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Feride Saymaz, Avusturya'daki 
pek az kadın taksiciden bir 
tanesi ve büyük bir başarı-
nın sahibi. Feride Saymaz, 
64 yaşında, Viyana'da yaşa-
yan Müslüman bir hanıme-
fendi. Geçtiğimiz ay, 
Viyana'nın en iyi tak-
sicisi unvanını ikinci 
kez hakedince medya-
da büyük bir yer buldu. 
Haberler haksız da değil. 
Torununun da söylediği 
gibi o tam bir ''atom ka-
rınca''; 20 yıldır aynı ne-
şeyle ve meslek aşkıyla 

Viyana'da direksiyon sallıyor. 
En fazla sayıda müşteriyi gide-
ceği yere ulaştırarak en iyi tak-
sici ödülünü hak eden Saymaz 
gittiği yere kadar direksiyon 
başında olacağını söyledi. 

“Atom Karınca” 

işte Basın Konseyinin peK 
haFiF açıKlaması: 

19.12.2011 tarihinde Salz-
burger Nachrichten in-
ternet sayfasında yayım-

lanan “Kollers Klartext – Die 
böse, böse Jugend” adlı yorum 
yazısında, bazı okurları rahat-
sız eden bölümler bulunmak-
tadır. Bu tür yorum yazılarında 
ifade- ve basın özgürlüğü ge-
niş kapsamlı değerlendirildiği 
için, senato bu ifadeler içinher-
hangi bir cezai kovuşturma-

ya gerek olmadığına karar 
vermiştir.” Açıklamanın ar-
dından okuyucuların bir bö-
lümünü şaşırtan veya mutsuz 
eden, içinde açıkça hedef gös-
terilen ve kışkırtma olan ifade-
lere de yer verilmiş olmasıydı. 
Avusturya basınında her gün 
ayrımcılığın sınırlarını aşan en 
az bir yazının yer alması kon-
seyin samimiyetini sorgulatı-
yor. Medyanın etkisi altındaki 
Viyana gençliğinin % 43,6’sı ise 
“bu ülkede çok fazla Türk’ün 
yaşadığı” fikrini paylaşıyor.

Türklere basında küfür
 etmek serbest!

Viyana Avusturya Basın Konseyi 1. Senatosu, 
25.01.2012 tarihindeki oturumunda ‘Yorum yazı-
larında ayrımcılığın sınırları’ başlığını görüştü. 

Avusturya basınında Türklere karşı kültürel 
ırkçılık yıllardır devam ediyor. 

Yunan hükümetine 
adalarından bazıla-
rını satma çağrısın-

da bulunan Leitl, alıcı ola-
rak da komşu Türkiye’yi 
işaret etti. Türk yatırım-
cılardan ziyade, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bizzat 
üzerinde yerleşim olma-
yan adaları alabileceği-
ni belirtti.  Yunanistan’ın 
toprak bütünlüğünden ta-
viz vermesinin mümkün 
olup olmayacağıyla ilgili 
soruya ise Leitl şöyle yanıt 
verdi: “Tabii ki mümkün. 
Uzun vadede AB – yani 
Yunanistan - ile Türkiye arasında 
çok önemli bir uyum bekliyorum. 
Bu tür bir jestle belki Kıbrıs Sorunu 
bile çözülebilir. 

Kendi egemenliğinden kısmen ta-
viz vermek, yapılan yardım için 

minnettarlığın bir işareti olur.” 
Leitl bu adımın Yunanların ken-
di inisiyatifiyle gerçekleşmesi ge-
rektiğini savundu. Leitl’a göre 
Yunanlıların bu hamleyi gururlu 
ve bilinçli bir şekilde, içlerinden 
gelerek yapmaları gerekiyor. 

“Yunan Adaları 
Türkiyè ye satılsın”

avusturya'da işçi olarak çalışan 
kişiler vergi dairesine (Finanzamt) 
ödedikleri maaş vergisinin bir 
kısmını geri alabilecek. İşçi ola-
rak çalışanlar paralarını geri al-
ma talebinde bulunabilecekler. 
İş Odası'nda (Arbeitskammer) 
bu konuyla ilgili bilgi alınabile-

cek. “Negatif vergi” adı altında-
ki açıklamaya göre ise işçi olarak 
çalışanlar eğer maaş vergisi de-
ğil de sosyal sigorta ücreti ödedi-
lerse, ödenen paranın  %10'unu 
geri alabilecekler. Ayrıntılı bilgiy' 
www.holdirdeingeldzurueck.at 
adresinde bulabilirsiniz. 

maliye paranızı geri veriyor

İşsiz sayısı yükselişte

Viyana-  Kırmızı-yeşil koalis-
yon hükümetinin üzerinde 
uzlaşmaya vardığı “Wiener 

Charta” projesi 19 Mart'ta yürür-
lüğe giriyor. Wiener Charta kapsa-
mında vatandaşlar göçmenler ve 
yerşlilerin  beraber yaşamanın 'ol-
mazsa olmaz' kurallarını kendileri 
belirleyecek. Yeşiller Partisi'nden 
Maria Vassilakou proje hakkında, 
“İlermekte olan bir toplumun or-
taklaşa faaliyetler, beklentiler ve 
oyunun kuralları için zemin oluş-
turacak bir uzlaşmaya ihtiyacı 
vardır. Tüm bunlar Wiener Charta 
içerisinde formüle edilecektir.” 
şeklinde konuştu.

Belediye başkanı Micheal Häupl 
ve SPÖ'den Entegrasyondan 
Sorumlu Belediye Meclis Üyesi 
Sandra Frauenberger ile birlik-
te Vassilakou, 13 Mart'ta proje-
ye start verdiklerini, Kasım 2012  
ayına kadar da tüm vatandaşla-
rın gönüllü katılımıyla yeni bir 
kurallar kataloğu hazırlanacağı-
nı duyurdu.

“demoKrasi için vatandaşların 
Katılımı”

Wiener Charta projesinin tanıtı-
mında, “Saygı çerçevesinde ve 
uzun süreli iyi bir atmosferinin 
oluşması için demokrasinin iyi 
yürümesi gerekmektedir. Direk 
bir demokrasiye ulaşılması için 
ise fikir çeşitliliğine saygı ve zıt fi-
kirlerin tartışılması büyük önem 
arz etmektedir.” denildi. 19 Mart 
Pazartesi gününden itibaren va-
tandaşlar isteklerini ve öneri-
lerini www.charta.wien.at ad-
resinden veya haftaiçi her gün 
01/400081561 nolu telefondan bil-
direbilecekler.

proje nasıl çalışıyor?

Projenin en önemli ve temel kısmı-
nı Charta toplantıları oluşturuyor. 
Görüşmeler Nisan ayından itiba-
ren gerçekleştirilecek. Toplantıda 
konuşulacak konular, 19 Mart – 1 
Nisan tarihleri arasında düzenle-
necek online-diyalog platformun-

da ele alınan konu başlıklarından 
oluşacak. Tüm Viyana kapsa-
mında gerçekleşecek toplantıla-
ra farklı konularda uzman kişiler, 
dernekler ve sivil toplum temsil-
cileri de katılımda bulunacaklar. 
Organizasyonda Viyana'yı ilgilen-
diren konular tartışılacak ve aşa-
ğıdaki sorulara yanıt aranacak. 
Viyana'daki birlikte yaşam için ne-
ler önemlidir? Katılımcıların bir-
birlerinden beklentileri nelerdir? 
Kendileri neler yapmaya hazırdır-
lar? Wiener Charta'dan ne gibi ka-
zanımların elde edilmesi gerekir? 
Her toplantı için moderatörler gö-
revlendirilecek. Bu moderatörler 
tartışmaları yönlendirecek, orta-

ya çıkan sonuçları özetleyecek ve 
bunlar online platforma koyula-
cak. İnternette aktif olacak forum 
da bu konuda tecrübe sahibi bi-
ri tarafından 24 saat aralıksız yö-
netilecek. Bu kapsamda internet-
te etik davranış kuralları da büyük 
önem taşıyor..

Wiener Charta projesinin sorumlu-
luğunu, Entegrasyondan Sorumlu 
Belediye Meclis Üyesi Sandra 
Frauenberger'in bu konu için görev-
lendirdiği bir grup üstlenecek. Proje 
için ayrıca bir de büro kuruldu. 
Büro, proje hakkında bilgi almak ve 
projeye katılmak isteyen herkes için 
bir merkez olmuş olacak.

geleceği birlikte yaşamak: 
“Wiener Charta”

19 Mart itibariyle Viyanalılar, bir şehri 
paylaşmanın, birbirine saygı duyarak 

beraber yaşamanın kurallarını kendileri 
koyacak. Viyana eyaleti Viyana Belediye 

başkanı Häupl ‘Geleceği birlikte yaşamak 
Wiener Charta’ isimli proje ile FPÖ’ye karşı 

atağa geçmeye çalışıyor. 

WIener Charta
Organizasyon Bürosu
Adres: Friedrich-Schmidt-Platz 3, 1080 Wien
Telefon: 01 4000-81561, (Pazartesi-Cuma 09.00-17.00)
E-mail: charta@post.wien.gv.at
Geniş bilgi: www.charta.wien.at 
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Yeni Vatan Gazetesi’ne 
reklam vermek 
istiyorsanız lütfen bu 
numarayı arayınız: 

01 513 76 15 0
office@yenivatan.at

2011 yılının açıklanan son işsizlik 
rakamları şaşırtıcı bir şekilde geri 
düşmüşken, 2012 yılının ilk çeyre-
ğinde AMS tarafından açıklanan 
rakamlar Avusturya'nın işsizlik-
te tekrar gerilediğini gösteriyor. 
384.298 kişinin işsiz olarak ken-
dilerine başvurduğunu belirten 

AMS, geçtiğimiz yılın Ocak ayına 
göre bu rakamın %1,5 artış göster-
diğine dikkat çekti. İşsizlik göç-
menler arasında %9,2'lik bir artış 
gösterirken, kadınlar arasında ise 
%4,7'lik artış gösterdi.Durumun 
mağdur gruplar için daha kötüye 
gitmemesi bekleniyor. 
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 Glasereı

ayna vitrin, masa Camları, Kapı ve Pencere Camları, 
hediyelik eşya, Banyo Rafları, mutfak Camları

 Cam BiZim işimiZ

sİgoRtali evleRİn Cam DeĞİŞtİRme ÜCRetİ sİgoRta 
ŞİRKetİnDen aliniR.

 24 saat acil arama hattı: 
 0699 110 49 021

viyana ve niederösterreich çevresi ve köyleri

CamCı tayFun 

VİyANA Ve NİederösTerreİCh çeVresİ Ve köylerİ

Telefon: 01/ 943 69 15
gudrunstr. 136 a-1100 Wien - www.glasereitayfun.at
glaserei-tayfun@chello.at  - fax: 01 / 943 69 16

Viyana- 10 Mart Cumartesi gü-
nü, Favoriten'de Quellenstrasse 
üzerinde bulunan 'Orient' ad-
lı kuyumcu dükkanına profesyo-
nel hırsızlar tarafından hunharca 
bir soygun düzenlendi. Soygunun 
başladığı anda dükkanın sahi-
binin 38 yaşındaki kardeşi Ümit 
Çelik dükkanın arka tarafında 
oturuyordu. İçeriye etrafı yıkarak 
giren soyguncuların elinde elekt-
rik kabloları gördüğünü söyle-
yen kurban Ümit Çelik ifadesin-
de “Beni kablolarla bağladılar ve 
sonra büyük bir sakinlik içerisin-
de en değerli mücevherleri çanta-
ya doldular” şeklinde konuştu. 

Bu sırada bir şeylerin ters gittiği-
ni düşünen yan dükkandaki satı-
cı bayan, mağazaya girmek ister-
ken soyguncuları farketti. Kendisini 
içeri çekmek isteyen soyguncula-
ra karşı koydu ve kurtulmayı başar-
dı. Sokakta bağırarak yardım istedi. 
Bir sonra sonra polis sirenleri du-
yulduysa da artık iş işten geçmişti. 
Daha önce iki defa daha soyulduk-
larını belirten Ümit Çelik, polisin da-

ha sıkı denetim yapması gerektiğini 
söyledi. Polisin ihmalkarlığına isyan 

eden Ümit Çelik, “Polis özellikle her 
an saldıraya uğrayabilecek yabancı-

lar için güvenlik önlemlerini arttır-
malıdır” dedi. (Kaynak-Quelle: Kronen Zeitung)

Kuyumcuya acımasız soygun 
türk kuyucumlarına soygunlar devam ediyor

Daha önce iki defa daha 
soyulduklarını belirten 
Ümit Çelik, polisin daha 
sıkı denetim yapması 
gerektiğini söyledi.

foto: florian hitz
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Viyana- 35 yaşındaki ada-
mın içkili gecesi 10 Mart 
C u m a r t e s i  s a b a h ı n d a 

Viyana Meidling’de kanlı bitti. 
Arndstraße’de bir kafede tartışma-
ya başlayan iki arkadaşın kavgası 
giderek büyüdü. Türkiye göçmeni 
55 yaşındaki sanık Turan A. bıçağı 
üç defa arkadaşı Ali A.’ya sapladı. 
Yaralının durumu ise hayati tehli-
ke taşımıyor. Türkiye göçmeni lo-
kalin işletmecisi  iki arkadaşın as-

lında o gün bıraktıkları izlenimin 
mutlu olduğunu ifade ettikten son-
ra “Onlar iyi arkadaşlar, birbirleri-
ni 20 yıldır tanırlar ve buraya sık 
sık gelirler. Burada iskambil oy-

narlar.” dedi.  Olayın görgü tanık-
larına göre 35 yaşındaki Ali. A, 55 
yaşındaki Turhan A’ya daha fazla 
borç para vermek istemeyince, lo-
kalde ikili arasında gergin anlar ya-

şandı. İkili lokalden dışarı çıktıkla-
rında ise, Turhan A. Ali A.’ya bıçak 
çekerek, üç yerinden yaraladı.  Ali 
A, karnından, omzundan ve uyluk 
kemiğinden bıçaklanmış halde lo-
kalin önünde yatarken, olayın faili 
Turan A. gözden kayboldu. Birkaç 
saat sonra fail kendisi polise tes-
lim oldu. Olayın üzerinden 2 bu-
çuk saat geçmiş olmasına rağmen, 
fail Turan A..’nın 1.24 promil alkol-
lü olduğu ortaya çıktı. 

ulaŞim: Reumannplatz’tan 271 nolu otobüslere binip, restoranın önündeki ‘Kledering Bahnhof’ durağında inebilirsiniz.  südbahnhof’tan sadece 3 durak giderek, 
‘Kledering’ durağında inip restoranımıza kolayca ulaşabilirsiniz.  adres: Bahnhofplatz 11, 2320 Kledering  telefon: 01 707 32 74  www.flamingo-kledering.com

duy beni paneli

1 mart'ta yürürlüğe giren 
'kurzparkzone'lardaki park üc-
retleri artışı araba sahipleri-
nin bütçelerini kötü etkileye-
cek. Yarim saatlik park ücreti 
60 cent'ten 1 Euro'ya yüksel-
tildi. Bir saatlik parkın ücreti 2 
Euro, 90 dakikalık park ücreti 3 
Euro ve 120 dakikalık park üc-
reti ise 4 Euro olarak belirlendi. 
Yanlış park etmek de artık da-

ha pahalı! Zamani dolmus park 
biletiyle yakalandığınız takdir-
de geçmişe oranla çok daha 
fazla ceza ödemeniz gereke-
cek. Yanlış parkın cezası ise 21 
Euro'dan 36 Euro'ya çıkarıldı. 

Biletler de değişiyor! Eski 
park biletleri de artık geçer-
siz. Herhangi bir geçiş sü-
resi de yok. 240 bayiide, 
Wiener Linien'e ait satış gişe-
lerinde ve şehir kasalarından 
(Stadtkassa) sadece yeni bilet-
ler alınabiliyor. 31 Mayıs'a ka-
dar bilet temin edebileceğiniz 
noktalarda, paranın geri ka-
lanını ödeyerek eski biletini-
zi yenisiyle değiştirebilirsiniz. 
Rathaus'taki şehir kasasında 
ise eski biletler Ağustos ayı-
nın sonuna kadar değiştirile-
bilecek.  

FPÖ’nün Çeçenistan Cum-
hurbaşkanı despot Kadirov'a 
yaptığı ziyaretten Yeni Vatan 

Gazetesi olarak geçtiğimiz ay 
söz etmiştik.  Bu ziyaretin konu-
su alenen  “Avusturya'da yaşa-
yan Çeçenistan Müslümanlarını 
nasıl sınırdışı ederiz” idi. Bu sa-
ate kadar hiç kimseden tepki gel-
medi. Yeşiller Eyalet Meclis Üyesi 
Şenol Akkılıç, FPÖ Viyana lideri 
Gudenus'un Kadirov'a yaptığı zi-
yarete ve Müslümanları sınırdı-
şı etme planlarına itiraz eden tek 
isim oldu. Akkılıç Gudenus için, 
‘Viyana Eyalet Meclisi ve Belediye 
Meclisi için tahammülü imkânsız 
bir kişi’ dedi. FPÖ‘nün talebiyle 
göçmenler için oluşturulmak is-
tenen “Taahhüt Belgesi”  Viyana 
Yeşiller Sözcüsü Şenol Akkılıç ta-

rafından şu sözler ile sert bir şe-
kilde eleştirildi : “Eğer bir kişi 
ki, Kadirov gibi bir despotun in-
san hakları, düşünce özgürlüğü 
ya da demokrasi konusunda bil-
gisine başvuruyorsa; o kişi, bu 
konulardaki itiraz hakkını çok-
tan kaybetmiştir. Gudenus kalkıp 
Çeçenistan’da işte bu despot ile 
ilişkiye geçmiştir” dedi.  

Akkılıç sözlerine şöyle devam etti:  
“İslam’a küfreden FPÖ’ nün poli-
tikacıları, Arap ülkelerinin dikta-
tör yöneticileriyle ya da en son ol-
duğu gibi Çeçenistan diktatörüyle 
aynı masaya oturmak için vakit 
kaybetmiyorlar.” 

dersim Doğa ve Kültür Der-
neği, 2 Mart 2012 günü ÖGB 
Wilhelmine Moik Saal’da bir pa-
nel düzenledi. “Ben Dersim’im 
Duy Beni” adlı panel, “Son 
Tanıklar Göçmeden Uzat Elini” 
kampanyasının bir hizme-

ti olarak verildi. Paneldeki ko-
nuşmacılar arasında Dersim 
Milletvekili Av. Hüseyin Aygün, 
Mimar Sinan Üniversi tesi 
Öğretim Üyesi Dr. Şükrü Aslan, 
FDG Genel Başkanı Yaşar Kaya 
ve yazar Nurettin Aslan yer aldı. 

20 yıllık arkadaşı Ali’yi para için bıçakladı
Türkiye göçmeni Ali A. ve Turan A. adlı iki arkadaş 
arasındaki kavga bıçaklanmayla sona erdi. Yaralı 

kişi Ali A. hastanede, olayın faili Turan A. ise polise 
teslim oldu. 

Carıtas'ın direktörü Michael 
Landau, Avusturya Haber Aja-
nsı'na (APA) verdiği demeçte, yok-
sulluğun Avusturya'nın bir gerçeği 
olarak kabul edilmesi gerektiğini 
belirtti. Landau, ''Bir milyonun üs-
tünde Avusturyalı yoksulluk sı-

nırının altında yaşamaktadır. 
313.000 insan evlerini kış ayların-
da gerektiği gibi ısıtamamıştır..'' 
şeklinde konuştu.  Avusturya`da  
500 binden kişi yoksulluk sınırın-
da olması alarm zillerin çalması-
na neden oluyor. 

yoksulluk 
Kadınlara ve gençlere yönelik 
çalışmaları ile tanınan Gül Lüle, 
8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla 
yılın kadını seçildi. Yeşiller Partisi 
Leopoldstadt Bölgesi temsilcile-
ri tarafından başarılarından do-
layı “yılın kadını” seçilen Gül 

Lüle'ye 1,100 Euroluk para ödülü 
verildi. Ödül Yeşiller Partisi'nin ay-
nı zamanda insan hakları sözcüsü 
olan Alev Korun tarafından verildi.  
Avusturya Türkiye göçmenleri ba-
yanların başarıları yok sayılmama-
sı olumlu bir adım olarak görüldü.

Gül lüle yılın kadını 

Naschmarkt’ta büyük uyuşturucu ticareti: 
45 kilo ele geçirildi

Krone GaZetesi'nin haberine 
göre Viyana Naschmarkt civa-
rında gerçekleşen bir uyuştu-
rucu ticareti vakası ortaya çıka-
rıldı. Soruşturma sonucunda 
uyuşturucu ticaretinin Viyanalı 
bir çift tarafından uzun süredir 
yürütüldüğü ortaya çıktı.   “Asil 
şampanya” parolasıyla ticareti 
yapılan uyuşturucu maddenin 
miktarı 45 kilo olarak açıklanır-
ken, toplam değeri ise milyonu 
buluyor. Malın İranlı birinden 
alındığı da gelen bilgiler arasın-
da. Polis tarafından sorgulanan 
50 yaşındaki sanık ve 38 yaşın-
daki ortağı eşi, uyuşturucu aldı-

ğı kişinin İranlı biri olduğunu iti-
raf ederken, bu kişinin de sattığı 
malı Türk bir gruptan temin etti-
ği öğrenildi. Yapılan operasyon-
lar sonucu 10 kişi tutuklanırken, 
24 alıcı hakkında da dava açıldı. 

Satıcıların 2004’ten beri bu işi 
yaptıkları ve 2004’ten beri 15 
kilo kokain, eroin ve 30 kilo 
haşhaş ticareti yaptıkları orta-
ya çıktı. 300.000 € maliyetin-
de 7 kilo uyuşturucu maddeye 
el konulurken, sanıkların ço-
ğunun işsizlik maaşı alması da 
dikkat çeken detaylar arasında 
yer aldı. 

park ücretleri arttı

Viyana - 1 Mart'tan bu 
yana park ücretlerini 
zamlı ödüyoruz. Tabii 
cezalar da! 

Çeçenistan 
ziyaretine 
tepki yok 



8 HABER Yenİ VATAn • SAYI 132 • Mart 2012

FPÖ lideri Strache’nin İslam 
Peygamberine iftira atması-
na ve terbiyesizce saldırması-

nın yanında, İslam dinini aşağı-
layan söz ve ifadeleri adeta hayat 
iksiri yapmış bu bayana parti yet-
kilileri sahip çıkmaya devam edi-
yor. Viyana Ceza Mahkemesi tara-
fından suçlu bulunan ve temyizde 
umduğunu bulamayan Sabaditsch-
Wolff, çarptırıldığı 480 Euro’luk pa-
ra cezasını sonunda ödeyeceğini 
duyurdu. Her fırsatta düşünce öz-
gürlüğü için sonuna kadar savaşa-
cağını belirten ve sosyal medyada 

da İslam dinine, Müslümanlara ve 
Türkiye göçmenlerine karşı yoğun 
bir propaganda yürüten Wolff, hu-
kuksal mücadelesini sürdüreceği-
nin sinyallerini verdi. Bu arada gü-

ya Avusturya’da sayıları 600 bine 
yaklaşan tüm Müslümanları tem-
sil ettiğini iddia eden kısa adı IGGÖ 
olan Avusturya İslam Cemiyeti baş-
kanı din öğretmeni Fuat Sanaç ha-
la ‘Strache iyi bir insandır’ sözü 
yüzünden tüm Müslümanlardan 
özür dilemedi. Fuat Sanaç ‘ın tam 
tersine ‘Strache iyi bir insandır’ sö-
zünün arkasında durarak İslam 
Peygamberinin söylediği şüpheli 
iki Hadis ile niye ‘Strache iyi insan-
dır’ sözünün arkasında olduğunu 
açıklaması Müslümanları kızdır-
mıştı. Bazı kesimler bu kişinin na-
sıl olup da Müslümanları temsil et-
tiğini merak ediyor. 

İnternet sitesinde yaptığı açık-
lamada hala parayı ödemek is-
temediğini, ancak şartların bu-
nu zorunlu kıldığını ifade eden 
Sabaditsch-Wolff, bunun neden-
lerini de ayrıntılı bir şekilde okur-
larıyla paylaştı.  Cezayı ödeme-
mesi halinde evine haciz gelme 
tehlikesiyle de karşı karşıya ka-
lacağını söyleyen sanık, içinden 
gelmese de para cezasını ödeye-
ceğini ilan etti. Bu kararında baş-
ka sebeplerin de rol oynadığını 
belirten Wolff, ailevi durumunu 
gerekçe gösterdi. Bütün hukuk-
sal süreç başladığından beri kızı-
nın psikolojik durumunda deği-
şiklikler olduğuna dikkat çeken 
Sabaditsch-Wolff, bir anne ola-
rak kızını düşünme ve onun sağ-
lığını tehlikeye atmama sorum-
luluğu olduğunun altını çizdi.  
Mektubunun sonunda bu cezayı 

ödemek zorunda olmaktan “nef-
ret ettiğini” bir kez daha vurgula-
yan Wolff, mücadelesinden hiçbir 
şekilde taviz vermeyeceğini söyle-
di. “Bu davadan vazgeçmeyece-
ğim, sadece bir taktik değişikliği-
ne gidiyorum.” şeklinde konuşan 
Wolff, okuyucularından destek is-
tedi. Sanık, ülke içinden ve ulus-
lararası ortamdan desteğin önem-
li olduğunu dile getirdi.

seminerlere devam edeCeK mi?

Tüm süreç boyunca FPÖ tarafın-
dan kesin bir tepki gelmemesi-
nin ardından, sözde İslam uzmanı 
Sabaditsch-Wolff’un partideki gö-
revi hakkında soru işaretleri oluş-
tu. Parti akademisinde seminerler 
veren, İslam dinini ve peygambe-
rini yaptığı eleştirilerle topa tutan 
ev hanımının, seminerlere devam 
edip etmeyeceği merak konusu. 
FPÖ Akademisi Başkanı Hilmar 
Kabas ve Müdür Klaus Nittmann 
bu konudaki sorulara yanıt ver-
mekten kaçınırken, kurum tarafın-
dan hiçbir açıklama yapılmaması 
da dikkat çekti. Toplumun büyük 
bir kesiminden tepki alan ve ülke-
deki vicdanı bağımsız birçok kişi-
yi rahatsız eden bu süreç hakkında 
bu kadar sessiz kalınmasının nede-
ni de doğal olarak tartışmalara ko-
nu oldu. Dini değerleri aşağılamak 
suçundan yargılanmış ve mahkum 
edilmiş bir kişiye net bir mesafe 
koyulmaması “Acaba?” sorusunu 
akıllara getirdi. Bakalım önümüz-
deki süreç neler gösterecek.

 “nefret ediyorum” dedi ama: 
FPö’lü elisabeth sabaditsch 
480 €’luk cezayı ödeyecek

FPÖ’nün eğitim akademilerinde seminerler veren 
ve İslam karşıtlığının,düşmanlığının bir numaralı 
ismi elisabeth Sabaditsch-Wolff cezaya çarptırılmış 
olmasına rağmen, propagandasına devam etmekte 
ısrarlı. elisabeth Sabaditsch-Wolff bu cezayı öde-
mek zorunda olmaktan “nefret ettiğini” vurgular-
ken, mücadelesinden hiçbir şekilde taviz vermeye-
ceğini söyledi.
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Neonaziler, kendi aralarında 
farklı gruplar olarak organi-
ze durumdalar. Bunlardan 

biri  olan Braunau Otonom 
Milliyetçileri’nin (“Autonomen 
Nationalisten Braunau”)  internet 
sitesine şu adresten ulaşılabilir: 
http://widerstandbraunau.word-
press.com/

Bu grupların bazılarında, akti-
vistlerin ortak işareti olması için 
semboller geliştirilmiş. Mesela 
“Sturmführerkommando”daki 
Neonazilerin hepsinin üzerin-
de gamalı haç dövmesi var. 
Dövmelerini Braunaulu bir döv-
meciye yaptıran grubun buluş-
ma merkezi, şehrin kilise meyda-
nındaki “Thorshop” adlı kıyafet 
dükkânı. Aşırı sağcı gençlerin sev-
diği marka olan “Thor Steinar”ın 
satıldığı dükkânda, işletme sahibi 
Thoralf M. de, Neonazilerin hatıra 
fotoğrafına girmekten gayet hoş-
nut gözüküyor.

BirçoK eylem internet ortamında 
– Kurumlar Görevini yapmıyor

İnternet ortamına bakıldığın-
da, durumun vahameti daha net 
bir şekilde ortaya çıkıyor. Dünya 
çapında faaliyet gösteren sos-
yal paylaşım sitesi Facebook’ta, 
Neonaziler adeta azmış durum-
da ve site üzerinden paylaşılan 
insanlık dışı şeyler insanın ka-
nını donduruyor.  Hannes A.’nın 
paylaştığı espri (!) de bunu kanıt-
lar nitelikte: “Bir Yahudi gün için-
de lamba gibi asılı 
kalmalı, gece de 
yanmalıdır.” Daha 
da kötüsü 500 ci-
varı arkadaşından 
buna itiraz ede-
nin çıkmadığı gibi, 
birçok kişinin de 
beğenisini kazanı-
yor bu paylaşım. 
Rammerstorfer’e 
göre; “Neonaziler 
çok rahatlar ve çe-
kinecekleri hiç-
bir şey yok. Çünkü 
devlet birimleri ta-
rafından kontrol 
edilmiyorlar ve do-
ğal olarak internet 
ortamında da en-
dişelenecekleri bir 
şey yok. Anayasayı 
koruma kurumu 
üzerine düşen gö-
revi tam olarak ye-
rine getirmiyor.” 
Yerel polis de aynı 

şekilde olayın üstüne gitmekte il-
gisiz gözüküyor. Hatta internette 
birçok kez ölüm tehdidi alan bir 
faşizm karşıtı da şikâyetinden so-
mut bir sonuç alamamanın ya-
nında sadece oyalanıyor. 

Polise göre internet ortamındaki 
bu faaliyetler, şikâyet için yeter-
li değilmiş. Geçtiğimiz ay içinde 
Braunau’daki bir polis komise-
rinin, “Braunau bölgesinde ra-
dikal sağcı bir girişimin oldu-
ğunu söyleyemem” sözleri de 

acı tabloyu gözler önüne seri-
yor. Yaşanan bu olayların ardın-
dan oluşan genel kanı maalesef 
olumlu değil. İnsanlar polisin ve 
devlet kurumlarının bu tür ey-
lemler karşısında ‘kör’ olduğu-
nu ve görmezden geldiği fikrinde 
birleşirken, 14 Nisan 2012’de ya-
pılması planlanan “Anti-faşizm 
protestosuna” katılımın yüksek 
olması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 
da düzenlenen barışçıl eylem-
de, 30 Braunaulu Nazi protesto-
ya gölge düşürmüştü.  

neonaZilerin
 

kalesi Braunau 

Gençler, Hitler’in doğ-
duğu evin önünde 

toplanmış,fotoğraf çeki-
yorlar. Dazlaklar her 

sene olduğu gibi görev 
başında. Bir yandan 

sırayla gamalı haç döv-
melerini yaptırıyorlar, bir 
yandan da faşizme karşı 

olanları tehdit ediyor-
lar. Braunau Komünist 
Gençlik Sözcüsü Lukas 

Haslwanter’e göre; “Bu 
duruma daha fazla 

katlanılamaz.” Linzli 
radikal-sağ uzmanı 

Thomas rammerstorfer 
durumu şöyle yorumlu-
yor: “Braunau neonazi 

ideolojisindeki gençlerin 
kalesi olmuş durumda. 

Avusturya’nın hiçbir 
yerinde durum bu kadar 
vahim hale gelmemiştir, 
bunu orada çalışanlara 

sorabilirsiniz.”

Davanın zaman aşımından 
düşmesi, siyaset dünya-
sının temel gündem mad-

desi oldu. Başbakan Erdoğan, 
"Milletimiz için, ülkemiz için ha-
yırlı olsun. Zaten yıllar yılı içerde 
olan vatandaş veya şu anda ka-
çak olanlar içlerinde bilemiyorum 
tabii onlar da var" yorumunu ya-
parken, CHP lideri Kılıçdaroğlu; 
“Öldüren insanların bir kısmı ev-
lendi, askere gitti, düğün yap-
tı, çocuğunu okula gönderdi 
ama bulunamadı, yakalanama-
dı. AKP'nin büyük sorumluluğu 

var. Sanıkların yakalanamama-
sı, davanın zaman aşımına uğra-
ması Türkiye için bir yüz karası-
dır. Böyle bir tabloyu kabul etmek 
mümkün değil. Bu tablonun için-
de AKP'nin ağırlığı var. Çünkü 
onların faillerin büyük ölçüde 
avukatlığını AKP milletvekilleri 

yapıyordu. Ve onlar şu anda par-
lamentoda görev yapıyor. Acaba 
merak ediyorum, Sayın Başbakan 
'oh oldu, zaman aşımına uğradı, 
biz de bu işten kurtulduk' diyecek 
mi? Eminim içinden diyor ki 'oh 
çok iyi oldu, biz de zaman aşımın-
dan kurtardık'. şeklinde konuştu.

Kim olursa olsun insanların hak-
kını savunmak herkesin görevi ol-
mak zorundadır” diye konuşur-
ken, insanların yakılmasının Orta 
Çağ'da kaldığını sözlerine ekledi. 
Genel Başkan Yardımcısı Sezgin 

Tanrıkulu da, “Kararı yargının yüz 
karası olarak nitelendiryoruz ve 
kınıyoruz” yorumunda bulundu.
Uzmanların son dönemde üstü-
ne basa basa uyardığı zaman aşı-
mı süresi, 13 Mart 2012 tarihi iti-
bariyle doldu. Katliamın 5 sanığı, 
bu tarihe kadar mahkemeye çıka-
rılmadıkları için, 1997'deki karar-
la zaman aşımı için belirlenen 15 
yıllık süre de dolmuş oldu. 5 fira-
ri sanıktan bazılarının katliamdan 
kısa bir süre sonra evlendikleri 
hatta Sivas'ta düğün bile yaptıkla-
rı biliniyor. 

sivas katliamı davasının zaman aşımına 
uğramasına tepkiler susacak gibi değil 

Alevi derneklerinin söz-
cüleri, kendilerinin bir 
kez daha 'yakıldığını' 

söylediler.”Haksızlar mı?” di-
ye soruldu. Sivas ‘Madımak 
Katliamı Davası’nın 19 yıl sonra 
‘zamanaşımından ötürü’ düşme-
sinden sonra okuduğum en çar-
pıcı twit buydu. Sivas Madımak 
Oteli’nde bundan 19 yıl önce diri 
diri 37 kişi yakılmıştı. Geçen za-
man içerisinde sanıkların bir bö-
lümü öldü. Kalanlar da davanın 
‘zaman aşımı’na uğramasından 
faydalanarak ‘mahkûm olmak-
tan’ sıyrılmış oldular. Başbakan 
Tayyip Erdoğan, kararı öğrendi-
ğinde “Milletimiz, ülkemiz için 
hayırlı olsun” gibi bir tepki verdi. 
Anlaşılan, üzerinde fazla düşün-
meden bir söz sarf etmiş. Çünkü 
‘zaman aşımından ötürü dava-
nın düşmesi’nin milletimize ‘ha-
yırlı’ hiçbir tarafı yok. Düşünün, 
Nazi köpekleri akrabalarınızı, ta-
nıdıklarınızı Viyana’da bir otel-
de Sivas katliamında olduğu gi-
bi yakıyor ve zaman aşımı ile 
kurtuluyorlar. Duygularınız ne 
olur? Avusturya’da ve Avrupa’da 
kültürel ırkçılığın her türlüsü-
nü yaşayan ve özellikle kendi-

sini muhafazakar kesim ola-
rak adlandıran insanlar sevindi 
mi? Sivas Katliamı ve zaman aşı-
mı  torundan toruna anlatılacak 
ve unutulmayacak; devamlı ve 
her gün hatırlatılacak. Çünkü 
insan yakanların cezaları ve-
rilmedi. Kimsenin yanına hiç-
bir şey kar kalmaz. Kimse içten 
içe sevinmesin. Kararı açıklayan 
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanı Dündar Örsdemir ka-
rarın ardından şu sözleri söy-
ledi: “İnsanlık suçunda zaman 

aşımı olmaz. Ancak ka-
mu görevlisi değil, sivil 
oldukları için davanın 
düşmesine karar veril-
di.”  AİHM Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi'nin 
“İnsanlığa karşı işlenmiş 
suçlara karışmış kişi-
ler, sıfatları ne olursa ol-
sun, haklarındaki dava 
zaman aşımına girmez” 
şeklinde bir kararı var. 
‘İnsanlığa karşı işlenmiş 
suçlarda zaman aşımı-
nın uygulanmayacağı’na 
dair bir yasa tasarısı 
TBMM’den geçememiş-
ti. Siyasi iktidar, bu tu-

haf yargı durumunun sorumlusu 
durumundadır. “İnsanlığa karşı 
suçlarda zaman aşımı olmaz” 
hükmünden ve kararları ‘iç hu-
kuk’ niteliğinde olan AİHM’nin 
tavrını göz önüne alarak Sivas 
katliamı dosyasının yeniden 
açılması ve yargılanmanın yeni-
lenmesi sağlanmak zorundadır. 
Mahkeme kararının utanç verici 
olmasının yanı sıra Madımak’ta 
yakılan insanların yakınlarının 
da bulunduğu bir topluluğun, 
mahkeme sonrası gösterdiği 

tepkiye, Ankara polisi biber ga-
zı kullanarak, havaya ateş ede-
rek, ‘orantısız’ ve daha da önem-
lisi anlamsız ve kabul edilemez 
bir şekilde güç kullanarak kar-
şılık vermiştir. Alevi dernekle-
rinin sözcüleri, kendilerinin bir 
kez daha ‘yakıldığını’ söylemek-
te haksız değillerdir.

Haksızlar mı? Bu ülkenin ya-
ni Türkiye’nin 30 milyon Alevi 
yurttaşı, şimdi kendilerini bu 
ülkeye nasıl ait hissedecekler? 
Avusturya`da Türkiye göçmeni 
yakınlarınız ırkçı Naziler tarafın-
dan böyle yakılsa ne olur?

Türkiye'de Alevi yakmanın cezası nedir?
Avusturya`da Türkiye göçmeni yakınlarınızı ırkçı naziler böyle yaksa ne olurdu?  

İnsanlık suçunda zaman aşımı olmaz.

viyana'da miting
avusturya Alevi Birlikleri 
Federasyonu,kamuoyunu 
duyarlı olmaya çağırıyor 
ve herkesi 17 Mart'ta dü-
zenlenecek 'Katliamlar za-
man aşımına uğrayamaz' 
adlı  mitinge katılmaya da-
vet ediyor. 
Yer: Schwarzenbergplatz; 
1. Viyana, Saat: 11.00
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Yeni Vatan Gazetesi: Sayın Kurt 
Kuch,bu yoğunlukta bize zaman 
ayırdığınız için çok teşekkürler. 
Kitabınızın adının paradok-
sal bir anlamı var-‘’Hırsızların 
Ülkesi’’- Bu ismin arka planı 
nedir? 

Kuch: Sizinle tanışmaktan ger-
çekten memnuniyet duydum. 
Avusturya milli marşının söz-
leri ‘dağların ülkesi’ (‘Land der 
Berge’), ‘bilmem bir şeylerin ül-
kesi’ diye devam eder. Benim ya-
yınladığım kitabının başlığı olan 
‘Hırsızların Ülkesi’nin  oluşma-
sında bu sözler büyük rol oyna-
dı. Bugün baktığınızda ülkemiz 
Avusturya, gerçekten ‘hırsızların 
ülkesi’ olarak da betimlenebilir. 
Yolsuzluk ‘Avusturya Ruhu’nda 
her geçen gün daha fazla algıla-
nan bir özellik olmasına rağmen, 
buna sabrediliyor. Bu durum 
Avusturya Demokrasisi için ve ço-
cuklarımızın geleceği için çok kö-
tü bir durum. 

Ben sadece yılın cümlesini dile 
getiriyorum.”Benim emeğim ne-
redeydi?” ...Bu sözü biz gizli tele-
fon kayıtlarında eski Avusturya 
Maliye Bakanı Grasser’in çok ya-
kın arkadaşının bir ihalede kendi-
sine yazmasını söylediği 1 Milyon 
Euro’luk faturanın niçin yazıldığı-
nı unutan bir kişinin sözlerinden 

anlıyoruz (Editörün Notu:  Walter 
- “Meischi”- Meischberger bir ke-
resinde bir telefon dinlemesi sıra-
sında sormuştu: “Tamam da, ki-
minle görüşüyorum? (…) Ne hata 
yaptım? (…) Benim emeğim ne-
rede kaldı?” Ernst Karl Plechs’ in 
cevabı:”Senin emeğin, eh, senin 
emeğin , ahhh,üff be diğer mese-
leden dolayı kafam karmakarışık, 
tamamen, çünkü bee..n… ehhh 
) ‘Networker’  kavramı yeni dü-
şünülmüş. Önümüzdeki aylarda  
Avusturya’da içinde bir çok politik 
yolsuzluğun olduğu, sayısız şüphe-
li olay bizi bekliyor olacak. 

Yeni Vatan Gazetesi:  Siz diyorsu-
nuz ki, bir insan neden networker 
veya lobici sıfatıyla para alır? 

Kuch: Avusturya on yıllar boyun-
ca “Insel der Seelingen” - kötü-
lükler ortasında onlardan uzak 
kutsanmış bölge- olarak görül-
dü.  Fakat küreselleşmenin ilerle-
mesi ve Avrupa Birliği’ne üyelikle 
birlikte bu ülke de, şeffafmış gi-
bi görünmek gibi farklı sorumlu-
luklar üstlendi. Mesela GRECO’ya 
(Avrupa Konseyine bağlı olarak 
çalışan Yolsuzluğa Karşı Devletler 
Grubu) karşı görevler örnek ola-
rak verilebilir. Avrupa Konseyi, 
üye 48 ülkenin katılımıyla, üye 
ülkeleri yolsuzlukla mücade-
le ile görevlendirmek amacıyla 
GRECO’yu (Groupe d’Etats contre 
la Corruption) kurdu. Ancak son 
yıllarda Avusturya’nın performan-
sı sürekli kötüye gitti. Son olarak 

bizim için yok edilen GRECO rapo-
runun sonradan açıklanmasının 
ne kadar sürüncemeye uğratılabi-
leceğini gördük. 13 Haziran 2008 
de karara varıldı, Viyana’dan du-
yurulması için altı ay bir zaman 
beklenilmesi gerekti. Resmi ola-
rak duyurulması 19 Aralık 2008 
tarihinde oldu. Ben bu yaklaşım 
biçimini şöyle açıklıyorum: “işi-
mize gelirse yaparız, ama hiçbir 
şey yapmak zorunda değiliz.’’ 

Yeni Vatan Gazetesi: Haya-
linizdeki bir sonraki mesleğin ya-
yın tasarımcılığı olduğunu yazı-
yorsunuz. Bu fikir nasıl oluştu?

Kuch: Kärnten’de bulunan FBK-
reklam ajansı ‘Connect’ etrafın-

Kurt Kuch’un Avusturya’da bu çok ses getiren kitabı şu cümlelerle başlı-
yor: ‘’Yolsuzlukla mücadelede çok erken aşamada olan ülkeler var. Polis 
ve savcılıklar personel açısından yetersiz, üstelik bağımsız kurumlar 
değiller, politize olmuşlar. Hükümetin yolsuzlukla mücadele için herhangi 
bir programı yok; politik desteklemeler bu adalet sisteminde birilerinin 
kariyerine ivme kazandırabiliyor, nitelik açısından değersiz kimseler 
arkadaşlıklar kurarak yüksek mevkilere sahip olabiliyor. Bakanlar bizzat 
kendilerine finansal faydalar temin ediyor, politikacılar ilgili makamların 
da desteğiyle cezai yaptırımlardan becerikli ve utanmaz bir şekilde kaçı-
yor, bir ülkenin vatandaşları sistematik bir şekilde soyuluyor. Ve üstelik 
istinasız bir şekilde. Avusturya’dan bahsediyoruz! Bu kitap bir suçlama-
dır. Ve aynı zamanda şüpheler de var.’’

News Dergisi’nin 2012 yılının son sayılarında yer alan ve politika, bürok-
rasi ve hükümet ile ilgili şirketler ile onların demokrasi açısından kabul 
edilemez ilişkilerini ortaya koyan ‘’Telekom Postaları’’ Avusturya’yı salla-
yan bir araştırma oldu.  Avusturya’yı siyaset-bürokrat-iş adamı üçgeninde 
demokrasi dışı dönen yolsuzlukları ve pislikleri ortaya çıkarıp sallayan 
Kurt Kuch ‘’Yeni Vatan Gazetesi’’nin baş editörü Birol Kılıç’ın sorularını 
yanıtladı. 

Gerçeği araştırıp ortaya çıkarmayı ilke 
edinmiş; yolsuzluk batağı içinde çırpı-

nan Avusturya’daki sisteme bir kez daha 
şüpheyle bakılmasını sağlayan Land der 

Diebe’ (Hırsızların Ülkesi) adlı kitabın 
yazarı; News Dergisi’nin ünlü araştırma 

gazetecisi Genel Yayın Yönetmen yardım-
cısı Kurt Kuch, Yeni Vatan Gazetesi ve 

"Einspruch" Genel Yayın Yönetmeni Birol  
Kılıç`ın sorularını yanıtladı.

News dergisinin ünlü gazetecisi kurt kuch son kitabı hakkındaki soruları yanıtladı:

kibar hırsızların diyarı 

RÖPORTAJ 

Birol KılıçKurt Kuch
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da önemli tartışmalara neden 
olan mesele hakkında konuşuyo-
rum. Yıllık haberlerin kayıtları-
nın denetlenmesinde ilk aklıma 
gelen:”Bir sonraki yaşamımda “ 
Yayın Tasarım Danışmanı” olma 
fikriydi.  Bu danışmanlık için bin-
lerce Euro para ödendi. Yazılan fa-
turalar tamamen dümen ve sahte 
Hedef bir yerlerden siyasi partile-
re yakın kişilere devletin vergisini 
akıtmak sonrada kendisi için kul-
lanmak. Bu acentenin bir çalışanı 
bile yok. Sonra da ‘’Ben bir şeyle-
ri yanlış yapıyorum herhalde’’ di-
ye düşündüm.   (Gülüyor)                        

Yeni Vatan Gazetesi: Siz siyasi 
partilerle ilgili yeni yasal düzen-
lemeler yapılmasını talep edi-
yorsunuz. Bu nedenle “Connect” 
ajansının hizmetlerini son kitabı-
nızda gündeme getiriyorsunuz.

Kuch: Politikanın finanse edilme-
si (yani partilerin finanse edilişleri; 
politikacıların ücretlendirilmesi gi-
bi) 1980 yılından beri Avusturya’da 
birçok nedenle şüphe uyandıran 
bir konu.  Yukarıdaki dümenden 
kurulan “Connect” adlı ajans bu 
iyi yapılandırılmış sistemin nasıl 
yaklaştığını ve büyük bir olasılık-
la daha uzun bir süre nasıl yakla-
şacağını gösteriyor. Siyaset Bilimci 
Hubert Sickinger ve Avusturya’nın 
eski denetçi mahkeme başka-

nı Franz Fiedler, Avusturya’nın 
Şeffaflık Örgütü temsicileri  ve par-
tilerden farkı temsilciler yasal bir 
değişiklik istiyorlar ve talep ediyor-
lar. Bir de isimsiz bağışlara ve yurt-
dışından yapılan bağışlara izin ve-
riliyor, kendinize bir parti satın 
alabilirsiniz. Bu nedenle GRECO, 
Avusturya’nın bulunduğu şeffaflık 
basamağını her yıl aşağıya çekiyor. 
Bu durumdan, Avusturya’nın eko-
nomik seviyesi de oldukça etkile-
niyor.

Yeni Vatan Gazetesi: Para, eko-
nomi, adalet ve gazetecilik bili-
nen ve birbirine bağlı toplumsal 
alanlardır. Bir gazeteci her za-
man objektif olabilir mi?

Kuch: Ben bir gazeteciyim, suç 
ortağı değilim. Tarihi “dördün-
cü kuvvet”  sadece “uslu bir izle-
yici” den çok daha güçlü bir şe-
kilde gündemde yerini almalıdır 
ve ayrıca gazetecilerin hakları da 
güçlendirilmek zorundadır. Bana 
kimse ‘’bu hikâyeyi yazma, bu bi-
zim reklamlarımıza mal olur’’ de-
medi. Ama kesin olan bir şey var 
ki, batı Avrupa seviyesinde par-
tilerin finansal olarak desteklen-
mesi ile ilgili bir yasaya, yolsuz-
luğa karşı işleyen yaptırımlara ve 
cezai yaptırımların takip edilebil-
mesi için güçlü bir insan potansi-
yeline ihtiyacımız var. 

Yeni Vatan: Gazeteciliğe nasıl 
geldiniz ve neden işinizle bu ül-
keye güzel şeyler yapmak isti-
yorsunuz?

Kuch: 1995 tarihinde Burgenland 
bölgesinde gerçekleşen traje-
dik Oberwart saldırısından son-
ra bir çok gazeteciyle bir araya 
gelmiştim. Ben kendim Oberwart 
da güzel ilişkiler içinde büyü-

düm ve oraya çok şey borçluyum. 
Oberwart’ta aile evimizin çok ya-
kınında ne yazık ki çok fakir bir 
hayat süren insanların oturduğu 
Romanlara (‘ Editörün notu: Roma 
Sinti bizimde kullanmadığımız 
‘Çingene’ anlamına geliyor)  ait 
yerleşimler vardı. İyi insanlar ol-
malarına rağmen dışlanmışlardı. 
Ben hep gazeteci olmak istedim; 
ama babam “kazancı iyi olmayan 
bir meslek” olarak değerlendiri-
yordu. Oberwart’ da (OHO) “im 
offenen Haus - Açık Evde - ” fahri 
basın muhabiriydim: Bombalı sal-
dırılar konusunu araştıran gazete-
cilerle çok iletişimim oluyordu. Bir 
kaç ay sonra NEWS Yayınevinden 
teklif aldım – o zamandan beri de 
hiç ara vermeden bu medya için 
severek çalışıyorum. Biraz hare-
ket edebilmek iyi geliyor.”Benim 
iyi şeyler yapıp yapmadığım “  so-
runuza gelirsek; ben, bu sorunuza 
bir cevap veremeyeceğim.

Yeni Vatan Gazetesi: Bu ilgi 
uyandıran çalışmalarınız üzeri-
ne yaptığımız söyleşi için teşek-
kür ederiz ve çalışmalarınızda 
başarılar dileriz.

Kuch: Ben size teşekkür ederim. 

Katkıda Bulunan:  Alexander Lass

Kitap: Land der Diebe, ecowin 
Verlag, 272 Sayfa
Fiyat: eUr 22,90 
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de, ırkçı söylemle saldıran ancak 
kendisini Sosyal Demokrat ola-
rak adlandıran Alman bankacı 
Sarrazin’e ve FPÖ'ye karşı Türkleri 
ve Türkiye’yi savunması. Onun 
suçu büyük. Hiçbir Türk derneği-
nin, federasyonunun, temsilcili-
ğin, akademisyenin, basın men-
subunun veya Avusturya siyasi 
partilerinde yıllardır çalışan Türk 
göçmenlerinin 50 yıllık mazisi içe-
risinde kimsenin gösteremediği 
medeni itirazı İnan Türkmen gös-
terdi. Hem de bunları kimseyi aşa-
ğılamadan, kendine duyduğu bü-
yük güvenle yapan genç Avusturya 
kamuoyunda şok yarattı. Onların 
alıştıkları Türkiye göçmenleri, 
parti veya derneklere mensup ve-
ya gazeteci sıfatıyla aydın diye ge-
çinen daha çok kokteyl yalakası ve 
iş takipçileriydi. 

Nasıl olur da, Türkler arasın-
dan genç bir isim; İnan Türkmen 
Türkleri ,  Müslümanları  ve 
Türkiye'yi eleştirel bir gözle sa-
vunurken “biz sizden daha iyi-
yiz, kıskanmayın” derdi? Onun 
suçu Linz’de doğmasına ve 
Avusturya’yı sevmesine rağmen, 
çocukluğundan beri peşini bırak-
mayan, Türkiye göçmenlerine kar-

şı yapılan kültürel ırkçılığa karşı 
kendi samimi, basit cümleleriy-
le isyan başlatmasıdır. Onun su-
çu Avusturya'da yaşayan 300 bin 
Türkiye göçmenini esir alan bir 
grup Türkiye göçmenine karşı “as-
lında bunların dışında da Türkiye 
göçmenleri var” demesidir.

Ayda 300 Euro ile geçinen ve an-
nesinden marketlerde hesaplı 
alışveriş yapmayı öğrenmiş, kim-
seden çekinmeyen, tüm insanlara 
sevgiyle yaklaşan İnan Türkmen’e 
saldırılar sadece FPÖ partisinden 
veya Die Presse, Zur Zeit gibi gaze-
telerden değil, tüm medyadan gel-
meye devam ediyor.

Türkmen’in kitabı hakkındaki 
tartışmaların bir kısmı da, kita-
bın, 2010 yılında piyasaya çıkan 
Alman ekonomist ve yazar Thilo 
Sarrazin’in ‘’Deutschland schaf-
fen sich ab’’ (Almanya lağvedi-
liyor) adlı, ırkçı üslupla kaleme 
alınmış kitabına bir cevap olup 
olmadığı hakkındaydı.  Sarrazin 
1,5 milyon satış rakamlarına 
ulaşan kitabında, Almanya’nın 
Müslüman ülkelerden gelen göç-
menler tarafından adeta fethedil-
diğini ve Almanların buna karşın 

elleri bağlı oturduğunu yazmış-
tı. Türkmen’in kitabı verdiği ar-
gümanlarla Sarrazin’in kitabına 
bir cevap niteliği taşıyor ve ken-
di samimi diliyle 'siz bizi sevse-
niz de, sevmeseniz de; entegre ol-
sa da olmasak da geliyoruz' diyor.  
Türklerin çok daha genç, çok da-
ha atik, çok daha güçlü ve özgü-
venli olduğunu yazan Türkmen, 
Türklerin çok daha fazla çocuk 
sahibi olmalarının yanında, ku-
rulan teknolojik yenilik merkez-
lerine dikkat çekiyor. 

Aynı paragrafta Türkmen sözle-
rini şöyle devam ettiriyor: “Siz 
de sadece yaşlılık merkezle-
ri kuruyorsunuz. Sizin ekono-
miniz kırılırken, bizim ekono-
mimiz giderek yükseliyor. 20 
yıl sonra Türkiye, Avusturya’yı 
cebinde sallar.”  Gündemde 
bu kadar geniş yer bulan ve 
Avusturya medyasından yoğun 
tepki alan bu kitabın yazarını 
Yeni Vatan Gazetesi’ne davet 
ettik. Kendisi ikinci kitabıyla, 
kalemiyle bir kez daha kendi-
sine saldıranlara cevap verece-
ğini söylüyor. Bizi kırmayan ve 
ofisimize gelen Türkmen ile rö-
portajdan öte keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik.

İnan Türkmen, FPÖ Milletvekili 
Mölzer tarafından haftalık ya-
yınlanan “Zur Zeit adlı derginin 

15 Mart, 12 numaralı sayısında yer 
alan bir karikatürde ‘‘Bu köpeğin 
oğlu” şeklinde dolaylı olarak sal-
dırılarak, ırkçılara hedef gösteril-
di. Nedeni ise Türkiye’yi anlatan 
ve Türkiye göçmenlerini çok gü-
zel bir dille, kimseye yaranmaya 
çalışmadan, kendi içten cümlele-
ri ile övücü bir şekilde gururlana-
rak anlatması. Onun suçu ailesin-
den, annesinden, babasından ve 
Anadolu kültüründe var olan ai-
le bağının güzelliğinden bahset-
mesi. Onun suçu Türklere ve kül-
türüne sahip çıkması. Onun suçu 
Türkiye’ye kör topal, ama özeleş-
tiriyle sahip çıkarak, Türklere ve 
Müslümanlara çirkin bir şekil-

Avusturya’nın konuştuğu kitap 
“Biz geliyoruz”

Adı İnan, soyadı Türkmen. 24 yaşında. Viyana Üniversitesi ekonomi Bölümü’nde okuyor. Avusturya’nın 
Oberösterreich eyaleti’nin başkenti Linz şehrinde doğmuş. Babası okumayı ve araştırmayı çok seven, 
30 yıldır çocuklarını okutmak için çalışan Türkiye göçmeni bir kaynak ustası. Annesi de aynı şekilde 
okumayı tek başına öğrenmiş ve şu anda okumayı çok seven, çocuklarını temizlik işçisi olarak çalışa-
rak okutmaya çalışan Türkiye göçmeni bir hanım. İnan Türkmen Türkiye’yi sadece tatillerden tanıyor.

Cesur yüreK: 
inan türKmen

türKmen: 
“ avusturya`da çirkin 
türk ve türkiye düş-
manlığının kurba-

nı genç bir insan ola-
rak, daha çok güzel 

taraflarımızı özeleşti-
rel basit bir dille an-
lattım. çok kızdılar. 

Biliyorum suçum 
büyük” 
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şılaştırma yapabilecekleri başka 
açılar vermeye çalıştım. Türklere 
ise 'kendimize güvenelim, şiddete 
başvurmadan, eğitimimizle, ken-
di güzel değerlerimizle reaksiyon 
verelim' demek istedim. Önceden 
böyle bir planım yoktu, entegras-
yon üzerine kitap yazayım, herkes 
okusun diye. Kendime şunu söyle-
dim: Hiç kimse okumasa da, gör-
mese de, sen bu kitabı yaz, üstüne 
de bayrağı koy.  

Yeni Vatan:  news Dergisi'ne ver-
diğin röportajda da, sana bunun 
bir kuşatma olup olmadığı sorul-
muş.

İnan Türkmen: Bunu çok saçma 
buluyorum. Orada da söyledim. 
Benim kitabım bir kuşatma haber-

cisi falan değil, yalnızca Türkiye 
göçmenlerinin her alandaki iler-
leyişlerinin göz ardı edilemeyece-
ğini, engellere, bu ilerlemeyi geri-
ye düşürecek faktörlere rağmen, 
her şeyin medyada gösterildiği gi-
bi olmadığını söylemeye çalıştım.

Yeni Vatan: Kitap satışları 
nasıl?

İnan Türkmen: Hiç bakmadım. 
Dediğim gibi, hiçbir kaygı güt-
meden yazdım bu kitabı. Sadece 
içimden geldi.”

Yeni Vatan: Peki Türkçe yayın 
yapan diğer gazetelerden yeterli 
ilgi gördü mü kitap?

İnan Türkmen: Hayır, hiçbir ga-
zete bana yer vermedi. Aslında 
Alevi-Dersim kimliğini ön plana 

Yeni Vatan: Sayın İnan Türkmen 
‘Wir Kommen’ adlı kitabın  yaza-
rı olarak Avusturya basınını ve 
kamuoyunu sarstınız.. Öncelikle 
kendinizden biraz bahseder mi-
siniz? Göçmen bir aileden geli-
yorsunuz..

İnan Türkmen: Evet, Linz’de doğ-
dum ve büyüdüm. Dedem Dersimli 
(Tunceli). Oradan Erzuruma 
gitmiş. Erzurum’dan ilk önce 
İstanbul’a, oradan da 72 yılında 
Avusturya’ya göç etmiş. O tarihten 
bu yana Linz’de ve şimdi de emek-
lilik hayatı yaşıyor. Ailem aslen 
Dersimli (Tunceli) ve 3 kardeşiz. 25 
yaşındayım ve 3 yıldır Viyana’da 
okuyorum.

Yeni Vatan: Matura yaptınız mı, 
nasıl bir öğrencilik hayatınız 
var?

İnan Türkmen: Evet, Matura yap-
tım. Lisede futbol oynuyordum, 
haftada 5 kez antrenman var-
dı. Ama büyük bir sakatlık yaşa-
dım ve bırakmak zorunda kaldım. 
Üniversite için Linz’ten Viyana’ya 
geldim. Şimdi de WU’da işletme 
okuyorum ve iyi bir öğrenciyim 
diyebilirim. Zaten okulda iyi ol-
mazsam annem çok sinirleniyor. 
(Gülüyor) 

“demoKratiK Bir ortamda 
yetiştim.”

Yeni Vatan: Siyasete olan ilginiz 
nereden geliyor?

İnan Türkmen: 
Aile içinde hep 
sosyal konuları 
tartışırdık. Babam 
hayatımda gör-
düğüm en akıllı 
adam. Onunla her 
zaman siyasi şey-
ler hakkında ko-
nuşurduk. Gayet 
demokratik bir or-
tamda yetiştim. 
S a d e ce  a n n e m 
de babam da çok 
okurlar. Annem 

genellikle edebiyata meraklıdır, 
Dostoyevski’den Orhan Pamuk’a 
kadar tüm edebiyata hâkimdir di-
yebilirim. Babam ise genellikle 
politika üzerine eserler okur, on-
lar üzerine tartışırız.

Yeni Vatan: Peki, kitaba gelir-
sek; tepkiler nasıl? Türkiye’ye 
sahip çıkmak zor değil miydi?

İnan Türkmen: Sağ-sol çizgi-
den, Avusturyalı-Türk olmak üze-
re birçok kişiden eleştiri aldım. 
Avusturya basınının dışında Türk 
toplumundan gelen tepkiler de il-
ginçti. Kimileri; “Sen Alevi olarak 
nasıl Türkler hakkında kitap yazı-
yorsun” gibi söylemlerde bulun-

dular. Ama dediğim gibi, biz hiç 
böyle bir ayrım içinde yetişme-
dik. Ayrıca benim Türk kimliğim 
de var. Hep “Türk” diye küfür edi-
lirseniz, sonunda bu kimlik sizin 
kimliğiniz oluyor. Ama her iki ta-
rafın da unutmaması gereken bir 
şey var ki, ben Linz’de doğdum. 
Linz de benim memleketim sayılır. 

“KitaBı içimden Geldiği için 
yaZdım”

Yeni Vatan: Hiç takdir almadı-
nız mı?

İnan Türkmen: Tabii ki aldım. 
Birçok kişi de olumlu eleştiriler 
yazdı, kitabı olumlu buldukları-

nı söylediler. Ama tepki de aldım 
ve alıyorum. Sarrazin, Türkleri ve 
Müslümanları köpek yerine koyar-
ken ses çıkarmayanlar şimdi be-
nim kendi kimliğime ve Türkiye’ye 
olumlu anlamda sahip çıkmam 
karşısında çok tepki gösteriyorlar. 
Türkiye’de çok eksik var. Zaten ki-
tabımda bunları da açık yürekli-
likle dile getirdim ama ben daha 
çok olumlu tarafını yazmak iste-
dim. Çünkü artık yeter.

Yeni Vatan: Bize biraz kitabın 
ortaya nasıl çıktığından bahse-
der misiniz? Kitabı yazmadan ne 
düşündünüz ve amacınız neydi? 
Kitabınız için bir isyanın dışavu-
rumu diyebilir miyiz?

İnan Türkmen: Geçen sene üni-
versitede bir arkadaşımla bu ko-
nuları tartışıyordum. Her zaman 
tartışılanın ve medyaya yan-
sıyanın aksine Türkiye’nin ve 
Türklerin olumlu yanlarından 
bahsetmek istedim. Çünkü Türk 
toplumuna ve Türkiye göçmenle-
rine yönelik bir propaganda var. 
Türk-Kürt, Alevi-Sünni ayrımı ol-
maksızın bizim hakkımızda kötü 
bir imaj çizilmeye çalışılıyor. Ben 
de bu sefer Türklerin artılarını gös-
termek amacıyla bu kitabı yazdım.  
Amacım biraz olsun Avusturya'yı 
uyandırmaktı. Sürekli olarak ''siz 
Türkler, biz Avusturyalılar'' ya da 
tam tersi ayrımlar görüyoruz. Ben 
de Avusturyalılara, böyle bir kar-
şılaştırma yapmak istiyorlarsa, 
artık klişelerin dışına çıkıp, kar-

türKmen: “avusturya toplumunda 
“biz-siz” ayrımı var. türkler başka 

olarak görülüyor”

İnan Türkmen

Birol  Kılıç
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ANAlİz 
OrhAN  GüNdüZ

FPÖ İnan Türkmen'in yaka-
sını bırakmıyor. Basının il-
gi odağı olmaya devam 

eden ve sayısız yerden davet al-
an Türkmen, özellikle FPÖ'lüleri 
bir hayli rahatsız etmiş olacak ki, 
parti temsilcilerinin yazara karşı 
olan saldırıları bitmiyor. Medya 
bilinçli bir şekilde FPÖ'lüleri 
yazarın üzerine salarak ırkçı 
tartışmalara zemin hazırlıyor. İlk 
önce ZiB programında FPÖ tem-
silcisi Belakowitsch-Jenewein’ın 
ağır söylemlerine maruz ka-
lan, daha sonra bir gazete 
röportajında FPÖ Genel Sekreteri 
Vilimsky’nin provokasyonunun 
kurbanı olan Türkmen, şimdi 
de FPÖ’nün internet sayfasında 
yayımlanan karikatürlerin hedefi 
oldu. Karikatürde yazara dolaylı 
olarak aşağılamalarda bulu-
nuluyor. Bir karakter, Türkmen’in 
görüşleriyle dalga geçerken 
kendisini alaycı bir ifadey-
le “intelligenter, bereichernder 
Migrationshintergründler” 
olarak niteliyor. 

Elinde “Wir Kommen” kitabı 
bulunan başka bir karakter 
ise Türkmen’in görüşlerine 
katılmayana tepki göstererek 
kitapla alay ediyor ve şu if-
adelere başvuruyor: “… Bu ‘itin 
oğlu’ bizim kutsal kitabımıza 
kuşkuyla yaklaşıyor. Hâlbuki 
kutsal kitabımıza göre ‘ONLAR’ 
olmadan bizim bir geleceğimiz 
olamaz.  Ayrıca  Noel’ i  ve 
yılbaşı ağacını da ‘ONLAR’ 
bulmuş.” Daha sonraki diyalo-
glarda Amerika’yı da Türklerin 
bulduğuna ve aya ilk Türklerin 
çıktığına atıfta bulunulup, güya 
kitaptaki pozitif Türk imajıyla 
dalga geçilmeye çalışılıyor. Son 
karikatür karesindeki diyalog 

şöyle: “Aya çıkan ilk adam da 
tabii ki ONLARDAN biriydi. 
Tabii eğer aya iniş sonradan 
“TÜRKLEŞTİRİLMEMİŞSE!”

Bu açıdan Türkmen’in isyanına 
tekrar bakmamız gerekiyor. 
Medyada Türkmen’e bu minvalde 
yöneltilen eleştirilerin çoğunda, 
bir Türk’ün bunları neden 
yazdığının eleştirildiğini görüy-
oruz. 

Kimsenin kitapta söylenenlere 
ve fikirlere muhalefet edebildiği 
yok. Bu kırmızı Türk Bayraklı 
kitabın esas amacı tartışma 
başlatmaktı; tartışma ortamına 
olan ihtiyacı açığa çıkarmaktı, 
bizlere de söz hakkı vermekti. 
Bunu da en iyi şekilde başardı. 
Bu açıdan bakıldığında altını 
çizmekte yarar var: Bir siyasetçi 
olmayan ve herhangi bir çıkar 
gözetmeden bir kitap yazan İnan 
Türkmen, işte tam da bu yüzden 
“cesur yürek” olarak anılmayı 
hak ediyor. Birçok kesimi rahatsız 
eden ve tepkiye  yol açan kitabın 
yazarını kutluyor, okurlarımıza 
da kitabı mutlaka okumalarını 
tavsiye ediyoruz. Zur Zeit dergi-
sinin çirkin saldırısından önce 
Krone Gazetesi’nde 06 Mart 
2012 tarihinde “Her 2 Türk’ten 
biri Avusturya’daki hayat tarzını 
reddediyor” başlığıyla verilen 
haberde Türkiye göçmenlerinin 
entegrasyonu kabul etmediğine 
yönelik istatistikler verilmişti. 
Rapor Avusturya İç İşleri 
Bakanlığı Entegrasyon Fonu’na 
aitti ve İç İşleri Bakanlığı 
resmi İnternet  s i tesinden 
yayınlanmıştı. Uyum Müsteşarı 
Sebastian Kurz bir yandan uyum 
turlarına çıkarken, bir yandan 
da doğruluğu şüpheli, içinden 
düşmanlık akan araştırmaları 
sayfasında yayınlanması iyi ni
yetinin sorgulanmasına neden 
oldu. 

Sözde entegrasyon raporunda 
verilen bilgiler ne kadar güve-
nilir? Ülkede yaşayan Türkiye 
kökenli göçmenlerin % 47,8’inin 
kendilerini gerçek Avusturyalı 
hissetmediğinden bahsedilirken, 
istatistik verileri ise bilimsel-
likten oldukça uzak bir görüntü 
veriyor. “Kendini Avusturyalı 
hissetme”, “Avusturya’ya ait 
olma”, “Avusturya hayat tarzı” 
gibi somut olmayan kriterlerin 

kullanıldığı raporu konu alan 
haberin ilk cümlesi ise oldukça 
dikkat çekici: “Onlar bizim hayat 
tarzımızı açıkça reddediyorlar!” 
(“Sie lehnen unsere Lebensweise 
rundweg ab!”). Göçmenleri 
“onlar” diye niteleyip toplumu 
“biz-onlar” diye ayrıştıran bir 
zihniyette yapılan haberlerin ne 
karar tarafsız olduğu ve entegra-
syona katkı sağladığı da ayrı bir 
tartışma konusu olsa gerek.

FPÖ Ve DerGİlerİ resMeN KüFür eDİyOr

"İTİN OĞlU"

türKmen'in KitaBı BirleştiriCi 
Bir Zihniyetin ürünü

röportajdan da anlaşılaca-
ğı gibi Türkmen samimi 
biri… “Wir Kommen” ad-

lı kitabı da herhangi bir kaygıy-
la yazmamış. Kitabı okuyan her-
kes, yazarın herhangi bir siyasi 
hesap içinde olmadığını veya 
koltuk sevdası taşımadığını, ya-
ni en ufak bir çıkar gözetmediği-
ni anlayabilir. Bu kitap, göçmen 
kökenli bir gencin yaşadığı ül-
kede bugüne kadar tanık olduğu 
ayrımcılığın ve dışlama politika-
sının bir sonucu olarak ortaya 
çıkmış. Yaşadığı olayların sonu-
cu edindiği tecrübelerin ortaya 
çıkardığı bir sonuç. Etnik köken-
lerin siyasete fazlasıyla alet edil-
diği Türkiye’de bile birçok sorun 
yaşanırken, Alevi-Kürt kökenine 
atıfta bulunmadan Türk toplu-
munu anlatan bir kitap yazmış-
tır Türkmen. Hâlbuki ses getir-
mek ve provokasyon amaçlı bir 
kitap yazsa, Türk toplumunun 
içindeki yaraları kaşıyarak da 

bir yere gelebilirdi. Ama o, ko-
lay yolu seçmeyerek bu başarı-
yı sağladığı için takdiri hak edi-
yor. Uzun lafın kısası, ayrımcı 
değil birleştirici bir zihniyetin 
ürünüdür bu kitap. Genç yazar 
Türkmen de bölücü değil, bü-
tünleştirici bir anlayışı temsil 
ederek zor bir işe imza attı.

Kitabın medyada geniş yan-
k ı  b u l m a s ı n ı n  a r d ı n d a n 
ORF’de ZiB24 programına ka-
tılan Türkmen, FPÖ temsil-
cisi Dagmar Belakowitsch-
Jenewein ile karşı karşıya geldi. 
Programda da kitabı yazış ama-
cını ifade eden Türkmen, se-
sini yeterince duyurmuş görü-
nüyor. Bunu FPÖ temsilcisinin 
üslubundan da rahatça anla-
yabiliyoruz. Jenewein, kitap 
hakkındaki düşünceleri sorul-
duktan sonra yaptığı açıklama-
larda yarım dakika içinde 5 kere 
“provokasyon” sözcüğünü kul-
landı. Kitabın tahrik amacıyla 
yazıldığını iddia etmekten tu-
tun, Türklerin entegrasyonun-

daki sıkıntılara kadar birçok 
konuda atıp tutan FPÖ temsilci-
si, Avusturya’daki Türkleri düş-
man olarak gören zihniyeti de 
bir kez daha gözler önüne ser-
di. Bu Türk düşmanı aşırı sağcı 
tutumun bataklığının aslında 
Avusturya İç İşleri Bakanlığı’nın 
Uyum Fonu olduğunun da altı-
nı çizmek gerekiyor. Türklerin 
“ne kadar uyumsuz ve kurta-
rılamaz insanlar” olduğunun 
bizzat Uyum Müsteşarlığı tara-
fından yapılan sözde araştır-
malarla kamuoyuna pompa-
lanması ayrı bir şeytanlıktır. 
Almanya’da da durum farklı de-
ğil. Avusturya’daki Uyum Fonu 
ÖVP’nin, Almanya’daki araş-
tırmalar ise CSU adlı partinin 
elinde. CSU yobazlar ile savaş-
tığını söylerken, bu yobazla-
rı da genellemeye tabii tutarak 
“Türkler” şeklinde adlandır-
maktadır. Geçtiğimiz günler-
de sadece 700 kişi ile yapılan 
ve Müslümanların Avrupa ha-
yat tarzına uyum sağlayıp sağ-
lamadığını soruşturan araş-

tırma, 4 milyon satış yapan 
BILD Gazetesi’ne adeta pom-
palanmıştı. Buradan da anla-
şılabileceği gibi ÖVP ve CSU, 
Türkleri “uyumsuz şeytanlar” 
olarak göstermekte aynı profes-
yonel (!) metodu uygulamak-
ta. Daha vahimi ise, ÖVP’nin 
kendine tek muhatap ola-
rak, kendisini Avusturya’daki 
Müslümanların temsilcisi ola-
rak anan Avusturya İslam 
Cemiyeti’ni almasıdır. Bu da, 
belli bir Müslüman prototipinin 
Avrupa zihninde canlı tutulma-
ya çalışılmak istenmesindendir. 

Bu resim aynı zamanda İslam’ı 
din olarak benimsemiş Türkiye 
göçmenlerinin resmi olunca ve 
Türkiye göçmenleri her iki tara-
fın da çıkarlarına kullandıkla-
rı bir malzeme oldu. Ne ÖVP, ne 
FPÖ ne de Almanya’da NDP ve-
ya CSU aslında Türklerin uyum 
sağlamasını istememektedir. 
Onlar sadece seçim kazanmak 
için kültürel ırkçılığı körükle-
mektedirler.

Cesur yürekli gencimize
sahip çıkalım

çıkarıp yazsaydım, belki daha çok 
sempati toplardım. Çünkü benim 
bir hayat felsefem var ve Alevilik 
de bunun bir parçası. Türkiye göç-
menlerinin hepsini ayrım yapma-
dan seviyorum ve herkesin böyle 
düşünmesini tavsiye ediyorum. 
Yoksa insanları birbirine kırdıra-
caklar, dikkat diyorum.

Yeni Vatan: Şu sıralar yaşamını 
nasıl idame ettiriyorsun, bir yer-
de çalışıyor musun?

İnan Türkmen: Aslında bana ay-
da 300 Euro yetiyor. Ben az para 
ile geçinmesini annemden öğren-
dim. Hangi markette, hangi dük-
kanda ucuz ve iyi alışveriş yapıla-
cağını annem hep takip etmiştir. 
Ben de onun yanında alışveriş ya-
parken bunları öğrendim. Az ile 

kanaat getirmeyi küçükken öğ-
rendim. Bana çok para lazım de-
ğil. Viyana’da çok az bir para ile 
yaşamımı sürdürüyorum ve mut-
luyum. Mutlu olmadığım taraf-
ları ise bu kitapla dile getirdim. 
Kitabımın adı da “Biz geliyoruz.”

Yeni Vatan: Bize biraz gelecek 
planlarınızdan bahseder misiniz?

İnan Türkmen: Şu anda üni-
versitede okuyorum. İleride 
mutlaka yurtdışı deneyimi ya-
şamak isterim. Yurtdışında ya-
şayıp tecrübe sahibi olmak çok 
önemli benim için. Gelecekte 
organizasyon-planlama alanın-
da bir iş sahibi olmayı isterim 
çünkü bu konuda iddialıyım. 
Ben Avusturya'da bu kimliğimle 
güzel şeyler yapmak istiyorum ve 

kitabımda verdiğim örnek isim-
lerden biri olmak istiyorum.

Yeni Vatan: Son olarak, Yeni 
Vatan okuyucularına ve gençle-
re neler söylemek istersiniz?

İnan Türkmen: Türkiye göçme-
ni gençlere şunu söyleyebilirim: 
Kendinize güvenin ve kültürünü-
ze sahip çıkın. Maalesef şu anda 
toplumda yoğun bir kategorize 
etme anlayışı var. Avusturyalılar 
ve Türkler arasında biz-siz ay-
rımı yapılıyor. Yani bizim aley-
himizde “Wir Österreicher, ihr 
Türken” propagandası yürütülü-
yor. Aynı şekilde Türk-Kürt ya da 
Alevi-Sünni gibi ayrımcı bir anla-
yış var. Buna karşı olmamız gere-
kiyor, önemli olan kategorize et-
memek.

İnan Türkmen`nin kitabı “Wir 
kommen“,  edition a etiketiyle 

yayınlandı. 95 sayfa, 14,90 euro.
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Ocak 2012 itibariyle yürürlü-
ğe giren yeni sağlık sigorta-
sı yasası, yeni uygulamaları 

da beraberinde getirdi.  DHA ver-
diği habere göre Sosyal Güvenlik 
Kurumu, Genel Sağlık Sigortalılığı 
kapsamında gelir testi yapmak 
için vatandaşlara posta aracılığıy-
la mektup gönderiyor. Emeklilere 
ve sigortalı olmayanlara gönderi-
len mektuplar, yurtdışındaki va-
tandaşları da yakından ilgilen-
diriyor. Yurtdışında yaşayan bazı 
vatandaşın ikamet adreslerinin 
Türkiye’de gözükmesi sebebiyle, 
mektupları da bu adrese gönderi-
liyor. Bu yüzden bu vatandaşları-
mızın derhal konsolosluklar aracı-
lığıyla ikametgâhlarını yurtdışına 
aldırmaları gerekiyor. İkili sosyal 

güvenlik sözleşmesine tabi olan-
ların – yani yurtdışında çalışıp 
tatillerini Türkiye’de geçirenler – 
Genel Sağlık Sigortası uygulama-
sından muaf tutuluyorlar. Sosyal 
Güvenlik Kurumu’ndan yapılan 
açıklamada; “Yurtdışındaki ika-
met adreslerini bildirerek konso-
losluklar aracılığıyla adres gün-
cellemesinde bulunanların, prim 
uygulamasından muaf tutulacak-
ları için, Türkiye’de kayıtlı adres-
lerine gönderilmiş olan SGK mek-

tubunu dikkate almalarına gerek 
yoktur” denildi.  Uygulamada ba-
zı sıkıntıların da olduğu göze çar-

parken, yurtdışında yaşayanların 
bu konuda dikkatli olmaları gere-
kiyor. Örneğin yurtdışındaki adre-
sini geç bir tarihte beyan kişiler-
den, bu tarihe kadar olan süre için 
prim alınıp alınmayacağı konusu 
henüz kesin değilken, önümüzde-
ki süreçte bu noktaları aydınlat-
mak için bilgilendirme yapılması 
bekleniyor. 

Viyana-Bir benzin istasyo-
nuna saldırdıktan son-
ra Salzburg’daki Christian-

Doppler kliniğine kaldırılan Deniz 
Aktaş, haftalarca süren tedavinin ar-
dından 2 Nisan 2007 günü parmak-
lıksız bir camdan kaçmayı başardı. 

Doktorların uyarılarına rağmen 
yargı kararıyla gözetime gerek gö-
rülmeyen sanık, bir süredir kul-
landığı tekerlekli sandalyeden zıp-

layarak kayıplara karışmıştı. 29 
yaşındaki göçmen kökenli genç, 
7 ay sonra yine bir tecavüz suçun-
dan tutuklandı. Mağdurları destek-
leyen sosyal dernek “Weißer Ring” 
yetkilisi Stefan Rieder, mağdur adı-
na yaptığı açıklamada; “Devletten 
40.000 € ve ortaya çıkabilecek baş-
ka zararlar için sorumluluk gös-
termesini talep ediyoruz. Aktaş, 
gözetim altında tutulmayan tek tu-
tukluydu” diye konuştu. 

Hastaneden kaçtı, üstüne 
bir de kadına tecavüz etti

Türkiye’de sosyal güvenlik 
sistemine kayıtlı mısınız?

Soygunculuktan ve tecavüzden tutuklanan Deniz Aktaş, 2007 yılında hastaneden kaçtı. 29 yaşındaki sanı-
ğın yine bir kadına tecavüz etmesi, sabırları taşırdı. Olay mağduru tecavüze uğrayan kadın ise devletten  

şimdi 40.000 €  acı parası istiyor. Mağdur: “Devlet, suçluyu gözaltında tutamadı”

Graz- Olayın gelişimi tam bir 
film gibi. Ailenin 21 yaşın-
daki genç üyesi, evindeki 

çalan telefonu açmakla dolandı-
rıcıların kucağına ilk düşen oldu. 
Telefonda tanımadığı kişilerden 
46.000 € para ödülü kazandığı-
nı duyunca çılgına dönen 21 ya-
şındaki çırak, 710 € olarak talep 

edilen sözde işlem ücretinin, se-
ri dolandırıcılığın ilk adımı oldu-
ğunu farketmedi. Tereddütsüz 
ücreti ödeyen genç, çetenin eli-

ne düşmüş oldu. Başka bir te-
lefonda, ödülün faizlerle 98.723 
€’ya çıktığını öğrenen Graz’lı, 
bu sefer 3950 € miktarında olan 

‘gerekli ücretlerden’ de şüphe-
lenmeyerek parayı havale etti.
Dümen bir süre aynı şekilde de-
vam etti. Dolandırıcıların hede-
fi olduğunu öğrenen aile haberi 
duyduğunda yıkıldı. Toplamda 
kaybedilen paranın miktarı ise 
37.760 €.. Polis telefon çetesinin 
peşinde.

steiermark’ta fıkra gibi dolandırıcılık
Grazlı kısa yoldan para kazanma sevdalısı saf 
aile, dolandırıcıların hedefi oldu. Kaybettikleri 

toplam para ise 37.760 €.

Ülkenin ba-
t ı  yaka-
s ı n d a k i 

Kaliforniya eya-
letinde bu tür 
ürünler için katı 
kurallar geçerli 
olduğu biliniyor. 
Basına sızan bil-
gilere göre yerel 
yönetim birimle-
ri, dünya çapın-
daki Coca Cola ve 
Pepsi şirketlerine 
gözdağı vererek, 
ürünlerinin üze-
rine uyarı yazısı 
koymalarını istedi. 
Bu uyarı, aynen si-
garalarda olduğu gi-

bi ürünün üze-
rinde olacaktı: 
“Bu ürünü tü-
ketmek ölüm-
cül sonuçlara 
yol açabilir”.

Gelişmenin ar-
dından, dünya 
çapında en po-
püler içecekler-
den biri olan ko-
la satışlarını riske 
atmak istemeyen 
iki şirket, eyalet 
yönetimi karşısın-
da geri adım atarak 

formüllerini değiş-
tirmeye karar verdi. 

Kaliforniya’nın ya-

nında, yeni formülle hazırlanan 
ürünler tüm ABD’de satışa sunu-
lacak. Avrupa başta olmak üzere 
diğer kıtalarda böyle bir değişikli-
ğe başvurulmaması ise ABD dışın-
daki insanların sağlığı konusunda 
endişelere sebep oldu. Yeni for-
mülün de bugüne kadar olduğu gi-
bi gizli tutulacağı belirtilirken, iki 
şirket temsilcilerinin yaptığı açık-
lamada, “yapılan değişikliklerin 
tüketiciler için herhangi bir teh-
like teşkil etmediği” ifade edildi. 

Kanserojen madde konusunda-
ki tartışmalara da son noktayı 
Amerikan sağlık kurumu koydu: 
“Bir kişi ancak 1000 şişe kola içer-
se, kansere yol açacak dozaja ula-
şabilir”. 

Coca Cola ve Pepsi formülünü neden 
değiştirdi?Yıllardır formülü açıklan-

mayan kolanın içerdiği maddeler 
hakkındaki belirsizlik devam eder-

ken, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 
kola konusunda düğmeye basıldı. 

Viyana’da taksi endüstrisinin 
düzenli işlemesini sağlamak 
için önlemler artırıldı. Devlet 

kurumlarının ve sektör kuruluşla-
rının harekete geçtiği son dönem-
de, yeni bir taksi çağrı merkezi-
nin yürürlüğe girmesiyle birlikte 
oluşacak sorunların için tedbirler 
alınmaya başlan-
dı. Viyana’da şu an 
itibariyle faal olan 
4500 taksiden yak-
laşık 2500’ü “313 
00” ve “401 00” hat-
larıyla anlaşmalı. 
Bu iki çağrı hattına 
ek olarak Frankfurt 
am Main çıkışlı bir 

şirket, Şubat ortalarından itiba-
ren faaliyet göstermeye başlıyor. 
Ralph ve Halger Brück kardeşle-
rin sahibi olduğu yeni taksi şirketi-
nin çağrı numarası “361 00”, mer-
kezi ise Liesing’de. Bu gelişmeler 
karşısında esnaf loncası da kendi 
açısından gerekli önlemlerle hazır-

lıklar yapıyor. Lonca, taksi sektö-
ründe alışılmış olan şikâyetler yü-
zünden gelen eleştirilere karşı işini 
iyi yapmayanları belirleyebilmek 
için detektifler görevlendiriyor. Bu 
şikâyetlerin arasında; taksicilerin 
daha fazla para kazanmak için yo-
lu uzatmaları, kirli araçlar, mesa-

feyi beğenmeyip gitmeyi reddeden 
taksiciler gibi sorunlar yer alıyor. 

Artırılan aktif kontrollerle bunla-
rın önüne geçilmesi hedefleniyor. 
Ciddiyetsiz çalışan ve güvenilir ol-
mayan taksicileri ise ağır cezalar 
bekliyor. 

Taksi sektörü kızışıyor
Bu günlerde Viyana taksi sektörü sıcak bir dönem 
yaşıyor. Yeni bir taksi çağrı hattının hizmete gir-
mesiyle birlikte, sektördeki rekabet giderek artı-
yor. Ayrıca devletin rekabet kurumları, şirketlerin 
piyasayı kötüye kullanmasını önlemek amacıyla 
kontroller gerçekleştirmeye başladı. Bunun yanı 
sıra esnaf loncasının görevlendirdiği detektifler de, 
arabaları ve sürücüleri denetliyorlar.  

erbakan 
viyana'da anıldı
veFatının birinci yıldönü-
münde Erbakan, Viyana 
İslam Federasyonu tara-
fından, Viyana'da düzen-
lenen bir törenle anıldı. 
Anma etkinlikleri kapsa-
mında salon programı ve 
sempozyum gerçekleştiril-
di. Viyana Başkonsolosu 
İbrahim Mete Yağlı da töre-
ne katılan pek çok önemli 
isimden biriydi.  

Koruyucu 
aileler aranıyor
KimsesiZ veya ailesi tarafın-
dan kötü muameleye uğra-
mış ve korunma altına alın-
mış çocuklara koruyucu 
ailelik yapmak ister misiniz? 
Aile ve çocukları korumada 
uzman MAG ELF bugüne ka-
dar 1500 çocuğa koruyucu 
aile sağladı. Siz de bir aile-
den daha fazlası olmak is-
terseniz, 01/40 00-8011 no-
lu telefonu arayabilir veya 
www.kinder.wien.at adresi-
ni ziyaret edebilirsiniz. . 

kolada kanserojen 
madde mi var?
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Forbes'un "En Zengin 100 
Türk' '  s ıralamasına gö -
re, Fiba Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı İzmirli işada-
mı Hüsnü Özyeğin 3 milyar do-
larlık servetiyle ilk sırada yer al-
dı. Listede Çukurova Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Emin Karamehmet 2.9 milyar do-
larlık servetiyle ikinci, Yıldız 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Ülker 2.8 milyar dolar ile 
üçüncü oldu. Sıralamada Doğuş 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferit Şahenk ile Koç Holding'den 
Semahat Arsel 2,6'şar milyar do-

larlık servetleriyle dördüncülüğü 
paylaşırken, Koç Holding Şeref 
Başkanı Rahmi Koç 2,5 milyar do-
larlık servetiyle altıncı sırada yer 
aldı. Forbes’un raporuna göre “en 
zengin Türklerin” toplam serveti 
geçen yıla göre 104 milyar dolar-
dan 95 milyar dolara inerek yüz-
de 8,6 civarında azaldı. 

matesChitZ ve GraF 
avusturya’nın en ZenGinleri 

Avusturya’nın en zenginleri ise 
5,3 milyar dolarlık servetiyle 
Red Bull markasının kurucusu 
67 yaşındaki Dietrich Mateschitz 
ve yine 5,3 milyar dolarlık ser-
vetiyle şans oyunları şirketi 
Novomatic’in sahibi Johann Graf 
oldu. 4.7 milyar dolarlık servetiy-
le Billa market zincirlerinin kuru-
cusu 94 yaşındaki Karl Wlaschek 
ise ikinci sırayı aldı. 

ZenGinler artıyor 

Forbes’ın “en zenginler” listesin-
de toplam 1226 milyarder bulu-
nuyor. Forbes’ın şimdiye kadar 
yaptığı listelere bakıldığında, bu 

sayıya daha önce hiç ulaşılmadı-
ğı görülüyor. 1226 kişinin toplam 
serveti ise 3,5 trilyon Euro olarak 
hesaplanmış. 

Kumar oynayanı değil, oynatanı 
ZenGin eder. 

Bu yıl Forbes'ın en zenginleri liste-
sinde yer alan Avusturyalı Johann 
Graf, kumar illetine tutulmuş in-
sanların paralarıyla zengin olmuş, 
Novomatic adlı şans 
oyunları şirketinin 
sahibidir. Duyarlı 
merciler her fırsat-
ta kumarın hem oy-
nayana, hem aile-
lere ne kadar zarar 
verici bir illet oldu-
ğunu anlatmaya 
çalışsa da, kuma-
ra ve şans oyunları-
na daha fazla insan 

çekmeye çalışanlar da var. Her yıl 
birçok Türk vatandaşı kumar ba-
tağından çıkamayıp intihar eder-
ken 16 Viyana'da şans oyunla-
rı oynanan bir mekanda, Türkiye 
göçmenlerine özel, Türkiye'den at 
yarışları bir seçenek olarak sunu-
luyor. Okuyucularımıza yok edil-
mesi gerekirken, desteklenen bu il-
lete bulaşmamalarını öneriyoruz. 
Unutmayın ki, kumar oynayanı de-
ğil, oynatanı zengin eder. 

tarihinin en bü-
yük mali  kri-
z i n i  y a ş ay a n 
Y u n a n i s t a n , 
har vurup har-
man savurmaya 
devam ediyor. 
Geçtiğimiz hafta 
Brüksel’de silah alışverişiyle ilgi-
li açıklanan bir rapora göre, 2010 
yılında Yunanistan AB ülkelerin-
den toplamda 1 milyar avroyu bu-

lan silah alı-
mı  yapmış. 
E k o n o m i k 
durumu yü-
zünden zor 
günler geçi-
ren ülkenin 
böyle bir har-

cama yapması dikkat çekti.
Açıklanan verilere göre ülke-
ye en çok silah satışı yapan ül-
ke 876 milyon avroyla Fransa. 

Silahların yanı sıra bomba ve 
raket de satan Fransa’nın ar-
dından, her biri yaklaşık 53 
milyon avroluk satış gerçekleş-
tiren İtalya ve Hollanda geliyor. 
Dördüncü sırada ise Avrupa’nın 
bir başka devi Almanya bulunu-
yor; Almanya’nın askeri araç-
lar ve silahlanma kapsamında 
Yunanistan’a yaptığı satışın mik-
tarı toplamda 35,8 milyon avro-
yu buluyor. 2010 yılında Avrupa 
Birliği ülkelerinden dışarıya ih-
raç edilen silah ve askeri malze-
menin toplam değeri ise 31,7 mil-
yar avro seviyesinde. Bu miktar 
bir önceki yıla oranla yaklaşık 9 
milyar avro düşmüş durumda. 

Forbes dergisi en 
zenginleri açıkladı! 

yunanistan’ın 1 milyar 
dolarlık silah alışverişi

avust u rya  genelinde -
ki Müslüman gençlik teş-
kilatları bir araya geldi. 
MJÖ (Avusturya Müslüman 
Gençlik), JUWA (Avusturya 
Öğrenciler Birliği) ve BIZ'in 
(Eğitim ve Entegrasyon 
Merkezi) de aralarında ol-
duğu gençlik teşkilatları-
nın bir araya getirilmesiy-
le Avusturya İslam Cemaati 
Gençlik Teşkilatı (Jugendrat 
der IGG) kurulmuş oldu.

İGG Gençlik 
teşkilatı 
kuruldu

Forbes’ın her yıl yaptığı “en zenginler” araştırması 
açıklandı. Araştırmaya göre  8 milyonluk Avusturya 
zenginleriyle, 80 milyonluk Türkiye'ye fark attı. 

teKnoloKi ve Apple ürünle-
ri meraklıları retina ekranlı 
yeni I-PAD'in çıkacağı günü 
bekliyor. Dış görünüş olarak 
I-PAD2’ye çok benzeyen yeni 
I-PAD,A5x işlemciye sahip. 

En çok merak edilen özellik-
lerinden biri ise retina ek-
ran. Bugüne kadar hiçbir 
mobil cihazda bulunmayan 
ekran 2047x1536 piksel çö-
zünürlüğe sahip..

retina ekranlı 
yeni I-PAd

Kanuna göre, şiddete uğ-
rayan kadınların korun-
ması için alınacak ön-

lemlere ilişkin usul ve esaslar, 
yeniden belirlendi. Anayasa ile 
Türkiye'nin taraf olduğu ulus-
lararası sözleşmeler, Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi ve yürürlük-
teki tüm kanuni düzenlemeler 
esas alınacak. Şiddet mağdur-
larına ilişkin verilecek destek ve 
hizmetlerin sunumunda, temel 
insan haklarına dayalı, kadın 
erkek eşitliğine duyarlı, sosyal 
devlet ilkesine uygun, adil, et-
kili ve süratli bir usul izlenecek. 
Şiddet mağduru ve şiddet uygu-
layan için alınan tedbir kararla-
rı, insan onuruna yakışır şekilde 
yerine getirilecek. 

Şiddeti önleyen ve kadınları cin-
siyete dayalı şiddetten koruyan 
özel tedbirler, ayrımcılık olarak 
yorumlanamayacak.Alınacak 
tedbirler kapsamında kanun 
kapsamında korunan kişiye, ge-
rekiyorsa beraberindeki çocuk-
lara, bulunduğu yerde veya baş-
ka bir yerde, uygun barınma yeri 
sağlanabilecek ve gerekli görül-
düğünde geçici maddi yardım 
yapılabilecek.Korunan kişinin 
çalışması durumunda, varsa 
çocukları için, tedbir kararı sü-
resince, çalışma yaşamına katı-
lımın desteklemek üzere varsa 
çocukları için 2 aylık süreyle sı-
nırlı olmak kaydıyla gerektiğin-
de ücreti karşılanmak üzere kreş 
imkanı sağlanabilecek. 

KimliK BilGileri 
değiştirileBileCeK

Korunan kişilerin, gerekli gö-
rüldüğünde iş yerinin değiştiril-
mesi, kişinin evli olması halin-

de müşterek yerleşim yerinden 
ayrı yerleşim yeri belirlenme-
si, korunan kişinin talebi üze-
rine tapu kütüğüne aile konu-
tu şerhi konulması kararını Aile 
Mahkemesi hakimi verecek.
Korunan kişinin hayati tehlike-
sinin bulunması ve bu tehlikenin 
önlenmesi için diğer tedbirlerin 
yeterli olmayacağının anlaşılma-
sı halinde, hakim kararıyla söz 
konusu kişinin Tanık Koruma 
Kanunu hükümlerine göre, kim-
lik ve ilgili diğer bilgi ve belgele-
rinin değiştirilmesine karar veri-
lebilecek.

Zorlama hapsinin 
uyGulanaCağı ihtarı yapılaCaK

Şiddet veya şiddet uygulan-
ma tehlikesinin varlığı halinde, 
herkes bu durumu resmi makam 
veya mercilere ihbar edebilecek. 
İhbarı alan kamu görevlileri, gö-
revlerini gecikmeksizin yerine 
getirmek ve uygulanması gere-
ken diğer tedbirlere ilişkin ola-
rak yetkilileri haberdar etmekle 
yükümlü olacak.Hakim tedbir 
kararını, duruşma yapmaksızın 
ve şiddetin uygulandığı konu-
sunda delil veya belge aramak-
sızın verecek, zorunlu hallerde 
duruşma yapılabilecek.

Barınma yeri sağlanaCaK

Tedbir kararının, 
kolluk amirince ve-
rilip uygulandığı 
veya korunan kişi-
nin kollukta bulun-
duğu durumlarda, 

kişi, kolluk birimleri tarafın-
dan Bakanlığın ilgili il veya ilçe 
müdürlüklerine ulaştırılacak. 
Bunun mümkün olmaması ha-
linde kendisine ve beraberinde-
kilere geçici olarak barınma im-
kanı sağlanacak.

eleKtroniK Kelepçe

Hakim kararı ile teknik araç ve 
gereçler kullanılarak tedbir ka-
rarlarının takibi yapılabilecek. 
Ancak, konuşmaları dinleme, 
izleme ve kayıt altına alma gi-
bi işlemler yapılmayacak. Bu 
yöntem, kişinin bulunduğu ye-
rin tespiti ve yerinin elektronik 
ortamda izlenmesi ile sınırlı ka-
lacak.eknik yöntemlerle takip, 
şiddet uygulayan veya uygula-
ma ihtimali olan kişiye yönelik 
olarak elektronik kelepçe veya 
bileklik, korunan kişinin sabit 
ev içi ikaz cihazı ya da mağdura 
hakaret özgürlüğü tanıyan ev dı-
şında da kullanılabilen telefon 
görünümlü mobil cihazın kulla-
nılması gibi yöntemlerle yapıla-
bilecek.

iZleme merKeZleri

Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun, kadına karşı şiddetin 
önlenmesi için “Şiddet Önleme 

ve İzleme Merkezleri”nin kurul-
masını da öngörüyor.Kanuna 
göre, Bakanlık, gerekli uzman 
personelin göre yaptığı ve terci-
hen kadın personelin istihdam 
ettiği şiddetin önlenmesi ile ko-
ruyucu ve önleyici tedbirlerin 
etkin olarak uygulanmasına yö-
nelik destek ve izleme hizmet-
lerinin verildiği, çalışmalarını 
7 gün 24 saat esasına göre yü-
rüten, çalışma usul ve esasları 
yönetmelikle belirlenen, şiddet 
önleme ve izleme merkezleri ku-
racak. Kurulan merkezlerde şid-
detin önlenmesi ile koruyucu ve 
önleyici tedbirlerin etkin olarak 
uygulanmasına yönelik izleme 
çalışmaları yapılacak ve destek 
hizmetleri verilecek. Bu hizmet-
ler hem korunan kişiye, hem de 
şiddetin önüne geçilebilemesi 
için şiddet uygulanayana da ve-
rilecek.
 

mali hüKümler

Düzenlemeye göre geçici mad-
di yardım yapılmasına karar 
verilmesi halinde, 16 yaşından 
büyükler için her yıl belirlenen 
aylık net asgari ücret tutarının 
otuzda birine kadar günlük 
ödeme yapılacak. Bu ödemeler 
gelir vergisi ile veraset ve intikal 
vergisinden; bu ödemeler için 
düzenlenen kağıtlar ise damga 
vergisinden müstesna olacak.
Yapılan ödemeler, şiddet uy-
gulayan veya şiddet uygulama 
ihtimali bulunan kişiden tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içinde 
tahsil edilecek.  

huKuK / Forum  Barış Aras 

Kadına Şiddet Yasası kabul edildi
Kadına şiddet uygulayan kişilere elektronik kelepçe veya bileklik takıl-
masına imkan sağlayan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesi'ne dair kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda oy birliği ile 
kabul edilerek yasalaştı.

sorularınız için: redaktion@yenivatan.at
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Balığın viyana’daki yeni adresi: 

Flamingo 

Yaşar Bey, ne zamandır Avus-
turya’da yaşıyorsunuz? 

Ben aslen Yozgatlıyım. 1979 se-
nesinde, 12 Eylül’den önce Avus-
turya’ya geldik. 30 yılı aşkın süre-
dir buradayız. 

Flamingo restaurant’ın serüve-
ni ne zaman ve nasıl başladı? 

7 yıl önce, 22. Viyana’da Breitleer 
Straße’deki küçük bir kulübeyi bul-
mamızla başladı her şey. Burayı oto-
banda yolculuk edenlerin durup, 
bir şeyler yiyebileceği bir yer haline 
getirmek istedik. Önce kebap ve piz-
za ile işe başladık, ancak alışılmışın 
dışında bir menü sunmak için neler 
yapabileceğimizi düşündük ve ba-
lık yemeklerini menümüze kattık. 

Flamingo restaurant’ın tek ad-
resi Breitleer Straße değil. Yeni 
yerinizden bahsedebilir misiniz? 

Geçtiğimiz yıl, misafirlerimi-
zi her sezon ağırlayabileceği-
miz Schwechata  ve onun Viyana 
sınrlarına yakın Kledering’teki 
Bahnhofplatz 11 adresinde ,  çok 
temiz bahçeli, temiz havalı ve park 
sorunu olmayan ailelerin rahat-
lıkla gelebileceği yeni mekânımızı 
bulduk. 15 Ekim tarihinden beri 
hizmet verdiğimiz yeni yerimiz; en 
az 40 araç kapasitesine sahip park 
alanının, çocuk bahçesinin de için-
de bulunduğu ve her biri en az 100 
yaşında olan çınarlarla kaplı 8000 
metrekarelik bir alanda konumla-
nıyor. Bunun haricinde, yanı başı-
mızda belediyeye ait büyük bir ço-
cuk parkı da bulunuyor. 

Yeni yeriniz için fark yarataca-
ğını düşündüğünüz projeleriniz 
var mı? 

Elbette, misafirlerimizi aynı ka-
liteyle ağırlamaya devam edece-

ğiz. Bahçemizi kimsenin kimseyi 
rahatsız etmeden, kamelyalar al-
tında ailecek vakit geçirebilece-
ği bir şekilde yeniden düzenliyo-
ruz. Yine bahçemizde, 200 balığı 
birden aynı anda pişirebildiğimiz 
muazzam büyüklükte bir ızgara-
mız var. Başka bir yeniliği de ta-
zelik anlayışımızla getiriyoruz. 
Bu büyük alanda sazan ve ala-
balık için özel havuzlar yaptırı-
yoruz. Böylece misafirlerimize 
Viyana’daki en taze balığı sunmuş 
olacağız. Gözleme, katmer ve tan-
dır kebabı da, balığında yanında 
müşterilerimize sunacağımız lez-
zetler olmaya devam edecek. 

Lezzetlerinizi tatmak isteyenler, 
yeni yerinize nasıl ulaşabilirler? 

Reumannplatz’tan kalkan 271 
nolu otobüslerle, ‘Kledering 
Bahnhof ’ durağına yani kapı-
mızın önüne kadar gelebilirler. 

S-Bahn’la Südbahnhof ’tan gel-
mek isteyenler ise yine‘Kledering’ 
durağında inebilirler. S-Bahn du-
rağı da hemen yanı başımızda.    

Adresimiz Bahnhofplatz 11, 
2320 Kledering 

Telefon: 01 707 32 74 
www.flamingo-kledering.com 

Flamingo 
restaurant, özellikle 
taze balık ve Türk 
yemek kültürünü 
Viyana’da yaşatan 
adreslerden bir tane-
si.  restoranın sahibi 
Yaşar Özkan’a, fazla 
uzaklara gitmeden; 
temiz havanın, 
lezzetli yemeklerin 
tadını çıkararak 
şailenizle hoş vakit 
geçirebileceğiniz 
ikinci yeni mekânı 
hakkında merak 
ettiklerimizi sorduk.

Yaşar Özkan
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Avusturya doğumlu yönetmen 
Umut Dağ'ın ilk uzun metraj 
filmi olan ''Kuma'',iki kadı-

nın arkadaşlık hikayelerine odakla-
nıyor. Kanser hastası olan Fatma ve 
kuma olarak Türkiye'den Viyana'ya 
getirilen Ayşe'nin hikayesi, genç 
yönetmen için oldukça büyük bir 
önem taşıyor. Film bir Türk köyün-
de düzenlenen düğünden bir sah-
ne ile açılıyor. Viyana'da yaşayan 
Yılmaz Ailesi'nin oğlu Hasan ile 
Ayşe'nin düğününe ait bu görün-

tülerden sonra, aile hep birlikte 
Avustruya'ya dönüyor ve işin rengi 
değişiyor. Seyirci, Ayşe'nin aslın-
da Hasan'ın babası ile evlendiril-
diğini anlıyor. Ev içerisinde Ayşe, 
Hasan ve diğer kardeşlerin altın-
da ezilirken, ona sahip çıkan yine 
Fatma oluyor. İşçi bir babanın ve ev 
hanımı bir annenin çocuğu olarak 
20. Viyana'da büyümüş olan Dağ, 
Viyana Film Akademisi'nde oku-
du. Geçtiğimiz yıl kameraya aldı-
ğı ''Papa'', Avusturya'nın en iyi kı-
sa filmi seçildi ve ayrıca 'First Steps 
Awards' adlı ödüle layık görüldü. 
Gelecek vaat eden genç yönetme-
nimizin ilk uzun metraj filmini 27 
Nisan itibariyle Avusturya sinema-
larında izleme fırsatı bulacağız. 

ses getirecek bir film “kuma”

Artı 90'nın ilk sayısı çıktı 

155 ülkede yaşayan 6 milyon 
Türk ve akrabalar hakkında 
haberlerin takip edilebileceği 

dergi, ilk sayısının kapak konusu-
na Almanya'da yaşanan ırkçı terör 
saldırılarını taşıdı. Konu başlığı 
altında cinayete kurban giden ki-

şilerin profilleri ve kurum uzman-
ları tarafından kaleme alınan ma-
kalelere yer verildi. 

Fransa Türklerinin siyasi ha-
yata katılımları, Brüksel'in or-
ta yerindeki Türk mahallesi 

Schaerbeek'in hikayesi ve yurt dı-
şından başarı öyküleri derginin 
ilk sayısında okunabilecek konu-
lar arasında yer alıyor.  Sivil bir 
mantıkla hazırlanmış 122 sayfa-
lık dergi 3 ayda bir yayınlanacak. 
Dergiye www.arti90dergi.com ad-
resinden de ulaşılabiliyor. 

18 mart Çanakkale Şehit-
l e r i n i  a n m a  gü n ü n d e 
Avusturya Türk İslam Kültür 
ve Sosyal Yardımlaşma 
Birliği (ATIB) bir program 
düzenliyor. Viyana'daki 
ATIB Merkez binasında ger-
çekleşecek anma törenle-
rinde şehitler için Kuran-ı 
Kerim okutulacak, günün 
anlam ve önemine dair ko-
nuşmalar yapılacak ve tö-
ren “Vatan Sağolsun” adlı 
tiyatro oyunuyla sona ere-
cek.www.atib.at 

çanakkale 
Şehitlerini anma 

programı 

Almanya'nın en büyük kültürel organizasyonların-
dan biri olan Uluslararası Berlin Film Festivali'nin 
Panorama bölümünün açılış filmi olan ''Kuma'', biz-
den birinin anlattığı,bizden bir hikaye. 

Başbakanlık'a bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın 
yayın organı 'Artı 90' yayın hayatına başladı. 

a l m a n ya ' n ı n  b a ş ke n t i 
Berlin'de bir rekora imza atıl-
dı. Bugüne kadar tam 17 kez 
oturum izni için başvuruda 
bulunan 80 yaşındaki Zebo 
Öztürk'ün süresiz oturma iz-
ni talebi bir kez daha redde-
dildi. Hürriyet Gazetesi'nden 
Ali Varlı'nın haberine gö-
re, kulakları ağır işiten ve 
yürümekte zorlanan Zebo 
Nine'nin süresiz oturum iz-
ni talebi, Almanca bilmedi-
ği gerekçesiyle reddedilmiş. 

Berlin'de 
oturma 

izni zulmü!

Krone Gazetesi'nin haberine 
göre Cezaların azlığı polisin 
yetersizliği olarak yorum-

landığından, buna bir emirle çare 
bulundu! Polisin işlevsizliği üzeri-
ne yapılan eleştirilerden sonra ge-
len mektupta ''dostane bir biçim-
de çözüme gitmeli ve sorumluluğu 
kendi üzerinize almalısınız'' den-
di. Emre göre her yürütücü memur 
ayda ortalama 10 adet ceza kesme-
si gerekiyor. 

Trafik güvenliğinin iyileştirilmesi 
adı altında kesilen cezalar ise ilk 
önce yine görevlerini en iyi şekilde 
yerine getirmeyi amaçlayan taksi-
cileri buldu! 

Viyana'da taksicilik yapan, Yeni 
Vatan Gazetesi okuyucularından 
Orhan Bey, taksiciler olarak son 
aylarda polisin yoğun baskısı ile 
karşılaştıklarını anlatıyor. 

Orhan Bey, polislerin ceza yaz-
mak için yer aradıklarını, ceza 
kestikten sonra da bunu çoğu za-
man yazılı bir şekilde belgeleme-
diklerini ve birkaç ay sonra gelen 

yüksek meblağlarda cezalarla kar-
şılaştıklarını söylüyor. 

Başka bir Viyanalı taksi sürücüsü 
Ayhan Akcihan, taksicileri canın-
dan bezdiren, çileden çıkaran uy-
gulamalarla ilgili şikayetleri, yazdı-
ğı bir mektupla cumhurbaşkanına 
anlattı.  Akcihan mektubunda, de-
mokratik hukuk devletinde top-
lum karşı hiçbir toleransı olmayan 
polisin yerinin olmadığını belirte-
rek, bu 'Gestapo' yapılanmasına 
dur demenin hepimizin görevi ol-
duğunu söyledi. Akcihan'ın mek-
tubunda, polisin kestiği gülünç 
cezalara verdiği örnekler ise po-
lisin kasaları doldurduğu yönün-
deki haberleri doğrular nitelik-
te.  Akcihan, cezaları şu örneklerle 
anlatıyor: ''Museumsquartier” ile 
“Mariahilferstrasse” nin kesişti-
ği trafik lambası kırmızı olduğun-
da, etrafta hiç bir yaya ve aracın ol-
madığı karlı ve fırtınalı bir gecede, 
araba biraz kayıp "Randlinie" nin 
2 cm. üzerine çıktı diye, 35 Euroluk 
ceza kesen polisin “Avrupa Kültür 
Başkenti”nde olduğuna kim-
se inanmaz. Taksi durağında sıra 

beklerken arabadan inip, hemen 
yandaki otomattan sigara çeken 
şoföre 35 Euro ceza kesilirken; ara-
bayla takla attığım,benim ve 4 yol-
cumun yaralandığı ağır trafik ka-
zasında, karşı arabanın hatalı ve 
2.7 promil alkollü sürücüsünün 
mahkemede sadece 180 Euro ce-
za alması gülünçtür. Takmamız 
gerekmediği halde, ''ausser betri-
eb'' tabelasını gece 04.00'te park 
yerinde takmadığımız için 150 
Euroluk cezalara çarptırıldık. En 

büyük sorunlardan biri de, ceza-
yı gerektiren durumda nerede ol-
duğumuzu bile bilmiyor olmamız, 
çünkü bizlere bir ceza belgesi ya-
ni ''anzeige zettel'' verilmiyor. Her 
gün, aynı adresten, aynı saatlerde, 
fakat her gün, farklı sebeplerden 
aynı cezalar gelmekte.''
 
Akcihan mektubunun sonunda, 
cumhurbaşkanını demokrasinin 
iyi işleyebilmesi için önlem alma-
ya davet ediyor. 

Viyana polisinin suçlarla ilgili yapacak işi kalmamış olacak ki, aldıkları bir emirle sürücüler-
den haraç keser gibi arttırılmış cezalarla para kesiyor. İlgili müfettişler, verdikleri cezaları en 
az %40 arttırmakla görevlendirildi! Taksici Orhan ve Ayhan Beyin mektupları polislerin taksi-
ciler üzererinde oluşturdukları ceza baskısına isyanı adeta dile getiriyor.

TAXI 
Kolumne 

Köşesi

Taksiciler haksız polis 
cezalarına ateş püskürüyor! 
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seri Borsa
yayınlanmasını istediğiniZ ilanlarınıZ için tel: 01-513 76 15-0

eleman aranıyor
Flamingo Restaurant’ta, 1 Nisan 2012 tarihi itibariyle Cumartesi ve Pazar günleri, tam veya yarı 

zamanlı çalışmak üzere gözleme ve katmer yapabilecek bayan elemanlar aranıyor! 

müracat Telefon: 0664 543 53 55 

office@yenivatan.at

satılık taşınabilir ımbissstand 

amstetten niederösterreich’te içinde pizza ve kebap yapmak için her türlü malzemesi 
mevcut, taşınabilir ımbissstand sahibinden satılıktır. 

 Fiyat : 14.000 euro. şu anda kira 420 euro ve burada devam edilebilir yada taşınabilir 
olduğundan başka bir yere transportu çok basittir.

Detaylı bilgi için 
irtibat Sedat Ünlü. 
Tel.: 0676 65 500 45

.......................................................
unaBhÄnGıGhe 
österreıChısChe ZeıtunG 
ın türKısCher spraChe /
BağımsıZ türKçe GaZete
......................................................
RICHTUNG DER ZEITUNG:
liberal-demokratisch
.......................................................
REDAKTION:
tel.:  01 / 513 76 15-0
fax.: 01 / 513 76 15-30
.......................................................
INTERNET: 
www.yenivatan.at
.......................................................
EMAIL:
office@yenivatan.at
.......................................................
HERAUSGEBER:
Di Birol Kilic 
.......................................................
CHEFREDAKTEUR:
Dr. Perihan mansur
.......................................................
HERSTELLER:
medieninhaber , fn 244219
neue Welt verlag gesmbh 
Dorotheergasse 6/24
1010 Wien
.......................................................
HERSTELLUNGSORT/ DRUCKEREI: 
Wien, mediaprint
......................................................
AUFLAGE /BASKI  ADETİ:  50.000
.......................................................
ANZEIGENVERKAUF:
herr mag. Deniz sel
e-mail: d.sel@yenivatan.at
tel.:01 / 513 76 15 - 24  fax: /30
mo-fr: 9-17h

ımpressum/ Künye

yeni vatan 
GaZetesi’ne 

ilan
tel: 01/513 76 15-0

sATIlIk keBAP Ve 
PİZZA sAlONU 

lüKs KeBap ve piZZa salonumuZu satıyoruZ! 

85 metrekarelik lüks kebap ve pizza 
salonumuz, ana cadde üzerinde, 4 yıldızlı 

bir otelin yanında ve çevresinde 6 adet 
okul bulunuyor. mutfağımız, depomuz ve 

oturma yerlerimiz kullanıma hazırdır. 

İLETİŞİM İÇİN: Osman Yerligül 
Telefon: 0699 190 40 301 

sATIlIk İNTerNeT kAFe 
märzstr. 130 numaralı adreste 14. viyana'da, 

15 bilgisayar ve 3 telefon kabinesi, telefon 
malzemesi, tamirat odası, soğuk-sıcak içecek 

makinesine sahip; dükkan kirası 500euro olan 
internet kafe devren satılıktır. 

BİLGİ İÇİN MÜRACAAT: 0681/ 2095 8751 
veya 0720118184 nolu telefonları arayabilirsiniz.




