
ruluş günü değildir. Bu gün, aynı 
zamanda demokratik parlamenter 
rejimin temelinin de atıldığı gün-
dür. Birinci Dünya Savaşı'ndan 
sonra, Mondros silah bırakışma-
sı imzalanmış, savaşı kazanan 
emperyalist ve sömürgeci güç-

ler Anadolu'yu ara-
larında paylaşmış; 
Padişah ve Osmanlı 
Meclisi ve uydu hü-
kümeti bu durum kar-
şısında, sadece kendi-
lerini kurtarma çabası 
içine girmişti. Mustafa 
Kemal, Türk Milleti 
ile birlikte, Kurtuluş 
Savaşı'nı başlatmak 
üzere 19 Mayıs 1919'da 
Samsun'dan yola çıkmış-
tı. O'nun birincil amacı 
ulusal egemenlik ve her 
bakımdan tam bağımsız-
lık üzerine yükselen yeni bir Türk 
Devleti kurmaktı.

Bir ulusal uyanışın belgesi olan 
Amasya Genelgesi'ndeki şu cümle, 
Mustafa Kemal'in bu konudaki ka-
rarlılığını ve Millete verdiği olağa-
nüstü değer ve önemi ortaya koy-
maktadır: "Milletin bağımsızlığını 
yine Milletin azim ve kararı kurta-
racaktır".

Hem Saltanata hem de işgal güç-
lerine karşı Milli Mücadeleyi baş-
latan Mustafa Kemal, parlamenter 
rejimi ve hukuk devleti ilkeleri-
ni bu tarihten itibaren resmen yü-
rürlüğe koymuştur. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ni, Milletin temsilci-

leriyle kurmuştur. Bu 
nedenle, 23 Nisan Türk Milleti için 
olağanüstü önemde bir dönüm 
noktası olmuştur. 23 Nisan, artık 
her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı olarak kutlanmaktadır.

• Ulusal egemenlik günü olarak 
kutlanmaktadır, çünkü artık kişi 
değil Millet söz
sahibidir;

• Çocuk Bayramı olarak kutlan-
maktadır, çünkü her Milletin ge-
leceği çocuklarıdır ve ilk önce on-
ların parlamenter demokrasinin 
anlamını kavramaları gerekir.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın, 
uluslararası eğitim, bilim ve kül-
tür konularının çatı organizasyo-

nu olan UNESCO, Türkiye'nin 
önerisi üzerine, bunu dikka-
te alarak,her yılın 23 Nisan 
gününü "Dünya Çocuk 
Günü" olarak ilan etmiş-
tir. İşte, uluslararası an-
lam ve önem kazanan bu 
tarih,  1979'dan beri , 
Türkiye'de "Uluslararası 
Çocuk Şenliği" olarak, ül-
kemizin geleceği olan ço-
cuklarımız tarafından, 
dünyanın çok sayıda ül-
kesini temsilen gelen ço-
cuklarla birlikte, coş-
kuyla kutlanmaktadır. 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin açılış ve 
Türk Milleti'ne ege-
menliğin devrediliş ta-
rihi olan 23 NİSAN'ın, 
tüm dünyada resmen 
"Dünya Çocuk Günü" 
olarak ilan edilmesi, 
dünya tarihinin gös-
terebilecek emsal 
bulamadığı bir Türk 

Devlet Adamının, Mustafa 
Kemal ATATÜRK'ün, O'nun ön-
cülüğünde gerçekleştirilen Türk 
Devrimi'nin ve Atatürk İlkelerinin 
evrenselliğini ortaya koyması bakı-
mından da büyük önem taşır. 

23 Nisan Ulusal 
eğemenlik ve 

çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal 
Egemenlık ve Çocuk 

Bayramı  Türkiye başta 
olmak üzere Türkiye 

göçmenlerinin olduğu 
her ülkede  büyüklü 

ve küçüklü etkinlikler-
le kutlanacak. Ünlü 

Türk Sanat Müziği 
sanatçısı Semra Türel 

yönetiminde AKM 
Çocuk Korosu Şiirleri, 

çocuk dansları, Aşık  
ile Maşuk, Atatürk‘ten 
anılar ve Semra Türel 

Konseri ve yarışma-
lar ile saat 13’den 

itibaren Viyana’da 
Jugendzentrum 

Ottakring (Adres: 
Ottakringerstr. 200, 

1160 Wien) 23 Nisan 
kutlanacak. Viyana, 
Voralberg, Insbruck 

Büyükelçiliği ve 
Konsolosluklarında 

ayrıca çocuklar ile 23 
Nisan kutlanacak.
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Viyana-Suudi Arabistan’daki 
evlilik hukuku Avusturya’da 
uygulanabilir mi? Avusturya 

Yüksek mahkemesi şu sıralarda 
ilk defa böyle bir soruyla Suudi 
Arabistan kökenli karı koca ara-
sında bir boşanma  davası sonu-
cu karşı karşıya kaldı. Ve sonunda 
yüksek yargıçlar, tamamı olmasa 
da Suudi Arabistan’da geçerli olan 
Şeriat Hukukundan 
bazı bölümleri alıp 
Avusturya’da kulla-
nabileceği sonucu-
na vardılar. Kararda 
Suudi Arabistan 
asıllı kadın zarar-
lı çıktı. Normalde 
Avusturya‘lılar için 
verildiği gibi bir ka-
rar verilse boşanan 
kadına boşandığı 
eşinden  nafaka ve-
rilebilecekti.  Tabii 
ki ilk defa duyulduğunda, Suudi 
Arabistan’da geçerli kuralların 
Avusturyalılar için alışılmamış ol-
duğu için garip  gelmesinin yanın-
da  insan hakları ve kadın hakla-
rı ile gurur duyan Cumhuriyet ve 
Demokratik Hukuk Devleti oldu-
ğunu iddia Avusturya Devleti için 
utanç olarak bulundu. 

OLAY NASIL GELİŞTİ?  

Bu habere konu olan davada bah-
si geçen çift 1983 yılında Suudi 
Arabistan’ın Medine şehrinde  ev-
lendi. Hanımın kocası  zaten bu ta-
rihten önce Avusturya’ya göç et-
mişti, karısı da nikâhtan sonra 
onun daveti ve ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere ailesini bırakıp  
Avusturya’ya geldi. Evlilikten son-
ra kısa sürede dünyaya 3 çocuk ge-
tirdiler ve çok çocuklu bir aile olma 
yolunda ilerlediler. Ama ilişkileri o 
kadar iyi gitmiyordu. 80li yılların 
sonlarına doğru çift birbiriyle çok 
sık kavga ediyor, birbirine hakaret-
ler savuruyordu.  Finansal olarak 
da durumları peki parlak değil-
di. Aile çevreden gelen yardımlar-
la geçimini sağlıyordu. Ancak 1989 
yılında koca bir büyükelçilikte iş 
bularak bir şeyler ka zanabildi. 
90lı yılların ortalarında 4. ve 5. ço-
cukları dünyaya geldiğinde, çiftin 
arasındaki ilişki daha da kötü bir 
hal aldı. Kadın ev işlerini, özellik-
le de yaşadığı psikolojik sorunlar 
nedeniyle temizliği yapmak iste-
mediği için, daha fazla büyük kı-
zının üzerine yıkıyordu.  Karı-koca 

arasındaki anlaşmazlık daha kötü 
bir hal almıştı ve adam yatak odası 
yerine salonda yatmaya başlamış-
tı. Karısının eve bir temizlikçi ça-
ğırma yönündeki isteğini reddet-
ti. Bunun üzerine kadın da adama 
yemek yapmamaya ve çamaşırları-
nı yıkamamaya başladı. 2003 yılın-
da boşanma davası açıldı, 2008 yı-
lında sonuçlanmıştı: Mahkemeler, 
şiddetli geçimsizlikte iki tarafın da 
eşit suçlu olduğu kanaatine var-
mıştı. 

SADECE “BEKLEME SÜRESİ” 
İÇİN NAFAKA

Son yıllarda geçimini kısa süre-
li işlerden ve çevredekilerin yar-
dımıyla sağlayan kadının, şim-
di tazminat talep etme hakkı var 
mıydı? Suudi Arabistan huku-

ku Şeriat üzerine kurulu olduğu 
için, bu soru yasada açık bir şe-
kilde cevaplanıyor: Hukuki bir 
boşanma davası olmuşsa, kadın 
sadece “bekleme süresi” denilen 
zaman için nafaka alabilir. Bu da 
boşanmadan sonraki 3 aylık süre-
ye tekabül ediyor. Gerekirse  ko-
ca  geline olan “çeyiz” görevini 
de yerine getirmekle yükümlü. 
Bazı yerlerde de “Muta” denilen 
tek seferlik tazminat ödenmek 
zorunlu. 3 aydan fazla bir süreyi 

kapsayan nafaka hiçbir şekilde 
uygulanmıyor. 

Kadın Avusturya vatandaşlığına 
geçmiş, ama adam geçmemiş. En 
son sahip oldukları ortak vatan-
daşlık Suudi Arabistan Krallığı’na 
ait. Bu şekilde orada geçerli ka-

nun da Avusturyalı mahkemelerce 
dikkate alınıyor.  Ancak Avusturya 
yasasında bir istisna var: Eğer ya-
bancı bir kanun  Avusturya ye-
rel hukuk kurallarını (“ordre pub-
lic”) ihlal ediyorsa, o zaman yerel 
hukuk geçerlidir. Ve yetkili ilk mer-
ci olan ‚Viyana Innere Stadt Bölge 
Mahkemesi‘  de aynen bu kuralı uy-
guluyor. Mahkeme, geçen zaman-
da konuyla alakalı Suudi Arabistan 
yasasını soruşturmanın mümkün 
olmadığını açıkladı. Ama İslami 
Hukukun yerel hukuk kurallarına 
karşı geldiği varsayılıyor. Bu yüz-
den Bölge Mahkemesi Avusturya 
yasalarını uyguladı ve kadına evli-
lik sonrası nafaka verilmesini hük-
metti. Medeni hukuktan sorum-
lu Viyana Eyalet Mahkemesi de bu 
kararı onayladı. Devam eden sü-
reçte adam Yüksek Mahkeme’ye 
(“Oberste Gerichtshof ”) gitti. 
Yüksek yargıçlar, yerel hukuk ku-
ralları (“ordre public”) ile ilgili özel 
hükmün “nadir olarak” kullanıldı-
ğını vurguladılar. Avusturya huku-
kuna kuru bir çelişki iddiası veya 
sadece “sonuç haksızlık” deme-
nin, yurtdışındaki hukuku dikkate 
almamak için yeterli olmadığı ka-
nısına vardılar. Bunun olması için 
Avusturya hukuk düzeninin temel 
değerlerinin çiğnenmesi gerekir. 
Bu durum da ancak, kişisel özgür-
lük ve eşitlik hakkının çiğnenme-
siyle meydana gelebilir. 

Yüksek Mahkeme, Suudi Ara-
bistan’daki boşanma kuralları 
hakkında bilgi sahibi olmak için 
ülke hukukuna dair uzman rapo-
runu inceledi. Bunun sonucunda 
yargıçlar, boşanmadan sonra eşe 
sadece 3 ay nafaka verme kuralı-
nın, Avusturya Hukukunu temel 
olarak ihlal etmediği sonucuna 
vardılar. Nihayetinde burada da 
geçerli olan uygulama, eşlerin bir-
birlerine çift taraflı borçlanmala-
rı halinde, kişilere zorunlu nafaka 
hakkı tanımıyor. Ve bir nafaka ka-
rarı çıkmışsa, bu uygulama belir-
li bir zamanla kısıtlanabilir. Sonuç 

Suudi Arabistan asıllı boşanan çift ortalığı karıştırdı:

ŞeRİAT AVUSTURYA’DA 
UYGULANABİLİR!

Boşanma:  Avusturya yüksek Mahkemesinin (“Oberste 
Gerichtshof”) kararına göre, ‚Şeriat‘ adı ile anılan mahkeme 
kararında  islam Hukuku’nun geçerliliği Avusturya’da kısmen 
yaygınlaştırılabilir. Bu durum, ikilemde kalan göçmenlerin 
sorununu da çözmelidir. Mahkeme kararında suudi Arabistan 
Şeriat kanununda, boşandıktan sonra eski eşe nafaka vermek 
gibi bir şey olmadığı için, Avusturya’da kadının nafaka alma-
ması gerekir.  karar çeşitli siyasi Partiler ve  olayı öğrenen 
Türkiye göçmenleri tarafından şiddetle kınandı. 

olarak bu durumdan dolayı Şeriat, 
bu davada Avusturya’da da uygu-
lanabilir bir hale geldi, davadaki 
kadın boşandıktan sonra nafaka 
alamayacak. Ama kendisi şu ka-
rarla biraz teselli olabilir: Evlilik 
sırasında ayrı yaşadıkları süre için 
adam nafaka ödemek zorunda. Bu 
noktada adam, davaya bakan ön-
ceki mercilerin Suudi Arabistan 
Hukukunu soruşturmamasını ve 
dikkate almamasını eleştirdi. Ama 
adam İslam Hukukunun başka bir 
sonuca neden olabileceğini göste-
remediği için, Yüksek Mahkeme 
bu noktada ona itiraz etti. 

KADIN ALEYHİNDE ŞERİAT HÜKMÜ 
HAKKINDA: YASANIN DEğİŞTİRİLMESİ 

YöNÜNDE ÇAğRI

Yüksek Mahkemenin verdiği Şeriat 
hükmü Avusturya’da siyasete ko-
nu oldu. ÖVP’li Adalet Bakanıö 
“Hıristiyan ve batı değerlerinin” 
kabul edilmesi gerektiğini vurgu-
ladı. SPÖ ise yargıçlara uluslar ara-
sı davalarda daha az esneklik ta-
nınmasını istiyor dedi. FPÖ ise bu 
bir hukui cöküş Viyana. Yüksek 
Mahkeme’nin, göçmenlerin nafa-
ka kavgasının çözülmesi için Şeriat 
Hukukuna başvurması, siyasetin 
merkezine oturdu. Adalet Bakanı 
Claudia Bandion-Ortner’in sözcü-
lerinden biri; “Bakanlık kulisle-
rinde herkes son zamanda konu-
şulanlara kulak kabartıyor. Ana 
çizgileriyle batılı değerlere tama-
men zıt yeni bir hukuk anlayışının 
yürürlüğe girmesi muhtemel” de-
di. Bu olay artık siyasi bir konu ha-
lini aldı‘ 

Yüksek Mahkeme bir kadının bo-
şandıktan sonra nafaka isteğini 
reddetmişti. Daha önce davayı 
ele alan yetkili merciler, kadı-
na nafaka hakkını tanımışlardı. 
Ancak Şeriata göre eski eş nafa-
ka alamıyor. Davada bahsi ge-
çen kadın ve eski kocası Suudi 
Arabistan’dan göç etmişlerdi 
ve orada evlenmişlerdi. İkisi de 
on yıllardır Avusturya’da yaşı-
yor, hatta kadın Avusturya va-
tandaşlığına bile geçmiş. Buna 
rağmen Avusturya mahkemeleri 
böyle bir boşanma davasını ka-
rara bağlayabilmek için yabancı 
hukuku kullanmak zorunda ka-
lıyor. Olayın ele alındığı ilk iki 
mahkeme, Avusturya değer yar-
gılarına aykırı olduğu gerekçe-
siyle, İslam Hukukunun davada 

kullanılmasına karşı çıkmıştı. 
Yüksek Mahkeme bu kararı boz-
du ve konu “basit bir haksız-
lıktan” ibaret olsa bile İslam 
Hukukunun kullanabileceğine 
karar verdi. Sadece Avusturya 
hukuk düzeninin temel değer-
leri çiğnenmiş olduğu takdirde, 
yabancı hukuk dikkate alınmaz. 
Ama Suudi Arabistan’da geçerli 
Şeriatın, eski eş için nafakayı ka-
bul etmemesi, bu temel değerle-
rin çiğnendiği anlamına gelmez. 

FPö: “HUKUKİ ÇöKÜŞ”

SPÖ’lü Kadın Bakanı Gabriele 
Heinisch-Hosek, bu davada İslam 
Hukukunun kullanılıp kullanıl-
maması hususunda mahkemele-
rin anlaşmazlık yaşadığını söyledi: 
“Yargıçların yorum aralığının geniş 
olmasında ve kararlarının bu ka-
dar farklılık göstermesinde kesin-
likle sıkıntılar var”. Ek olarak Kadın 
Bakanlığından yapılan açıklama-
da, bu konu hakkında Heinisch-
Hosek’in aynı hükümette bulun-
duğu Bakan Bandion-Ortner ile 
görüşeceği ve gelecekte hangi du-
rumlarda yabancı bir ülkenin huku-
kunun geçerli olacağının en baştan 
belirlenmesi gerektiği fikrini tavsi-
ye olarak gündeme getireceği belir-
tildi. Bu karara karşı en güçlü mu-
halefeti doğal olarak FPÖ yaptı. 

Genel sekreter Haral Vilimsky, 
“Mahkeme kararı inanılmaz” de-
di. Vilimsky ayrıca hukukun geri-
lediğinden bahsedip, yüksek yar-
gıçları kılı kırk yarıp Avusturya’da 
Şeriata başvurmak için bahane 
bulmakla suçladı. Vilimsky’ye 
göre buradaki yerel mahkemeler 
tarafından sadece Avusturya hu-
kukunun dikkate alınması gereki-
yor. Bu durumla ilgili olarak FPÖ 
meclise yasa değişikliği önerisi 
getirmek istiyor. BZÖ milletvekili 
Gerald Grosz da böyle bir girişim 
tasarlıyor. Grosz buna ek olarak 
bir de Bandion-Ortner’e mecliste 
soru önergesi vermeyi planlıyor. 
Çarşamba günü Adalet Bakanlığı, 
yargıçların ayıplanamayacakları-
nı vurguladı. Sonuçta onlar da 
yasalar çerçevesinde doğru hare-
ket ettiler. Ama Bandion-Ortner 
de bir yasa değişikliğine sıcak ba-
kıyor. Ortner’in sözcüsü şunları 
belirtti: “Bizim yargımızın Şeriat 
yerine, Hıristiyan, gelişmiş, batılı 
dünyaya göre sonuca varması ge-
rekiyor.” 

ANADİL 
ZENGİNLİKTİR
Cihat Aykaç

Avrupa genelinde ve özel-
likle son zamanlarda 
Avusturya toplumunda 

azınlık hakları ve bu haklar çer-
çevesinde anadilinde eğitim bir 
numaralı tartışma konusu ol-
muş durumda. 2. Dünya Savaşı 
sonunda yeniden yapılanma-
ya giden  ve bunun sonucun-
da ekonomik olarak büyüyen 
Avrupa, oluşan ''emek gücü'' ih-
tiyacını dünyanın farklı toplum-
larından gelen  göçlerle kısa sü-
reli olarak gidermeye çalıştı. 

Ama Avrupalı devletler zaman-
la bu emek gücüne kalıcı ola-
rak ihtiyaç duyduklarını fark 
ettiler ve göçmenlerin ''misa-
fir'' statüsünden, kalıcı bir kit-
le olma yolunda ilerlemeleri-
nin önünü açtılar. ''Beraber 
yaşam'' ilkesi gereğince her 
Avrupa ülkesi kendi toplumu-
nun eğilimlerini göz önünde 
bulundurarak farklı  siyasal 
ve kültürel yapılanmalara git-
ti. Bunun en belirgini ''enteg-
rasyon'' adı altında dayatılan, 
asgari bir kültürel  benzetme 
ve bu bağlamda ortak değer-
ler ve normlar türetmek diye 
tanımlayabileceğimiz politik 
bir terim ürettiler.  Toplumdan 
kaynaklanan ayrımcılık ise bu 
göçmen haklar hususunda ya-
pılacak değişikliklere pek tabii 
yansıtıldı ve hala da bu deği-
şiklikler evrensel hukuk ve in-
san haklar˝ çerçevesinde de-
ğil, bilakis  toplumun meyilleri 
üzerine inşa ediliyor. Nitekim 
Avusturya'da gündemde olan 
yeni Yabancılar Kanunu ay-
nı şekilde toplumda oluşan 
''milliyetçi gazı'' söndürme 
kapsamında ele alındı ve sol 
tandanslı SPÖ bile toplumun 
ayrımcı  nitelikler taşıyan is-
teklerini göz ardı edemeyip bu 
tasarıya destek verdi. Örneğin, 
Avusturya'ya göçün, yahut 
mevcut  vizenin uzatılması-

nın ilk şartı Almanca bilmek 
olacak. Bir diğer ilginç ayrın-
tı ise polisin istediği eve -vi-
zesiz ikametin önüne geçmek 
bahanesiyle- baskın düzenle-
yebilmesini içeren düzenleme. 
Anadilinde eğitim ise aynı şe-
kilde değerlendirmemiz gere-
ken bir husus. Anadili kişinin 
sosyolojik kimliğinin oluşma-
sında temel rol oynar. Bireyler 
öncelikle ilk öğrendikleri dil 
olan, annelerinin onlarla ilk 
defa konuştuğu dil olan ve ha-
yatlarının geri kalanında dü-
şünecekleri, rüya görecekle-
ri, sevinip üzülecekleri bu dili 
tam anlamıyla öğrenemedik-
leri zaman, toplum içerisinde 
bir birey olabilme görevlerini 
de  layıkıyla yerine getiremeye-
ceklerdir.  

Çocuk kendi anadilini tam 
anlamıyla öğrenemediğinde, 
ikinci bir dile de yeterince ha-
kim olamadığını, yabancı dil-
de gördüğü eğitimde boca-
ladığını ve kendi anadilinde 
düşündüğü için derslerinde 
başarılı olamadığı, sınıf arka-
daşları tarafından alay edil-
diği ve bu sebeplerden ötü-
rü¸ psikolojik bir bunalıma 
girdiği uzmanlar tarafından 
sıkça dillendiriliyor. Nitekim 
Amsterdam Üniversitesi'nin 
1985 yılında yaptığı bilimsel 
bir araştırmaya göre anadi-
linde eğitim gören öğrenciler, 
Hollanda eğitim müfredatın-
da daha başarılı oldukları göz-
lemlenmiştir.. Entegrasyon 
politikaları  eşitlik ve özgürlük 
temelleri üzerine inşa edildi-
ği müddetçe kültürel benzeş-
meye ve aynı toplum içerisin-
de bir bütün olarak yaşamaya 
bir itirazımız yok. Tek itirazı-
mız, kültürel hakları yok sa-
yan ve kültürel farklılığı bir 
zenginlikten ziyade, bir ''teh-
like'' olarak gören düşüncedir.

koNUk 
YAZAR
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KAHİRE- Die Presse Gazze/
tesi’nin Avusturya  Dış İşleri 
Bakanı Spindelegger’in 

Arap  ülkelerini ziyareti sırasın-
da verdiği habere göre El-Ezher 
Üniversitesinin Baş Şeyhi - bu 
makam aynı zamanda dini ko-
nular hakkında karar verebile-
cek en yetkili merci  ve Suudi 
Arabistan ile ilgili  bu projeden 
hiç hoşnut değil. Ahmed El-Tayib, 
Suudi Arabistan’a Viyana’da 

dinler arası bir platform kurma 
imkânı verilmesi konusunda, ko-
nuğu Avusturya Dışişleri Bakanı 
Michael Spindelegger’i keskin ifa-
delerle uyardı.  El-Tayib’e göre, 
Suudilerin tüm dünyada bu tür 
din merkezleriyle huzursuzluk çı-
kardıkları biliniyor ve olayın arka-
sında nasıl bir doktrin saklı oldu-
ğu da ortada. Suudi Arabistan’da 
ortaya çıkan Vahhabilik, aslında 
İslam’da bir radikal hareket nite-
liği taşıyor. Haber yayınlandıktan 
sonra Avusturya Dış İşleri Bakanı 
ve SPÖ ve ÖVP  koalisyon hükü-
metine okuyucular  İnternette ha-
berin altında büyük tepki göste-
rerek, ‚Densiz ve bilgisiz cahil Dış 
İşleri Bakanı ve Hükümet‘ diye 
tepki verdikleri görüldü. 

AVUSTURYA BAKANLAR KURULU 
YEŞİL IŞIK YAKTI

Avusturya Dış İşleri Bakanı 
Spindelegger ise Kahire El Ezher 
Üniversitesi Şeyh’in sözlerine he-
men itiraz etti; açılması planlanan 
kuruluşun, Kuran’ın yorumlandı-
ğı bir dini merkez olmadığını be-
lirtti. Olayın arka planı: Yakında 
Viyana’da, dinler ve medeniyet-
ler arası diyalog için Sudi  Kral 
Abdullah Merkezi’nin kurulma-

sı gündemde. Projenin sahibi ül-
keler Avusturya, Suudi Arabistan 
ve İspanya. Anlaşma henüz im-
zalanmış değil.  Bununla birlikte 
Viyana’daki Bakanlar Kurulu, 17 
Kasım 2010 tarihinde bu konuda-
ki görüşmeler için yeşil ışık yak-
tı. Denetim kurulunda da bütün 
dünya dinleri ve medeniyetleri 
temsil edilecek. Hatta Papa, şim-
diden Filistinli bir Hıristiyan’ı, di-
yalogu güçlendirmek için bu göre-
ve atadı. 

SUUDİLER DAHA BİNA ARIYORLAR 

Bu dialog girişimlerinde Mu-
seviliği Rabbi Rosen temsil ede-
cek. Uluslar arası bir kuruluş sta-
tüsünde açılacak bu merkez ile 
Viyana, uluslar arası platform-
da dialog çağrısını güçlendirmek 
istiyor. Bu merkezin Sekreterlik 
aşağı yukarı 25 çalışandan olu-
şacak. İki basamaklı milyonla-
ra denk gelen, projenin finansal 
kaynağı ise büyük ölçüde Suudi 
Arabistan tarafından sağlanacak. 
Suudiler şimdi Avusturya’nın 
başkentinde uygun bir bina arı-
yorlar; son olarak ortaya bazı 
sorunlar çıkmıştı. Yeni açılacak 
bu uluslar arası kuruluş sade-
ce Avusturya, İspanya ve Suudi 
Arabistan’a değil, her ülkeye açık 
olacak. 

KRAL İHALEYİ VİYANA’YA VERDİ

İddialara göre İngilizler de bah-
si geçen merkezle ilgileniyor ve 
merkezin Londra’da kurulma-
sını istiyorlardı. Ancak Suudi 
Arabistan Kralı ihaleyi Viyana’ya 
verdi. Hatta merkezin açılışı-
nı yapmak için Avusturya’ya gel-
mesi de ihtimal dâhilinde. El-
Ezher Üniversitesi’nin Baş Şeyhi, 
Dışişleri Bakanı Spindelegger’i 
dikkatli olmaları konusunda 

uyardı. Bahsi ge-
çen merkezin ay-
nı şekilde %100 
Avusturya tara-
fından da yürü-
tülebileceğini ifa-
de etti.  Viyana’da 
Vahhabiler tara-
fından düzenle-
nen bu organi-
zasyonun, İslam’ı 
farklı bir şekil-
de yorumlamaya 
eğilim gösteren 
Mısırlıların hoşu-
na gitmediği ve 
hatta onları rahat-
sız ettiği, su götür-
mez bir gerçek.

el ezher`den Viyana’daki 
 Suudi merkezi’ne tepki  

Dinler arası diyalogu 
güçlendirmek için suudi 

Arabistan, ispanya ve 
Avusturya viyana’da bir 
merkez kurmayı hedef-
liyor.  Olayin merkezin-

de vataikan ve Papa 
var.  sudi Arabistan 

Amerikan ve Ingilizlerin 
oyuncağı olmuş durum-

da tüm islam dünyasının 
nefretini çektiğini ifade 

eden  kahire el-ezher 
üniversitesi Baş Şeyhi 

bu konuda uyarılar-
da bulunduğunu Die 

Presse Gazetesı 6 Nisan 
2011 tarihlı sayısında 
kamuoyuna duyurdu. 

iddialara göre ingilizler 
de bahsi geçen merkezle 

ilgileniyor ve merkezin 
Londra’da kurulmasını 

istiyorlardı. Ancak suudi 
Arabistan kralı ihaleyi 
viyana’ya verdi. Hatta 
merkezin açılışını yap-
mak için Avusturya’ya 

gelmesi de ihtimal 
dâhilinde.  Tepkiler 

büyüyor. 

  El-Ezher Üniversitesi Baş Şeyhi Ahmet El TayİP 

Viyana-AB verileri do-
ğrultusunda yapılan 
araştırmalar Avus-

turya’da yaklaşık yerli 
Avusturya vatandaşı (göç-
men değil) 600 bin insa-
nın yeterli derecede okuma 
yazma bilmediğini ortaya 
koydu. Bu kitlenin büyük 
kısmının yeterli düzeyde 
hesap yapmaktan ve bilgi-
sayar kullanmaktan da aciz 
oldukları belirtildi. Bunun 
üzerine Avusturya Eğitim 
Bakanlığı harekete geç-
ti ve herkesi okuma yazma 
bilecek seviyeye getirmek 
için bir inisiyatif başlattı. 
Yapılan planda temel eği-
tim ihtiyacı hisseden her-
kese bu eğitimin karşılıksız 
olarak verilmesi kararlaş-
tırıldı.Ülke yönetiminin ve 
yerel yönetimlerin masraf-
ları paylaşması ön görülen 
planda, ilköğretim diplo-
masının sonradan alınması 
da planlanıyor.  8 Milyon nü-
fuslu Avusturya’da yerli va-
tandaşları arasında 600 bin 
kişinin okuma ve yazma bil-
memesi şok yarattı.  250 bin-
den fazla Türkiye göçmeni  
arasında okuma yazma ora-
nın ne kadar olduğu merak 
ediliyor. 

Avusturya’da 
600 bin yerliye 

okuma 
yazma atağı

Avusturya yerel yöne-
timleri, her vatan-

daşın temel eğitime 
sahip olması için 

kapsamlı bir çalışma 
başlattı.

BAŞ sAĞLIĞI
Karin Eskiöncü'nün sevgili eşi, Deniz Eskiöncü'nün 

biricik babası, Melehat ve merhum Mustafa 
Eskiöncü'nün oğlu, Nilgün Eskiöncü'nün ağabeyi, 
Hürriyet Gazetesi'nin Avusturya ilan temsilciliğini 

yürüten, kıymetli arkadaşımız 

HAKAN ESKİÖNCÜ'nün 
22.03.2011 tarihinde genç yaşta aramızdan 

ayrılmasının derin acı ve üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma yüce Allah'tan rahmet, kederli eşine,
annesine,çocuklarına, kardeşlerine, yakınlarına ve 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Yeni Vatan Gazetesi  

3.11.1963 - 22.3.2011
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Araştırma, özellikle fark-
lı kültürlerden gelen anne 
ve babaya sahip çocuklara 

karşı yapılan ırkçı saldırıların art-
tığını ortaya koyarken, internet 
ortamı üzerinden yapılan ırkçı 
saldırıların ise çoğu zaman yap-
tırıma uğramadığının altını çizdi.

“İSLAM KARŞITI SEÇİM PROPAGAN-
DASI IRKÇILIğI KöRÜKLÜYOR“

Raporda özellikle başörtüsü ta-
kan kadınların gündelik ha-
yatlarında ırkçılığa maruz kal-
dıkları kaydedildi. Raporda, 
işyerinde başörtüsü takanların da 
daha fazla ayrımcılık gördükleri 
de belirtildi. Kuruluş, iş piyasasın-
da başörtüsü yüzünden dışlanan 
kadınların sayısının gün geçtikçe 
arttığı bilgisini de basınla paylaş-
tı. Araştırmayı analiz eden uzman-
lar da özellikle seçim dönemlerin-
de Müslümanlara karşı yürütülen 
karalama kampanyalarının bu so-
nuçları doğurduğunun altını çiz-
diler.  Burada özellikle Türkiye’de 
Siyasi İslam’ın çatısı altında top-
lanan Türkiye’deki Partilerin 

Avusturya’da denek 
ve federasyon adı 
altında Avusturya 
Türkiye Parti teşki-
latlarının Türkiye 
g ö ç m e n l e r i n d e 
yanlış tenkitlerinin 
Avusturya sağ par-
tilerini elini güç-
lendirdiği uzman-
lar tarafından ifade 
edildi. Türkiye göç-
meni kadınlar üze-
rinde Türkiye’deki 
Partilerin Avusturya kollarının 
mahalle baskıların olduğu öğre-
nildi. 

İNTERNET ORTAMINDAKİ IRKÇILIK 
CEZASIZ KALIYOR

Özellikle internet üzerinden ya-
pılan ırkçılığın boyutlarının kor-
kunç bir seviyeye ulaştığının 

açıklandığı raporda, bloglar, yö-
neticisi olmayan forumlar ve sos-
yal ağlar üzerinden birçok ırk-
çı içeriğin şuursuzca paylaşıldığı 
(yayıldığı) da belirtildi. İnternet 
üzerinden yapılan ırkçılığın sade-
ce ırkçı içerik paylaşımıyla sınırlı 
kalmadığı, olayın boyutlarının sık 
sık ölüm tehdidi ve şantaja kadar 
gittiği bilgisi de kamuoyuyla pay-
laşıldı. Claudia Schaefer özelikle 
internet üzerinden yapılan ırkçı-
lığa karşı hiçbir yaptırım uygula-
namamasının getirdiği tehlikeye 
vurgu yaptı ve bu durumun önüne 
geçilebilmesi için bir an evvel kul-
lanıcı dostu şikâyet birimlerinin 
ve gözetim sistemlerinin devreye 
sokulması gerektiğini söyledi.

YABANCI KOTASI UYGULAYAN 
BARLAR VAR

Raporda ırkçılık konusunda dik-
kat çeken bir başka hususun 
da bar, gece kulübü, disko gibi 
mekânlara giriş olduğu belirtildi. 
Özellikle Afrika kökenlilerin giriş-
lerinde büyük sorunlar yaşandı-
ğı, bir takım pubların, yaptıkları 
ırkçı ayrımcılık yüzünden tazmi-
nat ödemek zorunda bırakıldıkla-
rı belirtilen raporda, başka etnik 
kökenden olan partnerleriyle bu 
tarz mekanları ziyaret etmek iste-
yen Avusturyalıların da aynı mua-
meleden nasibini aldıkları da be-
lirtildi. Raporda bazı mekânların 
işi “haftanın sadece belirli gün-
lerinde Afrika kökenlileri mekâna 

kabul etmeye“ ve “işletmelerine 
yabancı ziyaretçi kotası koymaya“ 
kadar götürdüklerinin altı çizildi. 
Ayrıca Avusturya Polisi’nin de ço-
ğu zaman kişinin ırkına ve kökeni-
ne göre muamele yaptığı ve üçün-
cü dünya ülkelerinden gelmiş gibi 
görünen vatandaşları da kamusal 
alanda daha sık durdurup kontrol 
ettiği belirtildi.

2010 Avusturya ırkçılık raporu açıklandı: 
Avusturya’da ayrımcılıkta 

kaygı veren artış

viyana-uluslararası ırkçılığa karşı savaşma günün-
de Zara isimli sivil inisiyatifin yayınladığı “2010 ırk-
çılık raporu“ Avusturya’da artan ırkçılığa dair çar-
pıcı veriler ortaya koydu. Zara, 2010 senesinde 745 
ırkçılık vakasıyla karşılaşıldığını belirtti. kuruluşun 
basın sözcüsü Claudia schaefer aldıkları sonuçlarla 
ilgili yaptığı açıklamada; „Bu rapor Avusturya`da 
buz dağının sadece görünen kısmı. Ancak bu görü-
nen kısmından bile, ne gibi ırkçı eğilimlerinin var 
olduğu anlaşılabilir“ ifadesini kullandı.

PASKALYA öNERİLERİMİZDEN 
BİR KISMI:
 
Buzağı ve keçi oğlağından 
et Avusuturya’nın Weizer 
dağlarından dana eti:
 
• İnce kesilmiş dana Şnitzel  
 EUR 29,90 / kg
• Dana eti  EUR 3,60 / kg
 
usulüne göre yetiştirilmiş 
tavşan:
 
• Tavşan file EUR 26,90 / kg
• Tavşan but EUR 18,90 / kg

kRIeGLeR Wildspezialitäten

Biz yaklaşık 100 seneyi aşkın bir süre-
dir ve dört nesilden beri viyana’da 
faaliyet ögsteren ve yaban hayvanı eti 
üzerinde uzmanlaşmış bir işletmeyiz. 
işletmemizde sadece yaban hayvanlar 
değil, aynı zamanda dana, tavşan, 
tavuk, hindi, ördek, kaz ve devekuşu eti 
bulmanız da mümkün. siz de bizim açık 
havada bulunan mağazamızı ziyaret 
edebilir (Perfektastraße 13, 1230 Wien) 
ve büyük bir çeşitlilik arz eden ürünle-
rimizi bulabilirsiniz. ürünlerimizle ilgili 
tüm bilgilere de aşağıdaki adresten 
ulaşabilirsiniz: www.krieglerwild.at 
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Yeni Vatan`dan çocuklar için resimli 
Almanca-Türkçe sözlük

Viyana merkezli Neueweltverlag, Yeni 
Vatan Gazetesi'nin de sponsor olduğu 
entegrasyon açısından önemli bir pro-

jeye imza attı. Neueweltverlag insanlar ara-
sı iletişimi ve insanların bir araya gelmesi-
ni benimsemiş bir yayınevidir. Geçtiğimiz ay 
yayınlanan ve „Das Große Bildwörterbuch 
Ö s t e r r e i c h i s c h e s  D e u t s c h -
Türkisch“ (toplamda 48 
sayfa, 24 x 32 cm ebat-
larında) isimli son kitap 
da Neuweltverlag'ın ger-
çekleştirdiği projelerden 
bir tanesi. İlk baskısı yak-
laşık olarak 10bin adet ba-
sılmış olan bu kitap okulla-
ra dağıtıldığı gibi sponsorlara 
ve proje partnerlerinde de su-
nulmuştur ve kitapçılardan da 
16 Euro'ya satılmaktadır.

Bu yeni proje için Türkçe tercüme 
uzmanları, öğretmenler ve uzman 
pedagoglar birlikte yoğun bir şe-
kilde ve işe ruhlarını katarak çalış-
tı. Kültürel çerçeveden bakıldığın-
da bu proje kültürlerarası iletişimi 
destekleyen son derece önemli 
bir girişim olarak değerlendirile-
bilir. Bu kitabın Avusturya ilkokulla-
rının müfredatına dahil edilmesi ko-
nusundaki mevcut çalışmalar da 
bu söylemi destekler nitelikte. Bu 
bağlamda Neuweltverlag bu kita-
bın örneğin ilkokul mezuniyetin-
de ücretsiz olarak hediye edilme-
si gibi fikirlerin de önemli bir jest 
olduğunu düşünüyor. Özellikle 
de Türkiye'den göç etmiş ve 
Avusturya'da yaşayan minik-
lere bu kitap büyük bir des-
tek unsuru olarak öneriliyor. 
Kitap aynı zamanda sadece 
yaşları 5 ila 12 arasında de-
ğişen nesil için oyun gibi 
tasarlanmış olan içeriği 

ve görselleriyle büyük bir kelime 
hazinesi sunmuyor, aynı zamanda özellik-

le de göçmenlik geçmişi olan yetişkinler için 
de davetkar tasarımı ve çevirilerin basitliği ve 
kolay anlaşılabilirliği ile gündelik hayatta bü-
yük katkılar sağlıyor. Böylelikle sadece çocuk-
lar değil dil konusunda yetersiz durumda olan 
yetişkinler de bu kitaptan son derece olumlu 
şekilde istifa edebilirler. Elbette 

ki bu kitap birkaç Türkçe kelime öğrenmek is-
teyen Avusturyalılar için de son derece faydalı 
bir eser. Dolayısıyla Neuweltverlag bu projeyi 
sosyal bir birliktelik yaratması açısından son 
derece önemli bu- luyor. Resimli Almanca 
Türkçe sözlük çocukların gün-

delik yaşamlarında 
sürekli kullandıkları 
777'den fazla kelime 
içeriyor. Kitaptaki 
esprili ve hareketli 
çizimler ve ilüst-
rasyonlar ise keş-
fedilebilecek sa-
yısız eğlenceli 
detay sunuyor.

Siz de bu kitabı sipariş 
etmek ve kitabın kültürel ve 

sosyal görevine katkıda 
bulunmak istiyorsanız 
offıce@yenivatan.at 

adresine açık adresiniz ile 
bir mail atarak  bizimle ileti-

şime geçmeniz  yeterli. 

Ayrın†ılı bilgi
www.neueweltverlag.at 

Viyana-Avusturya’da ka-
lan son Nazi Subayı Walter 
N o w o t n y ’ n i n  m e z a r ı 

Avusturya gündemine oturdu. 
Viyana’daki Zentralfriedhof ’da 
bulunan mezara verilen „anıt me-
zar“ statüsü 2003 senesinden kal-
dırılmıştı. Şimdi ise 1944 sene-

sinden kalma bu anıtın tamamen 
Viyana’dan çıkarılması günde-
me getirildi. Henüz resmen onay-
lanmamış olan bu talep FPÖ’yü 
rahatsız etti. FPÖ Viyana temsil-
cilerinden Johan Gudenuss plan-
lanan bu tasarıyı „merhumla-
rın sonsuz uykusuna saygısızlık 
yapmak“ gerekçesiyle kabul et-
meyeceğini açıkladı. Gudenuss, 
mezarın anıtmezar statüsünün 
alınmasıyla birlikte „sadece göre-
vini yerine getirmekte olan ve Nazi 
propagandası tarafından sömü-
rülmüş olan alelade bir memurun 
bütün bir tarihi olaydan sorumlu 
tutulmasının“ kendilerince kabul 
edilemez olduğunu kaydetti. İlgili 
Nazi subayının ise Avusturya’nın 
Naziler’in eline geçmesi olarak bi-
linen „Anschluss“ dan önce bi-
le illegal şekilde Nazi örgütüne 
hizmet ettiği iddiası ise mezarın 
Avusturya’dan taşınması talebini 
güçlendirdi. 

FPö: „Nazi memurunun 
mezarına dokunulmasın“

Nazili savaş uçağı 
subayı Nowotny’nin 

mezarının kaldırılması 
talebi Avusturya’da 

tartışma yarattı. FPÖ 
talebe karşı çıktı.
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                Ihr Spezialist für 

                   exklusive Reisen 
in die Türkei...

bezahlte Anzeige

AVUSTURYA PARLEMENTOSU SORU 
öNERGESİ
 
31 MART 2011 / 04-12
 
MİLLETVEKİLİ MARKOwİTZ’DEN
 
AVUSTURYA MİLLİ EğİTİM 
BAKANLIğI’NA
 
AVUSTURYA DİN TOPLULUKLARININ 
TANINMASI HAKKINDA
 

1867 tarihli Devletin temel ka-
nunlarına istinaden her ta-
nınmış kilise veya dini toplu-

luk belli başlı temel haklara sahip 
olmuştur. Bu tanınmaya nasıl sa-
hip olunacağı ise 1874 tarihli ta-
nıma kanunu ile belirtilmiştir. Bir 
dini inanç topluluğu olarak tanın-
ma vesilesiyle bu inanç sahiple-
ri okullarda, mezhep üzerine ku-
rulu özel eğitim kurumlarında ve 
dini ibadet ile ilgili kendi içişle-
rini düzenleme ve yönetme ko-
nusunda yetkilendirilmişlerdir. 
Birçok dernek ve inanç toplulu-
ğu Avusturya devleti tarafından 
tanınmak için savaşmaktadırlar. 
Yehova Şahitleri’nin kendi inanç 
toplulukları varken Scientology 
(Avusturya Scientology Kilisesi), 
Baha-i Dini Örgütlenmesi ve 
İslami Alevi Dini Topluluğu ve da-
ha niceleri de bu hak için savaş-
maktadırlar.
 
İslami Alevi İnanç Topluluğu 
Aralık 2010 tarihinden itibaren 
vardır. Kendilerinin bağımsız bir 
inanç topluluğu olarak tanınma 
başvurusunu ilk önce Diyanet 
İşleri makamı reddetmiş, ardın-
dan bu karar Anayasa Mahkemesi 
tarafından bozulmuştur. 

Diyanet Makamı’nın İGGİÖ’nün Av-
usturya’daki bütün Müslümanları 
temsil ettiği  yönündeki gerekçe-
si Anayasa Mahkemesi tarafın-
dan Anayasa’ya ve insan hakla-
rına aykırı olduğu gerekçesiyle 
reddedilmiştir (1.12.2010 tarih-
li karar, B 1214/09). Avusturya 
içinde çatı örgüt olarak görev ya-
pan „Avusturya Alevi Dernekleri 

Federasyonu“  ise bir mezhep gru-
bu olarak tanınmamıştır. 2009 
senesinde bu iki dernek birden 
tanınma başvurusunda bulun-
muşlardır. Hemen hemen birbi-
rinin aynısı olan bu iki başvuru-
nun nedeni, Viyanalı derneğin 
başvurusunda „islami“ kelimesi-

ni kullanması, federasyonun ise 
Aleviliği ayrı bir din olarak tanım-
lamasıydı. Aynı zamanda Viyana 
derneği bu tanımlama ile  bugü-
ne kadar bütün Müslümanları tek 
bir çatı altında toplayan yeni bir 
İslam kanununun getirilmesini 
amaçlamıştı. Viyanalı Din Hukuku 
uzmanı Richard Potz, AABF’nin 
Anayasa Mahkemesi başvurusu-
nun olumlu sonuçlanma şansının 
yüksek olduğunu belirtmişti.
 
Avusturya içinde daha fazla di-
ni inanç topluluklarının kurul-
ması için artık kapılar açılmıştı 
ve Aralık 2010 tarihinde de birçok 
İslami örgütlenme kendilerinin 
de İslami bir inanç topluluğu ola-
rak tanınması başvurusunu yap-
mıştı. (Sünniler, Şiiler ve Liberal 
Müslümanlar İnisiyatifi). Bunun 
gelecekte Avusturya’daki İGGİO 
için de sonuçlarının olacağı kaçı-
nılmaz. İGGİO’yü Avusturya için-

deki tek temsilci olarak gören şu 
ana kadarki hukuki düzenleme-
ler 2010 Aralık tarihinde Anayasa 
Mahkemesi tarafından reddedil-
miştir ve buna da gerekçe olarak 
İGGİÖ’yü tek temsilci olarak tanı-
mayı zorunlu kılan hiçbir düzen-
leme olmadığını belirtmiştir. Bu 

bağlamda mil-
letvekilleri ola-
rak Kültür, Sanat 
ve Eğitim Bak-
anlığı’na şu niyet 
mektubunu sun-
maktayız:
 
SORU öNERGESİ

1. Yukarıda be-
lirtilen senar-
yo çerçevesinde 
ve makamınıza 
adım attığınız-
dan beri İslam 
Kanunu’nu hızlı 

bir şekilde reforme etme istemeni-
ze rağmen bu kanunu hala neden 
reforme etmediniz? Eğer edecek-
seniz bu ne zaman ve nasıl ola-
cak?

2. Size bu niyet mektubu ula-
şana kadar hangi İslami grupla-
rın ve hareketlerin tek başına bir 
örgüt olarak tanınmak üzere size 
başvuruda bulunmuştur?

3. Size bu niyet mektubu ulaşa-
na kadar hangi İslami gruplar tek 
başına bir örgüt olarak tanınmak 
üzere size başvuruda bulunmuş-
tur?

4. Şu ana kadar başvuruda bu-
lunanların başarıya ulaşma ihti-
malini nasıl görmektesiniz ve bir 
sonuç alınacağını düşünmekte 
misiniz?

5. İslami Alevi İnanç Top-lulu-

ğu’nun bir dinsel topluluk olarak 
tanınması durumunun İGGİÖ için 
sonuçları olacak mıdır? Eğer ola-
caksa bunlar neler olacaktır?

6. Sünni, Şii ve Liberal Müs-
lüman İnanç Toplulukları’nın ta-
nınmasının İGGİÖ için sonuçları 
olmuşmudur? Eğer olmuşsa bun-
lar nelerdir?

7. Anayasa Mahkemesi „Eva-
nje l ik  Dernekler i“  n in  ve 
„Mennonitik Serbest Kilise’nin“ 
şikayetleri üzerine dini inanç 
gruplarının tanınması başvuru-
ları için öngörülen bekleme sü-
relerini kaldırmıştır (G 58/10 VE 
G 59/10 tarih 25.09.2010), zira bu 
tarz bekleme tarihlerinin konul-
ması mahkeme tarafından dini 
ibadet konusunda ayrımcılık yap-
mama prensibine ters düşmekte-
dir. Anayasa Mahkemesi kanun 
koyucuya 30 Eylül 2011 tarihine 
kadar bu düzenlemeyi değiştirme-
si için bir hak tanımıştır. Bu değiş-
tirme talebini karşılayacak mısı-
nız? Eğer karşılayacaksanız ilgili 
kanun tasarısı ne zaman yayıınla-
nacaktır?

8. soruda belirtilen bekleme sü-
relerini hangi zaman aralığında 
düzenleyeceksiniz?

9. Türk çatı örgütü ATİB se-
çimlerden sonra IGGİO tara-
fından ciddi bir şekilde tem-
sil edilecektir. (Wiener Zeitung 
26.03.2011).  ATİB    doğrudan 
Türkiye Hükümeti’nin Diyanet 
İşleri tarafından yönetilmekte ve 
yönlendirilmektedir. IGGİO bağla-
mında bu durumu nasıl değerlen-
dirmektesiniz ve Avusturya’daki 
birçok caminin, ibadethanenin 
ve kültür merkezlerinin ATİB  ta-
rafından işletilmesi fikrine nasıl 
yaklaşmaktasınız?

Avusturya Parlementosunda 
soru önegesine dikkat!

31. Mart.2011 tarihinde Avusturya Parlementosunda  Milletvekili Markowitz‘ 
tarafından Avusturya Milli eğitim Bakanı´nın cevaplamak üzere verdiği soru 
önergesi yeni vatan Gazetesi’nin eline geçti.  Almanca olarak verilen soru öner-
gesini Türkçe tercümesini yorumsuz  kamuoyunun dikkatine  sunuyoruz. 
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Viyana-Eski İçişleri Bakanı 
Strasser’in adının karıştı-
ğı lobicilik ve rüşvet iddia-

ları Avusturya gündemini sars-
tı. Eski Maliye Bakanı Grasser 
ve Avusturyalı politikacılar 
Meischberger ve Penzer’den 
sonra şimdi de Strasser yolsuz-
luk iddialarının merkezine otur-
du. OGM’nin yaptığı kamuoyu 
yoklaması da Avusturya’da va-
tandaşların politikacılara olan 
güveniyle ilgili çarpıcı veriler 
ortaya koydu. Araştırmaya gö-
re Avusturya halkının sade-
ce yüzde 24’ü Ernst Strasser’in 
adının karıştığı yolsuzluk da-
vasının münferit olduğunu sa-
vunurken, halkın yüzde 76’lık 
kesimi ise Avusturyalı politi-

kacıların gerek yerel mecliste, 
gerekse AB parlamentosunda 

Strasser’inkine benzer yolsuz-
luk davalarına bulaştıkları gö-

rüşünü savundu. İddialara gö-
re İçişleri Bakanlığı görevini 
bıraktıktan sonra Avrupa 
Parlamentosu’nda görev almaya 
başlayan Strasser, kendisine ya-
pılacak ödeme karşılığında ver-
gilendirme konusunda çıkarıla-
cak AB kanunları üzerinde bazı 
değişiklikler yapabileceğini te-
min etmişti. 

ÖVP’li Grasser’den sonra şimdi 
de Strasser’in adının yolsuzluk 
iddialarına karışması ise araş-
tırmaya göre özel bir durum teş-
kil etmiyor. Avusturya halkının 
yüzde 70’lik bir kısmı her parti-
nin yöneticilerinin benzeri yol-
suzluklara bulaşmış oldukları-
nı düşünüyor. . 

avusturYa’Da çarpiCi araŞtirma: 
Vatandaşın politikacılara güveni kalmadı

Avusturya halkının üçte 
ikisi eski içişleri Bakanı 

strasser’in karıştığı 
yolsuzluk vakasının 

münferit olmadığı 
görüşünde.

AB İçişleri Bakanlarının al-
dığı, Türkiye’de tepki yara-
tan, olumsuz vize kararının 

arkasından Avusturya’nın çıktığı 
belirtildi. Bakanların 24 Şubat’ta 
yaptığı toplantıda sonuç bildirisi-
ne Avrupa Komisyonu’na Türkiye 
ile vize müzakere yetkisinin veril-
mediğini ortaya koyan paragrafın, 
Avusturya’nın “ısrarlı” girişimiyle 
eklendiği belirtilirken, AB Dönem 
Başkanı Macaristan’dan bir diplo-
mat, “Geri Kabul Anlaşması”nın 
tüm üye ülkelerin onayladığını 
anımsatırken Avusturya’nın dı-
şında hiç bir AB üyesi ülkenin, 
Türkiye’ye vize kolaylığı sağlan-
maması yönünde itiraz etmediği-
ni kaydetti.

AB Dönem Başkanı Macari-
stan’dan bir diplomat, ABHaber’e, 
24 Şubat’taki toplantılar sırasında 
“Geri Kabul Anlaşması”nı tüm üye 
ülkelerin onayladığını anımsatarak 
Avusturya’nın dışında hiç bir AB 
üyesi ülkenin, Türkiye’ye vize ko-

laylığı sağlanmaması yönünde iti-
raz etmediğini söyledi. Aynı diplo-
mat sonuç bildirisine Avusturya’nın 

ısrarlı girişimiyle AB’nin Türkiye 
ile ilgili aldığı kararda Avrupa 
Komisyonu’na Türkiye ile vize mü-
zakere yetkisi verilmediği paragrafı-
nın eklendiğini belirtti. Öte yandan 
AB Konseyi sözcüsü, ABHaber’e 
yaptığı açıklamada, "AB’nin Türkiye 
ile ilgili aldığı vize kararının bir 
sürpriz olmadığına dikkat çekerek; 
“Beklenen bir karardı. 

Belki burada sürpriz sayılabile-
cek Avrupa Komisyonu’na Türkiye 
ile vize müzakere yetkisinin ve-
rilmediğinin eklenmesi oldu. 
Ancak karar genel hatlarıyla bel-
liydi. Sürpriz yok" dedi. AB üyesi 
ülkelerin, Türkiye konusunda 24 
Şubat’taki toplantı sırasında bir iti-
razları olmadığını savunan sözcü, 
"zaten bazı üye ülkeler bildirge ya-
yınladı. Bunlar da AB’nin Türkiye 
kararına ek olarak kabul edildi" di-
ye konuştu.

Sözcü, AB’nin üçüncü ülkelerle 
yaptığı vize sürecini anlatırken de 
“Üçüncü bir ülke ile vizelerin kal-
dırılması için vize diyalogu ilk etap 
oluyor. Vize görüşmelerinde ilk 
etap vize kolaylığı görüşmeleri di-
yebiliriz. Bundan sonra iki önemli 
aşama bulunuyor. Her iki aşama-
da da Avrupa Komisyonu’nun AB 
Konseyi’nden yetki alması gereki-
yor” dedi.

Türkiye’ye vize 
kolaylığına 

Avusturya’dan engel

Brüksel-AB içişleri 
Bakanları’nın 24 Şubat’ta 
yaptığı toplantıda 
sonuç bildirisine Avrupa 
komisyonu’na Türkiye ile 
vize müzakere yetkisinin 
verilmediğini ortaya koyan 
ek düzenleme Avusturya’nın 
girişimiyle eklendi.

OLPE - ALMANYA’NIN Olpe 
(kaymakamlık) bölgesin-
deki Attendorn kasaba-
sında yaşanan “isim kri-
zi“ patlak verdi. Attendorn 
Belediyesindeki evlilik dai-
resi, Erol-Hatice Yılmaz  çif-
tinin yeni doğan oğulla-
rına verdikleri Efe ismini, 
“Eva bir kız ismidir, oğlunu-
za bu ismi veremezsiniz“ di-
yerek kabul etmedi. Alman 
Belediye yetkililerinin, ço-
cuğunun kaydını yaptırma-
ya giden Hatice Yılmaz’a, 
“Efe Almanca dilinde bir kız 
ismidir. Bu isimde birini er-
kek olarak kütüğe kaydede-
meyiz“ cevabını vermesin-
den sonra anne adeta şoka 
girdi. Çocuğun üç hafta res-
mi olarak isimsiz yaşama-
sından sonra Efe-Eva krizi 
sonuçlandı. Belediye yetkili-
leri, olay basına yansıdıktan 
sonra aileyi arayarak çocuk-
larına Efe ismini verebilecek-
lerini söyledi. 

Almanya’da  
“Efe“ krizi 
sonuçlandı

Yazar böylece başının ilerde 
belaya girmesini önlemek 
amacı ile ben Parlementoda 

ki ‘Soru Önergesini’  yayınladım 
demek için bu yola başvurduğu 
tahmin ediliyor. Öbür taraftan ki-
tabın tanıtımı Avusturya’nın ünlü 
bir Avukatı ile tanıtıldı. Kitap her 
halükarda Avukatların elinden 
geçmiş olarak basının önüne çık-
ması ise ikinci dikkat çekici nok-
ta idi. 

Bu demek ki Avusturya’da birçok 
pis iş siyasetçiler tarafından ve-
ya onların göz yumması ile oluyor 
ve bundan ünlü bir gazeteci bi-
le korkuyor. Bazı 
ülkelerde hükü-
metlerin hala yol-
suzluğa karşı be-
lirli bir programı 
yok. Bunun ak-
sine kişinin kari-
yerinin gelişmesi 
için siyasi yardım 
kullanılıyor, va-
sıfsız olmasına 
rağmen yakın ar-
kadaşlar devletin 
yüksek mevkileri-
ne yerleştiriliyor, 
siyasetçiler ken-
dileri hakkındaki 
adli kovuşturma-
dan kaçıyorlar, 
vatandaşlar sis-
temli bir şekilde 
soyuluyorlar, hat-
ta bakanlar ken-
dilerine finansal 
avantajlar sağ-
lıyorlar. Burada 
yani Hırsızların 
Ülkesi adlı bahsi geçen ülke 
Avusturya.  Türkiye`den göç eden 
insanlar olarak Türkiye’nin yıl-
lardır ana sorunu bu değil mi? 
Evet bu. Biz Avusturya’da bu işle-
rin olmadığını veya az olduğunu 
sanıyorduk. Değil Avusturya’da 
bu işler ‘Siyaset-Parti-Bürokrat-
Ticaret-Banka-Medya’ beşli mafya 
içerisinde dönüyor. Bunun için içi-
ne birde Türkiye’den başta olmak 
üzere başka ülkelerden gelen en-
tegre olmuş göçmenlerin kendi ül-
kelerindeki zihniyeti yani ‘Devlet 
malını çalmayan, suistimal etme-
yen Domuz’ atasözü eklenince iş 
gittikçe karanlık hale geliyor. 

Yeni Vatan Gazetesi işte o yüzden 
seçimlerden önce ve şimdide ‘ 
İçimizdeki fırıldak siyaseçilerden’ 

bahsetti. Nerede şimdi  seçimden 
önce ortalıkta fırıldak gibi koşan 
Türkiye göçmeni sözde siyasetçi-
ler özde kendi çıkarları için çalı-
şan, halkı küçük görenler? Gelin 
şimdi size geçen ay yayınlanan 
önemli kitap hakkında  habe-
re geçelim.   “News” dergisinden 
araştırmacı gazeteci Karl Kuch, 
Avusturya siyaseti ile ilgili yazdı-
ğı yeni kitabında Avusturya’ya ile 
ilgili yıkıcı bir tablo ortaya koydu. 

Yazar “Hırsızların Ülkesi” ad-
lı kitapta yolsuzluk üzerine sayı-
sız şüpheli davayı inceledi ve son 
zamanlarda siyasette başvuru-
lan kirli yolları gösterdi. Gazeteci 
aynı zamanda Avusturya yargı-
sını da topa tuttu. Kuch’a göre 
Avusturya’da yargı ve yasama or-

ganları, yasal ve yasadışı yolsuz-
luğa karşı mücadelede başarılı 
olamıyor. Yazara göre Avusturya, 
uluslararası yolsuzluk sıralamala-
rında her geçen yıl daha aşağı ba-
samaklara düşüyor. Kuch, aşırı ki-
şisel, açgözlülük nedeniyle ortaya 
çıkan vakalarda dramatik bir ar-
tış olduğunu söylüyor. Pazartesi 
gerçekleşen kitap tanıtımında 
Avusturya’daki partilere yapı-
lan devlet yardımı ile ilgili yasa-
yı da eleştirdi; bu yasanın uluslar 
arası standartlara uymadığını ve 
Avusturyalı siyasetçiler arasında 
zamanı gelince siyasetten çekilme 
kültürünün oluşmadığını belirtti. 

Kitapta, siyasal sistemdeki çar-
pıklıkların ayrıntılı bir analizinin 
yanı sıra, kamuoyuna yansıma-
mış şüpheli yeni davalar da bel-
geleriyle kanıtlanıyor.  Kuch, ken-
disine sızdırılan ve FPÖ-Karintiya 
teşkilatına ait bir sabit disk kop-
yasındaki kayıtlarla ilgili bilgi-
ler verdi. Bu veriler, Karintiya 
(Kärnten)  eyaletinde partilere 
yapılan finansal destek ile ilgi-
li yeni bir düzenin yerleşmiş ol-
duğuna dair kuşkuları arttırıyor. 

Somut olarak, FPÖ Karintiya teş-
kilatına ait bir “Connect” adlı rek-
lam ajansının, “tanımı yeterince 
açık olmayan” rehberlik hizmet-
leri karşılığında çeşitli ünlü fir-
malardan ve meşhur bir avukat-
tan para aldığı iddia ediliyor. 
Kuch bu olayın, zorunlu  ve  acil 
bir şekilde devletleştirilen “Hypo 
Alpe Adria” şirketiyle de bağlan-
tısı olduğunu düşünüyor. 

Gazeteci, Causa’ya aitken Hypo 
şirketinin takas yoluyla ettiği za-
rar yüzünden de yargıyı suçlu-
yor; çünkü dava çok uzun sürdü 
ve zaman aşımına uğradı ve bu 
yüzden olayın sorumlularından 
hesap sorulamadı. 

Kuch aynı zamanda Adalet 
Bakanlığını da, Yolsuzluk Karşıtı 
Devlet Grubuna (GRECO) yalan 
söylemekle suçlayıp kınıyor; çün-
kü davada ceza gerektiren bir ey-
lem şüphesi var ise, Avusturya de-
netçi mahkemelerinin olayı ihbar 
yükümlülüğü olduğunu, ama bu 
durumun yine Bakanlığın bir bil-
dirisi yüzünden gerçekleşmediği-
ni iddia ediyor.  

kitap: Hırsızların ülkesi
“Sanık”: Avusturya 

Araştırmacı gazeteci kurt kuch Avusturya’nın yozlaşmış bir devlet olduğunu 
“Land der Diebe(Hırsızların ülkesi)’’  adlı Mart ayında yayınlanan kitabı ile 
adeta  gözler önüne serdi. kitap Avusturya Parlementosunda karl Öllinger 
tarafından bir soru önergesi verilerek dünya tarihinde ilk defa yayınlanmadan 
önce Parlemento üzerinden immunität yani dokunulmazlık altına alnmış oldu.
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Viyana-Avusturya Anayasa 
Mahkemesi  Yabancılar 
K a n u n u’n d a  b u l u n a n 

iki maddeyi Anayasa’ya aykı-
rı olduğu gerekçesiyle kaldırdı. 
Avusturya’da yaşama iznine baş-
vurmuş bir sığınmacının herhangi 
bir sebepten ülkeyi terk etmesi ha-
linde edinmiş olduğu ve edineceği 
bütün haklarının elinden alınma-
sının Anayasa hükümlerine aykı-
rı olduğu kararlaştırıldı. Anayasa 
Mahkemesi’nin Anayasa’ya ay-
kırı bulup kaldırdığı bir diğer ka-
nun da „yabancılar polis kanunu“ 
hakkında olan kanun. Bu kanun-
lara göre „kanuna aykırı yollar-
la Avusturya’ya seyahat eden-
lerin“ ve „kanuna aykırı şekilde 
Avusturya’da bulunmanın“ kar-
şılığı olan en az 1000 Euro’luk ce-
zalarda da küçük ve büyük suç-
lar arasında ayrım yapılmaması 
ve bunun da Anayasa’ya aykırı ol-
ması sebebiyle kaldırıldı.

Avusturya’da yaşama izni başvu-
rusunun oturma ve yerleşme ka-
nunlarına aykırılık gerekçesiyle 
iptalini ön gören eski düzenleme, 
bir Türk vatandaşının Anayasa 
Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun 
kabulü doğrultusunda kaldırıldı. 

Eski düzenlemede başvuru sahi-
binin başvuruda bulunduğu eya-
leti hangi gerekçeyle terk ettiği göz 
önünde bulundurulmuyor, sınır-
dışı edilmesi hali dahi eyaleti terk 
etme olarak değerlendirilip baş-
vuru otomatik olarak durdurulu-
yordu. Anayasa Mahkemesi hu-
kukçuları bu düzenlemenin insan 
haklarına aykırı olduğu görüşün-
de birleşerek bu kanunu kaldırdı. 

Kaldırılan diğer bir düzenleme de 
Avusturya’ya kanun dışı yollarla 
seyahat etme hakkındaydı ve bu 
düzenlemede de „Kanundışı şe-
kilde Avusturya’da bulunma“ du-
rumu hakkında bir fark gözetilmi-

yordu. Buna göre „pasaportunu 
unuttuğu veya kaybettiği“ gerek-
çesiyle Avusturya’da bulunan bi-
risi ile „ısrarlı bir şekilde kanuna 
aykırı yollarla Avusturya’da kal-

maya devam eden kişi“ arasında 
resmi olarak bir ayrım yapılmıyor-
du. Anayasa Mahkemesi bu dü-
zenlemenin de kanuna aykırı ol-
duğu yönünde karar kıldı.

Viyana-Viyana SPÖ’lü Avrupa 
Parlamentosu Milletvekili 
Evelyn Regner, Türkiye’deki 

düşünce- ve basın özgürlü-

ğü ile ilgili çarpıklıkları eleştir-
di ve Çarşamba günü SPÖ Basın 
Servisi’ne şu açıklamalarda bu-

lundu: “AKP’nin iktidarda oldu-
ğu dönemde Türkiye’de düşünce- 
ve basın özgürlüğü sekteye uğradı. 
Ülke sansür ve yönetim konularıy-
la ilgili istatistiklerde en kötü 50 
ülke arasında yer alıyor.” OSZE ta-

rafından açık-
lanan rakamlar 
da durumun 
vahametini or-
taya koyuyor. 
Ülkede şu an 
57 gazeteci tu-
tuklu bulunu-
yor ve bu kişi-
ler hakkında 
tutukluluk ka-
rarı  çıkması 
muhtemel da-
va sayısı 700 
ila 1000 ara-
sında. Avrupa 
M i l l e t ve k i l i , 
Aral ık  ayın-
d a  Ko n s e ye 
ve Komisyona 
verdiği  soru 
ö n e rge s i n d e 
de, Türkiye’nin 
AB üyeliği mü-

zakerelerinde basın özgürlüğü ko-
nusunun ne ölçüde önemsendi-
ğini tartışmaya açmıştı. Avrupa 

Birliği Konseyi’nin soru önerge-
sine cevabı geçtiğimiz günlerde 
geldi. Konsey, müzakere sürecin-
de basın özgürlüğü konusunun 
önemli bir kriter olduğuna dikkat 
çekti. 

Bunun üzerine yaptığı açıkla-
mada Regner şunları söyledi: 
“Konsey’in söylemlerini haya-
ta geçirip geçirmediğini ve basın 
özgürlüğüyle çelişen uygulama-
lar üzerine yoğunlaşıp yoğunlaş-
mayacağını önümüzdeki aylarda 
daha detaylı bir şekilde inceleye-
ceğiz. Avrupa Birliği’ne girmeye 
çalışan bir ülkeden, hukuk devleti 
kriterlerine uymasını bekliyoruz”. 

Regner ayrıca, Türkiye’nin bu şart-
lar altında AB’ye girmesinin dü-
şünülemeyeceğini, ülkede insan 
hakları kapsamında önemli re-
formlar yapılması gerektiğini ve 
bu şekilde Türkiye’nin AB’ye bir 
adım daha yaklaşacağını sözleri-
ne ekledi.  Verilen soru önergesi 
ve Konsey’in cevabına şu adresten 
ulaşabilirsiniz: http://www.eu-
roparl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-
2010-011155+0+DOC+XML+V0//
DE&language=DE

Türkiye’deki basın 
özgürlüğü konusun-

da Avrupa Birliği 
konseyi’ne ve Avrupa 

komisyonuna veri-
len soru önergesi 

Avusturya’da  sPÖ’lü 
AP Milletvekili evelyn 

regner tarafından dile 
getirildi.

VİYANA  – Avusturya’nın 
Steiermark eyaletinde bu-
lunan Graz şehrinde, henüz 
ortada net bir plan olma-
masına rağmen 25 metre-
lik minare yapılacağı söy-
lentileri ortalığı karıştırdı. 
Oberösterreich’ın Traun 
şehrinde de henüz bir pla-
nı bile olmayan cami in-
şası konusunda kamuoyu 
yoklamasına gidilmesi ta-
lep edildi. Avusturya’nın 
Steiermark eyaletinde bu-
lunan Graz şehrinde, henüz 
ortada net bir plan olmama-
sına rağmen 25 metrelik mi-
nare yapılacağı söylentiler-
nini alevlenmesi Belediye 
Başkanı’nın makamınca da 
şaşkınlıkla karşılandı. 

Belediye Başkanı Basın 
Sözcüsü Peter Stephan-
tschitz de olanlara anlam 

Graz’da 
minare, 
Traun’da 

cami 
polemiği

AP milletvekili SPÖ`lü Regner: 

"Türkiye gazetecileri 
için feci bir durum"

veremediğini belirtti ve „25 
metrelik minare konusu hiç 
gündeme gelmedi“ diye ko-
nuştu. Stephantschitz, sa-
dece Boşnak Müslümanlar 
için bir ibadet yeri modelle-
rinin analiz edildiğini ancak 
hiçbir modelde bir mina-
re boyunun bulunmadığını 
kaydetti.  

Traun şehrinde de bir ca-
mi yapılacağı söylentileri 
birçok Avusturyalı’yı gale-
yana getirdi ve halk oyla-
ması yapılması taleple-
ri gündeme getirildi. FPÖ 
Traun Belediye Temsilcisi 
Christian Engertsberger 
„ Yapılması istenen ca-
mi konusunda bir halkoy-
lamasına gitmek istiyo-
ruz“ diye konuştu. SPÖ’lü 
Belediye Temsilcisi Renate 
Prammer ise kendilerine 
ulaşan hiçbir cami inşaa-
tı talebinin bulunmadığını 
belirtti. Kendilerine sade-
ce Müsşümanların ibadet-
hanelerin yetersizliği konu-
sunda şikayetler geldiğini 
belirten Prammer, ancak 
hiçbir yeni cami inşaatı tek-
lifinin kendilerine sunul-
madığının da altını çizdi.

V iyana - Yapılan bütün ka-
muoyu yoklamalarında 
„en az güven veren meslek 

grubu“ olarak birinciliği kim-
seye kaptırmayan politikacılık 
bütün bunlara rağmen gençlik 
arasındaki popülaritesini kay-
betmiyor. Grasser’den Strasser’e 
uzanan bir çok yolsuzluk vaka-

sına ve politikacı imajının top-
lumda büyük yara almasına rağ-
men politikacı olmak gençler 
için hala en büyük hayal. Kurier 
gazetesinin yaptığı araştırmaya 
katılan yaşları 16-25 arası deği-
şen gençler birçok meslek gru-
bu içinden politikacılığı „en iyi 

meslek“ olarak gör-
düklerini belirttiler. 
Siyaset arenasından 
ayrıldıktan sonra bi-
le ticaret dünyasında 
aranan insan olma gi-
bi faktörler gençliğin 
politikacı olma haya-
lindeki baş etmenler 
olarak göze çarpıyor.

Hayallerdeki meslek
Avusturya’da ardı ardına patlak veren politikacı 
skandallarına rağmen politikacılık hala gençle-
rin hayalini kurduğu meslek.

Anayasa mahkemesinden red!
Avusturya Anayasa Mahkemesi „Avusturya’da 
yaşama izni düzenlemeleri“ ve „kanuna aykırı 

Avusturya’ya geliş“ başlıklı iki maddeyi insan hak-
larına ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 

kaldırdı.
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SATILIK İŞYERİSATILIk 
İŞYeRİ

17. Viyana’da 
çalıştırdığımız 
Pizza kebap ve 
Grill işyerimizi 

satıyoruz. Pizza kebab 
Grilljörgerstrasse 34 

1170 Wien

Tel: 0699 17192745

12 yıldır sabit ve geniş müşteri çevresi olan sebzeö meyve 
ve her türlü gıda satışı (Obst, Gemüse, Lebensmittel) 

yapan   ve  Gastronomi  işletme hakki olan 95 metrekare 
dükkan kesin dönüş nedeni ile satılıktır.  Pazar günleri  

satis izni var.

kira: 924 euroö,- Hepsi içinde . Süresiz kira sözleşmesi

Haci Halil Güler 0699/102 23 297 
Hernalser Haupstr 191a, 1170 Wien 

SATILIK İMBIS
Türkiye'ye kesin dönüş yapacağımızdan ötürü 4. Viyana'da bulunan imbisimizi devren satıyoruz. 
İmbisimizin çevresinde 5 tane büyük okul, işyerleri ve evler bulunmaktadır. İşyerimizin müşteri 

sıkıntısı yoktur. Ayrıca Türkiye'de herhangi bir gayrimenkul, otomobille de takas yapabiliriz.

kirası 720 (Bk Dahil), 79 metrekare, 4 masa 8 Sandalye cirosu günlük 300 ile 400 arasında 
değişiyor., ev servisleri için 50 bin adet büroşür ve reklam. 

Adres. Schaumburgergasse 1/4 A 1040 Wien

Tel: 01 34 34 141 / mobil:0680 31 84 995

Bugüne kadar her albüm önce-
si yaptığı ‘lahana diyeti’, ‘lin-
da diyeti, ‘kabak çorbası di-

yeti’, ‘somon diyeti’,’kimo diyeti’, 
‘elma sirkesi diyeti’, ‘mometentum 
diyeti’ gibi birbirinden ilginç zayıf-
lama yöntemleriyle bilinen Sibel 
Can bu kez taktik değiştirdi. 

Sıkı bir zayıflama programı yeri-
ne photoshop yöntemiyle 10 ki-
lo birden inceldi! Can’ın son al-
bümü “Seyyah” için çektirdiği 
fotoğraflardaki rötuşların aşırılı-
ğı dikkat çekti. Halbuki aynı Sibel 
Can bundan 1 hafta önce Sarıyer 
Adliyesi’nde en doğal haliyle fo-
toğraflanmış, bambaşka bir gö-
rüntü sergilemişti. Ünlü şarkıcı, 
daha önce de çıkan photoshop id-
dialarına “Siz benim fotoğraflarımı 

cetvelle mı ölçüyorsunuz” diyerek 
tepki göstermişti. 

CAN’I YENİDEN YARATMIŞLAR!

İsminin açıklanmasını isteme-
yen ünlülerin fotoğrafçısı ise Sibel 
Can’ın fotoğraflarını şu sözlerle yo-
rumladı: “İlk olarak zaten fotoğraf-
çı olmayan birinin de kolayca an-

layabileceği gibi 42 beden görünen 
birini 36 bedene indirmişler. Doğal 
olarak gözle görülür ve rahatsız edi-
ci bir proportion (oran) bozukluğu 
olmuş. Yüzden başlamam gerekirse 
yüz ve boyun kısmı çok fazla küçül-
tülmüş. Sibel Hanım’ın özellikle bo-
yun kısmı ilk fotoğrafta(adliye çıkı-
şı) çok kalın, hatta boynu ve çenesi 
birleşmiş gibi. 

Fakat stüdyo fotoğrafında tam ter-
si, en ince yeri boynu. Cilt tama-
men temizlenmiş ve porselen hale 
getirilmiş. Göğüsleri yanlardan kal-
dırılmış fakat alttan kaldırılmadığı 
için çok garip durmuş. Kollar incel-
tilmiş. Kısacası fotoğraf çekmemiş-
ler adeta kadını yeniden yapmışlar. 
Sibel Can burada Hileyi Seria meto-
dunu uygulamis. Olmamış”

Sibel can`dan büyük hile
sibel Can’ın son albümü için çektirdiği fotoğraflar eleştiri konusu 
oldu. isminin açıklanmasını istemeyen ünlü bir fotoğrafçı “Zayıf 
göstermek için yapılan photoshop çok kötü ve oransız. Gözü rahat-
sız ediyor” dedi.

Avusturya’nın ORF kanalın-
da yayınlanan "Dancing 
Star" (Dansın Yıldızları) 

yarışmasında yer alan Oğuz 
Galeli, yarışmanın birinci bö-
lümünden itibaren sergiledi-
ği kıvrak figürlerle jürinin dik-
katini üzerine çekmeyi başardı. 
Yarışmanın ikinci bölümünde 
çıkışını sürdüren Galeli seyirci 
oyları ve jüri seçimiyle final yo-
lunda ilerliyor. 

Türk televizyonlarında yerli di-
zilerde aldığı rollerden tanınan 
Oğuz Galeli "Aslında bu yarışma-
da kendim için değil Avusturya'da 
yaşayan tüm Türk vatandaşlarını 
temsilen de katılıyorum. Bu ne-
denle Avusuturya'da yaşayan va-
tandaşlarımızdan SMS ile des-
teklemelirini bekliyorum" dedi. 
Galeli'nin yarışmadaki partneri 
ise Avusturya'nın ünlü dansçıla-
rından Julia Polai.

Dancing Star Oğuz büyüledi
viyana  - Dünyanın bir çok ülkesinde izlenme 
rekorları kıran ve Türkiye’de de “yok böyle 
dans” adıyla yayınlanan "Dancing star" yarış-
masının Avusturya ayağında Türk dansçı herke-
sin beğenisini kazanmaya devam ediyor.




