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Sayfa 5

 Kahraman iki gencimiz 

 HACI ve MESUT    

Berat Tatlı
Genç çift 25 yaşında-
ki Murat Tatlı ve 23 
yaşındaki Benan 
Tatlı'nın tatlı be-
bekleri Berat, 
A v u s t u r y a l ı 
reklam ve film 
a j a n s l a r ı n ı n 
gözdesi  oldu. 
11 aylık yakışık-
lı Berat, Türkiye 
göçmeni ailenin 
güzel bebeği olarak 
dikkat çekiyor. 
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Avusturya’da Türkiye’den 
göç eden 300 bine yakın in-
san yaşıyor. Göçün üzerin-

den 50 yıla yakın zaman geçme-
sine rağmen önyargılar Türkiye 
göçmenlerine karşı niye azalmı-
yor? Burada kendisine "nitelikli-
yim, eğitimliyim" diyen Türkiye 
göçmenlerinin suçu yok mu? 
Türkiye'den gelen "kolej, özel li-
se mezunuyum" diyen kimlik bu-
nalımdaki şu insanlara lütfen 
bir bakın. Avusturyalılara bu ba-
zı " çok nitelikli kravatlı ve kra-
vatsız soytarılar" (!) kendileri-
ni "Biz o işçi takımından değiliz, 
biz 1960 yılında Anadolu'dan ge-
len cahiller değiliz. " diyerek aşa-
ğılık komplekslerini kusuyor-
lar.  Avusturyalılar ise bu zavallı 
Hof-türke/Hofkurde yani "Saray 
Türkleri veya Saray Kürdü"  olma 
meraklılarının (möchtefern) yüzü-
ne gülüyor ama onlardan resmen 
tiksiniyor. Kendi milletinden nef-
ret eden bu nevrotik, üstenci, aşa-
ğılık kompleksli düşmüş insanlar-
dan sakın medet ummayın. Yeni 
Vatan Gazetesi olarak onları önce 
bu nevrotik hallerinden çıkmaya 
ve insan olmaya davet ediyoruz.  
 
Sözde İdris Özde İblis
 
Öbür taraftan yok etnik danış-
man, yok işte "Müslümanları ta-
nıtıyorum" diye ortalıkta dolaşan 
"Sözde İdris, özde İblis“lerden 
millet yaka silkiyor, yakamıza ya-
pışıp Yeni Vatan Gazetesi yazsın 
bunları diyorlar. Bir mum bile ka-
ranlık bir odada ne kadar ışık sa-
çıyor değil mi? Vatandaş soruyor, 
"Bre etrafta dolaşan partilerin içi-
ne dadanmış sözde siyasetçi, öz-
de fırıldaklar. Düş bu Türkiye göç-
menlerinin yakasından düş...".  
 
Böyle hoca olmaz olsun
 

Bitmedi... Ortalıkta "din hoca-
sı" ünvanı ile dolaşan üç beş ço-
cuk ve evli kadın istirmarcıları-
na karşı şikayetleri duyuruyor ve 
araştırıyoruz. Tüm camii ve der-
nekleri etrafta bazı hoca diye do-
laşan ama özde artık sapıklıkla-
rı seks kasetleri etrafta dolaşan 
insanlık dışı hayvanlar konu-
sunda her kesimi uyarıyoruz ve 
dur denmesini talep ediyoruz.  
 
Bitmedi. Ortada avukat kimli-
ği ile dolaşan Türkiye göçmenle-
rinin kendi toplumlarından nef-
ret etmemeye ve ekmek yedikleri 
milletin suratına tükürmemeye ve 
vatandaşlara, müvekkillere şan-
taj yapmamaya davet ediyoruz. 
Avukatların işi aç gözlülük ya-
pıp beğenmedikleri insanları sö-
mürmek değildir. Onların  görevi  
ücreti şişirmek, ajanlık yapmak,  
müvekillerine şantaj, karalama, 
tehdit savurmak değildir.  Bu avu-
katlar ile birlikte kanun dışı çalı-
şanların isimleri ve resimleri bel-

lidir.  Gelelim sadede...

Avusturya‘da paralel toplumlar-
dan, hatta paralel evrenlerden 
bahsediliyor, şikâyet ediliyor ve 
çözüm yanlış kişiler ile aranıyor. 
Yangını çıkaran kundakçı ile ev 
söndürülür mü? Kundakçıdan it-
faiye eri olur mu? İşte yukarıda 
isim vermeden genel olarak bu 
şeytanlar hakkında uyardık. Bizim 
kravatlı ve kravatsız, içlerinde “Dr. 
veya  Mag.” ünvanlı sözde aydınla-
rımızın bulunduğu kesim‚ ‘entel-
dantel’ entegrasyon projelerinden 
unvan, ün, para ve siyasi kariyer 
kazanma peşinde değil mi?  50 yıl 
az zaman değil, yarım yüzyıl eder. 
Kendimizi niye anlatamadık?  Bu 
hata cahil ve okumuş insanları-
mızın ruhunu kemirdi ve hatta bi-
tirmedi mi? Buna dur kim diyecek 
veya bu kafa ile nasıl denecek?   
50 yıldır Avusturya‘da olan insan-
ların hala maddi sorunları ve vize 
problemleri var. Bu nasıl iştir? Hiç 
güçlü bir Türkiye göçmeni lobisin-

den bahseden oldu mu? Adının 
başında Türk, işadamı, demok-
rat, özel okul adı, İslam veya baş-
ka bir şey olan Türk dernekleri-
nin, Türkiye‘den bazı partilerin   
buradaki teşkilatı gibi çalışması 
sivil toplum örgütü anlayışına ne 
kadar sığıyor? Hile-i şer’iya buna 
denmez mi? Kimi kandırıyorsu-
nuz?

 Dost görünen şeytana 
dikkat

En başta Avusturyalıları. Ancak 
bizim en büyük sorunumuz ne-
dir? Manevi yönden çekilen acı-
lar değil mi? Yeni Vatan Gazetesi 
temsilcileri Avusturya‘da yüzler-
ce insanla konuşuyor. Bakın çev-
renize adı ne olursa olsun, dep-
resyon, panik atak vb. psikolojik 
rahatsızlığı olan her yaştan insa-
nımızı gözlemleyin. Bunun dışın-
da kendini hafiye  veya ajan ola-
rak gören kişiler de var aramızda. 
Bunlar çeşitli unvanlar ile ajan 
gibi çalışıp kendi halkından ge-
len insanları çeşitli yerlere ispi-
yonluyorlar ve hatta şantaj ya-
pıyorlar. İnanılmaz ama gerçek.  
Dost gibi gözüken şeytan ruhlu bu 
insanlara dikkat çekmek zorunda-
yız. Buna neden tepki göstermiyo-
ruz acaba?  Kısaca kafamız deve 
kuşu gibi  neden hala kumda?

Aydınları mumla arıyoruz

Peki, Türkiye’den göç etmiş in-
sanlar bu saldırılar karşısında 
ne yapıyor? Aydın diye geçinen-
ler ne yapıyor.. Çevrelerine iş, aş 
ve ün kazandırma peşindeler. 
Şu özel lise mezunlarının kendi 
aralarındaki kokuşmuş  ispiyon-
cu ve karalamacı ilişkilerine ba-
kın.  Kısaca, düşmüşlük diz bo-
yu! Peki bu kadar düşmüşlük sizi 
hiç rahatsız etmiyor mu? 

Kurbanlardan biri  olan 
Birol Yılmaz’ın, Yeni Vatan 
Gazetesi’ni arayarak an-

lattığı dolandırıcılık hikayesi-
nin kıssadan hissesi şu: “Bu de-
virde babana bile güvenme.” 
İnternet üzerinden yapılan dolan-
dırıcılık hikayesini buyurun Birol 
Yılmaz’ın kendi ağzından okuyun: 
“Önce Facebook hesabımı hackle-
diler, şifremi çaldılar. Daha doğ-
rusu çalmışlar. Sonra her zaman 
yazıştığımı gördükleri, samimi ol-
duğum kişilerle sanki benmişim 
gibi konuşmaya başlamışlar. Bir 
süre konuştukları bu kişilerden 
telefon numaralarını istemişler. 
Arkadaşlarım da elbette vermiş. 
Dolandırıcılar bu sefer, “Bir mesaj 
gelecek, o mesajı onaylayarak geri 
yolla” demiş. Bu insanlar da bana 
güvendikleri, sorgu sual etmeden 
ne desem yapacak insanlar oldu-

ğundan şüphelenmemişler bile. 
Ve sonra bu insanların cep tele-
fonlarından ya da banka hesap-
larından paralar çekilmiş. Paybox 
veya diğer ödeme sistemleri üze-
rinden yaptıklarını düşünüyoruz. 
Olacak iş değil. Ben olayı anladık-
tan sonra arkadaşlarımı uyardım 
ama bu herkesin başına gelebilir. 
Bu işin peşini bırakmayacağız, he-
men polise başvurduk, polis ola-
yın peşinde.” 

"Benim adıma yeni bir 
Facebook sayfası 

açmışlar"

Bir diğer kurban ise SPÖ Ticaret 
Kolunda da aktif bir isim olan 
Ekrem Gönültaş.  Gönültaş’ın 
şifresi çalınmamış ancak kendi-
si ismine her şey kopyalanarak 
yine Facebook’ta bir hesap açıl-

mış. Arkadaş listesinden kişiler 
eklenmiş. Birçok kişi kendisi ol-
madığını anladıysa da, arkadaş 
listesinden iki kişi bu dolandırı-
cılığın kurbanı olmuş. Gönültaş 
olayı Yeni Vatan Gazetesi'ne şöy-
le anlattı: “Olayın olduğu saatte 
bir toplantıdaydım, telefon hiç 
susmuyordu. En sonunda da-
yanamayıp, toplantıdan çıktım. 
Telefondaki arkadaşım, birinin 
benim adıma Facebook’ta tele-
fon numaralarını isteyip, onay-
lanması için mesajlar gönderdi-
ğini söyledi. Dolandırıcı kişi 18 
arkadaşımı ekleyebilmiş, bun-

lardan bir kaçıyla kontak kur-
muş, bir kısmı anlamış. Ancak 
iki kişinin yüzlerce Euro parası 
gitmiş olabilir. Bir arkadaşıma 
tam 5 defa onay mesajı göndert-
miş. Hesabından yüzlerce Euro 
para çekilmiş olmalı. Hemen 
polise başvurduk ancak mad-
diyattan çok manevi açıdan do-
landırılan kişiye zarar veren bir 
durumla karşı karşıyayız. Bir an 
önce bu çetenin çökertilmesi ge-
rekiyor. Biz arkadaşlarımızı uya-
rıyoruz ancak tüm kamuoyunu 
vatandaşlarımızı bu dolandırıcı-
lıklara karşı uyarmak gerekiyor.” 

Böylesi şeytanın aklına gelmez. Avusturya’da yaşa-
yan Türkiye göçmenlerinin ismi yine bir dolan-

dırıcılık hikayesine karışıyor. Dolandırıcı Türkiye 
göçmenlerinin bu seferki hedefi doktor, iş adamı, 

politikacı gibi Türkiye göçmenleri. 

BU KADAR DÜŞMÜŞLÜK 
SİZİ RAHATSIZ 
ETMİYOR MU 2 ?

Kasım ayının ilk haftasın-
da hükümet partileri SPÖ 
ve ÖVP arasında görüşü-

len üniversite harçları konusu, 
göçmen öğrencilerin başını ağ-
rıtacak gibi gözüküyor. Henüz 
meclise gelmemiş olan değişik-
lik planı eğer yasalaşırsa, AB dı-
şından gelen öğrenciler, dönem 
başına 726,72 € harç ödemek 
zorunda kalacaklar. AB öğren-
cileri ise öğrenci harcı ödemez-
ken, ancak öğrenimleri iki dö-
nem daha uzadığı takdirde 363 
€ ödeyecekler. Ayrıca aynı ka-
rar çerçevesinde Gazetecilik, 
Biyoloji, Eczacılık, Mimarlık 

İnformatik ve Ekonomi bölüm-
leri de öğrenci alımını durdu-
racak. Bu da demek oluyor ki, 
bu yasa çerçevesinde bugün bu 
bölümler için Matura'ya hazır-
lanan öğrencilerin hayalleriy-
le oynanacak. Bunun yanı sı-
ra bu yeni yasal düzenlemeden, 
Türkiye'den Avusturya'ya öğren-
ci getiren hiçbir şirketin web si-
telerinde bahsetmemesi ve duyu-
ru yapmaması dikkat çekti. Yeni 
yasal düzenlemeye karşı ilki 15 
Kasım günü düzenlenen protesto 
gösterisi olmak üzere birçok pro-
testo gösterisi düzenlenmeye de-
vam ediyor. 

Türkiye'den gelen 
öğrenciler iki kat harç 

ödeyecek !

Facebook'ta keriz silkelemesine dikkat!

Viyana - Eski Avusturya 
Türk Dernekleri Birliği 
Başkanı Yavuz Kuşçu, es-

ki Fenerbahçe Wien Derneği 
Başkanı Erol Yasemin ile birlik-
te Avusturya Türk Dernekleri 
Konseyi’nin kuruluş belgesi-
ni ve tüzüğünü basına sundu. 
Kuşçu, yaptığı basın açıklama-
sında; “Avusturya’da yaşayan 
Türk vatandaşlarımızın oluş-
turduğu dernek ve federasyon-
larımızın yoğun bir işbirliğiy-
le Türk imajının yükseltilmesi 

için çaba harcanması gereki-
yor. Türk ve yabancı aleyhtarlı-
ğından beslenen politikacıları-
nın kaynaklarının kurutulması 
için bir araya gelinmesi şart” 
dedi. Yapılan açıklamada, kon-
seyin yönetiminin belirlenmesi 
ve faaliyete geçeceği genel ku-
rul öncesi bilgilendirme ve gö-
rüş alışverişi amacıyla yapıla-
cak toplantının tarihi ve yeri 
hakkında kamuoyunun önü-
müzdeki günlerde bilgilendiri-
leceği belirtildi.

Kuşçu, Avusturya 
Türk Dernekleri 

Konseyi isminde 
bir dernek kurdu
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nın belirlenmesi. Bu amaçla İşçi 
Odası 310 0010 482 numaralı te-
lefondan verdiği düzenli hizme-
tin yanı sıra 21-24 Kasım tarih-
leri arasında gençlere ve ailelere 
kapılarını açıyor. 

Hayalinizdeki işe giden yol 

Günümüzde eğitimleri ne olur-
sa olsun, pek çok kişi istediği 
işi yapmıyor. Avusturya’da ya-

şayan gençler kendilerine ta-
nınan imkanları iyi araştırır ve 
yapılması gerekenleri yaparsa, 
bu kaderden kurtulabilir. İşçi 
Odası eğitim danışmanları ya-
pılması gereken ilk şeyin, doğ-
ru zamanlamayla eğitim görül-
mek istenen okulun kayıt şartları 
hakkında bilgi edinmek olduğu-
nu söylüyor. Okulların kayıt şart-
larına www.schulfuehrer.at ad-
resinden ulaşılabiliyor. Çıraklık 
için ise AMS’e doğru zamanda 
başvurulması gerekiyor. Yine 
AMS’te kendi istediğiniz meslek 

hakkında bilgi alabiliyorsunuz. 
Hayalinizdeki meslek hakkında 
İşçi Odası ile de dilediğiniz za-
man görüşebilirsiniz.

Aileler ne yapmalı? 

Gençlerin geleceği elbette kendi-
leri kadar aileleri de yakından il-
gilendiriyor ancak bazen aileler 
gençlere yardım etmek yerine iş-
leri daha da zorlaştırabiliyor. Bu 
yüzden İşçi Odası’na göre aile-
ler gençlerin yerine karar ver-
memeli. Gençler çıraklık, mes-

le k  e ğ it i m i 
veya Matura 
arasında ken-
di ler i karar 
vermeli. Eğer 
okul çocuğun 
e ğ i l i m l e r i -
ni belirlemek 
için test yap-
mıyorsa, ai-
leler bu testi 
internet üze-
r inden yap-

malı. Bu test için  www.fwd.at/
berufskompass adresi ziyaret 
edilebilir. Bakanlığın internet 
adresi www.bmukk.gv.at" ) ve-
ya iş bulma kurumunun internet 
adresinden www.beruflexikon.
at) meslekler ve tüm okulların 
ders program içerikleri incele-
nebiliyor. Ailelerin çocuklarıy-
la birlikte oturup bu programları 
incelemeleri tavsiye ediliyor. 

Avusturya’da 
çırak (Lehr-
ling) alım-

lar ı y ı l lar geç-
t i k ç e  g i d e r e k 
azalıyor. Bu yıl-
ki çırak alımları 
2008 yılına oran-
la 4 bin kişi da-
ha az. Gençler kendi istedikleri 
meslekte ilerleyemiyorlar, çün-
kü AMS (Arbeitsmarktservice) 
nerede boşluk varsa gençlerin 
yetenek ve isteklerini bir kena-
ra bırakarak oraya yerleştirme-

ye çalışıyor. İş pazarı hep daha 
fazla iş gücüne ihtiyaç duydu-
ğu halde kendi ihtiyacı olan iş 
gücünü yetiştirmekten kaçını-
yor. İşçi Odası Başkanı Herbert 
Tumpel’in de belirttiği gibi çoğu 

zaman da gençler istedikleri gibi 
bir okul bulamıyor veya istedik-
leri mesleğe giden yolda zorlana-
biliyorlar. Meslek eğitimi alınan 
okullara kayıt olan birçok genç 
bir sene geçmeden okulu bırakı-
yor. Tumpel’a göre daha ilk yılın-
da okulu bırakanların sayısının 
artmaması için öğrencilerin des-
teğe ihtiyacı var. En iyi destek ise 
onların tam olarak hangi mesle-
ğe eğilimli ve istekli oldukları-

Avusturya’da çırak 
(Lehrling) alımları 

yıllar geçtikçe giderek 
azalıyor. Bu yılki çırak 

alımları 2008 yılına 
oranla 4 bin kişi daha 

az. 14 yaşında mesleği-
ni seçmek zaten zor-

ken, kriz nedeniyle çı-
rak alımlarını düşüren 

işletmeler işleri iyice 
zorlaştırıyor. Gençlerin 
yardımına ise İşçi Oda-

sı (Arbeiterkammer) 
koşuyor. 

İşçi Odası’ndan gençlere 
meslek seçiminde yardım

Hacı K. (19) ve Mesut S. (21) 
yaşlı bir kadının çantası 
alıp kaçan, kadının eşini de 

kaçarken yere çarpan gaspçıyı, 
peşini bir saniye bile bırakmadan 
takip etti. Viyana Brigittenau’da 
yaşanan olayda, büyük bir cesa-
ret ve insanlık örneği gösteren iki 
Türkiye göçmeni, gasp eden kişi-
yi yakalayamadı ancak, çantayı 
kurtarmayı başardılar. Etraftaki 

hiç kimse mağdur kadına ve ko-
casına yardım etmezken iki 
Türkiye göçmeninin kadının kah-
ramanca kadının çantasını kur-
tarması çevredeki diğer Türkiye 
göçmenlerini de gururlandırdı. 
Krone Gazetesi muhabirine gu-
rurla poz veren kahraman ikili-
nin haberinde Türkiye göçmeni 
kimliklerine alışkın olduğumuz 
üzere yine yer verilmedi. 

Kahraman Türkiye göçmeni 
gençlerimizden insanlık dersi 
19 yaşındaki Hacı K. ve 21 yaşındaki Mesut. S, yaşlı bir ka-
dını gasp eden kişiyi peşini bir an olsun bırakmadan takip 
etti. Etraftaki herkes mağdur kadını ve olay esnasında 
yere düşen kocasını izlerken, iki gencimiz hiç düşünmeden 
suçlunun peşine takıldı. İki göçmenin kahramanlık öy-
küsünü anlatan Krone Gazetesi, ikilinin Türkiye göçmeni 
kimliklerine yer vermemesi dikkat çekti. 
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Kurz’un hayata geçirmek is-
tediği yeni vatandaşlık pro-
jesinin karnesi, üç seçenekli 

not sisteminden oluşuyor:  İlk ola-
rak mükemmel bir şekilde enteg-
re olan ve Avusturya’da 6 yıl yasal 
olarak ikamet etmiş kişiler vatan-
daşlığa alınabilecekler. İki, sadece 
yeterli düzeyde entegre olabilmiş 
kişiler, yürürlükte olan uygula-
madaki gibi 10 yıl sonunda böyle 
bir şans kazanabilecekler. Üç, en-
tegrasyon kriterlerini yerine geti-
remeyenler için ise, vatandaşlık 
kapısı kapanmış olacak. 

Ku r z ’u n “mü kem mel ente -
grasyon”dan kastettiği değerlen-
dirme ise; düzenli bir iş sahibi 
olmak, vergi ödemek, devletten 
sosyal yardım almamak, Matura 
düzeyinde Almanca konuşabil-
mek ve üç yıl boyunca gönüllü 
bir hizmette çalışmış olmak gi-
bi kriterlerden oluşuyor. “Yeterli 
düzeyde entegrasyon” için ara-
nan kriterler ise saygınlık, ken-
di hayatını idame ettirebilme, 
orta okul düzeyinde Almanca 
ve başarılı bir vatandaşlık sına-
vı. Gündemdeki yasa değişikli-
ği SPÖ’yle müzakere edilecek. 
Konunun önümüzdeki Aralık-

Ocak 
d ö -
n e -

m i nde Ba ka nla r 
Kurulu’nda günde-
me gelmesi bekleniyor. 

Yasa değişikliğine 
tepkiler gecikmedi

Yeşiller, Avrupa genelinde vatan-
daşlığın 5 yıl sonunda alındığı-
nı belirtirken, FPÖ ise 6 yılın çok 

kısa bir 
s ü r e 
oldu-
ğ u-

nu ileri sürdü. Bir 
diğer eleştiri nokta-

sı ise, yeni doğan bir 
bebeğin ülke vatan-

daşlığını elde etmek yerine, oto-
matik olarak ailesinin vatandaş-
lığına geçirilmesi. Bilindiği üzere 
A.B.D.’de her doğan yeni bebek 
Amerikan vatandaşlığını alma 
hakkına sahip. 

Öte yandan bu konuyu tartışmak 
için 29 Ekim tarihinde, FPÖ Genel 
Sekreteri Harald Vilimsky ile ORF 
2’de ZiB 2 yayınına konuk olan 
Kurz, bu hamlenin seçim kam-
panyasına yönelik bir adım oldu-
ğuna itiraz ederek; “Biz bu pro-
jenin araştırmasını uzun süredir 
uzmanlarla yapıyoruz. ‘İnsanlar 
nasıl daha iyi entegre olabi-
lir’ sorusuna yanıt arıyoruz” di-
ye konuştu ve şöyle devam et-

ti: “Hem sağdan hem de soldan 
eleştiri aldığımıza göre, merkez-
de durarak bu konuda doğru yol-
da olduğumuzu anladık”. FPÖ’lü 
Vilimsky ise “hem geçerli uygula-
maya hem de bu yasa değişikliği-
ne karşı olduklarını” belirterek, 
vatandaşlığın daha zor ulaşılabi-
len üst düzey bir ödül olması ge-
rektiğini söyledi. 

Bülbül gibi Almanca konuşana ve süper uysallara 

6 yılda vatandaşlık
Entegrasyon Müsteşarı Sebastian Kurz’tan düşündüren vatandaşlık hamlesi: Artık “mü-
kemmel bir entegrasyon” başarısı gösteren göçmenler, 6 yılda Avusturya vatandaşlığına 

geçebilecek. Mükemmel entegrasyonun ilk şartı ise bülbül gibi Almanca konuşmak. 

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan ba-
ğımsız Entegrasyon Uzmanları Konseyi (Integrations-
Expertenrat), Kurz’u entegrasyon popülizmi yapmak-
la suçladı. Kurum, Kurz’un politikalarını 'sembolik' 
olarak nitelerken, izlediği politikaların etkili olama-
dığını belirtti. Alexander Pollak’ın başında bulundu-
ğu 24 üyeli uzman konseyi, Ekim sonunda yayınladı-
ğı “alternatif entegrasyon raporunda”, Müsteşar Kurz 
ve politikalarını eleştirdi. Raporda hükümetin entegrasyon politikası-
nın cesaretsiz olduğu belirtilirken, Müsteşar Kurz’un da sadece sem-

bolik önlemler aldığının altı çizildi. Pollak, okullara 
gönderilen entegrasyon elçilerini örnek verdi: “Bu 
kişiler göçmen çocuklarına, Avusturya’da istedikle-
ri her mevkiye yükselebileceklerini söylüyorlar. Bu 
güzel bir şey ama doğru değil. … Göçmenlerin AHS 
(Allgemeinbildende Höhere Schule) adı verilen nor-
mal liselere girme şansları daha düşük." Diğer yan-
dan bu eleştirilere cevap gecikmedi. ÖVP tarafından 

yapılan açıklamada, raporu hazırlayan konsey üyesi uzmanların SPÖ ve 
Yeşiller kökenli olduklarına vurgu yapıldı.

Uzmanlar Kurz’a teşhisi koydu:  “Entegrasyon popülisti”
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Avusturya’da son dönem-
de çok tartışılan kültür 
merkezinin kuruluşun-

da yer alan ülke temsilcileri, 31 
Ekim tarihinde Viyana’da bir 
araya geldi. Buluşmada, ta-
raf ülkeler İspanya, Avusturya 
ve Suudi Arabistan’ın yanı sı-
ra, Kutsal Makam (Heil iger 
Stuhl) ve Katolik Kilisesi de 
temsil edildi. Toplantıda ha-
zır bulunan isimler ise; Suudi 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Prens 
Abdulaziz Bin Abdullah Bin 
Abdulaziz, Avusturya Devlet 
Müsteşarı Reinhold Lopatka, 
İspanya’nın Viyana Büyükelçisi 
S.E. Yago Pico de Coana y de 
Valicourt, Katolik Kilisesi tem-
silcisi Papaz Miguel Angel Ayuso 
Guixot, Avusturya Adalet eski 
Bakanı Claudia Bandion-Ortner 
ve kurumun müstakbel Genel 
Sekreter’i Faisal Abdulrahman 
Bin Muaammar oldu. 

Dinler ve kültürlerarası diya-
log merkezi için bugüne kadar 
yapılan çalışmaların değerlen-
dirilip bunlar üzerinde muta-
bakat sağlandığı toplantıda, ay-
rıca kurumun geleceği hakkında 
da kararlar alındı.  Bu toplan-
tıyla kurumun genel sekreter-
liğine Faisal Abdulrahman Bin 
Muaammar, yardımcılığına ise 
Claudia Bandion-Ortner getiril-
di. Kiliseyi temsil eden Kutsal 

Makam’a “Kurucu Gözlemci” sta-
tüsü verildi. 

KAICIID’in kurulma fikri 
ortaya nasıl çıkmıştı?

Viyana’dak i K ral Abdullah 
B i n  A b du l a z i z  D i n le r-  v e 
Kült ürlera rası  U lusla ra rası 
Merkezi, Suudi Arabistan Kralı 
Abdullah Bin Abdulaziz’in 
Papa’yla yaptığı bir görüşmeye 
dayanıyor. Dünya çapında bir ilk 
niteliği taşıyan bu merkez, hem 
ekonomik hem de siyasi olarak 
bağımsız bir statüde olacak ve 
Birleşmiş Milletler tarafından ta-
nınarak uluslararası bir boyut ka-
zanacak. 

Dünya dinleri ve kültürleri ara-
sında bir köprü vazifesi gören 
Viyana’da açılacak merkez, şeh-
rin 1. bölgesinde (Innenstadt) 
faaliyet gösterecek. Kurumun 
yönetim kurulunda beş dünya 
dininin (Musevilik, Hristiyanlık, 
İslam, Hinduizm ve Budizm) 
yüksek düzeydeki temsilcile-
rinin bulunmasının yanı sıra,  
açılması planlanan tavsiye fo-
rumunda da farklı din kesimle-
rinden, kültürel derneklerden 
ve uluslararası kuruluşlardan 
da 100’e yakın temsilci buluna-
cak. Kültür merkezinin resmi 
açılışı 26 Kasım 2012 tarihinde 
Viyana’da gerçekleşecek. 

Uzun süredir tartışılan ve gündemi yoğun olarak meşgul eden “Kral Abdullah Bin Abdulaziz Dinler- 
ve Kültürlerarası Diyalog Merkezi” (KAICIID) için tüm hazırlıklar tamamlandı. Uluslararası diyalog 

merkezinin resmi açılışı kasım ayı sonunda gerçekleşecek.

Karşı sesler yükselmeye 
 devam ediyor

Avusturya Liberal Müslümanlar İnisiyatifi (ILMÖ) ismini ta-
şıyan grup Kral Abdullah Diyalog Merkezi'ne başından beri en 
çok tepki gösteren gruplardan bir tanesi. Yapılan toplantının 
ardından Amer Albayati imzasıyla bir bildiri yayınlayan top-
luluk, diyalog merkezi hakkındaki şüphelerini şu sözlerle dile 
getirdi: “ Öncelikle bu merkezin Viyana'daki Birleşmiş Milletler 
Merkezi veya OPEC gibi resmi bir statü alacak olması çok büyük 
tehlike teşkil etmektedir. Alkol alımı veya boşanma gibi bugün 
Batı dünyasının neredeyse hayatının bir parçası olan faaliyet-
lerin insanlık dışı cezalar aldığı bir ülkenin kralının diyalog 
merkezine adını vermek ve onun tarafından finanse edilmesine 
razı gelmek endişelerimizi bir kat daha arttırmaktadır. Sadece 
insan haklarına aykırı cezaları değil, yabancı düşmanlığıyla ve 
diğer dinlere tahammülsüzlüğü ile tanınan bir ülkenin kralın-
dan bahsediyoruz. Eğer bu merkez bir yalandan ibaret değilse, 
Suudi Arabistan'da bir Hıristiyan Kilisesi açılmasına yönelik 
başvurumuz kabul edilir. Din özgürlüğüne bu ülkenin ne ka-
dar değer verdiğini göreceğiz.”

Kral Abdullah Diyalog Merkezi 
 için geri sayım başladı 

Anzeige
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Reklam sloganı "Kendine bir 
Monster enerji içeceği al, 
öldürücü lezzeti tat" olan, 

Avusturya'da da RedBull'dan son-
ra en sevilen enerji içeceği oldu-
ğu bilinen Monster, 14 yaşındaki 
Anais Fournier'in ölümünden so-
rumlu tutuluyor. Anais, bir günde 
14 kolaya eşdeğer kafein içeren iki 
büyük kutu Monster enerji içece-
ği tüketti. Yapılan otopside ölüm 
nedeni olarak aşırı kafeine bağ-
lı kalp ritim bozukluğu çıktı. Bu 
olay Avrupa'daki firma yetkilile-

rini de ayaklandırırken, Avrupa 
Birliği standartlarına göre içece-
ğin Amerika'dakine göre çok da-
ha az kafein ihtiva ettiği belirtildi. 

Uzmanlar uyarıyor

Özellikle fazla kilolu, şeker ve 
kalp hastası kişilerin enerji içece-
ği tüketmemeleri öneriliyor. Enerji 
içeceklerinin sıkça kalp ritim bo-
zukluklarına neden olduğu ve bu 
bozuklukların ölümle sonuçlana-
bileceğini ortaya koyuyor. 

Viyana – Donaustadt’taki Club 
Couture adlı mekânda Alman 
rapçi Sido sahne aldı. Konser 

olaysız geçmesine rağmen, gece-
nin ilerleyen saatlerinde kulübün 
önünde tatsız olaylar yaşandı. Sido 
sahneden indikten yaklaşık iki saat 
sonra mekânın önü adeta savaş ala-
nına döndü. Birbirlerine düşman ol-
duğu belirtilen Türk ve Sırp grup-
lar arasında arbede yaşanırken, 
bir Bosnalı bıçaklanarak ağır yara-
landı. İki gruptan da yaşları 23 ila 

36 arasın-
da değişen 
çok sayıda 
kişi tutuk-
l a n a r a k 
savcıl ığa 
sevk edil-
di. Bosnalı 
g ö ç m e n i 
bıçaklayan 
kişi kayıp-
lara karışırken, görgü tanıklarından 
birinin “Onun kim olduğunu biliyo-

rum, ama söylemeyeceğim” demesi 
ise dikkat çekti. 

Diskoda Türk-Sırp savaşı

Amerika'da 
öldürüyor 

Küçük Hazar (7) okullar açıl-
madan iki gün önce annesi 
Meryem Z. ve babası Derviş Z. 
ile birlikte Almanya’ya kısa bir 
akraba ziyaretine gitti. Gece 
yarısı başlayan karın ağrı-
sı sebebiyle Gelnhausen’deki 
Main-Kinzig-Klinik’ten Hazar 
için bir ambulans çağrıldı. 
Ancak ne olduğu anlaşıla-
madan, küçük Hazar hayatı-
nı kaybetti. Anne Meryem Z. 
feryat ederek çocuğuyla hiç 
ilgilenilmediğini söylüyordu. 
Küçük Hazar’a otopsi yapıl-
dı. Otopsinin ardından açık-
lanan bilirkişi raporunda 
“olayda kimsenin ihmali yok-
tur” yazıyordu. Hazar’ın aile-
si bu açıklamanın kabul edi-
lemez olduğunu belirterek, 
olayı mahkemeye taşıyacak-
larını bildirdi. 

Küçük Hazar’ın 
dramı 

Geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri'nde 
enerji içeceği tüketimi sonrasında kalbinde ritim 

bozukluğu meydana gelen Anais Fournier kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. Enerji içeceğinin 

çok tüketildiği Avusturya'da uzmanlar endişeli. 

Viyana. Yaptığı bir kaza so-
nucu polisler tarafından ya-
kalanan alkollü sürücü, 
ehliyet-ruhsat soran polisleri 
şaşkına çevirdi. 26 yıldır eh-
liyetsiz bir şekilde araba sür-
düğünü belirten 46 yaşında-
ki Viyanalı, bugüne kadar hiç 
kaza yapmadığını belirtti. 26 
yıllık bu başarıyı (!) bozan ise, 
Floridsdorf’ta yaptığı bir kaza 
oldu. Kazadan sonra kaçma-
sına rağmen Nickelsdorf ya-
kınlarında A4 otoyolunda ya-
kalanan sürücü, gelecek için 
de iddialı konuşarak araba 
sürmeye devam etmek istedi-
ğini ifade etti. Diğer yandan 
10.000 Euro üzerinde ödeme-
si gereken cezası bulunan eh-
liyetsiz sürücünün kalıcı bir 
ikametgâhı olmadığı için, bu 
para tahsil edilemiyor. 

Yok artık, 26 yıl 
ehliyetsiz araba 

sürülür mü?

ekim ayında açıklanan iş-
sizlik rakamlarına göre 
Avusturya’da işsiz sayısı %6,3 
arttı. Rakamların sevindiri-
ci tarafı ise hala diğer Avrupa 
ülkelerine göre Avusturya’nın 
çok daha iyi durumda olması. 
Bu yıl 250 bin kişi AMS’e işsiz 
olduğunu bildirdi. Bu kişiler-
den 40 bin kadarı 15 ile 24 yaş 
arasındaki gençler. 50 yaşın 
üstündeki 56 bin işsiz de bu 
rakama dahil. Toplam %4,4 
işsizlik oranıyla Avrupa’nın 
en düşük işsizlik rakamı-
na sahip ülkesi Avusturya. 
Rakamların düşük olması-
na rağmen işsizliği en çok te-
tikleyen unsurlardan birinin 
hükümetin zayıflığı olması 
dikkat çekici. Ekonomisi her 
geçen gün biraz daha bozu-
lan ülkelerden Avusturya'ya 
yapılan göçün ülkede işsizli-
ği arttırabileceği öngörülüyor. 

İşsizlik
%6,3 

arttı

Örnek futbolcu Muhammed Ildız
1960’lı yıllarda Avusturya’ya göç eden bir babanın oğlu 
Muhammed Ildız. 14. Viyana’da büyümüş, 10 yaşındayken Rapid 
Wien’e gelmiş. Anılarını Kurier gazetesiyle paylaşan 22 yaşın-
daki Ildız, “Bizim büyüdüğümüz yerde, renkli bir ortam vardı. 
Türkler, Yugoslavlar, Arnavutlar ve Avusturyalılar beraberdik. 
Mahallede top koştururduk ve o sahalardan iyi futbolcular çık-
tı. Sahada hangi milletten olduğunuzun bir önemi yok, önemli 
olan ne kadar iyi oynadığınız” şeklinde konuştu. Kurier gazetesi 
futbolcuyu örnek Türkiye göçmeni olarak gösterdi. 

Gelen bir şikâyet üzerine konuyu inceleyen ve 96 sayfalık bir 
rapor ortaya koyan KommAustria, kanalın ORF Yasası’na uyma-
dığı kanısına vardı. Bu yasanın 4. maddesine göre izleyicilere ve 
Avusturya’nın vergi mükelleflerine; renkli, çok yönlü, bilgilendiri-
ci, kültürel, eğlendirici ve sportif yayınlar yapması ve bu alanların 
dengeli bir biçimde düzenlenmesi gerekirken, ORF’nin bu çizgiden 
bir hayli uzak olduğu belirtildi. 

Rapora şiddetle karşı çıkan ve itiraz eden ORF Başkanı Alexander 
Wrabetz, araştırmayı yapan Woelke’yi partizanlıkla ve bilimsel ol-
mamakla suçladı. Ancak Wrabetz’in tepkisine rağmen, ORF yöneti-
mi rahata kavuşacak gibi gözükmüyor. Yasal sürecin sonunda konu-
nun Anayasa Mahkemesi’ne kadar gideceği konuşuldu. 

Fischer: “Türkiye’nin AB’ye girmesi imkansız”

 “Der europäische Land-
bote” adlı yeni kitabının 
Novomatic Forum'da dü-
zenlenen tanıtım gecesine 
katılan isimlerden biri de 
eski Avrupa Birliği Bakan-
larından Franz Fischer idi. 
Menasse ile birlikte yaptığı 
tanıtım konuşmasının ar-
dından Yeni Vatan Gazetesi 
temsilcisi Birol Kılıç ile gö-
rüşen Fischer, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne üyeliği 
hakkında “Türkiye’nin 
AB’ye girmesi imkansız, 
çünkü tüm üye ülkelerin 
halklarına Türkiye’nin tam 
üyeliği referandum ile soru-
lacak” dedi. 

ORF’ye ağır darbe

 Robert Menasse’nin 
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Muharrem ayı ne zamandır, 
Muharrem orucu ne zaman 

tutulur? 

H i c r i  ka m e r  t a k v i m i  H z 
Muhammed’ in  M ekke’den 
Medine’ye göç etmesinin tarihini 
başlangıç olarak alır. Hicri takvi-
minde bir ay, ayın dünyamızın 
etrafında bir defa dönmesidir. Bu 
dönüş ortalama 29,5 gün tutar. 
Bu hesaba göre hicri takvimin-
de miladi takviminin aksine bir 
yıl 354 gündür. Miladi takvimin-
den 11 gün eksik olması hicri yıl-
başı ayı olan Muharrem ve On iki 
İmamların orucu her sene 11 gün 
önce gelir. Muharrem ayı, Hicri 
takvimin yılbaşıdır. Muharrem 
ayının 10. günü Aşure Günü’dür. 
Yası matem-i Muharrem orucu, 
Kurban Bayramı'nın başladığı 
günden itibaren 20 gün sayılır ve 
21’inci gün olan güne denk gelir. 
12 gün tam oruç tutulur, 13’üncü 
gün aşure pişirilir, aşure piştik-
ten sonra bütün aile fertleri oru-
cu aşure ile açarlar. Muharrem 
orucu, Hicri takvimin ilk günü 
olan 15 Kasım’da başlayacak. 

Muharrem ayı ve Aşure Günü 
neden kutsaldır? 

Muharrem ayının kutsallığı Hz 
Muhammed’den şöyle rivayet 
edilir;

• Hz. Adem’in iki tövbesinin ka-
bul edildiği gün.

• Hz. İdris diri olarak göğe yük-
selmiştir. 

• Hz. Yakup oğlu Yusuf’a kavuş-
muştur. 

• Hz. Musa Firavun’un şehrin-
den kavmini esaretten o gün kur-
tarmıştır.

• Hz. Nuh’un gemisi o gün kara-
yı bulmuş ve tufandan kurtul-
muştur.

• Hz. İbrahim’in Nemrut’un ate-
şinden o gün kurtulmuştur.

• Hz. Eyüp o gün dertlerine şifa 
bulmuştur.

• Hz. Yunus o gün balığın kar-
nından çıkmıştır. 

Bilinen ve bilinmeyen birçok 
hikmetler murat bulmuş. Hz. 
Muhammed’in ve İmam Ali’nin 
anlattığı Muharrem ve aşu-
re orucunun peygamberler ta-
rihindeki yerinin yanı sıra, 10 
Muharrem’de Yezid’in ordusu 
tarafından şehit edilen İmam 
Hüseyin’in anısı da, bu günü, 
Muharrem orucu ve aşuresini 
Hz. Muhammed, İmam Ali ve 

Ehlibeyt’i seven, can-ı gönül-
den bağlı olan Anadolu Alevi 
toplumu için çok kutsal ve de-
ğerli bir yere çıkartmıştır. O gün 
ilahi nurun sevgisini taşıyan hiç 
bir Alevinin yüzü gülmez, gözle-
ri yaşlıdır. 

Muharrem orucu neden 
tutulur?  

Kerbela  faciasında İmam 
Zeynel Abidin’in sağ kalmasıy-
la Ehlibeyt soyunun dünyada 
devamına karşılık Muharremin 
1’inden 12’sine kadar şükran 
orucu tutulur. Peygamberlerin 
Muharrem’de selamet bulma-
ları ve İmam Zeynel Abidin’in 
Kerbala faciasından sağ kur-
tulmasına şükredilerek tutulan 
oruç ibadettir, nefsini ıslah et-
mektir. Kerbela’daki şehitlerin 
ve İmam Zeynel Abidin ile be-
raber develer üstünde çıplak 
aç susuz Şam’a götürülenlerin, 
Ehlibeyt çocuklarının yas-ı ma-
temidir. Muharrem orucunun tu-
tulma şartları diğer inançlardaki 
oruçlar gibi değildir. Yemek iç-
mek, günlük yaşamdan zevk al-
mak yoktur. Et ve su alınmaz. Su, 
İmam Hüseyin'in o zamanki su-
suzluğunu anlamak için içilmez. 
Et ise başka bir canlıya zarar ver-
memek anlayışından yola çıkıla-
rak yenmez. 

Alevilerde Aşure Günü’nün 
anlam ve önemi 

Alevilerde,  Hüseyin'in  Kerbe
la'daki acısı başta olmak üze-
re On iki İmamların acılarını an-
mak ve anlamak için Muharrem 
Matemi tutulur. Muharrem 
Matemi'nin amacı bu türlü acı-
ların bir daha yaşanmama-
sı için gerekli olan insanlık 
değerlerini ve Alevi öğretisi-
ni özümsemektir. Matem süre-
since bıçağa ve kesici aletlere 
el sürülmez,kurban  kesilmez 
ve et yenmez. Matem boyunca 
hiçbir canlıya eziyet edilmez. 
Kimsenin kalbini kırmamak, di-
li ile kimseyi incitmemek, kim-
se hakkında dedikodu yapma-
mak  Matem Orucu'nun temel 
ilkesidir. Matemden amaç, ken-
dine eziyet yapmak değil, kö-
tülük ve katliamların bir da-
ha olmaması adına anmak ve 
unutmamaktır. Kerbela katlia-
mında hasta olması nedeniyle 
İmam Zeynel Abidin'in kurtul-
ması ve Ali'nin soyunun devam 
etmesi nedeniyle de Allah'a şük-
redilir. Bu nedenle Muharrem 
matemi aşure geleneği ile biter,  
bu vesileyle On İki İmam anılır.  
Onların yaşadığıacılar çektikle-
ri sıkıntılar anılır, gelecek nesil-
lere anlatılır. Aşurenin içindeki 
on iki malzeme bir atıftır.

Alevi dünyasında Muharrem ayı 
yas-ı matem ayı olarak bilinir. Mu-

harrem ayı İmam Hüseyin ve aile ya-
kınlarının Kerbela’da Yezid’in ordu-
su tarafından şehit edildikleri aydır. 

Hicri takvimin ilk ayı Muharrem’in 
ilk günü, yani 15 Kasım’da Muhar-

rem Orucu da başlar. 

Muharrem Ayı ve 
Yas Matem Orucu 
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Viyana’nın en eski hastane-
lerinden biri olan Kaiserin 
Elisabeth Spital'deki tüm 

bölümler 30 Kasım'da Viyana’nın 
diğer devlet hastanelerine taşın-
mış olacak. Uzmanlar 1890 yılın-

da kurulan hastanenin binası ve 
organizasyon yapısının sağlık 
alanındaki son gelişmeleri kar-
şılayamayacağı, uyum sağlaya-
mayacağı konusunda hemfikir 

olunca süreç baş-
ladı. Akupunktur 
bölümü Hietzing 
Hastanesi’ne ta-
şınırken, tiro-
i t  hastal ık la-

rı bölümü ise Rudolfstiftung 
Hastanesi’ne dâhil edilmişti. 
Nükleer tıp araştırmalarına ih-
tiyaç duyan hastalar Hietzing, 
Donauspital veya AKH’da teda-
vi olabilecekler. 

İstanbul’da doğan, Alman Lisesi 
mezunu Atıl Kutoğlu’nun yolu 
80’li yılların sonunda üniver-

site eğitimi için Viyana’ya düşer. 
1991 yılında devletten aldığı bir 
teşvik ile ilk moda kreasyonunu 

sergileme imkânı 
bulur. 1992 yılın-
da ise Münih’te 
“moda branşı-
nın gelecek vaat 
eden yeni yetene-
ği” ödülünü al-
masıyla ismi ya-
yılmaya başlar. 
Kariyerinin baş-
langıcından beri 

ünlü isimleri giydiren Kutoğlu’nun 
kıyafetlerini Avusturya’nın dev-
let erkânı da gururla taşıyor. Bu 
isimlerden biri her fırsatta Atıl 
Kutoğlu’ndan övgüyle bahseden 
Claudia Schmied. 

Kutoğlu’na ödül

Eğitim, Sanat ve Kültür Bakanı 
Claudia Schmied bu kez sadece 

Kutoğlu’nun tasarımlarını giy-
mekle kalmıyor, bir de 

ödül veriyor. Kutoğlu, 
4  A r a l ı k  gü n ü 

Avusturya Bilim 
ve Sanat Şeref 

Madalyasını 
b a k a n ı n 
e l i n d e n 
alacak. 

Viyana Triester Strasse yol boyunca 

Türkiye göçmenlerine ait markaların reklam afişleriyle

 dolu. Gurur verici bir tablo. 

Avusturya’da doğup 
büyüyen Selma Gürman, hem 
Türkçeye hem de Almancaya 
olan hakimiyetiyle örnek bir  
üniversite öğrencisi. Üstelik 
Fransızca, Rusça ve İngilizceyi 
de çok iyi şekilde konuşabilen 
Selma, Arapça da öğreniyor. 
Mimarlık ve uluslararası tica-
ret öğrencisi Selma’nın en bü-
yük hayali ise dünyanın en gü-
zel limanlarını inşa etmek… 

Artık kulağa her seferinde bir 
klişe gibi geliyor ancak Viyana 
“en iyi şehirler” sıralamaların-
da hep ilk olmayı başarıyor. 
Bu kez araştırmayı yapan ku-
rum Birleşmiş Milletler'di. New 
York'ta dünya başkentlerinin 
durumunu araştıran çalışma-
da Viyana'nın dünyanın en ba-
şarılı metropolü olduğu orta-
ya çıktı.  

Viyana'nın sevilen caddesi 
Brunnengasse'deki Akarsu 
Moda Evi, gelinlik, damat-

lık, abiye, nişanlık, çocuk gelin-
liği, mücevher, marka saat çe-
şitleriyle müşterilerine hizmet 
vermeye devam ediyor. Üçüncü 
yılını kutlayan Akarsu Moda Evi, 
genç yaşına rağmen özel günleri-

ni taçlandıracak kıyafeti arayan-
ların bir numaralı adresi. Aileden 
bir isim olan Nuray Akarsu Yeni 
Vatan Gazetesi'ne markaları-
nı şöyle anlattı: "Akarsu Moda 
Evi'nin sevilmesinin en önem-
li sebeplerinden biri sürekli ye-
ni modellerin geliyor olması. 
Modellerimizi Türkiye'den getiri-

yoruz. Marka saatlerimiz de rağ-
bet gören ürünlerimiz arasında. 
Her yıl kampanyalar başlatıyo-
ruz, yine çok yakında bir kam-
panya müşterilerimizi bekliyor. 
Şimdiye kadar gelinliğini damat-
lığını bizden alıp da, ayrılan bir 
çift duymadık. Bizim gelinlik ve 
damatlıklarımız uğur getiriyor." 

Akarsu Moda'nın 
gelinlikleri uğur getiriyor

Genç çift 25 yaşındaki Murat Tatlı ve 23 yaşındaki 
Benan Tatlı'nın tatlı bebekleri Berat, Avusturyalı rek-
lam ve film ajanslarının gözdesi oldu. 11 aylık yakı-
şıklı Berat, Türkiye göçmeni ailenin güzel bebeği 
olarak dikkat çekiyor. 

Eğitim Bakanı 
Schmied'den 

Türk modacıya 
ödül

Akarsu Mode & Juwelier
Brunnengasse 61-63, 1160 Wien

 +43 01 956 80 17

Kaiserin elisabeth 
Hastanesi kapanıyor
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Bayan Kainz her zamanki gi-
bi sakin bir gün geçiriyordu, 
ta ki komşusu heyecanlı bir 

şekilde kapısını çalıp, kedisinin 
apartmanın önünde hareketsiz 
yattığını söyleyene kadar. Bayan 
Kainz komşusuna evinde kedinin 
aşağı düşmemesi için tel örgü ön-
lemi aldığını, yerde yatanın kendi 
kedisi olamayacağını söylese de 
içi rahat etmedi. Göz ucuyla kont-
rol ettiği tel örgünün hasar görmüş 
olduğunu anlayınca daireden ko-
şarak çıktı. Apartmanın önünde 
ağır yaralı bir şekilde yatan Bayan 
Kainz’ın çocuğu gibi sevdiği ke-
disi Molli’ydi. Her saniyenin bü-
yük değeri olduğunu bilen Kainz, 
kedisini hemen kliniğe götürdü. 
Görünmez kazada dişi kedinin iki 
ön ayağı kırılmış, iç organlarında 
da hasar meydana gelmişti. Bayan 
Kainz iki hafta boyunca, oksijen 
çadırı içinde hayatta kalma müca-
delesi veren kedisini korku ve en-
dişe içinde izledi. Bir mucize ese-

ri Molli hayatta 
kalmayı başardı. 

Dört ayaklı yav-
rusu Molli, ya-
şam savaşı-
nı kazanmıştı 
k a z a n m a -
sına ancak 
yüklü teda-

vi masrafları 
malulen emek-

li Bayan Kainz’ın 
büyük sevinci -
ne gölge düşür-
dü. Aldığı maaşla 
kıt kanaat geçinen 
yaşlı kadın, teda-
vi masrafları için 
çareyi Hayvanları 
Koruma Vakfı’nın 
kapısını çalmak-
ta  buldu.Kamu 
y a r a r ı n a  ç a l ı -
şan özel bir vakıf 
olan Hayvanları 
K o r u m a  Va k f ı 
hiç tereddüt et-
meden veteriner 
masraflarını üst-
lendi. Olayın ar-
d ı n d a n  v a k ı f 
Başkanı Günther 
Havranek  “Şanslı 
kedi Molli’nin du-
rumunun tekrar 
iyi olması, insan-
lara ve hayvan-
lara yardımımı-
z ın  dokunması 
bizi mutlu ediyor” 
şeklinde konuş-
t u . H a y v a n l a r ı 
Koruma Vakfı, böy-
le kazaların yaşan-
maması için kedi 
koruyucu parmak-
lıklarının kalitesi-
ne ve iyi takılmış 
olmasına dikkat 
edilmesi gerektiği-
ne dikkat çekti.

Hayvanları 
Koruma Vakfı’na 
destek için bağış 
hesabı:
BAWAG, BLZ 
14000
Hesap numarası:
07210039672

13m

TierQuarTier Hızır gibi yetişti 

Viyana'nın kuzeyinde açıl-
ması planlanan hayvan-
ları koruma evi için çalış-

malar son hızla devam ediyor. 
“TierQuarTier” ismini taşıyan 
projeyi özgün kılan sadece sokak-
taki kedi ve köpeklerin bir eve sa-
hip olmasını değil, daha fazlasını 
vaat ediyor olması. Sahipsiz hay-
vanları aynı zamanda yeni ve mo-
dern yuvalarında rahat hissettir-
meyi hedefleyen projeyi, son 
olarak Eyalet Meclisi  Bakanı Ulli 
Sima  “Viyana’daki hayvan bakı-
mına artık yeni bir boyut getiriyo-
ruz. Hayvanları Koruma Vakfı’yla 
beraber “TierQuarTier” Viyana’yı 
finanse edeceğiz ve kuracağız.” 
şeklinde anlatmıştı. Hayvanları 
Koruma Vakfı’ndan (Tierstiftung) 
Günther Havranek de, “hedef-
lerinin olabildiğince çok sahip-
siz hayvana bir ev sunmak oldu-

ğunu” belirtirken, hayvansever 
Viyanalıları da bağış yapmaya 
çağırdı. 

Hayvanları Koruma Vakfı, yeni ku-
rulacak yuvanın inşaatı için bağış 
kampanyalarını da başlatmış du-
rumda. Konuyla ilgili bilgileri ga-
zetemizi ziyaret eden Veteriner 
Stephanie Fasching'den aldık. 
Hayvanları Koruma Vakfı'nın 
(TierSchutzStiftung) yürüttüğü 
TierQuarTier projesinin müdü-
rü Stephanie Fasching proje hak-
kında şunları söyledi: “Hayvanları 
Koruma Derneği siyasi partiler üs-
tü bir kurum, kesinlikle kar amacı 
gütmüyoruz. Bizim genel olarak ve 
TierQuarTier projesinde de gözet-
tiğimiz tek şey hayvanların iyiliği-
dir. Çalışmalarımızı sponsorluk-
lar, bağışlar, hediyeler ve miraslar 
ile finanse ediyoruz. Bizim amacı-
mız insanlara, bu gezegende yal-
nız olmadığımızı, hayvanların in-
sanlık tarihi boyunca bize eşlik 
ettiğini ve en az bizim kadar on-

ların da yaşam hakları olduğunu 
hatırlatmak. TierQuarTier de baş-
ta Viyana olmak üzere, Avrupa'nın 
en modern hayvan barınağı olma 
yolunda ilerliyor. Dileyenler hem 
hayvanlarımız için, hem de hay-
van barınağı için internette ba-
ğış yapabilirler. Minumum bağış 
miktarını 10 Euro olarak belirle-
dik. Kimsenin cebini yakmayacak 
ama bizimle birlikte bu şehri pay-
laşan hayvanlara çok yardımı do-
kunacak bir miktar. TierQuarTier 

Viyana hayvan yuvası projesiyle, 
150’yi aşkın köpek ve 300’ü aşkın 
kedi koruma altına alınabilecek. 
Projemizi ilerletebildiğimiz takdir-
de diğer hayvan türleri için de ba-
rınma alanı sağlayacağız.” 

Bağış için hesap numarası: 
Tierquartier 
BAWAG, BLZ 14000, 
Kontonummer: 07210039672
Detaylı bilgi için:
 www.tierquartier.at

Sahipsizlere yeni bir yuva: 

TierQuarTier

Ulli Sima 

Günther 
Havranek 

Projenin müdürü
 Stephanie Fasching  Yeni Vatan 

Gazetesi'ni ziyaret etti ve 
projeyi anlattı. 

FABIA'DAN HABERLER

Havaların soğumasına 
aldırış etmeyen turist-
ler Viyana'ya akın et-

meye devam ediyor. Bu iki 
hanım da Fransa'dan. Orta 
yaşın üstündeki köpekle-
riyle birlikte gezen hanımla-
rı önce Avusturyalı sandık, 
Fransa'dan turist olduk-
larını öğrenince şaşırdık. 
"Köpeklerimizi yanımıza al-
madan seyahate asla çıkmı-
yoruz" diyerek poz verdiler. 

"Köpeğim 
olmadan 

asla" 
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   “Türkiye göçmenlerinin aile yaşamı yüzde 90 bozulmuş durumda. Toplum çekirdekten çürüyor.”

   “Erkekler eşlerini Almanca kursuna bile yollamadılar, eşlerinin gözleri açılır zihniyetiyle. Şimdi o eşlerin, erkeklere   
 hiç saygısı kalmadı. Baskıyla düzen olmaz.” 

   “Jugendamt her gün bir Türkiye göçmeni ailenin çocuğunu alıp götürüyor. Türkiye göçmeni aileler çocuklarına 
 sahip çıkamıyor.”

   “Kumar ümit kapısı olmuş. Bankadan kumar oynamak için kredi çekenler var. Gençler kumarhane 
 kapılarında çürüyor.” 

   “Türkiye göçmenleri arasında Yugoslav göçmenlerde olduğu gibi bir dayanışma yok. Herkes daha fazla kazanma 
 peşinde. Birbirine destek olmak sıfır.”

   “Finanzamt kene gibi yakamıza yapıştı, küçük esnafı sömürüyor. Kapımızı bir tane politikacı çalmıyor.” 

   “Avusturyalı-Türk politikacılar Facebook'ta yemede, içmede, gezmede fotoğraflarını yayınlayacağına gelsin 
 halimizi sorsun.”

   “SPÖ'nün artık sosyal demokrat bir parti olmadığını anladık. Bize hiçbir faydaları yok. Oyumu neredeyse gidip 
 FPÖ'ye vereceğim.” 

   “30 yıldır burada yaşayan annem babam, Türkiye vatandaşı oldukları için Avusturya'da oy kullanamıyorlar. 
 Sizce bu normal mi? Bunu değiştirecek bir şey yapılamaz mı?” 

Esnafa sorduk! 
Türkiye göçmen-

lerinin ne gibi 
problemleri var?  
Türkiye göçmeni 

kökenli politikacı-
lar kapılarını çalı-
yor mu? Cevaplar 

çarpıcı!

RÖPORTAJ

 ESNAFA SORDUK! 

Toplumu gözlemleyen bir es-
naf olarak sizce Türkiye göç-
menlerinin ne gibi problemle-
ri var, toplum bozuluyor mu? 

Bu zaman zarfında gözlem-
lediğim kadarıyla Viyana'da 
en çok bozulan aile düzeni-
dir. İşler bozulunca insan ai-
lesini ikinci plana almak zo-
runda kalabiliyor. Ya da çok 
çalışıyorsunuz çocuklarını-
za eşinize vakit ayıramıyorsu-
nuz. Başka nedenler de duyu-
yoruz, ahlaksız olaylar. Kumar 
sorunu gençler arasında bir 
veba gibi yayılıyor. Kumardan 
medet umuyorlar. Çekirdekten 
başlayan bir bozulma var, top-
lumun her kesimine dağılıyor. 
Viyana'daki Türkiye göçmen-
lerinin yüzde %90'ının aile 
düzeni bozuk denebilir. Balık 
baştan kokuyor yani. İyiyie git-
miyoruz. 

Avusturya'daki siyasi partiler-
de faaliyet gösteren Türkiye 
göçmeni politikacılar kapını-

zı çalıyor mu? Gelseler hangi 
problemlerinizi anlatırdınız? 

Probleminiz var mı diye soran 
yok, halbuki küçük esnaf ola-
rak sorunumuz bitmiyor. İşçi 
çalıştır, kira öde, elektrik öde, 
Finanzamt gelsin ona ne var ne 
yoksa ver. Bugüne kadar SPÖ'yü 
sosyal demokrat oldukları için 
destekledik, hiçbir sosyal de-
mokratlıklarını, benim gibi sa-
de vatandaşa faydalarını gör-
medik. Gidip inadına FPÖ'ye 
oy vereceğim. Benim kapıma 
oy zamanı bildiri için gelecekler 
de hiç gelmesinler. Pazar günü 
çalışmak istersin, çalıştırmaz-
lar. Finanzamt her dakika ka-
pına dayanır. Ben market işleti-
yorum, tam karşıma bir market 
açılsa, haksız rekabet olmaz mı? 
İki market arasında belli bir me-
safe olması lazım değil mi? Ama 
yok, bununla ilgili bir uygulama 
yok. İnsanların alım gücü gide-
rek düşüyor, bizim işlerimiz de 
düşüyor haliyle. Metro durak-
larının sağında solunda, köşe 
başlarında tezgah kuranlar, ve-
riyorlar üç beş kuruş para, hiç 
masrafları olmadan para kaza-
nıyorlar, tabii herkes ekmeği-
ni kazanacak ancak Finanzamt 
neden benim yakama yapışıyor 
kene gibi. SPÖ küçük esnaftan 
çok oy kaybedecek, bakın gö-
rün. Türkiye'deki seçimler için 
burada artık daha rahat, güm-
rüklere gitmeden oy kullana-
bileceğimizi söylüyorlar me-
sela. Bunun bana ne faydası 
var? Ben burada yaşıyorum. 
Benim problemlerim burada. 
Tamamen mantık dışı bir uy-
gulama. Oy vermeye gitmem. 

Toplumu gözlemleyen bir esnaf 
olarak sizce Türkiye göçmenleri-
nin ne gibi problemleri var, top-
lum bozuluyor mu? 

Benim esnaf olarak ilk dikkatimi 
çeken şey Türkiye göçmeni olsun 
olmasın insanların selam verme-
yi unutmuş olması. Dükkana gi-
riyor, sanki burada hiç insan yok-
muş gibi gelip geçiyorlar. İkinci 
olarak sonradan gelen göçmen-
lerin hepsinin Almanca prob-
lemlerinin olması. Yalnız bu sa-
dece Türkiye göçmenlerine özel 
bir durum değil. Türkiye göç-
menlerinin hem Almancalarının, 
hem Türkçelerinin kötü olması 
bence vahim olan. Hadi günlük 
hayatta işlerini halledebiliyorlar 

ama bir hastalık anında doktora 
sıkıntını anlatamıyorsan ya da 
Magistrat'ta işini halledemiyor-
san işte bu büyük bir problem. 
Göze çarpan bir başka gerçek 
ise Türkiye göçmenlerinin asos-
yal olması. Kendilerini geliştire-
cek hiçbir faaliyete katılmıyorlar. 
Birbirlerini çekememezlik var. 
Mesela Sırp göçmen diğer Sırp 
göçmenlerine yardım etmek, iş 
bulmak, işini paylaşmak istiyor 
ancak Türkiye göçmenleri sanki 
“parayı sadece ben kazanayım, 
başkalarına yardımım dokunma-
sın” diyor. Dayanışma yok. 

Avusturya'daki siyasi partilerde 
faaliyet gösteren Türkiye göçme-
ni politikacılar kapınızı çalıyor 

mu? Gelseler hangi problemleri-
nizi anlatırdınız? 

Ben iki yıldır burada çalışıyo-
rum, iki yıldır hiçbir şey görme-
dim. Oysa birebir konuşmak çok 
önemli. Örneğin benim annem 

babam 30 yıldır Viyana'da yaşı-
yor ama hala Türkiye vatandaş-
lıkları var. 30 yıldır burada yaşa-
yan insanların Avusturya genel 
seçimlerinde veya yerel seçim-
lerde oy kullanamaması sizce 
normal mi? Buradaki seçimlere 
katılamıyorlar ama yeni bir uy-
gulamayla Türkiye göçmenleri, 
Türkiye'deki seçimlere katılabi-
lecekmiş. Bunun kadar saçma bir 
şey olabilir mi, ben burada yaşı-
yorum ama buranın karar meka-
nizmasına katılamıyorum. Geçen 
gün tesadüfen sosyal paylaşım 
sitesi Facebook'ta arkadaşlarım 
arasında olan Avusturyalı-Türk 
bayan bir politikacının fotoğraf-
larını gördüm. Yemek yerken, ka-
fede, barda, dağda bayırda. “Bu 
nedir, nasıl bir zihniyettir?” diye 
kendime sordum. Seçmen benim 
ve ben onun halkla konuşurken, 
dertleşirkenki fotoğraflarını gör-
mek isterdim. Bu insanların sıra-
dan vatandaşın günlük sorunları-
na hiçbir faydaları yok. 

"SPÖ çok oy 
kaybedecek"

"İnsanlar selam 
vermeyi unutmuş"

Ahmet Özdemir 
Duygu Market 

Erhan Ekrem 
Barış İnternet Cafe 
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Toplumu gözlemleyen bir esnaf 
olarak sizce Türkiye göçmen-
lerinin ne gibi problemleri var, 
toplum bozuluyor mu? 

Toplumda bir bozulma var, bo-
zulma aileden, yakın çevreden 
başlıyor. Çevreyi, arkadaşları iyi 
seçmemek en büyük sebebi bo-
zulmaların. Maddi sıkıntılar çok 
büyük. Kumarhaneler, özellikle 
de otomatlar olmuş bir ümit ka-
pısı. İnsanlarda kumar bağımlılı-
ğı baş göstermeye başladı. Geçen 
gün duyduk, birisi 20 bin Euro 
kredi çekmiş, sırf kumar oyna-
mak, kumar borcunu kapatmak 
için. En büyük problemlerimiz-
den biri de herhalde dil problemi-
dir. Özellikle geç yaşta gelenlerin 
böyle bir problemi var. Ama bunu 
nasıl aşacağız ki? Dil problemleri 
olanlar da çalışmak zorunda, böy-
le olunca sadece Türkiye göçmen-
leriyle çalışabiliyorlar. Dil öğre-
nemeden yıllar geçiyor. Bir diğer 
problem de Türkiye göçmenleri-
nin evden işe, işten eve, kendi iç-
lerinde yaşadıkları kapalı yaşam. 
Evde dünyaya kendini kapatıp, 
psikolojik problemlere düşüyor-

lar. Sonra televizyon ve bilgisayar-
dan bilinçaltına yerleştirdikleriy-
le sokağa çıkıyor adam ve silahla 
çocuğunu vuruyor örneğin. 

Avusturya'daki siyasi partilerde 

faaliyet gösteren Türkiye göç-
meni poltikacılar kapınızı ça-
lıyor mu? Gelseler hangi prob-
lemlerinizi anlatırdınız?

Kapımızı çalan tabii ki yok. 
Neden bize oy zamanı bildiri ge-
liyor, reklam geliyor? Bize ne 
faydası var? Neden kimse bana 
Almanca kurslarıyla ilgili bir bilgi 
kitapçığı getirmiyor? Nerede üc-
retsiz ya da cüzi fiyata Almanca 
öğrenebiliriz, Magistrat'ların ne 

gibi uygulamaları var? Biz bura-
da zaten gece gündüz çalışıyo-
ruz, çalıştığımızı da Finanzamt'a, 
cezalara veriyoruz. Bizim otu-
rup bunu araştıracak vaktimiz 
yok, insanın bir yerden son-
ra canı da istemiyor. Bize bildi-
riden daha çok, faydalı olacak 
şeyler yapsınlar. Mahallelerde 
cüzi ücretlere Almancamızı ge-
liştirebileceğimiz kurslar açsın-
lar mesela. Bürokrasi olmadan. 
Bu ülkede herşey bürokrasi, biz 
dükkanı bırakıp bununla nasıl 
uğraşalım. Avusturyalı-Türk po-
litikacılar Türkiye göçmenleri-
nin yaşam stillerini de hesaba 
katmalı. Havaalanında temizlik-
çi olmak için başvurduğunuzda 
bile sizden çok iyi Almanca iste-
niyor. Onların da hakkı var ama 
yer temizlerken ne Almancasına 
ihtiyacımız olacak ki? Bir ke-
re anlamazsın, iki kere anla-
mazsın söyleneni, sonunda an-
larsın. Neden her seferinde dil 
problemini önümüze bariyer 
olarak koyuyorlar? Daha çok so-
yutlanıyoruz, dışlanıyoruz top-
lumdan. Politikacılar buna kar-
şı bir şey yapmalı. 

Toplumu gözlemleyen bir esnaf 
olarak sizce Türkiye göçmen-
lerinin ne gibi problemleri var, 
toplum bozuluyor mu? 

Ben 25 yıl önce Viyana'ya gel-
diğimde yolda Türkiye göçme-
ni birine rastlamak zordu, şim-
di 10. Viyana olmuş bir İstanbul. 
Türkiye göçmenlerinin sayı-
sı giderek arttı ama buna para-
lel sorunlar da arttı. İlk problem 
özellikle kadınların evden çık-
maması, Almanca öğrenmeme-
si. Sürekli içine kapalı bir kesim 
var, toplumun diğer kesimleriy-
le hiçbir bağlantı kurmuyorlar. 
Sinemaya gitmez, sohbet etmez, 
dil öğrenmez, çocuğunu alıp bir 
parka gitmez. Elbette bu aile-
lerdeki erkekler kadınlarını da 

Almanca kursuna göndermez. 
Benim esnaf olarak gördüğüm şey 
ise zaman içerisinde eşini elinde 
tutmak için baskı uygulayan er-
keklere giderek kadınların saygı-
sının azalması ve yıkılan yuvalar 
oldu. Bugün Viyana'da yaşayan 
Türkiye göçmenlerinin çoğunun 
düzenli ve sevgi dolu bir aile yaşa-
mı yoktur. Yeni nesil desek hepsi 
tembel. Yeni bir moda da kocasın-
dan ayrılan kadınların evli ve ce-
binde parası olan erkeklere bulaş-
ması. Ahlaken çöküş var. Erkekler 
kadınlara, kadınlar erkeklere say-
gı duymalı. Baskıyla veya karşı-
sındakini kandırmakla düzgün 
bir aile kurulamaz. 

Avusturya'daki siyasi partilerde 
faaliyet gösteren Türkiye göç-

meni politika-
cılar kapını-
zı çalıyor mu? 
Gelseler hangi 
problemlerini-
zi anlatırdınız? 

Seçim öncesin-
de geldikleri-
ni hatırlıyorum, 
iki yıl önce ama 
normalde ka-
pımızı çalıp da probleminiz var 
mı diyen yok. Gelseler ilk önce 
Finanzamt'ın küçük esnafı bez-
diren uygulamalarından şikayet 
ederdim, buna bir çare bulunma-
sını isterdim. Kazandığımız üç beş 
kuruşun çoğunu alıyorlar. Çırak 
(Lehrling) aldığımızda onun pa-
rasını bile kendi cebimizden ödü-

yoruz. Amacımız insan kazanmak 
ama ben hem işi öğretiyorum, 
hem de üstüne para ödüyorum. 
Esnafın daha çok korunması ge-
rek. Yoksa kapatıp gideceğiz. 

Şaban Akyol ve 
Kusey Tangüler
Gezer Imbiss

Sevgi Özdemir 
Sevgi Kuaför 

Geçtiğimiz ay bir pazar gü-
nü Ottakring'te, aylarca 
yapılan hazırlığın ardın-

dan Viyana'nın sosyal sigortalar 
kurumu WGKK, yasalara uyma-
yan işletmeleri tespit etmek için 
50 noktaya baskın düzenlendi. 
Kurum baskın öncesinde bu nok-
taları aylarca takip etti ve ken-
dilerine gelen şikayetleri değer-
lendirdi. Bu kontroller sırasında 
pazar günü açma yasağını delen 
ve kaçak işçi çalıştıran işletme-
lerin yakalanması hedefleniyor-
du. Bu kontrollerin bir amacının 
da Avrupa'da daha güzel bir ha-
yat umuduyla yaşayan ancak yi-
ne kendi ülkesinden gelen ve bu-
rada yerleşmiş, işletme sahibi 
olan diğer göçmenler tarafından 
sömürülen ve bu hayaline yasa-
ya uymayan işverenler nedeniy-

le hiçbir zaman kavuşamayacak 
olan çalışanlara yardım eli uzat-
maktı. Kontrolörlere göre ne ka-
dar sık kontrol yapılırsa, işletme-
ler yasalara uymak zorunda kalır 
ve haksızlıkların önüne geçilir. 

Bazı fırıncılar sınıfta kaldı

Kontrollere fırınlarla başlayan 
kontrolcüler, mideleri bulandı-
ran görüntülerle karşı karşıya 
kaldılar. Vitrinlerini sanki tüm 
temizlik kurallarına uyuyorlar-
mış gibi düzenleyen uyanık bir 
takım fırıncının, tezgahın arka 
tarafında yani ekmeklerin üretil-
diği alanda hiçbir kurala dikkat 
etmediği, çöpleri açıkta bıraktık-
ları, detaylı temizliğe kesinlik-
le önem vermedikleri belirlendi. 
Yine Ottakring'te faaliyet göste-

ren birçok fırıncının çalışanları-
nı 'geringfügig' (ayda 350 Euro) 
göstererek, bu paraya tüm ay bo-
yunca çalışmaya zorlaması, çalı-
şanların bizzat kendileri tarafın-
dan itiraf edildi. 

Kent Restoran'a sert eleştiri 

Ottakring'te bir pazar günü ani 
bir baskın yapan ekipler 50 nok-
tada toplam 21 tane kaçak çalı-
şan işçi yakaladılar. Bezirksblatt, 
işçilerinin bir kısmının izin-
lerini almayı ihmal eden Kent 
Restoran'ı  da itibarından ve pa-
rasından kaybedenler arasın-
da gösterdi. Restoranda çalışan 
dört kişinin yanı sıra temizlik ya-
pan hanımların ve mutfakta ça-
lışanların da kaçak çalıştırıldığı 
belirtildi. Bezirksblatt muhabi-

rine Kent Restoran'ın yetkilileri 
yasa çiğnemenin bahanesi ola-
rak “mentalite farkını" gösterir-
ken, bir kişi de “Mutfakta çalış-
mak istiyorum diye gelen birini 
nasıl geri çevireyim” şeklinde ce-
vap verdi. 

Denis Restoran örnek 
gösterildi

Bezirksblatt, yine Türkiye göç-
meni işletmecilere ait Denis 
Restaurant'ta bu “mentalite farkı-
nın” geçerli olmadığını, tüm çalı-
şanların çalışma izinlerinin alın-
dığını ve temizlik kurallarına en 
üst seviyede uyulduğunu belirt-
ti. Avusturyalı memurlara göre 
Ottakring'teki çoğu Türkiye göç-
meni işletme birkaç ufak detay dı-
şında bu kontrolden alnı ak çıktı. 

Bezirksblatt Maliye polisi ile birlikte  
Türk işletmelerini niye bastı ?"Problemlerimize çare bulunsun" 

"Toplum ahlaken çökmüştür" Viyana bölgelerindeki gelişmeleri takip eden Bezirksblatt gazetesi, Viyana'nın maliyenin peşine takıl-
dı. Türkiye göçmenlerine ait birçok işletmede kaçak işçi çalışıyor ve işletmeler pislikten geçilmiyor. 
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İz n i k’ i n  ç i n i  s a n a t ı ,  b i r 
Avusturyalının ellerinde ha-
yat buluyor. Bizans döne-

minde ortaya çıkan ve Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde İznik’te 
başlıbaşına bir sanat formu hali-
ne dönüşen çini sanatı Avusturyalı 
sanatçı Doris Bandera tarafından 

yeniden yorumlanıyor. Viyana’da 
yaşayan sanatçı atölyesinde, 
Türkiye’de öğrendiği çini teknik-
lerini kendi kültürüyle ve sanatıy-
laharmanlayarak Avusturyalılara 
sunuyor. İnanç Atılgan ve Neue 
Welt Verlag ise bu iki kültür arasın-
da köprü kuran Doris Bandera’nın 

eserlerinin ve sanatçı hakkında ya-
zılan yazıların bir araya toplan-
dığı bir kitaba imza attı. “İznik in 
Progress-Meisterwerke von Doris 
Bandera” adıyla yayınlanan ki-
tap Türkiye Cumhuriyeti Kültür 
Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye 
Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayşe 

Sezgin, kitabın fikir babası İnanç 
Atılgan ve yayımcı ve imtiyaz sahi-
bi Birol Kılıç’ın önsözleriyle yayın-
landı. Sipariş:
Neue Welt Verlag
ISBN 978-3-9503061-3-2
29,90 €
office@neueweltverlag.at 

neue Welt Yayınevi geçtiğimiz ay Burgenland 
eyaletinin tarihine ışık tutan bir kitap yayınla-
dı. “20. ve 21. yüzyılda bir uluslararası bir sınır 
bölgesi olarak Burgenland” başlığını taşıyan ki-
tap Eyalet Başkanı Hans Niessl, Eyalet Başkanı 
Temsilcisi Franz Steindl ve Yeni Vatan Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi Birol Kılıç tarafından yazılan ön-
sözlerle raflardaki yerini aldı. 2011 yılında kuru-
luşunun 90. yılını kutlayan Burgenland’ın tartış-
malı tarihine ışık tutan, Viyana Üniversitesi’nde 
Burgenland tarihi ile ilgili araştırmalar sürdü-
ren akademisyenlerle yapılan çalışmalar sonu-
cu ortaya çıkan “20. ve 21. yüzyılda bir uluslara-
rası bir sınır bölgesi olarak Burgenland” başlıklı kitap Neue 
Welt Verlag etiketiyle yayınlandı. Avusturya arşivleri, dokümanlar, sayısız gazete ve 
röportaj kaynak alınarak hazırlanan kitap, Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya 
ile bölgenin o dönemdeki komşuluğu, iki savaş arası dönemden, cumhuriyete, demir 
perde döneminden, 1989’da sınırların açıldığı döneme kadar geçen zamana ışık tu-
tuyor. Sipariş: 

Neue Welt Verlag ISBN 978-3-9503061-4-9 EUR 29,90 office@neueweltverlag.at 

Avrupa bizim çöküşümüz 
mü? Ulus devletler için ya-
ratılmış demokrasi anlayı-

şı, uluslarüstü bir kurum olması 
gereken Avrupa Birliği için model 
olabilir mi? Neden ülke başkan-
ları tüm Avrupa halkları için de 
karar verebiliyor? Avrupa Birliği 
neden bazı ülke başkanlarının şo-
vuna sahne oluyor? Neden Avrupa 
Birliği Komisyonu’nda herkes ken-
di ülkesinin çıkarlarını savunu-
yor? Avrupa ülkelerindeki eko-
nomik krizlerin ortaya çıkmasını 
kim istedi? Son raddede, demok-
rasi Avrupa’da nasıl gözükmeli? 
Avusturya’nın ünlü yazarı Robert 
Menasse Zsolnay yayınevinden çı-
kan son kitabı “Der europäische 
Landbote” adlı kitabında iş-
te bu soruların cevabını arıyor. 
Menasse’nin 100 sayfalık bu kü-
çük kitabı Avrupa Birliği’nde 
Merkel ve Sarkozy olmak üze-
re girdikleri her kurum içerisinde 
kendi çıkarlarını kovalayan prag-
matistlere de tokat atıyor. 

Menasse:"Milliyetçilik 
AB’nin sonu olur"

İznik 
çini sanatına 

hayran bir 
Avusturyalının 

kitabı İnanç 
Atılgan'dan

Yazar Büyükelçi Pulat Tacar Viyana'daydı
Efsane Büyükelçi Pulat Tacar Viyana ziyaretlerinden birinde Yeni Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Birol Kılıç ile Cafe Hawelka'da buluştu. 
Kılıç ile önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan “Telve” adlı yeni kitabı hakkında konuşan Tacar, “Hayatımdan geri kalan telveyi anlatacağım, 
tarih ve din felsefesi hakkındaki bilgilerimi ve kendi deneyimlerimi diplomasi dünyasını dışarda bırakarak anlatacağım” dedi. Tacar'ın Kaynak 
Yayınları'ndan çıkan “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Doğu Perinçek İsviçre Davası” ve Bilgi Yayınları'ndan çıkan “Terör ve Demokrasi” 
gibi kitaplarının yanısıra Tacar'ın hayatı hakkındaki röportajlardan oluşan “Yaşam Bir Rüyadır” adlı bir kitabı daha bulunuyor.  İslam'da hoş-
görü konusundaki engin bilgileriyle UNESCO Uluslararası Hoşgörü Yılı'nın da fikir babası olan Tacar, bu konuyla ilgili “Yalnız dogmanın olduğu 
yerde hoşgörü olmaz” dedi. Viyanalı Avusturya vatandaşı eşiyle evliliği nedeniyle her yıl Viyana'ya eş dost, kültür ve sanat ziyaretleri yapan Ta-
car, bu vesileyle özlem gideriyor. 

Anadolu'dan Sağlık 
ve Sanat Rüzgarı 

20–23 Kasım tarihleri ara-
sında Viyana’ya ulaşıyor. 
Ankara Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi çalı-
şanlarının yaptığı resim-
ler Mariahilfer Strasse 85-
87 adresinde meraklısı için 
görücüye çıkıyor. 

Viyana'da 
Türk Filmleri 
Haftası 
29.11-3.12.2012  tarihinde 
Künstlerhaus'ta gerçekle-
şecek. Film haftası boyun-
ca Cannes Film Festivali'nde 
büyük ödüle layık görü-
len Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir 
Zamanlar Anadolu'da" filmi-
nin yanı sıra, bu yıl Berlin 
Film Festivali'nde gösterilen 
Reis Çelik'in "Lal Gece"sini, 
İstanbul Film Festivali'nde 
Altın Lale'yi alan "Saç" ve 
Reha Erdem filmlerini izle-
me fırsatı bulacağız. 

Birol Kılıç
Eski Büyükelçi ve 
yazar Pulat Tacar 

Burgenland'ın 
tarihine ışık tutan 
kitap
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Sağlık Bakanı Stöger'den 
Almanca Türkçe sözlüğe tam not ! 

Yeni Vatan Gazetesi'nin, 
Neue Welt Verlag işbirliği ile yayınladığı ve 
bugune kadar 12.500 adet satan Avusturya 

Almancası Türkçe sözlük Sağlık Bakanı Alois 
Stöger'in büyük beğenisini kazandı. Yeni Vatan 

Gazetesi Sağlık Bakanı Alois Stöger ile daha 
önce bebek sağlığı ve sağlıklı beslenme üzeri-

ne " Bebeğin ilk lokması, Baştan Başlayarak 
Doğru Beslenme" ve "Sağlıklı Türk mutfağı" 
adlı kitaplar için de işbirliği yapmıştı. Sağlık 

Bakanlığı ile bu görüşme Avusturya'nın 
TÜSIAD'ı olan Industriellenvereinigung'ta bir 
buluşma esnasında gerçekleşti. Ayrıca Sağlık 

Bakanı tüm göçmenlere hastalık ortaya çıkma-
dan kontrollerini (Vorsorgeuntersuchung) yap-

tırarak tedbirli olmalarını tavsiye etti.

"Das große Bildwörterbuch 
ÖsterreichischesDeutsch-Türkisch",

46 Sayfa, 16 Euro, ISBN 3-783707-405170, 
Neue Welt Verlag

bezahlte anzeige

Yeni Vatan Gazetesi ve Sağlık Bakanlığı'nın 
2009/2010 yıllarında binlerce baskı yapılarak

 vatandaşlara dağıtılan sağlıklı beslenme kitapları
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Sonderschule dediğimiz özel okul-
lar birçoklarının sandığının ak-
sine sadece “deli” çocuklar için 
değildir. Bu okullar engelli her ço-
cuğun zorunlu eğitimini tamam-
layabileceği şekilde donatılmış-
tır. Davranış bozuklukları olan 
çocuklar da bu okullara gidebi-
lir, ileri zekalılar da. Her bir ço-
cuğun özel durumu gözetilerek 
bu okullara yerleştirilir. Bu okul-
ların amacı çocukları toplumdan 
dışlamak değil, onlara özel eği-
tim vererek topluma kazandır-
maktır. Düşünün ki, çocuğunu-
zun davranış bozuklukları var ve 
normal çocuklarla okulda zorla-
nıyor. O çocuğun toplumdan dış-
lanmaması için eğitimine devam 
etmesi elzemdir ama eğitimin 
de çocuğa uygun şartlarda veril-
mesi gerekir. Türkiye göçmenle-
ri için bu okulların kabus olması-
nın sebebi, bazı Türkiye göçmeni 
çocukların Almanca problemi ol-
ması. Almanca problemi olunca 
okul çocuğun dil problemi mi, 
yoksa başka bir problemi mi ol-
duğunu anlamak amacıyla psi-
kolojik test yapmak istiyor. Yalnız 
bu test için ailenin imzası gere-
kiyor. Aile, okul çocuğuma “deli 
damgası vurmak istiyor” endişe-

siyle yaklaşıyor. Halbuki bu test-
ler çocuklara nasıl daha iyi eği-
tim verilebilir fikriyle yapılıyor. 
Hiçbir çocuk Almanca proble-
mi veya dersleri kötü olduğu için 
Sonderschule'ye gönderilmez. Bir 
çocuk Sonderschule'ye gönderil-
mek isteniyorsa, bunun başka bir 
sebebi vardır. 

Birçok veli dediğiniz gibi okula 
güvenmiyor. REBAS'ın velilere 
bu konuyla ilgili tavsiyeleri ne-
lerdir?

Eğer okulun kendilerine yabancı 
düşmanlığı yaptığını, bu yüzden 
çocuklarına test yapmak istedik-
lerini düşünüyorlarsa, dışarıda 
bir psikologla da görüşebilirler, 
bu psikologtan aldıkları sonu-
cu da okula götürebilirler. Zaten 
okullar  “Bize güvenmiyorsanız, 
dışarıda test yaptırabilirsiniz, biz 
yalnızca problemi öğrenmek isti-
yoruz” diyorlar. Böyle bir durum-
da elbette REBAS 15'e de danışa-
bilirler. Şimdi diyelim ki, çocuğun 
sadece Almanca ile ilgili bir prob-
lemi var ve bunla bağlantılı olarak 
matematik dersleri zayıf ve o ders-
lerde çocuk anlayamadığı için hu-
zursuzluk çıkarıyor. Öğretmen bu 
durumu müdüre bildiriyor, müdür 
de psikologa danışıyor. Psikolog 
da test yapmak için izin istiyor, ve-
liler de buna karşı çıkıyor. En so-
nunda okul müdürü çocuğun so-
rununun büyüyeceğini düşünürse 
test için milli eğitim müfettişliği-
ne başvuruyor. Şimdi burada test 
yapılmadığında en çok yaşanan 
olay şu oluyor, çocuğun sorunu 
saptanamıyor, çocuk matematik 
derslerinden geri kalmaya devam 
ediyor. Geri kaldıkça isteği azalı-
yor ve okuldan soğuyor. Halbuki 
test yapıldığında ne oluyor? Okul 
bu göçmen ve Almancası yeter-
li olmadığı için örneğin matema-
tik derslerinde zayıf olan çocuklar 
için sınıfa ekstra öğretmen getirti-
yor. Bu öğretmenler o çocukların 
anlayabileceği şekilde yine aynı 
sınıfın içinde konuları anlatıyor-
lar. Böylece o çocuklar derslerin-
den geri kalmamış, okuldan so-
ğumamış oluyorlar. Çoğu aile bu 
testlere karşı çıkıyor, çocukları 
sonra okulların etrafından toplu-
yoruz, okula gitmek istemiyorlar. 
Sonra da zaten okulu bırakıyor-
lar. Bir test ile çocuklar hemen 
Sonderschule'ye gönderilmiyor, 
okul böyle bir karar verse bile mü-

fettişlik tekrar test yapıyor, aile-
leyle konuşuyor, konuyu ince ele-
yip sık dokuyor. Sonderschule'ye 
çocuklarını göndermek isteme-
yen ailelerin en büyük kaygısı 
komşuları, tanıdıkları. Onlara re-
zil olacaklarını düşünüyorlar, yi-
ne kendilerini düşünüyorlar yani. 
Halbuki Sonderschule, başta da 
söylediğimiz gibi çocuğun rahat-
sızlığına göre özel eğitim verilen 
ve çocuğa zorunlu eğitimi çocuğa 
uygun şartlarda bitirten okullar-
dır. REBAS bu konuda kurum ola-
rak ailelere, kendi çıkarlarını de-
ğil çocuğun çıkarlarını gözetmeyi 
öneriyor. 

Bug ünlerde çok tart ı ş ılan 
ve Enteg rasyon Müsteşar ı 
Sebastian Kurz'un ortaya attığı 
ve basında “getto sınıflar” adıy-
la anılan uygulama hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

Biz REBAS olarak her türlü getto-
laştırmaya karşıyız. Sadece göç-
men çocuklarından oluşan ve 
Almanca öğretilecek sınıfların 
entegrasyona hiçbir faydası yok, 
aksine baltalar. Şu anki sistemde 
bazı okullarda daha okula başla-
madan Almanca öğretiliyor ama 
yaygın olarak çocuklar farklı sı-
nıflara dağılmış durumda ve yerli 
çocuklarla beraber okuyorlar, an-
lamasalar bile. Haftanın belli sa-
atlerinde de bu çocuklar alınıyor 
özel Almanca dersi verilip tekrar 
sınıflarına geri dağılıyorlar. Zaten 
bu kadar küçük çocuklarda öğ-
renme diye bir problem yok, ço-
cuklar hemen kapıyor. Ama getto 
sınıflar yapılır ve göçmen çocuk-
lar sadece kendi aralarında oku-
tulursa, bu çocuklar daha sonra o 

yerli çocukların arasına hiç karı-
şamaz. Karma sınıflarda çocuklar 
tam anlaşamasalar bile beraber 
oynayıp, beraber öğreniyorlar, 
eninde sonunda da bu çocuklar 
Almancayı söküyor. 

REBAS 15 olarak, sizi en çok uğ-
raştıran yaş grubu hangisi? 

Bizi en çok uğraştıran değil de, 
en çok canımızı sıkan zorun-
lu eğitimini bitirdikten sonra 
Avusturya'ya göçen yeni gençler, 
yani 15 yaş üstü diyebiliriz. Bu 
yaş grubu ile maalesef REBAS il-
gilenmiyor, biz sadece 15 yaşa ka-
dar olan çocuklarla ilgileniyoruz, 
ancak bize danışanlardan anladı-
ğımız budur. Bu yaştaki çocukla-
rı okullar Almancaları olmadığı 
için alamıyorlar. Bu gençlerin li-
se veya dengi düzeyde eğitimleri-
ne devam etmeleri için Almanca 
öğrenmeleri gerekiyor, öğreniyor-
lar ancak bu sefer de okullar onla-
rı nereye yerleştireceğini bilemi-
yor, şanslı olanlar özel okullara 
gidiyorlar. AMS'in ortaokul bitir-
me kurslarına gidenler oluyor ama 
bu gençlerin Avusturya'da yükse-
lebilme şansları çok az oluyor. En 
az 2-3 sene kaybediyorlar. Zaten 
birçoğu da pes ediyor. Bizim tav-
siyemiz kesinlikle Türkiye'de lise 
ikinci veya üçüncü sınıfta okuyan 
çocuğun buraya getirilmemesi. O 
çocukların burada yaşamları biti-
yor. Liseyi bitirsinler, hatta müm-
künse Türkiye'de üniversite sı-
navından da herhangi bir yere 
yerleşecek puanı alsınlar, öyle gel-
sinler buraya. Ondan sonra önleri 
açık. 14-17 yaş arası gençleri bura-
ya getirmek gençlerin geleceği açı-
sından çok tehlikeli. 

REBAS 15'in kuruluşundan ve 
görev alanlarından bahsedebi-
lir misiniz?

REBAS 15 (Regionale Beratungs-
s t e l l e  f ü r  a u s l ä n d i s c h e 
Schülerinnen und Schüler) 1990 
yılında Viyana milli eğitim mü-
dürlüğünün girişimi ve MA 11'in 
desteği ile kuruldu. Aslında sa-
dece 15.  ve 7. Viyana bizim görev 
alanımızda yer alıyor, ancak böy-
le bir kurum tüm Avusturya'da 
tektir. REBAS 15'in temel fikri, 
okulda, aile içinde, çok kültür-
lü ortamda problem yaşayan ço-
cuklara ve yeri geldiğinde aile-
lere yardımcı olmaktır. 15 ve 7. 
Viyana'da 22 tane okul bizim gö-
rev alanımızda bulunuyor, sade-
ce zorunlu eğitim çağındaki ço-
cuklarla ilgileniyoruz. 

REBAS 15 ne gibi problemlerle 
ilgileniyor, hangi konularda da-
nışmanlık hizmeti alınabiliyor?

REBAS 15 okul, aile ve öğrenci 
arasındaki fikir ayrılıklarını, so-
runları, çatışmaları çözmeye ça-
lışır. Öğrenme güçlüğü çeken, 
derslerinden geri kalmış çocuk-
lar için bireysel alınabilecek kişi-

ler önerir. Almanca dilinin nasıl 
en hızlı ve en doğru şekilde öğre-
nilebileceği konusunda bize da-
nışılabilir. Çocukların öğrenme 
ve okuma motivasyonunu arttır-
mak, sağlık sorunlarında okul 
doktoru veya okul psikoloğu ile 
ortaklaşa çalışmak, okullarla öğ-
renciler için motivasyon çalışma-
ları yürütmek, Jugendamt ile işbir-
liği içerisinde ailede çocuğa şiddet 
ile savaşmak, sadece ve sadece ço-
cuğun rahatını düşünmek bizim 
görevlerimiz arasında yer alıyor. 
Ayrıca aile ve okul arasında köp-
rü kurmak gibi bir görevimiz var. 
Öğretmenlerimizle birlikte çalışa-
rak ailelere Avusturya eğitim sis-
teminin farklılıklarını ve çok kül-
türlülüğü anlatıyoruz.

REBAS 15'te hangi dillerde da-
nışmanlık hizmeti alınabiliyor? 

Biz sözkonusu sorun ile birebir 
ilgilenilmesi gerektiğini düşün-
düğümüz için hizmet verdiğimiz 
dillerin sayısını çok geniş tutu-
yoruz. REBAS'ta başta Türkçe 
olmak üzere, Kürtçe, Arapça, es-
ki Yugoslavya ülkelerinin dille-
ri (BKS), Arnavutça, Almanca, 
İ ng i l i z c e ,  Fa r s ç a ,  R u s ç a , 

Çeçence, Fransızca ve Çingene 
dillerinde (Romanez) danışman-
lık sunuyoruz. 

Türkiye göçmenleri aileler ve 
çocukları arasında en sık gör-
düğünüz problemler nelerdir? 

Türkiye göçmeni anne-baba ve 
çocukları arasında genellikle 
doğru bir ilişki yok. Çocuklarla 
yeterince ilgilenilmediğini görü-
yoruz.Anne babanın her gün ço-
cuğuna gününün nasıl geçtiğini 
sorması gerekiyor. Anne baba-
nın çocuğun çantasını, ödevleri-
ni her gün düzenli olarak kontrol 
etmesi gerekiyor. Çocuğa, onun-
la ilgilenildiği gösterilmeli. İlgi 
göstermenin bir yolu da okullar-
daki veli toplantılarına düzenli 
olarak katılmaktır. Bazı aileler 
Almanca sorunlarından dolayı 
çekinip katılmıyorlar, halbuki 
her okulda en az bir tane yaban-
cı dil öğretmeni bulunuyor, çe-
virmen temin edilebiliyor, bu ko-
nuyla ilgili bize de danışabilirler. 
Ancak yeter ki, okula gitsinler 
ve öğretmenlerine çocuklarıy-
la ilgilendiklerini göstersinler. 
Bir diğer problem de çocukların 
hiçbir şeyi kendilerinin yapa-

maması. Bize okullardan gelen 
en önemli şikayetlerden biri bu. 
Türkiye göçmeni küçük çocuklar 
kendi ayakkabılarını bile bağla-
yamıyor, öğretmenden ayakka-
bısını bağlamasını bekleyen kü-
çük çocuklar var, çünkü evde 
öyle alışmış. Çocukla ilgilenmek 
demek, onun tek başına hareket 
etmesini engellemek değildir. 
Çocukların kendi başlarının ça-
resine bakabilecek şekilde yetiş-
tirilmesi gerekiyor. Bir başka ko-
nu ise zorunlu eğitimden sonra 
çocukların hangi okula gidece-
ği. Zorunlu eğitimi bitirdiğinde 
bir çocuk, okul çocuğa yazılı bir 
belgeyle hangi okula devam ede-
bileceğini söyler, bu sadece bir 
öneridir, uymak zorunda değil-
siniz. Ancak bir okul bir çocuğun 
lise için yeterli olmadığını söylü-
yorsa bunu kulak ardı etmemek 
gerekiyor. Sonra o çocuklar anne 
babanın hırsları yüzünden lise-
ye gönderildiğinde okulu başa-
ramıyorlar ve bu da onların okul-
dan soğumasına neden oluyor. 

Türkiye göçmeni ailelerin en 
büy ük kabuslar ından bir i 
“Sonderschule”. Sizin bu konu-
daki düşünceleriniz nelerdir? 

Almancası yetersiz olan göçmen çocuk-
larının bir arada, diğer çocuklardan ayrı 

olarak okutulmasını öngören, Entegrasyon 
Müşaviri Sebastian Kurz tarafından ortaya 

atılan ve büyük tartışmalara neden olan 
“getto sınıflar” uygulamasını REBAS 15 ile 

görüştük. Kurumun deneyimli isimleri Say-
do Barnas ve Nedjelka Kristo REBAS 15'i, 
göçmen ailelerin problemlerini ve yapıl-

ması gerekenleri anlattı. 

REBAS 15 : 
“Getto sınıflara 

karşıyız” "Aileler Almanca 
bilmedikleri için 

veli toplantılarına 
katılmıyor halbuki 

okullarda ana dil öğ-
retmenleri bu konuda 

yardım ediyor." 

REBAS 15 
Direktörü 

Nedjelka Kristo 

REBAS 15 Ekibi
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Innsbrucklu Burhan 
Yayar isyan etti 
Geçtiğimiz ay yayınladığımız ku-
mar dosyasına vatandaş da tepki-
siyle katkıda bulundu. Kendisi de 
bu belanın içine az da olsa saplan-
mış olan Innsbruck'tan Burhan 
Yayar, Yeni Vatan Gazetesi'ni ara-
yarak şunları söyledi: “Nereye 
adım atsak, hangi kahvehane-
den içeri girsek karşımızda oto-
matlar. Çocukların, gençlerin gö-
zü önünde oynanıyor. Güya 18 
yaşından küçüklere izin verilmi-
yor ama kimsenin umrunda de-

ğil. İşletmeci kendi cebine girecek paraya bakıyor. Denetim diye bir şey yok. 
Yetişkinler paçayı bu otomat belasından kurtaramazken, gençlere yazık olu-
yor. İnsan küçük paralarla başlıyor, bir atıyor, iki atıyor, sonra da kaybet-
tiği paraları geri kazanacağını umarak daha fazla para yatıyor. Sonra el-
de var sıfır. İnsan oynamayacağım diyor, sonra bir kahvehaneye gidiyor, 
orada oynayanları görüyor yine dayanamayıp beş, on ne varsa atıyor. Ben 
bu otomatların kesinlikle kaldırılmasını istiyorum. Bizden cami için, der-
nek için, kurban için para isteyenlerin bu işlere de el atmasını istiyorum. 
Ocağımız batıyor. Zaten hayat zor, herkes bu şeytan aletinden medet umu-
yor. Başbakanlık'a, İçişleri Bakanlığı'na mektup yazdım, kaldırılması için, 
ama beni dinlerler mi, işletmecinin, devletin o kadar karı var. Olan bizim gi-
bi garibanlara oluyor. Umutsuzluk içinde sürükleniyoruz.” 

	 GLASEREI

Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve Pencere Camları, 
Hediyelik Eşya, Banyo Rafları, Mutfak Camları

	 CAM	BİZİM	İŞİMİZ

SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME ÜCRETİ SİGORTA 
ŞİRKETİNDEN ALINIR.

 24 saat acil arama hattı: 
 0699 110 49 021

Viyana ve Niederösterreich çevresi ve köyleri

CAMCI	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

Vatandaş dernekleri 
göreve çağırıyor:  
Yuva yıkan, can 
alan otomatlar 
kaldırılsın! 

RÖPORTAJ

Brunnenmarkt esnafı da 
kumara karşı 
Viyana Brunnengasse'deki Türkiye göçmeni es-
naf da isyanda. Burdurlu iki esnaf Yeni Vatan 
Gazetesi'ne toplumdaki çürümeyi işaret ederek 
“Adamın cebinde bir kilo domates alacak para yok, 
gidip her gün otomata para atıyor. Bizim tezgahı-
mız tam Admiral'in önünde, girip çıkan Türkiye 
göçmeni o kadar çok ki, üzülüyoruz. Yine geçen 
gün duyduk, birisi sırf kumar için bankadan 20 bin 
Euro kredi çekmiş. Hangi banka, bu adamın neyi-
ne güvenerek bu parayı veriyor belli değil. Ama ne 
bankanın, ne işletmelerin ne de devletin umrunda. 
Herkes alacağı paraya, vergiye bakıyor. İnsanlar da 
kendilerine hakim olamıyorlar. Esnaf olarak üzülü-
yoruz” şeklinde konuştu. 

Dernekler örgütlensin, imza toplansın, otomatlar kaldırılsın
Selahattin Çoban, Kazım Karacigay ve arkadaşları ister istemez arkadaşlarıyla kumar oynanan kafelerde buluşuyor. Kendileri kumar oy-
namıyor olsa da, feci tablo karşısında isyan etmiş durumdalar. Sorunu dile getirmekten bıkmışlar, çözüm arıyorlar. Yeni Vatan Gazetesi'ne 
konuşan arkadaş grubu şunları söyledi: "Sürekli kumar haberleri yapılıyor, ne kadar kötü bir şey olduğundan bahsediliyor ama bunun 
önüne geçilemiyor. Ocaklar batıyor, yuvalar yıkılıyor. Kumar oynayan adam kumardan para kazansa bile çoluğuna çocuğuna bu rızk ol-
muyor, parayı saklıyor, sonra gidip tekrar kumar oynuyor. Bu bir hastalık olmuş, özellikle de Türkiye göçmenleri arasında. Biz girip çıktı-
ğımız için biliyoruz, Avusturyalılar bu kadar çok kumar oynamıyor. Her köşe başında otomat var, ancak bizim bundan şikayet etmemiz-
le, gazetelerin bunları yazmasıyla bir şey değişmiyor. Devlet bundan vergisini alıyor, şirketler kasasını dolduruyor. Özellikle otomatların 
kaldırılmasını istiyoruz. Bunun için derneklerin harekete geçmesi gerekiyor. Bu kadar dernek ne için kuruluyor? Dernekler bu otomat-
ların kaldırılması için imza toplasınlar, eminiz ki herkes imzalar. Oynayan da, oynamayan da destek olur. Hatta imzayla kalmamalı, bir 
protesto yürüyüşü düzenlenmeli. Bu hem Türkiye göçmenlerine, hem gençlere, hem de tüm Avusturya'nın iyiliğinedir. Bu ülkeye bir fay-
damız dokunacaksa mesela otomatların kaldırılması konusunda dokunabilir. Dernekleri insanları bu kumar belasından kurtarmak için 
ne yapılması gerekiyorsa yapmaya davet ediyoruz". 

Çiçek Şahbaz
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Kalp krizinin üç önemli tetik-
çisi olan sigara kullanımı, 
yüksek tansiyon ve koleste-

rol problemi bulunan erkekler, bu-
lunmayanlara oranla hayata 10-15 
yıl erken veda ediyor.

Oxford Üniversitesi tarafından 
yürütülen, İngiltere‘de 19 bin er-
kek katılımcının 38 yıl süresin-
ce izlenmesiyle tamamlanan 
araştırmanın sonuçları, İngiliz 
Tıp Dergisi‘nin (British Medical 
Journal) Eylül sayısında ve in-
ternette yayımlandı. İngiliz Kalp 
Vakfı‘nın finansman sağladı-
ğı projede, yaşları 40 civarında-
ki 19 bin erkeğin sağlık durum-

ları, düzenli yapılan kontroller 
aracılığıyla 38 yıl boyunca izlen-
di ve elde edilen bulgular, Oxford 
Üniversitesi'nden uzmanlarca de-
ğerlendirildi. Araştırma raporuna 
göre, 50‘li yaşların başında kalp 
krizinin üç temel tetikleyicisi ola-
rak kabul edilen sigara kullanımı, 
yüksek tansiyon ve kolesterole sa-
hip kişiler, sigara kullanmayan, 
tansiyon ve kolesterolü normal 
düzeyde seyredenlere oranla 10-
15 yıl daha az yaşıyor. Uzmanların 
bulguları, üç unsuru barındıran 
kişilerin 70‘li yaşların ortalarına 
kadar yaşarken, sigara, tansiyon 
ve kolesterol sorunu olmayanla-
rın 80‘li yaşların ortalarına ka-

dar yaşadıklarını ortaya koyuyor. 
Oxford Üniversitesi'nden Prof. 
Peter Weissberg, raporda, “Bu ça-
lışma, 50‘li yaşlarda hala sigara 
içiyorsanız, kolesterolünüze ve 
tansiyonunuza dikkat etmiyorsa-
nız, yaşamınızdan kaç yıl feda et-
tiğinizi somut şekilde göstermesi 
bakımından önem taşıyor” ifade-
lerine yer verdi. Weissberg, üç te-
mel faktöre, vücut kütle endeksi, 
diyabet, stresli ve olumsuz iş ko-
şulları gibi faktörlerin eklenme-
siyle birlikte, kişinin yaşamın-
dan eksilen yılların sayısının da 
arttığını belirtti.Raporda araştır-
manın yalnızca erkekler üzerinde 
yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. 
Weissberg raporunda, bu sonuç-
ların kadınlar için de geçerli oldu-
ğunu düşünmenin yanlış olmaya-
cağını, sağlıklı bir yaşlılık dönemi 
ve uzun ömür isteyenlere bir de iyi 
haberleri olduğunu bildirdi.

Weissberg‘e göre, sağlık için 50 ya-
şında ve sonrasında atılan olumlu 
adımlar bile oldukça etkili oluyor. 
Yaşam ve yemek alışkanlıkların-
da yapılan değişiklikler, sigaray-
la vedalaşmak için 50‘li yaşla-
rın bile geç olmadığını ifade eden 
Weissberg, herkesin 40 yaşından 
itibaren düzenli sağlık kontrolü 
yaptırmasını önerdi. Weissberg, 
“Hastalıklara davetiye çıkaran üç 
temel faktörü hayatınızdan uzak-
laştırmak için attığınız en küçük 
adımlar bile, size daha uzun ömür 
olarak dönecektir” dedi.
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Erkek ömrünü 
kısaltan nedenler

Erkeklerdeki erken ölüm sebepleri yapılan 
araştırmayla ortaya kondu.

Beyaz pirinç: 
Özellikle diyabetli hastaların be-
yaz pirinç yerine kepeli pirinç ve-
ya bulgur kullanmaları tavsiye 
ediliyor. Sık beyaz pirinç tüketen 
kişilerde de diyabet riskinin daha 
fazla olduğu belirtiliyor. Kepekli 
pirinç veya bulgur, daha fazla lif 
içeriyor, tok tutuyor ve kan şeke-
rini dengeliyor. 

Beyaz ekmek: 
Sofralarımızın vazgeçilmezi pi-

lavın 
yanında be-

yaz ekmekten de 
vazgeçmek hoşunuza gitmeye-
cektir ancak tam buğday ve çav-
dar ekmeği kalp damar sağlığı-
nız için çok daha faydalı. Beyaz 
ekmek ise çabuk sindirildiği için 
kan şekerini aniden yükseltiyor. 

Şekerli ve gazlı 
içecekler: 
Özellikle kola, içerdiği yoğun şe-
ker miktarıyla çok büyük tehlike 
teşkil ediyor. Araştırmalara gö-

re günde iki bardak şekerli gaz-
lı içecek tüketen bireylerin yüzde 
26 daha fazla diyabet riski bulu-
nuyor. Maden suyu, yeşil çay, ay-
ran tavsiye edilir. 

Kırmızı et:
Vücudunuzun alması gereken 
besinlerden biri kırmızı et an-
cak fazla kırmızı et tüketimi di-
yabet gelişimine neden olabili-
yor. Özellikle sosis, salam, sucuk, 
jambon gibi besinler riski iki ka-
tına çıkarıyor. Kırmızı et yerine 

beyaz et ve balık ürünlerinden, 
düşük yağlı süt ürünlerinden ve-
ya fındık gibi besinlerden prote-
in ihtiyacının karşılanması tavsi-
ye ediliyor. 

Fast food: 
Karnınız çok açken, oldukça çeki-
ci gelse de yüksek yağ içeren fast 
food yiyecekler kan şekeri sevi-
yesini bir anda yüzde 32 oranın-
da yükseltiyor. Bununla birlikte 
ihtiva ettiği tuz kan basıncını da 
olumsuz etkiliyor. 

Bu besinler kan şekerini 
adeta zıplatıyor! 

Bir besinin kan şekerini yük-
seltmesi için, ağzınızda şeker 

tadı bırakması gerekmiyor. 
Diyabetli olmasanız bile in-
sülin hormonunuzu aniden 
uyarmamak, kan şekerinizi 

zıplatmamak için aşağıda 
sıralanan besinleri tüketirken 

dikkatli olmak gerekiyor. 

Akşamları iş çıkışında ka-
nepeye uzanarak televizyon 
karşısında zaman geçirmek 
çoğumuzun yaşam stili ha-
line geldi. Ancak uzmanlar 
dinlenme sanılan bu hare-
ketsiz yaşamın tehlikelerine 
karşı uyarıyor. Spor yapılma-
ması, kas ve kemik faaliyetle-
rinin azalması iskelet sistemi 
için büyük sorunları berabe-
rinde getiriyor. İskeletimizin 
sağlıksızlığı iç organlara ve 
kalbe yansıyor. Sürekli ayak-
ta durmanın yanı sıra sürekli 
oturmak da sağlığa zararlı, bu 
yüzden uzmanlar dengenin 

bulunması gerektiğine dik-
kat çekiyor. Her iki durum-
da da günde 30 ila 40 dakika 
arasında yapılacak yürüyüşle 
birçok problemin önüne geçi-
lebiliyor. 

Kemik sisteminin korunma-
sı için mutlaka kalsiyum ağır-
lıklı beslenmeye de dikkat 
edilmesi gerekiyor. Kalbin de 
kaslarla birlikte çalıştığı bu 
yüzden kas sistemini güçlen-
dirici aktivitelerin kalp için de 
önemli olduğuna dikkat çeki-
liyor.  Uzmanlar dizi bağımlısı 
Türkiye göçmenlerini uyarıyor.

Televizyon karşısında 
uzananların dikkatine 

Dünyanın en ünlü üniversite-
lerinden Harvard’da yapılan bir 
araştırmada yağlı süt tüketen er-
keklerin sperm kalitesinde dü-
şüş gözlendi. Uzmanlar az yağ-
lı süt öneriyor. 

ABD’nin en ünlü üniversitesi 
Harvard’ın araştırmacıları tam 
yağlı süt ve krema gibi ürünler-
de ineklerden geçen dişilik hor-
monlarının yüksek seviyede ol-
duğunu belirledi. Araştırmaya 
göre fazla yağlı süt ile birlikte 

alınan bu hormonlar erkeklerde 
doğurganlığı olumsuz etkiliyor. 
Günde bir bardak yağlı süt içen 
erkeklerin spermlerinin sadece 
yüzde 10’u normal. 

  Sperm düşmanı: 

 Yağlı süt 




