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Kamu yararına çalışan CRESPO 
vakfının START bursları, Mart 
ayı sonunda düzenlenen bir tö-
renle göçmen ailelerin üstün ye-
tenekli çocuklarına verildi. Türk 
ailelerin lise öğrencisi çocukla-
rından birçoğu da burs almak-
tan mutluluk duydu. START, bu-
güne kadar göçmen ailelerden 
gelen 43 genç öğrenciye destek 
sağladı. DEVAMI S. 26-27’DE.

Haberin 
Devamı

 Sayfa 
2’de

Vorbild: SEFA DOĞAN
SEFA DOĞAN IST MIT 15 JAHREN EINER DER JÜNGSTEN 

START-STIPENDIATEN, HIER ZEIGT ER SEINE STIPENDIUMS-
URKUNDE. ER WAR CHEFREDAKTEUR DER SCHÜLERZEITUNG. 

START-HILFE: 12 ZUWANDERERKINDER ERHALTEN BEGABTEN-
STIPENDIEN. SEFA IST IN ÖSTERREICH ALS SOHN TÜRKISCHER 

EINWANDERER GEBOREN, BESUCHT DIE HTL UND MÖCHTE 
SPÄTER ARCHITEKT WERDEN.

GURUR DUYDUĞUMUZ ÇOCUKLARIMIZ
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Avusturya’da 1 Nisan tarihin-
den itibaren yürürlüğe giren ye-
ni Avusturya Oturma ve Yerleşme 

Yasası sert koşullar içeriyor. Yasa, çoğun-
luğu yıllardır ülkede yaşayan 164.000 ki-
şiyi kapsıyor. Yabancılar bugüne kadar 
oturma izinlerini her yıl uzatmak zorun-
daydılar, bu muamele genellikle bir for-
maliteden ibaretti. Ancak 1 Nisan’dan 
itibaren uzatma süresini kaçıranlar yurt-
dışına çıkmak ve yeniden başvurmak zo-
runda kalacak. Şimdiye kadarki uygula-
mada, gecikmelerde sadece idari bir ceza 
ödenmesi gerekiyordu. 

Viyana Belediyesi Yabancılar Dairesi Şefi 
Beatrix Hornschall, Ö1-“Morgenjournal“ 
programında yaptığı  açıklamada: 
“Bundan sonra işlemler artık formali-
te sayılmayacak,” dedi. “Birkaç yıl ön-
ce ülkeye göç etmiş bir kişi o zaman ge-
reken koşulları yerine getirmiş olabilir. 
Ancak halihazırda gerekli olan koşulla-
rı yerine getiremiyor olabilir.” Göçmenler 
için konan kota sistemi uyarınca, ülke-
ye yeniden giriş izni almanın üç yıla ka-
dar uzayabileceği belirtiliyor. Yeni yasayı 
eleştirenler, bu yasanın ancak kendi ya-
rattığı sorunları çözebileceğini ileri sü-
rüyor. Viyana Üniversitesi’nden yabancı 
hakları uzmanı Gerhard Muzak: “Bir yan-

dan son derece sorunlu bir süre kaydı ge-
tiriliyor ve öte yandan birtakım kişiler bu 
kayıtla yasadışılığa itiliyor. Böylece olay, 
olması gerektiğinden daha çetrefil bir ha-
le geliyor,” diyor. 

İçişleri bakanlığının görüş açısı ise fark-
lı. İşiçleri bakanlığının konuyla ilgili daire 
müdürü Matthias Vogl, Avusturya sistemi-
nin temelinin, “Oturma izni başvurularının 
genel olarak sadece yurtdışından yapılabil-

mesi” olduğunu açıkladı. Bu durumlarda, 
yasanın sistemine göre yabancı polisi dev-
reye girerek işlemi başlatıyor.

1990’lı yıllarda buna benzer bir uygulama 
başlatılmış ve ancak yıllar süren çekişme-
lerden sonra Anayasa Mahkemesi kararıy-
la daha ılımlı hale getirilmişti. Bu  yasaya 
karşı kullanılan gerekçeler, yasanın insan-
lara eziyet etmesi ve insan haklarına aykı-
rı olmasıydı.

Viyana - FPÖ Federal par-
ti başkanı  HC Strache bu-
gün, Viyana’nın 20. bölge-
sinde Dammstraße’de cami 
yapılacağından endişe du-
yan Viyanalıları savundu ve 
bu davranışının ırkçılık ve ya-
bancı düşmanlığıyla bağdaş-
tırılmasını şiddetle reddetti.

HERŞEYE KARŞI

S P Ö  b e l e d i y e  b a ş k a n ı 
Häupl’un yaptığı gibi, bu-
na benzer projelerin kentin 
yoğun yerleşim merkezle-
rinde halkın isteğine kar-
şı gelerek zorla gerçekleşti-
rilmesinin yanlış olduğunu 
belirten Strache, ”Ben bele-
diye başkanı olduğumda bu 
tür projelerde karara hem-
şerilerim de katılacak”, sö-
zünü verdi. “Bu yapıya karşı 
olan insanların yanındayım 
ve bütün protesto önlemle-
rini destekliyorum.“ Strache 
bu konuda, İçişleri bakanlı-

ğının yaptığı araştırma sonu-
cunda Avrupa dışından ge-
len göçmenlerin %50’sinde 

entegrasyon eğilimi olmadı-
ğının belirlendiğini hatırlat-
tı. Bu kişilerin çoğunlukla 

Müslüman ülkelerden geldi-
ğini belirtti. 

İSLAM’A KARŞIYIZ

Der FPÖ başkanı, Avrupa’nın 
İslamlaşmas-ına karşı uyar-
dı ve her gerçek Hıristiyan 
ve Avrupalının bu eğilime 
karşı cephe alması gerekti-
ğini söyledi.

HIRİSTİYAN AVRUPA

Häupl’un ve Viyana SPÖ ör-
gütünün bütün Hıristiyan-
yurtsever güçlere karşı yü-
rüttüğü Avusturya ve Avrupa 
düşmanı politikaya artık 
son verilmesini talep eden 
Strache: „Hıristiyan-Batı mi-
rasımızı korumak ve devam 
ettirmek için Hıristiyan ve 
Avrupalı olarak düşünen bü-
tün insanları bir platformda 
toplanmaya davet ediyoruz. 
Bizim yapacaklarımız belli-
dir!” dedi. 

HABER

FPÖ başkanı Damm-straße’de cami yapılmasına 
karşı protesto önlemlerini destekliyor.

FPÖ STRACHE, ATİB 20. 
VİYANA CAMİSİ’NE ADETA 

DİN SAVAŞI AÇTI

1 NİSAN’DAN İTİBAREN VİZEDE ŞOK GELİŞME
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BAŞYAZI

Av u s t u r y a’d a  Tü r -
kiye’den göç eden 240 
binden fazla insan bu-

lunuyor. Göçten 50 yıla yakın 
zaman geçmesine rağmen ni-
ye önyargılar gittikçe artıyor? 
Avusturya‘da paralel toplum-
lardan hatta‚ paralel evrenler-
den‘  bahsediliyor, şikayet edi-
liyor ve çözüm yanlış kişiler ile 
aranıyor. Yangını çıkaran kun-
dakçı ile ev söndürülür mü? 
Kundakçıdan itfaiye eri olur 
mu? Bizim kravatlı ve kravat-
sız içlerinde Dr. ünvanlı sözde 
aydınlarımız(!) ile güya‚ dan-
tel‘ entegrasyon projelerinden 
ünvan, ün, para ve siyasi ka-
riyet kazanma peşinde değil 
mi? 50 yıl az zaman değil ya-
rım yüzyıl eder. Kendimizi ni-
ye anlatamadık? İnsanlarımız 
barışın dini olan İslam’ı ne ka-
dar anlatabildi? Kendileri aca-
ba kaş yapayım derken göz mü 
çıkardılar. Nerede hata yapıl-
dı? Birbirilerini yiyen, kıska-
nan, ayağını çukura çeken fit-
ne ve fesat hastalığı mı acaba 
bizleri bu hale getirdi?

Bu hata cahil ve okumuş in-
sanlarımızın ruhunu kemirdi 
ve hatta bitirmedi mi? Buna 
dur demek istemez misiniz? 
50 yıldır Avusturya‘da olan 
insanların hala maddi sorun-
ları ve vize problemleri var. 
Bu nasıl iştir? Hiç güçlü bir 
Türk lobisinden duyduğunuz 
oldu mu? Adlarından başın-
da Türk, İşadamı, Demokrat, 
İslam veya başka olan Türk 
dernekleri Türkiye‘den ba-
zı partilerin burada teşki-
latı gibi çalışması ne kadar 
Sivil Toplum Örgüt anlayışı-
na sığıyor. Hile-iyi Şeria bu-
na denmez mi? Kimi kandırı-
yorsunuz?

En başta Avusturyalıları.  
Ancak en büyük sorunumuz 
nedir? Manevi yönden çeki-
len acılar değil mi? Yeni Vatan 
temsilcileri yüzlerce insan-
la Avusturya‘da konuşuyor. 
Bakın çevrenize adı ne olur-
sa olsun her yaşta debresyon, 
panik atak vs. adlı psikolo-
jik rahatsızlıkları olan insan-

larımız gözlemleyin. Bunun 
dışında kendine hafiye ola-
rak gören kişiler de var ara-
mızda. Bunlar çeşitli ünvan-
lar ile ajan gibi çalışıp kendi 
halkından gelen insanları çe-
şitli yerlere  ispiyonluyorlar. 
İnanılmaz ama gerçek. Dost 
gibi gözüken şeytan ruhlu bu 
insanlara dikkat çekmek zo-
rundayız. Buna neden tepki 
göstermiyoruz? Niye kafamızı 
kuma gömüyoruz? 

Toplumumuz genel olarak 
ön yargıyla savaşmıyor mu? 
Cahiller, kadınlara karşı ka-
ba kuvvet kullanılar ve hatta 
namus adı ile analarını, ba-
cılarını ve hanımlarını sokak 
ortasında öldürürler! Kız ço-
cuklarını okutmazlar, kızlarını 
ve oğullarını istemedikleri ki-
şiler ile baskıyla evlendirirler.

İşte önyargılar bunlar.  Diğer 
yandan kravatlı ve kravatsız 
dolandırıcılar var aramızda. 
Bunlar işçi arkadaşlara vize 
ve benzeri problemleri çöze-
cekleri vaadiyle haksız para 
alırlar. Bunu gören insanlar 
neden kafalarını kuma gömer-
ler? Diğer taraftan camiileri 
kullanıp para toplayan bazı 

şirketler olmadı mı? Yıllardır 
gurbetçilerin topladıkları pa-
raları Yimpaş, Kombassan gi-
bi şirketler bir anda buhar et-
medi mi? Gurbetçilerimiz bu 
yüzden bunalıma girmedi 
mi, hatta bazıları canına kıy-
madı mı? Hala bu şirketleri 
ve sistemi utanmadan koru-
yan kişiler var. Karşı çıkanla-
ra şeytanlık yapıp sen „İslam 
karşıtısın veya Müslüman de-
ğilsin“ şeklinde iftira atmıyor-
lar mı? Birde Avusturyalı ga-
zeteler her gün bizi karalıyor. 
Niye tepki yok? Niye kafamızı 
kuma gömüyoruz? 

Gazetelerde Türklerle ilgili çı-
kan haberler genelde şöyle: 
Sokakta, devlet yerlerinden 
veya evlerinde ne oturması-
nı ne gezmesini nede mede-
nice konuşmasını biliyorlar. 

Gürültülüler, temiz değiller 
sarımsak ve soğan kokuyor-
lar. Bakımsızlar. Ne suratla-
rını ne üstlerine medeni in-
san gibi çeki düzen veriyorlar. 
Almanca bilmiyorlar! Diğer 
yandan Die Presse, Krone, Zur 
Zeit, Kurier, Bibder gibi gaze-
telere lütfen dikkatlice bir ba-
kın. Kadınlarımız ve çocukla-
rımız nasıl resim ediliyor nasıl 
anlalıyor. “Gençlerimiz küfür-
faz, cep telefonu garip çalan,  
yolarda yaşlı insanları döven, 
pis kokan  insanlar, “. Peki 
sizler bunu hak ettiniz mi? 
Türkiye’den göç eden uyumlu, 
çalışkan, imanlı insanlarımı-
zın tümüne haksızlık yapılmı-
yor mu? Avusturyalılar bıra-
kın artık Sırp, Hırvat ve diğer 
Balkanlar’dan göç eden yaban-
cılar Türkiye’den göç edenlere  
düşmanlık yapıyorlar. Bunun 
karşısında da içimizden çıkan 
kişiler artık Avusturyalılara 
aşağılık kompleksinden do-
layı kendi toplumu karalıyor. 
Tepki gösteren var mı? Kafamız 
neden kumda hala! 

Peki Türkiye’den göç etmiş in-
sanlar bu saldırıların karşı-
sında ne yapıyor? Şaşkınlar 
elbette. İş takipçiliği yapıyor-
lar. Evet başta kendilerini par-
latıyorlar. Çevrelerine iş, aş 
ve ün kazandırma peşinde-
ler. Kısaca düşmüşük diz bo-
yu! Utanma, arlanma, ders 
çıkarma hiç yok. Aydın diye 
geçinenler peki ne yapıyor. 
Bir mum kadar bile çevreleri-
ni aydınlatamıyorlar. Bunun 
yanısıra kompleksleri içlerin-
deki eziklik duygusuyla deli, 
divane gibi  Avusturya‘da yaşı-
yorlar. Bu duruma dur deme-
nin zamanı gelmedi mi? Siz 
rahatsız değil misiniz? Yoksa 
sizde mi deve kuşu gibi kuma 
gömenlerdensiniz? 

BU KADAR DÜŞMÜŞLÜK SİZİ 
RAHATSIZ ETMİYOR MU?

100. SAYI
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Kutlu Doğum Plat-
formu her yıl ol-
duğu gibi bu yıl 

da  Peygamber efendimi-
zin kutlu doğumunu çe-
şitli etkinliklerle kut-
ladı. Kutlamalar anma 
şeklinde gerçekleştirildi. 
Özellikle camiler ve çeşitli 
derneklerde dualar ve çe-
şitli konuşmalar yapıldı. 
Avusturya genelinde bu-
lunan cami eksenli çeşitli 
kuruluşların organize etti-
ği etkinlikler vatandaşlar 
tarafından çok beyenildi.

Av u s t u r y a’d a  Ku t l u 
Doğum Haftası’nın açılı-
şı 4. Viyana‘da bulunan 
AK salonunda gerçekleş-
tirildi. Ayrıca Kutlu do-
ğum haftasının kutlama-
ları Graz, Wr.Neustadt ve 
St.Pölten‘de de gerçekleş-
tirildi.

Viyana‘da bulunan çe-
şitli camiilerde de Kutlu 
Doğum Haftası ile ilgi-
li çeşitli dini sohbetler 
ve etkinlikler düzenlen-
di. Aşağıda adı yazılı der-
nekler tarafından düzen-
lenen etkinliklerde Hz. 
Muhammet’in hayatıyla 
ilgili geniş bilgiler verildi. 
Anadolu Kültür Merkezi 
(AKM), Avusturya Nur 
Cemaati, Avusturya Türk 
Akademisyenler Merkezi 
( ATA M ) ,  Av u s t u r y a 
T ü r k  F e d e r a s y o n u 
(ATF), Avusturya Türk 
İslam Kültür ve Sosyal 
Ya rd ı m l a ş m a  B i r l iğ i 
( A T İ B ) ,  A v u s t u r y a 
İslam Kültür Merkezleri 
Birliği (UIKZ), Bündnis 
M o s a i k ,  M ü s l ü m a n 
Akademisyenler Birliği 
(MUSAK), Nizam-ı Alem 
Ocakları,  Viyana Din 
Hizmetleri Müşavirliği, 
Viyana İslam Federasyonu 
(WIF), Viyana İslam Lisesi 
(SOLMIT), Viyana Öğrenci 
Derneği (WONDER).

Türkiye’de ise Kutlu Doğum 
Haftası etkinliklerinin açı-
lışı Balıkesir‘de yapıldı. 
Bu törene Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Bardakoğlu 
da katıldı. 

“KUTLU DOĞUM“
COŞKUYLA KUTLANDI
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Olay geçtiğimiz gün-
lerde meydana geldi. 
Avusturya’nın en işlek 

yeri olan Karlplatz’ta bilinme-
yen bir nedenle kavga eden iki 
genç az daha birbirlerini yara-
lıyordı. Fotoğrafta eline bıçak 
alan genç Türk.

Karşısındaki kişiyle önce tartış-
maya başladı. Birbirleriyle iteş-
meye başladılar. Ardından 25 
yaşındaki genç cebinden bir bı-
çak çıkardı. Olay anında oradan 

geçen başka bir Türk kavgayı en-
gelledi. Konuşmaya başlayan iki 
genç ardından sakinleşti. Polisin 
gelmesiyle birlikte iki genç bir 
anda oradan uzaklaştılar. Kendi 
aralarında Almanca konuşan bu 
iki kişinin daha sonradan öğre-
nilen bilgilere göre kendi arala-
rında alacak verecek davasının 
bulunduğu, kavgadan sonra an-
laştıkları öğrenildi. Olay yüzler-
ce kişinin gözlerin önünde oldu. 
Polis yetkilileri, kavga eden kişi-
leri aradıklarını  belirttiler.

Yaklaşık 25 yaşında 
olan bir Türk, 

tanımadığı bir 
kişi ile kavga etti. 

Cebinden çıkardığı 
bıcağı az daha 

sallıyordu!

AZ DAHA CİNAYET İŞLİYORDU!
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FPÖ’nün yüksek oran-
da oy kazanmasından 
sonra Belediye Başkanı 

Michael Häupl’un entegras-
yon konusunu Viyana kent po-
litikasının merkezi haline geti-
receğini düşünenler, başkanın 
basın toplantısında yaptığı 
açıklamalardan sonra yanıl-
dıklarını anladılar.

Michael Häupl Strache’nin ba-
şarısının temel nedeninin, bü-
yük koalisyonun son 18 ayın-
daki kötü yönetim tarzını 
beğenmeyen seçmenlerin ha-
yal kırıklığı olduğunu ileri sür-
dü. Häupl SPÖ’nün Viyana’da 
entegrasyon alanında herhan-
gi bir ihmalini görmediğini 
söyledi. 

Häupl, “Eğer hata yapmışsak, 
bu alanda şimdiye kadar ne-
ler gerçekleştirdiğimizden ve 
neler planladığımızdan yete-
rince söz etmemekle yapmışız-
dır” dedi. Viyana SP başkanı 
bu durumu “yıldırım hızıyla” 
değiştirmek istediğini belirti-
yor. Häupl, alışılagelmiş renkli 
konuşma stiliyle alacakları ön-
lemleri anlatırken, “Sağcı po-
pülistlere şans vermemek için 
bütün sosyal konutları, bütün 
çıraklık işyerlerini, bütün dis-
kotekleri kapı kapı dolaşaca-

ğız” dedi. Häupl’un medyada 
da gittikçe artan yoğunlukla 
halka ulaştırmak istediği me-
saj, Viyana’da entegrasyon ko-
nusunda birçok uygulamanın 
başlamış olduğunu ve somut 
olarak yeni önlemler planlan-
dığı. Bu planların ilkini sonba-
harda yürürlüğe girecek olan 
“Entegrasyon ve yerleşme re-
fakati” adlı proje oluşturuyor. 
Bu proje kapsamında kültür-
lerarası sürtüşmeleri engelle-
mek için göçmenlere şimdiye 
kadarkinden çok  daha yoğun 
biçimde Viyana yaşam tarzı ve 
Viyana kurumları ve işlevleri 
öğretilecek. Buna ek olarak bir 
göçmen komisyonu, entegras-
yon sorunlarına Avusturya ça-
pında çözümler geliştirecek. 

Bir başka önlem ise sosyal 
mesken girişimi. Sosyal mes-
kenlerdeki anlaşmazlıkları çö-
zümlemekle görevli olan bölge 
danışmanlıklarının bütçeleri 
bir süre önce neredeyse iki ka-
tına çıkarıldı; personel sayıları 
üçte bir oranında artırıldı.

Ayrıca, sosyal meskenler-
de eski ve yeni Avusturyalılar 
arasındaki anlaşmazlıkları 
çözümlemek üzere 20 kültür-
lerarası arabulucu tayin edildi. 
Ayrıca birbirini tanımamaktan 

ve birlikte yaşama kuralları-
nı bilmemekten kaynaklanan 
sürtüşmeleri önlemek ama-
cıyla, şimdiden 50 mesken bi-
riminde başlanan yeni uygu-
lamayla, sosyal meskenlere 
taşınan yeni kiracılar sistema-
tik olarak komşularıyla tanıştı-
rılıp kendilerine konut yönet-
meliği anlatılıyor.

Entegrasyon konusunda alı-
nan bir başka önlem ise dil ko-
nusunda; ilkokul kayıtlarının 
öne alınmasıyla, hemen hiç 
Almanca bilmeyen çocukların 
zamanında saptanarak ana 
okullarında gerek dil gerek-
se davranış açısından çevreye 
alışmaları sağlanacak. 

Häupl, Strache’nin FPÖ’sünün 
özellikle gençler arasında bü-
yük ölçüde puan topladığı tes-
pitini “yanlış bir tez” olarak ni-
teledi ve SPÖ’nün Viyana’daki 
genç seçmenler arasında ilk 
sırada bulunduğunu belirtti. 
Yüksek dereceli okullarda da 
herhangi bir sorunları olma-

dığını söyleyen belediye baş-
kanı, ancak özellikle çıraklık 
eğitimi yapan genç erkekler-
de engellerle karşılaştıklarını, 
bu kişilerin Strache’nin basit 
cevaplarına yatkın olduklarını 
sözlerine ekledi. 

Häupl ile FPÖ arasındaki ifa-
deler de gittikçe sertleşiyor. 
FP başkanı Heinz-Christian 
Strache, “Häupl’un sinirleri-
nin iyice bozulduğunun anla-
şıldığını” söyledi. Häupl’un 
neofaşizm ve FPÖ’nün Nazi 
yöntemleri kullanması ko-
nusundaki sözlerini “acı-
nası ve seviyesiz” olduğunu 
belirten Strache’ye cevaben 
Häupl, bu tür ifadeler kul-
landığı iddiasını reddetti. 
Belediye başkan Häupl, FPÖ 
seçmenlerini kötülemediği-
ni, onların son hükümetin 
çalışmalarını beğenmeyen 
ve Viyana’da gereğinden az 
polis olduğu için güvenlik-
lerinden endişe eden “hayal 
kırıklığı seçmenleri” olduğu-
nu ileri sürdü. 

Viyana Belediye Başkanı Michael Häupl’e 
göre Strache’nin başarıları federal hükü-
metin kötü yönetim tarzından ileri geliyor; 
Viyana’nın göçmenler için aldığı önlemler 
halka daha iyi duyurulmalı; FPÖ’ye karşı 
çekimserlik sona eriyor.

“FPÖ NAZİ 
YÖNTEMİ 
KULLANIYOR”

Başkan häupl: 
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Başkan Herbert Tumpel’in, 
“haklı ücret, güvenli iş-
yeri ve daha iyi mes-

lek eğitimi için sesini yüksel-
ten güçlü bir kuruluş” olarak 
tanımladığı  Arbeitskammer 
(AK-İşçi Odası)’nın Viyana’da 
yaklaşık 42.000 Türk üyesi bu-
lunuyor. AK güvenli işyeri, da-
ha iyi mesleki eğitim ve haklı 
ücret için; siyasal alanda hü-
kümet ve resmi daireler nez-
dinde işçiler adına söz hakkı 
sahibi. 

Türkiye’den gelen işçilerin 
Avusturya ekonomisine önem-
li katkıda bulunduğunu söyle-
yen Tumpel, “İşçi Odası ola-

rak biz, Avusturya’da birlikte 
iyi yaşayıp çalışabilmek için 
elimizden geleni yapıyoruz. 
Sonuç olarak hepimiz aynı ge-
mideyiz ve gerçek olan şu ki, 
entegre olmak; işle, mesleki 
eğitimle ve takdirle mümkün 
olabilir,” değerlendirmesi-
ni yapıyor. İşçilerin ekonomik 
krizin ortaya çıkmasında so-
rumluluğu olmadığı halde, 
Endüstri Birliği toplu sözleşme 
görüşmelerinde yüzde sıfır ar-
tışlı bir yıl talep ediyor. Bu ta-
leple, işçilerin bu krizin be-
delini ödemeleri isteniyor. Bu 
tür bir haksızlığı kabul etmesi-
nin söz konusu olmadığını be-
yan eden AK Başkanı Herbert 
Tumpel, “İşçilerin, kesinlikle 
suçlu olmadıkları bir konuda 
bedel ödemelerine olanca gü-
cümle karşı çıkacağım,” diyor.

Gelir artışının olmadığı bir toplu 
sözleşme aslında ekonomi için 

AK, KRİZİN ETKİLERİNE KARŞI SAVAŞIYOR

5-18 Mayıs tarihleri arasında 
yapılacak Arbeitskammer Viyana 
(AK-Viyana İşçi Odası) seçimlerinde 
42.000 Türk üye oy kullanacak.

FOTOGRAF: Christian Fischer
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de olumsuz sayılıyor. “Bu gibi 
kriz dönemlerinde işçilerin ka-
zandıkları her Euro’ya ihtiyaçla-
rı var” tespitini yapan Tumpel, 
ayrıca ancak alışveriş yapma-
ya yeterli bir kazanç sağlayabi-
len işçilerin ekonomiyi ayak-
ta tutabileceklerini söylüyor. 
İşçilerin çoğuna gelir vergisi in-
dirimi daha şimdiden, en geç 
Mayıs ayında ödenecek. “Bu ko-
nuda gerekli girişimleri yaptım 
ve amaçladığım sonuca ulaştım. 
Böylece işçilerin eline daha çok 
para geçecek, alım güçleri yük-
selecek” diyen Tumpel, bu du-
rumun hem çalışanlar açısın-
dan olumlu, hem de ekonomi 
çarkının döndürülmesi için ge-
rekli olduğunu ifade ediyor. 

Bu dönemde her işyeri için sa-
vaşmanın büyük önem taşıdı-
ğını vurgulayan Tumpel, dev-
letin de örneğin yeni yolların 
yapımına veya okulların geniş-
letilmesine hızla yatırım yap-
masını talep ediyor. “Böylece,” 
diyor Tumpel, “şirketler yeni 
ihaleler alacak ve aynı zaman-

da işyerleri garantilenecek.” İş 
arayan meslektaşlarının beş-
te birinin Avusturya vatanda-
şı olmadığını belirten Tumpel, 
AMS’in Avusturya’ya göç etmiş 
olan kişileri hedef alan özel ön-

lemler alması gerektiğinin altı-
nı çiziyor. Mesleki eğitim ve ara-
cılık önlemleri de bu istekler 
arasında yer alıyor. AK ayrıca, 
göçmenlerin uygun iş bulabil-
meleri için ihtiyaç duydukları 
kursların açılmasını talep edi-
yor; örneğin Türkçe yapılacak 
forklift kursları ve iş arayışın-
da daha geniş destek bu talep-

lerden bazıları.  şletmelerde 
çıraklık yeri bulamayan genç-
lerin çoğunun Türk ailelerin 
çocukları olduğunu ifade eden 
Tumpel, İşçi Odası’nın sosyal 
işbirliği ortaklarıyla Gençlik 

Çalışma paketini hazırladığı-
nı belirtiyor. Bu girişimle iş-
letme üstü düzeyde 15.000 çı-
raklık kadrosu oluşturulacak. 
Özellikle Türk gençlerinin bu 
şekilde iyi bir mesleki öğrenim 
şansının artırılması öngörülü-
yor.  AK, şefiyle sorun yaşayan 
veya gelir vergisi hesabı hatalı 
yapılmış işçilere de yol göstere-

rek destek oluyor. Sadece 2008 
yılında AK, telefonla veya kişi-
sel görüşmelerle 380.000 des-
tek ve yardım hizmeti sunmuş. 
Özellikle iş hukuku konusunda 
birçok Türk üyesine yardımcı 
olan AK, ücretlerini zamanın-
da ödemeyen işverenlere kar-
şı açılan davaların yarısını göç-
men üyeleri adına yürütüyor. 

İşçi Odası olarak Türk üyele-
ri için iş hukuku konusunda 
fikir vermek ve destek olmak 
üzere kapılarını açık tutmakla 
kalmayıp çok sayıda Türk der-
neğiyle doğrudan temasta bu-
lunduklarını söyleyen Tumpel, 
Maliye bakanlığından nasıl pa-
ra geri alınabileceği veya anne 
babaların çocuklarına meslek 
seçiminde nasıl destek olabi-
lecekleri gibi konularda veri-
len desteği etkinliklerine ör-
nek olarak veriyor. Tumpel, 
çocukların geleceğinin üzerin-
de önemle durdukları konu-
ların başında geldiğini ifade 
ederek konuya verdikleri be-
lirtiyor.

Başkan Herbert Tumpel, 
Yeni Vatan Gazetesi’nin 

inceledi ve tüm 
okuyucularımıza sevgi 

ve saygılarını sundu. 
Tumpel  tüm oy 

 kullanma hakkı olanları 
Demokratik haklarından 

mutlaka yararlanmaya 
davet etti.  

FOTOGRAF: Christian Fischer

FOTOGRAF: Peter Rigaud
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Dubai‘de, bir Çe-
çen‘ in  vurula-
rak öldürüldüğü 

bildirildi. Dubai Polis 
Müdürü Dahi Halfan, 
1973 doğumlu Süleyman 
Madov adlı Çeçen‘in öl-
dürülme biçiminin sui-
kasta benzediğini belir-
terek, yaşadığı binanın 
parkında öldürülen 
Madov‘un yakından iz-
lendiğini söyledi.

Körfez bölgesinin tu-
rizm ve ticaret merke-
zi Dubai‘de işlenen ci-
nayetten sonra Halfan 
ve diğer üst düzey po-
lis yetkilerinin olay ye-
rine gittikleri bildirildi. 
Dubai‘de nadiren şiddet 
suçu işleniyor.

Son 6 ayda kimileri 
Çeçenistan‘da Rus güç-
lerine karşı savaştığı bil-
dirilen Çeçen sürgünler-
den 3‘ü İstanbul, 1‘i ise 
Viyana‘da suikasta kur-
ban gitmişti. 

ÇEÇENLER 
TEK TEK 

ÖLDÜRÜLÜYOR

Haber Ajansı AP’de yer 
alan haberde, „Merkezi 
İstanbul’da bulunan 

ve Pegasus’a sahip olan Esas, 
Air Berlin’de yüzde 15.3 ora-
nında hisse alacak“ denil-
di. Anlaşmanın, Almanya’nın 
Rekabet Kurulu’nun onayını 
beklediği belirtildi. Air Berlin, 
satılacak olan yüzde 15.3’lük 
hissenin bedelini açıklamadı. 
Air Berlin, anlaşma tamam-
landığında Esas’ın yönetim 
kurulunda, yönetimde görev 
almayan yönetim kurulu üye-
siyle temsil edileceğini bildir-
di. Air Berlin, geçen hafta ise 
Alman seyahat acentesi TUI 
Travel’a şirketin hisselerinin 
yüde 19.9’unu satmıştı.

TÜRKİYE İKİNCİSİ

1990’da kurulan Pegasus, 
2005’ yılında Esas Holding 
tarafından satın alınmıştı. 
Esas Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Pegasus Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Sabancı, 
geçtiğimiz günlerde Berlin’de 
düzenlediği basın toplan-
tısında 2005 ile 2008 yılla-
rı arasında Pegasus’un yüz-
de 43 oranında büyüdüğünü 
belirtti. Türkiye’de THY’den 
sonra yüzde 16 pazar pa-
yı oranıyla ikinci sırada yer 
aldıklarına ve günümüzde 
Türkiye’de 16 merkeze uçtuk-
larına dikkat çeken Sabancı, 
’’2015 yılına kadar toplam 
1.8 milyar dolar tutarında 
20 adet uçak alacağız’’ dedi. 
Pegasus Ankara, İstanbul, 
İzmir, Antalya, Kayseri ve 
Lefkoşa’dan İstanbul ak-
tarmalı olarak Almanya’da 
9 noktaya uçuyor. Haftada 
49 olan sefer sayısının 19’u 
Antalya ve Almanya, 30 se-
fer de Türkiye’deki diğer mer-
kezlerle Almanya arasında 
yapılıyor. Pegasus, Almanya 
ile Türkiye arasındaki sefer-
leri bu yıl 1 Temmuz’dan iti-
baren yaklaşık yüzde 50 ora-

nında artırmayı hedefliyor. 
Almanya’ya 2008’de 400 bi-
nin üzerinde yolcu taşıdık-
larını, uçuş sayısının da 3 
bin 200 olduğunu belirten 
Pegasus yetkilileri 2007’ye 
göre bunun yaklaşık yüzde 
30’luk bir artış olduğunu söy-
ledi. Pegasus Avrupa’da ayrı-
ca Londra-Stansted, Viyana, 
Amsterdam,  Eindhoven, 
Kopenhag ve Zürih havaalan-
larına da uçuyor.

PEGASUS AB’Lİ 
HAVAYOLU ARIYORDU

ESAS Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Pegasus Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Sabancı, 
yabancı bir havayolu şirketi al-
mak konusundaki isteklerini 
yaklaşık 2 yıldır dile getiriyor. 
Sabancı, 2 yıl önce basına yap-
tığı bir açıklamada, alacakları 
ya da ortak olacakları şirketin 
Avrupa Birliği’ne ait olmasına 
dikkat edeceklerini anlatmıştı. 

Pegasus, Almanya’nın 
ikinci büyük havayolu 
Air Berlin’in yüzde 
15’ini alıyor

Almanya’nın ikinci 
büyük havayolu şir-
keti Air Berlin, Esas 
Holding’in şirkette azın-
lık hisselerini almayı 
planladığını açıkladı.  
Uçal Dalgıç (yanda) 
Pegasus’un önemli bir 
havayolu şirketi olduğu-
nu da söyledi.
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VİYANA BİZE ÇOK 
ŞEY KAZANDIRDI.
BİZDE VİYANA’YA 
ÇOK ŞEY VERDİK!

Bu günlerde 70 yaşına giren Halil Aktop isimli emekli 
1964 yılında Avusturya’ya geldi. İlk olarak Baden’de bir 
firmada çalışan Aktop, Avusturya’ya ilk geldiği yılda bir 

tekstil firmasında çalıştığını söyledi. O yıllarda aynı firmada 33 
Türk’ün çalıştığını söyleyen Aktop, “Bizden önce Viyana’ya ve 
Baden’e gelen arkadaşlarımız vardı. Bu arkadaşlar daha sonra 
Almanya gibi farklı ülkelere gittiler. Bizden sonra 1980’li yılla-
ra kadar binlerce Türk Avusturya’ya geldi. 

Ben Adanalıyım. Ancak Avusturya’ya İstanbul’dan geldim.  
Bizim geldiğimiz yıllarda gerçekten büyük zorluklar vardı. 
Bu zorluklar barınma ve gıdayla ilgiydi. O yıllarda Türkler’in 
işlerlerinin bu kadar artacağı, her köşe başında Türkiye’den 
arkadaşlarımızın iş yerlerinin olacağını hayal bile edemez-
dik. Çalışıp biraz para kazanır Türkiye’ye döneriz diyorduk. 
Ancak çoğuları burada kaldı. Almanya’ya Viyana’dan Türk 
işçi göçü oldu. Bende diğer arkadaşlar gibi gittim. Yaklaşık 
bir ay kaldım. Olmadı döndüm Avusturya’ya. 

O yıllarda iş ve para çoktu. Türkler’in işsiz kalması sözko-
nusu değildi. Herkes birşeyler yapıyordu. Günümüzde iş-
sizlik artı. Geçinmek eskisine göre zorlaştı” diye konuştu. 
Halil Aktop, Avusturya’ya göç etmeye başladıkları yıllar-
da herkesin işçi olduğunu da sözlerine ekledi. Aktop, “O 
yıllarda okumuş Türk görmek şimdiki kadar kolay değildi. 
İnsanlar eğitimsiz olarak buraya geldiler” dedi.

Halil AKTOP

“Avusturya’ya 
gelen ilk kafile-

nin hepsi emekli 
oldu.” Bu söz-
ler 1964 yılında 

Avusturya’ya gelen 
Halil Aktop’a ait. 

Aktop, bu günlerde 
emekliliğinin tadını 

çıkarıyor.
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1970 yılların başında Viyana’ya gelen Türk işçileri, özellikle geçmişte Türkler’in çalış-
kanlıklarıyla tanındıklarını söylediler. Ancak şimdiki gençlerin günümüzde fabrikalar-
da çalışmak yerine kendi işyerlerini kurmak istediklerini de sözlerine eklediler.
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Viyana’da 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlama prog-

ramı coşkuyla kutlandı. 23 
Nisan için çeşitli dernek ve ku-
ruluşlar özel hazırlıklar yaptı-
lar. Vatandaşlar, bu tür resmi 
bayramlara gereken önemin 
verilmesini istedi.

23 NİSAN’IN ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı, günümüz-
de uluslararası en üst düzey-
de kutlanmaktadır. 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı, 23 Nisan 1935 yılın-
dan itibaren kutlanan, Türkiye 
Cumhuriyeti‘nin millî bayra-
mıdır. 23 Nisan 1920 yılında 
TBMM‘nin açılışının birinci 
yılında kutlanmaya başlanan 
Hakimiyet-i Milliye bayramı 
ile Himaye-i Etfal Cemiyeti‘nin 
23-30 Nisan‘ı Çocuk Haftası ve 
haftanın ilk gününü de çocuk 
bayramı ilan ettiği 1935‘den 
itibaren kutlanmaya başla-
nan bayramdır. Bu iki bayram 
23 Nisan 1935 yılında 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı adı altında bir ara-
ya getirilmiştir. Hakimiyet-
i Milliye bayramı , Türkiye 
Cumhuriyeti‘nin kuruluşunu 
gerçekleştiren TBMM‘nin açılı-
şını kutlamak amacını taşırken 
; Çocuk bayramı savaş sırasın-
da yetim ve öksüz kalan yok-
sul çocukların bir bahar şen-

liği ortamında sevindirmek 
amacını taşımakta idi. Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu, 
UNESCO‘nun 1979‘u Çocuk 
Yılı olarak duyurmasının ar-
dından, Uluslararası 23 Nisan 
Çocuk Şenliği‘ni başlatarak, 
bayramı uluslararası düzeye 
taşımıştır. Ayrıca Türkiye’nin 
bir çok elçilik ve konsoloslu-

ğunda da bu bayram törenle 
kutlanır. Kutlamalara özellik-
le çocuklar  davet edilir.

Türkiye’de ise önemli devlet ku-
ruluşlarının başlarına özellikle 
bir günlüğüne çocuklar geçer. 
Bu her ne kadar temsili bir tören 
olsada devlet kademesinde ço-
cuklara verilen önemi gösterir.

Viyana’da 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
coşkuyla kutlandı.

23 NİSAN AVUSTURYA’DA KUTLANDI
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Türk gençleri kış aylarının 
bitimiyle birlikte yine sa-
halara çıktılar. Yaşları 9 

ile 14 arasında değişen genç-
ler özellikle haftasonlarında 
Margareten Gürtel’de bulunan 
belediye parkında biraraya ge-
liyorlar. Bu parkta top oyna-
mak yasak olmasına karşın 
Türk gençleri başka uygun bir 
alanın olmadığını söylüyorlar. 
Çocukluğundan beri futbol oy-

nadığını söyleyen 15 yaşındaki 
Mustafa Telli, “Bir çok arkada-
şımızla birlikte okulların kapa-
masını fırsat bildik. Bu yüzden 
kışlık kıyafetlerimizi atarak 
formalarımızı giydik. Şu aylar-
da havalar güzel. Çok iyi futbol 
oynayabiliyoruz. Mayıs ayının 
ortasına kadar oynarız. Ondan 
sonra havalar çok ısınıyor. Ve 
havalar çok boğucu oluyor. 
Babam çocukken Türkiye’de 

mahalle aralarında futbol oy-
narmış. Bana sürekli bunu an-
latıyor. Aslında aramızda çok 
iyi futbol oynayabilen arkadaş-
larımız var. Bunların spor ku-
lüplerine gitmesi lazım. Yani 
aramızdan büyük futbolcular  
yetişebilir. Özellikle Türk si-
yasetçileri de Türk gençleri-
ne sahip olmalarını istiyorum. 
Türkiye’de belediyeler gençle-
re forma ve futbol topu dağıtı-

yorlar. Avusturya futbolda çok 
başarılı bir ülke değil. Ancak 
Türkiye’nin başarıları ortada” 
diye konuştu.

SPOR ÇOK ÖNEMLİ
Avusturya liginde oynayan 
bir çok futbolcumuz olduğu-
nu söyleyen Telli, Türk anne 
ve babalardan çocuklarının 
sporla ilgilenmeleri için öneri 
de de bulundu.

TÜRK GENÇLERİNİN 
FUTBOL SEVGİSİ

Margareten Gürtel U4 metro durağının çıkışındaki park gençlerin futbol oynama merkezi haline 
geldi. Türk gençleri, havaların ısınmasıyla birlikte tatil günlerinde maç yapıyorlar,
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Ben Viyanalı bir Türk-
’üm! İşte 40 yıllık bir 
onurun, güzelliğin 

göstergesi  olan mektubu 
100. Sayımızın gururu ola-
rak yayınlıyoruz. Bu ülkeye 
kattığımız binlerce değer var. 
Atalarımız kuşattılar, biz ise 
bu ülkeye hizmet için geldik.  
Viyana’ya ilk geldiğim yıl-
larda çok zorluk çekmiştim. 
Öyle ki insanların konuşma-
larını anlamıyor, yolumu bile 
bulmada zorluk çekiyordum. 
Ama her geçen gün Türkler, 
şehri tanımaya başladılar. 

Ve şimdi her köşede bir Türk 
dükkanı, sokaklarında Türk-
çe konuşulan bir memleket 
haline geldi bu şehir. Ben 
artık Viyanalıyım! Bu şehrin 
her köşesinde bana ait bir şey 
var. Ben Avusturyalı değilim 
ancak bir Avusturyalı’dan 
daha fazla bu ülkeyi seviyo-
rum. Türkler’in bu şehre ne-
ler kazandırdıklarını biliyo-
rum. 40 yıl önce geldim bu 
şehre. İlk geldiğim yıllarda 

konuk ve barınma sorunla-
rımız vardı. Barınma derken 
şunu demek istiyorum! 30-40 
metrede 8-10 kişi kalıyorduk. 
Yani zor günler geçirdik. Ev-
lerde tuvalet yoktu. İnsan-
lar ortak alanlarda temizlik 
ihtiyaçlarını gideriyorlardı. 
Biz Türkiye’nin herhangi bir 
yerinden geldik. Her geldi-
ğimiz evin içinde tuvalet ve 
banyo vardı. Ancak yeni bir 
kültürle tanışmanın şokunu 
yaşadık ilk yıllarda. Sonra 
kaldığımız evlere temizlik ve 
ihtiyaçlarımızı karşılayacak 
yerler yapmaya başladık. 
İnşaat ustaları, sıhhı tesisat-
çılar, kalorifer ustaları vardı 
aramızda. Önce şehri yeni-
ledik. Yollarını, kuyularını 
ve sokaklarını onardık bu 
şehrin. Akşamları ise kendi 

kaldığımız mahalleri de el-
den geçirdik.

Katkımız çok oldu. İster ina-
nın ister inanmayın. Ben ilk 
geldiğim yıllarda opera ve 
çevresini düzenleme işlerin-
de çalıştım. Hala bakıyorum 
aynı işlerde Türk arkadaşla-
rımız çalışıyor. Ama Türkler 
burada işçi olarak kalmadı. 
Her geçen gün yeni işlere 
başladık. Ve bu işler öyle 
büyüdü ki... Şimdi hemen 
hemen her meslek dalında 
bir Türk’ü bulabilirsiniz. Bu 
gelişim değil midir? Yani 
işçiydik, şimdi şehrin kal-
bi olduk. Benim fikirlerime 
katılmayabilirsiniz. Ancak 
herkesten benzer konuş-
maları duyabirsiniz. Ancak 
Avusturya’ya geldiğimiz yıl-

larda din ve İslam’la ilgili çe-
şitli eksikliklerin olduğunu 
gördük. Yani Cuma günlerin-
de namaz kılabileceğimiz bir 
yer bile yoktu. Türkiye’den 
bu konuda destek istedik. 
Ancak destek ve diyanet iş-
lere el atıncaya kadar bir 
çok dernekler kuruldu. Ve 
artık dini gereksinimlerimizi 
bile yapabilecek bir çok alan 
bulunuyordu. Ardından di-
yanetin gelmesiyle birlikte 
güçümüz arttı.

Artık sokaklarda siyah kafalı 
ve rengi ve bakışları farklı olan 
Türkler vardı. Kültüren gerek-
sinimler gereği insanlar bizim 
yediğimiz yemekleri merak 
ettiler. Biz onlardan şinitseli 
öğrendik, onlar bizden döne-
ri. Güzel bir uyum oldu. Za-
manla döner Bulgaristan’dan 
İngiltere’ye kadar dağıldı. 
Şimdilerde İstanbul’un en 
güzel restorantlarında şinit-
seli görmeniz mümkün.  Kül-
tür gelişti, insanlar ayran ve 
Türk yemekleriyle tanıştılar. 

İÇİMİZDEKİ FARKLI 
VİYANALI TÜRKLER

Avusturya’ya Türkler bundan yak-
laşık 40 yıl önce geldi. Son 40 yılda 

Avusturya’nın ekonomisi ve kültürüne 
de bir çok şey kazandırdık.
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TÜRK HAVA 
YOLLARI 

ÇALIŞANLARI 
AVUSTURYA’NIN 
EN İYİLERİNDEN



“TÜRKLERİN 
AVUSTURYADAKİ 

BAŞARILARI 
KİMSE TARAFINDA 
YATSINAMAYACAK 

DÜZEYDEDİR”
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Ve bir kaç küçük restorant 
artık şehrin önemli bir par-
çası haline geldi. Şehrin her 
yerinde Yeniçeriler’i görmek 
mümkün! Birinci Viyana’da 
bulunan büyük kilisenin 
doğu kapısında bir heykel 
var. Bu heykel İkinci Viyana 

Kuşatması’nı kazanan Hiris-
tiyanları temsil ediyor. Dini 
liderin elinde hacıyla birlik-
te yürürken bir Yeniçeri’nin 
üzerinden geçiyor. Yani ayak-
lar altındaki yeniçeri! Ne ya-
palım kaybettik nasılsa bu 
savaşı. Ama şimdi dostluk 

var. Bazı partiler Türkler üze-
rinden siyaset yapıyor. Ben 
gururlu bir insanım.  Elimden 
geldiği kadar Türkiye’den göç 
etmiş insanların haklarını sa-
vunmaya çalışıyorum. Şimdi 
bu ülkede binlerce Avustur-
ya vatandaşı olmuş Türk var. 

Büyük şirketlerde yönetici 
olmuş, partilerde en üst dü-
zeye gelmiş insanlarımız var. 
Şairlerimiz, yazarlarımız ile 
halkımızın gücü ortada. Son 
olarak Şair Attillas Yalçın 
Tülü’nün yazdığı şiirler  lüf-
fen internetten okuyun!
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ŞUANDA BİR ÇOK 
TÜRK YEMEĞİ 
AVUSTURYA 

MUTFAĞI ARASINA 
GİRMİŞ DURUMDA. 

AHÇILARIMIZ EN 
GÜZEL YEMEKLERİ 

DÜNYAYA 
TANITIYORLAR.
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“YORULMADAN 
SIKILMADAN 

YILLARCA ÇALIŞTIK. 
GÜNÜMÜZDE 
BİR ÇOK TÜRK 

AVUSTURYA’NIN 
EN ÖNEMLİ 

KURUMLARINDA 
GÖREV YAPIYOR”
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So n u n d a  Tü r k  a s ı l -
lı taksici galip geldi 
ve 87 yaşındaki yolcu-

su Profesör Nermin Abadan 
Unat’ın arkasından seslen-
di:  „Türkiye için Avrupa 
Birliği’ne katkım olsun!“

Linz, 2009 yılı Avrupa kül-
tür  başkenti .  Avusturya 
Cumhurbaşkanı  tar af ın-

dan açılışı yapılan Extra 
Europa diye bir sempozyum 
düzenleyip, AB dışı üç ül-
keden, Türkiye, İsviçre ve 
Norveç’ten konuşmacı davet 
etmişler. Avusturya yüzde 5 
ile AB üyeliğimizi en az des-
tekleyen ülke. 

A k ş a m  o t e l i n  b a r ı n d a 
Avusturyalı bir gazeteciye 
neden Türkleri istemedikle-
rini soruyorum. Ülkesindeki 
500 bin Türk’ün uyum soru-
nu yaşadığını, yaşam tarzla-
rının uymadığını anlatıyor. 

Önce ona orada 500 bin de-
ğil 220 bin Türk olduğunu, 

yarısının da Avusturya va-
tandaşlığına geçtiğini söy-
lüyorum, ama bana pek 
inanmıyor. Belçika’da da, 
Hollanda’da da Türklerin 
olduğunu ama hiçbir yerde 
yüzde 5 gibi bir oran olmadı-
ğını, her 100 Yunanlıdan hiç 
olmazsa 24’ünün Türkiye’yi 
AB’de görmek istediğini söy-
leyince biraz şaşırdığını his-

sediyorum. Avusturya’da 
Türk imajı denilen sorun ta-
mamen siyasetçilerden kay-
naklanıyor. Viyana kuşat-
masıyla da bir ilgisi yok. 
2002’de yapılan kamuoyu 
araştırmalarında Türklerin 
AB üyeliğine verilen destek 
(yüzde 32) ile Hırvatistan’a 
verilen (yüzde 34)  nere -
deyse aynı. Aradan sade-
ce üç yıl geçiyor, Türkiye’ye 
destek yüzde 10’a inerken 
Hırvatistan’ınki yüzde 55’e 
çıkıyor.

İki arada bir derede ne oluyor 
diye sorunca ortaya çıkan re-
sim şu: 2004’te Avusturya’da 

sağcı partiler iktidar olu-
yor. Aşırı sağcı iktidar ortağı 
Haider o güne kadar Türkiye 
aleyhinde ağzına ne gelir-
se söylemişken çark ediyor. 
Hükümet politikası olarak 
karşı tavır almaktan vazge-
çiyorlar.

İşte tam da bu noktada sos-
yal demokratlar oy uğruna 

Türkiye’yi satmakta mahzur 
görmüyorlar. Türkiye kar-
şıtı kampanya yapıyorlar. 
Kısa bir süre sonra Haider 
de zaten fikir değiştiriyor. 
Avusturya’da Türkiye’yi sa-
vunan kimse kalmıyor. 

Avusturya, Almanya ya da 
başka bir ülke... Türk olan 
her yerde asimile olan se-
viliyor, kibarca entegras-
yon isteniyor. Bugünkü çağ-
da bu ne kadar mümkün? 
Avrupa’ya Türk göçünü da-
ha 1960’larda inceleme -
ye başlayan Prof. Abadan 
Unat’a göre, teknoloji ça-
ğında göçmenlerin ülkele-

rinden kopmaları mümkün 
değil. Ne tam olarak oralı ne 
tam olarak Türkler. Ve on-
ların artık ayrı ve farklı bir 
kimlikleri var.

Ayhan Kaya gibi genç araş-
tırmacılar buna „transnas-
yonal-ulusötesi kimlik“ di-
yorlar. Sayıları her geçen 
gün artan „Eurotürk“ler işte 

bu üçüncü kimliğin sahiple-
ri. İnsanlara kimlik giydirir-
ken en demokratik ve insa-
ni kabul de bu olmalı. Göçün 
yarattığı üçüncü kimlikle ba-
rışık olmak gerekiyor. 

On dört yaşına kadar Türkçe 
bilmeyen, Viyana doğumlu, 
Atatürk Türkiyesi’ni 1936’da 
vatan olarak benimsemiş 
Prof. Nermin Abadan Unat’ın 
parasını almayan Eurotürk 
taksi şoförü arkasından ba-
ğırıyor: „AB’ye katkım ol-
sun...“ 

Zaman akıyor, kimlikler de-
ğişiyor...

LINZ ONU Linz’de, taksiden inerken gördüm, ille de yol parasını ödemek 
istiyor, taksi şoförü ise Nuh diyor peygamber demiyordu.

Ulusötesi kimlikler-LİNZ



�� HABER Yeni VATAN
NİSAN 2009 SAYI 100

Bozkurt Avusturya’da 
doğmuş ve gelecek için 
kesin planları var: “Ne 

olursa olsun, liseyi bitirmek 
istiyorum, hem de üstün de-
receyle. Ondan sonra yüksek 
öğrenim yapmayı amaçlıyo-
rum. Psikoloji veya sosyoloji 
okumayı düşünüyorum,” di-
yor. 17 yaşındaki ve not orta-
laması 1,0 olan üstün başarılı 
öğrenci, iki yıl süreyle voley-
bol takımının kaptanlığını 
yapmış, kendinden küçük sı-
nıflardakilere yardımcı ders 
veriyor ve okulun sağlık ko-
lunda görev yapıyor. Türkçe, 
Almanca, İngilizce, Fransızca 
ve Rusça bilen Bozkurt, ayrı-
ca okulda Latince de okumuş. 
Tatlı dilli ve özgüveni tam bir 
genç kız olan Sahire Bozkurt, 
START töreninde bir konuş-
ma da yaptı. 

Bir diğer Türk öğrenci, 17 
yaşındaki  Ferhat Özbay, 
Museumsquartier’de yapı-
lan START törenine önemli 
bir katkıda bulundu: Törenin 
müzikli açılışında saz ça-
larak, aralarında siyaset ve 
ekonominin ünlü isimleri-
nin de bulunduğu davetli-
lerinin hayranlığını kazan-
dı. Ferhat Türk kültürüne 
ilgi duyuyor ve Türkçe şiir-
ler yazıyor. Sanat ve yaban-
cı dil alanındaki yetenekleri 
nedeniyle START programı-
na kabul edilen Ferhat Özbay 
Türkçe, Almanca ve İngilizce 
bilgisinin yanı sıra Fransızca 
ve Arapça öğreniyor. 

EĞİTİM YARDIMI, DİZÜSTÜ
BİLGİSAYAR VE İNTERNET 

Sahire Bozkurt ve Ferhat Özbay 
gibi lise veya lise düzeyindeki 
meslek okulu öğrencisi olan 12 
genç START-Viyana bursu al-
maya hak kazandı. Bu öğren-
ciler, okullarında üstün başarı 
gösteren ve geniş çapta sos-
yal sorumluluk üstlenen yüz 
aday arasından seçildi.  Sıkı 

bir elemeden sonra saptanan 
bursiyerler ayda 100 Euro’luk 
eğitim yardımı ve internet bağ-
lantılı birer dizüstü bilgisayar-
la destekleniyor. Burslu öğren-
ciler ayrıca meslek eğitimi ve 
yüksek öğrenim konusunda 
bilgilendirilecek, seminer ve 

gezilere katılacak ve staj yeri 
arayışında destek görecekler. 
Ekonomi kuruluşlarıyla iliş-
ki ve daha önce burs almış ki-
şiler arasında bir bilgi ağı ku-
rulması da verilecek hizmetin 
diğer parçalarını oluşturuyor.  
Ailenin okul etkinliklerini veya 

dil öğrenme gezilerini karşıla-
yamaması gibi hallerde START 
programı masrafların bir bölü-
münü üstlenecek. 

MADDI YARDIM

17 yaşındaki Sherko-Lew 
Asinger, “Yabancı dil bilgimi 
geliştirmek için ya İskoçya’ya, 
ya da İtalya’ya gitmem söz ko-
nusuydu. START bursu saye-
sinde İtalya gezisi masrafları-
mın üçte ikisini biriktirebildim, 
böylece maddi açıdan her-
hangi bir sorunla karşılaşma-

Kamu yararına çalışan CRESPO vakfının START 
bursları, düzenlenen bir törenle göçmen ailelerin 
üstün yetenekli çocuklarına verildi. Türk ailele-
rin lise öğrencisi çocuklarından birçoğu da burs 
almaktan mutluluk duydu. 

üstün Yeteneklİ Örnek genÇlerİmİzle
GURUR DUYDUK!

SEFA DOGAN ist mit 15 Jahren einer 
der jüngsten START-Stipendiaten, hier 

zeigt er seine Stipendiums-Urkunde. Er 
war Chefredakteur der Schülerzeitung. 
START-Hilfe: 12 Zuwandererkinder erh-

alten Begabten-Stipendien. 
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dım,” diyerek sevincini dile ge-
tiriyor. Avusturya’da doğmuş, 
babası Kürt, annesi Ukrayna 
asıllı Asinger henüz beş yaşın-
dayken –daha o yaşta aritmeti-
ği çok iyiymiş ve iki haneli sa-
yıları toplayabiliyormuş– okula 
başlamış. Şu anda “Business 
Academy Donaustadt” ticaret 
okulunun dördüncü sınıf öğren-
cisi olan Sherko-Lew’i öğretme-
ni şu sözlerle tanımlıyor:”Her 
yeniliğe karşı açık fikirliliği ve 
öğrenme isteğiyle, sınıfın en 
genci olduğu halde daha şim-
diden, okulun verdiklerinin çok 
dışına taşan geniş bir bilgi yel-
pazesine sahip.” 

43 GÖÇMEN AİLE  
YARARLANDI

START-Viyana, bugüne ka-
dar göçmen ailelerden ge-
len 43 genç öğrenciye des-
tek sağladı. Mart sonunda 
yapılan törende bu gruba on 
iki yeni öğrenci daha katıl-
dı. Öğrencilere burs sertifika-
ları, START-Viyana kurucusu 
Ulrike Crespo, Orta Öğrenim 
kurumu müdürü Susanne 
Brandsteidl ve Viyana Ticaret 
Odası Başkanı Brigitte Jank 
tarafından verildi.

START-Viyana’nın kurucula-
rından Crespo Vakfı başkanı 
Ulrike Crespo, törende yapığı 
konuşmada: “Crespo Vakfı’nın 
amacı, insanları güçlendirmek-
tir, biz göçmen ailelerin çocuk-
larına eğitimleri süresince des-
tek olmak istiyoruz. START’ın 
amacı budur. START’la enteg-
rasyona bir kimlik veriyoruz ve 
bursiyerler gençlere örnek ola-

rak önemli işlevler üstleniyor. 
Daha bugünden, çalışma azim-
leri, sosyal sorumlulukları ve 
kültürlerarası yetenekleriy-
le gelecekte Avusturya toplu-
muna vazgeçilmez bir katkıda 
bulunmak istediklerini ve bu-
lunacaklarını gösteriyorlar,“ 
dedi. Viyana Ticaret Odası baş-
kanı Brigitte Jank da göçmen 
ailelerden gelen gençlerin po-
tansiyelini desteklemenin ülke 
içi ekonominin çıkarı doğrul-
tusunda olduğunu belirtti ve 
“Gittikçe sertleşen uluslarara-
sı rekabet ortamında uzmanlık 
bilgisinin yanında kültürlera-
rası yeterliğin önemi de belir-
leyici olmaktadır,” dedi.

Karin Hey
Crespo Vakfı 
Genel Müdürü
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BzR. Ing. Mustafa İşçel, 
Viyana Belediyesi ta-
rafından ücretsiz hale 

getiren Gratis Kindergarten 
Projesi’nin kendi partisine ait 
olduğunu iddia etti. 

Mustafa İşçel, “Çocuk yuva-
larının ücretsiz olmasını en 
çok biz  istedik. Biz ÖVP ola-
rak 2002 yılından beri çocuk 
yuvalarının ücretsiz olma-
sı için meclise 13 kanun tek-
lifi verdik. Bizde 2005 yılında 
belediye seçimlerinde, seçim 
kampanyamızda çocuk yu-
valarının bedava olması için 
girişimde bulunduk. Hatta 
Mustafa İşçel olarak ücret-
siz cocuk yuvası kampanya-
mızda sizlerin vermis olduğu 

destekle 6000 üzeri imza top-
lamıştım” dedi.

Çalışmalarının hızla sürdüğü-
nü söyleyen İşçel, “Partim ta-
rafından taktirle karşılandı ve 
halkın isteği doğrultusunda 
olduğumuzu kanıtlamıştık. 
Viyana’da 21 binin üzerinde 
imza toplayarak olayı halka 
mal ettik. Çalışmalarımız hız-
la devam ediyor. Bilindigi gibi 
SPÖ Viyana’da tek başına ikti-
darda. Yıllarca desteklemedi-
ler şimdi de seçim malzemesi 
olarak kullanmak istiyorlar! 
Bu konu seçim malzemesi ol-
mamasıl lazım. Zaten bizde 
bunu halk için gerçekleştiril-
mesini istemiştik. Önemli bir 
çalışma!” diye konuştu. 

BU PROJE 
ASLINDA 
BİZİMDİ

10.cu Bölge Meclis 
üyesi ÖVP BzR.Ing. 
Mustafa İşçel, çocuk 
yuvalarının ücretsiz 
olmasıyla ilgili bir 
bildiri yayınladı. 
İşçel, “Bu  proje 
halk için yararlı bir 
projedir. Biz 2005 
yılında uygulamanın 
yapılabilmesi için 
imza kampanyası 
başlatmıştık” dedi. Mustafa İşçel

Avrupa’da yaşayan ve 
sayıları beş milyona 
yaklaşan Türk göçmen, 

Avrupa Parlamentosu’nda 
(AP) temsil edilmek istiyor. 
AB üyesi ülkelerde yaşayan 
Türkler‘in Avrupa genelinde 
başta entegrasyon olmak üze-
re, ayrımcılıktan kadın-erkek 
eğitliğine kadar birçok sorun-
ları bulunuyor.

Hollanda, Fransa, Avus-
turya, Almanya, İngiltere, 
Danimarka’da yaşayan, sayı-
ları hiç de azımsanmayacak 
düzeyde olan Türkler, sorun-
larının AP’de dile getirilmesi-
ni istiyor. Avrupa’da Avustur-
ya ve Danimarka’da Avrupa 
Parlamentosu seçimleri için 
hazırlanan listelerde hiçbir 
Türk kökenli milletvekilinin 
olmaması düşündürücü. 

Türkiye’ye insan hakları ko-
nusunda eleştiri yapma ko-
nusuda ön sıralarda yer alan 
Avusturya ve Danimarka’nın 
ülkelerinde yaşayan göç-
menleri AP seçim listelerine 
almaması yanlıştır. Neden 

Avusturya’daki Türk dernek-
leri Avusturya siyasi partileri-
ne ortak mektup göndererek 
seçim listelerinin seçilecek 
konumlarında Türk kökenli 
Avusturya vatandaşlarının 
olmamasının nedenini sor-
mamaktadır?

‘Avrupa Parlamentosu se-
çimleri için hazırlanan liste-
lerde, Türk kökenli ve kaliteli 
adayları seçilebilir bir sıra-
da görmeyi Türk dernekleri 
neden arzu etmemektedir? 
Türkiye’den göç eden 250 
binden fazla sayıda insanın 
arasında temsil niteliği taşı-
yan insanlar yok mu? Etnik 
partilerin yani bir Türk par-
tisinin kurulmasının faydası-
na inanmamaktayız.

Siyasi katılımın bir başka be-
lirtisi ise yerel olmak üzere 
ülkesel ve Avrupa Parlamen-
tosu seçimlerinde oy kullan-
mak, seçmek ve seçilmektir. 
Vatandaşlık bilincinin oluş-
masını sağlamaktır. Herkesi 
bu konuda hassas olmaya da-
vet ederiz.

AP’de neden Türk 
aday yok?

Avusturya’da 2009 Avrupa 
Parlamentosu Seçimleri’nin önemini 
vurguluyoruz. 
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Tü r k iye  Cu m h u r iye t i 
Viyana Büyükelçiliği 
Avusturya’yı anlatan bir 

DVD hazırladı. DVD Türk ço-
cuklarına ve geneline Türk 
Sivil Toplum örgütleri ile üze-
rinden dağılması düşünülüyor.  
Avusturya’yı ve Avusturyalıları 
daha iyi tanımak ister misiniz? 

Mesela hangi sporları daha çok 
severler, en çok sevdikleri ne-
lerdir veya Avusturya’da kültü-
rel yaşam nasıldır? Hangi ku-
rallar geçerlidir? 

Elçilik tarafından yapılan açık-
lamada, ‘Avusturya’da yaşayan 
Türk asıllı çocuk ve gençler için 
hazırlanmış “Avusturya’yı keş-
fedelim-Avusturya’yı yaşaya-
lım” konulu DVD’de bu soru-
ların yanısıra Avusturyalıların 
aile yaşamı, inançları, Avrupa 
Bir l iğ i ’ne  bakış  açı lar ı , 
Avusturya’da sevilen hayvan-
lar ve Türkiye konusundaki 
ön yargılar vs. gibi birçok hu-
susla ilgili bilgileri de. DVD’de 

Türkiye ile Avusturya’yı birleş-
tiren pek çok hususu da görebi-
lirsiniz” dendi. Sözkonusu pro-
je Elçiliğin 2007/2008 yılında 
Avusturyalı çocuk ve gençlere 
yönelik olarak gerçekleştirdi-
ği “Türkei entdecken – Türkei 
leben” isimli DVD projesinin 
ikinci ayağını oluşturuyor.  
Projeyle, Avusturya’da yaşayan 
Türk asıllı çocuk ve gençlerinin 
içinde yaşadıkları ve ikinci va-
tanları olan ülke ve gelenekle-
ri, alışkanlıkları hakkında bil-
gilendirilmeleri amaçlandığı 
öğrenildi. Toplumlararası ya-
kınlaşmaya katkıda bulunma-
yı hedefleyen projede, imaj 
sorununun aşılmasının uzun 

vadeli bir çalışma gerektirdi-
ği, özellikle geleceğin büyük-
leri olan çocuklara ve gençle-
re yönelik olarak önyargılar ve 
yanlış bilgilerle mücadele kap-
samında çalışmalar yapılması 
gerektiği gerçeğinden hareket  
ediliyor.  

Almanca ve Türkçe olarak ha-
zırlanmış DVD’nin hazırlanma-
sında Avusturya Eğitim, Kültür 
Bakanlığı iwle işbirliği yapıl-
mı ve  Türkiye ve Avusturya’dan 
sekiz kuruluşun sponsorluğu 
ile gerçekleşmiş.  Türk Toplum 
Kuruluşları ve Eğitim kuruluşla-
rının yardımı ile Türk toplumu-
na dağıtılması amaçlanıyor. 

AVUSTURYA’YI ANLATAN DVD
Türkiye’nin Avusturya Büyükelçiliği tarafından Avusturya’yı 
anlatan bir film hazırlandı. Filmde Türkiye ve Avusturya’yı 
ilgilendiren bir çok konu başlığı bulunuyor.

Büyükelçi 
Selim Yenel
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Feldkirch/Viyana – 
Üstlerine karşı baş-
kaldıran öğretmen-

lerin sayısı son günlerde 
giderek artıyor. Eğitim 
bakanı Claudia Schmied 
bu öğretmenlerin hepsi-
ni kapının önüne koya-
cak olsa, okullar boş ka-
lırdı. Avusturya İslam 
Cemiyeti başkanı Anas 
Schakfeh’n,n hassas dav-
ranması gerekmiyor: 
Schakfeh, sorumlusu ol-
duğu İslam din dersi öğ-
retmenlerinden birinin 
görevine son vermişti.   
Schakfeh,  iki hafta ön-
ce Vorarlberg’li öğretmen 
Aly El Ghoubashy’nin 
STANDARD gazetesinin 
“Başkalarının görüşleri” 
sütununda yayımlanan 
sert eleştirileri nedeniyle 
öğretmenin görevine son 
verdi. Feldkirch’de çalıştı-
ğı lisede artık sadece resim 
ve elişleri öğretmenliği ya-
pan El Ghoubashy şimdi 
mahkeme önünde, İslam 
temsilciliği ve cemiyetin 
başkanına karşı hakkını 
savunacak: Öğretmen, sa-
dece anayasal hakkı olan 
serbest ifade özgürlüğün-
den yararlandığını ve bu 
nedenle görevden alınma-
sının haksız olduğunu ile-
ri sürüyor. El Ghoubashy 
mahkeme önünde bir baş-
ka amacına da erişmek is-
tiyor: Devletin, keyfi dav-
ranışlara dayanmayan iç 
yapılanmayı sağlamak 
üzere bir danışman aracı-
lığıyla İslam Cemiyeti’nin 
kontrolünü geçici olarak 
ele almasını talep ediyor.

GÖREVDEN ALINAN DİN
DERSİ ÖĞRETMENİ 

DAVA AÇIYOR

İşte dünyanın en garip 
otoportrelerinden biri. 
Kendisini, yüzünde ağzı 

burnu olmadan resmeden kişi, 
o günlerde henüz masum sayı-
labilecek yaştaydı. Daha sonra 
ise tüm dünya onu bir canavar 
olarak kabul etti. Şimdi nefretle 
anılıyor.  Adolf Hitler‘in 1910‘da 

henüz 21 yaşındayken suluboya 
çalışmasında otoportresini böy-
le çizmişti. 2. Dünya Savaşı‘nın 
sonlarında, Essen kentindeki 
Amerikan askerleri tarafından 
bir depoda bulunan resim, şim-
di İngiltere‘de sergileniyor. 24 
Nisan‘da açık artırmayla satışa 
çıkacak olan Hitler‘in 13 çalış-

masından biri olan “Otoportre“ 
büyük ilgi topluyor. Psikologlar, 
21 yaşındayken bile, kendisini 
yüzünde ağzı ve burnu olma-
yan, kafasının üzerinde bir çar-
pı işareti ve isminin başharfleri 
olan A.H ile işeretleyen birinin 
„garip ve çok hastalıklı bir ruh 
hali yansıttığını“ söylediler. 

HİTLER’İN RESSAMLIK YILLARI

Yüzünde ağzı burnu 
yok. Kendisini böyle 
resmettiğinde henüz 
çok masumdu. Sonra 
bir canavara dönüştü.
çok masumdu. Sonra 
bir canavara dönüştü.
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BFI’DEN TÜRK 
GENÇLERİNE
AÇIK ÇEK
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Lise düzeyinde mesleki eği-
tim veren BFİ-HAK HAS, 
Türk öğrencilere kapıla-

rını sonuna kadar açtı. Okul 5. 
Viyana’da Margaretenstrasse 
65’de bulunuyor. Okul yönetimi 
Türk öğrencilerden çok mem-
nun. Öğrencilerde meslek sa-
hibi olmanın verdiği mutlulu-
ğu yaşıyor!  BFİ HAK HAS, Lise 
çağına gelmiş öğrencileri kayıt 
yaptırmak üzere bekliyor.

ÖNCE OKUL, SONRA MESLEK

Avusturya’nın en köklü eği-
tim kurumlarının başında ge-
len BFİ’den Türk öğrencilere 
açık davet. Beşinci Viyana’da 
bulunan BFİ’nin okulunda 
yaklaşık 1400 öğrenci eğitim 

görüyor. Öğrencilerin hepsi-
de okul ve okul yönetiminden 
çok memnun. Okul yönetimi 
de Türk  öğrencilerine ellerin-
den geleni  yaptıklarını söylü-
yorlar.  HAK-HAS ve BFİ’nin 
Avusturya genelinde önemli 
bir kuruluş olduğunu söyleyen 
Beşinci Viyana Okul Müdürü 
Mag. Fred Burda, “Türk öğren-
cilerin kesinlikle eğitimleri-
ni yarıda bırakmamalarını ve 
lise eğitiminin kesinlikle ta-
mamlamaları gerektiğini söy-
ledi. Mag. Burda, “Genç yaş-
ta olan Türk arkadaşlarımız 
için kapılarımız sonuna kadar 
açık. Lütfen gelip bilgi alsınlar. 
Okulumuzda bir çok Türk arka-
daşımız eğitim görüyor. Bu ar-
kadaşlar için elimizden geleni 
yapıyoruz. Özellikle okulumuz 
büyük bir alana sahip. Bu alan 
içinde bir çok sosyal aktivi-
te için alanlarımız bulunuyor. 
Büyük bir binamız ve kaliteli 
eğitim kadromuz bulunuyor” 
diye konuştu. Okul 1960’lı yıl-
lardan beri eğitim veriyor. Okul 
Avrupa Birliği fonlarından 

da yararlanarak bir çok pro-
je yapıyor. Özellikle farklı ül-
kelerle çalışmak ve proje yap-
mak isteyen öğrencileri de BFİ 
Kaufmannische Schulen Des 
BFİ Viyana bekliyor. 

EĞİTİM KALİTESİNDEN TAVİZ YOK

Okulda eğitim gören Ece 
Çetinkaya, Yasemin Doğan, 
Eren Ceyhan, Alex İnci, Hakan 
Gülüm, Saranda Kalanderi, 
S a m e t  Ç a k ı r  ve  D a r ko 
Gudzuganovic isimli öğrenciler 
ise Yeni Vatan Gazetesi aracılı-
ğı ile eğitim görmek isteyen öğ-
rencilere seslendiler.

Öğrenciler, “Eğitim çok önemli. 
Biz BFİ’nin imkanlarından ko-
laylıkla yararlanıyoruz. Eğer çok 
uygun fiyata eğitim görmek iste-
yen arkadaşlar varsa bu okulu 
biz öneriyoruz. Çünkü, hem fi-
yat olarak uygun hemde maddi 
zorlukta olan öğrencilere çeşitli 
yardımlar var. Okul içinde özel-
likle satış ve satış öncesi kalite 
yönetimiyle ilgili de öğrenciler 

bilgilendiriliyor. Ayrıca, fatura-
landırma, kasa ve para giriş sis-
temleri gibi konularda uzman 
oluncaya kadar eğitimler sürü-
yor. Muhabe, ekonomi, yabancı 
dil, işletme, matematik ve ben-
zeri konularda öğrenciler bilgi-
lendiriliyor. Biz burada iyi bir 
eğitim aldık. Eğitim almak is-
teyen öğrencilere de sesleniyo-
ruz. Lütfen bu okula gelin” diye 
konuştular.

Geniş bilgi için 00 43 1 587 96 
50, www.schulenbfi.at

Lise düzeyinde mesleki 
eğitim veren BFİ-HAK 
HAS, Türk öğrencilere 
kapılarını sonuna 
kadar açtı. Okul 5. 
Viyana’da bulunuyor.
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“VİYANA SORUNLARA KARŞI 
KORUNMALIDIR!”

Avusturya’ya iş nedeniyle 
göç yaklaşık 50 yıl önce 
başladı. Aradan geçen 

süre içinde Viyanalıların yak-
laşık üçte biri göçmen kökenli 
kişilerden oluşuyor.  Bu insan-
ların Avusturya ekonomisine 
çok önemli bir katkıda bulun-
dukları ve hala bu katkıları-
nı sürdürmeleri tartışılmaz bir 
gerçektir. Buna rağmen göç, 
politika ve toplum açısından 
başa çıkılması gereken büyük 
bir sorundur.

Viyana SP yönetiminin yürüt-
tüğü entegrasyon politikası-
nın bu konunun hakkını ve-
rememesi de aynı ölçüde esef 
etmeye değer bir durumdur. 
Entegrasyon politikasında bu-

gün mevcut açıkları göz ar-
dı etmek veya sözle olduğun-
dan güzel göstermek hatalı bir 
tutumdur, diyor ÖVP Viyana 
belediye meclisi üyesi Şirvan 
Ekici. Gerçek şudur ki, bugün 
öğrenme özürlüleri okulların-
daki öğrencilerin yarısından 
fazlası ve İş Bulma Kurumuna 
kayıtlı işsizlerin üçte ikisi göç-
men kökenli kişilerdir. “Biz 
‘Göçmenler günü’nde reklam 
kampanyaları veya gösterme-
lik girişimler değil, bu isme hak 

kazanan bir entegrasyon poli-
tikası istiyoruz. Kent yönetimi 
gerçekten yapıcı bir entegras-
yon politikası yapmak istiyor-
sa, geniş kapsamlı bir enteg-
rasyon planı hazırlayıp bugüne 
kadar sürdürdüğü küçük adım-
lar siyasetinden vazgeçmeli-
dir“, diyor Ekici. “Göçmenler 
Günü“nde Belediye başkanı 
Häupl’e yöneltilen on talep: 

1. Entegrasyon en üst düzeyde 
ele alınmalıdır.

2. Entegrasyon bütün kesitle-
rinin görevi olarak saptanma-
lıdır.
3. Entegrasyon planı hazırlan-
malıdır.
4. Sonuçlar ölçülebilir olmalı-
dır.
5. Viyana belediyesinin enteg-
rasyon politikası ve bu konu-
daki proje ve servisleri gelişti-
rilmelidir.
6. Ödeneklerin dağıtımında 
sulama kovası prensibi uygu-
lanmamalıdır.
7. Kent gelişimi ve planlama-
sında entegrasyon göz önüne 
alınmalıdır.
8. Viyana belediyesi işveren sı-
fatıyla örnek olmalıdır.
9. Özel bir entegrasyon komis-
yonu kurulmalıdır.
10. Çalışmalara katılanlar ara-
sında bilgi alışverişi sağlan-
malıdır.

konuk Yazar: ŞİRVAN EKİCİ-VİYANA EYALET MECLİSİ ÜYESİ-ÖVP

ŞİRVAN EKİCİ 
Viyana Eyaletİ 

ÖVP Meclis 
Üyesİ

YORUM
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Ir kç ı l ı k l a  M ü c a d e l e 
Derneğinin  (Mr ax) , 
2005 yılında, başörtü-

sünü yasaklayan okullara 
karşı ayrımcılık ithamıy-
la yaptığı bir başvuruyu ve 
açtığı davaları değerlendi-
ren Danıştay, söz konusu 
okulların ayrımcılık yap-
madığına, aksine ayrımcı-
lığa karşı önlem aldığına 
hükmetti.

Mrax, dava açtığı okulla-
rın, Eğitim Bakanlığı ta-
rafından da onaylanan iç 
yönetmeliklerinde geçen 
“siyasi ve dini aidiyet gös-

teren sembollerin görünür 
şekilde taşınmasının” ya-
saklanmasına karşı çıkı-

yor ve bu yönetmeliklerin 
yürürlükten kaldırılması-
nı istiyordu.

Derneği haksız bulan ve 
mahkeme masraflarını 
ödemeye mahkum eden 
Danıştay, başörtüsü yasa-
ğı uygulamasının “halk-
lar arasında dostluğu, 
eşitliği, kardeşliği destek-
lemek ve ayrımcılığı önle-
mek” amaçlı olduğunu sa-
vundu. 

Mrax‘ın “ön yargıl ı  ve 
antidemokratik” olarak 
nitelendirdiği Danıştay 
kararı hakkında görüşü 
sorulan Eğitim Bakanı 
Christian Dupond, “yar-
gının gücüne güvendiği-
ni, kararı yorumlamaya-
cağını” söyledi.

Belçika‘da resmi okulla-
rın büyük bölümü, bu-
gü n kü  ko ş u l l a rd a  b a -
şörtüsünü ve bazı dini 
sembolleri çeşitli gerek-
çelerle yasaklıyor. 

BELÇİKA’DA TÜRBAN KARARI
Belçika‘da Danıştay, 
okullarda başörtüsünün 
yasaklanmasından yana görüş 
açıkladı. Bu karar bütün AB 
ülkeleri için örnek olabilir.
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Operayı geniş kitlelere 
sevdirmeyi misyon edin-
miş usta müzik adamı 

Hakan Aysev, müzik severlerin 
karşısına farklı bir albüm ile çı-
kıyor. Altı şarkıdan oluşan pop 
albümü yapan Hakan Aysev 
21 yıldır dünyanın çeşitli yer-
lerinde Türkiye‘yi temsil etmiş 
ve büyük konser salonlarında 
önemli operalarda başrol oy-
namış. Pop müzik albümü ile 
farklı kitlelere de ulaşmak is-
tediğini söyleyen Hakan Aysev, 
„Operaya meraklı olmayanlar 
beni televizyonlarda ve müm-
kün olan her yerde seslendir-
meye çalıştığım aryaları, napo-
litenleri dinlediler. Göz önünde 
bulunduğum süre içerisinde 
olağanüstü bir ilgi ve teveccüh 
ile karşılandım. Şimdi Türkçe 
sözlü ‚Pop‘ diyebileceğimiz bir 
albüm ile sevenlerimin karşı-
sındayım“ derken neden böy-
le bir albüm yaptığını ise, „Ben 
daima bu topraklara ait olduğu-
mu ve bu ülkede Türkçe müzik 
dinleyen herkese sevdiği şekil-

de şarkı söylemem gerektiğini 
düşündüğüm için bu albümü 
yaptım. Sesim ve yorumumla, 
beni seven herkesle güzel şarkı-
ları paylaşmak istedim. Elbette 
bir opera sanatçısıyım ve kari-
yerime devam edeceğim. Ama 
Türkçe söylenen her eserde bir 
yorumcu olarak bütün biriki-
mim ve kabiliyetimle var oldu-
ğumu ifade etmek istedim“ di-
yerek açıklıyor. 
 
Albümde dört bestesi ile var 
olan Metin Özülkü, Hakan 
Aysev albümümün de müzik 
yönetmenliğini yapıyor. Böyle 
Aşk Olmaz, Sarhoş, Neye Yarar, 
Tutuldu Dilim, Doğum Günüm 
ve Entarisi Ala Benziyor gi-
bi şarkıları seslendiren Hakan 
Aysev, „Müzik dinleyenlere 
keyifli bir müzik sunduğumu 
düşünüyorum. Son günlerde 
yapılan müzik kirliliğinin ya-
nında temiz bir albüm dinle-
yecekler“ diyerek opera kadar 
pop tarzında da iddialı olduğu-
nu söylüyor. 

OPERACI HAKAN
VİYANA’DA OKUMUŞ!

Operacı Hakan 
Aysev, farklı bir 
tarz ile müzik sev-
erlerin karşısına 
çıkıyor. Altı 
şarkıdan oluşan 
pop albümü yapan 
Aysev, Operayı da 
bırakmayacağını 
belirtiyor. 
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VİYANA-Türkler 1683‘te Viyana‘yı kuşattık-
larında onu kullanmıştı. Şimdi Almanlar 
sergilemeye hazırlıyor. Avrupa‘nın en gör-
kemli çadırları arasında gösterilen Osmanlı 
eseri 6 yılda onarıldı. 

Almanya‘nın Aşağı Saksonya eyaletine 
bağlı Helmstedt kenti yakınlarında bu-
lunan St. Marienberg kasabasındaki bir 
manastırda onarılmakta olan, 1683 yılın-
da Viyana kuşatması sırasında bu kentin 
kapıları önünde kurulmuş “Türk çadırı”, 
Dresden kentinde sergilenecek. Alman 
Haber Ajansi (DPA), Avrupa‘nın en gör-
kemli çadırları arasında gösterilen “Türk 
çadırı”nın, 6 yıldan bu yana yaklaşık 
30 kadının süslemeleriyle yenilendiği-
ni ve 2009 yılının Aralık ayında Dresden 
Sarayı‘nda sergileneceğini bildirdi. 
Osmanlı eserlerinden oluşan sürekli bir 
sergi hazırlığı yapan Dresden‘deki Devlet 
Sanat Koleksiyonları Dairesi yetkilisi ar-
keolog Holger Schuckelt, söz konusu ça-
dırın serginin ana eserlerinden birini 
oluşturacağını belirtti.

Helmstedter Paramenten-werkstatt” ad-
lı atölyenin restorasyon bölümü yöneti-
cisi Friederike Ebner von Eschenbach, 
Viyana kapıları önünde ele geçirilen 
çadırın daha sonraları Polonya Kralı 2. 

Augustus tarafından birkaç kez yeniden 
kurdurulduğunu ve burada “A la turka” 
usülü eğlenceler düzenlediğini söyledi. 
Eschenbach, “o dönemlerde bir yandan 
Osmanlılardan nefret edildiğini ve kor-
kulduğunu, diğer yandan yüksek kültü-
ründen dolayı hayran olunduğunu, ayrı-
ca Türk olan her şeyin moda olduğunu” 
sözlerine ekledi. Çadırın 1943 yılına kadar 
Dresden‘de sergilendiği, savaş zamanında 
Königstein kentine götürülerek muhafaza 
edilmesine rağmen bir tarafının kayboldu-
ğu ifade edilen haberde, zaman içinde ça-
dırın yıprandığı, Almanya‘da 2002 yılında 
meydana gelen sel felaketi sırasında da ha-
sar gördüğü kaydedildi.

Söz konusu çadırın 16 metre uzunluğunda, 
sekiz metre eninde ve yaklaşık beş metre 
yüksekliğinde olduğu bildirildi.

VİYANA KUŞATMASI’NDAN 
GERİYE KALANLAR

Viyana Kuşatması sırasında 
Osmanlılar tarafından 
kullanılan Yeniçeri Çadırı, 
altı yıllık çalışma ile 
onarıldı.
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Son zamanlarda Pey-
gameber‘in doğumu ile 
ilgili dünyanın çeşitli 

yerlerinde birlik ve beraber-
liğe hizmeti amaçlayan top-
lantılar düzenlemektedir. Bu 
toplantıların siyasete alet 
edilmemesi hepimizin tem-
menisidir. Bu toplantılaran 

tek hedefi Kur’an’ı Kerim‘i çok 
iyi anlamak ve aklımızı ça-
lıştırmak olduğunu düşünü-
yoruz. Kur’an’ın Demokrasi, 
Cumhuriyet ile alakası ol-
manyanlar onu anlamadan 
okuyanlar ve düşmanı olan-
lardır. Kur’an’ı Demokrasiyi, 
Cumhuriyeti ve hatta Din ile 

Devlet işlerini birbirinden 
ayırır ve kucaklar. Çağın çok 
ilerisindeki Kur’an bir yana 
çağın çok gerisinde kendi-
ne Müslüman diyen insanlar. 
Aklını kullanmayanlar üze-
rine pislik yağdırırım diyen  
Kur’an’ı Kerim’in Yunus Süresi 
100. Ayeti hiç bir önem arz et-

miyor mu? Müslümanlar‘ın 
dünyada başından ekisk ol-
mayan pislikler Kur’an yü-
zünden değil akıllarını kul-
l a n m aya n  M ü s lü m a n l a r 
yüzünden değil mi? O yüzden 
ilk başta yapılacak iş tüm bu 
Müslümanlar‘ın biz Kur’an’ı 
Kerim’in istediği, tavsiye etti-

Resul diyecektir ki: 
„Ey Rabbim! Benim 

Ümmetim bu Kur’an’ı 
devre dışı tuttular.“

Furkan Süresi  30.Ayet 

Derleyen Birol Kılıç 

Peygamberin ahiretteki tek 
şikayeti ne olacak?

DİN
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ği Kur’an Müslümanlarıyız de-
ğiliz demek olmalı değil mi? 
Yalnız Konu Peygamber‘in 
doğumu ise  Müslüman’ın 
duruşu birinci  derecede tüm 
İslam’i referens kaynakları-
nı bir kenara ve Hakk’ın ipi 
olan Kur’an’ı Kerim’i tek başı-
na en üste ve tek başına ala-
rak şu sarsıcı ve düşündü-
rücü FURKAN Süresi‘nin 30. 
Ayeti‘ne izninizle dikkat çek-
mek isterim: ‘‘Resul diyecek-
tir ki:‘‘ Ey Rabbim! Benim 
Ümmetim bu Kur’an’ı devre 
dışı tuttular.‘‘ 

Bu ayet size ne anlam ifade 
ediyor. Düşünelim. Ayetleri 
okumak yetmiyor. Onu oku-
duktan sonra Kur’an’ı Kerim 
çeşitli Ayetleri beni derin, de-
rin düşünerek(tedebbür) ve 
özellikle aklını çalıştırarak 
anlamaya çalış öğüdünde bu-
lunuyor. Rab, Kur’an’da aklı-
nız çalıştırmayan insanlığına 
cezasını şöyle vereceğini çün-
kü çok açık ve net  bir şekilde 
veriyor:

„Aklınızı çalıştırmazsanız 
üzerinize pislik/bela yağdırı-
rım“  (Yunus Süre, 100) Hatta 
daha ileri gidecek olursak‚ 
Akıl yetmiyor. Aklını çalıştır-
mayanlar hayvan kılığında-
dır‘ ayeti çok açık be net me-
saj veriyor. Dolayısı Furkan 
Süresi‘nin 30. Ayeti olan 
Resul diyecektir ki:

„Ey Rabbim! Benim Ümmetim 
bu Kur’an’ı devre dışı tuttu-
lar“ nasıl aklımızı çalıştıra-
rak hür olarak yorumlayaca-
ğız. Peygamberi seviyorsak 
Kur’an’daki bu açık ve net 
ayetin anlamı en büyük ol-
ması gerekmez mi?

Kendinize bu Ayetten bir ders 
çıkıyor mu? Kur’an’ı Kerim 
okumak için merasimlere ge-
rek olmadığını, yatarken bi-
le okunabileceğini Kur’an’ı 
Ayetleri çok açık ve net açık-
lıyor. Peki Kur’an’ı Kerim say-
gı diye bu korku nedir? Onu 
alıp dolapların tepesine 
hemde bezler ile sarıp sak-
lamak niye, duvarlarda çivi 
bir torba ile süs gibi asmak 
niye? Kur’an’ı Kerim’i elimi-

ze alıp bir öcü çarpacak di-
ye korkmak Kur’an’ın Kerim 
tüm ruhuna terstir. Tam ter-
sine Kur’an’ı Kerim’i dolap-
ların tozlu rafaları üzerinden 
indirilmesi gerektiği, duvar-
lardan çivilerin sökülmesi 
gerektiğini bilmemiz gereki-
yor. Çünkü Furkan Süresi 30. 
Ayet bakın  ne diyor: Resul 
diyecektir ki:‘‘ Ey Rabbim! 
Benim Ümmetim bu Kur’an’ı 
devre dışı tuttular.‘‘   Bu ih-
tar ve serzeniş değilmidir? 
Bana göre ciddi bir ihtar ve 
serzeniştir? İhtarda ve serze-
nişte bulunan doğum günü-
nü kutladığınız Peygamber 
M u h a m m e d  M u s t a f a‘d ı r 
(sav). Burada  Peygamber‘in 
Hadis’i ise işte size rivayet ol-
mayan, yalan olmayan gerçek 
bir Kur’an’ı Kerim Hadisi. Ne 
istiyor  Peygamber: Kur’an’ı 
K e r i m’ i  o k u y u n ! . . P e k i 
Kur’an’ı Kerim’i Cebrail ile va-
hi yolu Peygamber‘in kalbine 
inen ilk Ayet nedir? İkra yani 
Oku! Demek ki İslam’da oku-
mak ve araştırmak ve aklını 
kullanmak çok önemli. Hz. 
Peygamber‘in Furkan Süresi 
30. Ayetinde hemde Cenab-ı 
Hak huzurunda Ahirette  bü-
tün insanlık önünde ümme-
tinden tek şikayeti bu ayette 
dile getirilmiştir. Bu ayeti size 
işte bu doğum gününde sizle-
re özellikle dikkatlere sunu-
yoruz ve  büyük Ruhlara sözü 
bırakıyoruz : ”Ayette şikayet 
için kullanılan kelimeler ay-
rı bir mucize sergilemekte-
dir.  Ayette geçen ‘‘ittihaz‘‘ 
anlamı nedir? diyor uzman-
lar. İşte Görünüşte elle sarılıp 
tutmaktır. Ancak buraya dik-
kat. Bu tutmanın ‘‘mehcur‘‘ 
bir tutma olduğu ayette belir-
tiliyor. Ne demek ‘‘Mehcur‘‘. 
Mehcur, uzaklaştırılan, devre 
dışına çıkarılan, ayrı tutulan 
demektir.  Buradan anlaşı-
lan Resul Cenab-ı Hak huzu-
runda Kur’an’ı Kerim benim-
seyip kucaklar bir manzar 
arzetmelerine rağmen onu 
kendilerinden uzaklaştırı-
lıp devre dışı tuttuklatından 
şıkayetçidir.  Özet olarak za-
hişre Kur’an’a sarılma, haki-
katte ise Kur’an’ı Kerim’i it-
me ve ondan uzaklaştırma 
sergilenmiştir. Burada Maun 

Süresinin Riyaya dikkat çe-
ken tokatı  ayrıca söz konu-
sudur.  İşte İslam dünyası-
nın yüzyıllardır beri arz ettiği 
manzara gerçekten bu değil-
midir? Din, Kur’an’ın dini-
dir ama Müslümanım diyen 
topluma yön  ve hareket ve-
ren Kur’an  değildir? Kur’an’a 
fatura edilen bir yığın zübür 
yani uydurma kutsal kitap-
lar mezhep, tarikat, fetva, ic-
ma, hazret, seyyid, dede , pir 
vs.‘dir. Tevhid dini adeta şir-
ketler topluluğu dini hali-
ne getirilmiş ve Kur’an’ın şu 
ayetteki mucizesi de tecelli 
etmiştir:

‘‘Yoksa onların şürekası, hü-
kümeti ortakları mı var da 
kendilerine din konusunda 
Allah’ın izin vermediği şey-
leri kurallaştrılıyor. (Şüreka 
Süresi, Ayet 21)

Hz. Peygameber’in en bü-
yük mücadelelerinden biri-
de Allah’ın kitabı dışında bir 
din kaynağı ortaya çıkması-
nı engellemek için olmuştur. 
Peygamber, işte bunun ilk 
adamı olarak kendi sözleri-
nin yazılmasına müsade et-
memiş, ondan habersiz bir-
şeyler yazanlara, yazdıklarını 
imha ettirmiştir.

Bu davranışın ilk zamanlar-
da olduğunu, sonradan hadis 
yazımına karşı müsade ettiği-
ni söyleyeneler, tarihe, akla ve 
İslam dinin, Kur’an’ın ruhuna 
uymayan iddia içindedirler. 
İddianı yanlışlığını anlamak 
için klasik kaynaklara bak-
mak bile yeterlidir. Bir örnek 
olarak İbn Abdil Berr (ölm. H. 
463) in Cami Beyani’l-İlm ad-
lı eserinden bazı satırlar akta-
ralım. Anılan eserin, Hadisin 
Yazılmasının ve Kitaplarda 
E b e d i l e ş t i r i l m e s i n i n 
Kerahaetine ilişkin Bab adı-
nı  taşıyan bölümünde şu sa-
tırlaraı okuyuyoruz: ‘‘‘Resul 
buyurmuştur ki: ‘‘ Benden 
Kur’an’ın dışında birşey yaz-
mayın. Benden  Kur’an dışın-
da birşey yazmayın. Benden 
Kur’an  dışında birşey  yazmış 
olan onu derhal yok etsin.‘‘ 
Zeyd b. Sabit Muaviye’nin ya-
nına gitmişti. Muaviye ondan 

bir hadis rivayet etmesini is-
tedi ve bir kişiye yazmasını 
emretti. Bunun üzerine Zayd 
şöyle dedi: „Resul bize sözle-
rinden herhangi birini yazma-
mamızı emretti ve yazmış ol-
duklarımızı yok ettirdi.“ Hz. 
Ali halka hitap ettiği bir ko-
nuşmasında şöyle demiştir:

„Elimde yazılı hadis bulu-
nan onu yok etsim. Şu bir 
gerçek ki insanlar ulema-
nın hadislerlerine uyup rab-
lerinin kitaplarını terkede-
rek helak olmuşlardır.‘‘ Ebu 
Said el-Hudri kendisinden 
bazı rivayetleri yazmak iste-
yenelere şunu şöylemiştir: 
„Bu sözleri yazarak müshaf-
lar mı vücuda istiyorsunuz? 
Aynı zat böyle bir istek kar-
şısında şunuda söyleyebil-
miştir: „Resul’den rivayet et-
tiğim bir hadise Kur’an mı 
yapmak peşindesiniz? İmam 
Malik şöyle diyor: „Halife 
Ömer, hadisleri  toplayıp 
yazdırmak istemişti. Sonra 
düşündü ve kararını şöyle 
açıkladı: „Hayır, Allah’ın ki-
tabınının yanında bir baş-
ka kitaba yer vermeyiz.‘‘ Hz. 
Ömer kararının gerekçesini 
şöyle açıklamıştır: „Geçmiş 
zaman baktım ve gördüm ki, 
sizden önce bazı topluluklar 
vahyin dışında bazı kitaplar 
oluşturdular sonra bu kitap-
lara sarıldırlar, Allah’ın ki-
tabının terk ettiler. Allah‘a 
yemin ederim ki , Allah’ın 
kitabınının yanında bir baş-
ka kitabın varlığına edebiy-
yen razı olamam. „Hz.Ömer 
bu kararının ardından bü-
tün valilerine genelge göde-
rerek hadis adıyla ellerinde 
bulunan herşeyi yok etme-
lerini emretti: Dahhak şöy-
le diyordu: „İnsanlar üzeri-
ne öyle bir zamana gelecek 
ki, hadisler alabildiğine ço-
ğalacak Kur’an’ın tozlar çin-
de kalacak ve hiç kimse ona 
bakmayacak.‘‘

İbn Abbas hadis yazmayı ya-
saklar ve şöyle  dedi: ‘‘ Sizden 
önceki ümmetlerin sapma-
ları bu şekilde kitaplar vüc-
duda getirmek yüzünden 
olmuştur...‘‘(İbn Abdil Berr; 
Camiu Beyanil –İlm, 1/63-68)” 

DİN
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Viyana genelinde dağıtı-
mı yapılan BİBER adlı 
gençlik ve entegrasyon 

dergisinin son sayısında bir 
köşe yazan Sedat Pero isimli 
gence ve Biber dergisine tepki-
ler büyüyor. Sedat Pero‚ Tipik 
Türkçe mi, değil mi?’  başlıklı 
Almanca yazısında bir Türk 
düğünde başından geçenleri 
kalame almış. Ancak kaleme 
aldığı kelimeler tam anlamıy-
la insanı üzecek cinsten.

YAZI AYNEN ŞÖYLE:

„Bir Türk düğününe davet-
liydim. Binden fazla konuk, 
Messehalle’de bir sergi pav-
yonunda toplanmış, ter ko-
kusu parfüm kokularına ka-
rışıyor. Bir süre sonra yemek 
geliyor. Görünüşe bakılırsa 
birkaç kere eritilip ısıtılmış 
tavuk şnitzeli. Yanında sa-
latalık turşusu ve bir küçük 
ekmek. Renkli, zengin Türk 
mutfağının eksikliğini his-
sediyorum. Eh, kaşlarını 
aldıran erkekler olsa olsa 
böyle şeyler yer. 

Gerçek Anadolu erkeği soğan-
lı, yağlı, acılı yer, göğsündeki 
kılları da gömleğinden dışarı-
ya taşırır. Kalkıp salondan çı-
kıyor. Kapıyı ardımdan kapa-
dığımda, yabancı bir dünyayı 
ve herhalde elli bin Euro’luk 
düğün parasını geride bırak-
tığımı fark ediyorum...“

BİBER Dergisi‘nin Nisan sayısına tepkiler büyüyor! Tepkinin sebebi ise derginin içindeki 
bir düğün yazısı ve diğer aşağılayıcı yazılar! Biber Dergisi‘nin son sayısında Sedat Pero 
isimli Türk genci, gittiği düğünü çirkince aşağılayarak kaleme aldı. Biber diğer yazılar-
da Türk gençlerini toptan küfürbaz bir Türk kadını üzerinden tüm Türkleri kaba ve saba 
insanlar olarak  aşağılandığı yazılara yer verdi.Yazıları okuyan Türkler, BİBER`ì  kınadıar.

AŞAĞILAMA İLE KÜLTÜRLER ARASI DİYALOĞUN NE ALAKASI VAR

insanlar olarak  aşağılandığı yazılara yer verdi.Yazıları okuyan Türkler, BİBER`ì  kınadıar.
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TİPİK TİPİK TÜRKÇE 
YADA NE?

Düğün. Bir kelimede iki ü. 
Tipik Türkçe. Düğün töreni-
ni de tipik bir biçimde gözle-
rimin önüne getirebiliyordum. 
Kısa süre öncesine kadar.

BİBER /Sedat Pero 
Bir Türk düğününe davet-
liydim. Binden fazla konuk, 
Messehalle’de bir sergi pavyo-
nunda toplanmış, ter kokusu 
parfüm kokularına karışıyor. 
Düğün hediyesi olarak çok pa-
halı, uzunca bir vazo almıştım. 
Bir tarafta, fitnes stüdyoların-

da eziyet çekmiş, saunalarda 
pişmiş, berberde kaşlarını al-
dırmış genç erkekler duruyor. 
Modern biçimlendirilmiş sa-
kalları bana market malla-
rının üzerindeki bar kodları 
hatırlatıyor. Siyah çizgiler, be-
yaz aralıklar. Süpermarkette 
başlarını uzatıp kasayı bip 
diye öttürebilirler. Beş Euro 
indirim? Anadolu’da herhal-
de erkek olarak alay konusu 
olurlardı. Kızların yüzünden 
makyaj akıyor. Anlaşılan elbi-
selerinin olabildiğince dar ol-
ması gerekiyor.

TAVUK ŞNITZELI 
VE GEVEZELIK

Bu yabancı dünyada bütün ter-
biyemi takınıp yeni evlenen çif-
te gidiyor, tebrik ediyor ve hedi-
yemi veriyorum. Damat paketi 
alıyor, boş gözlerle şöyle bir ba-
kıp arkasına atıyor. İşte bu ka-
dar. Zorlukla kendime bir yer 
arıyorum. Tanıdığım ailelerden 
biri beni masasına davet ediyor. 
Kadınlar hemen bütün düğün-
lere gider, nerede kimin ne giy-
diğini, ne yediğini, ne dedikodu 
yapıldığını sıralayabilirler.

Bir süre sonra yemek geliyor. 
Görünüşe bakılırsa birkaç ke-
re eritilip ısıtılmış tavuk şnit-
zeli. Yanında salatalık turşu-
su ve bir küçük ekmek. Renkli, 
zengin Türk mutfağının eksik-
liğini hissediyorum. Eh, kaş-
larını aldıran erkekler olsa 
olsa böyle şeyler yer. Gerçek 
Anadolu erkeği soğanlı, yağlı, 
acılı yer, göğsündeki kılları da 
gömleğinden dışarıya taşırır.

OSMAN, BEŞ YÜZ EURO

Biraz sonra dans pistinde 
bir kuyruk oluşuyor, merakla 
izliyorum. Eli mikrofonlu bir 
adam, oturmakta olan birkaç 
yaşlı erkeğin yanında ayak-
ta duruyor. Kuyruktakiler 
bu yaşlılara para veriyor. 
Yaşlılar parayı verenin adı-
nı not edip mikrofonlu ada-
ma kaç para verildiğini söy-
lüyorlar. Mikrofonlu adam 
önce parayı verenin adını, 
arkasından da ne kadar ver-
diğini anons ediyor. Küçük 
miktarları alçak sesle ve ça-
bucak geçiştiriyor. Büyükleri 
ise olanca gücüyle haykı-
rıyor ve birkaç kere tekrar-
lıyor. Alçak sesle: 

“Ahmet, elli Euro, devam 
edelim lütfen”. Çok yüksek 
sesle ve heyecanla: “Osman, 
beş yüz Euro, beş yüz!”

ÜMMÜGÜLSÜM

Düğün hediyesi vazomun ne-
den ilgi çekmediğini o an-
da anlıyorum. Benim bildi-
ğim Türk düğünlerinde çiftin 
evinde kullanabileceği he-
diyeler verilir. Türkiye dışın-
daki birçok düğünde olduğu 
gibi burada ise sadece para 
istiyorlar. Ardından müzik 
başlıyor. 

Pek komik bir müzik. Sekiz 
kedi birbirini paralıyormuş 
gibi geliyor kulağa. Kalkıp 
salondan çıkıyorumç Kapıyı 
ardımdan kapadığımda, ya-
bancı bir dünyayı ve herhal-
de elli bin Euro’luk düğün pa-
rasını geride bıraktığımı fark 
ediyorum. Bu arada belir-
teyim: Düğün kelimesinde-
ki garip ğ harfi bir sesli harf 
ve telaffuz edilmiyor. İki ü ise 
pek önemli sayılmaz. İçinde 
tam dört ü olan Türkçe bir kız 
adı var: Ümmügülsüm!

Bir tarafta, fitnes stüdyoların lıyor. Alçak sesle: lıyor. Alçak sesle: 
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VİYANA. Federal Eği-
t i m  A r a ş t ı r m a l a r ı 
Enstitüsü’nün (BIFIE) beş 

eyalette (Viyana, Burgenland, 
Kärnten, Salzburg, Steiermark) 
geçen yılın “dil bilgisi duru-
mu” verilerine dayanarak yap-
tığı araştırma sonuçlarına 
göre beş yaş grubundaki çocuk-
ların önemli bir  çoğunluğunun 
Almanca bilgisi gerekli düzeyin 

altında. Bu nedenle, dörtte bi-
rinin ilkokulda dersleri izleye-
bilmek için yuva eğitiminin son 
yılında özel teşvik önlemlerine 
ihtiyacı var. Araştırma, göçmen 
çocukları ile anadili Almanca  
olan çocukların dilbilgisi düzeyi 
konusunda büyük farklılık oldu-
ğunu ortaya çıkarıyor. Örneğin, 
anadili Almanca olan çocuk-
ların sadece yüzde 10’unun 

Almanca teşvik önlemlerine ge-
rek duyduğu, buna karşılık ikin-
ci dilleri Almanca olan çocukla-
rın yüzde 60’ının teşvik edilmesi 
gerektiği saptanmış. 

Araştırma, anaokulu eğitimi-
nin dil gelişimi konusunda bü-
yük yarar sağladığını da göste-
riyor; anaokuluna devam eden 
beş yaşındaki çocukların yüz-
de 23’ü dil öğreniminde deste-
ğe gerek duyarken, ilkokul ön-
cesi eğitim almayan çocuklar 
(Avusturya dışı kökenli çocuk-
lar) için bu oran yüzde 51’e ula-
şıyor. Anne ve babaların yüzde 
10’u, kendi düzenleri açısın-
dan daha kolay olduğu gerek-
çesiyle çocuklarını anaokulu-
na göndermeyip evde bakıyor 
veya eğitimcilerin deyimiy-
le “peşlerinden koşturuyor.” 
Viyana eyaletindeki sayılar da-
ha da keskin bir ayrım gösteri-
yor: Beş yaş grubu çocukların 
yüzde 30’unun desteğe ihtiya-
cı olduğu, bu oranın ikinci dili 
Almanca olan çocuklar arasın-

da yüzde 55 olduğu görülüyor. 
Göçmen kökenli çocuklar ara-
sındaki dağılım da ilgi çekici: 
Viyana’daki beş yaş grubu ço-
cuklarının yüzde 56’sının ana-
dili Almanca, yüzde 44’ü ise 
Almancayı ikinci dil olarak öğ-
reniyor. 

Bu çocukların yüzde 13,7’si eski 
Yugoslavya’dan geliyor, yüzde 
11,9’u ise Türk asıllı. Türk asıl-
lı çocuk grubunun yüzde 32’si 
özel teşvik önlemlerine gerek 
duyuyor. Söz konusu dil bilgi-
si durumu araştırması, geçtiği-
miz yılın Mayıs ve Haziran ay-
larında yuvalarda yapıldı ve 
çocuklar geleneksel yöntemle 
teste tabi tutulmak yerine yu-
vadaki günlük yaşam içinde 
gözlemlenerek bu sonuçlara 
ulaşıldı. Yuvaya gitmeyen ço-
cuklar, “deneme günü”ne da-
vet edilerek yuva ortamında 
incelendiler. Bu çocukların yu-
va öğrencilerine oranla dil bil-
gisi açısından çok daha geride 
oldukları belirlendi. 

HER DÖRT ÇOCUKTAN BİRİ 
YETERSİZ ALMANCA KONUŞUYOR

Beş yaşındaki Viyanalı çocukların yüzde 
56’sının anadili Almanca, yüzde 44’ü 
Almancayı ikinci dil olarak konuşuyor. 

Viyana - Kriz dönemlerin-
de ilk olarak, süreli işçiler ve 
stajyerler gibi özel statülü ça-
lışanlar işletmeyi terk etmek 
zorunda kalıyor. Bu süreçte 
kilit personel sıkı bir daya-
nışmaya giriyor ve zaten az 
sayıda olan işi kendi arala-
rında yeniden bölüşüyorlar. 
Böylece kriz dönemine kadar 
iş bulamamış olanların iş bul-
ması neredeyse imkânsız ha-
le geliyor.

Sonuç olarak gençler arasın-
da işsizlik, diğer yaş grupları-
na oranla daha çok artıyor. İş 
piyasasının son verilerine gö-
re Mart ayında Avusturya’da 
15–24 yaşları  arasındaki 
44.085 kişi işsizlik bildirimin-
de bulunmuş, bu sayı geçen 
yıla oranla yaklaşık yüzde 
40 daha yüksek. Buna karşı-
lık genel işsizlik oranı yüzde 
28,8 oranında artmış durum-

da. Ekonomik krizle birlikte 
çalan alarm zilleri politikacı-
ları harekete geçirdi. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Rudolf Hundstorfer (SPÖ), çı-

raklık desteğine ayrılan 357 
milyon Euro’luk bütçeye ek 
olarak, 20–24 yaş arasında-
ki işsiz gençlerin eğitimi ve iş 
bulmalarına destek sağlamak 

üzere 120 milyon Euro’luk ek 
fon tahsis edileceğini açık-
ladı. 20–24 yaş grubunda iş-
siz olanların sayısı daha genç 
yaşta olanların işsiz sayısı-

nın üç katına ulaştı, geçen 
yıla göre artış oranı ise yüz-
de 43,3’ü buldu. Dolayısıyla 
iş piyasasında yaşanan sorun 
artık çıraklardan kaynaklan-

mıyor, genç işsizlerin sorunu 
çok daha ağır. Ne var ki eko-
nomik kriz, bu gençlerin bir 
bölümünün yanlış eğitim dı-
şında başka sorunları da ol-
duğu gerçeğini gizliyor.

Eksik Almanca bilgisi; konuş-
ma veya anlama yetersizliği, 
görgü kurallarına uyumsuz-
luk gibi sorunlar, iş piyasası 
tarafından alınacak önlemler-
le ancak kısmen giderilebilir. 
“İşe çok daha önceden, okul-
larda başlamak gerekir,” diyor 
Bilimsel Araştırma Enstitüsü 
(IHS) uzmanı Helmut Hofer. 
Avusturya’da işsizlik, -diğer 
AB ülkelerinden daha belir-
gin olarak– öncelikle bazı 
gruplarda, örneğin okul veya 
çıraklık eğitimini yarım bıra-
kanlar veya yeterli derecede 
Almanca bilmeyen gençler-
de yüksek oranda artış gös-
teriyor. 

GENÇLER AVUSTURYA’DA İŞ BULAMIYOR!
Ekonomik krizin ilk kurbanları gençler oluyor. Eğitim eksikliği gibi altyapı sorunları da olan gençler, 
kriz nedeniyle iş bulmakta daha büyük güçlük çekiyor. İş piyasası acısından önlem gerekli!
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1707 yılında imparator-
luk tahtında bulunan I. 
Joseph’in isteği üzerine, 

„Viyana Rehin ve Danışma 
Dairesi” aynı yılın Nisan ayın-
da imparatorun kendisi tara-
fından açılmıştır. Bu tarihten 
beri açık arttırmalar da bu ku-
rumun görevlerinden biri ol-
duğu için Dorotheum bugün 
de dünyanın en eski müzayede 
kurumu olarak bilinmektedir. 

Bir zamanların bu yöresel ku-
rumu, kuruluşundan 300 yıl 
sonra modern, uluslar arası 
piyasada yoğun olarak temsil 
edilen ve bu uluslar arası pi-
yasaya yönelik, yaklaşık 500 
elemanı bulunan bir işletme-
dir ve bu özellikleriyle Orta 
Avrupa’daki en büyük müza-
yede kurumu haline gelmiştir. 
Özellikle Dorotheergasse’deki 
merkezi, „Palais Dorotheum“, 
büyük halk kitlelerinin ilgi-
sini çekmekte ve Viyana’da 

Stephansdom ve Sachertorte 
kadar iyi tanınmaktadır. 
Dorotheum, Avusturya kimli-
ğinin, yeni ticaret stratejisiyle 
uluslar arası alanda ilgi ve say-
gı gören bir parçasıdır. 

DÜNYANIN BÜYÜK MÜZAYEDE 
SALONLARININ EN ESKISI

Gerçi 1707 yılının asıl „Viyana 
Rehin ve Danışma Dairesi” de 
viyana kent merkezinde bulu-
nuyordu, Kärntnerstraße’nin 
yan sokaklarından biri olan 
Annagasse’de yer almaktaydı.  
Ama 1787 yılında taşınılan ye-
ni bira, kuruma hem kimliği-
ni hem de adını vermiş oldu: 
Dorotheum. Bu isim, bir za-
manlar aynı binada bulunan 
Dorotheer Manastırından gel-
mektedir. Manastır kapatıl-
dıktan sonra binada gereken 
tadilat yapılmış ve ticaret ve 
müzayede işletmesine uygun 
hale getirilmişti.

İmparator Franz Joseph, 
Dorotheer Manastırının bulun-
duğu yerde, ünlü Ringstrasse 
mimarı Emil von Förster’in 
planlarına göre yeni bir bi-
na yapılmasını emretti ve 
1901 yılında törenle açılışı-
nı yaptı.  İşletmenin resmi adı 
„Dorotheum“ monarşinin 1918 
yılında ortadan kalkmasından 
sonra konuldu. 

DOROTHEUM GALERISI VE
DOROTHEUM KUYUMCUSU
ANTİKA VE MÜCEVHERLER

1979 yılından beri satış da iş 
kollarından biri haline gelmiş-
tir.  „Dorotheum Kuyumcusu“ 
ve „Dorotheum Galerisi“ takı, 
mücevher, saat ve diğer bazı 
koleksiyon konusu malzemeyi 
müzayedesiz olarak satın ala-
bilme olanağını sunmaktadır.  
Birkaç yıldan beri karizmatik 
şarkıcı Sandra Pires Dorotheum 
Kuyumcusunun güzel takıla-

rının reklamını yapmaktadır. 
Avusturya’da 27 satış merkezin-
de geleneksel gümüş ve altın 
takılarla kol saatlerinin yanı sı-
ra son moda akımın seçkin par-
çalarının satışıyla Dorotheum 
ülkenin en büyük kuyum sa-
tış işletmesi haline gelmiştir.  
Dorotheum Kuyumcusu d´oro 
adıyla özel bir altın takı serisi ve 
DoroChron markasıyla saat mo-
dellerini yaratmıştır. 2006 yılın-
da „Dorotheum Juwelier exklu-
siv“ markasıyla lüks kategoriye 
de girilmiştir. 2004 yılında satın 
alınan Macaristan’ın en büyük 
kuyum satış zinciri ve gelenek-
sel işletmesi OREX’in firma adı 
devam etmektedir. 

Dorotheum, Viyana’da ülke-
nin en modern değerli taş la-
boratuarını da işletmektedir. 
Bu laboratuarda, Avusturya’da 
eşi olmayan „Diamond Sure“ 
adındaki değerli taş ölçme ale-
ti, doğal elmasları yapayla-

DOROTHEUM, ambleminde “SEIT 1707” (Kuruluş yılı) ibaresini 
taşımaktadır. Bu geleneksel Avusturya işletmesi, 2001 yılı Eylül 
ayındaki özelleştirilmesinden sonra da yerli ellerde kalarak, 300 
yılı aşan bir süreden beri ülkenin tarihinde yer almaktadır.

AÇIK ARTIRMANIN RAHATLIĞINI YAŞAYIN
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rından ayırt edebilmektedir. 
Değerli taş laboratuarı sade-
ce müzayedeler için mücevher 
kontrol etmekle kalmayıp, de-
ğerli taşların ve takı parçaları-
nın saflığı hakkında rapor ve 
sertifikalar vermekte ve her ti-
cari sınıftaki malların değerle-
rini saptamaktadır. 

DOROTHEUM EMNIYET SANDIĞI 

Eski geleneğe dayanan finans-
man hizmeti Tarihi iş alan-
larından biri de Dorotheum 
Emniyet Sandığıdır, bu kuru-
luş başlangıçta sadece yar-
dımsever amaçlara yönelik ça-
lışmaktaydı. Rehin ve Danışma 
Dairesi – danışma bölümü ay-
nı zamanda ev vs. bulmaya da 
yardımcı oluyordu – aşırı fai-
zi önlemekle görevliydi ve ge-

lirlerinin bir bölümünü kentin 
fakirler yurduna bağışlıyordu.  

Günümüzde Dorotheum bu ça-
lışmasını finansman hizmeti 
olarak yürütmekte ve eskiden 
olduğu gibi şimdi de ilgi gör-
mektedir. Devamlı müşterilerin 
sayısı bunu kanıtlamaktadır. 
Rehine verilen değerli eşyanın 
yüzde doksanının sahipleri ta-
rafından geri alınması da ser-
visin gerçekten bu amaçla kul-
lanıldığının kanıtıdır. 

ULUSLARARASI PİYASADA 
DOROTHEUM 

Dorotheum’un uluslarara-
sı yapılaşması, yeni yöneti-
min işe başlamasından önce 
de amaçlanmaktaydı,  1992 
yılında Doğu Avrupa ülke-

lerinin batıya açılışından 
sonra Dorotheum Prag’ın 
kurulması ve 1996 yılında 
Brüksel temsilciliğinin açıl-
ması da bu çalışmaların bir 
parçasıdır. Yeni yönetim, 
Dorotheum için en önem-
lileri sayılan bu iki ülkede 
müşteri servisinin güçlen-
dirilmesine büyük ölçüde 
önem vermiştir. Kısa sürede 
Düsseldorff ve Münıh tem-
silcilikleri (2003) ve Milano 
şubesi  hizmete girmiştir 
(2005). Zagreb 2006 yılın-
da dış temsilciliklere katıl-
mıştır. 2009 yılı Mart ayında 
Roma şubesi açılmıştır.  

DOROTHEUM HAKKINDA
BAZI SAYILAR

1707 kuruluş 2001 özelleştiril-

me 3 iş alanı: Müzayede, sa-
tış („Dorotheum Kuyumcusu“ 
ve „Dorotheum Galerisi“), 
Emniyet sandığı

2 yönetici: Mag. Martin Böhm 
(müzayede), Mag. Lucas Tinzl 
(satış ve rehin) 500 eleman

27 Avusturya şubesi, bunlar-
dan 13’ü Viyana’da bulunmak-
tadır.

Yılda 600 müzayede, bunla-
rın 100’ü katalog müzayede-
si Her yıl özel odak noktalı 4 
uluslar arası müzayede haftası 
Viyana’da Palais Dorotheum’da 
yapılmaktadır

40 ayrı sanat ve koleksiyon 
eşyası bölümü de bulun-
maktadır.
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Dışişleri  Bakanı  Ali 
Babacan, resmi te -
m a s l a r d a  b u l u n -

mak üzere Avusturya‘nın 
başkenti Viyana‘ya geldi. 
Bakan Babacan, Viyana‘nın 
Schwechat Havaalanı‘nda 
Avusturya Dışişleri Bakanlığı 
Protokol Müdürü Peter Elsner, 
Türkiye‘nin Viyana Büyükelçisi 
Selim Yenel, AGİT Daimi 
Temsilcisi Büyükelçi Yusuf 
Buluç, BM Daimi Temsilcisi 
Büyükelçi Ahmet Ertay ve 
Viyana Başkonsolosu Sedat 
Önal tarafından karşılandı.

Resmi temaslarına sabah sa-
atlerinde başlayan Babacan, 
Avusturyalı mevkidaşı Michael 
Spindelegger ile görüşmesinin 
ardından ortak basın toplantı-
sı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Babacan, da-
ha sonra gün içinde evsahibi 
Spindeleeger‘in onuruna vere-
ceği öğlen yemeğinin ardından 
Avusturya Cumhurbaşkanı 

Heinz Fischer tarafından ka-
bul edildi. 

Ardından Avusturya‘nın baş-
kenti Viyana‘da Diplomasi 
Akademisi‘nin daveti üzerine 
‚‘Türkiye-Avusturya ilişkileri ve 
Türkiye‘nin AB müzakere süre-
ci‘‘ konulu bir konuşma yapan 
Dışişleri Bakanı Ali Babacan, 
Türkiye‘nin Avusturya ile ulus-
lararası platformlarda ve bir-
çok uluslararası kuruluşta iş-
birliği yaptığını hatırlatarak, 
‚‘Türkiye-Avusturya ilişkileri-
nin birçok konuda çok iyi ve 
dostça olduğunu‘‘ bildirdi.

Av u s t u r y a‘ n ı n  b a ş k e n -
t i  Viya n a‘d a  D i p l o m a s i 
Akademisi‘nin daveti üzerine 
‚‘Türkiye-Avusturya ilişkileri ve 
Türkiye‘nin AB müzakere süre-
ci‘‘ konulu bir konuşma yapan 
Dışişleri Bakanı Ali Babacan, 
Türkiye‘nin Avusturya ile ulus-
lararası platformlarda ve bir-
çok uluslararası kuruluşta iş-
birliği yaptığını hatırlatarak, 

‚‘Türkiye-Avusturya ilişkileri-
nin birçok konuda çok iyi ve 
dostça olduğunu‘‘ bildirdi.

Akademinin Direktörü ve eski 
Avusturya Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Hans Winmler, tak-
dim konuşmasında Türk dip-
lomatlarının uluslararası 
başarısına değinerek, Türk dip-
lomatlardan övgüyle söz etti. 
Dışişleri Bakanı Ali Babacan, 
‚‘Türkiye, nüfusunun büyük 
çoğunluğu Müslüman olması-
na rağmen aynı zamanda de-
mokratik ve laik bir ülkedir“ 
dedi. Avrupa Birliği‘nin (AB) 
çok önemli bir barış projesi ol-
duğunu ifade eden Babacan, 
Türkiye‘nin katılımıyla bu pro-
jenin uluslararası bir boyut ka-
zanacağını ve aynı zamanda
uluslararası ciddi bir ekono-
mik güç olacağını dile getirdi.
Babacan, Türkiye‘nin tam üye-
liği konusunda ise, „Üyeliğin 
kesin olarak gerçekleşip ger-
çekleşmeyeceğini bilemiyo-
rum. Bu konu müzakere süre-

cinin sonunda belli olacak. Bu 
aşamada tam üyelik için bir 
garanti yok“ dedi. Avusturya, 
Macaristan, Bulgaristan ve 
Romanya gibi birlik üyelerinin 
de ortak oldukları Nabuco ad-
lı doğalgaz projesinin önemi-
ne değinen Babacan, Nabuco 
doğalgaz boru hattı projesiy-
le Avrupa‘nın enerji ihtiyacını 
karşılayabilecek ciddi bir kay-
nağa sahip olacağını kaydetti.

Ortadoğu‘daki sorunların 
çözümü ve özellikle Filistin-
İsrail çatışmasının sona er-
dirilmesi için Türkiye‘nin 
nasıl bir katkı sunabilece-
ğini soran bir dinleyiciye 
Babacan, ‚‘Ortadoğu barış 
sürecinin kaderi ABD‘nin 
yeni yönetiminin tutumu-
na bağlıdır‘‘ yanıtını ver-
di. Konferansın ardından 
Viyana temasları sona eren 
Bakan Babacan‘ın çarşamba 
günü sabah erken saatlerde 
Ankara‘dan Ermenistan‘a 
geçeceği bildirildi.

“MUTLAKA ALMANCA ÖĞRENİN”
DIŞİŞLERİ BAKANI BABACAN, VİYANA’DA TÜRK TOPLUMUNA MESAJ VERDİ

Viyana’da bir dizi işadamı ve dernek yöneticile-
riyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Ali Babacan, 
vatandaşların çeşitli sorunlarını dinleyerek 
çözüm için çalışacaklarını belirtti. Babancan’a 
ilgi büyüktü. Babacan, Avusturya’da bazı özel 
görüşmelerde de bulundu. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI BABACAN 
VE BUNDESRATH EFGANİ DÖNMEZ İLE 
DIPLOMATIK AKADEMIDE GÖRÜŞTÜ
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Yeni
Vatan
Gazetesi

EV DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLEREleman ARANIYOR!
TEZGAHTAR ARANIYOR

Gümüş dükkanında çalışmak 
üzere BAY ve BAYAN Tezgahtar 

aranıyor. Çalışacak olan 
kişi öğrenci de olabilir

Ücretimiz dolgundur.
VİYANA VE SHOPPING

CITY SÜD ŞUBESİ İÇİN!

Tel.: 0699 12 41 90 98

BENİM EVİMİN ÖZELLİKLERİ
Ev değiştirmek ve takas yapmak isteyenlere 

önemle duyuruyoruz.
2. Viyana’da U2 Krieau’nın yakınlarında ikamet 

etmekteyim. Evim 57 metrekaredir. Duş, Oturma, 
Mutfak toplam 3 odası vardır. Evimiz birinci 

kattadır. Kirası 330 E.
ARADIĞIM EVİN ÖZELLİKLERİ

85 metrekare, 3 oda ve balkonu bulunması. 
Viyana’nın herhangi bir bölgesinde olabilir. 

Ayrıca 3 ve 4 kat olabilir.
İlgilenenlerin aşağıdaki telefon numarasından 

bize ulaşmalarını rica ediyoruz.

Tel.: 0 699 111 09 967

FOTOĞRAF MERAKI OLANLARA DUYURULUR
Türkiye’de Fotoğraf ve Fotoğrafçılık üzerine eğitim veren bir kişi
tarafından fotoğraf kursu açılmıştır. 10 yaş ile 60 yaş arasındaki 

Türk vatandaşlarına fotoğraf kursu verilecektir. Kurslar 
haftasonları verilecektir. Ücretler Avusturyalı eğitmenlerin çok 

altındadır. İlgi duyanların 0699 103 97 808 no’lu telefonu 
aramaları rica olunur.

YENİ VATAN GAZETESİ’NE REKLAM 
VERMEK İSTİYORSANIZ LÜTFEN 

BU NUMARAYI ARAYINIZ:

TEL: 01/513 76 15
MOBIL: 0699/103 97 808

SeRİ boRSA
YAYINLANMASINI ISTEDIĞINIZ ILANLARINIZ IÇIN LÜTFEN: 0699 103 97 808
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Türk vatandaşlarının AB 
ülkelerine seyahati ha-
len büyük vize engeli-

ne takılırken ve bu nedenle 
AB üyeliğiyle birlikte bir gün 
Türklerin de bu konuda bi-
raz olsun rahatlaması bekle-
nirken, AB üyesi Avusturya, 
Türkiye‘den vize muafiyeti ta-
lep etti.

Avusturya‘nın Türkiye‘ye her 
yıl gelen 500 bin kadar vatan-
daşı için Türkiye‘den vize mu-
afiyeti talep ettiği bildirildi.

TÜRKİYE KOLAYLIK İSTEDİ

Dışişleri Bakanı Ali Babacan‘ın 
iki gün önce bu ülkeye yap-
tığı resmi ziyaret sırasında 
Avusturya Dışişleri Bakanı 
Michael  Spindelegger‘ in 
Avusturyalı turistler için vi-
ze muafiyeti talep ettiğini be-
lirten diplomatik kaynaklar, 
Türkiye‘nin de kendi vatan-

daşları için vize kolaylığı tale-
binde bulunduğunu belirttiler. 
Heyetler arası görüşmeler-
de hazır bulunan Türkiye‘nin 
Viyana Büyükelçisi Selim 
Yenel, konuya ilişkin AA mu-
habirine yaptığı açıklama-
da, „Avusturya‘nın Alman 
turistlere uyguladığımız gibi 
Avusturyalı turistlere de vize 
muafiyeti uygulamamız öne-
risinde bulunduğunu“ be-
lirterek, “Biz de kendilerin-
den Türkiye‘den Avusturya‘ya 
gelecek olan öğrenci, bilim 
adamı, iş adamı ve sade va-
tandaşlarımıza kolaylık sağ-
lamalarını talep ettik“ dedi.

VİZE KOLAYLIĞI

Büyükelçi  Yenel,  “Avus-
turya’nın Türk vatandaşla-
rı için uygulamayı planladı-
ğı kolaylıkları tatmin edici 
bulmadıkları için müzakere-
lerin devam ettiğini“ belirtti. 

Avusturya‘nın, taraf olduğu 
Avrupa Birliği (AB) vize re-
jimini belirleyen Schengen 
Anlaşması uyarınca Türk va-
tandaşlarına vize muafiyeti 
uygulamaya yanaşmadığına 
işaret eden diplomatik kay-
naklar, „Türk vatandaşları-
nın Avusturya vizesini da-
ha kolay edinebilmeleri için 
önemli bazı adımlar atabile-
ceğini“ belirtiyor.

ZATEN TÜRK SINIR KAPILARINDA
SADECE “BANDROL USULÜYLE“
ANINDA VIZE ALIYORLAR

Avusturya‘nın, Türkiye‘den, 
Alman turistler  için uy-
gulanan vize  muafiyeti -
ni örnek göstererek, her yıl 
Türkiye‘ye gelen 500 bin ka-
dar Avusturyalı turist için de 
vize muafiyeti talebinde bu-
lunduğu bildirildi. Türkiye‘ye 
gelen Avusturya vatandaşları 
Türkiye‘nin sınır kapılarında 

veya havaalanlarında “band-
rol usulüyle“ anında vize ala-
biliyor. Türkiye sınır kapısına 
gelen binlerce gürbetçimizde 
aynı uygulama ile karşılaşı-
yorlar. Yani Türkiye hiç kim-
seye ayrıcalık yapmıyor. 

Mavi kart olarak bilinen bel-
ge ise Türkiye tarafından sa-
dece anavatanda doğanlara 
veriliyor. Bu belge ile vizeden 
muaf olunuyor. İşte Avusturya 
Dışişleri Bürokratları bu ayrı-
calığı Türk meslektaşlarından 
öğrendikleri için aynı uygula-
manın Avusturyalılar içinde 
yapılmasını istediler. 

Ancak Türkiye her yıl milyon-
larca Euro’yu bu yolla hazine-
sine kazandırıyor. Bu uygu-
lamayı Türkiye kabul ederse 
diğer AB ülkeleri de aynı hak-
tan yararlanmak isteyecekler. 
Bu da AB politikasına ters dü-
şüyor.

ONLARIN Kİ CAN, 
TÜRKLER’İN Kİ 

SANKİ PATLICAN!

Geçtiğimiz yıl yarım milyon Avusturya vatandaşı tatil için Türkiye’ye gitti. Kapıda pul vize olar-
ak tabir edilen  ve sadece para ödeyerek alınan vizeyi alarak anayurdumuza girdiler. Hal böyle 
iken bile Avusturyalı yetkililer, Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan vize muafiyeti istediler.



5� HABER Yeni VATAN
NİSAN 2009 SAYI 100

Viyana - Schakfeh ve sözcüsü 
Aleviler Müslüman değildir di-
yerek büyük bir skandala yol aç-
tı. İnançlı Aleviler, ‘İslam’da hiç 
bir mezhep diğer mezhebi afaroz 
edemez. Biz Müslümanız. Bu bir 
şirktir. Açıkca bu Allah’a ortak 
koşmaktır’ şeklinde konuştular. 
Viyana-Başkanlığını Schakfeh’in 
yaptığı ve son aylarda olduk-
ça eleştiri alan Avusturya İslam 
Cemiyeti, Die Presse’nin verdi-
ği haber haber şaşkınlık yarattı. 
Haberin ara başlığı şöyle:

„Aleviler‘in Cemiyetten ayrılı-
şını olumlu karşılıyor, oysa bu 
ayrılış cemiyetin zayıflaması-
na neden olacak. Aleviler ayrı 
din olarak kabul edilmek isti-
yor.’’ Haberi yazan Die Presse 
Gazetesi belki konu hakkında 
bilgisi fazla yok. Birincisi kısa 
adı olan IGG olan Islamische 
Glaubengemeinschafta hiç 
bir Müslüman Alevi Derneği 
üye değildir. Bu durum ATIB 
içinde geçerli. Avusturyalıların 
İslam konusunda bilgisizliğini 

suiistimal eden IGG ve Başkanı 
Schakfeh, Türkiye’de tüm parti-
lerin ve demokratik kuruluşların 
kanayan bir yara olarak gördüğü 
bu sorunu çözüm şekli tepki top-
lamaya devam ediyor. 

İslam’da Katolik Hiris-tiyanlı-
ğında olduğu gibi başka kişile-
ri veya kurumları Aforoz etme 
yani din dışı ilan etme yoktur 
diyen bir  Müslüman Alevi va-
tandaş, ‘Gerçek Aleviler tek güç 
olan Alemlerin Rabbi Allah’a 
tüm kalbleri inanırlar, Kur’an’ı 
Kerim’i kutsal  kitapları ola-
rak görürler, Ahirete olacağı-
na ve son Resulun Muhammed 
Mustafa olduğunu kabul eder-
ler. Farklı yorumlar olabilir.

Alevilik içinde farklılıklarda bu-
lunmaktadır. İçimizde kendi-
le Alevi diyen ama agnostik ve 
Ataist olan kişilere saygı duyma-
mız da gerekiyor. Onlar Alevileri 
farklı bir kültür olarak görmek 
istiyorlar. Çünkü kendilerine ha-

kiki Müslümanın diyen bazı kişi, 
kurum ve kuruluşlar Türkiye’de 
Maraş, Çorum, Malatya, Sivas il-
lerinde iç ve dış güçlerin kışkırt-
ması, cahilllik yüzünden katlia-
ma yol açtırlar.

Yeni nesil bunları biliyor. Kimse 
bunları unutturarak bu işi kapa-
tamaz. Bu sorunları herkes ka-
bul edecek. Bu bir travmadır. 
Bu travma Türkiye’deki tüm in-
sanlar ile birlikte çözülmesi ge-
rekiyor. Arap kardeşlerimiz 
Türkiye’deki sorunları bilmiyor 
bu yolla fitne, fesat çıkarıyor-
lar. Bu işi çözecek olan her iki 
tarafı bellidir. Kimse, kimse 
Müslümanlık dersi vermesin. 
Herkes ilk önce kendini kurtar-
sın. İmama kızıp oruç bozmanın 
hayrı yoktur. Hiç kimse fitne, fe-
sat ve dedikodu ile yola çıkma-
sı’ dedi.  

Avusturya İslam Cemaati 
(IGGGiÖ) içindeki gerginlikler 
yıllardır süre gelmekteyken şim-
di de Avusturya’da Müslüman 
Aleviler  üye olmadıkları 
Avusturya İslam Cemiyetinin 
bu güne kadar kendilerini tem-
sil etmediğini ifade ederek baş-
ka bir yol aramaya başladılar.  
Bu konudaki başvuru, 23 Mart 
tarihinde ilgili Avusturya Kültür 
Bakanlığı kültür dairesine İslam 

Alevi inanci tanınsın diye veril-
di. Bu talebin kabulü iki soru-
nun karşılığına bağlı: Aleviliğin 
yeterli sayıda üyesi var mı? Ve 
Bu inanç İslam’dan ayrı olarak 
görülebilir mi? 

İkinci soruda Aleviler de fikir 
birliğine varamıyor. IGGiÖ’den 
Carla Amina Baghajati görüş-
lerini Avusturya basınına şöy-
le açıklıyor: ”Alevilik bağım-
sız, Anadolu kökenli, dünya 
Müslümanlığından geniş ölçü-
de bağımsız bir mezheptir.”

Baghajati, „DiePresse.com“a 
yaptığı açıklamada, bazı ce-
miyet liderlerinin kendilerini 
Müslüman olarak görmedikle-
rini ileri sürerek, „Biz kimse-
yi zorla tutmak istemiyoruz“, 
diyor. Bu nedenle, IGGiÖ’nün 
Alevilerin bağımsız dini inanç 
birliği olarak kabul edilme ta-
leplerini olumlu karşıladığını 
söylüyor. „Yasal açıdan da kesin 
bir ayrım getirilmesi herkes için 
sadece yararlı olabilir.“

Baghajati, IGGiÖ’nin bugü-
ne kadar Alevilerin çıkarlarını 
„pragmatik“ olarak temsil etti-
ğini söylüyor. Ancak, ne üyelik 
düzeyinde, ne de uygulamada 
gerçek ortaklıkların bulundu-
ğunu belirtiyor. „Müslümanlık 

Aleviler, Başkanlığını Schakfeh’in yaptığı 
Avusturya İslam Cemiyeti bizi temsil etmiyor 
diyerek Avusturya Kültür Bakanlığı‘na  ayrı 
bir dini cemiyet olarak kabul edilmek için 
başvuruda bulundu.

ALEVİLER TANINMA YOLUNDA
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ve Alevilik gerek öğreti gerek-
se uygulama açısından iki ayrı 
dindir. Kesişme noktaları sade-
ce son derece kısıtlı ve yüzeysel 
farklardan ibarettir.“
16.000 üye? Olabilir

RESMİ SAYI YOK

Baghajati, Alevilerin bağımsız 
din olarak resmen tanınabil-
meleri için yeterli sayıda üye-
lerinin bulunup bulunmadı-
ğı sorusuna cevap veremiyor. 
Yürürlükteki yasalara göre ka-
bul için toplam nüfusun binde 
ikisi veya yaklaşık 16.000 üye 
gerekiyor. Baghajati bu sayı-
ya erişilmiş olabileceğine ina-
nıyor. Alevilerin 2001 yılında 
yapılan son nüfus sayımında 
ayrıca kaydedilmemeleri ne-
deniyle kesin bir bilgi bulun-
madığını sözlerine ekliyor. 

Buna tepki koyan birçok inançlı 
Alevi bunlar kendileri çalıyor ve 
kendileri oynuyor dedikten son-
ra şu açıklamada bulundular: 
‘’Kimse Alevileri İslam dışında 
diye Avusturya kamuoyunu kan-
dıramaz. İslam’da Katolik mez-
hebine olduğu gibi bir Vatikan 
yoktur. Papalık veya Ruhbanlık 
yoktur. Afroz etme yoktur. 
Kimse, kimsenin imanını ve di-
nini, veya mezhebini ne oldu-

ğuna karar veremez. Islamische 
Glaubengemeinschaft ve söz-
cüsü Baghajati şirk yani Allah’a 
ortaklık koşuyor. Kimse kendi-
ni Allah yerine koyup İslam di-
ni içinde Allah, Muhammed ve 
Ali aşkı ile yanan Alevileri dün-
ya Müslümanlığı gibi saçma ve 
sapan bir gerekçe ile kapı dışarı 
edemez. Büyük bir günah ve şirk 
işleniyor’ dediler. 

Bağımsızlık dilekçesini veren 
„Viyana Alevi Kültür Derneği“ 
üye sayısını 20.000 olarak tah-
min ediyor. Ancak dernek, ver-
diği dilekçenin kabul edilece-
ğinden kuşku duyuyor. Yönetim 
kurulu üyesi Rıza Sarı, bu yönde 
ön bilgiler aldıklarını açıklıyor. 
Dilekçe reddedildiği takdirde 
itiraz haklarını kullanacakları-
nı ve gerekirse Avrupa Adalet 
Divanı’na kadar gideceklerini 
söylüyor. 

IGGIÖ ELEŞTIRISI

Düzenlenen basın toplantı-
sında IGGiÖ ile anlaşmazlı-
ğın dilekçeye neden olduğu 
belirtildi. Dilekçeyi destekle-
yen “Avusturya İslami Bilgi ve 
Belgeleme Merkezi” (IIDZ) ge-
nel sekreteri Gunther Ahmed 
Rusznak, IGGiÖ’nün sade-
ce Sünni Müslümanları tem-

sil ettiğini ileri sürdü. Viyana 
Alevi Cemiyeti  sözcüsü Sarı, 
IGGiÖ’den ayrılma ile kamuo-
yunda İslam’ın liberal güçlerinin 
de algılanmasını sağlamak isti-
yor. „Anadolu Alevileri Kur’anı 
yasa kitabı değil, din kitabı 
olarak kabul ederler. Dinimiz 
İslam’dır“, diyerek Alevilerin la-
ik tutumunu vurguluyor.
Baghajati, İslam Cemiyeti’nin 
etkisini kaybedeceğinden söz 
etmek istemiyor. „Buna inanmı-
yorum“, diyor. Zaten resmi üye-
sini hiç bir zaman açıklamayan 
Baghajati burada Hile-yi Şeria 
yapıyor diyen uzmanlar, ‘’ IGGiÖ 
üye olanların sayısı 500 kişi bi-
le olmadığı iddia ediliyor. Üyelik 
içiin aynı Kilise olduğu gibi yıllık 
para alıyorlar. İslam’da gönüllü 
Zekat vardır. Camii veya İslam 
vergisi yoktur. Bunlar kağıt üze-
rinde Avusturya’da üyeleri olma-
dan tüm Müslümanları temsil 
ediyorlar. İstediklerini yapıyor-
lar. Tüm Müslümanları bağlayı-
cı şeyler söylüyorlar. Kisaca ba-
şımızın belaya sokuyorlar sonra 
sonucuna katlanın diyorlar. 
Olacak şey değil.’’ Dediler. 

ALEVİLER FARKLI BİR
CEMAAT OLMAK İSTİYOR

Avusturyalı Aleviler ayrı bir di-
ni grup olarak kabul edilmek 
istiyor. Viyana Alevi Kültür 
Derneği’nin bu konudaki dilek-
çesi, 22 Mart tarihinde ilgili kül-
tür dairesine verildi. İsteğin ka-
bul edilme olasılığı nedir? Pek 
yüksek değil, çünkü dilekçeyi 
verenler bile olumlu sonuç ala-
bileceklerini hesaba katmıyor. 
Ama gerekirse Avrupa Adalet 
Divanı’na kadar gideceklerini 
bildiriyorlar. Bağımsızlığın ka-
bul edilmesi olasılığının düşük 
olması, derneğin ayrı bir “Alevi 
İslam Cemiyeti” kurmak iste-
mesinden ileri geliyor, çünkü 
Alevilerin ayrılmak istedikle-
ri Avusturya İslam Cemiyeti bü-
tün Müslümanları temsil etmek-
le görevli bunuyor. Kağıt üzerine 
böyle ama gerçekte değil. Kimse 
bu Avusturya İslam Cemiyetinin 
varlığından bile haberdar değil. 
Aleviler bu eksikleri tamamla-
mak istedikleri takdirde bazı en-
gellerle karşı karşıya kalacak-
lar: Grubun en az 16.000 üyesi 
bulunması ve bunu kanıtlaya-

bilmesi gerekiyor. 2001 yılında 
yapılan son nüfus sayımında 
Aleviler ayrıca kaydedilmemiş-
ti. İç tartışmalara da neden ol-
ması dolayısıyla, üye sayısından 
daha çetin bir soru ise Alevilerin 
Müslüman olup olmadıkları. 
Kendilerini Müslüman olarak ta-
nımlıyorlarsa, tıpkı Sünniler ve 
Şiiler gibi 1912 yılında çıkarılmış 
olan ve bütün Müslümanların 
kabulünü garantileyen İslam 
yasası kapsamına girecekler. 
Bu durumda bağımsız din gru-
bu statüsünü de elde edemeye-
cekler. 

ALEVİLERDEN İKİ DİLEKÇE

„Viyana Alevi Kültür Derneği“nin 
başvurusu, IGGiÖ içindeki çe-
kişmede yeni bir hamle olarak 
değerlendiriliyor: Birçok başka 
grup gibi Aleviler de kendilerini 
başkan Anas Schakfeh ve IGGiÖ 
tarafından temsil edilmedikleri-
ne inanıyor ve resmi temsilcilik 
olarak IGGiÖ’den kopmaya ça-
lışıyor. Bu nedenle. Alevilerin 
başvuruları “Avusturya Liberal 
Müslümanlar İnisiyatifi” (ILMÖ) 
ve “Avusturya İslami Bilgi ve 
Belgeleme Merkezi” (IIDZ) ta-
rafından da kamuoyunda des-
tekleniyor. Aynı zamanda, 
“Avusturya Alevi Federasyonu” 
da  dini toplum olarak kabul 
edilmek için benzeri bir dilekçe 
hazırlığına girişti. Kültür daire-
si görevlisi Henhapel, her iki ku-
ruluşun taleplerini birlikte yürü-
teceklerini tahmin ediyor. „Uzun 
sürecek“, diyor.

Yehova Şahit leri :  Karar 
Paskalya’dan önce çıkmayacak
Avusturya’da bağımsız din ola-
rak kabul etmek üzere başvu-
ran bir başka grubun talebi kı-
sa süre önce reddedildi: Yedinci 
Gün Adventistleri de bağımsız-
laşma girişiminde bulunmuş, 
ancak gerekli üye sayısını bel-
geleyememişlerdi. Son nüfus 
sayımına göre sayıları 4200 olan 
Adventistler, yasanın öngördü-
ğü nüfusun binde ikisi (16.000 
kişiden biraz fazla) barajını aşa-
madılar. 

Kabul edilme olasılıkları yüksek 
olan Yehova Şahitlerinin de bek-
lemeleri gerekiyor. Henhapel, 
kararın Paskalyadan önce çık-
mayacağını belirtti.

ALEVİLER TANINMA YOLUNDA
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Soru: Avusturya`da ORF için 
ödenen GIS harçları ile ilgili bir 
soru sormak istiyorum. Bir GIS 
görevlisi evime yaptığı bir kon-
trol ziyaretinde, evimde radyo 
ve televizyon bulunmamasına 
rağmen bana kayıt formunu 
imzalattı. Gerekçe olarak da 
evimde diz üstü bilgisayar bu-
lunduğunu söyledi. Oysa ben 
bilgisayarımla ne televizyon 
izliyorum ne de radyo dinliyo-
rum. Gerçekten buna rağmen 
bilgisayarım için GIS harcı öde-
mek zorundamıyım. 

Cevap: ORF’nin harçlar için 
kurduğu yavru firması GIS ma-
alesef son yıllarda sadece bilgi-
sayarı olanları da kaydetmekte 
ya da bu kişilerin kaydolma 
zorunluluğunu dile getirmek-
tedir. Ancak bunun için iki 
şart vardır. Ya bilgisayarınızda 
televizyon kartı olmalıdır yada 
internet bağlantınız olmalıdır. 
GIS bu uygulamasını  Radyo 
Harçları Yasası’nın (Rundfunk-
gebührengesetz)  2. maddesine 
dayandırıyor. Bu maddeye göre 
„ kim bulunduğu yerde radyo 
ya da televizyon izleyebileceği 
bir cihaz bulunduruyorsa GIS 
harcını ödemek zorundadır.” 
Kanun harç alınabilmesi için 
ilgili cihazın gerçekten tele-
vizyon kanallarını izlemek ya 
da radyo dinlemek için kulla-
nılmasını şart koşmuyor. GIS 
Internet bağlantısı bulunan bir 
bilgisayardan hem televizyon 
izlenebildiğini hem de radyo 
dinlenebildiğini söylüyor ve 
bunun kanun gereği harç al-
mak için yeterli olduğunu iddia 
ediyor. Konu ile ilgili aleyhte 
bir yüksek mahkeme kararı ol-
madığı için uygulamaya devam 
ediyor maalesef. Ancak şunu 
belirtmekte fayda var: Evde bir-
çok cihazınızolsa dahi bir kere 
GIS harcı ödüyorsunuz. 

Soru: Bebek bekleyen ve ça-
lışan bayanların aldığı „Woc-
hengeld“ ile ilgili bigi vermenizi 
rica ediyoruz. 

Cevap: İşçi ya da memur ola-
rak çalışan bayanlar „koruma 
süresi“ olarak tabir edilen ve 

doğumdan önceki ve sonraki 
8 haftayı kapsayan süreler için 
„Wochengeld“ alırlar. „Woc-
hengeld“ miktarı son üç ayın 
maaş ortalamasına göre be-
lirlenir. Çocuk parası, işsizlik 
parası yada „Notstandshilfe“ 
alıyorsanız „Wochengeld“ mik-
tarı daha farklı hesaplanır. Eğer 
annenin ya da çocuğun sağlığı 
yada hayatı ile ilgili tehlikeler 
mevcut ise resmi doktor raporu 
ile tamamen ya da kısmi işten 
muafiyet durumu sağlanabilir. 
Sigorta bu durumda da „Wo-
chengeld“ öder.  Doğumdan 
önceki 8 haftanın başlaması ile 
birlikte „Wochengeld“ için baş-
vurulabilir.

Soru: İlticacıların Avusturya 
vatandaşları ile evlenmeleri ko-
nusunda bir sorum var. 2007 yı-
lında Türkiye’den Avusturya’ya 
illegal yollardan geldim. İltica-
ya basvurdum. Burada yasayan 
kız arkadaşımla bu ay evleni-
cez. ancak beni en cok korku-

tan evlendikten sonra oturum 
izni alıp alamayacağım. Yani 
beni buradan gönderebilirler 
mi? Eşim Avusturya vatandaşı. 
Türkiye’ye gidip vize alırsın di-
yolar ama askerliğimi yapma-
dım. Gitmek istemiyorum. Bir 
de orada  vizeye başvururken 
benden eşimin maaşını soruyo-
larmış eşim 800 alıyor.  Bu ko-
nularda bilgilendirmenizi rica 
ediyorum.

Cevap: Sayın okuyucum ma-
alesef Avusturya, kendi va-
tandaşları ile evlenenen sığın-
macıların aile birleşimi vizesi 
alabilmeleri için başvuruların 
hala yurtdışından yapılmasını 
şart koşmaktadır. Bu durumda 
Türkiye’de ortalama 6 ay ile bir 
yıl arasında vizeyi beklemeniz 
gerekiyor. Ayrıca belirttiğiniz 
gibi eşinizin 1158 € gelir belge-
lemesi gerekiyor. Ancak Avrupa 
Adalet Divanı bu yılın başında 
siz ve sizin durumunuzdaki 
yüzlerce kişiyi ilgilendiren bu 

konuda önemli bir karar verdi. 
Adalet divanı verdiği kararın-
da AB vatandaşları ile evlenen 
kişilerin, illegal olarak kalmış 
olsalar da otomatikmen kalıcı 
oturum izni hakkı kazandıkları-
na karar verdi. Bu kararın Avus-
turya tarafından nasıl anlaşılıp 
uygulanacağı henüz belli değil 
ancak pozitif bir yorumla ilti-
cacıların evlilik durumunda 
yurt içinden de aile birleşimi 
için dilekçe vermelerine imkân 
sağlayabilir. Ancak son durum-
dan emin olmak için yabancılar 
dairesi ile irtibata geçmenizi 
tavsiye ederim. Sizin durumu-
nuzda bulunanları destekleyen 
ve bildilendiren bir platformun 
internet adresi ise şöyle:    www.
eheohnegrenzen.sosmitmens-
ch.at 

Mag. iur. Cafer Eminoğlu
Sorularınız için:
e-mail: cafereminoglu@yahoo.de
Adres: Yeni Vatan Gazetesi 
Postfach 70 A-1014 WIEN
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Avusturya okullarındaki 
göçmen kökenli öğren-
ci oranını belirten sayı-

ların açıklanması, geniş çapta 
tartışmalara neden oldu. Gerçi 
Avusturya okullarındaki öğren-
cilerin sadece yüzde 17,8’i göç-
men kökenli ailelerden -ya ya-
bancı pasaportlu, ya da anadili 
Almanca olmayan Avusturya 
vatandaşları- geliyor. Ancak ba-
zı bölgelerde veya bazı okullar-
da bu oran aşırı ölçülerde yük-
selebiliyor.  Viyana’nın bazı 
yörelerinde, öğrencilerinin sa-
dece göçmen kökenli çocuklar-
dan oluştuğu sınıflar bulunuyor; 
buna örnek olarak Ottakring (16. 
bölge) veya Briggittenau (20. böl-
ge) gösterilebilir. 

• Yabancı pasaportlu veya ana-
dili Almanca olmayan çocuk-
ların oranı Hernals ortaokulla-
rında (17. bölge) yüzde 93,2 ile 
aşırı yüksek bulunuyor. 

• Brigittenau bölgesindeki li-
selerde okuyan her üç öğrenci-

den ikisi göçmen kökenli aile-
lerden geliyor (yüzde 67,4). 
• Viyana’daki her on ilkokul-
dan birinde anadili Almanca 
olmayan öğrencilerin sayısı 
yüzde 90’ı geçiyor. 

Ortaokullarda çok yabancı var
Avusturya çapında yabancı öğ-
renci sayısında ilk sırada fede-
ral başkent Viyana yer alıyor. 
Eğitim bakanlığının istatis-
tiklerinde Viyana okulların-
da anadili Almanca olmayan 
öğrencilerin oranı yüzde 40,4 
olarak saptanıyor. İkinci sıra-
da yüzde 19,6 ile Vorarlberg 
yer alıyor. Sıralamanın sonun-
da Aşağı Avusturya (yüzde 
10,9), Kärnten (yüzde 10,1) ve 
Steiermark (yüzde 9,2) eyalet-
leri bulunuyor.

Okul türlerine göre bir ayrım 
yapıldığında, Viyana’da ortao-
kullarda göçmen kökenli aile-
lerden gelen çocukların oranı-
nın yüzde 59,5’a ve ilkokullarda 
yüzde 50,1’e ulaşmış olduğu gö-

rülüyor. Yani ortalama olarak 
her iki Viyanalı ilkokul öğrenci-
sinden biri göçmen ailelerden 
geliyor. Viyana’nın belli başlı 
bölgelerinde öğrenci istatistik-
lerinin ayrıntılarına bakıldığın-
da, durumun daha da etkileyici 
olduğu görülüyor.

• İlkokullar: Beşinci bölge-
de (Margareten) eğitim ve-
ren ilkokullar, yüzde 83,7’lik 
yabancı oranıyla ilk sıra-
da yer alıyor. Bunu sırasıyla 
Rudolfsheim-Fünfhaus (yüzde 
78,1), Ottakring (yüzde 76,8) ve 
Brigittenau (yüzde 75,3) izliyor. 
Başka bir deyişle ve kabaca bir 
hesapla, bu bölgelerde okuyan 
her beş ilkokul öğrencisinden 
sadece birinin anne ve babası -
klasik anlamda- Avusturyalı. 

• Ortaokullarda durum daha 
da çarpıcı. Hernals’da ortaokul 
öğrencilerinin yüzde 93,2’si-
nin anadili Almanca değil. 
Hernals’dan sonra sıralamada 
Margareten (yüzde 89,9) ve –il-

ginçtir– genellikle burjuva sı-
nıfın oturduğu Josefstadt (yüz-
de 87,7) geliyor. Eğitim Bakanı 
Schmied, bu sayılar karşısın-
da, bir süredir üstünde durdu-
ğu “dil eğitiminin güçlendiril-
mesi” talebinde haklı çıktığını 
ileri sürdü. Eğitim Bakanı, göç-
men kökenli öğrenci oranının 
yüksek olduğu okulların kay-
naklarının güçlendirilmesi ve 
zorunlu eğitim düzeyi ile mes-
lek okullarında dil öğrenimi 
kurslarının yoğunlaştırılma-
sından yana olduğunu belirtti. 

ELEŞTİRİCİ SİYASI TEPKİLER

Schmied, bu değişiklikler için 
altyapı reformlarının ön ko-
şul olduğunu, bu reformların 
ise ancak, kendisinin daha 
önce talep ettiği gibi, öğret-
menlerin zorunlu ders süre-
lerinin iki saat uzatılması-
nın kabul edilmesine bağlı 
olduğunu söyledi. FPÖ, öğ-
renci istatistiklerini oldukça 
eleştirel bir dille yorumladı. 
Bu durumun Almanca konu-
şan Avusturyalılar için “ola-
bileceklerin en kötüsü” oldu-
ğu yorumu yapıldı. Gerek FPÖ 
gerekse BZÖ, Eğitim Bakanı 
Schmied’in sınıflardaki ya-
bancı öğrenci sayısını yüz-
de 30 ile sınırlandırmasını ta-
lep etti. Viyana Ortaöğrenim 
Müdürlüğü, anadili Almanca 
olmayan çocukların yeterince 
Almanca bilmeyen çocuklar-
la bir tutulmaması gerektiği-
ne dikkat çekti. ORF radyosu 
tartışma konusundaki açıkla-
malara uluslararası istatistik 
standartları uygulandığında, 
Viyana’nın en az dört bölge-
sinde göçmen kökenli kişile-
rin halkın yarısından fazlası-
nı oluşturduğunun anlaşıldığı 
bilgisini ekledi.

Viyana: 10 öğrenciden
dördü göçmen kökenli

Viyana’daki okullarda 
göçmen kökenli aileler-
den gelen öğrencilerin 
oranı yüzde 40’a ulaştı. 
Eğitim Bakanı Schmied, 
bu sayıların, dil eğiti-
minin güçlendirilmesi 
talebini haklı çıkardığını 
belirtiyor. 
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AVUSTURYA’NIN 
HER YERİNE KREDİ

Üçüncü Viyana’da, Sch-lach-
thausgasse 31 numarada açı-
lışı yapılan Türk kuaföründe 
uygun fiyatlara saç kesimi 
hizmeti veriliyor. Kadınlar 
için özel fiyatların bulundu-
ğu First Class’ta saçlar için 
en uygun işleme uzman kişi-

lerle birlikte karar veriliyor. 
Aynı anda bir kaç kişinin sa-
çının yapılabildiğini söy-
leyen firma yetkileri, “Yeni 
açılışımızla ilgili olarak böy-
le bir ‘aksiyon’ yaptık. Kadın 
ve erkek saç kesiminden bo-
ya işlemlerine kadar bir çok 
uygulamayı burada kolaylık-
la yapıyoruz. 

Kullandığımız malzemeleri-
miz kaliteli. Fiyatımızın uy-
gun olmasından ötürü bir 
çok kişi bizi tercih ediyor.” 

ÖZEL GÜNLERDE AÇIĞIZ

Türkiye’den gelen uzman kişi-
ler tarafından düğün ve nişan 
için saç yapıldığını söyleyen 
First Class Hairstyle yönetici-
leri, “Özel günlerinizde size 
hizmet vermekten gurur du-
yuyoruz. Özellikle gelin sacı, 
topuz, türban yapıyoruz. Bize 
bir telefon etmeniz yeterlidir.  
Adresimiz Schlachthausgasse 
31 1030 Viyana’dadır. 

Viyana’da yeni açılan 
kuaför dükkanı kadınlar 
için özel bir kampanya 
başlattı. First Class 
Hairstyle’e U3 Metrosu ile 
ulaşılabiliyor. 
Tel: 0699 81 57 49 36

“KADIN SAÇINI
11 €’YA KESİYORUZ”
DÜĞÜN VE ÖZEL
GÜNLERİNİZDE 
AÇIĞIZ

DÜĞÜN VE ÖZEL
GÜNLERİNİZDE AÇIĞIZ
TOPUZ, TÜRBAN VE 
ÖZEL SAÇ MODELLERİ

Tel: 0699 81 57 49 36
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Pek çok insanin öncelikli 
hayalleri arasında mut-
lu ve sağlıklı bir birlik-

teliğe sahip olmak var. Ünlü 
psikolog, yazar ve sosyal bi-
limci Dav id Nicen, son kita-
bi ‚The 100 Simle Secrets of 
Great Relationships‘te (İnsan 
İlişkilerinin 100 Sırrı) mükem-
mel bir ilişkiye ulaşmanın sır-
larını açıkladı.

Yaptığı araştırmalar nedeniy-
le Ohio Devlet Üniversitesi ve 
Harvard Üniversitesi tarafın-
dan birçok kez ödüle layık gö-
rülen ünlü yazar Dav id Nicen 
mutlu ailelerin, sağlıklı ve ba-
sarîli insanların 100 sırrından 
sonra ‚İnsan İlişkilerinin 100 
Sırrı‘ adli kitabıyla mutlu ve 
sağlıklı bir beraberliğe giden 
yolda, atılması gereken adım-
ları okuyucularıyla paylaşıyor

KIYASLAMA YAPMAYIN  

Niven‘in mutluluğa ulaşmak is-
teyenlere kıyaslama yapmak-
tan kaçınmalarını öneriyor. 

Hayatimizi başkalarınınkiyle 
kıyaslamak onu değiştirmez. 
Ancak yazara göre kendi ha-
yatimiz ile ilgili nasıl düşün-
düğümüzü değiştirir! Nitekim 
bir arkadaşımızı mükemmel 
bir ilişkinin keyfini sürerken 
gördüğümüzde kendi ilişki-
mizi sorgulamaya başlıyoruz. 
Sorunlar yasarken gördüğü-
müzde da kendi ilişkimizin da-
ha iyi olduğunu düşünüyoruz

PERİ MASALI YOK

Yazara göre her ne kadar hikâ-
yelerde yaşanan büyük aşkları 
yaşamayı beklemesek de içten 
içe bunun hayalini kuruyoruz. 
Niven‘a göre yapmamız gere-
ken hayalini kurduğumuz bü-
yüyü partnerimize karşı duy-
duğunuz sevgide görmek ve 
masallarda yaşanan şeylerin 
beklentisi içine girmemek.

ORTAK İLGİ ALANI ŞART

Günümüzün çoğunu kariyer 
peşinde koşmak ve gündelik 

görevlerimizi yerine getirmekle 
geçiriyoruz. Bu da kişilerin iliş-
kilerinde ortak ilgi alanları bul-
maya çalışmalarını son derece 
önemli kılıyor. Çünkü ortak il-
gi alanları partnerler arasında 
pozitif bir iletişim ve eğlence-
nin oluşmasını destekler.

Üzücü bir durumda olduğu-
nuzda partnerinizin sıkıntınızı 
kendiliğinden anlamasını bek-
lemeyin. Karsı taraf zihninizi 
okuyamaz. Çoğunlukla part-
nerimize duygularımızı anlat-
madan, bizi yalnız bırakmakla 
itham ediyoruz. Yapmanız ge-
reken, partnerinize hissettikle-
rinizi anlatmak.

ACELEYE GEREK YOK

Kişilerin evlenmeye ve çocuk 
doğurmaya karar verdiği yas 
dilimi son yüzyılda, her on yıl-
da bir artıyor. Yazara göre bu 
durumun maddi baskılar ve 
bağımsızlığını ilan etmek gibi 
pek çok nedeni var. Acele et-
menize gerek yok. Çünkü iliş-

kiler birinci gelenin ödüllendi-
rildiği birer yarış değil. Kitapta 
yer alan araştırma, geç yas-
ta evlenmenin ne hayat, ne de 
yaşanan ilişki üzerinde negatif 
etkisi olmadığı kanıtlanıyor.

MİZAH ÇOK ÖNEMLİ

Yazara göre bir ilişkide iyi bir 
mizah anlayışına sahip olma-
nın ortalama bir günü daha eğ-
lenceli kılmaya ve kötü bir gü-
nün yükünü azaltmaya faydası 
olur. Yazar; bu mizah anlayışı-
nın pozitif bir yönü olması ge-
rektiğinin altını çiziyor. Çünkü 
negatif espriler sadece tansiyo-
nu artırır.

KALİTELİ ZAMAN

Eğer birlikte en çok zaman 
geçirmek istediğimiz insa-
ni bulmuşsak neden onunla 
mümkün olan en kaliteli za-
manı birlikte geçirmeyelim ki! 
Çünkü ilişkiler birlikte geçiri-
len zamanın miktarı ile değil 
kalitesi ile gelişir! 

mükemmel İLİŞKİNİN SIRLARI

AİLE
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VİYANA. Avusturyalılar 
7 Haziran’da Avrupa 
Parlamentosu mebus-

larını seçecek. Yeşiller, seçim 
propagandaları kapsamında 
kamuoyu araştırma enstitüsü 
Manova’yı geniş çapta bir an-
ketle görevlendirdi (anket soru-
ları 1500 kişiye soruldu). „Yeni 
Vatan Gazetesi“ sonucu öğ-
renmiş bulunuyor. AB seçim-
leri gelecek Pazar günü yapıla-

cak olsaydı, ilk değerlendirme 
sonuçlarına göre SPÖ %33 oy-
la birinci sırada, ÖVP %30 oy-
la ikinci sırada yer alacaktı FPÖ 
ve Yeşiller %13, BYÖ %6, Hans-
Peter Martin Listesi %3 oy top-
layacaktı. Aynı çalışma kapsa-
mında yapılan (Gelecek Pazar 
günü parlamento seçimleri ya-
pılsaydı) anketinin sonuçların-
da iki ayrıntı dikkatleri çekiyor: 
FPÖ, AB seçimleri anketinde 

(%13) parlamento seçimleri an-
ketinden (%18) daha kötü so-
nuç alıyor. Buna neden olarak, 
AB hakkındaki tutumları eleş-
tirici olan FPÖ seçmenlerinin 
çoğunun AB seçimlerine ka-
tılmamayı düşünmesi olarak 
açıklanıyor. Buna karşılık ÖVP, 
AB seçimleri anketinde (%30) 
parlamento seçimleri anketin-
den belirgin ölçüde fazla oy 
topluyor (%25).

 AB HALK OYLAMALARI
Kamuoyu araştırması kapsa-
mında, seçmenlerin AB antlaş-
maları değişikliklerinde halk 
oylaması konusundaki istekle-
ri de soruldu.
Burada, Avrupa çapında halk 
oylaması isteyen Yeşiller par-
tisi seçmenleri ilk sırada geli-
yor (%56) SPÖ (%43) ve FPÖ 
seçmenleri (%55) ise ulusal bir 
halk oylamasından yana olduk-
larını belirtiyor. ÖVP seçmenle-
ri parlamentoda alınacak ka-
rara öncelik veriyor. Böylece 
seçmenlerin istekleriyle taraf-
tarı oldukları siyasal partilerin 
dile getirdikleri görüşler arasın-
da büyük ölçüde paralellik gö-
rülüyor. 
 
SEÇMENLER PARTİLERDEN 
DAHA ELEŞTİRİCI
Ancak, seçmenlerle siyasal par-
tiler arasında yine de bir uçu-
rum bulunuyor: Seçmenler, 
kendilerini partilerinden daha 
az Avrupa yanlısı olarak tanım-
lıyor. 

FPÖ seçmenleri hare-
kete geçiremiyor, 
Krone Gazetesi’nin 
desteklediği Martin 
Listesinin değerlen-
dirmeleri çok kötü, 
ÖVP’nin adayı uygun, 
Yeşiller son parlamen-
to seçimlerinden daha 
iyi durumda.  

aB seçimleri: SPÖ başta gidiyor 





Yeni VATAN
NİSAN 2009 SAYI 100 ��HABER

YENİ VATAN GAZETESİ’NE REKLAM 
VERMEK İSTİYORSANIZ LÜTFEN 

BU NUMARAYI ARAYINIZ:

TEL: 01/513 76 15
MOBIL: 0699/103 97 808

İn s a n  h a k l a r ı  ö rgü t ü 
Amnesty International ta-
rafından açıklanan rapora 

göre, göçmenler ve etnik azın-
lıkların Avusturya polis ve ada-
let örgütlerinde sistematik ola-
rak farklı muamele gördükleri 
açıklandı. “Kurumsal ırkçılık” 
konusundaki son raporda, em-
niyet ve adalet mekanizmala-
rında bu tür ayrıma dair örnek-
ler ele alınıyor. 

Amnesty’nin Avusturya Genel 
Sekreteri Heinz Patzelt, dev-
letin eşitsizlik iddialarına 
karşı daha duyarlı olması-
nı ve etkili biçimde karşı çık-
masını talep etti. Amnesty 
Internat ional ,  öncel ikle 
Avusturya adalet ve emniyet 
sisteminde ülkede yaşayan 
göçmenlere eşit muamele ya-
pılmadığının ve bu eşitsizli-
ğin ölçüsünün yetkililer ta-
rafından algılanmasını talep 
ediyor. “Sorun, sadece fert-
lerin bir dizi hatalı tutumun-
dan ileri gelmiyor, altyapı da 
yetersiz,” diyor. Amnesty’de 
görevli John Dalhuisen ise ar-
tık eşitsiz muameleye karşı 
önlemler alınması gerektiği-
ni vurguluyor.

KORUMA REFLEKSİ

“Devletin korunma refleksi” 
İnsan hakları organizasyonu, 
somut olarak, ırkçılıkla suçla-
nanların davranışlarının yü-
rütme organı memurları tara-
fından daha dikkatli olarak 
incelenmesini ve iddiaların 
doğrulanması halinde bu kişi-
lerin gerektiği gibi cezalandı-
rılmalarını istiyor. Patzelt, “ke-
sinlikle yetersiz olan disiplin 
soruşturmalarını” eleştiriyor.

uluslararasi af Örgütü: “DEVLET 
KURUMLARINDA IRKÇILIK VAR”

Amnesty International 
(Uluslararası Af 

Örgütü)’nün kurumsal 
ırkçılık konusundaki 

raporundan Avusturya 
polis ve adalet örgütleri 

kötü not aldı. 






