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Viyana-Avusturya’da Türkler’in sü-
rekli iş bulmak için başvurdukla-
rı Arbeitsmarktservice (AMS)’e evrak 
teslim etmek için giden Türk kadından 
şok iddia: AMS memurlarının kendisi-
ni saatlerce beklettiğini söyleyen Zekiye 
Zorlu isimli kuaför Türk bayan, “AMS’ye 
en erken ben geldim. Sıraya girdiğim-
de saat 08.10’du. Ancak benden önce 
gelen 16 kişi benden önce çağırıldı ve 
girdi. Benden sonra iki Türk daha gel-
di. Onlar da bekledi. Ancak bir türlü 
ne olduğunu anlamadık. Önümde bir 
Yugoslav kadın vardı. 8 çocuk annesiy-
miş ve eşinden ayrılmış. O benim ye-
rime memura soru sordu. Memur ken-
disine AMS’ye en son Türkler girer 
açıklaması yapmış. Bu ırkçılık değil de 
nedir? Biz sadece kendimize ait olan 
hakları savunmak için AMS’ye geliyo-
ruz. Ancak böyle önemli bir kuruluşun 
memurunun böyle birşey yapması be-
ni çok üzdü. Hayatım boyunca bu olayı 
unutmayacağım“ dedi.

Başarılı bir kuaför
Viyana’ya 4 yıl önce Hollanda’dan gelen 
Zekiye Zorlu isimli kuaför bayan, mes-
leğinde başarılı olduğunu ve Viyana’ya 
geldiği günden beri çalıştığını söyle-

di. “Yıllardır vergilerimi titizlikle ve-
riyorum“ diyen iki çocuk annesi kadın 
Hollanda’da yıllarca kaldığını ve böyle 
olayların olmadığını da sözlerine ekle-
di. Bayan Zorlu üzüntü içinde, “Ben de 
bu ırkçılık belasından nasibimi aldım. 
İnsanlar başlarına gelmeyince olayın 
ciddiyetini anlamıyorlar. Ben böyle bir-
şey duysaydım inanmazdım. Ancak hiç 
bir sebep yokken iki saat bekletildim. 
Sadece Türk olduğum için.  Bu olayın 
arkasını bırakmayacağım. Kanunlar 
önünde elimden ne geliyorsa yapaca-
ğım. Olayı duyduktan sonra görevli 
bayana kendisini şikayet edeceğimi de 
söyledim. Ancak beni ciddiye almadı“ 
diye konuştu.

Saatlerce bekletildi 

AMS ile ilgili olarak hiç bir sorunu ol-
madığını söyleyen Zorlu, "sorunlu bir 
insansam saatlerce bekletsinler. Bu 
söz çok gücüme gitti. Devletin yetki-
li makamlarından bu memurun ceza-
landırılmasını istiyorum“ şeklinde ko-
nuşmasını sürdürdü. Haberin yapıldığı 
günlerde habere konu olan memura ula-
şamadık. Ancak önümüzdeki sayıda 
AMS yetkilisine söz hakkı vereceğiz. 

'Türkler AMS’ye 
en son girer'

İnanılmaz iddia. AMS’ye evrak teslim etmek için giden Türk 
kuaför Zekiye Zorlu’yu memurlar saatlerce bekletti. AMS 
memurlarına bu kadın niçin bekletiliyor sorusuna, “Türkler 
AMS’ye en son girer“ cevabı verildi.

Değerli Yeni Vatan Gazetesi okuyucuları bu sayımızda baş-
yazımızı bize gelen bir okur mektubuna ayırmak istiyoruz.  
Okuyucunuzun mektubu sizi başbaşa bırakıyoruz.

Yeni Vatan Gazetesi okuyucusu olarak ricam mektubum lüt-
fen yayınlanmasıdır. Bütün Viyana’daki insanları kuçaklayarak 
sözlerime başlıyorum. 

Ben yıllar önce Avusturya’ya gelmiş bir kişiyim. Ağrı’da dün-
yaya geldim. Kürt asıllı bir insan olmama rağmen hayatım bo-
yunca en iyi arkadaşlarım ve dostlarım Türkler oldu. Avusturya 
basını son günlerde bizimle ilgili bazı oyunlar oynuyor. Lütfen 
demokratik tepkimizi birbirimize karşı değil, bizi birbirimize 
düşürmeye çalışan insanlara karşı kullanalım. Bu oyunlar-
da Kürtler ve Türkler kullanılmasın. Viyana genelinde insan-
lar arasında bir barış ve refah düzeyi var. Kesinlikle Viyana’da 
kavga ve olumsuz olaylar istemiyoruz. Bu sözleri kimsenin da-
yatmasıyla söylemiyorum.

Avusturya genelinde insanların yaptığı yasal çevrelerde ki yü-
rüyüşleri  ben saygı ile karşılıyorum. Ancak yürüyüşlerde gö-
züme çarpan, insanlar bir vitrinde olduklarını unutuyorlar. 
Çünkü o yürüşlerde kendinizi değil geldiğiniz toplumu tem-
sil ediyorsunuz. Herkesi serinkanlı olmaya izninizle davet et-
mek istiyorum. 

Sadece insanların arasında olan huzurun korunması için bu 
sözleri sarf ediyorum. Türk-Kürt kardeştir diye Türkiye’de bir 
slogan var. Ben bu sloganlar içinde iki toplumun birbiriy-
le pençeleşmesini istiyorum. Lütfen oyunlara gelmeyelim. 
Çocuklar kendi aralarında kavga edebilirler. Bu kavgaları en-
gellemekte büyüklerin işi. Olayları siyasi platformlara taşıma-
yalım. Türkiye’deki sorunlar Türkiye’yi ilgilendirir. Burada bu 
tür sorunlarla kendimizi ve çevremize zarar veriyoruz. Keskin 
küp köküne zarar. Avusturya’da savaş vermemiz gereken baş-
ka konular var.

Her iki toplum çeşitli dernekler ve sivil toplum örgütlerinin 
çevresinde yürüyorlar. Kendi haklarımızı alıncaya kadar yü-
rüyelim. Ama bu yürüyüşleri kendi savaşımız ve Türk-Kürk 
kavgası için yapmayalım. Kendimizin bir takım çıkar odakla-
ri tarafından alet edilmesine müsade etmeyelim.  Avusturya 
basını ne yazık ki olayları daha da kışkırtarak sınıfta kalmış-
tır. Sonunda tüm Avusturya kamuoyunda Türkiye den ge-
lenlere  hangi toplumdan olursa düşmanlık  aşılanma eğilimi 
Avusturya basının sanki amacı olmuştur. Aynı toprakların ev-
latları olararak sorunların hepsinin sevgili vatanımız Türkiye 
de çözüleceğine inancım sonsuzdur. 

Son sözüm: Alet olmayalım, maşa olmayalım. Herkesi kardeş-
liğe, sakin olmaya davet ediyorum. 
Kavga ve şiddet ile hiç bir sorun çözülemez. Gün kardeş olma, 
acıları ve sıkntıları önyargısız dinleme günüdür.  (son)

Yayınlanmasını istediginiz mektubları lütfen 
office@yenivatan.at adresine gönderiniz. 

YENİ VATAN GAZETESİ

KARDEŞLİĞE DAVET  

Zekiye Zorlu
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VİYANA – İlk olarak, genellikle 
açıklamalarında son derece dikkat-
li olan Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Karl Korinek’in şu sözleri ülkede 
şok yarattı: „Arada bir hepimizin, 
bir zamanlar DDR vatandaşları-
nın Stasi gizli güvenlik örgütü ta-
rafından gözlemlendikleri sıkılıkta 
kontrol edildiği izlenimine kapılı-
yorum.“ İki gün önce, SPÖ Adalet 
Bakanı Maria Berger ve ÖVP 
İçişleri Bakanı Günther Platter, so-
ruşturmalarda kişisel bilgisayar ve-
rilerinden yararlanabilmek için için 
Trojaner adı verilen casus program-
ların kullanımına birlikte karar ver-
diler. Böylece, 11 Eylül saldırıların-
dan altı yılı geçkin bir süre sonra 
bütün dünyayı kapsayan, güvenli-
ğimiz uğruna özgürlüğümüzden ne 
ölçüde fedakârlık edeceğimiz sorusu 
Avusturya’ya da gelmiş oldu. 

Araştırma sonuçları, Federal hükü-
metin, AB’nin toplu veri saklanması 
konusundaki yönetmeliğini planla-
nandan daha ılımlı olarak uygula-
yacak olduğunu gösterse bile, (bil-
gisayar verileri, üç yılı aşkın hapis 
cezasını gerektiren suçlarda değer-
lendirilebilecek), yine de bu olana-
ğı kötüye kullanmak için çeşitli yol-
lar bulunuyor.

ABD ve Büyük Britanya’da vatan-
daşlar şimdiden sıkı gözetim altın-
da sayılmakta. Devlet her şeyi görü-
yor, duyuyor ve okuyor. 

Bilgisayar verilerinin top-
luca saklanması
Avusturya, terörle mücadele kapsa-
mında karara bağlanan AB yönet-
meliğinin uygulanmasını taahhüt 
etmiş bulunuyor. Buna göre, bütün 

vatandaşların telefon ve İnternet ve-
rileri suçlamalardan bağımsız ola-
rak (başka bir deyişle topluca) ar-
şivlenecek. Veriler sadece telefon 
bağlantılarını kapsayacak (kim kim-
le telefonlaştı), ama görüşmelerin ve 
e-postaların içeriği depolanmaya-
cak. Telefon ve İnternet servis su-
nucuları, kuşkulu kişinin dataları-
nı hakim kararıyla adli makamlara 
ulaştırmak zorunda kalacak. 

Rahat gözetim devleti
Veri depolanması. Hükümet ge-
riye adım atıyor: Cep telefonu ve 
İnternet verilerinin depolanması 
konusundaki AB yönetmeliği sa-
dece ağır cezayı gerektiren suçlar-
da uygulanacak. 

Dikkat: Avusturya’da 
genel gözetim

Genel denetim. Cep telefonları, kredi kartları, İnternet, gizli kameralar: Atılan her 
adım kayıtlara geçiyor. AB Veri Yönetmeliği’nin uygulamaya girdikten sonra özel 

yaşamımızdan geriye ne kalacağı belli olacak.

Kim, kime 
ne gönderdi?

Kim kime telefon etti? Kime e-
posta gönderdi? Bütün bu bilgiler 
gelecekte, verilerin topluca sak-
lanması kapsamında arşivlene-
cek. Avusturya, bu konudaki AB 
yönetmeliğini uygulamayı taah-
hüt etti. Ancak, ilkbaharda ka-
muya sunulup geniş tepki yaratan 
yasa tasarısının planlanan ilk şek-
liyle gerçekleşmeyeceği belli oldu. 
Ulaştırma bakanlığının sorumlu-
luğundaki yeni yasanın yılsonu-
na kadar hazırlanması bekleniyor, 
ama „Presse“’nin edindiği bilgilere 
göre kişisel verilerin değerlendiril-
mesi ilk plana oranla çok daha sıkı 
kontrole tabi tutulacak: Bu verile-
rin, en az üç yıl hapis cezası ge-
rektiren suçların soruşturmasında 
mahkeme kararıyla talep edilebi-
leceği bildirildi. Bu sınırın on yıl 
hapis cezası olarak değiştirilmesi 
mümkün görünüyor. 

Karşılaştırma değerleri şöyle:  Yasa 
taslağında bir yılı geçen hapis ce-
zası kavramı yer almaktaydı – Bu 
durumda balıkçılık yasasının ağır 
şekilde ihlali veya iki eşlilik suç-
ları dahi bu kapsama girmekteydi.  
Yeni taslak, AB’nin amacına daha 
uygun sayılıyor: Buna göre, verile-
rin „ağır suç“ sayılan yasa ihlalle-
rinde topluca arşivlenmesi öngö-
rülüyor. 

Buna karşılık, verilerin arşivlenme 
süresinin uzatılması bekleniyor. 
Saklama süresi lk taslakta altı ay 
olarak belirlenmişti.  Yetkililerden 
alınan bilgiye göre bu sürenin bir 
yıla çıkarılması planlanıyor. (AB, 
verilerin altı ayla iki yıl arasında 
süreyle saklanmasını talep edi-
yor).

Telekomünikasyon şirketlerine de 
kolaylık gösterilmesi planlanıyor: 
Bu işletmeler, devlet için veri ar-
şivlemelerinin istendiğinden, an-
cak bu işlemin giderlerinin ku-
ruluşları tarafından karşılanması 
gerektiğinden yakınmıştı. Şimdi 
mahkeme kararıyla soruşturu-
lan her kişinin verileri için bel-
li bir ‘prim’ ödenmesi tasarlanıyor: 
Prim tutarının 500 Euro civarın-
da olması düşünülüyor. Cep te-
lefonu servis sunucuları, şimdiye 
kadar verileri fatura kanıtı olmak 
üzere sadece kısa süreyle arşivle-
mekteydi. 

Zekiye Zorlu
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Mauthausen - Alman ve Avusturyalı 
Naziler tarafından soykırıma uğ-
rayan binlerce Türk'ün insanlık dı-
şı çektiği acıları unutmamak için bir 
tören düzenlendi. Törenin ardın-
dan da özel olarak hazırlanan anı-
tın açılışı yapıldı. Mauthausen ölüm 
kampında İkinci Dünya Savaşı yıl-
larında binlerce insan soykırıma 
uğradı. (1938-1945)  Bu kampa 
binlerce Türk'ünde soykırıma uğ-
rayarak öldürüldüğü dew belirtildi. 
Vahşice öldürülen Türk vatandaş-

larının isimleri hala bu kampta bu-
lunuyor.  Törenin ardından Kur’an’ı 
Kerim’den ayetler okundu. Törene 
Türkiye Büyükelçisi Selim Yenel ve 
Kültür İşlerinden Sorumlu Müşteşar 
İsrail Büyükelçiliği adına Guy 
Feldman, Avusturya Eğitim-Kültür 
ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Dr. 
Reinhold Hohengartner, Avusturya 
İçişleri Gunter Platner’in Temsilcisi 
Müsteşar Harald Hutterberger, 
Avusturya Musevi Cemiyeti Genel 
Sekreteri Raimund Fastenbauer ve 
bir çok vatandaş katıldı. 

Töreni Avrupa Türk Birliği adı-
na Almanya’dan Mehmet Yıldız ve 
Türkiye Avusturya Kültür Cemiyeti 
Başkanı Birol Kılıç organize etti.  
1933 ve 1945 yılları arasında 
Avrupa’nın bir çok kentinde yaşayan 
ve İzmir, İstanbul ve İstanbul’dan göç 
etmiş binlerce Musevi ve Müslüman 
Türk vatandaşı bu kampta işkence ve 
gaz odalarında öldürüldükten sonra 
yok edildi.
Bunun yanında binlerce Müslüman 
Türk vatandaşın Sünnetli olmala-
rı nedeni ile Musevi sanılarak Gaz 
odalarında öldürüldükleri öğrenildi.
Bu öldürülen Türkler arasında 

İzmirli, Istanbullu Museviler de bu-
lunuyor. Öldürülen bu kişilerin ya-
kınlarının İzmir’de ve İstanbul’da 
oturduğu belirtildi.  Açılışı yapılan 
anıt üzerinde Türk Bayrağı bulunu-
yor. Anıt üzerinde Almanca olarak, 
“Acı içinde ölen bu Türk vatandaşla-
rının anısı önünde saygıyla eğiliyo-
ruz” yazısı yazılmış.
Öldürülen Türkler ile ilgili olarak 
açıklamada bulunan Avrupa Türkleri 
Birliği Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Yıldız, “Şuan bulunduğumuz bu 
kampta İzmir, İstanbul ve Edirne’den 
Avrupa’nın bir çok yerine göç et-
miş binlerce Türkiye Cumhuriyeti  
vatandaşı öldürüldü. Bu ölümler in-
san onuruna yakışmayacak şekil-
de yapıldı. O günlerin anısını dün-
ya üzerinden silinmemesi için bu 
kamplar kapatılmadı.  İnsanlık onu-
runun zedelendiği, acıları çekildiği 
ve insanların sistematik olarak öl-
dürüldüğü bir yerdir bu kamp. Ben 
bu insanların soykırıma uğramala-
rından ötürü büyük üzüntü duyuyo-
rum. Avrupa genelinde bir çok böy-
le kamp var. Bu kampların her birine 
bu anıtı dikmek için çalışacağız. O 
yıllarda insanların öldürüldüğü ve 
toplu şekilde imha edildiği yerleri 

Ölüm kampı Mauthausen da 
Türk vatandaşları anıldı

Ölüm kampı 
Mauthausen’de Nazilerin 

ikinci dünya savaşında 
vahşice öldürülen  Türk 
vatandaşlarının anısına 
düzenlenen bir törenle 

geçtiğimiz günlerde 
bir anıt dikildi. İkinci 

Dünya Savaşı yıllarında 
Avrupa’nın bir çok 

kentinden toplanarak 
Avusturya’ya getirilen 

Türk vatandaşları burada 
gaz odalarında öldürülüp 

yakılmıştı. Malesef bu 
olay unutularak tarihin 

karanlık sayfalarında 
kalmıştı. İkinci Dünya 

Savaşı'nda Nazi 
Almanyası ve Avusturya 

devletleri öldürülen 
bu Müslümanları 

adeta sakladılar. İkinci 
Dünya Savaşı'nda 

Almanya'nın işgal ettiği 
ülkelerde Yahudiler'le 
birlikte binlerce insan 
sokaklardan toplandı.  

Bunların arasında Türk 
vatandaşları da mevcut-

tu. Yahudi olmayan  
yabancıların tümüne 

Sünnet kontrolü yapıldı.   
İkinci Dünya Savaşı'ndan 

sonra kamplarda 
elegeçirilen ölüm listeler-
inde bir çok Türk'ün adını 

da bulmak mümkün.
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geziyorlar. Ve o günlere lanet oku-
yorlar. Bu kampta birlerce Türk’ün 
öldürüldüğünü biliyoruz. Bunların 
bir çoğu da İzmir’den Avrupa’nın bir 
çok yerine göç etmiş Türk vatandaş-
larından oluşuyor. Musevi ve Yahudi 
olmayan Türkler de buralarda öldü-
rüldü. Nazi subayları Müslüman 
Türkler’in sünnetli olup olmadık-
larına bakarak onları yok ettiler. 
Birlerce Türk sadece sünnetli oldu-
ğu için buralarda ölüme terk edildi” 
diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Viyana 
Büyükelçisi Selim Yenel de ko-
nuşmasında, “Özel bir neden-
le toplandığımız bugün, burada, 
Mauthausen’da hayatını vahşi bir 
şekilde kaybede Türk vatandaşları, 
Türk kökenli Museviler, Türkler ve 
Avrupa Musevileri’nin hazin hatıra-
ları önünde derin bir üzüntü içinde-
yim. Vatandaşımız olan ve olmayan, 
erkek ve kadın, yaşlı ve çocuk, bu ça-
resiz ve masum kurbanlarının unu-
tulmaz acısını paylaşıyoruz. Onları 
asla unutmayacağız. Huzur için-
de yatsınlar. Bu vesileyle, mümkün 
olduğu kadar çok Avrupalı ve Türk  
Musevi’yi soykırımdan kurtarmak 
için kendi hayatlarını tehlikeye atan 
Avrupa ülkelerinde görevli çok sayı-
da diplomatlarını derin bir saygı ve 
şükranlar anıyoruz. 

Onlar bizim Büyüeklçilerimiz, 
Konsoloslarımız ve Türk diploma-
tik hizmeti mensuplarıydı. Bu is-
tisnasi, en derin insani tavır ve ha-
reketleri, tüm insanlalık için örnek 
teşkil etmektedir. Nazi Almanyası, 
Avusturya ve Avrupa ülkelerin-
de sürgün edilen entelektüeller ve 
akademik personelin Türkiye’ye sı-
ğınmasına öncülük eden Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu, bü-
yük önderimiz Atatürk’ü de burada 
saygıyla anıyoruz. Türk Hükümet, 
Avrupa’da kovuşturulan ve yerinden 
edilen bu meslek erbabı ve bilima-
damlarına kucak ve çalışma imkanı 
tanımıştır. 

Avrupa’dan 1492’de kovuşturulan 
Museviler’e kapılarını açan Osmanlı 
Imparatorluğu geleneği böylece sür-
dürülmüştür.  Bugün, kayıplarımızı 
ve kahramanlarımızı anarken, ya-
bancı düşmanlığı, ayrımcılık, nefret 
propagandası ve ırkçı suçlara karşı 
her zaman tavır almak gereğini ken-
dimize hatırlatmalıyız. Daha aydın-
lık bir gelecek için karşılıklı anlayışı 
geliştirmek ve barışcı birlikte yaşa-

mak amacıyla hep birlikte çalışmak-
tayız. Etnik kökenleri, dini inançları 
ve cinsiyetleri ne olursa olsun, in-
sanlık her zaman üstün gelmelidir. 
Avrupa’nın bu karanlık yılları, ne 
kadar acı verici olsada tekrarını ön-
lemek amacıyla her zaman hatırlan-
malıdır.’’

Aşağılamalar sürüyor
Avusturya Musevi Cemiyeti Genel 
Sekreteri Fastenbauer yaptığı ko-
nuşmada, “Mauthausen ölüm kam-
pında soykırıma uğrayan Müslüman 
ve Musevi  Türk vatandaşlarının 
anısı önünde saygı ile eğiliyoruz. 
Avusturya’da son zamanlarda vu-

ku Türkler’e ve Müslümanlar’a kar-
şı aşırı sağ partilerin saldırmalarına 
Cemiyetimizin Başkanı Muzikant 
en sert çıkışı yaparak İkinci 
Dünya Savaşı’nda Museviler’e ya-
pılan aşağılanmaların aynısını 
Müslümanlar’a yapılmasını kabul 
etmiyeceğimizi ifade etmek istiyo-
ruz. Avusturya’da her türlü ırkçılığa 
karşıyız. Mauthausen’de bu anıtın 
önünde saygı ile eğilirken tarihten 
ders çıkarılması arzu ediyoruz” de-
di.

Tüyler ürperten Müze!
Avusturya’nın Linz şehrine yak-
laşık yarım saat uzaklıkta olan 
Mauthausen’in en yüksek bölgesine 
yapılan bu ölüm kampı Avusturya 
Başbakanlığı tarafından müze ola-
rak korunuyor. Bu müzenin için-
de işkence aletleri, ölenlerin isimle-
ri, ayakkabılar, kıyafetlerin yanı sıra 

gaz odaları, ölülerin yakıldığı fırın-

lar bulunuyor. Ölüm kampının için-
de bulunan isim listeleri arasında 
Mehmet, Murat, İbrahim gibi yüz-
lerce kişinin adları, yaşları ve bil-
gileri bulunuyor. Ölüm kampının 
Türkler ve Türk tarihi açısından bü-
yük öneminin bulunuduğunu söyle-
yen Mehmet Ali Yıldız, “Avrupa ge-
nelinde irili ufaklı 1300 adet ölüm 

kampının bulunduğunu biliyoruz. 

Buralarda insanlar sadece dinleri ve 
ırkları yüzünden öldüler. Bundan 
binlerce Türk vatandaşı da nasibini 
aldı. Bir çok Türk burada gaz odala-
rında öldürüldü. Bu kişilerin çoğu ya 
Türk Vatandaşı idi. Katliyamı unut-
mayacağız.
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Mavi Kart nedir? Sizde var-
mı?  Mavi Kart (5203 

Sayılı Kanunla Tanınan Hakların 
Kullanılmasına İlişkin Belge) uygu-
lamasının amacı:  Türk vatandaşlı-
ğından çıkma izni isteyen vatandaş-
larımız, yurtdışında bulundukları ve 
çalıştıkları ülkelerde daha iyi yaşam 
şartlarına kavuşmak, ekonomik, sos-
yal ve siyasal haklardan yararlanmak 
amacı ile başka bir devlet vatandaşlı-
ğına geçmek istemektedirler. 

Türk vatandaşlığından çıkma iz-
ni alan kişiler, yabancı muamele-
sine tabi tutulmakta, dolayısı ile 
ancak Türk kanunlarının yabancı-
lara tanıdığı haklardan yararlana-
bilmekteydiler. Bu nedenle de va-
tandaşlarımız, Türkiye’de kazanmış 

oldukları haklarını yitirmekteydiler. 
İşte, 06.07.2004 tarihinde yürürlü-
ğe giren 5203 Sayılı Kanun, Türk 
Vatandaşlığı Kanunu’nun 29’un-
cu maddesini değiştirerek, Türk va-
tandaşlığından izinle çıkılarak başka 
bir devlet vatandaşlığına geçenlerin 
- aşağıda kayıtlı bazı haklar dışında- 
Türk vatandaşlarına tanınan haklar-
dan aynen yararlanmaya devam ede-
cekleri hükmünü getirmiştir. 

Bu kanun gereğince verilecek olan 
belgenin adı da “5203 Sayılı Kanunla 
Tanınan Hakların Kullanılmasına 
İlişkin Belge” olarak değiştirilmiştir.

1- “5203 Sayılı Kanunla Tanınan 
Hakların Kullanılmasına İlişkin 
Belge” (Mavi Kart-eski Pembe 

Kart) sahiplerinin yararlanamaya-
cakları haklar:
* Seçme-seçilme hakkı, 
* Kamu görevlerine girme hakkı,
* Askerlik hizmetini yapma yüküm

lülüğü,
* Muafen araç veya ev eşyası ith-

letme hakkı, 
* Türkiye’de emekli olabilmek için

yurtdışında geçen hizmet sü-
relerini Türk Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına borçlanma hakkı.

2- Mavi Kart alma hakkına sahip 
olanlar: 
Doğumla Türk vatandaşı olup da, 
İçişleri Bakanlığından Türk vatan-
daşlığından çıkma izni alanlar ve 
bunların Türk vatandaşlığından çık-
ma belgesinde kayıtlı reşit olmayan 
çocukları mavi kart alma hakkına 
sahiptirler. 

3- Mavi Kart alma hakkına sahip 
olmayanlar: 
* Türk vatandaşlığını doğumla kaza
namayıp, sonradan kazananlar, 

* Bulundukları devletin vatandaşlğ-
nı ilticacı statüsünde kazananlar 
bu belgeden yararlanamazlar. 

4- Mavi Kartın (Eski Pembe Kart) 
kullanımı : 
* Pembe Kart sahibi kişiler, Mavi 

Kart sahibi olarak değerlendi-

rilmektedirler. Diğer bir ifadey-
le Pembe Kart geçerliğini koru-
makta olup değiştirilmesine gerek 
yoktur.

* Mavi Kart bir kimlik belgesi de-
ğildir. Nüfus cüzdanı yerine geç-
memektedir. Mavi kart sahipleri, 
kimlik belgesi ibraz edilmesi gerek-
tiği durumlarda Avusturya kimlik 
belgelerini (Personalausweiss veya 
Avusturya pasaportu) göstermek 
zorundadırlar. 

* Belge sahipleri, vekalet yoluyla iş-
lem yapmak istemeleri halin-
de, vekaletname hazırlatırken ke-
za Avusturya kimlik belgeleri-
ni kullanacaklardır. Ayrıca vekalet 
verdikleri şahsa, vekaletname ile 
birlikte Mavi/Pembe Kartın tas-
dikli bir suretini de vermeleri ge-
rekmektedir.

* Türkiye’de vergi numarası almak, 
vatandaşlığa bağlı bir konu değil-
dir. Türk vatandaşları gibi Mavi/
Pembe Kart sahipleri de herhan-
gi bir vergi dairesine başvurmaları 
durumunda vergi numarası alabil-
mektedirler.

* Belge sahiplerinin adı, soyadı, ana
-baba adı ve doğum tarihinde, 
mahkeme kararı veya herhangi bir 
sebeple değişiklik olması halin-
de talep üzerine belgeleri yenilen-
mektedir.

Mavi/Pembe kart aldınız mı?

Almanya´da yaşayan 
Alevileri tek bir çatı 

altında toplamayı hede-
fleyen Cem Vakıf Avrupa 

Koordinatörlüğü, 
Almanya Alevi 

Dernekler Birliği´ni 
(AADB) kurdu.

Ce m  V a k ı f  A v r u p a 
Koordinatör lüğü Genel 

Başkanı Alişan Hızlı, amaclarının 
Alevi İslam inancını Avrupa´da hak 
ettiği yere taşımak olduğunu ifade 
etti. Hızlı, önemli bir açıklamada 
bulunurken Avrupa genelindeki or-
ganizyonu açıkladı. Hızlı, “Şu anda 
12´si Almanya olmak üzere Avrupa 
ülkelerinde bulunan 40 civarında 
dernekle çalışmalarımıza başladık. 

Çalışmalarımız Cem Vakfı parele-
linde yürütülecektir. Almanya Alevi 
Dernekler Birliği tamamen Alman 
yasalarına göre kuruldu ve Alevi is-
lam inancını savunan derneğimiz, 
Avrupa´da yaşayan bütün Alevileri 
bir araya getirecektir“ şeklinde ko-
nuştu.. İnanç, Kültürel ve Sosyal 
yönde çalışmalarda bulunacaklarını 
da ifade eden Hızlı, “Almanya gene-
linde cem evleri açmak için projeler 
gelistiririyoruz. Bunun için bazı plan 
ve projelerimiz var.  İnsanlarımızın 
Alevilikle ilgili bilgilendirileceği 
alanlar oluşturuyoruz” dedi.

Hızlı, “Buralarda inancımızı yaşata-
cağız, Türkiye ve Cumhuriyetimiz 
aleyhine çalışmalara izin vermeye-
ceğiz.  Herkesi kuçaklıyoruz” ifade-
sinde bulundu.

Aleviler yeni bir Çatı altında

-Başkan Yardımcısı: 
  Hakkı Çıplak
-Genel Sekreter: Düzgün Keleş
-Yazman: Metin Küçük, 
-Muhasip: Şükran Kalman 

AADB'de yönetim
Kurulu şöyle:
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Kosova’nın başkenti 
Priştine’de, Türkçe resmi 

diller arasına alındı.

Priştine Belediye Meclisi’nin 
Kosova Demokratik Türk 

Parti l i  (KDTP) üyesi  İdr is 
Mumcu’nun sunduğu öneri, oylan-
dı. Belediye Başkanı İsmet Beciri 
tarafından oylamaya sunulan öneri, 
oy çokluğu ile kabul edildi. Oylama 
sonucunda Türkçe Priştine’de resmi 
diller arasına alındı. Oylamanın ar-
dından Arnavut ve Boşnak Belediye 
Meclisi üyeleri KDTP’li üyeleri teb-
rik etti

.İdris Mumcu, oylamanın ardından 
yaptığı açıklamada, “Pek de kolay 
olmadı ama anlayış vardı. Belediye 
Meclisi üyeleri ile teker teker konuş-
tuk. Hepsi de düşüncelerini değiş-
tirdi ve Türkçe’nin resmi dil olması-

Türkçe resmi dil oldu

nın yolu açıldı” dedi. Arnavut Meclis 
Üyesi Enver Rakoviça da “Kosova ve 
Priştine Türkleri için çok iyi karar 
alındı. Bundan böyle Türk dili baş-
ka dillerle aynı şekilde belediyemiz-
de kullanılacak” diye konuştu.
Türkçe, Priştine’nin yanısıra Prizren, 
Mitroviçça ve Gilan’da da resmi dil-
ler arasında bulunuyor.

TURYAP gurbetçileri Alman 
Devletine ispiyonluyor mu?

Avrupa ülkelerinde çalışırken Türkiye’de arsa alan veya 
ev yaptıran gurbetçileri, işsiz kalarak devlet yardımı 
almaya başladıklarında ‘Türkiye’de malları var’ diye 
ispiyonlayan şirketler ortaya çıktı.

Bunlardan bir tanesi ise insanın ina-
nası gelmiyor diye hemen dikkat çe-
kiyor: Türkiye’de özellikle Emlak 
alanında pazarlama ile ünlenen şir-
ketin Almanya’da kurudğu şirket 
büyük bir skandalın içinde çalkala-
nıyor. 
Bu şirketler Türkiye’de tapu daire-
lerinde araştırma yaparak gurbet-
çilerin mal varlığını ortaya çıkarı-
yor ve ilgili Avrupa ülkesine satarak 
para kazanıyor. Birinci ve ikinci ku-
şak gurbetçilerin emeklilik yaşla-
rı gelirken ‘Türkiye’de mal varlığı-
nız varken bizden aldığınız işsizlik 
yardımlarını ve sosyal yardımla-
rı geri ödeyin’ çağrısıyla karşı karşı-
ya kalıyorlar. Hollanda’da ortaya çı-

kan bu durum, çok sayıda gurbetçiyi 
mağdur etti. Den Bosch Belediyesi, 
Türklere, “Bugüne kadar aldığınız 
sosyal yardımı geri verin” diyerek, 
Türkleri, mallarını satmak zorun-
da bıraktı.
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Neunkirchen - Avusturya'da iki 
Türk arasında yaşanan cinayet olayı 
bütün Avusturya'da haftalarca ko-
nuşulacak bir etki yarattı. Cinayet 
olayın 20 yıllık bir geçmişi var.  Olay 
iki kişi arasında adli bir cinayettir. 
Ancak öldürülen kişini erkeklik or-
ganının kesilmesi olayı dramatik ha-
le getiriyor.  Bu olay Avusturya ba-
sınında geniş yankı yarattı. Haberi 
yayınlayan gazeteler cinayeti işleyen 
kişinin Türk olduğunu vurgulayarak 
yayın yaptılar.  Bu olay Avusturya 
içinde Türkler'e vurulmuş bir dar-
be olarak algılanıyor.  Türkler son 
zamanlarda bu tür kıskançlık ve tu-
tucu haberlerle kamuoyunun önüne 
gelmesi üzücü. 

İşte Krone Gazetesin de 
haberin tercümesi:

AVUSTURYA’DA 76 yaşındaki bir 

Filmleri aratmayacak 'kıskançlık cinayeti'

Türk, karısıyla yatan Türk arkadaşını 
önce silahla vurdu, ardından da pe-
nisini keserek sokak ortasında ölü-
me terk etti. Wimpassing (Bezirk 

Neunkirchen)kentinde yaşanan 
olayda ismi açıklanmayan Türk, 58 
yaşındaki yakın arkadaşının karı-
sıyla ilişkisi olduğunu öğrenince 

çılgına döndü. Eline tabanca ala-
rak yakın dostunu “şerefi” için vur-
du. Sonra sokak ortasında penisini 
kesti. Kanlar içinde kalan Türk bü-
tün çabalara rağmen kurtarılamadı. 
76 yaşındaki Türk polise karşı koy-
madan tutuklandı. 

YORUM:
Avusturya Bulvar basını ise Türklere 
düşmanlığını  bu haberi manşete ta-
şıyarak yine gösterdi. Bulvar bası-
nı Türkiye’den göç eden hangi asıllı 
olursa olsun insanlara Avusturya’da 
köpek muamelesine tabii tutulması 
için  elinden geleni yaparak en baş-
ta Avusturya iç barışını bozuyor ve 
uyum politikalarının baş baltalaya-
cısı olarak adeta çalışıyor. İçimizdeki 
rezilliklere meyilli insanlarımız  ise 
onlara olanak tanıyor. Bir yandan 
Avusturya’da Türkiye göçmenlerin 
düşmanları bir yandan içimizde

İçimizdeki hasta insanlar Avusturya manşetlerini süslüyor!

Viyana’da 400 Türkçe el yazması var

Ankara  -  Avus tur ya  Mi l l i 
Kütüphanesi’nde bulunan “Türkçe 
El Yazmaları”na ait katalog top-
lantıda tanıtıldı. Toplantıya, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Kemal Fahir Genç, 
Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi 
Heidemaria Gürer, Macaristan ve 
Slovenya’nın Ankara Büyükelçileri 
ile Milli Kütüphane Başkanı Acar 
ve Avusturya Milli Kütüphanesi 
Genel Müdürü Johanna Rachinger 
katıldı. Milli Kütüphane Başkanı 
Tuncel Acar, “el yazması eserlerin, 
içerik ve özgünlük açısından bulun-
dukları ülkenin değerli bilgi araçla-
rı arasında olduğunu” söyledi. Milli 
Kütüphane’de yürütülen güncel ça-
lışmalara temas eden Acar, 2004-

2006 yıllarını kapsayan bir proje 
çerçevesinde, 25 bin 94 cilt yazma 
eserin dijital ortama aktarıldığını 
söyledi. Avusturya Milli Kütüphane 
Genel Müdürü Johanna Rachinger 
ise “Türkçe El Yazmaları”nın, 
Viyana Saray Kütüphanesi’nin 
Arapça ve Farsça el yazmalarının da 
aralarında bulunduğu “3 büyük el 
yazması” bölümünden biri olduğu-
na dikkat çekti. Kütüphanelerindeki 
400 adet “Türkçe El Yazması” eserin, 
“Kuran ilimleri”, “Hadis ve Sünnet”, 
“İlmihal”, “Felsefe”, “Matematik”, 
“Coğrafya”, “Tarih”, “Devlet 
Politikaları” gibi 27 konu başlığın-
dan oluştuğunu belirten Rachinger, 
bu eserlerin Türk ve Bosnalı yazar-
larca kaleme alındığını söyledi.





10 HABER Yeni VATAN
KASIM 2007 SAYI 84

Aday değilim
Viyana - Anas Schakfeh 2008 yılın-
da yapılacak olan kısa adı IGG olan 
‚Islamische Glaubengemeinschfat’ 
başkanlık seçimlerinde aday olma-
yacağını ifade etti. Seçimler 2008 ilk 
baharında yapilacak. Avusturya’da 
Türkler dahil tüm Müslümanları 
t e m s i l  e d e n  I s l a m i s c h e 
Glaubengemeinschaf ’ın seçimle-
rine Türkler neredeyse sıfır katılım 
gösteriyor. Schakfeh Su anda ken-
disinin yerine gelecek birisi açıkla-
namadı ama, Schakfeh genç biri-
si olmasını istediğini belirtti. Anas 
Schakfeh 1965 yılında Suriye’den 
Avusturya’ya göç etti. 1999 yılından 
itibaren İGG’nin başında. 

Yabancı işçiler daha az kazanıyor
İşci Odasının(AK) yaptığı bir araştırmaya göre Avusturya’da yabancı işçiler yerli 

meslektaşlarından çok daha düşük ücret alıyor. Çekler, Slovaklar ve Türkler 
mağdurlar listesinin başında geliyor.

Hizmetçilik, garsonluk, inşaat 
ameleliği, Avusturya’daki ya-

bancı erkeklerin yaptığı işler ara-
sında bulunuyor. Yabancıların çoğu 
ucuz işlerde çalıştıkları gibi, yer-
li meslektaşlarından önemli ölçü-
de az kazanç sağlıyor.– İşçi Odası, 
(Arbeiterkammer) 2006 yılı verile-
rini değerlendirerek bu sonuca vardı. 
Değerlendirmede sadece erkek işçi-
lerin kazançları konu alındı. Alman 
işçilerin Türk meslektaşları gibi 100 
Euro daha az kazandığı saptandı. 

Gelir sıralamasında en çok kazanan-
ların başında eski Yugoslavya’dan ge-
lenler, listenin sonunda ise Çekler ve 
Slovaklar yer alıyor. 

Çekler sonuncu
Ayrıntılar incelendiğinde, 2006 yı-

lında Avusturyalı erkeklerin or-
talama aylık gelirinin brüt ve 14 
aylık temelinde 1.900 Euro ol-
duğu görülüyor. Buna karşılık es-
ki Yugoslavya’dan gelen bir erkek 
sadece 1.750 Euro alıyor. Gerek 
Almanlar gerekse Türkler bu mik-
tardan da 100 Euro daha az kaza-
nıyor. 

Macarların Avusturya’daki aylığı 
ancak 1.540 Euro’yu buluyor. Çek 
ve Slovak işçiler ortalama 1.460 
Euro aylıkla – Avusturyalı işçile-
rin gelirinin sadece yüzde 78’iyle 
en alt sırada bulunuyor. 

Düşük sınıflandırma
İşçi Odası yetkilileri, yabancı işçi-
lerin çoğunlukla temizlik hizmet-
leri ve inşaat ameleliği gibi düşük 
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ücretli iş kollarında çalışma-
sını gelir farklarının neden-
lerinden biri olarak belirti-
yor. Yabancılar çoğu kez yerli 
meslektaşlarından daha dü-
şük sınıflandırılıyor. 

2006 yılında Avusturya’da or-
talama 164.600 yabancı er-
kek çalışmış olup, 68.100 

kişi eski Yugoslavya’dan, 29.200 
kişi Türkiye’den ve 17.400 ki-
şi Almanya’dan gelmişti. Listede 
Romanya’dan 4.400, Macaristan’dan 
9.200, Polonya’dan 6.400, Çek ve 
Slovak Cumhuriyetlerinden 6.300 
işçinin geldiği belirtiliyor. 2006 yı-
lında çalışan Avusturyalı işçilerin sa-
yısı ise 588.800 olarak bildiriliyor.  

Viyana-Avusturya, Yunanistan, 
Slovakya ve Kıbrıs Rum kesimi gi-
bi, yabancılar için entegrasyonu en 
zor olan ülkeler arasında yer aldığı 
Uluslararası yapılan bir araştırma ile 
gün yüzüne çıktı. Olay Avusturya ba-
sınında geniş yer aldı. Entegrasyon´a 
en olumlu yaklaşan ve destekleyen 
ülkeler ise İsveç, Portekiz ve Belçika 
olduğu açıklandı.  Ülkeler arasın-
da en kötümser tabloyu ise Letonya 
çizdi. Araştırmada Avusturya’nın 

çoğu zaman iş alanlarında yaban-
cılara yolları kapatarak, ülkesinde 
uzun süreli kalınmasına izin vermi-
yor denildi. Araştırmada dikkat çe-
ken bazı notlar şöyle: ‚Bu konuda 
Avusturya en son noktayı 2006 yılı-
nın Mart ayında, vatandaşlığa geçiş 
şartlarıyla koydu. Ailevi konularda 
ise Avusturya sondan ikinci sıra-
da. Herşeyden de önemlisi yabancı 
hakları paketlerinde alınan kararlar-
la negativ bir tablo çiziyor.’

Avusturya sondan birinci
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Viyana-19-21 Ekim tarihleri ara-
sında Hall/Tirol’de yapılan “İntihar 
Eğilimli Gençler” konusu ulus-
lar konferans nedeniyle düzenle-
nen basın toplantısında uzman-
lar, Avusturya’da gençler arasındaki 
ölüm nedenlerinin başında kaza-
nın, ikinci sırada ise intiharın yer al-
dığını açıkladı.  Hamburglu psiko-
log Georg Fiedler, “Gençler nereye 
başvuracaklarını bilemiyor” diyerek 
konunun tabulaştırıldığı görüşünü 
savundu. Uzmanlar, yardım arayan 
gençler için özellikle eyalet çapın-
da yetkili mercilerin eksikliğini di-
le getirdi. 

Bedensel rahatsızlıklar ilk 
sinyallerdir
Fiedler, doktor, öğretmen ve sosyal 
yardım görevlilerinin hizmet içi ge-
liştirme eğitimi görmeleri gerekti-
ğini vurguladı: “Gençlerle çalışanlar, 
işaretleri nasıl değerlendirip sorun-
ları nasıl dile getireceklerini bilme-
lidir.” 
Viyana Üniversitesi Tıbbi Psikoloji 
Enstitüsü başkanı Gernot Sonneck, 
bunalım geçiren gençlerin sorunla-
rını bazı sinyallerle açığa vurduğunu 
belirtti. “Herhangi bir nedene bağ-
lanamayan bedensel rahatsızlıklar 
ve kesin olmayan belirtiler genellik-
le psişik sorunların işaretidir.” 

Viyana, araştırmalarda 
geleneksel olarak önde

Genç kızların yüzde yirmisinin, genç 
erkeklerin de yüzde onunun intihar 
eyleminde deneyimli veya en az bir 
kez intihar etmeyi düşünmüş oldu-
ğu belirtildi. İntihar denemelerinde 
25 yaş altındaki yaş grubu ilk sıra-
yı alıyor. 

2006 yılında en yüksek intihar 
olayları Steiermark, Kärnten ve 
Oberösterreich’da, en düşük oran-

lar ise Burgenland, Viyana ve 
Vorarlberg’de kaydedildi. 
Avusturya İntiharla Mücadele 
Cemiyeti (ÖGS) başkanı Christian 
Haring, özetle: “Viyana, intihar 
araştırmasında geleneksel olarak ön-
de geliyor. Diğer eyaletler henüz bu 
düzeye ulaşamadı,” dedi. 

Gayri resmi sayı 
rekortmeni Tirol

Haring, açıklamalarında “Tirol eya-
letinde her yıl 100.000 gençten se-
kizi intihar ederek hayatını kay-
bediyor. Bu sayıyı onla çarparsak 
kayıtlara geçen intihar girişimleri-
ni belirlemiş oluruz. Bunu da onla 
çarpıp gayrı resmi intihar olayı sa-
yısını elde ederiz,” dedi ve özellikle 
Tirol’de gençlerin kolayca başvura-
bileceği yetkili mercilerin eksik ol-
duğunu belirtti. 

Gençlik: Bunalım geçirenler
yeterli yardım almıyor

Intihar, Avusturya gençlerinin ölüm nedenleri arasında ikinci sırayı alıyor. 
Uzmanlar yetkili mercilerin eksikliğinden yakınıyor





14 HABER Yeni VATAN
KASIM 2007 SAYI 84

Sözde kalmasın: 
Avusturya Başbakanı Alfred Gusenbauer, yabancı 
kökenli çocuk ve gençlerin yüksek okullara gitmesi için 
artık kolları sıvamak gerektiğini söyledi.  Başbakan’ın 
sözlerin önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Sivil 
Toplum Örgütleri Temsilcileri, bu sözlerin arkasının 
gelmesini de istediler. Türkler, Gusenbauer’e inanmak 
istediklerini ama Avusturya’da nereyse tüm siyasi-
lerin özellikle Türklere karşı samimiyetsiz olduğunu 
söylediler.  Avusturya Partileri'ndeki Türk siyasiler, 
Başbakan'ın bu sözünün unutmaması da istediler. 
Özellikle yabancıların eğitimlerinin artmasıyla birlikte 
çeşitli sorunlar otomatik olarak yok olacaktır. 

Yabancıların eğitim seviyesi yükselmeli

ANKARA - A Milli Bayan Voleybol 
Takımı, 2008 Pekin Olimpiyat 
Oyunları Bayanlar Voleybol Avrupa 
Kıtası Ön Elemeleri’nin son ma-
çında Avusturya’yı 3-0 mağlup etti. 
Grubunda oynadığı 4 maçı da kaza-
nan Filenin Sultanları, 14-20 Ocak 
2008 tarihleri arasında Almanya’da 
yapılacak olan Olimpiyat elemele-
rinde mücadale etme hakkı kazan-
dı. 

Atatürk Spor Salonu’nda oyna-
nan karşılaşmaya hızlı başlayan 
Türkiye, ilk teknik molaya 8-3 ön-
de girdi. Zayıf rakibi karşısında üs-
tün bir oyun ortaya koyan Filenin 
Sultanları, ikinci teknik molaya 
16-9 önde girdi. Hücumda ve sa-
vunmada rahat bir oyun sergileyen 
Ay-yıldızlı ekip, 18 dakika süren ilk 
seti 25-11 kazanarak 1-0 öne geçti. 
İkinci set karşılıklı sayılarla başlar-

ken, Avusturya ilk teknik molaya 8-
7 önde girdi. Moladan sonra topar-
lanan, Gözde ve Seda ile hücumda 
sayılar bulan Türkiye, ikinci teknik 
molaya 16-14 önde girdi.

Ay-yıldızlılar, setin son bölümün-
de basit hatalarda yapsa da özellik-
le file önündeki etkinliğiyle ikinci 
seti 25-18 kazanarak, durumu 2-0 
yaptı. Üçüncü setin başında, rakibi 
karşısında rahat bir oyun oynayan 
Türkiye, ilk teknik molaya 8-2 ön-
de girdi. Zayıf rakibi karşısında et-
kili servis kullanan ve file önünde iyi 
savunma yapan Türkiye, ikinci tek-
nik molaya 16-5 önde girdi. Maçın 
son bölümünde çok rahat oynayan 
Filenin Sultanları, 17 dakika süren 
üçüncü seti 25-10 kazanarak salon-

dan 3-0 galip ayrıldı ve 14-20 Ocak 
2008 tarihleri arasında Almanya’da 
yapılacak olan Olimpiyat elemele-
rinde mücadale etme hakkı kazan-
dı. 

Türkiye 3:0 Avusturya
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Avusturya’da hükümet tarafın-
dan başlatılan ‘Entegrasyon 

Platformu’ adlı toplantının açı-
lış konuşmasını yapan Başbakan 
Gusenbauer, göçmenlerin eğitim 
seviyesi yükselmeden entegrasyo-
nun üstesinden gelinemeyeceğini 
vurguladı. Başbakan Gusenbauer 
şöyle konuştu:

“Eğitim başarılı bir entegrasyonun 
anahtarlarından biridir. Ülkede ge-
niş bir eğitim sistemine rağmen göç-
men çocukların bir bölümünün yük-
sek eğitim ve öğrenim yapmasında 
başarılı olamadık. Yüksek okulla-
ra giden göçmen kökenli çocukla-
rın sayısı çok düşük. Göçmenlerin 
toplumumazla kaynaşması için ha-
yat standartlarının yükselmesi, bu-
nun için ise onların eğitim şansları-
nın artırılması gerekiyor.”

Başbakan Gusenbauer, entegrasyon 
platformu çalışmasının çerçevesi-
ni de çizdi. Kökeni ne olursa olsun 
göçmen kökenli çocukların yüksek 
okullara kanalize edilmesi gerekti-
ğini söyleyen Başbakan Gusenbauer, 

“Bizim en acil görevimiz göçmen 
çocukların eğitimi önündeki engel-
leri kaldırmak. Onların şanslarını 
artırmak. Bunun için göçmenlerle 
diyaloğa girerek onlara açıkça en-
tegrasyon tedbirlerini ve imkanları-
nı anlatmak. Bu platforma eyalet ve 
belediye temsilcilerinin de katılma-
sı gerekir. Ayrıca göçmen dernek ve 
kuruluş temsilcileri de bu platform-
da yer almalı. Entegrasyon demok-
rasi, düşünce özgürlüğü, çoğulculuk, 
kadın erkek eşitliği gibi bizim temel 
değerlerimiz üzerinde sağlanacaktır. 
Karşılıklı olarak kafalardaki mevcut 
bariyerleri kaldırıp birbirimizle di-
yaloğa girmeliyiz” diye konuştu.
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BAWAG Türkçe’yi sevdi
Bankamatikler de Türkçe konuşuyor

VİYANA-Avusturya’nın en önemli 
bankalarından olan BAWAG, ban-
kamatik kullanan Türk vatandaşları 
için para çekme menüsüne Türkçe’yi 
de ekledi. Bir çok dilli para çekme 
makinasının menüsüne ekleyen 
BAWAG yönetimi, İngilizce’nin 
hemen altına Türkçe’yi koyması 
Türkler tarafından ilgiyle karşılandı.

BAWAG yetkilileri, özellikle yaban-
cı müşteriler için yapılan bu uygula-

manın Türkler tarafından çok beye-
nildiğini Almancası yeterli olmayan 
kişilerinde yalnız başlarına bu maki-
naları kullanabileceklerini ifade et-
tiler. 

Daha önce para çekme makinaların-
da sadece Almanca ve ingilizcenin 
olduğunu söyleyen banka yetkilile-
ri, binlerce Türk’e ait banka hesabı-
nın bulunduğunu ve her kesime hi-
tap ettiklerini belirttiler.

Türk müşterileri için her 
geçen gün hizmet ağını 

genişleten Avusturya 
bankalarından 

BAWAG, para çekme 
makinalarına (ATM)  
Türkçe’yi de ekledi. 
Artık bu makinaları 

Türkçe olarak kullanmak 
mümkün.

Haid/Ansfelden semtinde Türkiye’den göç etmiş bir kişiye ait bir discoda çıkan 
kavga sonucu, kafasına şişeyle vurulan 30 yaşındaki Türk gencinin neredeyse 
kulağı kopuyordu. Şişeyi kafya vuran yine Türkiye’den göç etmiş bir vatandaşımız 
olduğu öğrenildi. Kanlar içinde kalan gencin aşırı alkollü kuzeni ise ilk önce 
Ambulans´a binmek istemesi ve onu Ambulans´dan isteyen Polis memuru arasın-
da tartışma çıkması gencin Polisin boğazını sıkmaya çalışması bazı gençlerin yaşa-
dığı bunalımı su üzerine çıkardı. Polisin kaba davranması olayın diğer boyutu idi. 

Bazı gençlerimiz utandırıyor!

Ansfelden-  Haid/Ansfelden´de bir 
Türk discosunda çıkan kavga sonu-
cu kafasasına siseyle vurulan 30 ya-
şındaki Türk gencinin neredeyse ku-
lağı kopuyordu. “Her yer bir anda 
savaş alanına döndü“ diyen ve kan-
lar içinde kalan yaralı ve yanındaki 
eşini Hastane´ye götürmek isteyen 
Ambulans´a ikinci gürültü koptu.  
Yaralının aşırı alkollü yiğenide bi
nince işler iyice karıştı. Polisin kaba 

olduğu iddia edilen olayın Avusturya 
basınına yansıyan kısmı şöyle: "Aşırı 
alkollü yiğen ilk yardım ekiplerinin 
işini engellediği yetmiyormus gibi, 
birde kendisini Ambulans´dan in-
dirmek isteyen Polis memurunun 
boğazına sarılarak boğmak istedi. 
Etraftaki insanlar tarafından, Polis 
memurunun üzerinden güçlükle 
alınan alkollü yiğen hakkında dava 
açıldı". Bu tür haberleri yayınlayan 

bazı Türk düşmanı Avusturya basını 
haberde Türklere hiç söz hakkı tanı-
maması dikkat çekti. 

Her halukarda Türk diskosu adı al-
tında işletilen mekanlarda gençle-
rin çok dikkatli olması ve işletme-
cilerin buna göre gençleri uyarması 
istendi.

Gencimiz 
uyuşturucudan öldü

Graz – Geçtiğimiz günlerde 26 ya-
şındaki Türk genci Yusuf K. aşırı 
dozda uyusturucu sebebiyle haya-
tını kaybetti. Yusuf K. ´nın yanında 
bulunan iki kişi doktor çağırmaları-
na rağmen  yapılan müdahale için 
çok geç kalındığı öğrenildi. Polis, 
cesedi otopsi için morga gönderir-
ken Yusuf K.´nın yanında bulunan 
iki kişi ise ifadeleri alınmak üzere 
karakola götürüldü. Soruşturma de-
vam ediyor. 



Viyana´nın Josefsadt 
semtinde bulunan hap-

ishanenin hücreleri 
tıkabasa doldu. Yetkililer 

mahkumların yaklaşık 
yüzde 60´nın yabancı 

kökenli olduğunu belirtti.  
Bu mahkumların yüzde 5´i 

ise kadınlardan oluşuyor. 

Doldu, taşıyor!

Viyana- Her geçen gün hapishane-
ler daha da fazla yabancı kökenli in-
sanlarla doluyor. 

Bu artış ilk 90´lı yılarda görülüyor. 
2001 yılında ise yabancı mahkum 
sayısı ise yaklaşık 7000 kişiye çıkmış 
durumda. Bügün hapishanelerde-

ki yabancı mahkum sayısı ise yakla-
şık 9000 civarında. Bu sayılan karşı-
sında SPÖ´ lü Adalet Bakanı Maria 
Berger ise en kisa zamanda bir çö-
züm bulmaları gerektiğini ifade et-
ti. Hapisanelerde mahkum sayısını 
azaltmak amacıyla hafif suçlardan 
hapis cezasına çarptırılmış kişileri, 

topluma yararlı işlerde çalıştırılarak 
tekrar kazanılmaya çalışılıyor. 

Bakanlığı üzerinde durduğu diğer 
konu ise mahkumların serbest bıra-
kıldıklarında ülkelerine dönme sözü 
vermeleri halinde  hapis cezalarının 
kaldırılması.

Viyana-Avusturya gazetelerin-
de yayınlanan haberle Türk top-
lumu bir kötü darbe daha aldı. 
Krone'de haber şöyle yayınlandı 
’’Schönbrunnstr., üzerinde bulu-
nan ve dışarıya karşı çok modern 
bir şirket olarak gözüken tercü-
manlık bürosunun aslında uyustu-
rucunun yetiştirildiği bir yermiş. 

Polisler G. A.´nın aynı zaman-
da bu bitkileri yetiştirdikten sonra 
sattığını da tahmin ediyorlar. Bir 
dernek kurarak güya Türklere yar-
dım ettiğini iddia eden ve bunun 
yanında tercümanlık yapan G. A., 
ışık siteminden tut havalandırma 
sistemine kadar herşeyi profesyo-
nelce düşünerek hazırlamış.  İş ye-
rinin girişde yardıma ihtiyacı olan 

Türkler için bilgiler de bulunuyor. 
Polis'in baskın sonucu 300 adet bit-
ki ele giçirildi. G. A. suçlamaları ka-
bul etmedi.’’  

Polis tarafından el konan hint kene-
viri köklerini normalde imha etmesi 
gerekiyordu. Ancak bu köklerin uz-
manlar tarafından yok edilmesi ge-
rekiyordu. Apartman sakinleri po-
lisi bu tutumunun yanlış olduğunu, 
apartman bahçesinde çocukların oy-
nadığını söylediler. Krone Gazetesi, 
Polisin ayrıca suçlanan kişinin bir 
çok Türk vatandaşına kredi almak 
iddasıyla dolandırdığını  Türk baş-
lığı ile yayınlayarak Türkleri aşığı-
lamaya çalıştığı dikkat çekti. Polis, 
olayla ilgili soruşturmasına devam 
ediyor.

Ne ekersen onu biçersin!
Avusturya basının verdiği habere göre Meidling semtinde tercümanlık yapan 43 yaşındaki G. A. isimli Türk'ün 
evimde Hind Keneviri olarak tabir edilen uyuştucu bulundu. Hind kenevirlerine el konurken olayla ilgisi olan ikinci 
bir kişi de gözaltına alındı.
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Okul büfeleri: Sadece yağlı yiyecekler satılıyor

Viyana-Avusturya’da erkek ço-
cukların yaklaşık yüzde yir-

misi, kızlarının ise yüzde on seki-
yi fazla kilolu – şişman çocukların 
yarısı ise normalin 20 ile 30 ki-
lo üstünde. En şişman çocuklar 
Burgenland, Aşağı Avusturya ve 
Viyana’da yaşıyor. Işçi Odası, eya-
let başkentinde 30 ortaokul, AHS 
ve BHS büfesinde satışa sunulan 

gıda maddelerinin besin değerle-
rini kontrol etti. Deneticiler ger-
çi bütün büfelerde sağlıklı besin 
maddelerine rastlandı. Ancak vit-
rinlerde genellikle en çok satılan 
besinler, yani şekerli maddeler, sa-
lamlı sandviç ve limonatalar bulu-
nuyordu. 
Çavdar ekmeği, meyve, sebze ve 
maden suyu ise sıkça aranan be-

sinler arasında yer almıyor.  Gıda 
maddelerinin bilimsel besin de-
ğeri analizi sonucunda büfe-
lerin dörtte üçü “geliştirilmesi 
gerekli”, altısı “tatmin edici” ola-
rak sınıflandırıldı. Kontrol edi-
len okullardan sadece birinin – 
Reumannplatz’daki Idari Meslek 
Yüksek Okulunun büfesi “iyi” de-
receye layık bulundu. Büfelerde 
çavdar ekmeği, salata veya çiğ seb-
ze, meyve, balık ürünleri, su, süt 
veya yoğurt satılıp satılmadığına 
bakıldı. Bu altı grubun hepsinde 
ürün satan büfeler “iyi”, dört ve-
ya daha fazla grup bulunduran-
lar “orta” not aldı, üç veya daha az 
kategoride gıda maddesi sunanlar 
ise  “geliştirilmesi gerekli” olarak 
sınıflandırıldı. Büfelerin çoğun-
da, şişmanlatıcı besinlerin dikkat 
çekecek biçimde sergilendiği sap-
tandı. Büfelerin dörtte üçü meyve 
satıyordu, ancak bunların sadece 
ikisinin vitrininde meyve bulun-
maktaydı. 

Içecekler arasında maden suyu, 
meyve suyu veya sütlü içecekler 
bulunduğu halde limonatalar ilk 
olarak göze çarpıyordu. 

Beslenmede trafik ışığı 
AK okul büfeleri için bağlayıcı 
kıstaslar saptanmasını talep 
ediyor. Büfe işletenlere sun-
maları gerekli, isteğe bağlı ve 
sunmamaları gereken besinler 
konusunda kesin açıklama 
getirilmesi, büfelerin işletme 
sözleşmelerinin imzalanmasında 
veya sözleşme sürelerinin uza-
tılmasında bu kurallara uyumla-
rının kontrol edilmesi isteniyor.  
Ayrıca, “beslenme trafik ışığı 
modeli” uyarınca yağ, tuz ve 
şeker oranları fazlasıyla yüksek 
olan besin maddelerinin kolay 
anlaşılacak şekilde işaretlenmesi 
önerildi. Kırmızı yüksek oran, 
sarı orta yükseklikteki oran ve 
yeşil de düşük oran anlamına 
geliyor.  

AK (Arbeiterkammer-Avusturya Işçi Odası)  Viyana 
okullarının büfelerinde satılan yiyecekleri testten 
geçirdi. Gerçi sağlıklı besin maddelerine bütün bü-
felerde rastlandı – ancak bunlar salamlı sandviç ve 
çikolatanın ardına gizlenmişti. 

Viyana - Ağır hastalığa yakala-
nanköpeği sahibi bebek arabasında 
gezdiriyor. Yedinci Viyana'da çeki-
len bu fotoğraf aslında insan ve hay-
vanlar arasındaki iletişimi anlatıyor. 
  16 yaşındaki Alina isimli köpe-
ğin sahibi Viyanalı bayan Waltraud, 
köpeğinin çok acı çektiğini ve za-
man zaman onu bu şekilde gezdir-
diğini söyledi. Waltraud, "Birrçok 
torun sahibiyim.  Yıllarca komaya 
girmiş insanlara hastanelerde hiz-
met verdim. Bu tam 13 yıl sürdü. 
Köpeğim oldukça rahatsız . Acı çe-

kiyor.  Alina 16 ya-
şında. Köpeklerin 
yaşı insan yaşından 
daha farklı. Köpek 
yaşını bulmak için 
yılı yediyle çarpar-
sınız. Yani köpeği-
min yaşı 112. Dün 
hareket edemiyor-
du. Veteriner uyut-
mamız yani dıştan 
destek iğne ile öl-

dürmemiz gerekiyor dedi. Dün ak-
şam kendisine bak Alina acılara da-
yanmak istiyorsan bana bir cevap 
ver dedim. Bu sabah kalktı dolaş-
maya başladı. Demek ki daha yaşa-
mak istiyor.  Yaklaşık bir yıldır onu 
dışarda işte bu bebek arabası dolaş-
tırıyorum. O da bir candır, hava al-
dırmak zorundayım.  Alina yüzler-
ce kere komaya girmiş ve dış dünya 
ile irtibatı kesilmiş insanlar için özel 
geliştirilmiş  bir yöntemle kendisi-
ne gelmesi sağlandı.  Hastaların elini 
köpeğin üzerine koyarak oluşturu-
lan mağnetik alan ve ısı ile hastalar 
zaman ile tepki vermeye başlıyorlar. 
İnsanlara büyük hizmeti olmuş kö-
peğim Alina ayrıca benim çok sev-
gili bir dostum. Ona yaptığım bu 
hizmet az bile. Ben hem insanları 
ve Yaratanın yarattığı her şeyi sevi-
yorum. Onun için ne yapsam azdır. 
Ben köpeğim yaşadığı sürece onun 
yaşaması için birşeyler yapacağım. 
Ben bu hayvana bir köpek gibi bak-
mıyorum" dedi.

Ölümü bekleyen köpeğe son hizmet!
Acı çeken köpeğini bebek arabasında gezdiren 
Avusturyalı bayan, hayvanlarında hak ettiği ilgiyi ve 
sevgiyi görmesi gerektiğini söyleyor.
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Mesleğim gereği en az yedi yıldır iki toplumla iç içeyim. İki toplumu 25 ya-
şında olmama rağmen çok iyi analiz edebilirim. Ne yazık ki, Avusturya’da 
bulunan Türk toplumu olarak pek parlak bir yere sahip değiliz. Bana göre bu 
sorunu biraz daha hafifletmenin yöntemi “dille“ olur. Ancak çok uzun süre-
den beri Avusturya’da yaşayan ve Almanca konuşamayan büyüklerimiz var. 
İşte bir Avusturyalıya bu dil sorununu anlatırken büyük zorluklar çekiyoruz. 
Avusturyalı 40 yıldır burada yaşayıpta Almanca konuşamayan insanları an-
lamakta güçlük çekiyor. Avusturya devlet makamları bu güçlüğü gidermek 
için her yıl başka bir yöntem uyguluyor.

Adam gibi manşet
Aslında Avusturya’da yaşayan Türkler iyi bir Almanca sayesinde kendilerini 
doğru ve yanılgısız ifade edebilirler. Böylelikle sonradan önlenemeyecek bazı 
hatalar giderilmiş olur. Yeni Vatan Gazetesi’ndeki şu manşet Avusturya’daki 
halimizi çok iyi anlatıyor. “Hava, Su, Ekmek kadar Almanca diline ihtiya-
cımız var!“
Biz yıllar önce yaptığımız bu manşet haber hala gündemin en önemli parça-
sıdır. Türkiye'de gazetelerin yaptığı haberlerin üzerinden yıllar geçtikten son-
ra önemini yitirir. Ancak bu manşet Avusturya'daki Türkler'in bütün özellik-
lerinin açıklıyor. Unutulmayacak ve başarılı bir haberdi. Elbette yaptığımız 
binlerce haberden bir tanesidir.

Saldırı değil ırkçılık
Avusturya’da son dönemlerde yaşanan ırkçılık olaylarını bütün dünya tara-
fından yakından takip ediliyor. Bu saldırıların büyük bir çoğunluğu toplumu-
muza yönelik yapılıyor. Evlerimize kadar gelen ırkçılık ve İslam karşıtı afiş-
ler ve ilanlar artık herkes tarafından normal karşılanıyor. Halbu ki buna karşı 
demokratik tepki koymalıyız. Kendimize gelmemiz gerekiyor. Türklerle ilgili 
her haber gazetelerin manşetlerine taşıyor. Basit adli olaylar ülke gündemin-
de unutulmaz yaralar açıyor. Ayrıca Müslüman kadının ikinci sınıf insan ol-
duğunu ve bunun İslam’da genel çizgi olduğunu Türbanlı bir Türk bayanını 
sayfalarına taşıyan sözde Liberal Profil dergisi terbiyesizce ve fütürsuzca ya-
yınlayabiliyor. Türk toplumundan ve Müslümanlar’dan çıt yok.

Basın, bunu da yazın!
Ülke, basının bu kışkırtması yüzünden Türk düşmanlığı ile doldurulmuş du-
rumda. Burada adları Türk olan dernekler, federasyonlar, haberciler, iş adam-
ları, din adamları, bürokratlar ne yapıyolar acaba? Bu kurumlara ve kişilere 
görev düşmüyor mu? Bana göre, aramızdan tabandan gelen siyasetci, eko-
nomist, gerçek gazeteci, avukat ve lobicinin yok denilecek kadar az çıkması 
toplumumuzun sessiz kalmasına sebebiyet veriyor. Biz bu kadar mı düştük, 
bu kadar mı zavallıyız! Nerede kalem ile demokartik tepki! Nerede kendi-
ne güvenen içimizden çıkmış medeni insanlarımız. Nerede sözde Türk Sivil 
Toplum Örgütleri? Nerede imanlı aklı ve vicdanı hür hayır ve barış için top-
lum için uyum için çalışak yürekler? Avusturya'daki hayatımızı kaliteleştir-
mek ve sağlamlaştırmak istiyorsak birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Birlikten 
güç doğar felsefesi ve düşüncesini asla unutmayalım. 

Çocuk sağlığına dikkat
Viyana genelindeki ilköğretim okullarında bulunan çocukların bitlendiği ha-
berlerini de alıyoruz. Türkler temiz insanlardır. Ortadoğu ve dünyaya ha-
mam ve temizliği öğreten bir geçmişimiz var. Türk ailelerden çocuklarının 
temizliklerine dikkat etmeleri konusunda ikazda bulunuyorum. Elbette gö-
revim Türk ailelerine temizlik alışkanlığının nasıl olduğunu öğretmek değil-
dir. Sadece ikazda bulunmak istedim.

Ergün Sert

Kendimize gelmemiz gerek
Kalemi olmayan toplum A1 Telekominikasyon Şirketi,  31 

Aralık 2007 tarihine  kadar ilk de-
fa A1 hattı açtıran bütün müşteri-
lerine, 100,- Euro’yu hediye ediyor. 
A1, 100,- Euro’yu  24 aya bölünmüş 
olarak müşterilerinin faturalarından 
düşecek.

SPECIAL ZERO tarifesinde  bu-
lunan A1 müşterileri ise, 100,- 
Euro´luk hediyenin dışında, 20 
Euro´luk sabit ücret ile A1, B-Free, 
seçtikleri bir hattı ve ev telefonuna 
0,- Cent´e arayabilecekler. Tabii ki 
bunun yanında en son model cep te-
lefonları 0,- Euro´dan başlayan üc-
ret tarifeleriyle müşterilerini bekli-
yor.

Yeni Yıl kutlamalarına katılan cep 
telefonları arasında Nokia 6151 ve 
Sony Ericsonn K550i ‘de bulunu-
yor.
Televizyon özelliği de bulunan 
Samsung SGH-ZV60 ve Sony 

Ericsson V630i cep telefonu mo-
delleriyle, özgür konuşma zevkinin 
yanısıra televizyonda izleyebilecek-
siniz. A1, konuşma zevki bir anda 
televizyon izleme şölenine dönü-
şüyor.

HDTV Nokia  6120 (High 
Definition Mobile TV) ile A1 müs-
terileri cep telefonundan, bir tele-
vizyonda olan en güzel renk ve iyi 
ses kalitesini de yaşama imkanı bu-
luyor.

Şimdi aktivasyon ücreti de hediye
A1, ilk defa A1 hattı açtıran müş-
terilerine A1’ın konuşma üc-
ret tarifelerinde olduğu gibi A1 
BREITBAND Aktivasyon ücre-
tini de almayarak hediye ediyor. 30 
Kasım 2007 tarihine kadar konuşma 
veya internet almaya karar veren A1 
müsterileri Aktivasyon ücreti olan 
49,90 Euro’yu ödemiyeceklerdir..

A1 ile 100,- Euro 
kazanma imkanı



Yeni VATAN
KASIM 2007 SAYI 84 21HABER

Bilardo Şampiyon 
Saygıner Viyana´da

Viyana Bilardo Federasyonu düzen-
lediği bilardo turnuvasına Dünya 
Bilardo Sampiyonu Sporcumuz 
Semih Saygıner Viyana’da bir alış-
veriş merkezine özel konuk oldu. 
Bilardo Şampiyonasına Avusturya 
ve çevre ülkelerdende ilgi gösteril-
di. İzleyiciler dünyaca ünlü bilardo-
cunun yaptığı showları hayranlıkla 
izlediler,  alkışladılar ve daha sonra 
birlikte fotograf çektirdiler.  

Bir ‘’ boşanma fuarı’ eksikti !

Viyana- Başkent Viyana’da 27-
28 Ekim günlerinde düzen-

lenen fuar, daha sonra da Linz ve 
Graz’da  düzenlenecek. 

Fuarın amacı, boşanmak üzere 
olan çiftlerin bu süreçten en az acı 
ve zahmetle çıkması.  Avusturya’da 
Boşanma oranının geçen yıl yüzde 
60’ye çıkarak en yüksek orana yük-

seldiği bildirildi. Avusturya’daki fu-
arda çiftler, avukatlardan haklarıyla 
ilgili bilgilerin yanı  sıra uzmanlar-
dan boşanmadan sonraki yaşamları-
nı düzenlemeleri için tavsiyeler ala-
bilecek.  

Fuar, tatsız karşılaşmaları önlemek 
için cumartesi günü erkekler, pa-
zar günü de kadınlar için açık ola-
cak. Fuarın organizatörü Anton 
Barz, bugüne kadar hep evlilik fua-
rı  düzenlediğini, ancak boşanmanın 
güçlüğü konusunda avukatlarının ve 
arkadaşlarının kendisine söyledikle-
rinin boşanma fuarı fikrinin doğma-
sını sağladığını anlattı. Barz, dünya-
da ilk olan bu etkinliği yılda iki kez 
düzenlemeyi amaçladıklarını belirt-
ti. 

Fuara şu ana kadar avukatlar ve ara-
bulucuların yanı sıra emlakçılar, 
özel 
dedektiflik büroları, DNA labora-
tuvarlarının katılımcı olarak başvur-
duğu kaydedildi.

Boşanma oranın yüzde 
altmışlara vardığı 
Avusturya’da dünya-
nın ilk boşanma fuarı 
Viyana’da geçtiğimiz 
günlerde düzenlendi.  
Fuar dünya medyasına 
konu oldu.
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Viyana- Avusturya’ya göç 
eden yabancı kadınla-

rın sosyal haksızlıklarla daha 
sık karşılaştığı, daha çok işsiz 
kaldığı ve yabancı haneler-
de fakirlik tehlikesinin top-
lam nüfusa oranla iki kat da-
ha yüksek olduğu bildirildi. 
Kadın hakları bakanı Doris 
Bures (SPÖ) Pazartesi akşa-
mı sunduğu kadın göçmenler 
konulu ilk raporunda hiç de 
parlak olmayan bu gerçekle-
ri özetledi.  Avusturya’da ya-
bancı veya yabancı köken-
li olup sonradan vatandaşlığa 
geçmiş toplam 575.000 kadı-
nın yaşadığı açıklandı. 

Raporda „Türk kökenli ka-
dınların özellikle sosyal deza-
vantaja uğradığı“ dile getiril-
di. Türk kadınlar bu kesimin 
en düşük eğitim düzeyine 
sahip ve çalışanların dörtte 
üçünün işçi olduğu grubunu 
oluşturuyor. Türk kadınları-
nın ev işleri ve aileye yoğun-
laşmaları nedeniyle „yeni va-
tanlarının dil ve kültürünü 
öğrenmek için en düşük fır-
sata sahip olduğu” ve “gel-
dikleri ülkeye dönük, izole 
edilmiş bir pozisyonla sınırlı 
bulundukları” açıklandı. 

Rapor, genel olarak serbest iş 
piyasasında “göçmen” ve “ka-
dın” olmak nedeniyle göçmen 
kadınların çifte haksızlığa uğ-
radığını ileri sürüyor. Bu kişiler, 
göçmen iş gücü olarak yaban-
cı erkekler gibi daha düşük sı-
nıflandırılıyor. Yabancı kadın-
lar, aynı zamanda daha düşük 
gelir ve saygınlık getiren işler-
de çalışmak zorunda kaldıkla-

rı için erkeklere oranla mağdur 
durumda kalıyor. Raporun ay-
rıntılarında: „Çalışma hiyerar-
şisinin en alt basamağında yi-
ne Türk kadınları yer almakta,“ 
deniyor.

Yüksek işsizlik oranı
İşsiz kalma tehlikesi daha 
yüksek: Geçtiğimiz yıl içinde 
Avusturyalı kadınların yüzde 
altısının işsiz olarak bildiril-
mesine karşılık, bu oran yaban-

cı kadınlar arasında yüzde 9,2 
olarak belirlendi. Mağduriyet, 
daha düşük eğitim düzeyiyle 
başlıyor: Göçmen kadınların 
yarısından fazlası sadece zo-
runlu eğitimini tamamlamış 
bulunuyor.  

Göçmen kadınlar için çalışan 
danışma kurumlarının duru-
munun da “tartışılması” ge-
rektiği savunuldu. Danışma 
hizmetlerinin büyük çoğun-
lukla küçük ve orta çaplı sivil 
toplum örgütleri tarafından 
karşılandığı, bu örgütlerin 
genellikle sınırlı destek an-
laşmalarıyla ve ortak finan-
sörlerin oluşturduğu “yamalı 
bohça” gelirlerle desteklendi-
ği açıklandı. 

Bazı Avusturyalılar ne düşü-
nüyor? 
Die Presse Gazetesi ’nin 
Internet ortamında yukarı-
daki haberini okuyan bazi 
Avusturyalılar Türkler hak-
kındaki düşüncelerini ırk-

çı bir şekilde şöyle dile getir-
diler. Avusturya’da güya uyum 

ve entragrasyon yaptığını iddia 
eden Partilerdeki Türkler, der-
nekler, Camilerimiz ve baş-
ta işdamları dernekleri vs. ol-
mak üzere herkesin dikkate 
alması gereken aşağıdaki ba-
zı Avusturya’lıların düşünce-
leri yaşadığımız ülkede bu gü-
ne kadar uyum adı altında ne 
yapıldı sorusunun yanında suç 
nerede sorusunu gündeme ge-
tirdi.  

Pembe gözlüklü Bures
Türk kadın ve erkeklerini 
Avusturya’ya gelmeye kim-
se zorlamadı. Her gün ya-
yınlanan haberlere bakılır-
sa Türkiye’nin kalkınma hızı 
yüksek, dolayısıyla işgücüne 
gereksinimi olmalı. Öyleyse, 
haydi Türkiye’ye

Kim mağdur durumda?
Viyana tramvaylarında, met-
rolarda, çoğu okullarda, top-
lu konutlarda ve işyerlerinde 
çoğunlukla yerli kültürümü-
zü ve dilimizi duyamıyorum.  
Yabancı kültürün, yabancı di-
lin giderek yayılmadığı ne bir 

Türk kadınları sosyal 
açıdan mağdur

24

Çağdaş  Kadınlar Kültür Derneği üyeleri başarılı çalışmalar yapıyorlar.

Çağdaş  Kadınlar Kültür Derneği  Pakize Seren



Yeni VATAN
KASIM 2007 SAYI 84 25HABER

köy kaldı, ne de kent. Çoğu kez 
kendimi vatanım Avusturya’da 
hissetmiyorum, yabancı bir ül-
kede olduğumu sanıyorum. 
Göçmenlerin burada doğup 
büyüyen ve okula giden çocuk-
larının ve torunlarının da yeni 
vatanlarının kültürünü ve dili-
ni benimsemelerine izin veril-
miyor anlaşılan, aksine, atala-
rının nasyonalist kökenli dilini 
ve geleneklerini, sürdürüyor, 
bazı politikacılardan da destek 
görüyorlar. 

M a ğd u r  d u r u m d a  k a -
lan bizim kültürümüzdür, 
Avusturyalıların azınlıkta ka-
lan ve iş bulmakta gittikçe zor-
lanan çocuklarıdır. Bu çocuk-
ların geleceği belli ki çok daha 
az ilgi uyandırıyor, aynı ölçüde 
dile getirilmemesi de cabası!  
Bakkal hesabı
Bilindiği gibi bakkallar hesap yap-
masını iyi bilir. Burada anlatılmak 
isteneni herkes biliyor. Türkiye’den 
iş gücü olarak gelenler, ucuz ve çalış-
ma istekli lumpen proletarya yedeği 

olarak çağırıldı (istemediğimiz hal-
de ülkeye sızmadı, ÇAĞIRILDI!); 
amaç, üremeye nazlanan yerli ha-
nımların yetiştiremediği yerli ucuz 
işçilerin yerine başkalarını bulmak-
tı. 

Çoğunlukla bu lumpen proletarya 
yedeklerine verilen ücretlerin yer-
li işgücü üretimine bile yetmediğini 
de herkes biliyor. Bilmezlikten gel-
dikleri bir şey varsa, o da, kaynak ül-
kelerin ithal işgücünü üretmek için 
yaptığı harcamaların karşılığını ala-
mamasıdır. Sevgili Avusturyalılar is-
tediklerini aldılar, göçmenler ise bu 
oyunda bir şeyler kazanabilmek için 
başlarının çaresine bakmak zorun-
da kaldılar. Her şeyin bir anlamı var, 
değil mi?

„izole edilmiş ve geldikleri 
ülkeye dönük bir pozis-
yonla sınırlı bulundukları“
Bunu ortaya çıkarmak için sevgili 
SPÖ’lü Dorli’nin 6 numaralı tram-
vaya binmesi ya da Brunnenmarkt’ta 
alışveriş yapması yeterli olurdu. 
Bu anlamsız raporun kaça patladı-

ğını merak ediyorum. Ama ne ola-
cak, sadece vergi mükelleflerinin ce-
binden çıkıyor! 

Oysa buraya gelişlerinin 
on dördüncü günü sosyal 
yardımları ezbere biliyor-

lar.
Burada çift standart kullanılıyor: 
(yıllar boyu vergi ve aidat ödeyen) 
yardıma muhtaç yerliler(Avustur
ya’lılar) sosyal yardim kapsamın-
dan “dışlanırken” göçmen kadınla-
ra bereket yağıyor. Yardıma muhtaç 

Andreas Unterberger/
Wiener Zeitung 
Avusturya Devletine ait ‘Wiener 
Zeitung’  Genel Yayın Yönetmeni
Avusturya’da yobazlık/27.10.2007

Avusturya’daki Okullarımızdaki 
İslam din dersinden ba-

zı güncel alıntılar: “Kuran-ı Kerim,  
Müslümanların Hıristiyan veya 
Musevilerle dost olmasını yasaklar. “ 
“Müslümanlık, kadınların erkek eli 
sıkmalarını yasaklar. “ 

“Dinler arasında diyalog kurma ve 
entegrasyon için gösterilen çabalar 
Müslümanlıkla bağdaşmaz. Çünkü 
bu çabaların asıl amacı özümleme-

dir.” Eğitim bakanlığının, inanılır 
kaynaklardan elde edilen bu çıkışla-
rı ciddi olarak takip ettiğini gösteren 
herhangi bir açıklama bugüne kadar 
yapılmadı.  Herhalde toz pembesi 
dünyalarının yıkılmasına izin ver-
miyorlar; ayrıca böyle bir girişimle 
bütün entegrasyon platformlarında 
hüsrana uğramış olacaklar. Kısa süre 
önce büyük çabalarla yine böyle bir 
entegrasyon platformu ortaya kon-
muştu. Gerçekleri tam olarak ka-
bullenmeyen insanların bulunduğu 
bir platform, başka bir deyişle, çok 
iyi insanlar platformu. Bu suçlama-
ların doğruluğuna kanıt olarak ço-
ğu genç Müslüman’ın Avusturya din 
derslerinin etkisiyle gösterdiği deği-

şimi göstermek de mümkün. Bu de-
ğişiklikler, kız öğrencilerin dış gö-
rünüşünde daha bariz, ancak erkek 
öğrencilerde ise daha tehlikeli. 

Ülkemizde, kendi din dersi hoca-
larının seçiminde tek yetkili olan 
Müslüman “İnanç Cemaati”nin, 
gerçek amaçlarını gizlemek istedi-
ğini de ileri süremeyiz. 
Çünkü 1983 yılında saptanan 
Müslüman Din Dersi öğrenim pla-
nında, siyasal Müslümanlığın ideo-
lojik amacı belirlenmiş. Burada res-
mi müfredat olarak şu satırlar yer 
alıyor: “İslami devlet düzeni” (sanki 
Katolik, Protestan veya Musevi dev-
let düzeni varmış gibi); veya İslami 

“Aile düzeni” ve “Toplum düzeni”; 
ya da “İslami yasamanın özellik-
leri: Medeni hukuk, ceza hukuku, 
Anayasa hukuku ve devletler huku-
kunda Kuran-ı Kerim ve Sünnetlere 
harfiyen uymak.” Farklı bir ifadeyle: 
Avusturya okullarında, hiçbir şekil-
de denetlenmeyen öğretmenler ta-
rafından sadece ve sadece kökten-
dincilik öğretiliyor. Üstelik öğrenim 
planından tam destek alınıyor. 

Bu arada politikacılar da, nazik 
Müslüman yetkililerin açıklamala-
rında şu anda köktendincilik geti-
rilmesini talep etmediklerini görüp 
seviniyor. Köktendincilik talep edil-
miyor, sadece öğretiliyor. 

Avusturya’da yobazlık
Avusturya Devletine ait günlük Gazete Wiener Zeitung 27.Ekim.2007 tarihinde Genel Yayın Yönetmeni Andreas 
Unterberger imzası ile başyasının konusu Avusturya’da yaşayan Türkiye’den göç etmiş 250 binden fazla insanı 

ilgilendiriyor. Avusturya’da yobazlık başlıklı tatsız makelenin Avusturya var olan Islam’a karşı önyargıların 
neden, niçin ve nasıl oluştuğuna ayrıca aslında cevap veriyor. Okuyucularımıza bu tatsız yazının Türkçe ter-

cümesini onlar ne düşünüyor? Sorusuna veya yapılan anti lobiciliğin nedenleri bilmesi ve bu durum karşısında 
ne yapılmalı tartışmalarına destek olmak açısından önemli buluyoruz ve şu soruyı soruyoruz: ‘Yanlış nerede? 
Avusturya’da bizleri din adına temsil eden insanlar neler yapıyorlar?, Okullarda Islam dersi adı altında neler 

yapılıyor? Niye böyle bir tartışmalar çıkıyor? Kafamızı kuma gömerek nereye kadar gideceğiz? Herkes bana ne 
derse ne olacak?’
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T.C. Viyana Büyükelçiliği ’nin 
“Avusturya Amatör Fotoğrafçılar 
Dernekleri Bir liği ( VÖAV )” 
ile işbirliği içinde düzenlediği 
“Avusturya’da Türk Anıları” konu-
lu Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.  
Yarışmaya 50’nin üzerinde fotoğ-
rafçı 200’ü aşkın eser ile katıldı. 
Büyükelçilik, Yarışmaya ilgi göste-
rerek eserleriyle katılan fotoğrafçı-
lara ve Büyükelçiliğin internet si-
tesinde yapılan oylamaya oylarıyla 
katkıda bulunan herkese içten te-
şekkür etti. 
Kazananlara ödüllerini Büyükelçi 
Selim Yenel Büyükelçilikte bir tö-
ren ile verdi.

İlk yedi dereceye girenler 
ve fotoğrafları:
1. Stasek Walter – Yunus Emre 
Çeşmesi 2. Heinrich Winkler – 
Purbach’lı Türk
3. Günter Liedl – Miras  4. Maria 
Bein - Parmaklıktaki ayrıntı 5. Hedy 
Böhm – Süsleme 
6. Menaf Alıcı – Türklerin düşüşü  7. 
Monika Kummer – Purbach’lı Türk 
– tablo 

Belediye başkanı Karl 
Homole’ye teşekkürler! 
18.Viyana’nın ünlü Yunus Emre 
çeşmesi bakımdan geçti. Büyükelçi 
Selim Yenel Türkenschanzpark’taki 
Yunus Emre Çeşmesi’nin bakı-
mından geçirilmesi ile yaptığı 
açıklamada  ‘’ Türkenschanzpark, 
Viyana’da yaşayan Türk toplumu-
nun da ailece severek gittiği, ta-
til günlerini değerlendirdiği yeşil 

Yunus Emre birinci oldu!

alanların başında gelmektedir’’ de-
di.  Büyükelçi Yenel’in  açıklama-
sı şöyle:  ‘’ Tarihinden kaynaklanan 
nedenlerle “Türkenschanzpark”ın 
Türk toplumunda hissi olarak  da 
ayrı bir yeri bulunmakta; parkta 
bulunan  Yunus Emre Çeşmesi de 
Türkenschanzpark’ı ziyaret eden 
Türklerin uğrak noktalarının başın-
da gelmektedir.’’ İfadelerinden son-
ra şunları ifade etti:  ‘’ Bundan bir 
süre önce “Türkenschanzpark”ı zi-
yaret eden Türk toplumunun üye-
leri Büyükelçiliğimize Yunus Emre 
Çeşmesi’nin bir süredir bakımsız 
olduğu, suyunun akmadığını söy-
leyerek bundan duydukları üzün-
tüyü dile getirmişlerdi.  Bunun 
üzerine, çeşmenin bakımdan ge-
çirilmesinin Viyana’da yaşayan 

Türk toplumu  için taşıdığı önem 
Büyükelçiliğimizce Parkın yeraldı-
ğı 18. Bölge Belediye Başkanı Sayın 
Karl Homole’nin dikkatine  getiril-
mişti.  Belediye Başkanı Sayın Karl 
Homole, gösterdiği yakın alaka ve 
duyarlılıkla, günümüzdeki Yunus 
Emre Çeşmesi’nin bakımdan ge-
çirilerek,  “Türkenschazpark”a la-
yık bir hale getirilmesini sağlamıştır.   
Çeşme eski, güzel görünümüne ka-
vuşmuştur.   Belediye Başkanı Karl 
Homole’ye ve 18. Bölge Belediyesi’ne 
Türk-Avusturya dostluğunu simge-
leyen Yunus Emre Çeşmesi’nin es-
ki güzel haline gelmesine yaptıkla-
rı katkıdan ötürü Viyana’da yaşayan 
Türk toplumu adına teşekkür etmek 
istiyorum.’’ 

Kaybolan evcil 
hayvanlarını bulana 2 bin 
YTL vereceğini vaat etti.

Bir garip ilan

Çorum’da yaşayan Zeliha Arar, evi-
nin bahçesinden kaybolan 3 kü-
çükbaş hayvanı için, kentte günlük 
çıkan yerel bir gazeteye ilan ver-
di. Arar, ailesinin bir parçası ola-
rak gördüğü hayvanları bulana, 2 
bin YTL ödül vereceğini bildirdi. 
Çorum Haber gazetesine kaybo-
lan hayvanları için ilan veren Zehra 
Arar, Kunduzhan Mahallesi 3. Çiriş 
Sokak’ta oturduğunu, arife günü ak-
şamı bahçelerinde bulunan koç, ko-
yun ve yavrusunun kaybolduğu-
nu veya çalındığını söyledi. Geçen 
yıl Kurban Bayramı’nda kurbanlık 
için aldıkları koyunun hamile oldu-
ğunu fark etmeleri üzerine doğum 
yapmasını beklediklerini ifade eden 
Arar, yaklaşık bir yıldır evinin bah-
çesinde beslediği, aileden biri olarak 
gördüğü hayvanlarının bir an önce 
bulunmasını istediğini belirtti.
 Kaybolan hayvanları için her gün 
gözyaşı döktüğünü söyleyen Arar, 
hayvanlarını bulan vatandaşlara 
Milliyet’te 2 bin YTL ödül verece-
ğini açıkladı.
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Von Uschi Unterberger

Die Tür  zur  Wohnung des 
Bundes türkischer Intellektueller 
(Aydinlar Dernegi) wird mir 
von einem jungen Mann geöff-
net. Freundlich begrüßt er mi-
ch. Meine Schuhe lasse ich im 
Eingangsbereich stehen, do-
ch meine Unsicherheit beglei-
tet mich in den nächsten Raum. 
Ich spüre den Teppich unter me-
inen Füssen. Ein paar Männer 
unterbrechen kurz ihr Gespräch, 
nicken mir zu und wenden sich 
wieder zueinander. Nichts in die-
sem Raum erinnert mich an 1001 
Nacht- und ich muss über meine 
albernen Erwartungen lachen. 

Nur die 33 Armsessel lassen ori-
entalisches Flair aufkommen. 
Neugierig lasse ich meinen Blick 
durch den Raum schweifen und 
frage mich in diesem Moment, ob 
ich heute wohl der einzige weib-
liche Gast bleiben werde. Es tref-
fen immer mehr Besucher ein und 
ich bleibe an diesem Abend die 
Einzige, die kein Türkisch vers-
teht und auch die einzige Frau.

Ich fühle mich ein wenig unsic-
her, möchte nicht zu sehr auffal-

len, was mir aber höchst wahrsc-
heinlich nicht gelungen ist.

Der Abend wird musikalisch von 
Neyzen Ömer Erdoğdular und 
zwei seiner Schüler gestaltet. Er ist 
ein großer Meister der klassischen 
türkischen Musik und Mitglied 
des staatlichen Ensembles des 
Kulturministeriums in Istanbul. 

Der Wiener Verein Makamhane- 
Begegnung durch Musik, lädt 
ihn alljährlich ein, Workshops 
für Interessierte der Sufimusik in 
Österreich abzuhalten. So erfüllt 
er das Ziel Makamhanes, kultu-
relle Grenzen durch künstlerisc-
he Mittel zu überwinden. 

Auch wenn die Situation im Raum 
ein Kommen und Gehen ist, wird 
es plötzlich sehr ruhig und ein äl-
terer Mann ergreift das Wort. Er 
begrüßt die Anwesenden und der 
Abend wird mit einer Koransure 
eröffnet.

Denis Mete, selbst einer der drei 
Musiker, Musiktherapeut und 
Initiator des Vereins Makamhane 
schlüpft an diesem Abend nicht nur 
in die Rolle meines Übersetzers, 
sondern gibt mir auch sehr viel 

Hintergrundinformation.

Als  das  e r s te  Lied  erk l in-
gt, wird mir schlagartig klar, 
dass ich die Instrumente, zwei 
Schilf rohrflöten(Ney) und ei-
ne Kurzhalslaute (Ud), nie zuvor, 
weder gesehen noch gehört habe.
Fremd sind mir die Klänge und es 
fällt mir sehr schwer mich an die 
Melodie und an den Rhythmus zu 
gewöhnen.
Manche Männer stimmen in den 
Gesang mit ein und ich frage mi-

ch, wie bekannt die Lieder sind. 
In der Pause sagt man mir: „Schon 
Kinder könnten diese Lieder sin-
gen, aber nur wenige wissen um 
die spirituelle Bedeutung.“ 

Zwischen den Musikstücken er-

zählte Neyzen Ömer Erdoğdular 
G e s c h i c h t e n  ü b e r  s e i n e n 
Werdegang, über seine Lehrer und 
die Bedeutung der Sufimusik.
In der Pause kommen wir bei 
süßem Tee ins Gespräch. Er le-
bt diese Musik nicht nur für si-
ch, sondern inspiriert durch seine 
Konzerte Menschen aus aller Welt. 
Auf die Frage, wie er zu Makam - 
einer Ausdrucksmöglichkeit von 
Sufis gekommen ist, antwortet er: 
„Sie hat mich gefunden.“

Wieder im Gespräch mit Denis 
Mete, versucht er mir die heilende 
Wirkung dieser Musik zu erklären. 
So wird schon in alten Schriften 
beschrieben, wie eine bestimm-
te Tonart Reaktionen im Körper 
auslösen kann und der Rhythmus 
entweder beruhigend oder akti-
vierend auf Menschen wirkt. Er 
sagt: „Es ist ein Verstärken, von 
dem, was im Menschen vorhan-
den ist.“

An diesem Abend wurde jedoch 
meine anfängliche Unsicherheit 
nicht verstärkt, sondern die un-
gewöhnlichen Klänge begleiteten 
mich auf meinem Heimweg.

Im sechsten Wiener Gemeindebezirk konnte man letzten Freitag mystischen Klängen lauschen. Sufimusik, 
gespielt von einem Meister seines Faches.

Heilende Klänge in Wien
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Wiener Kaffeehaus in Ankara
Österreichische Botschaft Ankara präsentiert Österreichmonat

Wien - Der November steht in 
Ankara ganz im Zeichen öster-
reichischer Kultur. Der Konzert- 
und Ausstellungsreigen begann am 
4. November mit einem Klavier-
Récital des bekannten türkischen 
Pianisten Berki Türev, der in fünf 
Konzerten österreichische und tür-
kische KomponistInnen vorstel-
lt. Konzerte des österreichischen 
Violonisten Konstantin Weitz, des 
Wiener Schrammelquartetts und der 
österreichisch-georgischen Pianistin 
Mzia Simonischwili runden den ös-
terreichischen Musikmonat ab, der 
mit einem Schubertliederabend, 
gegeben von Peter Schöne, Anfang 
Dezember endet.

Mittelpunkt der kulturel len 
Aktivitäten der Österreichische 
Botschaft Ankara sind aller-
dings die zum ersten Mal in der 

Türkei durchgeführten “Tage des 
Wiener Kaffeehauses” am 6. und 
7.November in der Residenz der ös-
terreichischen Botschafterin. 

N e b e n  t y p i s c h e n  W i e n e r 
Kaffeesorten und Mehlspeisen, 
Rezepten und Büchern über das 
Kaffeehaus wird eine Ausstellung 
von Kaffeehausbildern der österrei-
chisch-türkischen Malerin Muteber 
Aydin-Wurm gezeigt, die durch die 
Abbildung österreichischer und tür-
kischer Frauen einen durchaus kri-
tischen Frauenschwerpunkt setzt. 

Durch Kaffeehausklaviermusik 
und Lesungen mit Beispielen ty-
pischer Kaffeehausliteratur des 
Schauspielers Christoph Nechvatal 
soll den Gästen ein weiterer 
Eindruck vom Wiener Kaffeehaus 
als Ort der Begegnung, des 

Genießens und des Zeithabens 
vermittelt werden. Österreichische 
Landes- und Kulturkunde mit 
Schwerpunkt, Literatur, Musik und 

Kaffeehaus wird gleichzeitig au-
ch durch die Österreichtage an der 
Ankara Universität vermittelt.
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Ich sehe mich als Österreicher“, sa-
gt Sascha Brkic. Ein Bekenntnis, 

das sich durch einen Blick in sei-
nen Reisepass faktisch nicht bes-
tätigen lässt. Dort steht, dass Brkic 
Ausländer ist. Serbe, um genau 
zu sein. Geboren 1968 in Belgrad, 
verheiratet und Vater einer sechs 
Monate alten Tochter. 

Ein Zuwandererkind, das sich 
Sorgen um seine neue Heimat ma-
cht. „Was da im Moment alles ins 
Land kommt, darf nicht wahr se-
in“, sagt Brkic und macht seiner 
Empörung über das Luft, was er 
„wilde Zuwanderung“ nennt. Brkic 
sitzt im schicken 24-Stunden-Café 
Mokador in der Reinprechtsdorfer 
S traße im fünf ten W iener 
Gemeindebezirk, und über einem 
Cola redet er sich langsam, aber si-
cher in Rage. Es gibt heute einfach 

zu viel, worüber man sich aufregen 
muss. „Sie wissen eh, was ich mei-
ne“, sagt Brkic. Nein, wissen wir ni-
cht. „Stell dir vor, du siehst auf der 
Straße eine junge Türkin. Und wie 
kommt die daher? Links und rechts 
zwei Kinder, zwei im Wagerl und vi-
elleicht noch eines am Buckel. Und 
die Österreicherin? Links und re-
chts zwei Hunde. Es ist doch so: 
Die weiße Pest geht um.“ Mit der 
„weißen Pest“ meint Brkic nicht die 
Infektionskrankheit Tuberkulose. Er 
benutzt die Krankheit als Metapher: 
So wie die weißen Blutkörperchen 
im Zuge der Krankheit immer weni-
ger werden, würden die Österreicher 
immer weniger im eigenen Land. 
Die Folge, die Brkic fürchtet, bes-
chreibt er so: „Was da droht, ist, dass 
die Nationalität abfällt.“ Als Beispiel 
für seine gewagte These führt er die 
Entwicklung im Kosovo an: Dort 

seien die Albaner einst „über das 
Land hergefallen. Nichts gegen 
Albaner; mögen sie tun, was sie wol-
len. Aber die sind nach Serbien ge-
kommen, haben zehn Kinder oder 
mehr bekommen, und auf einmal 
waren sie die Mehrheit. 

Hier in Österreich laufen wir in 
genau dieselbe Gefahr.“ Je länger 
das Gespräch dauert, umso mehr 
Schweißperlen sammeln sich trotz 
der herbstlichen Temperaturen auf 
Brkics Stirn. Aber zum Glück gebe 
es ja eine Lösung für die Probleme. 
Eine Partei, die Brkics Ängste er-
nst nimmt: die Freiheitlichen von 
Heinz-Christian Strache. „Die sind 
als Einzige proösterreichisch ein-
gestellt“, sagt Brkic. Für die ande-
ren Parteien ist es eine unangeneh-
me Wahrheit: Die Freiheitlichen 
mobilisieren längst auch in je-

ner Klientel Wähler, in der man 
es am wenigsten vermuten wür-
de – unter den Migranten.  Aber 
wie kommt es, dass ausgerechnet 
sie mit einer Partei sympathisie-
ren, die mit Slogans wie „Stopp der 
Überfremdung“ und „Deutsch statt 
‚Nix versteh’n‘“ gegen sie Stimmung 
macht? Mit einer Partei, der die 
Vertreter sämtlicher Menschenrec
htsorganisationen nahezu einhellig 
Hetze gegen Ausländer, Rassismus 
und Chauvinismus vorwerfen? Ein 
gesunder Nationalstolz ist nichts 
Schlechtes“, sagt Sascha Brkic. 

Dass er die FPÖ als serbischer 
Staatsbürger nicht wählen darf, ist 
für ihn ein Ärgernis: Schließlich 
wartet der 39-Jährige schon fünf 
Jahre auf den positiven Bescheid 
der Staatsbürgerschaftsbehörde,
 der ihn auch am Papier zu jenem 

Die FPÖ findet längst auch dort 
Anhänger, wo man sie am wenigsten 
vermuten würde: unter Ausländern 
und Neo-Österreichern. Was passiert 
da? Die Monatszeitschrift DATUM hat 
es unter die Lupe genommen.

Echte Österreicher



Österreicher machen soll, als der er 
sich längst fühlt. 

Solange der bei einer mittelstän-
dischen Speditionsfirma als IT-
Leiter beschäftigte Brkic Strache 
seine Stimme nicht geben darf, un-
terstützt er die Blauen quasi in-
formell: Er geht zu Sitzungen der 
Döblinger Bezirkspartei, nimmt 
an Stammtischen teil, und im 
Wahlkampf verteilt er Flugblätter. 
Wie viele Einwanderer sich heute 
bei der FPÖ gut aufgehoben fühlen, 
lässt sich nicht beziffern. „Das kann 
man überhaupt nicht sagen“, meint 
Wolfgang Ulram, Abteilungsleiter 
für Politikforschung beim Meinun
gsforschungsinstitut Fessel. 

Tatsächlich wurden die politis-
chen Vorlieben von Migranten 
in Österreich noch nie empiris-
ch erhoben: 2002 untersuchten die 
Institute SORA und IFES zwar 
die „politische Partizipationsberei
tschaft“ eingebürgerter Ausländer 
in Wien – dabei ging es aller-
dings nur um die Wahlbeteiligung 
(siehe „Frage an die Maus“). 
Die berühmte „Sonntagsf rage“ 
(„Welche Partei würden Sie wäh-
len, wenn am kommenden Sonntag 
Nationalratswahlen wären?“) ist 
Migranten hingegen noch nie gestel-
lt worden. Für Christoph Hofinger, 
Geschäftsführer von SORA, steht 
lediglich fest, dass „ein Arbeiter mit 
Migrationshintergrund ähnliche 
Wahlmotive wie ein in Österreich 

geborener Arbeiter hat“. 

Auch die FPÖ selbst verfügt 
über keine Daten zu jenen Neo-
Österreichern, die sie wählen – ja ni-
cht einmal über Informationen, wie 
viele bei ihnen ein Mandat inneha-
ben. „Wir wissen aber sicher, dass 
uns welche wählen und dass es nicht 
wenige sind. Wir merken das an den 
positiven Stimmungen, mit denen 
die Menschen uns begegnen“, sa-
gt ihr Wiener Integrationssprecher 
Martin Hobek. In der Bundes-FPÖ 
hat dessen Aufgabe Parteiobmann 
Heinz-Christian Strache über – 
eine Stellungnahme blieb er tro-
tz mehrmaliger Anfrage bis zu 
Redaktionsschluss schuldig. Die 
„positiven Stimmungen“, die Hobek 
bemerkt haben will, sind indes nicht 
so weit hergeholt, wie man meinen 
möchte.

 „Ich fühle mich nicht als Ausländer. 
Ich bin hier aufgewachsen, ich lebe 
in dieser Gesellschaft und ich will 
hierbleiben“, sagt Sascha Brkic. 
Und zwar nicht, das ist ihm wich-
tig, „aus wirtschaftlichen Gründen. 
Ich könnte in Serbien sogar bes-
ser verdienen als hier, aber ich mag 
Österreich lieber.“ Seine Frau, die 
er 2001 heiratete, hat er vor fünf 
Jahren nach Österreich geholt. 
Brkic selbst kam im Jahr 1973 im 
Alter von fünf Jahren nach Wien. 
Sein Vater arbeitete am Bau, sei-
ne Mutter zuerst in der Fabrik des 
Traditionsbetriebs Manner, dann 

bei Alufix, immer am Fließband. 
Der Vater starb vor drei Jahren, die 
Mutter lebt jetzt als Pensionistin 
mit der Familie ihres Sohnes in ei-
nem Döblinger Gemeindebau – 
obwohl sie bis heute keine österrei-
chische Staatsbürgerschaft erhalten 
hat und Ausländer bis vor rund ei-
neinhalb Jahren kein Recht auf eine 
Gemeindewohnung hatten. 

Wie ist es unter diesen Umständen 
möglich, dass ihr Sohn ausgerech-
net jene Partei unterstützt, die am 
heftigsten gegen die Öffnung der 
Gemeindebauten für Ausländer 
gewettert hat? „Das ist etwas an-
deres, das ist nicht das Thema. 
Dazu sage ich nichts“, meint Brkic. 
Genau diese seltsame Mischung 
aus Überidentifizierung mit der 
neuen Heimat und Doppelmoral 
ist es auch, die den FPÖ-Werbern 
laut Integrationssprecher Hobek 
auf ihren Wahlkampftouren regel-
mäßig begegnet. „Wenn wir dur-
ch die Bezirke ziehen, gehen wir 
in alle Lokale. Die Migranten re-
agieren verschieden auf uns: ei-
nerseits Ablehnung, andererseits 
Zustimmung. Und dann gibt es no-
ch jene, die sagen: ,Ihr wärt die beste 
Partei für uns. Aber wir können eu-
ch nicht wählen, weil wir Migranten 
sind und Angst haben.‘ Die glauben, 
wenn andere Parteien das erfahren, 
sitzen sie gleich im Zug heimwärts. 
Außerdem nehmen es ihnen die 
Leute aus der eigenen Volksgruppe 
übel, wenn sie sich zu uns beken-

nen.“
Tatsächlich gestaltet sich die Suche 
nach Neo-Österreichern, die be-
kennende FPÖ-Anhänger sind, 
schwierig. Allerdings auch nicht vi-
el schwieriger als die Suche nach 
gebürtigen Österreichern, die fre-
iheitlich wählen und dazu stehen. 
„Grundsätzlich bekennen sich nur 
wenige FPÖ-Wähler zur Partei“, 
sagt der Politikwissenschaftler Fritz 
Plasser. In Meinungsumfragen bis 
eine Woche vor einer Wahl seien es 
in der Regel nur 50 Prozent. 

Die Anzahl der Nichtbekenner ist 
damit doppelt bis dreimal so ho-
ch wie bei den Wählern von SPÖ 
und ÖVP. Dass FPÖ-Wähler prin-
zipiell selten zu ihrer politischen 
Überzeugung stehen, erklärt Plasser 
so: „Erstens wegen der Anpassung 
an das Meinungsklima – die FPÖ 
wird in der Öffentlichkeit kritisch 
beurteilt. Zweitens sind die Motive 
der Wahl vielschichtig. Es ist eine 
Protestpartei – viele geben ihr die 
Stimme, um einer anderen Partei zu 
schaden, und nicht, weil sie mit dem 
Programm einverstanden sind.“ Für 
Neo-Österreicher kommt ein weite-
rer, nicht zu unterschätzender Punkt 
erschwerend hinzu: „Die Bekannten 
im Migrationsmilieu reagieren ver-
mutlich mit Entsetzen und Kritik.“  

(Zeitschrift DATUM, Text: Saskia 
Jungnikl, Fotografie: Martin 
Fuchs) 
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Wien - Die gestern von der 
Statistik Austria veröffentlich-
ten Zahlen seien ein eindrucks-
voller Beweis dafür, wie weit die 
“Umvolkung” in Österreich be-
reits fortgeschritten sei, sagte der 
f reiheitliche EU-Abgeordnete 
Andreas Mölzer. “Wenn im lan-
desweiten Durchschnitt jeder 
Sechste und in der Hauptstadt 
Wien sogar jeder Dritte einen 
‚Migrationshintergrund’ hat, wie 
die ausländische Bevölkerung heu-
te politisch korrekt bezeichnet wird, 
dann ist es nur mehr eine Frage der 
Zeit, bis die autochthone deutsche 
Bevölkerung zur Minderheit im ei-
genen Land wird”, so Mölzer wei-
ter.

Ursache dieser besorgniserregenden 
Entwicklung seien die weit höhe-
ren Geburtenraten der ausländisc-
hen Bevölkerung und hier vor allem 
der Moslems, wie sich etwa in Wien 
zeige. “In der Bundeshauptstadt hat 

jeder dritte Einwohner einen soge-
nannten Migrationshintergrund, 
in den Volksschulen liegt aber der 
Anteil von Kindern mit nicht deuts-
cher Muttersprache schon bei rund 
50 Prozent”, betonte der freiheitli-
che EU-Mandatar. Wenn sich di-
ese Entwicklung fortsetze, drohe 
Österreich in zwei Generationen 
eine “Kosovoisierung”. “Der Kosovo 
war über Jahrhunderte der Kern des 
serbischen Kulturraumes und die 
Albaner bildeten die Minderheit. 
Wegen der außerordentlich ho-
hen Fruchtbarkeitsraten albanisc-
her Frauen sind die Serben nun zu 
einer verschwindenden Minderheit 
geworden”, betonte Mölzer. Daher 
drohe der autochthonen Bevölkerung 
Österreichs ein ähnliches Schicksal 
wie den Serben im Kosovo. “Um die 
Jahrhundertmitte wird Österreich 
keine Multi-Kulti-Idylle sein, son-
dern es werden wahrscheinlich 
gewalttätige Auseinandersetzungen 
rivalisierender ethnischer Gruppen 

an der Tagesordnung stehen. Die 
kürzlich in Wien stattgefundene 
Messerstecherei zwischen Türken 
und Kurden dürfte im Vergleich 
dazu ein harmloses Vorspiel se-
in”, warnte Mölzer. Denkbar sei je-
doch auch, dass Österreich in fün-
fzig Jahren eine neue Form des 
Proporzes erleben werde. “Die eth-
nischen Gruppen könnten die wich-
tigsten Positionen im Staat unter si-
ch aufteilen und etwa festlegen, dass 
der Bundeskanzler ein Türke und 
der Bundespräsident ein Nigerianer 
sein muß”, erklärte Mölzer. Und 
bei Wahlen hätten die deutschen 
Österreicher aufgrund der drohen-
den demographischen Verhältnisse 
gegen türkische, arabische und af-
rikanische Listen ohnehin kei-
ne Chance. Als einzige Hoffnung 
bliebe ihnen dann, wenigsten im 
Volksgruppenbeirat mit Sitz und 
Stimme vertreten zu sein, schloß der 
freiheitliche Europaparlamentarier.

Mölzer: Bald Bundeskanzler 
Türke, Bundespräsident 
Nigerianer. Österreich droht die 
“Kosovoisierung’’

EU-Abgeordnete Andreas Mölzer warnt via Pressseaussendung:

In Österreich gibt es ver-
schiedene Meinungen 

hinsichtlich verschiedener 
Themen. Hier sehen wir, 

dass in Österreich bez-
üglich der Muslime, die 
Ansichten auseinander 

gehen, besonders wenn 
es um Türken geht. Ist das 

noch Meinungsfreiheit 
oder schon Volkshetzung? 

Dem EU Abgeordneten 
Andreas Mölzer zufolge 

sind die Türken die größte 
Gefahr für die österreich-

ische Bevölkerung:

’’Heute hat jeder sech-
ste Einwohner einen 

“Migrationshintergrund”
die “Umvolkung” ist 

schon längst im Gange.
Die ethnischen Gruppen 

könnten die wichtig-
sten Positionen im Staat 
unter sich aufteilen und 
etwa festlegen, dass der 
Bundeskanzler ein Türke 

und der Bundespräsident 
ein Nigerianer sein muß. 

Österreich droht die 
“Kosovoisierung “, erklärte 

Mölzer.

Andreas Mölzer

Volkshetzung oder demokratische 
Meinungsäußerung?
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Ariel Muzicant: „Da geht’s um 
Ariel Muzicant, Präsident der 
Israelitischen Kultusgemeinde 
(IKG), wünscht sich einen „Cordon 
Sanitaire“, also ein „polit-hygie-
nisches“ Bündnis, wie die Zeitung 
KURİER berichte gegen die FPÖ. 
Anlass sind jüngste Auftritte von 
Vize-Parteichefin Rosenkranz und 
EU-Mandatar Mölzer. Sie haben 
an einer Veranstaltung teilgenom-
men, bei der Holocaust-Leugner 
David Irving per Video-Wall eine 
Grußbotschaft übermittelte.
„Warum können sich die Politiker 
der anderen Parlamentsparteien ni-
cht zusammenfinden und sagen: 
Mit dieser Truppe haben wir nichts 
am Hut, wir führen mit ihr keine 

Koalitionsgespräche, schließen mit 
ihr keine Pakte und sind dagegen, 
dass sie politische Verantwortung 
übernimmt“, sagt Muzicant im 
KURIER-Interview. Was soll so 
ein Bündnis bringen? Muzicant 
meint, man müsse den Wählern 
klarmachen, dass eine Stimme für 
die FPÖ eine verlorene ist: „Ein 
Cordon Sanitaire signalisiert: Diese 
Kräfte sind außerhalb dessen, was 
moralisch-politisch zulässig ist. Da 
geht’s nicht um Gutmenschen ge-
gen Schlechtmenschen, sondern um 
Österreicher gegen Nazis.“
Warum braucht Österreich ein NS-
Verbotsgesetz? „Wenn bestimm-
te Grenzen überschritten werden, 
muss der Staat mit Gefängnisstrafen 

reagieren“, meint Muzicant. Bei 
Holocaust-Leugnern gehe es ni-
cht nur um den Respekt gegenüber 
Shoah-Opfern und Angehörigen, 
sondern um die Demokratie: „Wer 
die Shoah leugnet, der verhetzt. 
Holocaust Leugner sind nicht gaga. 
Sie sind der Meinung, dass sie im 
Recht sind – und dagegen muss si-
ch der Rechtsstaat mit allen Mitteln 
wehren.“
Muzicant bringt ein Beispiel in 
der KURİER Zeitung: „Erst kürz-
lich haben die Rechten in Wien-
Brigittenau demonstriert und ges-
chrien ‚Türken raus!’. Das ist wie vor 
70 Jahren, als man schrie ‚Juden ra-
us!’ Als nächstes werden Geschäfte 
mit ‚Kauft nicht bei Türken’ besch-

miert – und irgendwann will man 
sie deportieren.“  

Muzicant: „Da geht’s um 
Österreicher gegen Nazis“

Präsident der isrealitischen Kultusgemeinde warnt via Kurier Zeitung:

Frauenberger zu Migrationsstatistik via Presseaussendung: 

Sprachmaßnahmen und 
Niederlassungsbegleitung 
erfolgreich 

Wien-Zu den heute Donnerstag von 
der Statistik Austria veröffentlich-
ten Daten, dass Österreichweit über 
16% und in der Bundeshauptstadt 
rund 30% der Bevölkerung 
Migrat ionshintergrund ha-

b e n , b e t on t e  d i e  W i e n e r 
Integrationsstadträtin Sandra 
Frauenberger, dass Wien integra-
tionspolitisch sehr erfolgreich un-
terwegs und auch für die Zukunft 
gut gerüstet sei. Grundbedingungen 
dafür, so Frauenberger, sei ein 
Integrationsverständnis, das auf der 
Herstellung von Chancengleichheit 
basiere und das Bekenntnis zu Wien 
als Einwanderungsstadt.

Umfassende 
Niederlassungsbegleitung 
und Verbesserung der 
Arbeitsmarktchancen

 An erster Stelle nannte Frauenberger 
das umfassende und vor allem zi-
elgruppenspezifische Angebot an 
Sprachmaßnahmen, das Wien jetzt 
vor allem verstärkt in Richtung 
Frauen und Jugendliche ausbauen 
werde. Allein im Jahr 2006 konn-
ten mit den von der Stadt Wien ge-
förderten Sprachmaßnahmen rund 
7.000 Menschen erreicht werden. 

Weiters unterstich Frauenberger 
die Notwendigkeit einer um-
fassenden Niederlassungs- und 
Integrationsbegleitung. 

Das  he ißt : Koppelung der 
Sprachmaßnahmen an umfas-
sende Orientierung über unser 
Rechts- und Gesellschaftssystem, 
über das Gesundheitssystem, über 
Bildung sowie Arbeitsmarkt und 
auch über die Serviceleistungen 
sowie Angebote der Stadt. In di-
esem Kontext gelte es, auch die 
Erwartungen der Kommune an 
die zugewanderten Menschen stär-
ker zu kommunizieren, erklärte die 
Stadträtin.

Zur Herstellung von Chancen-
gleichheit und Gleichberechtigung 
gehöre es aber auch, die sozia-
le Mobilität von ZuwanderInnen 
zu erhöhen. Denn je besser der so-
ziale Status von ZuwanderInnen, 
umso besser ihre gesellschaft-
l i che  S i tua t ion  insgesamt . 

“Wien ist gut gerüstet”
Sandra Frauenberger

Ariel Muzicant

Verfassung
Wer die wichtige Aufgabe des 
Verfassungsschutzes vernach-
lässigt, leugnetoder sogar die 
Einrichtung diffamiert, stel-
lt in Wirklichkeit das in unse-
rer Verfassung konstituierte 
Verfassungsprinzip der verte-
idigungsbreiten Demokratie 
in Frage. In breiten Kreisen der 
Medien, der Hochschulen, des 
(partei)politischen Engage-
ments, ja der Öffentlichkeit 
wird angezweifelt, dass der 
Verfassungsschutz in seinerge-
genwärtigen Form tatsächlich 
zum Schutz der “freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung” 
beiträgt. Wir sehen im folgen-
den Bericht, dass diese Zweifel 
nur zu gut gerechtfertigt sind. 
Sprecher und Vertreter des 
Verfassungsschutzes betonen 
gern, sich mit dempolitischen 
Extremismus auf “geistig-politis-
cher Ebene” auseinandersetzen 
zu wollen. Kostprobe gefällig? 
“Eine breite und auch öffent-
liche Diskussion schützt unse-
refreiheitliche demokratische 
Grundordnung. An dieser ge-
istig-politischenAuseinander-
setzung mit dem politischen 
Extremismus aktiv mitzuwir-
ken, rufeen  alledemokratischen 
Kräfte auf.” 

  ● Neue Heimat Zeitung
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Behiç Erkin’in Paris’te büyü-
kelçilik görevi yaptığı İkinci 

Dünya Savaşı yıllarında (1939), 
Türk Yahudilerini kurtarmak için 
verdiği kıyasıya mücadeleyi anla-
tan Büyükelçi adlı kitap, Kurtuluş 
Savaşı’nın nasıl kazanıldığını da da-
ha iyi anlama fırsatı veriyor okuyan 
herkese. 

Mustafa Kemal’in Milli Mücadele 
sırasında seçtiği silah arkadaşla-
rından biri olan Behiç Erkin’in öy-
küsü, yer yer yakın tarihimizin bu 
önemli dönemine de ışık tutuyor ve 
Atatürk’ün yakın çevresinde yer al-
mış Erkin ve arkadaşları gibi cesur, 
fedakâr, vatansever ve azimli insan-
ların, Kurtuluş Savaşı’nın kazanıl-
masında oynamış oldukları önem-
li rolün hafızalarımızda pekişmesini 
sağlıyor. Böyle insanlara sahip ol-
duğumuz için-geçmişte de olsa- 
gurur duymamak mümkün değil. 
Aslında tüm insanlığın, günümüzde 
de Behiç Erkin gibi güçlü, karakter-
li, güvenilir, cesur ve kararlı kişilere 
ihtiyacı olduğunu düşünmeden ede-

miyor insan kitap bittiğinde. 

Yaşananlar sanki bir 
senaryo 
Erkin’in öyküsünü yakın tarihe me-
raklı pek çok kişi gibi elbette ki bi-
liyordum. Ayrıca bir gazeteci ola-
rak, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili 
yazı veya haberler nedeniyle ne za-
man İstanbul’daki Musevi cemaa-
ti ileri gelenleriyle görüşmem ge-
rekse, Behiç Erkin isminin onların 
nezdinde sahip olduğu sevgi ve say-
gı dolu ayrıcalıklı yeri; hazırladıkları 
belgesellerde, kitaplarda, toplantı ve 
konferanslarda daima altın harfler-
le yazılı olarak yer aldığını fark etme 
fırsatını bulmuştum. 

Ama kitabı okuduktan sonra öyküy-
le ilgili bilmediğim çok fazla şey ol-
duğunu da keşfettim. Kapağında da 
yazıldığı gibi, ‘Yirmi bin insanı Nazi 
soykırımından kurtaran, Kurtuluş 
Savaşı kahramanı bir Türk’ün ve şe-
refli ulusunun tarihi değiştiren öy-
küsü’ cümlesini okuduğunuzda, şaş-
kınlık, heyecan ve gururla karışık 

bir duygu dünyasında buluyorsu-
nuz kendinizi. Zaman zaman, Oscar 
adayı bir Hollywood senaryosu oku-
yor izlenimine de kapılmıyor değil 
insan, çünkü öykü o denli iddialı, 
özgün ve ilginç. Anlatılan olayla-
rın yaratıcı bir hayal gücünden çık-
mış film senaryosu değil gerçeğin ta 
kendisi olması da kitabı daha derin-
lemesine etkileyici kılıyor. Öykünün 
kahramanının bu ülke toprakların-
dan çıkmış biri olması insanın göğ-
sünüzü kabartıyor. Hatta sitem et-
mek bile geliyor insanın içinden 
Hollywood yapımcılarına: “İşte size 
gerçek bir hikâye, hem de tüm bel-
geleriyle... Kurgu ve hayali senaryo-
lar üreteceğinize, neden böyle ger-
çek bir öyküye yer vermiyorsunuz? 
Yoksa kahramanın bir Türk olma-
sı öyküyü nezdinizde daha az mı il-
ginç kılıyor?” 

Kitabı bitirdiğinizde, sadece Behiç 
Erkin ve arkadaşlarının Fransa’da 
yaşayan Yahudileri kurtarmak için 
neler yaptıklarını, ne gibi mücade-
leler verdiklerini öğrenmekle kalmı-
yorsunuz. Çabuk teslim olan Fransız 
hükümetinin ikiyüzlülüğüne, Nazi 
ideolojsini benimseyen Almanların 
insanı çıldırtacak ve çileden çıkarta-
cak Yahudi düşmanlığına da, bir kez 
daha tanık oluyorsunuz. 20. yüzyılın 
bu en büyük insanlık dramını ger-
çekleştirenlere, bunların işbirlik-
çilerine ve dünyanın bu konudaki 
sessizliğine de içinizden lanet oku-
yorsunuz. Sessiz kalmayan bir avuç 
Türk diplomatın, hayatları pahasına 
verdikleri savaşa şapka çıkartıyorsu-
nuz. Ve ne iyi ki, o dönemde dün-
yada böyle insanlar da olmuş diyor-
sunuz. Ve bir nebze de olsa içiniz 
ferahlıyor. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında 
Türkiye’nin Fransa Büyükelçiliği 
görevindeyken Nazilerin uyguladığı 
korkunç soykırım esnasında Hitler’e 
karşı çıkma cesaretini gösteren, mil-
yonlarcası gaz odalarında öldürülür-
ken, 20 bine yakın Yahudi’nin haya-
tını “Türk Vatandaşlık Sertifikası” 
vererek kurtarmayı başaran Behiç 
Erkin’in geçmişine şöyle bir göz 
atalım. 

Behiç Erkin; Çanakkale Savaşı’nın 
ve Kurtuluş Savaşı’nın lojistiğini ba-
şarıyla gerçekleştiren, “demiryolları-
nı hiç bir Türk işletemez” diyen ya-

Bir insanlık dersinin öyküsü Emir Kıvırcık Büyükelçi 
adlı kitapta, Hitler’e karşı 

çıkma cesaretini gösteren, 
20 bine yakın Yahudi’nin 
hayatını kurtaran Türkiye 
Cumhuriyeti Büyükelçisi 

Behiç Erkin’in Paris’te 
verdiği mücadeleyi 

anlatıyor
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bancılara ve Kurtuluş Savaşı’ndan 
sonra demiryollarını yabancı iş-
letmelere geri vermek isteyenle-
re karşın millileştirilmelerini sağla-
yan, İstanbul Teknik Üniversitesi’ni 
(İTÜ) özerkleştirerek ve derslerini 
Türkçeleştirerek bir ilke imza atan, 
ayrıca Türkiye’de ilk kamu müzesi-
ni ve ilk demiryolları okulunu kuran, 
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın da fikir 
babası ve Atatürkle beraber 13 kuru-
cu imza sahibinden biri olan; bir ko-
mutan, bir milletvekili, bir bakan ve 
bir büyükelçi... 

Alman komutanlara kafa 
tutan Türk 
Birinci Dünya Savaşı sırasında 
Alman komutanlara kafa tutarak 
onların hem nefretini, hem de bil-
gisi ve görgüsüyle saygısını kazan-
mış bir isim. Fransa’nın en yük-
sek nişanı olan birinci dereceden 
Legion d’Honneur madalyası ile 
Almanya’nın en değerli nişanı olan 
birinci dereceden Demir Haç ma-
dalyasına da sahip bir Türk. Doğru 
bildiğinden hiçbir şart altında şaş-
mayan, yaşamının hiçbir döneminde 
kimseye karşı taviz vermeyen, hatta 
Mustafa Kemal’e bile gerektiğinde 
karşı çıktığı bilinen bir isim Behiç 

Erkin. Kitap bittiğinde, 8 Şubat 
1935’te Atatürk tarafından kendi-
sine, her şart altında etkilenmeden 
bağımsız şekilde karar alabilen an-
lamına gelen “Erkin” soyadının bo-
şuna verilmemiş olduğuna da anlı-
yorsunuz. 
Kitapta, Fransa’da yaşayan Türkiye 
Yahudisi Robert Lazare Rousso’nun 
ölüm kampından kurtarılması; 
Erkin’in Büyükelçiliğin kazan da-
iresinde Nazilerin her an yapabile-
cekleri bir baskına karşı Yahudilerin 
belgelerini imha etmek için nö-
bet tutması; Marsilya Konsolos 
Yardımcısı Necdet Kent ile kon-
soloslukta tercüman olarak çalışan 
genç Yahudi Sadi İşcan’ın ölüme 
gönderilen Türk Yahudilerini kur-
tarmak için trenin vagonuna atla-
yıp Alman askerlere canları pahası-
na karşı koymaları ile ilgili bölümleri 
okurken, insanın nefesi kesiliyor. 
Erkin’in Fransız ve Alman siyaset-
çi, diplomatlarla yaptığı görüşmeler, 
onların birçoğuna verdiği tarihi ve 
diplomatik dersler de, kitapta ayrın-
tılı biçimde yer alıyor. Hele Erkin’in 
Nazilerle onların gizli konutların-
da Yahudilerin kurtarılması yönün-
de yaptığı cesurca pazarlıklar, kita-
bın en ilgi çekici ve heyecan verici 

bölümlerini oluşturuyor. 
Behiç Erkin’in, hatıralarında, 
“Herkes Paris’in ve Fransa’nın se-
fasını sürdü, ben cefasını çektim” 
diye yazdığına değiniliyor kitapta. 
Aktarılan hatıralarının bir diğer bö-
lümüyse, “bütün bunları neden yap-
mıştı?” sorusuna yanıt getiriyor: “vic-
danı olan biteni kabul etmediği için, 
insan olduğu için”. 

Savaşın karanlık sahneleri 
Büyükelçi, kitabı Erkin’in yaşamı-
nı ve olağanüstü öyküsünü, bilme-

yen ya da eksik bilen okuyucula-
ra tanıtma açısından iyi bir çalışma 
olmuş. Kaynaklar iyi araştırılmış 
ve birçok belgeye ulaşılmış. Kitabı 
Türk okuyucusuna kazandıran Emir 
Kıvırcık’ın Behiç Erkin’in torunu 
olması da kitaba daha farklı bir an-
lam yüklüyor hiç kuşkusuz. Son yıl-
larda ailelerin, geçmişlerine sahip 
çıkıp, bunları yazıya, kitaba dönüş-
türmeleri, tarihimize ve yazın dün-
yamıza büyük zenginlikler katmaya 
başladı. Bu sevindirici ve umut veri-
ci bir gelişme.

İflaslar arasında Türkiye’den göç et-
mil vatandaşların sayısı az değil. 
2007 yılının ilk üç çeyreğinde iflas 
sayısı yüzde 15,3 oranında artış kay-
dederek 6481’e ulaştı. Avusturya’da 
hafta içi her gün ortalama 35 kişi 
özel iflas talebinde bulunuyor. 

Viyana-Para piyasası, kredilerin ya-
şamı kolaylaştırdığını insanlara yut-
turmaya çalışıyor. Ne var ki, kredi-
ler çoğunlukla bunun tam tersine 
yol açmakta. Kötü gün akçesini ke-
nara koymak kimseye zarar vermi-
yor. Şirketler özel kişilerden daha iyi 
durumda, şirket iflaslarında gerile-
me kaydediliyor. (yüzde 4 oranın-

da düşüşle toplam 4841 şirket ifla-
sı talebi kaydedildi). Yine de toplam 
olarak, olmasaydı daha iyiydi dene-
cek türden yeni bir rekora ulaşılıyor. 
Eylül ayı sonuna kadar kayda geçen 
iflas toplamı 11.322, artış ise yüzde 
6,1. Creditreform’un güncel sayıları 
bu bilgileri veriyor.  

Viyana tek başına başta 
geliyor
Eyalet karşılaştırmasında Viyana 
2.064 özel iflasla (+26,2) en öok 
etkilenen eyalet olarak başta geli-
yor. En yüksek artışlar Burgenland 
(+yüzde 27,8) ve Tirol’de görül-
dü (+yüzde 26,3). Özel iflas sayı-

sı sadece Kärnten eyaletinde gerile-
me gösterdi (-yüzde 25,8 ile toplam 
471 iflas). 

Para rezervleri
Viyana Borçlu Danışma kurulu-
şundan Alexander Maly kişi başı-
na ortalama borçlanmayı 50.000 
Euro olarak tanımlıyor. Mağdurlar 
çoğunlukla düşük gelirliler, işsiz-
ler ve son zamanlarda giderek artan 
oranda gençler olarak bildiriliyor. 
Borçlanma nedeni olarak genellik-

le taksit ödemeleri ve krediler göste-
riliyor. Özel iflas sayılarında görülen 
artış para biriktirmenin önemini bir 
kez daha ortaya koyuyor. Özel kişiler 
gerçi paralarının bir bölümünü bi-
riktiriyor, ama çoğu kez düşük gelir 
sağlayan yöntemler seçiyor. Örneğin 
faizleri enflasyon oranını bile karşı-
lamayan banka hesabı gibi. Böylece 
Avusturya’da milyonlar heba oluyor. 
Hem de gelir düzeyinin durakladığı 
bir dönemde. 

Avusturya: Her gün 35 kişi özel iflas talebinde bulunuyor

Özel iflas sayısının her geçen gün artması, insanların 
kazancının bir bölümünü biriktirmesinin ne 
kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor. 
Avusturyalılar gerçi tasarrufta dünya şampiyonu 
sayılıyor, ama 

İflaslar Çoğalıyor
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Viyana- Avusturya’nın başken-
ti Viyana’da Türk edebiyat rüz-
garı esti. Türkiye’de son dönem 
adından söz ettiren ünlü edebiyat-
çılar, 9-11 Kasım tarihleri arasında 
Taborstrasse 10 adresindeki Odeon 
Tiyatrosu’nda eserlerinden örnekler 
okudular. Etkinlik Elif Şafak’ın ko-
nuşmasıyla başladı.

Viyana Alte Schmiede Sanat 
Merkezi tarafından düzenlenen 
“Türkiye” konulu Sonbahar Edebiyat 
Toplantıları’nda Elif Şafak, Nedim 
Gürsel, Murathan Mungan, Latife 
Tekin, Hasan Ali Topbaş, Nalan 

Barbarosoğlu, Faruk Duman, Sema 
Kaygusuz, Ömer Şişman, Ayfer 
Tunç, Murat Uyurkulak ve Neşe 
Yaşın gibi ünlü yazarlar yer aldı.

Beklenen olmadı
Bir çok bilim adamı ve edebiyak-
çının katıldığı Son Bahar Edebiyat 
toplantıları’nda Elif Şafak’ı dinleme-
ye gelenler biraz şaşırdı. Avrupa’da 
yapılan bu tür edebiyat toplantıla-
rında genelde konuşmacılar Türkiye 
ile ilgili konuşmalar yapıp insan-
ların dikkatini çekmek için çeşit-
li karalamalar yaparlar. Ancak Elif 
Şafak’ta beklenen olmadı. Tam ter-
sine Avrupa’da  Türklerin Irkçılığın 
bir kurbanı olmasının altını cizdi. 
Elif Şafak konuşmasını Türkçe yap-
tı. Konuşmasında Türkiye’de bir ya-
zar olmanın nasıl bir duygu olduğu-
nu ve kalemin güçünden söz etti.

Şafak, “Avrupa’da özellikle siyasiler 
ve basın üzerinden adeta kışkırtı-
lan İslamfobi ve Türkofobi gibi ırk-
çı akımlar konusunda uyarmak iste-
rim. Unutmamak gerekir düşmanca 
tepki karşı tepki doğurur. Bana gö-
re Batı değerleri ile İslam’ın birlik-
te yaşaması her zaman mümkündür. 
Biz Türk yazar ve şairler kendi kül-
türümüzü Batı’ya yansıtırken Batı 
kültürünün daha zenginleşmesine 
katkıda bulunuyoruz’’ dedi.  

Viyana Eyaleti Kültür Bakanı 
Andreas Mailath-Pokorny yaptı-
ğı konuşmada Viyana’da Türk ede-
biyatı için ilk kez böylesine zengin 
bir etkinlik yapılmasından büyük 
memniyet duyduğunu ifade etti. 
Edebeiyat rüzgarına Viyana’da ya-
şayan kitap ve sanat dostları Türkler 
ve Avusturyalılar büyük ilgi göste-
rirken 

Viyana Büyükelçisi Selim Yenel eşi 
ile ilk geceye katılarak Elif Şafak’ın 
yaptığı konuşmadan dolayı teb-
rik etti. Türkiye’de son dönemler-
de edebiyat alanında büyük geliş-
meler olduğunu vurgulayan Alte 
Schmiede Sanat Merkezi Genel 
Sekterei Walter Famler, tanıtım ya-
zısında Türkiye’nin çok sesli ve fark-
lı renklerdeki edebi dinamizmini 
Viyana’ya taşımak istediklerini söy-
ledi. Farklılaşan Türkiye’nin edebi 
alanda da büyük değişimler göster-
diğine dikkat çeken Walter Famler, 
“Orhan Pamuk örneğinde görül-
düğü gibi Türk edebiyatçıların tüm 
dünyadan takdir topladı“ dedi.

Türk yazarların okuma gecesi ne-
deniyle tiyatroda açılan kitap satış 
alanlarına, kitapları yabancı dillere 
çevrilen Türk yazarlarının kitapları-
nın yanında Türkçe dilinde kitaplar-
da da satışa sunuldu.

Şafak, “Tepki, tepkiyi çeker“

Edebiyat rüzgarında Elif 
Şafak’ın mesajı dikkat 

çekti: 

“Avrupa’daki Türk ve 
İslam düşmanlığı ken-
dine zarar verir. Tepki, 

tepkiyi çeker“

Yazar Şafak, Büyükelçi Selim Yenel ve eşi Sefire Hanım ile  yeni 
kitabi hakkında sohbet etti. Şafak, yeni kıtabında anneliği anlattı.

Eyalet Kültür Bakanı Andreas Mailath-
Pokorny, Yazar Şafak'ı tebrik etti.



Sadece eskimiş şofbenlerimizin 
içinde yanmakta olan sabit ate-
şe bile yılda yaklaşık 60 Euro da-
ha fazla para ödemekteyiz. Bunun 
yanı sıra izolasyonu iyi yapılmamış 
camlar, borular ve kapılar, bir kolo-
riferin yanlış kullanımı, uygun ol-
mayan kalorifer petekleri, yanlış 
seçilmiş perdeler bile yakıt masraf-
larınızın yükselmesini sağlar. 

Bu yüzden WIEN ENERGIE bu 
konuda sizleri bilgilendirerek gaz 
ve elektrik faturalarınızın yüksek 
gelmesi için elinden geleni yapar.

Bir çok masrafdan kolay-
ca kurtulabilirsiniz

• Eski bir şofbenin sadece sabit ya-
nan ateşi, yeni bir şofbene nazaran 
yılda yaklaşık 100 kubikmetre daha 
fazla gaz yakmakta. Sabit ateşi ol-
mayan yeni bir alet size yılda yakla-
şık 60 Euro kazandırır.

• Uygun olmayan kalorifer, daha 
fazla enerji harcar ve faturanızın 
yükselmesini sağlar: 

Taş kaplamalı sobalar ve yağ rad-
yatörleri ısıtma sistemlerinin, ısın-
mak için daha uzun süreye ihtiyaç-
ları vardır. Bu sebepten dolayı çoğu 
zaman eviniz çok geç ısınır ve buda 
sizin normal masraflarınızın üzeri-
ne çıkmasına neden olur.

• Soğuk oda veya bodrumda bulu-
nan borular tamamiyle izolasyon 
yapılması gerekiyor. Bunun
yanı sıra kapılar ve pencereler düz-
gün bir şekilde izolasyon yapıldığı 
taktirde, sıcaklık evinizin    
içerisinde kalır.

• Kaloriferlerin üzerlerinin örtül-
mesi veya kalın perdelerle kapatıl-
masından kaçınılmalıdır. Bunlara 
dikkat ettiniz taktirde göreceksi-
niz ki masraflarınız  kendiliğinden 
düşecek.

 • Isıtma sisteminizin içerisinde faz-
la hava bulunması sıcaklığın yete-
rince dışarıya çıkmamasını sağlar. 

• Yanlış aralanmış termostatlardan 
kaynaklanan ısıtma yöntemi gerek-
siz harcamalara neden olur.

• WIEN ENERGIE Haus´da 
Advent Özellikle kutlama günle-
ri dönemlerinde WIEN ENEGIE 
Haus sizlere sadece enerji ile ilgili 
hizmetten daha fazlasını veriyor. 
Misafirlerimiz, Kasım ayının so-
nundan itibaren, belirli günlerin-
de kestane ve patates yerlerken 
WIEN ENERGIE´nin hizmezle-
ri hakkında kendilerini bilgilendi-
rebilirler. Dağıtım yapılan günler-
de böylelikle WIEN ENERGIE 
müşterileri bir çok değerli bilgi-
ye sahip olmanın sevincini de ya-
sayabilirler.

Kestane, Patates ve çeşitli baharat-
lardan oluşan tadıyla „Blühendes 

Konfekt“
Çarşamba 28.11.2007
Çarşamba 05.12.2007
Çarşamba 12.12.2007
Çarşamba 19.12.2007

WIEN ENERGIE Haus´da 
saat 14:00´dan- 17:00´a kadar

WIEN ENERGIE-Haus
1060 Wien, Mariahilfer Straße 63 
Danışma Hattı ve Randevular 
Tel. No (01) 58 200
e-Mail: haus@wienenergie.at, 
Web-sitesi: www.wienenergie.at

Açılış saatleri: 
Pazartesi´den Çarşamba´ya kadar: 
saat 9 - 18 arası
Uzun Perşembe: saat 9 -20 arası
Cuma: saat 9 - 15 arası

WIEN ENERGIE-Haus´a ula-
şım: 13A, 14A Otobüsleri ve U3 
Metro (İstasyon Neubaugasse).

Küçük çapta tadilatlar veya izolasyonlar, evinizin veya dairenizin kışa hazır olmasını sağlar. WIEN ENERGIE 
sizere başka bir yerde daha benzerini bulamayacağınız bir danışmanlık hizmetiyle yakıt harcamalarında 
tassaruf etme imkanı sağlıyor.

Kışın yakıt tasarrufu yapma yöntemi
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1985 tarihli Avusturya Vatandaşlık 
Yasası 01.01.2006 tarihinden itiba-
ren geçerli olmak üzere değiştiril-
miştir. Bu yasa gereğince Avusturya 
vatandaşlığının verilme (Verleihung) 
yolu ile alınabilmesi için gerekli şart-
lar şunladır:

- Avusturya’da aralıksız olarak en az 
10 yıl ikamet etmiş olmak ve bu-
nun en az 5 yılında yerleşim izni-
ne sahip bulunmak

- Almanca bilmek veya entegras-
yon sözleşmesi gereği kursları ba-
şarı ile bitirmek suretiyle Almanca 
bildiğini kanıtlamak

- Avusturya’nın demokratik ve sos-
yal yapısı ile tarihi hakkında genel 
bilgilere sahip olmak 
(Yukarıdaki şartlardan başvuru 
tarihinde reşit olmayan ve oku-
la deavm mecburiyeti bulunanlar 
ile yaşlı ve sağlık durumunun kö-
tü olduğu doktor raporu ile belge-

lenenler muaftır)
- Avusturya’ya kişisel ve mesleki 

uyum sağlamış olmak
- Geçimini sosyal yardıma ihtiyaç 

duymaksızın yeterli derecede gü-
vence altına almış olmak

- Bir başka ülke veya bir Avusturya 
Mahkemesince hakkında verilmiş 
hapis cezası bulunmaması 

- Avusturya Mahkemesince hak-
kında mali suçlardan dolayı ve-
rilmiş bir ceza bulunmaması veya 
kovuşturma, soruşturma açılma-
mış olması

- Başvuru tarihine kadar olan ha-
yat biçimi ve davranışlarıyla 
Avusturya’ya hizmet edeceği ve 
kamu güvenliğini tehdit oluştur-
mayacağından emin olunması

- Vatandaşlık verilmesi halinde bun-
dan dolayı Avusturya’nın bir baş-
ka ülke ile olan ilişikilerinin zede-
lenmemesi

- Ağır trafik suçları işlenmemiş bu-

lunması
- Avusturya Avrupa Ekonomik sa-

hası ülkelerden birinde ikamet ya-
sağının olmaması 

- Aşırı gurup ve terör örgütleriy-
le bağlantının bulunmaması veya 
bağlantı olabileceği şüphesinin ol-
maması

Bazı durumlarda bekleme süresi 6 
yıla inebilmektedir. Bu şartlar:

- Bu süre içinde en az 5 yıl bir 
Avusturya vatandaşı ile evli ol-
mak

- İltica başvurusu kabul edilmiş ol-
mak

- Avusturya Ekonomik sahası üye-
si ülkelerden birinin vatandaşı ol-
mak

- Avusturya’da doğmuş olmak
- Bilim, ekonomi, sanat ve spor 

alanlarında gösterilmiş ve gelecek-
te de gösterilmesi beklenen başa-

rıların Avusturya’nın ilgi sahasına 
girmesi 

Yeni yasa ile de yabancılara vatan-
daşlığın bir hak olarak tanınması 
için 30 yıllık ikamet prensibi korun-
muş, ancak Avusturya’ya kişisel ve 
mesleki uyumlarını sağladığını ka-
nıtlayanlara bu hakkın 15 yıl sonra 
verilmesi şartı korunmuştur.

Başvuru anında sahip olunan vatan-
daşlıktan Avusturya tabiyetine geç-
tikten sonra en geç iki yıl içerisinde 
çıkılması gerekmektedir. Avusturya 
çifte vatandaşlığı kesin kabul etme-
mektedir. Türkiye vatnadaşlığın-
dan çıkan vatandaşlarımıza Elçilik 
eğer Türkiye doğumlular ise Mavi 
Kart vermektedir. Bu Mavi Kart ile 
Türkiye’de seçme ve seçilme dışın-
da tüm haklar aynı Türk vatandaşla-
rı gibi mevcuttur. 

HUKUK-FORUM



SERİ BORSA
Yayınlanmasını istediğiniz ilanlarınız için lütfen: 069911640322N e u e  H e i m a t  Z e i t u n g

www.yenivatan.at

Yeni
Vatan
Gazetesi

Yayınlanmasını istediğiniz ilanlarınız için lütfen: 069911640322

SATILIK DÖNER STAND
9.Viyana Spitelau U4, U6, Schnellbahn çıkısı üniversite, 

Verkehrsamt, Fernwärme yolu üzerinde olan büfemizi devren 
satıyoruz. •  8 Kişilik Schanigarten • 11.90 m2 • Satış Fiyatı 

139.000 Euro, • Elektrik, su ve kanal mevcuttur.

Tel.: 0676 941 4646 - 0676 709 70 59

EV HANIMLARINA MÜJDE
Kendi Evinizde fazla çaba sarf etmeden para kazanma imkaanı!

%100 Orjinal parfümleri daha uygun fiyata evinizde satabilirsiniz. 

Tel.: 0699 10 88 13 88

SATILIK MARKET 
15.Viyana´da Sechshauserstr. üzerinde U-bahn ve Schloss 

Schönbrunnun yakınındaki çalışır durumdaki dükkanımızı emek-
lilik dolayısıyla devren Satıyoruz. • 350 Euro Kira • 35 m2 • 

45.000Euro Satış Bedeli.

Tel.: 0699 110 92 737

SATILIK KAHVEHANE
20.Viyana`da Rauscherstr. Üzerinde çalısır durumdaki hazır müş-

terisi olan Kahvehanemizi devren Satıyoruz.
• Hauptmiete • Restaurant olarakta kullanılır • 50 Oturma alanı 

• 700 Euro kira • Havalandirmasi var.

Tel.: 0699 11 40 2000

SATILIK DÖNER PIZZAHAUS
12. Viyana´da Meidlingerhauptstr..yürüme yolu üzerinde hazır 

müşterisi olan dükkanımızı tüm malzemeleriyle birlikte "ASKERLIK 
SEBEBIYLE" devren satıyoruz.   •  10 Sandalyeli • 50 m2 dükkan • 

Schanigarten 10 sandalyeli  •  Tam Donanımlı • 40 m2 keller

Tel.: 0699 111 78 613

SATILIK PIZZA HAUS
9.Viyana´da Gürtel üzerinde hazır müşterisi olan ve cok iyi işleyen dükkanı-
mızı tüm malzemeleriyle birlikte sağlık sorunları sebebiyle devren satıyoruz. 
• 25 sandalyeli • Tam donanımlı • 74 m2 • Üniversite, Verkehrsamt ve U 

Bahn duraklarina yakin • Bay & Bayan WC

Tel.: 0699 111 78 613

SATILIK HANDY SHOP
3,Viyana`da Erdbergstr. Üzerinde ulaşımı çok kolay,olan dükkaı-

mızı tüm malzemeleriyle devren satıyoruz.
• 30m2 •2 Kabin • Tam Donanımlı • 199 Euro kira• 7500 Euro 

Satış bedeli PAZARLIKSIZ

Tel.: 0699 116 23 296

SATILIK KEBAP PIZZAHAUS
14.Viyana´da Hanoschspital´in Karşısında, Yakınında Okullunda 
bulundugu hazır müşterisi olan çalışır durumdaki dükkanımızı 
devren satıyoruz • 73m2  • 8 Oturma yeri • WC - Lavabo var • 

Kira 166 EURO

Tel.: 0676 772 0036

Eleman ARANIYOR !

Erkek Tezgahtar Aranıyor ögrenci olabilir

Tel.: 0699 12 41 90 98

Wr. Neustadt`ta 
SATILIK SÜPERMARKET

Wr. Neustadt`da çok iyi çalışır durumdaki hazır müşterisi olan 
Marketimizi Devren satıyoruz! • 735m2 alana sahip • 600m2 

kapalı alanı olan 135 m2lik otoparki ile firin ve malzemeleriyle 
devren satıyoruz.

Tel.: 0699 139 90 443

YAYLA RESTAURANT SATILIKTIR
4. Viyana`da Weyringergasse`deki çalışır durumdaki ve hazır 

müşterisi olan dükkanımızı devren satıyoruz. 
• 225 m2  • 75m2 oturma alanı • Bay Bayan WC

•  Büyük Mutfak • 30 kişilik oturma yeri •  672 Euro Kira 

Tel.: 069917984518 - 0699 1065 04 27



Gaziantep Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 

Öğretim Üyesi ve uyku 
laboratuvarı sorumlusu 

Yrd. Doç. Dr. Meral Uyar, 
üst solunum yolunda 

tıkanmalarla seyreden 
obstrüktif uyku apne sen-
dromunun, şeker hastalığı 

kadar sık görülm-
esine rağmen yeterince 

bilinmediğini söyledi.

Uyar,  obstrüktif (tıkayıcı) uyku 
apne sendromlu hastaların uy-

ku sırasında üst solunum yollarında 
tıkanmalar olduğunu ifade ederek, 
“obstrüktif uyku apne sendromun-
dan kaynaklanan en önemli olum-
suzluklar horlama, gündüz uyukla-
ma, oturduğu yerde uykuya dalma, 
gece uyumasına rağmen uykusunu 
alamama hissi yaşama, baş ağrısı, si-
nirlilik, bir işe yoğunlaşamama ve 
dikkati toplayamama” dedi.

Yaşam kalitesini azaltan obstrük-
tif apne sendromunun tedavisinin 
özellikle sürücüler için yaşamsal 
önem taşıdığına dikkati çeken Uyar, 
“yapılan çalışmalar, uyku apne send-
romu olan şoförlerin direksiyon ba-
şında uyuyarak trafik kazalarına ne-
den olduğunu ortaya koyuyor” diye 
konuştu.

Uyar, obstrüktif uyku apne sendro-
muna yaşlı ve şişmanlarda daha sık 
rastlandığını, düşük kilolu yetişkin-
lerde ve çocuklarda da bu sağlık so-
runuyla karşılaşılabildiğini vurgula-
dı.

Obstrüktif uyku apne sendromuna 
sigara ve alkol kullananların, küçük 
çeneli ve geniş boyunlu olanların, 
troid hormonu yetersizliği yaşayan-
ların ve uyku ilacı kullananlarda da-
ha sık rastlandığını ifade eden Uyar, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genellikle kilolu hastalarda prob-
lem daha fazla ortaya çıkabiliyor. 
Özellikle erkeklerde ve erkek ti-
pi yağlanma olan kişilerde hastalık 
daha fazla görülüyor. Ancak önem-
li olan boyun çevresinin genişliği. 
Böyle olan kişilerde özellikle boğaz-
daki yumuşak dokuların daha kalın 
olmasından dolayı hastalık daha faz-
la görülebiliyor. Gece boyunca nor-
mal uyku uyumadıkları için yağ yıkı-
mı olmuyor ve hasta şişmanlıyor. 

Şişmanlayınca problem artıyor. 
Tedavi edilmezse hastalık ilerliyor.
Bu hastalığa sık rastlanıyor ama top-
lum bu hastalık konusunda yeterince 
bilgi sahibi değil. Genellikle hastalı-
ğın ileri safhasında hekime başvu-
ruluyor. Kaldı ki, hastalığın erken 
teşhis ve tedavisi sendromun gide-

rilmesi yanında vücuttaki diğer or-
ganlar için de büyük önem taşıyor. 
Çünkü bu hastalık tüm organları 
olumsuz etkiliyor.”

Uyar, kontrol altına alınamayan yük-
sek tansiyon, kalpte iletim bozuk-
lukları, kalp damarlarında tıkanıklı-
ğın neden olduğu kalp krizi, inme, 
cinsel iktidarsızlık ve depresyon gibi 
rahatsızlıkların obstrüktif uyku apne 
sendromuna bağlı olarak gelişebildi-
ğini vurguladı.

Obstrüktif uyku apne sendromu-
nun tedavi edilebildiğine dikkati çe-
ken Uyar, Gaziantep Üniversitesi 
Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan 
uyku laboratuvarında 2006 yılından 
bu yana tedavi hizmeti verdiklerini 
bildirdi. Uyar, “laboratuvarımızda 
kuruluşundan bu yana 300 hasta-
ya baktık. Hastalarımızın büyük ço-
ğunluğunu başarıyla tedavi ettik. Bu 
hastalığı tedavi etmek mümkün, an-
cak erken teşhis ve tedavi için top-
lum bu hastalık konusunda bilgilen-
dirilmeli.”

Gündüz uyuklayanların sağlık 
sorunları olabilir:
Uyku apnesine dikkat!
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Kabızlık kansere neden oluyor!

Kabızlığın anlamı herkese gö-
re farklı oluyor. Kimi her gün 

tuvalete çıkamamayı ya da az sayı-
da çıkmayı, bazıları ise sert ve zor 
yapılan dışkılamayı kabızlık ola-
rak yorumlar. Bağırsaklarda ve 
anüste bazı hastalıklara ve şikayet-
lere neden olabilen ‘kabızlık’ gü-
lüp geçilemeyecek kadar ciddi bir 
rahatsızlıktır. Amerika’da kabız-
lık tedavisi için yıllık 725 milyon  

dolar harcama yapıldığı düşünülür-
se, bu hastalığın önemi bir kez daha  
anlaşılıyor.

YAŞA GÖRE DEĞİŞİR
Kadın-erkek ayırt etmeyen has-
talığın tedavi edilmediğinde kan-
sere neden olabileceğini söyle-
yen Çamlıca Medicana Hastanesi 
Gastroentereoloji Uzmanı Dr. 
Hakan Güveli, “Kabızlık, kabaca 

haftada 3’den daha az sayıda sert kı-
vamda ve zorlanarak dışkılama ola-
rak tarif edilebilir. Haftada birden 
az dışkılama şiddetli kabızlık olarak 
adlandırılır” dedi. Dr. Hakan Güveli, 
yaşla birlikte bağırsak hareketlerin-
de azalma olabileceğine dikkat çe-
kerek, “Yetişkinlerde haftada 3-21 
kez dışkılama normal sayılabilir” di-
ye konuştu. Günde bir kez dışkıla-
manın sık yaşandığını anlatan Dr. 
Güveli, şöyle devam etti:

YANLIŞ İNANIŞLAR
“Toplumun yüzde 50’sinden azın-
da günde bir kez dışkılama görülür. 
Ayrıca çoğu kişi de bağırsak hareketi 
düzensizdir. Her gün çıkamayabilir 
ya da aynı sayıda olmaz. ‘Her gün bir 
kez dışkılamak sağlıklıdır’ veya ‘2-3 
gün dışarı çıkamamak kötüdür’ gi-
bi bir kanı doğru değildir. İnanılanın 
aksine ‘Bağırsak hareketleri az oldu-
ğunda toksinler birikir’ gibi bir kanıt 
yoktur. Bu inanış yüzünden gereksiz 
yere doğru tedavi adımlarını izleme-
den sıkça laksatif kullanımı olur.”

İLAÇ FAKTÖRÜ
Yiyeceklerin dışında kabızlığa yol 
açan pek çok etken bulunuyor. 
Özellikle antidepresanlar, narko-

tik ağrı kesiciler, demir ve alümin-
yum içerikli antiasidler en sık ka-
bızlık yapan ilaçlar arasında başı 
çekiyor. Genelde ilaca bağlı gelişen 
kabızlık için ilacı kesmeden, lif alı-
mını arttırmak yeterli oluyor. Eğer 
bu işe yaramazsa daha az yan etki-
si olan bir ilaçla değişime gidiliyor. 
Bazı alışkanlıklar, lifli gıdalardan 
yoksun hayvansal gıdalar, aparkin-
son ve omurilik hasarı da kabızlığa 
yol açıyor. 

TEDAVİ YÖNTEMLERİ 
Dikkatli ve detaylı bir fizik muaye-
ne ve tıbbi öz geçmiş-hikaye sorgu-
lamasının tüm konstipe hastalar-
da yapılması gerektiğini ifade eden 
Dr. Hakan Güveli’nin bu konuda-
ki açıklamaları şöyle: “Kabızlıkla il-
gili birçok test olmasına karşın bazı 
temel testler başlangıçta yapılır. İleri 
testler şiddetli kabızlığı olanlarda, 
tedaviye yanıtsız kalanlarda ve alarm 
bulguları (ateş, kilo kaybı, karın ağrı-
sı, yeni başlangıç, gece bulguları, bu-
lantı ve kusma gibi) olanlara uygu-
lanır. Hastaların kullandıkları ilaçlar 
hakkında bilgi alınmalıdır. Kabızlık 
etkeni olabilecek ilaçlar, varsa ilgili 
doktorlarla görüşülüp farklı bir ila-
ca geçilebilir.” 

Toplumumuzun büyük bölümünde yaşanan kabızlık, 
cinsiyet, yaş ayrımı yapmayan bu rahatsızlık önemli 

hastalıklara yol açıyor!

Bel çevresi 102 cm fazla olanlar yandı!
Aile Sağlığı Araştırma Derneği 

Başkanı Prof. Dr. Halim 
Hattat, erkeklerin cinsel sağlığının 
genel sağlık durumunun bir göster-
gesi olduğunu açıkladı. Prof. Hattat, 
yapılan araştırmalarda cinsel istek-
sizlik çeken erkeklerde 5 yıl içeri-
sinde diyabet ve kalp hastalıkları-
na yakalanma risklerinin çok daha 
yüksek oranlarda görüldüğünün al-
tını çizdi. 

Belinize dikkat edin
Prof. Hattat, araştırmalar bel çevresi-
nin erkekte 102 cm’yi geçtiği, yararlı 
HDL kolesterolde azalma, triglise-
rid ve bazen de zararlı LDL koleste-
rol seviyelerinde artışın olduğu, kan 
basıncı yüksekliği ve insülin direnci-
nin görüldüğü Metabolik Sendrom 
adı verilen sağlık sorununda genel 
sağlık durumunun cinsel isteksiz-

lik ve cinsel fonksiyon sorunları ile 
yakından alakalı olduğunu belirte-
rek, “Sertleşme ve cinsel isteksizlik 
sorununun diyabet, kalp hastalıkla-
rı ile bu kadar yakından ilişkili ol-
ması, beslenme ve yaşam tarzında 
değişiklik yapmak isteyen erkekler 
için önemli bir motivasyon oluştu-
ruyor” dedi.

Prof. Dr. Halim Hattat orta yaş ve 
sonrasında erkeklerin rutin kontrol-
lerinde testosteron eksikliğinin mut-
laka araştırılması gerektiğini belirte-
rek, “Erkekler cinsel istek azlığının 
metabolizma için bir alarm duru-
mu oluşturduğunun farkında değil. 
Testosteron eksikliği tedavi edilebi-
lir ve düzeltilebilir bir sağlık soru-
nu. Bu tedavi sadece cinsel sorunla-
rı çözmekle kalmaz, yaşam kalitesini 
de arttırır. 40 yaşın üzerinde bir er-

kekseniz, testosteron seviyenizi bil-
menizde yarar var” diye konuştu.

Doktor kontrolu şart!
Testosteron seviyeleri kan analizle-
riyle ölçülebildiğini, düşük seviye-
de ise yerine koyma tedavisi yapıla-
bildiğini, testosteron tedavileri için 
3 aylık enjeksiyonlar ya da jeller ile 
eksikliğin tamamlandığını belirten 
Hattat, “Bu tedavi öncesi prostat 
büyümesi sorununuz olmadığından 
emin olmak için prostat muayene-
si yapılmalı. 
Bu tedavi prostat kanseri oluşumuna 
neden olmamakla birlikte, olası bir 
kanserin ilerlemesine yol açabilir. 
Bu şekilde kontrollerle yapılan tes-
tosteron tedavisinin ardından has-
taların cinsel yaşam ve genel sağlık 
durumunuzda hızla düzelme eğili-
mi gözlemliyoruz” dedi.

Dikkat, erkekte bel çevresi 102 cm’yi geçtiğinde cinsel isteksizlik başlıyor...
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My Cell iki yaşında

Viyana-Metin Çevik ve Yahya 
Karakuş or takl ığında kuru-
lan My Cell ikinci yılını kutlu-
yor. Viyana´nin 21. Bölgesi’nde 
Schlosshoferstr. 21’deki iki katlı bi-
nasıyla 300 m2 alanda cep telefonu 
Aksesuarı Toptancılığı üzerine hiz-
met veriyor. My Cell´de istediğiniz 
her marka cep telefonunun aksesua-

rını bulmanız mümkün. My Cell’in 
kurucularindan Metin Çevik, ken-
dilerine destek veren müşterilerine 
teşekkür etti.

Çevik, müşterileri için farklı hizmet-
leri olduğunu söyledi. Çevik, “My 
Cell olarak her zaman kaliteyi ön 
planda tuttuk. Amacımız My Cell 

markası altında kaliteli ve kullanış-
lı ürünleri barındırmak. Avusturya 
genelinde hizmet veren 2 tam do-
nanımlı servis aracımız var. Aynı za-
manda her zaman güncellenen bir 
web sitemiz var. Müsterilerimiz is-
tedikleri siparişleri bize ilettikleri 
taktirde en kısa zamanda kendileri-
ne gerek posta yoluyla gerekse ken-
di servis araclarımızla ulaştırıyoruz. 
Şirketimiz kısa sürede oldukça iyi 
bir konuma geldi. Bunuda bir aile 
kuruluşu olmamıza borçluyuz. Bir 
diğer güçlü olduğumuz nokta ise 
halkımızın isteklerini iyi izlemleyip 
talep olduğunda istenilen ürünü ba-
yilerimize dağitmamızdır. Yeni açılış 
yapacak olan atılımcıları Callshop ve 
Cep telefonu dükkanlarını ilk etap-
da piyasayı tanıtıyoruz. İsteği doğ-
rultusunda sıfırdan standını diziyo-
ruz. Eksik olduğu yerde ve piyasada 
iyi giden malları müsterilerimize har 
zaman tavsiye ediyoruz. Ve müşteri-
lerimize desteğimiz sürekli oluyor“ 

diye konuştu.
çevik, firmalarında cep telefonuna 
ait bir çok aksesuar ve gerekli araçla-
rın bulunduğunu söyledi. Çevik söz-
lerine şöyle devam etti.
“Müşterilerimiz için elimizden ge-
len herşeyi yapıyoruz. Onları yeni 
teknolojiler ve ürünlerle tanıştırıyo-
ruz. Bizim uzmanı olduğumuz alan-
daki bütün yenilikleri takip ediyoruz. 
Bu nedenle insanların ilgisini sürek-
li çekiyoruz. Firmamızda her mar-
ka Cep telefonu Sarj aleti, Kılıf, ka-
pak, hafıza kartı, oto sarj aleti, ekran, 
ekran filmleri, kulaklık  bunun yanı 
sıra Call shoplara bilgisayarları için 
maus, kamera, kulaklık gibi ürünle-
ri de bulunduruyoruz. Bugüne kadar 
My Cell’e gösterdiğiniz ilgiden ötü-
rü tesekkürü bir borc biliriz.”

My Cell 
21., Schlosshoferstr. 21
www.mycell.at 
01/ 273 13 21

Yeni Still Rose!

20. Viyana’da yıllardır kıraathane iş-
leten Vedat Gültekin onuncu ay-
dan itibaren Friseur Rose´yi hizme-
te sundu. Rauscherstr.9 Numarada 
hizmet vermeye başlayan Friseur 
Rose Hizmet’te iddialı olduğunu 
söyledi. İşletmeci Vedat Gültekin, 
„“Ben 17 senelik erkek berberiyim. 
Friseur Rose´de bayanlara da hiz-
met vereceğiz. Özellikle Tesetürlü 
bayanlar icin ayrı bir girişi olan sa-
lonumuz var. Tamamen bayanla-

ra ait bir salonumuz burası. Bayan 
bölümümüzde Zekiye ve Zehra ha-
nım hizmet verecek. Elemanlarımız 
Türkiye’de yetişmedir. Yerimizi ye-
ni faliyete sunduğumuz için müşte-
rilerimize cazip fiyatlarla hizmetler 
sunacağız. Özellikle Tesettür Gelin 
başı yapılır. Kaliteli ve uygun fiyat-
larımızdan faylanmaları için değer-
li halkımızın bize mutlaka uğrama-
sı şarttır“ dedi.

Metin Çevik
Yahya Karakuş

Ayın  
Sudokusu 



Viyana-Avusturya’nın önemli seya-
hat büroları arasında bulunan Side 
Reisen’den yeni atılım. Side Reisen, 
2. Şubesini 10. Viyana Gudrunstr 
Numara 189’da bulunan ATİB bi-
nasının altında hizmete sundu. 
Burada Seyahat Acentalığı’nın ya-
nı sıra Reklam Ajansi olarakta hiz-
met verecek.
 
Side Reisen’in Sahibi Kürsad Bıçakçı 
ve Beytullah Acar’ın işbirliğinde 
açılan yeni şubede kaliteli ve güler 
yüzlü hizmet verilmesi amaçlanıyor. 
Şirket yetkilileri, “Side Reisen’ın bü-
tün Türkler tarafından yıllardır tanı-
nan ve güvenilir bir şirketiz. Kendi 

bünyemiz içinde Copy Side adı al-
tında reklamcılık hizmetleri de ve-
receğiz. Side Reisen’de uzun yıllar-
dır alışıla gelmiş hizmetlerimizi aynı 
kalitede burada da bulabileceksiniz. 
Seyahat ve Reklamcılık farklı dallar 
olmasına rağmen, biz 12 yıllık işlet-
meciliğimizin vermis olduğu tecrü-
beleri aynı sekilde reklam sektörün-
de aktarmayı düşünüyoruz“ diye 
açıklamada bulundular.

Beytullah Acar’la Reklam Ajansı 
üzerine söyleyişimize devam ettik. 
Yaklaşık 14 yıldır Grafik Tasarım ve 
Reklamcılığın farklı aşamalarında 
yer aldım. Günümüz de piyasa ve iş-

letmecilik tecrübesi en az iş tecrübe-
si kadar önem kazandı. Kurumların 
devamlılığı elamlamlarının kalitesi 
kadar yöneticilerinin piyasaya haki-
miyetlerine bağlı hale geldi. Bu aşa-
mada, Kürsad Bey´in yıllardır olan 
işletmecilik birikimi, benim ve grafik 
atölyesindeki diğer arkadaşlarımızın 
tanıtım konusundaki tecrübeleri ile 
birleşince, Copy Side’nin kurulması 
kaçınılmaz hale geldi. Eylül ayında 
hizmete sundugumuz Copy Side de 
amacımız reklam piyasasını daralt-
mak değil, aksine uzun vadede bir 
Türk Firması olarak, bir çok alan-
da örneklerini gördügümüz firma-
larımız gibi Avusturya piyasasında 

yer almaktır Bugüne kadar yaptığı-
mız, her işin bizim bir kartvizitimiz 
olduğunun bilinci ile müsterileri-
mize hakettikleri kaliteyi sunma-
yı prensip edindik. Takım olarak bi-
zim tek amacımız bundan sonrada 
bunun bu şekilde kalması olacaktır“ 
diye konuştu.

Side Copy’de tabela, ısıklı Tabela, 
Dijital baskı, kartvizit, mühür, el ila-
nı , etiket, grafik tasarım, yapıştırma 
harf, renkli ve siyah beyaz fotokopi, 
düğün davetiyeler, çakmak, kalem, 
ajanda, takvimajanda ve akla gelebi-
lecek her promosyon ürünleri konu-
sunda hizmet sunmaktayız.

Reklamın yeni adı Copy Side
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Yılmaz Reisen büyüyor
Viyana - Seyahat Acenteliği’nde gü-
venilir ve başarılı bir konuma sahip 
olan Yılmaz Reisen Sube Sayısını 
üçe çıkardı. Ali Tours`un 10 ve 16. 
bölgedeki şubelerini bünyesine ka-
tarak büyük bir atılım yapan Yılmaz 
Reisen, Türkler’in tercih ettiği se-
yahat büroları arasında bulunuyor. 
Başarısını güven ve hizmetten alan 
Yılmaz Reisen, 8 yıldır hizmet ve-
ren Ali Tours’da bünyesine katarak 
önemli bir başarı elde etti.

2008 yılında şube sayısını 4’e çı-
karmayı planlayan Mansur Yılmaz, 
“Biz 15 senedir Seyahat acentasıyız. 
3. Şubemiz de IATA üyesidir. IATA 

Bayiisi olduğumuz için yolcularımız 
biletlerini direk olarak acenteleri-
mizden beklemeden alabilecekler-
dir. Yılmaz Reisen’de yaptıracağınız 
rezervasyonları istediğiniz şube-
mizden alma imkaanınızda vardır. 
Müsterilerimiz Antalya ve diğer ta-
til beldelere tatil paketi alabilecek-
ler. İstedikleri taktirde gittikleri ta-
til dönüşünde memleketlerine geçip 
iki hafta sonra istedikleri yerden ge-
ri dönme şansı da bulabilecekler.
Kurban Bayramı ve yılbaşı için ye-
terli kontenjanımız vardır. Aynı za-
manda yaz sezonu için çalışmaları-
mızda başlamıştır“ diye konuştu.

• Ergün Sert

Kürsad Bıçakçı

Beytullah Acar



Viyana- Avusturya’da yaklaşık ye-
di yıldır savunma sanatları üzerine 
eğitim veren Aslando Federasyonu 
Genel Başkanı Mikail Ali Çetiner, 
son zamanlardaki artan şiddet 
olaylarını değerlendirdi. Çetiner, 
’’Savunma sanatlarının ana felsefesi 
saygı ve hoşgörüden geçer. Savunma 
sanatları, insanı savunarak dövü-
şü öğrettiği gibi sevgiyi, dostluğu ve 
sportif terbiyeyi ve kendi nefsine ha-
kimetiyeti de öğretir’’ dedi.
İçerisinde bulunduğumuz zamanda 

gelişen dünyanın her yerindeki terör 
ve şiddet olayları insanlığı çok bü-
yük derecede tehlike altına almıştır 
diyen Çetiner, “İnsanlarımızın ka-
ranlık çökünce kendinden emin ola-
rak bir yere gitmesi çok güç bir hal 
almıştır. Hiç ummadığınız bir yer-
de kapkaç ve saldıraya uğrayabilir-
siniz. Yada çocuklarınızı okula gö-
türürken dahi bazı olumsuzluklarla 
karşılaşabilirsiniz. Sokakta, okulda, 
akla gelebilecek ve gelemeyecek her 
yerde şiddet olaylarına son vermek 

gerektiğinden savunma amaçlı ola-
rak spor yapılmalıdır. Böyle bir sa-
vunma insan hayatını kurtarabilir’’ 
diye konuştu.  

Özgüveni artırıyor
Sokakta insanın kendini rahat his-
setmesi için özgüveninin tam olma-
sı gerektiğini vurgulayan Aslando 
Genel Başkanı Çetiner, ’’Bu neden-
le herkese kendi özgüvenlerini ka-
zanabilmeleri, sokakta yürürken her 
türlü beladan muhafaza olabilme-
leri, hayatlarını sağlıklı geçirebil-
meleri ve içlerindeki anlamsız kor-
kuyu yenebilmeleri için Aslando’yu 
yaparak yaşamayı tavsiye ediyo-
ruz. Biz Aslando Federasyonu ola-
rak şu ana kadar tam 16 ülkede siz 
vatandaşlarımıza hizmet vermekte-
yiz. Gelin sizler de bu kervana katı-
lın. Hayatınızı ve sağlığınızı koruma 

altına alın’’ şeklinde konuştu.

Felsefemiz saygıdır
Çetiner, savunma sanatlarında say-
gının önde geldiğini vurgulayarak 
sözlerine şöyle devam etti:
“Her insan yanında bir güvenlik gö-
revlisi gezdiremeyeceğine göre sa-
vunma sporlarını yapmayı herke-
se kesinlikle öneriyoruz. Savunma 
sanatlarının ana felsefesi saygı ve 
hoşgörüden geçer. Savunma sanat-
ları insana savunarak dövüşü öğret-
tiği gibi sevgiyi, dostluğu ve sportif 
terbiyeyi ve kendi nefsine hakime-
tiyeti de öğretir. Savunma sanatla-
rı bir savaş yada kavga değildir. Bu 
bir inanış, bu bir yaşam felsefesidir. 
Bizim felsefemizde saygı ve hoşgö-
rü çok önemlidir“ şeklinde sözlerine 
devam etti“

Aslan-do ile 
güvenli yaşam
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Benzinliğimizde oldu

Avusturya genelinde başarı Türk iş-
letmelerine bir yenisi daha eklendi. 
Kamil Ayaydın isimli girişimci yeni 
bir benzinlik devraldı.

Viyana-Avusturya’da yetisen ikinci 
nesil gencin her geçen gün yeni atı-
lımları artıyor. Bunlarıdan bir tane-
side Kamil Ayaydin`ın 23 Viyana´da  

Ketzergasse 111 numarada bulunan 
BP Benzinlik İstasyonunu devir al-
ması. 

18 yıldır Avusturya´da yaşayan 
Kamil Ayaydin işçi çocuğu ola-
rak Avusturya´ya geldi. Aydın ve 
İzmir´de oto elektrik alanında usta-
laşan Ayaydın, Avusturya’ya gelince-

de bu mesleğini devam ettirdi. Uzun 
yıllardır işçi olan Ayaydın sonun-
da kendi yerini açma fırsatını bul-
du. Ayaydın, “Ben 18 yıldır işçiyim. 
Birikimlerimle artık bir iş yeri kur-
mak istedim. Nasipmiş Ketzergasse 
111 numaradaki BP Benzinliği’nin 
sahibi oldum. Burada benzinliğin 
yanı sıra Lastik , oto yıkama, Motor 

yıkama, zift atma, eksoz tamir, oto 
elektrik, yağ değistirme gibi hiz-
metleri vereceğiz. Müşterilerimize 
kaliteli güvenilir hizmet vermek bi-
ze kıvanç verecektir. Son olarak be-
ni yetistirip bu günlere kadar getiren 
Babam Cevdet Ayaydın’a da huzu-
runuzda teşekkürü bir borç bilirim“ 
dedi.
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Genç yaşta başarıyı
azimle yakaladılar!

Göğsümüzü kabartan genç işverenler 

Viyana-Avusturya genelinde binler-
ce sorunlu ve sabıkalı Türk gençle-
ri bulunuyor. Bu olumsuz örneklerin 
yanında aslında çok farklı hayat hi-
kayeleri de var. Bunlar arasında bazı 
gençlerimiz var ki başarıları herkese 
örnek oluyor. İşte onlardan ikisi.

Seyfettin Erdem

Kayserili Seyfettin Erdem (35), 23. 
Viyana’da bulunan otomobil ta-
mir atölyesi ile önemli örnekle-
rin başında geliyor. Kayserili bir ai-
lenin çoçuğu olarak dünyaya gelen 
Seyfettin Erdem şuan 23.Viyana’da 
Toyoto’nun servisini işletiyor. İlk 
ve ortaokul eğitimini Avusturya’da 

yapan Erdem, daha sonra 4 yıl çı-
raklık eğitimi aldı. Kendini eğiti-
me adayan bu genç kısa zamanda 
mesleğinde büyük bir başarı yakala-
dı. Ustalarından meslek öğrendiğini 
söyleyen Erdem, “Ben çıraklık dö-
neminde ustalara bakar ve hep ha-
yal ederdim. Birgün ben de usta olup 
insanlara birşeyler öğretebileceğimi 
düşünürdüm. Babamdan sürekli na-
sihatler aldım. En büyük destekçim 
o oldu. O her zaman bize ezildiğini 
ve çocuklarının ezilmemesi gerekti-
ğini söylerdi. Uzun yıllar Forstinger 
de Tamirhane işçilikten Müdürlüğe 
kadar görev yaptım. Tamirciyim di-
ye hiçbir zaman eğitimimi boşla-
madım hep calıştım. Kendi alanın-

da her zaman uzman olmak istedim. 
Birgün şuan sahibi olduğum Toyoto 
Tichy´nın satılık olduğunu iki-
li ilişkilerimin iyi olsamından ötürü 
Toyoto’nun Bölge şefinden öğren-
dim. Bana almamı önerdi. Bende 
tavsiyeleri ve aldığım eğitimle bu işe 
girdim. İki yıllıkda gerçekten başarı-
lı işlere imza attık. Hatta şuan 4. böl-
gede bulunan ve Viyana’nın “ilk las-
tik“ deposunu devr aldım.

Tavsiyeler

Gençlerimize tavsiyem her ne iş ya-
parlarsa yapsınlar eğitimi elden bı-
rakmasınlar! Herşeyin başı eği-
timden geçiyor. İkili ilişkilerde her 
zaman dürüst ve samimi hatta ken-
dileri gibi olsunlar! Seçtiğiniz yol-
da emin adımlarla ilerleyin. Burada 
anne ve babalara da büyük görevler 
düşüyor. Ben en büyük teşekkürü 
babama borçluyum.

Serap Gümüş

B o l u l u  y a r d ı m -
cı işçi çocuğu Serap 
Gümüş’ünde genç-
lere örnek olacak bir 
başarı hikayesi bu-
lunuyor. Gümüş, 
1 4 . V i y a n a ’d a 
F r i s e u r 
Magdelena’nın sa-
hibi. Avusturya´da 
doğup büyüyen 
Gümüş, sekiz yıl-
dır kuaförlük ya-
pıyor. Beş yıl bir 
kuaförde çalıştık-
tan sonra 3 yıl ön-
ce kendi işyerini 
kurma kararını al-
dı. Gümüş, gençle-
rin kendi ilgi alan-
larına göre meslek 
seçimi yapmalarını is-

tetiyor. Gümüş, “Ben meslek seçi-
minde bir bayanın rahatlıkla yapa-
bileceği sektörleri arastırdım. Benim 
için ideal olanın kuaförlük olduğu-
nun kanısına vardım. Ben kuaför-
lüğü severek yapıyorum. Bana işden 
ziyade bir zevk gibi geliyor. İşimi 
yaparken cok büyük haz alıyorum. 
Kendi şirketimi kurarken çok te-
reddüt duydum. Ama ailemin des-
teği ile cesaret buldum. Türkler’den 
ziyade Avusturyalı müsterilerimiz 
ağırlıkta.

Bunun yanısıra birkaç düğün salo-
nunun işlerini de ben yapıyorum. 
Şuan bulunduğum noktadan gayet 
memnunum. Genç kızlarımıza kua-
förlüğü de tavsiye ederim. İstedikleri 
heryerde yapabilecekleri bir meslek 
aynı zamanda bir bayan içinde ide-

al bir meslektir” 
dedi.

Ergün Sert

Seyfettin Erdem

Serap Gümüş

Kuaför Serap Gümüş genç yaşta başarıyı  yakalayarak kendi işini kurdu  



İlkokullarda okuyan bir çok Türk 
çocuğu bilinmeyen bir neden-
le bitlendi. Öğretmenler çocuk-
ların ailelerine yolladığı yazı ile 
çocukların temizliklerine dikkat 
etmelerini ve bit şampuanı kul-
lanmalarını istediler.

İlkokula giden Türk çocukla-
rında bitlenme vakalarında artış 
yaşanıyor. Türkler’in çoğunlukla 
yaşadığı bölgelerin başında ge-
len 10., 12., 5., 20., başta olmak 
üzere bütün Viyana ilk öğretim 
okullarında veliler yazılarla uya-
rıldı. Özellikle küçük çocuklar-
da görülen bitlenme olaylarının 
nasıl ve neden yayıldığı araştırı-
lıyor. Konca Demirel ve Şellale 
Çallıbay isimli veliler, okullarda 
bazı çocukların bit taşıdığını, ak-
şam saatlerinde eve gelen çocuk-
larına sürekli bit kontrolu yap-
tıklarını belirttiler. Viyana’daki 
bütün okullarda evlere yollanan 
notlarda çocukların özel bit şam-

puanlarıyla yıkanması istendi.
İsminin açıklanmasını istemeyen 
bir Türk veli ise, çocuğunun ilko-
kulda okuduğunu ve bitlendiği-
ni söyledi. Bitin ilkokul üçüncü 
sınıfında görüldüğünü ve bütün 
çocukların saçlarının kesildiğini 
belirtti.

Saç Biti Nedir?
Saç bitleri insan saçında yaşayan 
ve üreyen çok küçük, kanatsız, 
günde 2-8 kez kan emerek bes-
lenen gri böceklerdir. Sirke de-
nilen yumurtaları görmek bitin 
kendisini görmekten daha ko-
laydır ve genellikle enseye yakın, 
kulakların arkasında ve başın ar-
kasında saç tellerine tutunmuş 
halde bulunurlar. Sirkeler kir ve-
ya kepek gibi yıkanarak temizle-
nemezler. Önce etkili bir ürün ile 
öldürülmeli, sonra bu amaç için 
yapılmış ürünün kutusundan çı-
kacak olan özel bir tarak ile saç-
tan temizlenmelidir.

Çocuklar bitlendi mi?






