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2011 yılında Avusturya vatandaşlığına ge-
çen kişi sayısının 6554 olduğu Avusturya 
İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. 

2003 yılında bu sayı resmen 45.600 kişi idi. İşte 
bu 6554 kişi içinde Avusturya vatandaşlığına 
en fazla geçen milletin 1181 kişi ile Türk vatan-
daşları olmasının Avusturya basınında abartı-
lı şekilde yer alması gözümüzden hiç kaçmadı. 
Uzmanlar, ‘‘En fazla vatandaşlığa geçenler yi-
ne Türkler‘‘ başlıkları ile verilen haberlerin as-
lında siyasi amaçlarla yapıldığı fikrinde birle-
şiyor. Bu haberleri yapan ve yayan çevrelerin, 
ayrımcılık yaparak siyasetçilere ve bürokratla-
ra şu mesajı verme hevesinde oldukları görülü-
yor: “Vatandaşlığa geçişi Türk vatandaşları için 
özellikle zorlaştırın!”

Avusturya İstatistik Kurumu’nun verilerine 
göre Avusturya vatandaşlığına en fazla geçen 
milletler sıralamasında 2. sırayı 1174 kişi ile 
Bosna Hersek Cumhuriyeti vatandaşları alı-
yor. Listede daha sonra sırası ile Sırp (548 ki-
şi), Kosova (542 kişi), Rus (299 kişi), Romanya 
(223 kişi) ve Makedonya (182 kişi) vatandaşları 
geliyor. Vatandaşlığa geçenlerin sayısının 2003 
yılına kadar devamlı yükselerek yılda 13 bin 
Türk vatandaşı seviyesine gelmesinden sonra, 
FPÖ ve bazı ırkçı gazeteler, çirkin ve abartılı 
haberler ile vatandaşlığa geçiş kanunlarının 
zorlaştırılması için yoğun lobi faaliyetleri içine 
girmişlerdi. Mesela bundan sonra Türk vatan-
daşları ağzı ile kuş tutsalar ancak vatandaşlı-
ğa alınyordu. FPÖ ve ÖVP bundan sonra Türk 
vatandaşlarının Avusturya vatandaşlığına 
geçmek için ağzın F-16  uçağını tutması gerek-
tiği konusunda hemfikirlermiş. ‘Türklerin va-
tandaşlığa geçmelerini engelleme kanunları’ 
olarak da niteleyebileceğimiz bu yasalar, 2003 
yılından itibaren istatistiklere bakıldığında 
meyvesini vermiş gözüküyor. 2003 yılına ka-
dar yükselerek her yıl toplam 45 bin yabancı 

vatandaşın (içinde en az 10 bin Türk vatandaşı 
var) Avusturya vatandaşlığına geçtiği yıllardan 
bu günlere geldiğimiz bu süreçte, 2011 yılında 
1181 kişi ile güya “Türk vatandaşları yine rekor 
kırmış” diyen Avusturya basınının bir bölümü 
aslında bu oranı sıfırlamak için yollar arıyor.. 
Yeni Vatan Gazetesi’nin yaptığı araştırmalara 
göre Avusturya’da bugün itibariyle 270 binden 
fazla Türkiye göçmeni yaşıyor. Bu nüfus içinde 

takribi 150 bin kişi Avusturya vatandaşlığına 
geçmiş durumda. Bunun yanında, Avusturya 
vatandaşlığına geçmeyen Türk vatandaşla-
rı için, oturma ve çalışma müsaadelerinden 
tutun, aile birleşimi kanunlarına kadar bir-
çok alanda yine ÖVP ve FPÖ’nün Avusturya 
Parlamentosu’nda birlikte çalışması sonucu 
hayat zorlaşıyor. 

Özellikle eski Doğu Bloğu ülkelerinin teker 
teker Avrupa Birliği’ne üyeliği ile başta ser-
best dolaşım ve çalışma müsaadesi almaları, 
iş piyasasındaki Türk vatandaşlarının adeta 

boğazını sıkmaya başladı. 30 hatta 50 yıldır 
Avusturya’da yaşayan ama Avusturya va-
tandaşlığına geçemeyen veya geçirilmeyen 
Türk vatandaşlarına aslında; “Emeklerinizi 
Avusturya’da bırakın da defolun gidin” den-
mek istendiğini anlamamak için saf olmak 
gerekiyor. Bu konuda hiçbir Türkiye göçmeni 
derneğinin ses çıkarmaması ve Türk vatan-
daşlarının haklarını Türk asıllı siyasilerin bile 

savunmaması çok tuhaf 
bir gerçek. Tüm hala 
Avusturya vatandaşlı-
ğına geçmemiş Türkiye 
göçmenlerini özellikle 
çocuklarıyla birlikte en 
kısa sürede işlerimleri-
ni yaparak Avusturya 
vatandaşlığına geçmeye 
davet ediyoruz. Seçme 
ve seçilme hakkı olan 
Avusturya vatandaşı 
olan kişilerin bu ülkede 
değeri ve hakkı daha faz-
ladır. Bu arada hiç kim-
se ama hiç kimse orada 
burada Avusturya’da 
tüm Müslümanları veya 
Türkiye göçmenlerini 

temsil ediyorum diyerek insanların başını be-
laya sokacak, rezil edecek bulunmasın veya 
Avusturya siyasi ve bürokratları ile kendi şah-
si veya dar çevrelerinin para, mal ve makam 
çıkarları için kamunun çıkarından çalmasın 
ve çırpmasın. 

Kendi dar üç beş kişi ile binlik çevresinin tem-
silcisi olamaz. Idris kılıklı Iblisliğe bundan son-
ra müsade edilemez. Haksızlık karşısında su-
sanın dilsiz Şeytan olduğunu bilelim Hakk’ın 
hüdası hoştur ama vurdu mu da devasının 
olmadığını hep birlikte unutmayalım. 

Ey İdris kılıklı İblis bu 
toplumdan ne istersin?
Avusturya vatandaşlığına geçiş: 2003’de 13 bin iken, 2011‘de neden 
1181 kişiye kadar düştü? Niye Türkiye göçmenlerinin içinde Türk 
vatandaşlarının hakları azalıyor ve temsilciyim diye ortalıkta 
dolaşan İdris kılıklı kişiler bu soruna çare bulmuyorlar. Niye bu 
İdris kılıklı temsilciler haksızlık karşısında kendi partilerinin, 
derneklerinin, federasyonların içinde ve dışında veya demokratik 
tepki koymuyorlar?  Vatandaş soruyor! Siz, Hz. İdris misiniz yoksa 
sözde İdris kılığında ama özde İblis’in yönetimindeki 'Şeytanlar 
Parlementosu'nun mensubu musunuz?’ 

Häupl geçtiğimiz hafta yap-
tığı açıklamada, demokra-
sinin, insan ve kadın hak-

larının Viyana’da kayıtsız şartsız 
değerler olduğunu vurgulayarak 
şunları söyledi: “Bir göçmen, tö-
re cinayeti veya kızını sünnet et-
me sebebiyle yargılanıp suç-
lu bulunduğu takdirde, derhal 
ülkesine geri gönderilecektir. 
Ancak aradığımız tek şart, o ülke-
de idam cezasının olmamasıdır.”   
 
BeDen eğiTimi ve kız çocukları  
 
Bunun dışında başka yaptırımla-
ra da değinen Belediye Başkanı 

Häupl, kızlarını beden eğitimi 
derslerine sokmayan göçmenle-
re de hiçbir şekilde taviz verilme-
yeceğinin sinyallerini verdi: “Her 
kim kızını okuldaki beden eğiti-
mi dersine göndermezse veya ka-
tılımını engellerse, suçlu duruma 
düşmüş olacaktır. Bu durum da 
doğal olarak ceza gerektirir.” 

Häupl’un açıklamasında şu sözler 
dikkat çekti: "Hangi dinden olduğu-
na bakılmaksızın her türlü kökten 
dinciliğe, yobazlığı ve irticayı içinde 
barındıran "dinde fundamentaliz-
me" karşıyız ve  hoş görmüyoruz." 
Almanca dilinin ortak dil olarak an-

laşmak için zorun-
lu olduğunu, SPÖ 
olarak dil prob-
leminin özellikle altını çizdik-
lerini ve Viyana kültürünün yaşam 
stili ve standartlarına yeni Viyana 
vatandaşlarının da saygı gösterme-

leri gerektiğinin altını çizen Häupl, 
herkesten istisnasız karşılıklı saygı 
beklediğini belirtti.

eşlerini Dil DerSlerinDen mah-
rum Bırakanlara ceza

Öte yandan dil konusunda da sert 
mesajlar veren Häupl, eşlerini 
Almanca kursuna göndermeyen-
leri hedef aldı. Adalet Bakanlığı’nı 
bu konuda hareket etmeye davet 
eden SPÖ’lü Belediye Başkanı, eş-
lerini kursa gitmekten mahrum 
bırakanlara ceza verilmesi ge-
rektiğini söyledi ve Almancanın 

öneminin altını şu söz-
ler ile çizdi: “SPÖ 

üyelerinin de çok 
hassas oldukla-
rı bir konu dil. 

Viyana’da yaşayan 
herkes şunu iyi bil-
meli ki; bizim dili-

miz Almanca!” Häubl, 
buna karşılık göçmenlere ve on-
ların inancına saygıyla yaklaşıl-
ması gerektiğine dikkat çekerek  
Viyanalıları bu konuda duyarlı ol-
maya çağırdı. 

SPÖ’nün en güçlü ismi Häupl’ün şu mesajlarına dikkat:

"Hangi dinden olursa olsun 
dinde fundamentalizme karşıyız"

Geçen yıl SPÖ üyeleri arasında gerçekleş-
tirilen anket sonuçlarının açıklanmasının 
ardından, Viyana Belediye Başkanı Michael 
Häupl, entegrasyon konusunda önemli açık-
lamalarda bulundu. Yeni Vatan Gazetesi 
bu anketi haber ve analizler ile okuyucu-
larına duyurmuştu. SPÖ tabanının istek ve 
şikâyetlerine cevap vermeye çalışan Häupl, 
yeni açıklamasında uyum politikası kap-
samında yeni önlemlerin ve yaptırımların 
olacağını duyurdu. Häupl’un açıklamasında 
şu sözler dikkat çekti: "Hangi dinden olduğu-
na bakılmaksızın her türlü kökten dinciliğe, 
yobazlığı ve irticayı içinde barındıran "dinde 
fundamentalizme" karşıyız ve  hoş görmü-
yoruz." Almanca dilinin ortak dil olarak 
anlaşmak için zorunlu olduğunu, SPÖ olarak 
dil probleminin özellikle üzerinde durduk-
larınınve Viyana kültürünün yaşam stili ve 
standartlarına yeni Viyana vatandaşlarının 
da saygı göstermeleri gerektiğinin altını çizen 
Häupl, herkesten istisnasız karşılıklı saygı 
beklediğini belirtti. Haüpl’ün açıklamalarını 
“SOS Mitmensch" adlı insani yardım derneği 
eleştirdi. SOS Mitmensch bu açıklamalarda 
yabancıların kültürünün sanki daha değer-
sizmiş gibi verilmesini oldukça yanlış bulduk-
larını vurguladı. 

  Yeni vatan gazetesi ekim 2011  127. sayısında sPÖ tabanında yapılan 
araştırmayı sayfa ikide haber olarak vermişti. aynı sayının üçünçü sayfasın-
da ilerde bu sPÖ tabanından gelen sonuçların  türkiye göçmenleri açısından 
önem ve anlamının analinizi yayınlamıştı. 
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Laxenburger Caddesi`nde ya-
ya geçidinden karşıya geç-
mekte olan 3 kişi, dikkat-

siz bir sürücünün kurbanı oldu. 
Kurallara uygun bir şekilde, ye-
şil ışıkta karşıya geçtikleri iddia 
edilen kişilerden ikisi olay yerin-
de hayatını kaybederken, Hülya 
N. ağır yaralı olarak hayatta kal-
mayı başardı. Derhal devlet has-
tanesine kaldırılan 40 yaşındaki 
annenin vücudunda birçok kı-
rık ve ağır yaralar meydana geldi. 
Hülya N.’nin, ameliyatla bacak-

larının kesilme riski dahi bulun-
duğu, güvenilir kaynaklardan 
alınan bilgiler arasında.Olayı öğ-
renen aile fertleri 
ve ölenlerin ya-
kınları şoka girdi. 
Akrabaların derin 
bir yasa boğuldu-
ğu akıl almaz ka-
za sonrası, inter-
net ortamında 
başsağlığı mesaj-
ları yağdı. Sanal 
ortamda yazılan, “Ruhun şad ol-
sun”, “Şu an cennetten bizi izli-
yorsun” gibi cümleler dikkat çek-
ti. En büyük acıyı yaşayan baba 
Erkan ise; “Benim için önem-
li olan her şeyimi kaybettim. O 
(Ayşe) artık bir melek” diye ko-
nuştu. 18 yaşındaki Erdi ise, yo-
ğun bakımda olan annesinin ya-

nından bir dakika ayrılmadı. 
 Diğer yandan kazayı yapan sü-
rücü ise hala şokta. Sanık, poli-

sin adam öldür-
me dolayısıyla 
yürüttüğü so-
ruşturma kap-
samında, yaya 
geçidindeki ya-
yalara neden 
çarptığı hakkın-
da henüz ayrın-
tılı bir açıklama 

yapabilmiş değil. Kazada iddia-
lara göre kamyon sürücüsü yaya 
yeşil ışıkta geçerken hareket ede-
rek korkunç kazaye neden olmuş.  
Henüz sorgulanması gerçekleş-
meyen 16 yaşındaki sürücünün 
güneş yüzünden bir şey göreme-
diği iddia ediliyor. Anne Hülya ise 
komadan çıktıktan sonra yaptığı 

açıklamada, yaya geçidinden ge-
çerken ışığın yeşil olduğunu kesin 
bir ifadeyle söylemişti. Sanık 3 yı-
la kadar hapis cezasına çarptırıla-
bilir.  Polis, soruşturmayı sağlık-
lı bir şekilde sürdürebilmek için 
olay saatinde çevrede olan görgü 
tanıklarını arıyor. Bu arada kam-
yonun ait olduğu nakliyat firması-
nın, sanık sürücü için her ihtimale 
karşı seçkin bir avukat tuttuğu da 
gelen haberler arasında.

Türk ailesinin yaşadığı vahşet gibi kaza yasa boğdu

2 ölü, 1 ağır yaralı

Şirket bununla kalma-
dı, bir de internette 
kendisine www.halal-

gold.com adı ile bir tanıtım 
sayfası açtı. 
Başta Dubai olmak üze-
re petrol zengini körfez ül-
kelerinde fuarlara katılan 
şirketin tanıtım sitesinde 
şunları yazıyor: “Çok özel 
alkolsüz içecek harika ta-
dı ile helal standartla-
ra göre imal edilmiştir. 
Sarı-altın karışımı ren-
gi ve en kaliteli üzüm 
tadı ile bırakın ha-
yatınıza yeni bir ya-
şam, yeni bir tat gel-
sin. 

Sizi çok mutlu ede-
cek olan bu ürünün 
kendine has özel 
bir içecek olduğu-
nu görün.” Bunun 
üzerine Yeni Vatan 
Gazetes i ,  N.B.A 
GmbH isimli şirke-
tin Attersee merke-
zini arayarak Stefan 
Schuster adlı genç 
yöneticiye “İçkinin 
de helal’i olur mu” 
diye sordu. Schuster 
şunları ifade etti: 

“Oluyor. Bakın biz bu fik-
ri Avusturya’da geliştirdik. 

Patronumuzun birçok şirketi 
var. Bu içkide hiç alkol yok. 
Bu helal sertifikasını gidip 
Hamburg’da Islamisches 
Zentrum Hamburg e.V adlı 
dernekten Murat Yediz adlı 
kişiden aldık. Bu dernek bir 
ürünün helal olup olmadı-
ğını resmi olarak Alman 
devletinin ilgili kurum-
larından aldığı belge ile 
tescil ediyor. Alkolsüz 
şampanya ve köpüklü 
şaraba benzeyen içki-
miz helal sertifikasını 
almıştır.”

Schuster, “Bu serti-
fikayı internette say-
famızdan görebilirsi-
niz. Şu anda dağıtım 
şirketleri arıyoruz. 
Size de denemeniz 
için numune yolla-
yabiliriz. Bir şişe he-
lal içki 9 euro civa-
rında olacaktır” dedi. 
Ürünün tanıtım say-
fasının Almanca, 
İngilizce, Fransızca, 
Türkçe ve Arapça dil-
lerinde olması da dik-
kat çekti.

İslam`daki Helal işte böyle suistimal ediliyor

Avusturya’da Helal İçki

Ver parayı, al Helal Serti-
fikasını? İşte buyrun 
Yeni Vatan Gazetesi tüm 

belgeleri bir rezaletin anato-
misini ekte kamunun dikka-
tine sunuyor. Kimse kimse-
nin ne içtegine karışmasın 
ama kimsede kalkıp İslam 
adı altında ne olduğu be-
lirsiz dernek kurup uydu-
ruktan belgeler ile Kur`an`ı 
Ker`i`min lanetlediği Haramı 

Helal yapma iblislik oyunu-
na tepkisiz kalmamızı bekle-
mesin. Burada tamamen ca-
hil ve para kazanmak isteyen 
Avusturyalılara bu Helal ser-
tifikasını veren Hamburg`taki 
kuruma ve Avusturya`daki bu 
para kazanmak amacı ile dini 
ve imanı ticarete bulaştıran-
lara lanet olsun. Bu durum 
sessiz kalan İdris kılıkli dilsiz 
İblislere ise haram olsun. 

Size Bu helal 
BelgeSini veren
ne olSun?

Kimse kimsenin ne içtiğine karışma-
malı. Bu tartışmasız ve savunduğumuz 

bir kural olması gerekiyor. Ama bir 
Avusturyalı şirket İslam dininin en 

önemli kelimesini yani ‘Helal’i kulla-
nıp, hem de adının önünde İslam veya 

Müslüman adlı bir dernekten aldığı 
‘Helaldir’ sertifikası ile içki menusü 

gibix sunarsa bu biraz komik ve çirkin 
kaçmaz mı? Evet sonunda bu da oldu 

ve Avusturyalı bir şirket ‘Halal Gold‘ 
adı ile helal, yani haram olmayan içkiyi 

piyasaya sundu. 
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Entegrasyondan Sorumlu Müsteşar Kurz’tan bir yeni proje daha: 

İslam haritası işgüzarlığı!

Entegrasyondan sorumlu müs-
teşar,  www.islam-landkarte.
at adlı internet sitesinde 

İslam kurumlarını, camileri ve di-
ni mekânları haritada işaretleye-
rek oluşturduğu internet haritasını 
Avusturyalıların hizmetine sun-
maya başladı. Projenin mimarının, 
Diyanet İşlerine bağlı ATIB’ler ye-
rine, Viyana Üniversitesi’nde Din 
Pedagojisi Profesörü Ednan Aslan 
olduğu açıklandı. Projenin mad-
di desteği ise Avrupa Birliği’nden 
alınmış. Islam-landkarte.at adre-
sinde ayrıca, Milli Görüş’ün , Türk 
Federasyonu hakkında entegras-
yonu desteklemediklerini belir-
ten ve Türkiye’de, birisinin Milli 
Görüş diğerinin ise MHP adlı par-
tilerin Avusturya’da kolları bulun-
duğunu mealen anlatan iki sayfa-
lık Almanca metinler dikkat çekti. 
Fethullah Gülen’in cemaatine bağ-
lı okul ve diğer kurumların çok laik 
olduklarının,entegrasyona destek 
verdiklerinin belirtilmesinin yanın-
da, Zaman Gazetesi’nin Fethullah 
Grubu altında incelendiğini her-
kes bu sayfalara girerek okuya-
bilir. Avusturya’da Yahudilere, 
Budistlere ya da baska bir dine özel 
harita yok iken niye İslam Haritası 
olduğu merak konusu oldu.

kurz’un şeffaflık 
anlayışı Bu mu?

Müsteşar Kurz’un inisiyatifi ve 
Din Pedagojisi Profesörü Ednan 
Aslan yönetiminde Viyana 

Üniversitesi’nde oluşturulan ve 
internete koyulan haritada, işaret-
li olan yerler, Müslümanların bu-
lunduğu veya uğradığı, Müslüman 
toplumunu doğrudan ilgilendiren 
mekânlardan oluşuyor ve kapı 

numarasına kadar adresleri veril-
miş. Yaptığı açıklamada şeffaflık-
tan bahseden ve “İslam hakkında 
daha fazla bilgi sahibi olmalıyız” 
diye konuşan Kurz, “önyargıların 
yıkılması ve sorunların çözülme-
si” için çalışıldığını söyledi. Kurz, 
açıklamasına şöyle devam etti: 
“Gerçek şu ki; ülkemizde 500.000 
Müslüman yaşıyor, bunların yarısı 
Avusturyalı. Bu konuya dikkat et-
memiz gerekiyor. 

Bundan sonra arka bahçedeki pro-
vokatörler hakkında bir şey duyan 
birinin, korkmak ve endişe duy-
mak yerine, internette araştırıp, 
bu kurumlarla iletişime geçmesi 
gerekiyor.” Bu vesileyle, daha 2 
hafta önce temelleri atılan ‘diya-
log projesinin’ de ayrıntıları yavaş 
yavaş ortaya çıkmış oldu. 

Geçtiğimiz ayın sonunda buluşan İçişleri Bakanı Müsteşarı Sebastian Kurz ve İGGÖ 
Başkanı Fuat Sanaç’ın, yeni bir diyalog forumu (İslam Diyalog Forumu) kurma yönündeki 
projeleri basında geniş yer bulmuştu. Daha bu haber güncelliğini yitirmemişken, Kurz’un 

sunduğu yeni proje işgüzarlılığıyla duyanları şaşkına çevirdi. 

Haberini yanda verdiğimiz bu İslam 
Haritası projesi açıkça gösteriyor ki, 
Müslümanlara karşı   dengesiz  işgüzar-

lıklar hız kesmeden devam edizor. Bu sefer 
İslam uzmanları veya Avusturya Devleti’nin 
herhangi bir kurumunda maaşlı çalışan, de-
mokratik seçimler ile geldiği tartışmalı, tem-
silci sıfatı ile görev yapan Türkiye göçmenleri 
tarafından mı devam edecek ?

‘Diyalog’ adı sanki ‘bomba burada yok’  ve-
ya  ‘Taliban burada yok’ dercesine izinsiz bir 
şekilde Camii ve Cem evlerinin  adreslerini 
internete koymak, nasıl bir entegrasyon pro-
jesi olabilir? Bu adresleri internete koymadan 
önce bu Camii ve Cem 
evlerinden izin aldı-
nız mı? Niye bu proje 
Türkiye göçmenleri-
ne tanıtılmıyor? Bu 
gizli kapaklılık niye? 
Arayıp sorduğumuz 
bu İslam haritasın-
da adı ve adresi olan 
birçok Camii ve Cem 
evinin bu haritadan 
haberinin olmama-
sı tuhaf değil mi? Yabancılara ve özellikle 
Müslümanlara karşı bu kadar önyargının ol-
duğu bir ülkede, sözde ‘İslam ile diyalog’ için 
camii ve din merkezlerinin adresleri, interne-
te hedef olarak koyuluyor diyenler haksız mı?  
Peki, burada Milli Görüş, Türk Federasyonu, 
ATIB veya Aleviler’e ait veya başka dini mer-
kezler hakkında yazınların doğruluğunu kim 
kontrol edelecek? Bu siteyi yapan Viyana 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin doğrulu-
ğunu ve tarafsızlığını kim kontrol edecek? 
İşte www.islam-landkarte.at adresinden Milli 
Görüş, ATIB ve Türk Federesyonu hakkında 
internetten indirdigimiz herkese açık bilgiler 
aşağıda. Bunlar tarafsız mı? Bu bilgileri oku-
yan Avusturya basını veya her türlü kuruluş 
köşesinde Viyana Üniversitesi logosu olan 
yazılardan nasıl etkilenir? Hani sadece adres-
ler vardı? Ayrıca adreslerin altında PDF dö-
kümanı içinde sanki istibaharat masaları ve 
Avusturya basını için hazırlanmış bir analiz 

var.  Aşağıdaki bilgileri okuyan Avusturyalı di-
yaloğa önyargı ile başlamaz mı? Niye bu kavga 
ve sıkıntı çıkaracak yorumları topluma çok iyi 
bir proje gibi sunuluyor? Öte yandan şunu da 
düşünelim; Avusturya gibi çok uluslu, çok 
dilli, çok dinli ve hatta çok mezhepli bir geç-
mişe sahip (Habsburger) bir ülkede, “Juden-
Landkarte” (Yahudi Haritası)  diye ya da ben-
zeri bir şey yokken, neden “İslam Landkarte” 
adı altında bir garabete imza atılıyor? www.
islam-landkarte.at adresindeki haritada 
İslam merkezlerinin adeta okların hedefi ola-
rak gösterilmesine neden ihtiyaç duyulmuş? 
Böyle parlak bir fikre acaba Fuat Sanaç neden 
destek veriyor? Para, şan, şöhret için, kaş ya-

payım derken göz 
çıkararak, özellikle 
Türkiye göçmenle-
rinin hepsini potan-
siyel suçlu, nefret 
saçan provokatör, 
imam ve cemaati ola-
rak değerlendirmek 
hangi akla ve han-
gi güce hizmettir? 
Uyumdan sorumlu 
müsteşar ne demiş: 

“Eğer biri, nefret saçan imamlardan ve arka 
sokaklardaki camilerden korkar ve endişe du-
yarsa, gidip kendisi baksın ve araştırsın.” Vay 
be, sanki hayvanat bahçesindeyiz.. Bir insan, 
tüm Müslümanları bu kadar mı potansiyel 
suçlu olarak görüp ‘öcü’ muamelesi yapar? Bir 
insan – hatta üst düzey bir devlet memuru – 
nasıl olur da halkın vergileriyle böyle ayrımcı 
projelere imza atar, bir de ‘İslam ile diyalog’ 
adı altında önümüze getirir? 

Bir de üstüne tribünlere oynayarak; yangını 
asıl çıkaranlarla bir araya gelerek, “biz bu 
yangını söndürmeye çalışıyoruz” havaların-
da böyle bir safsatayı ortaya koyuyorlar. Açın 
okuyun bakalım Milli Görüş hakkında ne yazı-
yor? ATIB hakkında ne yazıyor? Biz, böyle sa-
kat ve önyargılı bir projeyi niye alkışalayalım? 
Siz milleti şaşkın, halkı aptal mı zannediyor-
sunuz? Bu kadar riyanın olduğu yerde dostluk 
olur mu ? Sevsinler böyle İslam diyaloğunu...

Sevsinler böyle İslam diyaloğunu!
Yahudi Haritası Hitler zamanında bile kimsenin aklına gelmemişti ama İslam Haritası
artık internette mevcut. İşgüzarlık mı yoksa kaş yapayım derken göz çıkarmanın 
daniskası mı?  Bu kadar karşılıklı riyanın, önyargının ve çıkar tartışmasının olduğu 
yerde gül mü biter yoksa kaktüs mü?  FPÖ Partisi kışkırtıyor diye, ÖVP Türkiye 
göçmenlerine kendi yapmak istediklerini İslam diyaloğu ile yaptırarak puan mı 
kazanacağını zannediyor? FPÖ`yü seçecekler yine seçer.

  İşgüzarlık 1: Milli Görüş hakkında İslam 
Haritasında bu bilgileri okuyanlar bu dernek 
mi yoksa Parti mi böyle bir derneğe nasıl 
Avusturya`da izin verilir diye düşünmez mi?

  İşgüzarlık 3: ATİB hakkında bu bilgileri okuy-
anlar Avusturya Devletinin içinde Türk Devletinin 
direk içinde olan bu derneğe nasıl izin verilir diye 
düşünmez mi?

  İşgüzarlık 2: Türk Federasyonu ve MHP Partisi 
hakkında İslam Haritasında bu bilgileri okuyanlar 
bu dernek mi yoksa Parti mi böyle bir derneğe 
nasıl Avusturya`da izin verilir diye düşünmez mi?



8 HABER Yenİ VATAn • SAYI 131 • Şubat 2012 9Şubat 2012 • SAYI 131 • Yenİ VATAn HABER

Kısa adı “3” (“Drei”) olan 
Hutchison 3G Austria ad-
lı  telefon şirketi,  ken-

disinden daha büyük bir şir-
ket olan Orange’ı satın alıyor. 
Avusturya’nın en önemli cep te-
lefonu operatörlerinden biri olan 
Orange için biçilen fiyat ise 1,3 
milyar Euro. Ayrıca Orange’ın 
kardeş şirketi olan Yesss!’in, şir-
ketin yayın hakları ve frekansının 
da 390 milyon Euro’ya satılması 
gündemde. 

orange’ın SaTılmaSı müşTerileri 
eTkilemeyecek

Ancak yapılan mutabakat sadece 
bir ön anlaşma niteliği taşıyor, ya-
ni Orange müşterilerine bir etkisi 
yok. Satışın tam anlamıyla gerçek-
leşmesi için ilk önce Avusturya’da 
Devlet Rekabet Kurulu ve AB ta-
rafından onaylanması gerekiyor. 
Bu kurumlar da şirketlerden ek 
şart talebinde bulunabilirler. Bu 
durum sürecin daha da uzayabi-
leceği anlamına geliyor. Yani el 
değiştirmenin yazdan önce ger-
çekleşmesi pek de mümkün gö-
zükmüyor.

işTe orange müşTerilerinin me-
rak eTTikleri ve DikkaT eDilmeSi 

gereken nokTalar:

Numara: Kullanılan numara her 
şekilde değişmeden aynı kalabi-
lecek.

Tarife: Şirketin resmi olarak el de-
ğiştirmesine kadar hiçbir şekilde 
değişmeyecek. “3” şirketi, bu ta-
rihten sonra ise yürürlükte olan 
anlaşmalara (“Vertragshandy”) 
yine dokunulmayacağını söyledi. 
Uzmanlar da herhangi bir fiyat ar-
tışı olacağına ihtimal vermiyor. 

Şebeke: Uzmanlar şirketin el de-
ğiştirmesine kadar yine şebeke ko-
nusunda da her şeyin aynı kalaca-
ğını düşünüyorlar. Daha sonra ise 
ağ kapsaması (telefonun çektiği 
yerler) konusunda düzelme ve ge-
lişme yaşanması bekleniyor. 

Anlaşmayı iptal etme: Oran-
ge’da anlaşması olan ve “3” şir-
ketini istemeyenlerin, anlaşma-

larını geçerli Orange kurallarına 
göre feshetme hakları bulunacak. 
Ancak bu, şirketin el değiştirme-
sinden önce yapılamayacak. 

Bu tarihten sonra da anlaşmanın 
değişmesi durumunda, feshetme 
hakkı saklı tutulacak. Bunun için 
de aynı şekilde eski Orange şartla-
rı geçerli olacak. 

Orange markası yok mu olacak?

2011 yılında Türkiye’den 
Viyana’ya gelen turist sa-
yısında da yüksek bir ar-

tış olduğu gözlerden kaçmıyor; 
2010 yılına oranla geçen sene % 
32 daha fazla turist ağırlayan şe-
hir, Türkiye’den toplamda 49.000 
kişi tarafından ziyaret edildi. 
2011’de en yüksek seviyesine ula-
şan otellerde geceleme sayısı ise 
103.000 oldu.  Viyana’nın son yıl-

larda Türk turistler için gözde ta-
til mekânlarından biri haline gel-
diğini gösteren bu istatistik de, 
Türkiye’nin bir ümit pazarı olmak-
tan çıkıp, oturmuş bir pazar ola-
rak görülmesine neden oldu. 

Başkent Viyana’ya alışılmış ol-
duğu gibi bu yıl da en fazla tu-
rist komşu Almanya’dan geldi. 
Bu ülkeden gelenlerin gecele-

me sayısı 2.381.000 ile yine rekor 
kırdı.  Kurumun turizm müdürü 
Norbert Kettner, konu hakkında 
yaptığı açıklamada şunları söy-
ledi: “WienTourismus bu yıl pa-
zarlama amacıyla 23 ülkede top-
lamda yaklaşık 14 milyon euro 
yatırım yapıyor. Bu da 2011 yılın-
da Viyana’nın gecelemeden el-
de ettiği gelirin % 86’sına teka-
bül ediyor. 

viyana turizmi yükselişte
“Viyana – şimdi ya da hiçbir zaman”

Viyana Turizm Organizasyonu (“Wiener Tourismusverband, 
WienTourismus”), bu sloganla 2012 yılı için ciddi bir turist artışı hedefli-
yor. 2012 yılı pazarlama bütçesini 14 milyon euro olarak belirleyen resmi 
turizm kurumu, 23 ülkeye yayılacak bir kampanya yürütmeyi amaçlıyor. 

12 ülkede aktif olan Avusturya Havayolları’nın (“Austrian Airlines”) da 
büyük destek sağladığı şehir turizmi için televizyon reklamları, internet 
ve sosyal medya kampanyaları, uluslararası platformlardaki tanıtımlar 
gibi yollarla Viyana tanıtılıyor ve Avusturya seyahat endüstrisi gelişiyor. 

Avusturya Hava Yolları 
Yönetim Kurulu Başkanı, 
“Avusturya Hava Yollarının  

‘Avrupa’ya gidiş dönüş 99 Euro’, 
diye yapılan reklamlarında görül-
düğü gibi; her yöne gidiş- dönüş fi-
yatları düşerken, İstanbul- Viyana 
veya Ankara-Viyana gidiş- dönüş 
fiyatları, neden bu kadar pahalı ve 
fiyatlarda hiç düşme olmuyor?”, 
diye yönelttiğimiz sorumuzu “Bu 
doğru olamaz.” diye yanıtladı.   
Kendisine, Avusturya’da takribi 
283 bin Türkiye göçmenin yaşadı-
ğını ve İstanbul veya Ankara yönü-

ne uçan uçaklarda doluluk oranı-
nın aşağı yukarı bilindiğini ve bazı 
aylarda uçmak için uçak bile bula-
namadığını; ama yine de fiyatların 
yaza doğru astronomik bir şekil-
de yükseldiğini ve çocuklu Türkiye 
göçmenleri için uçakla Türkiye zi-
yaretinin çok pahalı olduğunu ve 

bu nedenle bazı vatandaşlarımı-
zın, kara yoluyla gitmeyi seçmek 
zorunda kaldıklarını ve bu sebeple 
kazaların arttığını belirttik. 

Daha sonra da “Acaba uçak bilet 
fiyatları düşecek mi?”,  diye sor-
duk. Avusturya Hava Yolları  Genel 

Müdürü Andreas Bierwirth şaş-
kınlıkla birazda hafife alır gibi bi-
zim değerlendirmemizi ve sorumu-
zu dinledikten sonra “Bakacağım 
öyle değildir” dedi. Buradan tüm 
okuyucularımızın şikâyeti olan, 
Viyana-İstanbul veya Viyana- 
Ankara veya başka güzergâh fiyat-
larının yıllardır niye aynı şekilde 
yüksek fiyatlarda kaldığını merak 
ettiklerini ve fiyatların düşürülme-
si için adım atılmasını bekledikle-
rini; hem Türk Hava Yollarına hem 
Avusturya Hava Yolları yetkilileri-
ne iletmekte yarar var.   Yeni Vatan 
Gazetesi olarak, okuyucularımızın 
şikâyet ve sıkıntılarını, ilgili kurum 
ve kuruluşlara iletmeyi bir görev 
kabul ederiz. Ayrıca ilettiğimiz bu 
sıkıntıların çözümü için kurum ve 
kuruluşlar tarafından atılacak her 
adımın yakından takipçisi olaca-
ğımızı, kamuoyuna ve yetkililere 
açıklamak isteriz.

Uçak Biletleri, niye bu kadar pahalı Austrian Airlines?

99 Euro gidiş geliş Avrupa imiş, peki Türkiye kaç para? 

  Austrian Airlines CEO, 
Andreas Bierwirth
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analiz/yorum 
Birol Kılıç

Viyana-İbrahim Beyazıt adlı 
Viyana`da yıllardır anahtar-
cılık sektöründe esnaf olarak 

çalışan Hataylı bir girişimci, “SPÖ 
Viyana Ticaret Derneğinde,300 ci-
varında üyesi olduğu iddia edi-
len Türkiye göçmenleri masasının 
başkanlığına seçilmek için üyele-
ri arasında propaganda yapara-
ken “der Standard” adlı gazete bu 
durumu değişik bir haberle okur-
larına duyurdu. Der Standard’ın 
okuyucularına, İbrahim Beyazıt’ı 
tanıtırken attığı başlık bu sözle-
rin gerçekten söylenmesi nede-
ni açısından doğru; ama Türkiye 
göçmenleri açısından bir tuhaf: 
“(‘İbrahim’ )Sen, Türklerin Jörg 
Haider’isin.” 

Avusturyalı okuyucular, 1990 yıl-
larında “FPÖ” ve “ÖVP” koalis-
yon hükümetinin Avusturya’da 
yaşanan rüşvet, ahlaksızlık ve 
yabancı düşmanlığı ve şu anda 
Avusturya’da Türkiye göçmen-
lerinin çalışma müsaadesi, sos-
yal haklar, aile birleşimi, vatan-
daşlık ve çocuklarının çektiği 
çilelerin çoğunun beyin takım-
lığını yapmış, özel hayatı üzeri-
ne yazılan ve söylenenlerin he-
nüz hafızalarımızda olan Haider’e  
benzemenin ne getirisi olduğu-
nu hâlâ anlamış değiller. İşte 

Österreich Gazetesinin üç gün ön-
ce 15.Şubat.2012’de attığı man-
şet: “İşte Haider’in BZÖ’si rüşve-
ti böyle almış...” NEWS, FORMAT, 
FALTER başta olmak üzere der 
Standard ve Die Presse Gazeteleri 
Haider’in ölmeden önce FPM da-
ha sonra BZÖ Partisi liderliğinde 
yaptığı her türlü ahlaksızlık, edep-
sizlik, ırkçılık ve özellikle Türkiye 
göçmenlerine karşı haberleri ile 
hala çalkalanıyor. Öbür taraftan 
İbrahim Beyazıt adlı esnafın, hem 
“SPÖ” Partisinde siyaset yapma-
sı; ama “SPÖ” ye ölene kadar ade-
ta küfür eden, iftita atan ve şu an-
da ki “FPÖ” nün temellerini atan 
Haider için aynı haberde şunları 
söylemesi dikkat çekti: ‘“Haider, 
yanlış partide olmasına rağmen, 
Avusturya’nın en iyi siyasetçile-
rinden biriydi.” Vatandaş, şu an-
da Avusturya’da hâlâ devam eden 

banka soygunları başta olmak rüş-
vet ve her türlü rezilliğin mimarı 
olduğu ispatlanan Haider’in, ya-
bancı düşmanlığı dâhil yaptık-

larını hesaba katarsak İbrahim 
Beyazıt’ın, bu sözleri niye söyledi-
ğini, ağzından çıkanı kulaklarının 
duyup duymadığını ve hangi ama-
ca hizmet etmek istediğini doğru-
su merak ediyor. Peki, İbrahim 
Beyazıt’ı SPÖ Wirtschaftverband 
adlı SPÖ’nün Ticari Derneğinde 

destekleyen Türkiye 
göçmeni esnaf ve-
ya memur olarak ça-
lışan çekirdek grub 
bu konuda ne diyor?  
Haider Avusturya’nın 
en iyi siyasetçilerin-
den biri mi yokda şu 
anda ayyuka çıkmış 
Avusturya’da ki en bü-
yük yolsuzlukların, 
rüşvetçiliğin ve milli-

yetçilik yaparak vatan nasıl soyulu-
run daniskasının  değil mi? Biz bu 
güne kadar okuyucularımıza FPÖ 
ve Haider’in Türkiye göçmenlerine 

yaptığı pislikleri haber ve analizler 
ile duyururken yalan mı söyledik 
acaba? Peki bu haberi okuyan Der 
Standard Gazetesi gibi Haider’in 
tüm pisliklerini ortaya çıkarmış li-
beral sol bir gazetenin okuyucuları 
Türkiye göçmenleri ve özellikle on-
ları temsil edecek insanlar ve ede-
cekler hakkında bu haberi okuyu-
cunca ne düşünür? Bu kendisi ve 
toplumunu ve dinini aşağılayan, 
küfür edenlere karşı  büyük sem-
patinin psikoloji ve sosyoloji bi-
limlerinde adı nedir? Türkiye göç-
menlerinin SPÖ’de veya ÖVP’de 
temsilciliğine soyunan ve soyuna-
cak Türkiye göçmenleri ya yukarı 
tükürseniz bıyık yada aşağı tükür-
seniz sakkal arasında bir tuhaf-
lar diyen kem sözlülelere karşı biz 
şimdi ne cevab vereceğiz? Özellikle  
Türkiye göçmenlerine kapısını siya-
set yapmak için sonuna kadar açan 
SPÖ Partisi bunu hak ediyor mu? 

İmamların Avusturya’da eğitil-
melerinin hedeflendiği bu ça-
lışmada, Avusturya’da görev 

yapan imamların eğitimlerini baş-
ka ülkelerde aldıklarına dikkat çe-
kildi. Sebastian Kurz konu hakkın-
da şu açıklamalarda bulundu: “Şu 
anda imamlar yurtdışında eğitim 
alıp burada çalışıyorlar. Bu süreç-
te çoğunlukla Türkiye devletinin 
talimatlarına bağlı olarak yetişti-
rilmiş oluyorlar. Dolayısıyla ülke-
mizi tanımıyorlar ve Almanca bil-
miyorlar. Bu yüzden Avusturya’da 
imamların eğitilmesine ihtiyacı-
mız var.” Fuat Sanaç da bu talebi 
desteklediğini belirtirken; “6 aydır 
Müsteşarlık’la bu konu üzerinde 
çalışıyoruz” diye konuştu. Diğer 
yandan Österreich gazetesinde ya-
yımlanan haberde, Fuat Sanaç’ın 
“Tüm Müslümanların başkanı” 
olarak tanıtılması da dikkat çekti. 

Buna Yeşiller Partisi’nin uyumdan 
sorumlu Avusturya Parlementosu 
Milletvekili Alev Korun tepki gös-
tererek: ‘Fuat Sanaç’ın başkanlı-
ğını yaptığı IGGÖ adlı Avusturya 
İslam Cemiyeti sazıları 600 bine 
yaklaşan Avusturya’da yaşayan 
Müslümanları temsil etmedikle-
ri kendi beyanlarından açıktır. 
IGGÖ seçimlerine katılım 30 bin 
civarında idi. Bu sayı nerede 500 
bin veya 600 bin Müslüman nere-

de. Yüzbinlerce inançlı Müslüman 
veya liberal Müslüman IGGÖ’e 
üye değil. IGGÖ başkanı nasıl tüm 
Müslümanları tek ses olarak tem-
sil edebilir? Burada büyük bir so-

run var. Biz başından uyarıyoruz.  
Burada ÖVP’li Sebastian Kurz’un 
kurnazlığı mı, tribünlere şov yap-
mak istemesi mi yoksa saflığı mı 
yatıyor" dedi. Avusturya Devleti ta-

rafından tanınan 
Avusturya Alevi 
İslam Cemiyeti tem-
silcileri ise kendile-
rinin ‘İslam Diyalog 
Forumuna’ davet 
edilmediği ve bu-
nun için çeşitli if-
tira ve lobilerin ya-
pıldığı konusunda 
şikayette bulundu-
lar. Kısa adı IGGÖ 
olan Avusturya es-
ki İslam Cemiyei 
Başkanı Anas Sch-
akfeh yeni başka-
nın yanında IGGÖ 
meclis sorumlu-
su olarak oturdu-
gu Fuat Sanaç ile 
geçtiğimiz yıllar-
da yaptıkları basın 
toplantısında biz-
zat Türkiye’de bi-
le nefretle ile tepki 
gösterilen ‘Aleviler 
Müslüman değil-
dir’ sözünü ederek 
tüm Avusturya’da  
Türkiye’den göç 
eden Müslümanlar 

arasına fitne, fesat, düşmanlık  ve 
kavgalara gebe bir ortam bırak-
dığı iddia ediliyor.  Eski başkan  
IGGÖ başkanlığı sırasında Anas 
Schakfeh Vahabi  İslam anlayışının 
hüküm sürdüğü Suudi Arabistan 
Büyükelçiliği’nde görevli olduğu-
nu saklamamıştı. 

Avusturya’da sade vatandaşlar ile 
konuşan Yeni Vatan Gazetesi bir-
çok vatandaşın IGGÖ üye olmadı-
ğı ve IGGÖ’nün kimi temsil ettiği-
ni bilmediklerini ve bu anlamda şu 
soruları soruyor. 

Bu ÖVP’li Seabastian Kurz’un or-
taya attığı ‘İslam ile dialog’ kimin-
le dialog yapacak ve kimleri tem-
sil edecek? Niye çok seslilik yerine 
tek sesli anti-demokratik bir diYa-
log projesini iş olsun torba dolsun 
diye Sebastian Kurz ortaya atmış? 

Burada diyalog adı altında din si-
yasete alet edilmiyor mu? Peki 
bu dialogla farklı mezhepler ni-
ye temsil edilmiyor? Avusturya’da 
Hıristiyanlar ile dialog adı altın-
da sadece Hıristiyan Katolikler 
ile dialog yapılabilir mi? Peki, o 
zaman Hıristiyan Protestanlar ve 
Ortodokslar ve diğerlerine ayrım-
cılık yapılmış olmaz mı? Kısaca 
balık baştan kokmaya başlama-
dı mı? 

Vatandaş İç İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sebastian Kurz’a soruyor:  

"İslam Diyalog Forumu" kimleri temsil ediyor? 
‘Balık baştan kokmaya başladı mı?’

Viyana - İçişleri Bakanlığı ve 
İGGÖ’nün bir süredir ortak bir 
proje üzerinde çalıştıkları ortaya 
çıktı. “İslam Diyalog Forumu” adlı 
kapsamlı proje için kolları sıvayan 
Entegrasyondan Sorumlu Müsteşar 
Sebastian Kurz ve İGGÖ Başkanı 
Fuat Sanaç’ın bir süredir temas 
halinde oldukları açıklandı.

SPÖ Partisi bunu hak ediyor mu?
SPÖ’lü İbrahim Beyazıt:“Haider, yanlış partide olmasına rağmen, Avusturya’nın en iyi siyasetçilerinden biriydi!”

"Sen, Türklerin Jörg 
Haider’isin"

Foto: robert newald / derstandard.at

viyana –Normalde 5. çay-
dan sonrasında sıkıntılı so-
nuçlar doğabilir. Karın ağrı-
sı, kalp çarpması ve daha sık 
tuvalete gitmeler bu sonuç-
lardan bazıları.” Ancak bun-
ların hiçbiri İbrahim Beyazıt 
için geçerli değil. Seçim kam-
panyası kapsamındaki gezile-
rinde, günde 15-20 bardak çay 
içmesini gülerek anlatıyor, 
Beyazıt. Kurulu taşıyan oto-
büsün şoförü, Beyazıt’a dö-

nerek: “Sen, Türklerin Jörg 
Haider’isin!” diye sesleniyor 
- Otobüs şoförü, 1989’da ül-
ke çapındaki seçim kampan-
yasında Haider’in de şoför-
lüğünü yapmıştı.- Beyazıt, 
bunu iltifat olarak kabul edi-
yor ve şunu ekliyor: “Haider, 
yanlış partide olmasına rağ-
men, Avusturya’nın en iyi si-
yasetçilerinden biriydi.”(Julia 
Herrnböck, DER STANDARD, 
Printausgabe, 20.01.2012)’ 

Haberin bire bir tercümesi: 
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caktır. Çünkü Avusturya’da ge-
nelde tüm Müslümanları, özelde 
ise tüm Türkiye göçmenlerini top-
tan bir tehlike ve kötü olarak gö-
ren kişi, kurum, kuruluş ve siyasi 
organizasyonlar yakınlarında bir  
cami olduğunu görüp bu önyargı-

larından vazgeçecek filan değiller. 
Kısaca Kurz'un bu projeyle yaptı-
ğı göz boyamak ve hepimizin öde-
diği vergilerle, özelde Avusturyalı 
Müslümanlarla ve genelde tüm 
Avusturya ile  adeta  alay etmektir. 

Yeni Vatan Gazetesi: ÖVP gibi 
ciddi bir Devlet Partisi nasıl böyle 
hatalar yapar? Islam ile diyalog 
adı altında tanıtılan proje hak-
kında düşünceleriniz nedir? 

Alev Korun: ÖVP, ne yazık ki 25 
yıldır hep iktidarın içinde oldu-
ğu için, kendisini devlet sanma-
ya ve astığı astık, kestiği kestik 
düşüncesine sahip olmaya başla-
mıştır. Geilo-mobil ile ortaya çı-
kan; İçişleri Bakanlığı’na bağlı 
ÖVP’li Uyumdan Sorumlu Bakan 
Sekreteri Sebastian Kurz’un; 
sadece, kısa adı “IGGÖ” olan 
“Avusturya İslam Cemiyeti” 
ile diyalog kurması, doğru de-

ğil. “IGGÖ” Avusturya’da 500 
bin kadar Müslüman’ı değil,  se-
çime katılmış olan   30 bin kişi-
yi temsil ediyor. Diyalog dediğin 
toplumun değişik ve birçok ke-
simiyle yapılmalıdır; diyalog, yal-
nızca yüzde onun altında bir  gru-

bu temsil eden “IGGÖ” 
ile yapılmaz.   Türkiye 
göçmenleri ve Avusturya 
Müslümanları bunu öğ-
rendikçe rahatsızlıkla-
rını dile getirecekler-
dir. Bu durumu bizlerin 
duyurmasına rağmen; 
ÖVP, gelecekte sorunla-
rın çıkacağını bile bile 
laubalice, kendini dev-
let zanneden bir man-
tık ve ruh hali ile hareket 
ediyor. Böyle bir “uyum” 
ve “diyalog” politika-
sı uygulayarak başarılı 
olunamaz.”Biz uyarıyo-
ruz!” Uyarmadılar, de-
mesinler.

Yeni Vatan Gazetesi: ÖVP li-
deri  Spindelegger ’e Avus-
turyaParlamentosu’nda, Suudi 
Arabistan Kralı adına kurulan 
“İslam ile Diyalog” adlı kuruluş 
hakkında yöneltilen soruların 
cevabını alabildiniz mi? 

Alev Korun:  Avusturya Dışişleri 
Bakanı Spindelegger’in, Suudi 
Arabistan Kralı’nın adını taşı-
yan ve diplomatik dokunulmaz-
lık verilmesinde başrol oyna-
dığı sözde “Diyalog Merkezi” 
ile ilgili Yeşiller Grubu adına 
Avusturya Parlamentosu’nda 
kendisine cevaplaması için sor-
duğum soru önergelerine cevap 
vermemesi laubali bir tutumdur. 
Avusturya Parlamentosu’nda 
milletvekillerin soru önergele-
rine bakanlar cevap vermek zo-
rundalar. Hele hele böyle vah-
habi bir İslam anlayışını, sanki 
tüm dünyadaki Müslümanların 

temsilcisi gibi gösterip, “diyalog” 
olarak Viyana’da bir merkez ku-
rulmasına Dışişleri Bakanlığı biz-
zat ön ayak olmuş iken. Durum 
Türkiye göçmenleri ve Avusturya 
Müslümanları açısından vahim-
dir. Avusturya yönetiminin, ülke-
si içinde farklı inançtakilere zul-
meden Suudi Arabistan’la ortak 
bir “Dinler Arası Diyalog Merkezi” 
kurmak için görüşüyor olması 
yeterince üzücü. Bizim sabrımı-
zı taşıransa, yetkili olan Dışişleri 
Bakanı Spindelegger’in, Yeşillerin 
soru önergesine verdiği yanıtta; 
hiçbir kritik soruyu cevaplama-
mış ve Suudi Arabistan’daki din 
özgürlüğü ve temel haklar konu-
larına hiç değinmemiş olmasıdır. 
Suudi Vahhabilik, İslam’ın en sert 

ve baskıcı   yorumlarından biri. 
Yapılan bu hesapla         Vahhabilik, 
Viyana’da – ve dolayı sıyla 
Avrupa’da – bir platforma sahip 
olacak; bu şekilde Avusturya dev-
leti tarafından da dünyadaki 1,5 
milyar Müslüman’ın resmi temsil-
cisi olarak kabul edilmiş olacak. 

Bu durum, Dışişleri Bakanı’nın 
Parlamento’da açıklayıp hesap 
vermesi gereken korkunç bir du-
rumdur ve kendisi bu açıklama-
dan kaçmış ve meclise gelme-
miştir.    

Yeni Vatan Gazetesini ziyaret 
eden Milletvekili Alev Korun 
sorularımızı şöyle cevapladı: 

Yeni Vatan Gazetesi: Avusturya 
İçişleri  B akanlı  Uyum ve 
Entegrasyon   Müsteşarı Sayın 
Sebastian Kurz'un “İslam ha-
ritası” adı altında Viyana'daki  
tüm camileri gösteren bir hari-
tayı basına tanıtması konusun-
da ne düşünüyorsunuz?

Alev Korun:   Sayın Kurz’un bu 
projeyi   “uyum” projesi olarak 
göstermesi kötü bir şakaya ben-
ziyor.   Müslümanlara karşı ön-
yargıları körükleyen ve güçlendi-
ren, kendi partisi ÖVP'nin önde 
gelen kişileridir. Hatırlanırsa  es-
ki İçişleri ve şimdi Maliye Bakanı 
olan Sayın Maria Fekter, geçen 

yıl İslam'da tolerans sıfırdır!” di-
ye bir iddiada bulunmuştu.  ÖVP 
Çiftçiler Birliği eski Bakanı ve 
hâlâ ÖVP Milletvekili Grillitsch 
ise Müslümanların zekâsının ge-
nel olarak düşük olduğunu iddia 
eden ırkçı Alman yazar Sarrazin'i 

bizzat Avusturya'ya davet edip 
bir konuşma yaptırmıştı. Bir yan-
da ÖVP’nin bütün bu önyargı ve 
nefret körüklemeleri yapılırken, 
öte yandan Sayın  Kurz, camile-
rin nerede olduğunu belirten bir 
haritayla sözde ön yargılara  kar-

şı savaşıyor.Bu 
“ w w w. i s l a m -
landkar te .at” 
internet sayfası 
camilere saldır-
mak isteyenlerin 
işine gelen bir 
“harita” olacak-
tır. Uyarıyorum! 
Faydası ne ola-
cak? Ön yargıla-
ra karşı bir yararı 
olacağı düşünül-
mesin; hiç bir 
yararı olamaya-

Yeşiller Partisi’nin 
Avusturya 

Parlamentosu’nda güçlü 
milletvekili Alev Korun  
Yeni Vatan Gazetesini 

ziyaret ederek gündem 
hakkında sorularımı-

zı cevapladı. Korun, 
bir süre önce www.
islam-landkarte.at 

ismi ile Avusturya’daki 
tüm camilerin adres-
lerinin Uyum Bakanı 

Sebastian Kurz’un 
desteğiyle internet 

ortamına verilmesini, 
kötü bir şaka olarak 

tanımlıyor. Korun, soru-
larımızı cevaplarken, 

‘‘Avusturya’da genelde 
tüm Müslümanları, 

özelde ise tüm Türkiye 
göçmenlerini toptan bir 

tehlike ve kötü olarak 
gören kişi, kurum, kuru-

luş ve siyasi organizas-
yonlar; yakınlarında bir  

cami olduğunu görüp, 
bu önyargılarından 

vazgeçecek filan değil-
ler. Kısacası, Kurz'un 

bu projeyle yaptığı; göz 
boyamak ve hepimi-

zin ödediği vergilerle, 
özelde Avusturyalı 
Müslümanlarla ve 

genelde tüm Avusturya 
ile  adeta  alay 
etmektir” dedi.

Alev Korun ‘‘Herkes „Uyu-
mdan“ söz Ediyor, Peki 
B i z i m  Ic i n  „Uy u m“ 

(„Entegrasyon“) nedir başlığı 
ile  23 Şubat tarihinde Viyana’da 

Etap Restaurantında vatandaş 
ile buluşmak istediğini ifade 
ederek herkesi toplantıya davet 
etti.  wistiyoruz.  Toplantımız ko-
nuyla ilgilenen herkese açıktır‘‘ 

23 Şubat’da 
vatandaş ile buluşma

Korun: 
“Bu, internette İslam haritası 

kötü bir şaka gibi!”  

Birol Kılıç

Alev Korun 
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Viyana- Hayvanları Koruma 
Merkezi ,  2013  yı l ında 
Breitenleer caddesinde ku-

rulmuş olacak. 2015 yılına kadar 
ise yeni bir “TierQuartier” proje-
si hayata geçirilecek: 150’den fazla 
sahipsiz köpek, 300 civarında ke-
di ve tavşan gibi küçük hayvanlar, 
bu yeni hayvan merkezinde bakım 
hizmeti alabilicek. Hayvanları ko-
rumadan sorumlu Belediye Meclis 
Üyesi Ulli Sima, yaptığı açıklama-
da şöyle konuştu: “Viyana Belediye 

Başkanılığı yasalar önünde, sahip-
siz hayvanlara bakmakla yükümlü-
dür, biz de bundan böyle bu konu-
ya yoğunlaşacağız ve Viyana’daki 
hayvan bakımının kendi ayakları 
üzerinde durabilmesini sağlayaca-
ğız. Hayvanları Koruma Derneği’yle 
beraber, Avrupa’nın en modern 
hayvanları koruma merkezlerinden 
birini finanse ediyoruz.” Yeni yapı-
lacak binanın masrafları yaklaşık 
15 milyon euro civarında; bu para-
nın 10 milyonu Viyana Belediyesi 

tarafından ödenir-
ken, geri kalan kıs-
mı ise Hayvanları 
Koruma Derneği 
tarafından karşı-
lanacak. Burada 
Türkiye göçmen-
lerine de küçük 
de olsa destek ver-
mek görevi dü-
şüyor. 30 hektar-
lık alanın içinde 
“TierQuartier” dı-
şında köpek eği-
tim merkezi de bu-
lunuyor. Sima bu 

konuda, aileleri de teşvik etmek 
için uğraştıklarını ve onlara hay-
vanlara bakma şansı tanıdıklarını, 
hatta hayvanı olmayanların bu fır-
satla birçok hayvanla iç içe kalma-
larını sağladıklarını açıkladı. 

Viyana Hayvanları  Koruma 
Birliği  (WTF), birlikte çalıştığı 
Viyana Belediyesi’ne inşaat için 
Vösendorf’ta 30.000 m2’lik bir yer 
önerdi. Viyana Hayvanları Koruma 
Derneği’ne bağışta bulunmak is-
terseniz hesap numarasına adını-
zı, soyadınızı ve mutlaka adresini-
zi yazmayı unutmayın.

Baustein Spenen-Aktion
BAWAG, BLZ: 14000
Konto Nr.:07210039672
www.tierquartier.at 

"TierQuartier" destek bekliyor

Viyana Belediyesi, Hayvanları Koruma Derneği’yle 
ortaklaşa olarak bir hayvanları koruma merkezi 
kurdu. Bu şekilde sahipsiz hayvanlara en iyi şekilde 
bakılması hedefleniyor. Türkiye göçmenleri arasın-
da son yıllarda özellikle kedi, köpek başta olmak 
üzere çeşitli evcil hayvanların bir aile dostu olarak 
çoğalması uzmanların dikkatini çekiyor. Türkiye 
göçmenleri iddia ediliği gibi hayvan düşmanı değil 
tam tersine en büyük dostları. Türkiye’de her evin 
veya her mahallenin sevdiği bir kedisi, köpeği yok 
mu? Bir kiremet parası vererek siz de bu kimsesiz 
hayvanların barınacağı yer için küçük bir destek 
verebilirsiniz. 
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İşte Şehzade Mustafa’nın Yeniçere Ordusu karşı-
sında Kılıç merasiminde edilen dua biçiminde sıra 

ile sözleri: Bu merasim internetten izlenebilir: 

Şehzade Mustafa: 
Bismişah Allah Allah  Hü

Yolum yolunuz
Kulum kulunuz
Dolum dolunuz
Dinim dininiz

Başım yolunuzda
Canım uğrunuzda

Malım törenide kurban olsun
Dilim tercüman

Tuz, su ekmek gördüm
Yoldan ayrılırsam

Tuttuğum  Kılıç boynuma doğransın 
Mürdüm

Gerçekler demine Pir gayretine ya Ali Hü

Yeniçere Ocağı Başı:
Ey muaviye ümmeti

Ey düşman-ı Muhammedi
Siz küfrani

Biz  Şükrani
Siz bir taraf
Biz bir taraf

Sultan Süleyman:
Gök girsün

Kızıl  çıksun

Şehzade Mustafa:
Kendi kılıcımla doğranayım

Yer gibi kerteleneyim
Toprak gibi savrulayım

Bismişah Allah Allah Hü
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Yeniçeri Ordusunun bir numarası olmadan önce kılıç kuşanma merasimde yapı-

lan Yeniçeri Alevi Bektaşi Duası seyircilerin olumlu anlamda dikkatinden kaçmadı. Sunniler ve Aleviler 
arasına ayrılık ve gayrılık sokmaya çalışanlara ibret olsun diye burada bu niyazı yayınlıyarak kimsenin 
Müslüman olup olmadığına karar verme yetkisinin dünyada hiçbir kişi, kurum ve kuruluşta olmadığını 
burada belge ile göstermek amacı ile bu sahneleri seyredemeyen veya bu sözleri okumak isteyenlerin 

dikkatine sunuyoruz. 

Başsağlığı
Viyana’ya 1973 yılında göç ederek Avusturya’da yıllarca alnının 
teri ile çalışıp birçok alanda büyük emekler vermiş, dürüstlüğü, 

yardımseverliği, erdemliliği ile,  sözü ve özü bir olan bir kişi
 olarak topluma her daim örnek olmuş

Şah İsmail Kamil Tolunay
Temsilcilerimizin tanışmak ile şeref duyduğu sevgili okuyucumuzun elim bir 

tramvay kazası sonucu vefatını derin bir üzüntü ile öğrendik. 
Kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet niyaz eder, geride bıraktığı ailesine, 
akrabalarına, dostlarına ve sevdiklerine sabır ve uzun ömürler dileriz.

YENİ VATAN GAZETESİ 

Bismişah Allah
Hakk’a yürüyen Can için Rahman niyazı

 Ey şanı yüce Mevlamız,  Rabbimiz  ya Allah senin kudretin sonsuzdur. Sen mürüvvet- 
kanısın, tüm âlemleri yaratan sensin. Cümle canlar nihayetinde sana döneceklerdir 
ve şefaat kani olan sensin.  Dosdoğru yoldan ayırmacak yalnız senden yardım dile-
necek güç sensin. Yönünü sana dönmüş, sana gelen bu canın  kusurlarını bağışla, ru-
hunu  şad eyle. Bütün Peygamberlerin hakkı için, gönderdiğin bütün nebilerin hakkı 
için, Ali’yel Murtaza hakkı için, bol olan rahmetin için, gizli ve açık her şeyi bilen yüce 
Allah, gani olan rahmetini sana yürüyen candan esirgeme, mekânını cennet eyle, ru-
hunu şad eyle. On iki İmamlar hakkı için, 17 Kemerbestler hakkı için, kırklar hakkı için, 
Muhammed Mustafa Hakkı için, Ehl-i Beyt’e ikrar verenler için, göçüp sana gelen canı-
mızın kusur ve eksikliklerini bağışla. Ruhunu sonsuz  nurunla aydınlatmasına müsaa-
de et. Günahlarını af et. İnsanların akıbeti Hakk’a yürümektir. Seni zikreden Âdemler 
ve dervişler hakkı için, sana gönül veren Âşıklar hakkı için, isminin geçtiği deyiş ve gül-
benkler hakkı için, Evliyalar ve Enbiyalar hakkı için, seni dilinden düşürmeyen bütün 

canların hakkı için, sana yönelmiş gelen bu canımızın ruhunu şad  ve 
Rahman niyaz ederiz.  Hü gerçeğin demine Hü...

Pirsultan Abdal  Evlatları Dara Çekme Duası
Tunceli(Dersim)/Pülümür Hacılı Köyü
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Viyana İşçi Odası’nın son dö-
nemde gerçekleştiği araştır-
maya göre, göçmenler bilgili 

ve becerili olmalarına rağmen, bu 
avantajların sadece küçük bir bö-
lümünden yararlanılıyor. Yapılan 
araştırma, göçmenlerin iş piyasa-
sında yaşadıkları sıkıntılar ve ay-
nı zamanda sahip oldukları şans-
ları konu alıyor. İşçi Odası Başkanı 
Tumpel, yaptığı açıklamada şun-
ları söyledi: “Ülkeye yapılan gö-
çün getirdiği avantajları da görüp, 
sosyal birlikteliği desteklemeli-
yiz. Bu noktada bir hamleye ihti-
yaç var. Eğer bir mühendis veya 
doktor, yardımcı işçi ya da hem-
şire olarak çalışmak zorunda kalı-
yorsa, bu elimizdeki yeteneği çar-
çur ettiğimiz anlamına geliyor.” 
Bu konuda bir paket hazırladıkla-
rını belirten Tumpel; “Bir şeyleri 
hızlıca değiştirebilmek için genel- 
ve yerel yönetimlerle birlikte bele-
diyelerin ve şirketlerin uyumlu bir 
şekilde aktif işbirliği içinde olması 
gerekiyor” diye konuştu. İşte İşçi 
Odası tarafından sunulan 5 mad-
delik programın ayrıntıları:

Viyana’daki göçmenlerin yaklaşık 
% 20’lik bir bölümü eğitim almış 
olmalarına rağmen, türlü engeller 
çıkaran bürokratik zorluklar yü-
zünden diplomalarının denkliği 
kabul edilmiyor. Akademik olarak 
tanınmayan diplomaları yüzün-
den aldıkları eğitim de değersiz 
oluyor. Bu yüzden Almanya veya 
Hollanda’daki gibi bir sistemin ha-
yata geçirilmesi gerekli; yurtdışın-
da alınan diplomaları değerlendi-
ren ve denkliğini tanıyan merkezi 
bir birimin kurulması lazım. 

Resmi olmayan başarıların da 
bir belgelendirme sistemine ta-
bii tutulup kontrol edilmesi ve 
bu şekilde bilgi ve becerinin 
Avusturya’da resmiyete dökül-
mesi için çalışma yapılması, bir-
çok göçmene yardımcı olabilir. 
Ülkeye yeni gelen biri, çalışma-
ya başlarken ne iş yapacağıyla il-
gili çok fazla zaman kaybediyor. 
Belirli “entegrasyon paketleriyle” 
her göçmen, kendisi için uygun 
bir rehberlik paketiyle, Avusturya 
hakkında bilgi sahibi olup, bi-

reysel olarak iş hayatına atılma 
noktasında profesyonel yardım 
alabilir. Avusturya Entegrasyon 
Fonu’nun sunduğu yardımlar, şu 
ana kadar tam anlamıyla verim 
sağlayabilmiş değil. 

Göçmenlerin % 40’ı, 2000 yılın-
dan bu güne kadar olan süreçte 
en az bir kez işsiz kalmış. Bu oran 
göçmen olmayanlarda sadece % 
12. Bu durum, meslek eğitimi için 
yeterli düzeyde seçenek sunulma-
masına bağlı. Bu görevi üstlenen 
birçok kurum olduğu için (AMS, 
VHS-AK, WAFF, ÖIF), tam anla-
mıyla bir verimlilik sağlanabilmiş 
değil. Bu yüzden eğitim sistemi-
mizin ve AMS’nin, mesleki eğitim 
olanakları sunabilmesi gereki-
yor. Göçmen kadınlar diğer göç-
menlere göre 2 kat zorluk çekiyor-

lar. Göçmen kadınların % 36’sı, 
yardımcı olarak görev yapıyorlar. 
Aile hayatını ve iş hayatını bir ara-
da sürdürebilmeleri için, daha faz-
la mesleki eğitim olanaklarına ih-
tiyaç duyuyorlar. 

Neredeyse her 3 göçmenden biri, 
kendi eğitim seviyesinden daha 
düşük düzeydeki bir işte çalışmak 
zorunda kalıyor. Bu da maaşların 
asıl değerinden daha düşük ol-
masına yol açıyor. Birçok işçiden 
yüksek bir performans bekleniyor 
ama hak ettikleri maaş verilmiyor. 
Bu tür fiyat ve maaş düşüşünü ön-
lemek için, geçerli olan maaş ve 
sosyal düşüş yasasının tutarlı ola-
rak uygulanması gerekir. Çünkü 
bir işletmenin çalışanına değeri-
nin altında maaş vermesi hafif bir 
suç değil.  

aK başkanı tumpel: 
“Göçmenlerin getirdiği bilgileri 

daha iyi kullanmalıyız” 
Viyana İşçi Odası’nın (Arbeiterkammer, 

AK Wien) 5 maddelik paketinde, eşit 
şanslar ve sosyal bağlılığa yönelik 

çözüm önerileri bulundu.

amerika’nın Atlanta Eya-
leti’nde Coca Cola markasının 
genel müdürlüğünü üstlenen 
Türk vatandaşı  Muhtar Kent’in 
yaptığı açıklamaya göre, şir-
ket fabrikasını Viyana’dan ta-
şımaya hazırlanıyor. 55 yıldır 
Viyana’daki fabrikası faal olan 
güçlü kola markası, Ağustos 
2012’nin sonunda gerçekleş-
mesi planlanan taşınmanın 
nedeni olarak, maliyetlerin kı-
sılmasını gösterdi. Ağustos so-
nundan itibaren, üretim ve 
depolama yaptığı fabrikası-

nı Burgenland Edelstal’daki 
Römerquelle fabrikasına taşı-
yacak olan şirket, faaliyetini 
bu merkezden yürütmeye de-
vam edecek. Avusturya’da şu 
anda 1100 kişiye istihdam sağ-
layan şirkette, taşınma yüzün-
den 80 kişinin işinden olaca-
ğı da gelen haberler arasında 
yer alıyor. Bilimadamları Coca-
Cola’nın sağlıga çok zararlı ol-
duğunu ve her türlü kansere 
yol açma ihtimalinin yüksek 
olduğunu yıllardır ifade edi-
yorlar. 

Coca-Cola Viyana’dan 
taşınıyor
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Opernball koreografisini 
düzenlemesi için görev-
lendirildikten sonra, in-

ternet ortamında ağır eleştiri-
lerin hedefi olan İsmet Özdek, 

“Österreich” gazetesine verdi-
ği röportajda önemli açıklama-
larda bulundu. “Opera balo-
su Türk balosuna dönüşüyor”, 
“Opernball’da göbek dansı” gi-

bi başlıklarla eleştiri yağmu-
runa tutulan ve karalanmaya 
çalışılan 32 yaşındaki dans öğ-
retmeni; “Benim dans okulum-
da, Avusturya dansı öğretiliyor, 

Türk halk dansı değil. Ben Türk 
dans figürlerini bilmiyorum bi-
le. Viyana Balosu’nda 146 çiftin 
öğretmenliğini yapacağım. Beni 
bu konuda destekleyen tüm 

ismet Özdek

İsmet Özdek’in hayatı tam bir roman. Aslında Avusturya’da on binlerce Türkiye göçmeninin hayatı çeşit-
li yönleri ile roman. Gelelim bu yıl dünyaca ünlü Viyana Balosu’nda 146 çiftin katılacağı açılış dansı ‘Alles 
Walzer’ grubunun öğretmeni olan ve açılışta başı çeken İsmet Özdek’in kısa romanına. Doğu Anadolu’nun 

Tunceli ilinden göç eden çiftçi bir ailenin çocuğu olan İsmet Özdek, 11 yaşında Viyana’ya geldi. Ailesi ile 
yaşadığı küçük bir ev ve okul dışında çok sıkıntılı bir yaşamdan sonra İsmet Özdek’in hayatı bir anda nasıl 
değişmiş? Hiç Almanca bile bilmiyorken; ilkokula başlayan ve şans eseri bir dans kursuna yazdırılan “İsi” 
lakaplı İsmet Özdek, zamanla kendini geliştirerek dans öğretmeni olmuş.Bir komşunun annesine “İsmet’i 

dans okuluna yolla, orada Almanca öğrenir ve çevre edinir” demesi ile başlamış herşey. Dans okulunda hem 
Almanca hemde profesyonel dansı öğrenen İsmet Özdek, son olarak Opernball (“Opera Balosu”) şefi Desiree 

Treichl-Stürgkh’ün de tavsiyesiyle birçok aday arasından sıyrılarak “Opernball” açılışının koreografisinin 
hazırlanması görevini üstlendi.Tüm dünyanın izlediği Viyana Balosu’nda görevlendirilen 32 yaşındaki Türkiye 

göçmeni, böylece büyük bir başarıya imza atmış oldu. 

İsmet Özdek’in 
polis olan hanımı

Sonja Özdek

avusturya kültürünün ve kimliğinin merkezi
viyana operası, ona teslim oldu: ismet Özdek 

Gurur DuYDuK

Desirée Treichl-Stürgkh
viyana operası organizasyonunun

müdiresi

Opernball 2012
"ALLES WALZER"
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beniz nedir şeklindeki sorumuza, 
‘Türkiye göçmenleri aslında çok  
efendi ve saygılılar. Polislere kar-
şı öyle önyarılı davranmıyorlar’ 
dedi. Düğünlerinin hem Türk dü-
ğünü hem de Avusturya düğü-
nü şeklinde olduğunu söyleyen 
Sonja Özdek, ‘Türk düğününde 
Viyana’da katılım çoktu. Çok mut-

lu oldum. İsmet’in ailesini çok se-
viyorum’ dedi. Yeni Vatan gazetesi 
olarak  tüm okuyucularımız adına 
İsmet Özdek’e, bize bu gururu ya-
şattığı için teşekkür ediyor ve üs-
tün başarılarının devamını dili-
yor, yeni doğacak çocuklarına en 
başta sağlık,esenlik, analı ve ba-
balı uzun ömürler diliyoruz. 

Avusturyalılara teşekkür ede-
rim” diye konuştu.  Öbür taraf-
dan İsmet Özdek’i binlerce insan 
ve önemli kişi ve kuruluş tebrik 
ederek ayakta alkışladı. Çünkü 
nasıl olurda Viyana Operası gi-
bi Viyana ve Avusturya kültürü-
nün belkemiğini oluşturan bu 
çok önemli günü bir Türk vatan-
daşı genci açar diye aslında her-
kes şaşkın ve hayran. 

Eşine az rastlanır bir geçmişe sa-
hip olan Türkiye’nin Tunceli ilin-
den gelen İsmet Özdek, o günleri 
şöyle anlatıyor:   “7 yaşıma ka-
dar 3 kardeşimle birlikte Doğu 
Anadolu’da bir köyde yaşadım. 
Dağlarda elektriksiz, susuz, tu-
valetin bile olmadığı bir ortam-
da, çocukluk dönemimi geçir-
dim. Ailem çiftçilik yapıyordu. 
Okul paramı çıkarmak için çalı-
şıyordum; odun taşıdım, ayak-
kabı temizleyiciliği ve çobanlık 
yaptım. 

11 yaşında Viyana’ya geldiğim-
de, bir kelime bile Almanca 
bilmiyordum ve ilkokul 4. sı-
nıfı okumak zorundaydım. O 
zamanlar utangaç ve çekingen-
dim, çiftçi çocuğu olduğum için 
evine kapalı bir hayat yaşıyor-
dum. Niederösterreich’da bir 

dans okulu olan İsmet Özdek, 
Avusturya vatandaşlığını 1995 
yılında almış. Bir vals hayra-
nı olan 32 yaşındaki dans üsta-
dı, ayrıca gönüllü olarak bir der-
nekte acil yardım bölümünde 
çalışıyor ve şimdilerde hamile 
olan eşiyle de bu sayede tanış-
mış: “Ben aynı zamanda derne-
ğin sağlık ekibinde çalışıyorum. 
Eşim de polis memuru. 

A5 üzerinde gerçekleşen bir kaza 
sonrasında olay yerinde birbiri-
mizin telefon numarasını almış-
tık. O gün bu gündür birlikteyiz 
ve eşim şu anda 4 aylık hami-
le.” Özdek, Opernball koreog-
rafisi için seçildiğini duyduktan 
sonra neler hissettiği yönündeki 
soruyaysa:“Sevinçten gözyaşla-
rımı tutamadım” diye yanıt ver-
di. İsmet Özdek’in güzel eşi 
Sonja Özdek Niederösterrechlı 
bir Avusturyalı aileden ve mes-
leği polislik. 

Sonja Özdek sorularımıza içten-
likle cevap verirken polislik mes-
leğini çok sevdiğini ve şu anda 
beş aylık hamile olması nedeni 
ile evde dinlenmede olduğunu 
ve mesleğini çok özlediğini ifa-
de etti. Sonja Özdek Türkiye göç-
menleri ile bir polis olarak tecrü-

Tunceli’den Viyana Opera 
Dans Şefliğine uzanan 
hikâye nasıl olur siz-

ce? Anadolu’nun bağrından, 
Viyana Opera dans patron-
luğuna uzanan hikâyenin 
kahramanı İsmet Özdek, 
Avusturya   yazılı ve görsel 
medyasının manşetlerin-
de dünyaya tanıtıldı. Dünya 
basınının peşinde oldu-
ğu İsmet Özdek, Yeni Vatan 
Gazetesi’nin ismini duyunca, 
büromuza kadar gelerek bir 
Türk kahvesi eşliğinde, tüm 
Avusturya’da büyük sükse ve 
para ile ölçülemeyecek  olum-
lu Türkiye imajına katkıda bu-
lunan hikâyesini, sakin ve iç-
ten ve  belli ki büyük bir aile 
terbiyesi almış samimiyetiyle 
bizlerle paylaştı. 

İsmet Özden, Anadolu’nun 
Tunceli ilinden ilk önce 
Bursa’ya, sonra tekrar geri 
dönüş derken, ailesinin ya-
nına 1990 yılında 11 yaşında 
gelir. Birçok sıkıntıların ya-
nı sıra, Almanca dilini bil-
meyen İsmet Özdek, 4 yıl 
Ortaokul eğitiminden sonra, 
1 yıl HTL ve sonra da elekt-
ronik bölümünde biraz  çalı-
şır, ama gönlü hep dansta ka-
lır. Bunun hikâyesi ise başka. 
Avusturya’ya geldiğinde, iyi 

kalpli bir Avusturyalı kom-
şusu; İsmet, Almanca öğren-
mek istiyorsa, onu dans kur-
suna yollayın, diye annesini 
ve babasını tembih eder. İşte 
bu dans kursu ile yıllar içinde 
dünyanın bir numaralı Opera 
Balosu 146 çiftinin şefliği ya-
rışmasında  “Ocak 2012” tari-
hinde birinci gelir. 

“Nasıl olur da; böyle zor, onur-
lu ve prestijli yarışı bir Türk ka-
zanır?” diye, tüm Avusturya 
şaşkındır. İsmet Özdek’in ceva-
bı  hazırdır:”Dürüstlük, çok ça-
lışmak, çok disiplinli olmak ve 
aklını çalıştırmak ve en önem-
lisi de eğitime ve öğretime çok 
önem vermek.” İsmet Özdek, 
kendisine bu olanağı veren 
Avusturyalılara içtenlikle te-
şekkür ediyor ve çok sevdiği 
Avusturyalı eşi Sonja Özdek’le 
birlikte doğacak bebekleri için 
hayaller kuruyorlar. 

Yeni Vatan Gazetesi, tüm 
Türkiye göçmenlerinin göğ-
sünü kabartan bu çalışkan 
ve örnek  Türkiye göçmeni ve 
hâlâ bir Türk vatandaşı  ola-
rak geldiği ülkenin değerle-
rini unutmayan insanımızı, 
tüm okuyucuları adına  içten-
likle tebrik ediyor ve ayakta 
alkışlıyor.   

Örnek gencimizi
alkışlıyoruz

Birol Kılıç

İsmet Özdek 
Sonja Özdek
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Viyana-FPÖ Genel Başkan 
Yardımcısı Gudenus, te-
maslarda bulunmak üzere 

Çeçenistan’a gitti. Gudenus Çeçen 
Cumhurbaşkanı Kadyrow’un resmi 
davetlisi olarak ülkeye bir ziyarette 
bulundu. Yapılan açıklamada ziya-
ret sebebi, ikili ilişkileri geliştirmek 

ve Avusturya’daki Çeçen diasporası 
hakkında konuşmak olarak belirti-
lirken, gelen tepkiler ise olumsuz. 
Dışişleri Bakanlığı Gudenus’un bu 
seyahatini “absürt ve anlamsız” 
olarak nitelerken, birçok çevre de 
FPÖ’nün böyle bir görev üstlenme-
sini gereksiz buldu. Gudenus ise, 

Çecenistan’da iç savaştan sonra ül-
kenin durumunu yerinde gördüğü-
nü ve bilgi topladığını belirtirken, 
insanların artık ülkeden kaçmak 
zorunda olmadığını sözlerine ekle-
di. Diğer yandan Cumhurbaşkanı 
Kadyrow’un da, hakkındaki sayısız 
cinayet ve işkence iddiaları yüzün-
den eleştiri oklarının hedefi olma-
sı, ziyaret hakkındaki soru işaret-
lerini daha da yoğunlaştırdı.  FPÖ 
Avusturya’da yaşayan Çeçen asıllı 
Müslümanları, Rusya’ya hüküme-
tine göbekten bağlı ve çeşitli sui-
kastlar ile ünlü Kadirov adlı lideri-
ne bir dernek kurarak geri yollama 
gibi anlaşma yaptığı öğrenildi. Bu 
yolun açılması FPÖ’nün yakında 
Türkiye göçmenlerini Türkiye’ye 
nasıl yollarız diye başka dernek-
lerin ve bunun için 
nefret tohum-
larının atıl-
masının yolla-
rını açacak. Bu 
durum karşı-
sında güya tüm 
Müslümanları 
temsil ettiğini id-
dia eden ve FPÖ 
lideri Strache’ye 
‘İyi bir insan’ di-
yen IGGÖ başka-
nı Fuat Sanaç ta-
rafından hiç bir 
t e p k i  ge l m e d i . 
Vatandaşlar Fuat 
Sanaç nasıl oluyor-
da hem Avusturya’da 
500 binden faz-
la Müslümanı temsil 
ediyorum diyor hem de Müslüman 
olan ve ölümden, işkence-
den kaçan Müslüman Çeçenleri 

Avusturya’da bir dernek kurarak 
sürgün etmek isteyen FPÖ’ye tep-
ki koymuyor diye tepki gösterdiler.

‘çile BülBülüm çile’, ‘Ada sahille-
rinde’, ‘Şimdi uzaklardasın, Gönül 
hicran ile dolu’, ‘Beyoğlu’nda ge-
zersin’, ‘O gün gördüm seni’ gibi 
analarımızdan öğrendiğimiz Türk 

müziğinin efsane şarkılarını nin-
ni gibi söyleyen amatör sanatçıla-
rın öğretmeni, Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin sanat ve müzik hocası, 
ünlü sanat müziği sanatçısı Semra 

Türel gururluydu. Her yaştan, sa-
nata ve müziğe değer veren öğren-
cileri Emine Bülbül, inik öğrenci 
Sehan Hanım, Aslan Doğan, Berra 
Hanım, Hülya Hanım ve diğerleri 

duygu yüklü müzikleri icra eder-
ken kendilerini dinlemeye gelenle-
rin alkış ve takdirini aldılar. Bir de 
dinleyiciler bundan sonra az sigara 
içerlerse bu iş tamam olacak. 

‘‘Çile bülbülüm çile..’’

fPÖ avusturya’da Müslüman Çeçenleri 
sürgün etmek istiyor

FPÖ Avusturya’da Müslüman Çeçenleri sürgün 
etmek istiyor. FPÖ’den Çeçenistana ‘absürd’ 

ziyaretin amacı Avusturya’da  Müslüman 
Çeçenleri Çecenistan’a nasıl sürgün ederiz derdi.  

Avusturya’da tüm Müslümanları temsil ettiğini 
iddia eden IGGÖ başkanı Fuat Sanaç’ın basına hiç 

bir tepki yazısı göndermemesi dikkat çekti. Fuat 
Sanaç FPÖ lideri Strache için ‘Strache iyi bir insan-

dır’ demiş ve hala bu konuda özür veya geri adım 
atmadığı gibi ispatı zor iki Hadis’le bu sözleri des-

teklemesi tepki çekmişti.
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DikkaT PaSTaDan Pay azalıyor 

Belki farkında olunmasa da, 
taksicinin pastadan pa-
yı günbegün azalmaktadır. 

Gece otobüsü, gece metrosu der-
ken şimdi de belediyenin bir hiz-
meti olan “Car2go”adlı araçlar sa-
yesinde iş hacmi iyice düşmüştür. 
Özellikle bu işe yeni arabaya binme 
hevesi ya da geçerli bir meslek eği-
timi almamış gençlerin eğilim gös-
termesi maalesef acınacak bir du-
rumdur.  Oysaki geçerli bir mesleki 
eğitim alarak ilerleseler kuşkusuz 
daha rahat bir yasam tarzına sahip 
olacaklardır.  Yukarıda bahsini et-
tiğim boş geçen süreyi değerlendi-
rerek yeni bir meslek öğrenmeleri, 
bundan da önemlisi Almancası ye-
tersiz olanların düzenli bir çalışma 
temposu ile Almancalarını geliş-
tirmeleri çok yararlı olacaktır. Dil 

sorunu olmayanla-
rın da mutlaka ikinci 
bir meslek öğrenme-
leri de muhakkak fay-
dalı olacaktır. Ya da 
sürücüler hoşlarına 
giden bir hobi ile za-
manlarını değerlen-
direbilirler. Örneğin 
200 mm’lik bir Nikon 
fotoğraf makinesi ile 
çok güzel fotoğraflar 
yakalamaları zor ol-
masa gerek. Bu iş için 
halk eğitim kursları 

ya da akşam okulları iyi bir yol gös-
terici olacaklardır. Bundan da öte 
ticaret hayatına atılmak da diğer 
bir seçenektir. Toplumumuzun ya-

kından tanıdığı Faruk Can Bey ya 
da Ali Er Bey, taksicilikten ticaret 
hayatına atılmış başarılı iş adam-
larından sadece ikisidir. Beni çok 
üzen bir konu ise, bazı arkadaş-
larımın saatler süren telefon ko-
nuşmaları ya da sabahlara kadar 
malum kafelerde zaman öldürme-
leridir. Oysa atalarımız ´´Vakit na-
kittir´´, yani zaman para gibi de-
ğerlidir demişlerdir. 

SPor ve Sağlık 

Belki bunlardan da önemlisi sağ-
lıktır. Maalesef arkadaşlarımı-
zın birçoğu spor yapmamakta-
dır. Sonucunda ise aşırı kilo ya 
da bel ağrıları çekmektedirler. 

Arabamızı kapının önüne de-
ğil de 20 dakikalık bir mesafe-
de park etmek dahi bize az da ol-
sa bir hareketlilik sağlayacaktır. 
Birçoğumuz zamanın başbakan-
larını, bakanlarını bile Ring cad-
desinde koşarken görmüşüzdür. 
Şimdi burada şu soruyu sormak 
geliyor aklımıza; acaba onların 
mı zamanı çok yoksa….?
 

kayıTları Doğru yaPTıralım

Üzülerek belirtmek gerekir ki dü-
zenli çalıştıkları halde kayıtları-
nı tam olarak yaptırmayanların sa-
yısı göz ardı edilemeyecek kadar 
çoktur.  Belki arabanın kirası biraz 
ucuza gelebilir ama bunun emekli-
liğe yansıması ya da işsizlik sigor-
tasına etkisi çok düşük olacaktır. 
Emeklilik yaşı her kanunla yukarı-
lara çekilmekte, tam kayıtlı çalışma 
süresi buna paralel olarak artırıl-
maktadır. Tüm çalışanlara ve genç 
arkadaşlara tavsiyem kayıtlarını 
tam yaptırmaları yönünde olacak-
tır. Herkese bol gezmeli ve yurtdı-
şı seferleri olan günler dileğiyle… 
Bündnis Mosaik Derneği Başkanı 
ve değişik derneklerde üye ve yö-
netici. Viyana Üniversitesi Siyaset 
Bilimi mezunu ve şu anda ay-
nı üniversitede doktora yapıyor. 
Yayınlanmakta olan iki kitabi ve 
baskıya hazır iki fotoğraf kitabı 
olan konuk yazar. Evli ve iki çocu-
ğu sahibi.  

Bazı arkadaşların söylediği gibi taksicilik hiç de zor bir meslek değil. Çünkü navigasyon 
aletine “Dorotheergasse” yazmak ve bu aletin yönlendirmelerini takip etmek çok büyük bir 
marifet olmasa gerek. Ama asil marifet bence takside geçen boş zamanı değerlendirmededir. 
Bazen diğer bir müşteriyi bekleme süresi bir saate kadar sürebiliyor, bu da gün boyunca 5-6 
saatlik bir süre demektir. 19 yıldır üniversite ve akademik çalışmalarım yanında taksi 
şöförlüğünü ekmek kazanmak için yaparken edindiğim izlenimlerimi ve tavsiyelerimi, 
dikkatle takip ettiğim Yeni Vatan Gazetesi vasıtası ile sizler ile paylaşmak isterim.

TAXI 
Kolumne 

Köşesi

TAXI piyasası daralıyor. Ne yapmalı?

Mag. Birol Yılmaz

bezahlte Anzeige
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beş sene evli kalmışsanız, bu 
süre altı seneye düşer. 

Soru: Evlilik sonrasında bir 
ülkenin vatandaşlığından 
çıkmak veya başka bir ülke-
nin vatandaşlığına geçmek 
süreci temelde nasıl işler?

Cevap: Eğer Avusturya için-
deki bir yabancı kendi ül-
kesinin vatandaşlığını kay-
betmişse bu gerçekleşebiliir. 
Bu da mesela ilgili yabancı 
kişinin bir yabancıyla evlen-
mesi, eşiyle birlikte aynı ya-
bancı ülkenin vatandaşlığına 
geçmesi, veya bir yabancıyla 
evli kaldığı süre zarfında o ül-
kenin vatandaşlığını alması 
durumunda gerçekleşebilir. 

Soru: Bir yabancıya evlilik 
yoluyla Avusturya vatandaş-
lığının tahsis edilmesi için 
başka ne gibi şartlar aranır?

Cevap: Bir yabancıya evlilik 
yoluyla Avusturya vatandaş-
lığı verilmesi  için aranan bi-
rinci koşul evlenmiş olan çif-
tin aynı evi paylaşması ve bu 
evde beraber yaşamasıdır. 
Ayrıca Avusturya vatandaşı 
bir şahısla evlenmiş yaban-
cının en az altı sene kanun-
lara uygun bir şekilde Avus-
turya topraklarında yaşamış 
olması gerekir. Ayrıca Avus-
turya oturum izni kanunla-
rına göre başvuru sahibinin 
başvuruyu yaptığı tarihte 
Avusturya’daki ikametinin 
kanunlara uygun olması ge-
rekir. Evlilik sonucunda bir-
likte yaşamaya başlamış çif-
tin evli hallerinin de sürmesi 
gerekmektedir. 

Soru: Bir şahıs evlilik yoluyla 
Avusturya vatandaşlığna geç-
tikten sonra kazandığı bu va-
tandaşlık kendisinden başka 
kimleri kapsamaktadır?

Cevap: Avusturya vatandaş-
lığına geçmiş yabancının 
evlilik dışı çocuklarını, eğer 
Avusturya vatandaşlığına 

geçmiş şahıs bir kadınsa ve 
eğer öyle bir durum söz ko-
nusu ise bu kadının evlilik dı-
şında sahip olduğu çocukları-
nı, eğer vatandaşlığa geçmiş 
kişi bir erkekse ve çocukların 
vesayeti kanunen kendisine 
verilmişse bu erkeğin evlilik 
dışında da sahip olduğu ço-
cuklarını da kapsar. Elbette 
ki bu çocukların reşit olma-
ması, yani Avusturya için 16 
yaşından küçük bir yaşta ol-
maları ve bekar olmaları da 
koşulan şartlardandır. Eğer 
söz konusu çocuk ciddi sa-
yılabilecek bir özüre sahipse 
veya ileri derecede engelliy-
se, işbu çocukta Avusturya 
vatandaşlığına geçme konu-
sunda yaş ve medeni hal kri-
terleri aranmaz. 

Soru: Evlilik yoluyla Avus-
turya vatandaşlığına geçti-
ğimde, evleneceğim şahısta 
da bazı özellikler veya kar-
şılaması gereken bazı şartlar 
aranmakta mıdır?

Cevap: Evlilik için medeni 
kanunun ön gördüğü genel-
geçer şartların yanısıra, bir 
yabancının bir Avusturya 
vatandaşıyla evlenmesi du-
rumunda, vatandaşlığa geçiş 
için aranan bu şartlara bazı 
eklemeler de yapılmıştır. Bu 
eklemelerin yapılmasının 
ana sebebi Avusturya dev-
letinin sadece vatandaşlığa 
geçiş amaçlı ve karşılığında 
para teklif edilen evlilikler 
yoluyla sosyal devletin su-
istimal edilmesinin önüne 
geçme ihtiyacıdır. Yapılan 
bu eklemelere göre de evlen-
ceğiniz Avusturya vatandaşı 
kendini geçindirmek için 
gerekli olan asgari bir gelire 
sahip olmak durumundadır. 
Bu miktar kişiden kişiye de-
ğişmekte olup, bu miktarın 
altındaki bir gelire sahip ki-
şilerle olan evlilikler, para 
karşılığı olma riski taşıdıkla-
rı gerekçesiyle vatandaşlığa 
geçişte sorgusuz sualsiz ka-
bul edilmezler. 

Soru: Avusturya vatandaşlı-
ğına geçmek için aranan te-
mel ön koşullar nelerdir? 

Cevap: Eğer Avusturya va-
tandaşlığı başvuru sahibine 
kazanılmış bir hak olarak ve-
rilecekse, başvuru sahibinin 
belli başlı ön koşulları kar-
şılamış olması gerekmekte-
dir. Bu koşullardan birincisi 
Avusturya’da en az 10 sene 
aralıksız olarak oturmuş ol-
mak, ve geçirilen bu 10 se-
nenin 5 senesinin yerleşme 
iznine sahip olarak geçirilme-
sidir. İkinci bir koşul olarak 
da aynı zamanda sicilinizin 
de temiz olması gerekmek-
tedir. Yani yargı tarafından 
herhangi bir davadan suçlu 
bulunmamış, ve hakkınızda 
yürürlükte olan cezai bir da-
vanın olmamış olması gerek-
mektedir. 

Soru: Yetişkinler için belirli bir 
oranda gelir sahibi olmak da 
aranan şartlardan biri midir?

Cevap: Bir yetişkin olarak 
Avusturya vatandaşlığına baş-
vurduğunuzda, kendinize ait 
sabit ve düzenli bir gelire  ya 
da son üç seneye ait diğer gelir 
ve sigorta kaynaklarına sahip 
olduğunuzu belgeleriyle is-
patlamanız gerekmektedir.

Soru: Almanca ve Avusturya 
hakkında sahip olunması ge-
reken bilgi ve nitelikler neler-
dir?

Cevap: Vatandaşlığa başvu-
rurken yetkililere Almanca 
bildiğinizi göstermeniz gere-
kir. İlgili bir kurumdan alın-
mış Almanca dili yeterlilik 
sertifikası bu konuda yeterli 
olacaktır. Ayrıca demokratik 
toplum düzenine, Avusturya 
ve yaşadığınız eyaletin tari-
hine dair temel  bilgilere de 
sahip olmanız gerekmektedir. 
İstisnai bir durum olmadığı 
takdirde buna yazılı bir sınav 
sonucu karar verilir. İstisnai 
durumlar Almanca’nın ana 

diliniz olması, reşit yaşta ol-
mamanız, Almanca’nın ders 
olarak okutulduğu bir okul-
dan Almanca dersinde pozitif 
not alarak mezun olmuş ol-
manız durumunda söz konu-
su olacaktır.

Soru: Bunun haricinde ara-
nan başka özellikler nelerdir?

Cevap: Avusturya kanunları 
Almanca dili, gelir seviyesi, 
entegrasyon seviyesi vb. gibi 
sebeplerin yanısıra, Avustur-
ya Cumhuriyeti’nin belli baş-
lı çıkarlarıyla çatışmayacak 
nitelikte bir birey olmanızın 
da üzerinde durmaktadır. Ve 
bu prensibe göre vatandaşlı-
ğa geçmek isteyen bir şahsın 
kendisinde büyük bir kamu-
ya zarar ve halkın huzuru-
nu bozma riski taşımaması, 
aynı zamanda Avusturya’da 
mevcut bir oturma yasağına 
çarptırılmış veya oturma ya-
sağıyla ilgili mevcut bir dava-

sının yürürlükte olmaması da 
gerekmektedir. Son yıllarda 
buna ek olarak eklenen kri-
terlerden bir tanesi de aşırıcı 
ve radikal siyasi ve terörist 
organizasyonlarla bağlantı-
nızın olmamasıdır. Avusturya 
vatandaşlığına geçerek aynı 
zamanda şu anda vatandaşı 
bulunduğunuz ülkenin va-
tandaşlığından da imtina et-
tiğinizi kabul etmiş bulunur-
sunuz. 

Soru: Entegrasyon, mesleki 
nitelikler ve istisnai başarılar 
gibi durumlar vatandaşlığa 
başvururken Avusturya’da 
geçirilmiş olması gereken 
sene miktarında bir değişik-
lik yaratır mı?

Cevap: Eğer yukarıda be-
lirtilen genel ön koşulları 
karşılıyorsanız,  ana ikameti 
Avusturya’da olacak şekilde 
geçirilen 30 sene vatandaşlı-
ğa geçmeniz için yeterli ola-

caktır. Eğer buna ek olarak 
ilgili bireysel ve mesleki ni-
telikleri de ispatladığınız tak-
dirde bu süre 15 seneye düşer. 
Bazı istisnai durumlarda bu 
süre 6 seneye de düşebilir. 
Eğer Avusturya’da sığınmacı 
(Asyl) statüsünde iseniz, Av-
rupa Ekonomik Alanı’ndaki 
bir ülkenin vatandaşıysanız 
(Avrupa Ekonomik Alanı’na 
AB ülkelerinin yanısıra Nor-
veç, İzlanda ve Liechtenstein 
dahildir), Avusturya doğum-
luysanız, veya bilim, sanat, 
spor, ekonomi gibi alanlarda 
Avusturya Cumhuriyeti’nin 
yararına olmuş olan, veya 
olması yüksek bir ihtimal 
olarak görülen alışıldıkdışı 
bir başarıya imza atmışsanız 
(alışıldıkdışı tabirinden ka-
sıt: ortalamanın üzerinde ve 
sizinle aynı eğitim seviyesi-
ne sahip herhangi birinin de 
gerçekleştirmesi beklenme-
yen düzeyde bir başarı), veya 
bir Avusturya vatandaşıyla 

hukuk / forum  Barış Aras 

Avusturya vatandaşlığı 
hakkında bilmeniz 
gerekenler

Avusturya 
vatandaşlığına 
geçiş hakkında 
merak edilenler

Sorularınız için: redaktion@yenivatan.at
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Sevgili  Türk müziğini seven 
çok kıymetli okuyucular. 
Bu vesile iznizle beni yakın-

dan tanıyan ve ilerde tanışmak ile 
şeref duyacağım sanatseverlere 
Avusturya’da çalışmalarımla ile 
kısa bilgi vermek isterim.    2010 
yılından bu yana Viyana Atatürk 
Kültür Merkezinde; eğitime kat-
kı, Türk müziğimizin yaşatılma-
sı ve ayrıca da iki kültür arasında 
kalmış vatandaşlarımızın, bilhas-
sa çocuklarımızın “düzgün dik-
siyon ve artikülasyon” ile doğru 
Türkçe kullanarak dilimizi; mü-
ziğimizi yorumlayarak öğrenme-
si için, Atatürk ilkelerine bağlı, 
gururla  ve sevgiyle çalışıyorum. 
Sonuçlar gerek katılımcıları, ge-
rekse AKM yönetimini son dere-
ce mutlu ederken, şahsıma layık 
görülen “ Yaşam enerjimiz ve öğ-
retmenimiz’ unvanını, daha ön-
ce  almış olduğum naçizane “Türk 
Sanat Müziği‘nin; yurt dışında-
ki sanat elçisi” misyonuna ekle-
yerek  onurla sevgiyle taşıyorum. 
Emek verdiğim Eğitimin ve Türk 
müziğinin üretilmesi ve gelişti-
rilmesi için ve ayrıca da yaratılan 
güzelliklerin paylaşılması için dü-
zenlediğim konserlerden biri de 23 
Nisan‘da yapacağımız “Yetenekli 

Çocuk Yarışması”, bu yarışma ise, 
yine aynı amaçla düzenlenecek, 
“İstiklal Marşımızı” ve seçilecek 
“bir marşımızı” en iyi söyleyen ço-
cuğa ödül verilecek. Bununla, ço-
cuklarımızda,  marşlarımızı ve 
İstiklal Marşımızı öğrenirken; 
sosyalleşme ve sanat motivasyo-
nu yaratabilmek hedeflenmekte-
dir. Derneğin tüm müzik gece ve 
Konser programlarını farklı ilkler-
le sunmaya devam ediyorum. 

Diğer yandan AKM ile birlikte, ge-
rek Türk müziğimizin nadide eser-
lerine hasret kalmış Türk müziği 
severler ve beni özleyenler için, ge-

rekse yapmış olduğumuz eğitimin 
bir nebze örneğini sunmak adı-
na, herkesin belli aile ortamında 
bu vesileyle, hep birlikte sevdik-
leri şarkılara eşlik etmeleri ve her 
ay gidecekleri belli bir yerlerinin 
olması amacıyla aylık nostaljik “ 
TSM Şarkı” geceleri yapıyoruz.. 

Bundan başka buradaki genç  
Türk Konservatuar öğrencilerin-
den oluşan bir müzik grubuyla, 
Batı versiyonuyla  Türk sanat mü-
ziğini sunarak sezon sonu ilk kon-
serimizi vereceğiz. Bundan başka, 
yıllardır sertifikamla çalışmalar 
yaptığım pozitif enerji ile ulaştı-
ğım  hayatın bize bir armağan ol-
duğu sentezini sevgili koro öğren-
cilerimle paylaşarak, müzik ve 
pozitif düşünce ile yönlendirme 
yapıyorum. Özellikle kışları yaşa-
dığım ve âşık olduğum bu ülke-
de geçen yıl bir Türk sanatçısı ola-
rak Avusturya’dan uluslararası bir 
grupla Eurovision’a  aday olmak 
benim için hoş bir çalışma idi. 
Bundan başka yurtdışı genelin-
de konserler devam ediyor, en son 
Münih Yılbaşı Balosu Konserim 
vardı. Sanata, sanatçıya, eğitime 
ve Türk kültürüne vermiş olduğu-
nuz değerli desteklerinizden dola-
yı çok teşekkür ederim.

OKUYUCU MEKTUBU
Semra Türel

Türk Sanat Müziği
E mail: office@yenivatan.at

Seri BorSa
yayınlanmaSını iSTeDiğiniz ilanlarınız için Tel: 01-513 76 15-0

SaTılık ımBıSSSTanD
12. Viyana’da, Ratschkygasse 14’te (Meidlinger Hauptstraße yakınında) merkezi bir yerde, 51 m2 
büyüklüğünde güzel bir kebapçı ve pizzacı dükkânı devredilecektir. Dükkânın bütün ruhsatları 

ve çalışma izni vardır. Müşterilerin dışarıda oturması için bahçeye masalar (Schanigarten) 
kurulması mümkündür. Lokanta şu anda çalışır durumdadır ve işletme kesintisiz devam 
ettirilebilir. Aşağıda kiler de bulunur (Keller). Lokantanın düşük kirası da işletmeyi daha 

cazip hale getirmektedir. Çevrede okullar bulunduğu için büfe öğle saatleri yoğun olmaktadır. 
Lokantayı görmek ve incelemek için bize ulaşıp randevu alabilirsiniz. Dükkânın özellikleri 
ve içinde bulunan eşyalar: Kısmen mobilyalı, atıştırmalık büfe, kebap ızgarası, pizza fırını, 

buzdolabı, derin dondurucu, büyük bir soğuk depo, masa, sandalye, iskemle, bulaşık makinesi, 
ızgara, fritöz, mikrodalga, aspiratör (hava temizleyicisi), lavabo, çatal-bıçak, bardak, fincan, 

kasa, telefon, SAT.  Kira herşeye içinde 650 Euro. 

Müracat-Tel: 0676 32 37 800 

office@yenivatan.at

Satılık taşınabilir ımbissstand 

amstetten niederösterreich’te içinde Pizza ve kebab yapmak için her türlü malzemesi 
mevcut taşınabilir ımbisstand sahibinden satılıktır. 

 fiyat : 17.000 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




