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Ahlaksız ırkçı
kafaya ceza !

Avusturya‘da ilk Müslüman mezarlığı 3 Ekim Cuma gü-
nü Viyana’da hizmete girdi. Viyana Belediye Başkanı 
Michael Häupl, Viyana Entegrasyon Bakanı Sandra 
Fraunberger’in yanısıra bir çok Arap kurum ve kuru-
luş açılış törenine katıldı.  Açılışta Arap Cemaatleri res-
men gövde gösterisi yaptı.  Mezarlık, okunan duaların 
ardından 23. Viyana‘da törenle açıldı.  34500 metreka-
re büyüklüğündeki Müslüman mezarlığının içinde ca-
mii de bulunuyor.  Haberin devamı Sayfa 14-15’de.

VIELEN DANK HERR HÄUPL

Devamı S. 10-11’de

ÇOK TEşEKKüRLER 
BAşKAN HÄUPL

Başkan Häupl’dan 
Müslümanlar’a büyük destek. 
Avusturya’da ilkkez Müslüman 
mezarlığı Viyana’da açıldı. Bu 
mezarlıkta yaklaşık 4 bin kişi 
defin edilecek.

FPÖ Jung-Politiker 
Winter als Hetzer 
verurteilt

SODOMIE
UNTERSTELLUNG
GEGEN TüRKEN

“AUFRUF ZU HASS”
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AVUSTURYA Cumhurbaş-
kanı Heinz Fischer SPÖ lide-
ri Werner Faymann’ı Hofburg 
Cumhurbaşkanlığı sarayına 
davet ederek hükümeti kur-
ma görevini verdi. Yaklaşık 
bir saat süren görüşmeden 
sonra bir açıklama yapan 
Cumhurbaşkanı Fischer na-
sıl bir koalisyon hükümeti 
arzu ettiğini açığa vurmadı, 

ancak yeni bir büyük koalis-
yona sempatiyle baktığı işa-
retini verdi. Fischer, ‚Güçlü 
bir hükümet‘ kurulmasından 
yana olduğunu vurguladı.

HEMEN HüKüMETI KURALIM 
SPÖ lideri Werner Faymann 
bir an evvel hükümeti kur-
mak için hemen çalışmalara 
başlayacağını açıkladı.Haider 

in ani ölümü üzerine ilk ön-
ce nazlanan ÖVP lideri Pröll 
derhal görüşmeye edevet de-
di. Büyük koalisyon hüküme-
tinden yana olan Faymann 
bu nedenle ilk olarak muha-
fazakar Halk Partisi (ÖVP) li-
deri Josef Pröll’le görüştükten 
sonra tek anlaştıklari konu-
nun Türkiye’nin AB’ye tam 
üyelik konusunda hayır tutu-
mu oldu.  Referandum konu-
su Koalisyon kurulursa kesin 
gözüyle bakılıyor. Uzmanlar 
b öylece SPÖ lideri Faymann 
Krone Gazetesi imtiyaz sahi-
bi Hans Dichand’ın kendisini 
kapalı göz ile desteklemesi-
nin karşılığını verdiğini ifa-
de ettiler.  Seçimlerden önce 
ortaklikta aslan, kaplan ro-
lerindeki Türk siyasilerinden 
ve derneklerden hiç ses ve se-
da yok. Vitrinde işleri bitmiş 
bir şekilde yüksek  maaşla-
rı ve devletin sübvanseleri 
ile Türkler’e kuzu-kuzu  adlı 
Tarkan’ın şarkısını herhalde 
tavsiye ediyorlar. 

Avusturya‘da erken genel seçimlerden iki hafta 
sonra Cumhurbaşkanı Fischer, Sosyal De-
mokrat Parti (SPÖ) lideri Faymann‘ı yeni hükü-
meti kurmakla görevlendirdi. Faymann ÖVP 
lideri Pröll ile büyük koalisyonu kurmak üzere  
masaya oturdu. Die Presse Gazetesi iç Polika 
şefi Martine Saloman ise şunları yazdı,”SPÖ 
ve ÖVP koaliyosnu tek konuda anlaştılar oda 
Türkiye’nin AB girişini engellemek için halk 
oylamasına (referandum) gidilecek olması. 
Türkiye ile aynı durumda olan  Hiristisyan 
Katolik bir ülke olan Hirvatistan için ÖVP-SPÖ 
böyle bir referandumu aklına bile getirmiyor.” 

SPÖ-ÖVP: Türkiye’ye hayır

Av u s t u r y a  h ü -
kümeti, sorun-
lu bankalara 100 

milyar avroya kadar 
destek vereceğini bildir-
di. Avusturya Başbakanı 
Alfred Gusenbauer, yap-
tığı açıklamada, ayrıca 
hükümetlerinin 15 mil-
yar avro (20 milyar do-
lar) daha desteğe ha-
zır olduğunu belirtti.  
Geçtiğimiz günlerde 
Avusturya bankalardaki 
mevduatlara tam garan-
ti verdiğini açıklamıştı. 
Avusturya, krizden et-
kilenmemenin yollarını 
arıyor. 

Sorunlu
bankalara 

100 
milyar
euro

Alfred Gusenbauer 
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2 8  Eyl ü l  d e  S P Ö‘d e n 
Viyana eyalet milletvekili 
adayı Mustafa Yenice‘den 
ilginç Türk gazeteciler-
le yaptığı sohbet sırasında 
Türkiye’nin AB’ye girmesi-
ne karşı olduğunu söyliye-
rek dikkatleri üzerine çekti.
Türkiye ile ilgili olarak yap-
tığı konuşmada Türkiye ile 
ilgili konuşmada kendisi 
bu konu ile ilgili soru sorul-
mamış olması dikkat çekti. 
Konuşmasında SPÖ için-

de çok önemli bir pozisyo-
nu olduğunu da ifade eden 
Yenice, son seçimlerde al-
dığı 340 oy aldığı da gözler-
den kaçmadı. 

YILMAZ VE GüLüM ÇOK 
SEVILIYOR

Buna karşı diğer adaylar san-
dıktan binlerce oy ile çıktı.  
SPÖ’den Nurten Yılmaz 2605 
ve Aziz Gülüm 2299 oy alarak 
sadece sözde değil aldıkla-

rı oylar ile bunu kanıtladılar.  
Bu iki siyasetçi Türkiye’nin 
AB ye girişine olumlu baktık-
ları biliniyor. Bu iki SPÖ siya-
setçinin bu durum karşısında 
ne diyecekleri merak ediliyor. 

AVUSTURYA’DA MODA OLDU

FPÖ özel l ikle  Türkler, 
Müslümanlar diyerek her tür-
lü ortamda ırkçı bir söylem-
le karaladığı insanları ayrıca 
Türkiye-AB ilişkileri yüzün-
den Avusturya’da adeta esir 
almış durumda. Türkiye’ye 
AB’de yer yok sloganı ile düş-
manlıklar körükleniyor ve 
adeta FPÖ’nün bu söylemi al-
kış almak için Avusturya’da 
Moda olmuş durumda. 

YENİcE, “TüRKİYE‘NİN AB‘YE 
GİRMESİNE KARşIYIM!”

SPÖ‘den geçen seçimlerde aday olan Mustafa 
Yenice’den 21 Ekim tarihinde Belediye Sarayı’nda 
Türk basın mensuplarına hitaben yaptığı konuş-
mada, “Türkiye’nin AB’ye girişine karşıyım” dedi.

Mustafa Yenice
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Viyana Belediyesi Basın 
Danışmanlığı‘ndan ya-
pılan yazılı açıklama-

ya göre düşük ücretli kişile-
re bu yıl 200 Euro değerinde 
yakacak yardımı yapılacak. 
Aile geliri 1064 Euro’yu aş-
mayan kişileri bu yardım ya-
pılacak. 

Ancak yardım alabilmek için 
dilekçe yazmak gerekiyor. 
Çocuklu aileler için üst ge-
lir sınırı çocuk başına 74,41 
Euro hesaplanıyor. Üç ço-
cuklu bir ailenin ısınma yar-
dımı alaması için aylık 1287 
Euro’yu geçmemesi gereki-
yor. Evde tek kişi yaşıyanlar 
içinse gelirin 710 Euro’yu ol-
ması gerekiyor. Belediye‘nin 
MA 40 dairesine dilekçe ya-
zılması gerektiğini söyleyen 

yetkililer, Thomas Klestil-
Platz 8, 1030 Wien adresin-
den ayrıntılı bilgi de alına-
bileceğini belirtiyorlar. Bilgi 
için 4000 - 8040. www.wien.
gv.at adresinden de diğer yar-
dım ve teşviklerle ilgili geniş 
bilgi alınabilinir.

BIR ÇOK TEşVIK VAR
Viyana Belediyesi bünye-
sinde bir çok farklı alanlar-
da da teşvikler bulunuyor. 
Yetkililer bilgi vermek için 
telefon bekliyor. Dernek ve 
girişimciler için MA17‘nin 
teşvik programları da bulu-
nuyor.  Proje bazında des-
teklerin yapıldığını söyle-
yen yetkililer, uygun görülen 
bütün projelere ve girişimle-
re mali desteğin sağlanabile-
ceğini belirttiler.

BELEDİYE YAKAcAK YARDIMI YAPIYOR
Viyana’da 31 Ocak tarihine kadar başvuranlara 
200 Euro yakacak yardımı yapılacak. 
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10. Viyana‘da Kundratstras-
se üzerinde hizmet vermeye 
başlayan UNIQA‘nın yeni 
bürosunda Türkçe hizmet 
almakta mümkün. Özel-
likle Türkler’e bir hizmet 
geliştirdiklerini söyleyen 
Adem Uçar, 10. Viyana‘daki 
Türkler‘e kaliteli ve güler 

yüzlü hizmet vermek istedik-
leri de ifade etti. UNIQA‘nın 
çok önemli bir Sigorta şirke-
ti olduğunu söyleyen Uçar, 
„Türkler anadillerinde biz-
den hizmet alabilirler“ diye 
konuştu.

UNIQA, Avusturya’da yakla-
şık yüzde 22 oranındaki piya-
sa payı ve 6.500 elemanıyla 
ülkenin en büyük sigorta 
şirketleri grubudur. Borsa-
da işlem gören UNIQA Ver-
sicherung AG holding yanı 
sıra, UNIQA Sachversiche-
rung AG, UNIQA Personen-
versicherung AG, Raiffeisen 
Versicherung AG, Salzbur-
ger LandesVersicherung AG, 
CALL Direct Versicherung 
AG, Financelife  Lebensver-
sicherung AG ve çeşitli hiz-

met ve finans şirketleri de 
UNIQA’nın yan kuruluşları-
dır. Avusturyalılar arasın-
da UNIQA’nın tanınma oranı 
ise yüzde 90‘dır. Kuruluşun 
kalite, saygı, dürüstlük, bir-
lik ve esneklik temel değer-
lerine uygun olarak, halkın 
yüzde 54’ü UNIQA’yı tartış-
masız en önde gelen marka 
kabul etmektedir.

UNIQA, yıllardan beri Stan-
dard & Poors değerlendir-
mesinde istikrarla “A” kate-
gorisine girmektedir. UNIQA 
Versicherung AG, bundan 
böyle hizmetlerini Türk asıllı 
müşterilerine de sunmakta-
dır. Favoriten’de yeni açılan 
UNIQA genel temsilciliği-
mizle müşterilerimize Türkçe 
enformasyon broşürleri ve 

Türkçe servis sunarak doğru 
sigortayı seçmelerine yardım 
ediyoruz. Ayrıca Favoriten şu-
bemizde hasar sigortası kap-
samına giren taleplerinizi so-
runsuzca karşılıyoruz. Kendi 
dilinizde servis, bariyerlerin 
ortadan kalkmasını ve istek-
lerinizin olumlu biçimde kar-
şılanmasını sağlayacaktır. 
Kişisel irtibat için pazartesi-
cuma saat 08 ile 16 arasında 
hizmet alabilirsiniz.

UNIQA Sigorta yetkililerine 
ulaşmak için mesai saatleri 
içinde bu aşağıdaki telefon-
dan ulaşabilirsiniz. 

İrtibat Bilgileri
Kundratstr. 6/2/2 1100
Viyana Tel: 01 920 61 54
mehmet.oguz@uniqa.at

UNIQA 
sigortadan 
Türkçe 
hizmet

10. Viyana‘da hizmete giren UNIQA sigortadan ana dilinizde 
hizmet alabilirsiniz. 10. Viyana‘da geçtiğimiz günlerde hizmete 
giren UNIQA Sigorta‘nın yetkilileri, sizleri bekliyor. Sigorta ko-
nusunda A‘dan Z‘ye kadar her konu da bilgi veren UNIQA Sigorta 
yetkililerinden ayrıca Türkçe hizmette alabilirsiniz. UNIQA Aus-
tria Group, Orta Avrupa’nın ileri gelen sigorta kurumlarından 
başında gelmektedir.



� HABER Yeni VATAN
EKIM 2008 SAYI 94

Avusturya’nın Geleceği 
için İttifak (BZÖ) lideri 
Jörg Haider’in 12 Ekim 

cumartesi günü bir araba 
kazasında ölümü ülkesi ge-
nelinde şok etkisi yarattı. 
Gözlemciler, Haider’in ölü-
münün Britanya’da Prenses 
Diana’nın kazaya kurban gi-
dişine benzer bir toplumsal 
sarsıntıya neden olduğunu 
belirtiyor. Haider’in arabası-
nın kaza yaptığı yerde ve va-
lisi olduğu Karinthia eyaleti-
nin yerel parlamentosunun 
bulunduğu Klagenfurt’taki 
hükümet binalarına Avus-
turyalı siyasetçinin anısına 
çok sayıda mum ve çiçek bı-
rakıldı. FPÖ’yü FPÖ yapan 
Haider   yabancı ve özellikte 
Türk düşmanlığı yaparken 
hep uyumdan ve kanun-
lardan bahsetti. Türkler ve 
yabancılar kanunlara uyu-
muyor. Bu siyaset üzerinden 
Avusturya’yı adeta böldü. 
Evli ve iki çocuk sahibi Hai-
der gençlere Homosexullere 
karşı olduğunu ifade etti. 
Ölurken kanında 1.8 pro ml 
gibi yüksek alkolle ile 70 
km gidilecek yerde 170 ile 
tüm kanunları çiğneyerek 
öldü. Ölmeden önce bir genç 
erkek ile sarhoş oldugu  de-
vamlı gittiği Stadtkramer 
adlı lokalin bir eşcinsel, Ho-
moseksüel  lokali  olması 
şaşırttı. Avusturya basının-
da Haider’in Eşcinsel lokal-
lerinin devcamlı müdavimi 
olduğunu Profil dergisi ve 
Österreich Gazetesi yazdı. 
Diğer basın sanki söz  birli-
ği etmişcesine Haider in Eş-
cinsel Barlarında ne aradığı 
gündem maddessi yapma-

dılar.  Haider  Avusturya’da 
var olan kronik yabancı düş-
manlığı salonlarda konuşul-
masını sağladı. Çevresinde 
yetiştirdiği daha çok parlak 
gençler onu kendine örnek 
aldı ve bundan sonra ala-
cak. Ortada Haider’in çizdi-
ği  evli, iki  çocuk sahibi ve 
kanun adamı Eyalet başkanı 
ve öbur tarafda her yabancı-
nın hemen  küfür ve yurtdışı 
edileceği 170 km hız ve aşırı 
alkollü  bir resim. Alkolün 
alındığı en son Bar bir eş-
cinsel bir lokal. Ortada çok 

ama çok iki  yüzlü bir hayat 
mı var. FPÖ ve BZÖ Partileri  
tarafından aşağılanan, ırkçı 
düşmanlılara maruz kalan 
başta Türkler FPÖ’ye ayna-
lara bakın dese suç mu olur 
Bu kadar çok aşağılanan 
Haider, Naziler’e sempatiy-
le baktığını açıkça dile ge-
tirmesiyle dünya genelinde 
tepki çekmişti. 1986 yılında 
başkanlığına seçildiği FPÖ 
Partisi‘nin oylarını ‚Auslan-
der‘ yanı yabancı kelimesi 
adeta küfür olarak beyinle-
re ve sokaklara kazıması ile 

oylarını yüzde 27’lere kadar 
artırmıştı. Haider Türkler‘e 
direk olarak düşmanlık dolu 
sözler söylemiyordu. O daha 
çok Auslander yani yabancı 
kelimesi kullanıyordu.

FPÖ yeni başkanı Strache ise 
direk Türklere, Türkiye’ye ve 
Müslümanlar‘a karşı adeta 
savaş aşmış durumda. Kış-
kırtma, aşağılama, ırkçılık 
adeta Strache’nin günlük 
gıdası. Doğrusu Türkiye’den 
göç eden insanlar bu ola-
ğını fazlası ile söz birliği et-
mişcesine vermiyor değil.  
Ama  konumuz bu değil. 
Haider. Haider’in siyaseten 
müthiş bir yeteneği oldu-
ğu ve Avusturya’nın politik 
hayatında devrim yarattığı 
da aleyhtarlarınca bile yad-
sınmıyor. Haider’in ölümü, 
Avusturya’da 28 Eylül‘de 
gerçekleşen ve ülkenin sağ 
ve sol kanattaki iki büyük 
partisinin tarihlerinin en 
büyük hezimetine uğradığı 
seçimler sonucunda derin-
leşen siyasi krizin yeni bir 
boyut kazanmasına neden 
olacağa benziyor.Haider’in 
ölümünün yarattığı sarsıntı-
nın, aşırı sağcı partilerin hü-
kümetten dışlanmasını daha 
da güç hale getireceği düşü-
nülüyor. Eylül’deki erken se-
çimler, Avusturya’nın Sosyal 
Demokratları’nın (SPÖ) mu-
hafazakâr Halk’ın Partisi’ni 
(ÖVP) kıl payı geçmesiyle 
sonuçlanmıştı.Ülkeyi bir yıl-
dan kısa bir sürede seçime 
götüren sebepse, iki partinin 
kurduğu koalisyonun, taraf-
lar arasında sürekli çekişme 
yaşanması nedeniyle çök-

KANUN ADAMI
HAIDER

KANUNSUZcA ÖLDü
ANALİZ -YENİ VATAN

Nazi sempatiz aşırı sağcı lider Haider’in 12 Ekim 
gecesi feci bir trafik kazasında öldü . Ama ondan 
önce çok daha önemli bir detay var. FPÖ’yü FPÖ 

yapan Haider   yabancı ve özellikte Türk düş-
manlığı yaparken hep uyumdan ve kanunlardan 
bahsetti. Türkler ve yabancılar kanunlara uyu-

muyor. Bu siyaset üzerinden Avusturya’yı adeta 
böldü. Evli ve iki çocuk sahibi Haider gençlere 

homosexullere karşı olduğunu ifade etti. Ölürken 
kanında 1.8 pro ml gibi yüksek alkolle ile 70 km 
gidilecek yerde 170 ile tüm kanunları çigneyerek 
öldü. Ölmeden önce bir genç erkek ile sarhoş ol-
dugu  devamlı gittiği Stadtkramer adlı lokalin bir 

eşcinsel, Homoseksüel lokali  olması şaşırttı. 

Haider
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mesiydi. Yeni Hükümet yine 
SPÖ ve ÖVP arasında olma-
sıne kesin gözle bakılıyor. 
Yeni kurulan parlamentoda, 
Haider’in 2005’te kurduğu 
BZÖ kadar, eski partisi Öz-
gürlük Partisi de (FPÖ) mil-
letvekili sayısını ciddi ölçüde 
arttırmış durumda. Haider’in 
1986’da liderliğine gelmesin-
den sonra büyük çıkış yapan 
FPÖ, 1990’ların sonunda aşı-
rı sağ siyasetiyle merkezdeki 
seçmenleri de çeken bir ha-
reket haline gelmişti. 1999 
seçimlerinde yüzde 27’lik bir 
seçmen desteği yakalayan 
FPÖ’nün koalisyon ortağı 
olması, AB genelinde tepki-
lere neden olmuştu. 2000’de 
FPÖ liderliğini ‘partisini he-
def tahtası haline gelmekten 
korumak’ amacıyla bırakan 
Haider, 2000’lerin ortasında 
genç rakibi Heinz-Christian 
Strache’nin yoğun muhalefe-
ti sonucu partiden ayrılmak 
zorunda kalmıştı. Uzmanlar, 
FPÖ’nün BZÖ’yle birleşerek 
ülke siyasetinin üçüncü aya-
ğı haline gelmesine kesin gö-
züyle bakıyor. 

Dünyadaki ekonomik krizin 
yarattığı paniğin, göçmen 
korkusunu arttıracağı ve FPÖ 
ile BZÖ’nün ortak noktası 
olan milliyetçi siyasetin güç 
kazanacağı da düşünülüyor.
Viyana Üniversitesi’nden 
siyaset bilimci Emmerich 
Tálos’un da dikkat çektiği 
gibi, Haider’in ölümü de aşı-
rı sağın merkeze yerleşmesi-
ne hız verecek bir duygusal 
dalgalanmaya neden olacak 
gibi. Avusturya’da bir Haide-
rizm başlamış durumda. 

Haider’in son 10 yılda söz-
lerini daha özenli seçmeye 
gayret gösterdiği, Yahudi 
Soykırımı ve göçmen nefre-
ti konularına daha hassas 
yaklaştığına dikkat çekili-
yor. Bu açıdan, yarattığı tüm 
tartışmalara rağmen siyase-
ten yükselmek için merkeze 
kayması gerektiğini anlayan 
Haider’in aşırı sağı dengele-
yen bir rolü olduğu da söyle-
niyor. Diğer bir deyişle, genç 
takipçilerinin Haider’i arata-
cağına işaret edenler de var.

NAZI RUHUNU YENİDEN
cANLANDIRDI

Jörg Haider aslında Avru-
pa’da, büyük savaşlar olup 
bitmeden, imparatorluklar 
tarihin derinliklerine gö-
mülmeden, büyük acılar 
çekilmeden, masumiyet ve 
insanlığa inanç herkes için 
kökünden sarsılmadan ön-
ceki zamandan kopup gel-
miş bir hayalet gibiydi. 20. 
yüzyıl başının Viyana’sında 
da karşınıza çıkıverecek, 
kendinden emin, bakımlı, ne 
yaşta olursa olsun üzerinden 
gençlik ve yaşam fışkıran, 
eğitimli ama entellektüellik-
ten uzak, muhteşem bir hi-
tabet yeteneği olan, modern 
ve tutucu, sevin ya da nefret 
edin ama etkileyiciliğini ka-
bul edeceğiniz, belki henüz 
eskrim antremanından çık-
mış, belki ateşli ve neşeli bir 
tartışmadan ayrılmış gibi du-
ran, kendi tanımıyla ‘şerefli 
bir vatansever’ idi.  Haider, 
Naziler’in ölüm kampların-
dan şans eseri kurtulabilmiş 
Yahudiler için de geçmişi 

canlandıran bir hayalet gi-
biydi.  Haider’in Avusturya 
Musevi Cemiye’inin başka-
nın Ariel adı ile pislik keli-
mesin yanyana koyarak bir 
toplantıda hakeret etmesi 
sonucunda mahkemede özür 
dilemek zorunda bırakılmış-
tı. Haider’in tüm liberel, sol 
ve demokrat basını ile başı 
belada idi. Ama hepsi aslın-
da Haider’i baş sayfalarına 
alarak onu aslında  Popstar 
yapmışlardı. Haider’in Ha-
bsburg Avusturya’sında seç-
kinliğin simgesi olan eskrim 
sporunu yaparken, epesini 
üzerine amansız Nazi avcısı 
Simon Wiesenthal’ın ismi 
iliştirilmiş bir hedefe acı-
masızca batırdığı biliniyor.  
Avusturya siyaseti uzmanı 
Anton Pelinka’nın 1999’da 
Haider’in efsanevi seçim za-
feri sonrası yaptığı yoruma 
göre, “Haider, kariyeri bo-
yunca Nasyonal Sosyalizmi 
sıradanlaştıran açıklamalar 
yaptı. Bir keresinde ölüm 
kamplarını, cezalandırma 
kampları olarak nitelemişti. 
Bu gibi yaklaşımlarla, Nas-
yonal Sosyalistler’in fikirleri 
ve yaklaşımlarını siyaseten 
daha kabul edilebilir hale 
soktu.” Kelimesi kelimesine 
doğru olan bu yorum, 2000 
yılında Pelinka’nın Haider’e 
hakaretten mahkûm olması-
na neden oldu. Neticede, Ha-
ider Viyana Üniversitesi’nin 
en parlak hukuk mezunla-
rından biriydi. Münazara-
lardaki başarılarından hep 
sınıf birincisi olmasına, ai-
lesinin zenginliğinden ke-
ndisine adeta tapınan bir 
çevresi olmasına, Haider 

hep şanslı bir hayat sürdü.  
Belki de, Nazi olan anne ve 
babasının görüşlerini, bir 
İtalyan Yahudisi’nin kaçmak 
zorunda kalınca dedesine 
yok pahasına sattığı mirası-
nı, siyasi ırkçılığı bu kadar 
hevesle sahiplenmesinin se-
bebi, bu kadar ayrıcalıklı ol-
manın getirdiği bencillikti. 
Avusturya’da yaşayan terör 
grublarına semptai duyan 
Türkiye’den göç eden insan-
ların bazı FPÖ toplantıla-
rında Türkiye’yi kötülerken 
Strache ile birlikte hareket 
etmesi artık Avusturya ola-
ğan. Avusturya’da Türklere 
küfür etmek artık çok nor-
mal. Avusturya’da aşırı sağ 
ağzını kapayan korkak, çı-
karcı, iş ve çevre peşinde 
gammazcı‚ aydın veya çok 
muhafazar geçinen kravatlı, 
kravatsız Türkiye’den göç et-
miş insanlar yüzünden her 
gün adeta yerine dibine so-
kulmasına kimler tepki gös-
teriyor biliyormusunuz. Yine 
adam gibi Avusturyalılar. 

Suratlarıa tükürülse yarabbi 
şükür diyecek her konumdaki 
Türkiye’den göç etmiş insan-
lar yüzünden  Avusturya’da  
Avusturyalılar’ın karşılaları-
na alıp konuşabilecek adam 
bulmakta zorlanıyorlar. Ba-
kın önemli toplantılarada 
Türler ve Türkiye adına ko-
nuşacak bilgili, karnesi temiz 
adama bulunamıyor. Neden 
acaba? Orada burada Kokteyl 
yalakalığı, balo düzenlemek 
veya insanları Allah ve Pey-
gamber diyerek sömürmek 
ve göz boyamak acaba daha 
mı kolay geliyor?  
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A-1220 Wien Breitenleerstrasse  gegenüber 135    Tel: 0699/ 816 24 567   0664/ 543 53 55   www.pizzariaflamingo.com

Balık Çeşıtlerı
1)	300-	500	gram	arası	Levrek,	Alabalık,	Sazan,		 	
	 Çupra,	Palamut
2)	400-600	gram	arası	Uskumru,
	 Ayrıca	Hamsi,	İstavrit
aÇık alanda ılk ve tek pıknık usulü
l	 Köy	usulü	balık	pişirme	alanı
l	 Güzel,	seçici	ve	sakin	bir	ortamda

Balık ızgara zıyafetı
l	 Otoparkımız	mevcuttur.
l	 2	bin	m2‘lik	açık	alanda,	aile	ortamında	piknik
l	 Cumartesi-Pazar	günleri	katmer	ve	gözleme!		 	
	 Piknik	alanımıza	her	tür	yiyeceği	getirebilirsiniz.

FL AMINGO
F i s c h s p e z i a l i t ä t e n

VİYANA’DA 

İLK DEFAEN SAĞLIKLI 

BESİN

ÖZEL OLARAK 

HAZIRLIYORUZ

EKONOmIK VE KONFORLU 
IZgARANIN VIYANA’DAKI 
YENI ADRESI

VİYANA-Viyana‘da ilk  man-
galda piknik usulü ile Balık 
Izgara ziyafeti veren Flamin-
go işletmesinde, kış ayları-
nın gelmesiyle birlikte ham-
si de yiyebilirsiniz. Otopark 
sorunu olmadığını söyleyen 
Flamingo Balık Tesisleri yö-
neticisi Yaşar Özgan, “Kış 
aylarının gelmesiyle birlikte 
hamsi servisine de başladık. 
Türkiye’den hamsi, istavrit, 
alabalık gitirdik. Mangal 
üzerinde ızgara yemek is-
teyen kişilere de sesleniyo-
ruz. Uygun fiyata güzel bir 
haftasonu geçirebilirsiniz. 

İşyerimiz bütün hafta açık-
tır. İşyerimizde alkol yoktur. 
Kendi yiyeceğinizi de kendi-
niz getirebilirsiniz” dedi. 

RAHAT VE GüVENLI ORTAM

Flamingo’ya otomobilsiz de 
rahatça gidebilirsiniz. 22. 
Viyana Breitenleerstrasse 
135‘in karşısında bulunuyor. 
U1 Kagraner Platz’dan in-
dikten sonra 24 A otobüsüy-
le Hofer‘i geçtikten sonra ki 
otobüs durağında indiğiniz 
zaman karşınızda Flamingo 
tesislerini bulabilirsiniz.

Kış geldi hamsi geldi
Flamingo Balık Izgara Tesisleri, kış aylarında 
tüketilmek üzere hamsi, istavrit, alabalık getirdi. 
Yaşar Özgan tarafından kurulan Flamingo Balık 
Izgara Tesisleri’nde ailenizle birlikte farklı balık 
çeşitlerini rahatlıkla yiyebilirsiniz. 



Yeni VATAN
EKIM 2008 SAYI 94 �HABER

Müzikten kazandığı 
parayı gayrimenku-
le yatıran Emrah, 

Avusturya’nın başkenti Viya-
na’da bahçeli, iki katlı bir 
villa aldığı yönünde çıkan 
haberlerin doğruyu yansıt-
madığını söyledi. 

Ancak geçtiğimiz aylarda 
Viyana‘da bir çok Türk işa-
damıyla yaptığı görüşmeler-
de “ev satın aldım“ şeklinde 
konuşma yaptığı öğrenil-
di.Sık sık tatil için geldiği 
Viyana’da ev almak isteyen 
Emrah’ın oturma izni alama-
dığı için ev hayalinin suya 
düştüğü de öğrenildi. Ancak 
Emrah’ın gerçekten bir vize 
problemi olmadığı biliniyor. 
Avusturya hükümeti oturma 
izni vermeyince Emrah’ın ev 
hayalinin başka bir bahara 
ertelediği söyleniyor. 

EMRAH‘IN “VİYANA’DA EV ALDIM” YALANI

Şarkıcı Emrah‘ın Viyana‘da ev alacağı yö-
nündeki haberin hepsini yalanladı. Emrah, 
Viyana‘dan oturma izni bile alamadı! Ancak 
yerel gazetelerin hepsi Emrah‘ın Viyana‘da 
ev aldığını duyurmuştu!
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İşTE cEZA ALDIRAN YAZI:

“Müslüman Türkler‘in teca-
vüzlerine engel olmak için 
acil önlem olarak kent par-
kında bir koyun sürüsü ot-
latılmasını taleb ediyorum. 
Böylece Türkler koyunlar 
ile cinsel ilişkiye girecek 
(sodomi) ve bizim kızları-
mız Türkler‘in tecavüzün-
den kurtulacaktır.“

TüRKLER SESSİZ KALDI

Bu arada kendini Türk ve 
Müslümanlar‘ın temsilcisi 
olduğunu iddia eden başta 
işadamı, cami odaklı der-
nekler, Avusturya Lisesi 
Mezunları gibi kuruluşlar 
da bu olay karşısında sesiz-
liklerini bozmadılar. Ayrıca 
Türk derneklerinden hiç bi-
rinden tepki gelmemesi ya-
dırgandı.
Michael Winter’in annesi 
FPÖ Graz Eyalet Meclis Üyesi 
olarak Müslümanlar‘ın pey-

gamberi Hz. Muhammed’i 
„çocuk ırz düşmanı“ ola-
rak nitelemiş ve bir okulda 
yaptığı seçim tartışmasında 
Graz’ta bir “hayvan genele-
vi“ kurulmasını talep ede-
rek, “böylece başta Türkler 
olmak üzere tüm Müslüman 
erkeklerin kent parkında 
genç kızlara tecavüz etmek 
yerine bu geneleve gidebile-
ceklerini“ söylemişti.

Graz – Avusturya’nın  Stei-
ermark eyaletinde FPÖ’ye 

bağlı bir tür gençlik kolla-
rı olan Hür Gençlik Birliği 
(RFJ)in başkanı Michael 
Winter (20),  Ekim ayı ba-
şında  kamuoyunu Türklere 
karşı kışkırtma ve ırkçılık 
suçundan mahkum oldu. 
Winter, RFJ organı olan 
„Tangente“  dergisinde (Nr. 
1/2007) başta Türkler olmak 
üzere Müslümanlar’ın sodo-
mi yani “hayvanlar ile sex 
yapma“  eğiliminde oldukla-
rını ileri sürmüş ve Graz’taki 
ırza tecavüz olaylarına karşı 

“acil önlem“ olarak „kent 
parkında bir koyun sürüsü 
otlatmayı“ önermişti. Yar-
gıç Georg Allmayer sadece 
20 dakika süren duruşma 
sonunda Michael Winter’i 
üç ay şartlı hapse mahkum 
etti. Karar henüz kesinleş-
medi. 20 yaşındaki Micha-
el Winter düşünme süreci 
talebinde bulundu. Winter, 
FPÖ Steiermark politikacı-
larından, benzeri demeçleri 
yüzünden hakkında takibat 
yapılan Susanne Winter’in 
oğlu. FPÖ Anne Susanne 
Winter ile oğlu Michael 
Winter hayvanlar, Seks, 
Müslümanlar ve Türkler 
gibi hep cinsel içerikli aşa-
ğılama yapmaları evlerinde 
hep bu sapık konularının 
tartışma konusu olduğu id-
dia edildi.  Yargıç Allmayer, 
2007 yılında yayımlanan bu 
yazıda, Müslümanlar’a ve 
Türklere karşı “kesinlikle 
kin ve aşağılama çağırısı“ 
bulunduğuna hükmetti.

 TERBİYESİZ IRKÇI KAFA 

FPÖ’lü Adalet eski 
Bakanı Harald 
Ofner (yanda) 
Michahel Winter’i 
savunurken yapı-
lan ırkçı ve nefret 
dolu sözleri hafif 
bir olay gibi savun-
ması garibsendi. 

FPÖ‘nün dergisinde Türkler’i aşağılayarak yazı 
yazan FPÖ‘lü genç Politikacı Michael Winter, 

yerel mahkeme tarafından ırkçılık ve halkı kış-
kırtmaktan hapis cezasına çarptırıldı. Steiermark 
FPÖ Gençlik Kolları olan Hür Gençlik Birliği (RFJ) 

Başkanı Michael Winter, Ekim ayının başında 
Avusturya kamuoyunu Türkler’e karşı kışkırtma 
ve ırkçılık suçundan mahkum olması Avusturya 

basınında geniş yankı buldu. Türkler, Graz’da 
koyunlar ile seks yapsın sözü cezasız kalmadı. 

ANNESİNDEN SONRA OğLU FPÖ’Lü  MİcHAEL  WİNTER: 

“TüRKLER KOYUNLARLA
 GRAZ’DA SEKS YAPSIN” 
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Yargıç, Winter’in sicilinde 
suç kaydı bulunmamasını 
ve “bu olaydan beri yasa-
lara uygun davrandığını,“ 
ayrıca yazının yayımlandığı 
günlerde sadece 18 yaşın-
da olduğunu cezayı azaltıcı 
neden olarak kabul etti. Bu 
nedenle, iki yıla kadar hapis 
öngören yasa çerçevesinden 
tümüyle yararlanılmadı. 
Ayrıca, Winter’in duruşma 
sırasında suçunu kabul et-
mesi de göz önüne alındı. 
Winter, makalesiyle Graz 
kenti sorumlularını “uyan-
dırmak” istediğini, ancak 
dava konusu olan bölümü 
“sakinleştikten sonra“ bir 
daha okuyup özür dilediği-
ni ifade etti.

Winter’in avukatı Harald 
Ofner müvekkilinin yazısını 
“düşüncesizlik“ olarak nite-
ledi. FPÖ Partisinden Ada-
let eski bakanı Haral Ofner, 
„Medyada yazı yazmaya alı-
şık olmayanlar zaman za-
man ölçüyü kaçırabiliyor“ 
demesi saçma bulundu. 
Savcı Hans-Peter Kronawet-
ter ise, Winter’in siyasal et-
kinlikleri nedeniyle genel 
hukuki önlem olarak sert 
şekilde cezalandırılmasını 

talep etti. Michael Winter’in 
annesi Susanne Winter’in 
de kışkırtma suçundan 
mahkeme huzuruna çıkması 
bekleniyor. Susanne Winter, 
hakaret içeren ifadelerinde 
Müslümanlar’ın peygambe-
ri Hz. Muhammed’i “çocuk 
ırz düşmanı“ olarak nite-
lemiş ve bir okulda yaptığı 
seçim tartışmasında Graz’ta 
bir “hayvan genelevi“ kurul-
masını talep ederek, ”böy-
lece Müslüman erkeklerin 
kent parkında genç kızlara 
tecavüz etmek yerine bu 
geneleve gidebileceklerini“ 
söylemişti. 

Winter’in FPÖ partisinin 
yeni milletvekili olarak par-
lamentoya girmesi kesin. 
Michael Winter geçmişte de 
aşırı sağcı görüşleriyle dik-
kat çekmiş, örneğin idam 
cezasının yeniden uygulan-
masını talep etmişti. Win-
ter, RFJ üyelerinin dergisin-
de yer alan ve güya Hessen 
eyaletinde gerçekleşmiş bir 
sodomi olayına dayanan 
“Sodomi tecavüzden iyi-
dir“ başlıklı yazısında, Graz 
belediye başkanı Siegfri-
ed Nagl’ın (V) “Müslüman 
Türklerin tecavüzlerine en-

gel olmak için acil önlem 
olarak kent parkında bir 
koyun sürüsü otlatmasını“ 
önermekten mahkeme önü-
ne çıkmıştı.Winter, duruş-
mada, basında yer alan ırza 
geçme olayı haberlerinden 
sonra başkan Nagl’ın dikka-
tini Graz kentinin güvenlik 
sorunlarına çekmek istedi-
ğini ileri sürdü. „Daha önce 
kimse söylemediği için bu 
sözlerin Nagl ve diğer yetki-
lileri kendilerine getireceği-
ni sandım“ dedi.

Steiermark eyaleti RFJ baş-
kanı, yaptığı kelime seçimi-
nin kabul edilemez olduğu-
nu sonradan fark ettiğini 
ve özür dilediğini sözlerine 
ekledi. Geçen süre içinde 
söz konusu yazı, Tangente 
dergisinin İnternet sayfa-
sından çıkarıldı.  Avukat 
Harald Ofner savunmasın-
da RFJ dergisi Tangente’nin 
sınırlı okuyucu sayısına da 
değindi.

FPÖ partisinin Adalet eski 
bakanı, „Tangente’yi zaten 
kimse okumaz. Eski mebus 
olduğum için bana da gön-
deriyorlar, ama okumuyo-
rum“ dedi ve Tangente’yi 
karikatür dergisi olarak ni-
teledi:  “Bu dergiyi çocuk-
larıma bile vermiyorum.“ 
Mahkeme kararının açık-
lanmasından sonra – üç 
yıl şarta bağlı üç ay hapis 
– Winter mühlet talebinde 
bulundu.

Savcı Hans-Peter Kronawet-
ter açıklama yapmadı. Karar 
böylelikle henüz kesinleş-
medi. 20 yaşındaki öğrenci-
nin mahkumiyetinden son-
ra RFJ başkanlığı görevine 
devam edip etmeyeceği 
henüz bilinmiyor. Son bilgi-
lere göre başkanlığa devam 
edecek. Böylece FPÖ nasıl 
bir ziyniyette olduğu ortaya 
çıktığı yapılan yoprumlar 
arasında.  

AVUSTURYA KANUNLARI
NE DİYOR? 

“Kışkırtma ve Aşağılama“ 
Halk gruplarının tümüne 
ırkçılık içeren hakaret et-

menin düşünce özgürlüğüy-
le ilgisi bulunmuyor. Ceza 
yasasının „kışkırtma“ mad-
desi, dini veya etnik grup-
ların hakarete uğraması ve 
aşağılanmasını da içeriyor. 
Ceza oranı (Ceza yasasının 
283. maddesi) düşünce öz-
gürlüğünün koruması kap-
samına giren ve bu nedenle 
yasaya uygun olan din eleş-
tirisiyle halk gruplarının 
tümüne hakareti kesinlik-
le birbirinden ayırıyor ve 
iki yıla kadar hapis cezası 
öngörüyor.  „Dini öğretile-
rin aşağılanması“ da buna 
benzer olarak, Ceza yasası-
nın 188. maddesi uyarınca 
altı aya kadar hapis cezası 
gerektiriyor. 

„KIşKIRTMA“
(cEZA YASASI 283. MADDE): 

“(1) Kamu düzenini tehlike-
ye düşürmeye uygun biçim-
de ülke içinde mevcut olan 
bir kilise veya dini topluma, 
veya böyle bir kiliseye veya 
dini topluma, ırka, halka 
veya halk grubuna veya 
devlete bağlı olan bir gruba 
karşı kışkırtan veya fitne çı-
karan kişi iki yıla kadar ha-
pisle cezalandırılır.

(2) Birinci paragrafta belir-
lenen gruplara karşı kamu-
yu alenen kışkırtan veya bu 
grupların insan onurunu 
zedeleyecek biçimde haka-
ret eden veya aşağılamaya 
çalışan kişi aynı şekilde ce-
zalandırılır.“

“Dini öğretilerin aşağılan-
ması“ (Ceza yasası 188. 
madde): “Aleni olarak bir 
kişiyi veya yurt içinde mev-
cut bulunan bir kilise veya 
dini toplumca saygı göste-
rilen bir nesneyi, veya bir 
dini öğretiyi, yasalarca ka-
bul edilmiş bir töreyi veya 
böyle bir kilise veya dini 
toplumun yasalarca kabul 
edilmiş bir kurumunu ka-
muoyunun haklı öfkesini 
yaratacak şekilde küçük 
düşüren veya alay konusu 
yapan kişi, 6 ay  hapisle 
veya 360 günlüğe takabül 
edecek para cezası ile ceza-
landırılır.

Michael annesi Susanne 
Winter gibi Müslümanlar’a ve 
Türkler’e ağır hakaret ve nef-
ret saçtı. Bu ailenin evlerinde 

tek konunun seks, koyunlar ve 
Türkler  olduğu iddia edildi.

ANNESİNDEN SONRA OğLU FPÖ’Lü  MİcHAEL  WİNTER: 

“TüRKLER KOYUNLARLA
 GRAZ’DA SEKS YAPSIN” 
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Efes antik kentinden 
esintiler, mimar ve fo-
toğraf sanatçısı Ahmet 

Ertuğ‘un objektifinden çı-
kan 25 fotoğrafla Viyana Efes 
Müzesi‘nde... Ertuğrul Gü-
nay, “Bu Avrupa‘ya tanıtmak 
için önemli bir fırsat. İçinde 
bulunduğumuz yapı çok sa-
yıda insanın ziyaret ettiği 
tarihi bir müze saray. Viya-
na önemli bir turizm merke-
zi. Efes müzesinde, Selçuk 
Müzesi‘nde ve Viyana Efes 
Müzesi‘nde bu eserler dağıl-
mış vaziyette... Tabi gönül 
bunların hepsinin Efes‘te 

müzede toplanıyor olması-
nı arzu ediyor ama şu anda 
statü, yasal şartlar buna uy-
gun değil“ dedi. Efes antik 
kentinden eserlerin biraraya 
geldiği fotoğraf sergisi Ocak 
2009‘a kadar gezilebilecek. 

30 YIL KUTLAMASI
Avusturya‘nın başkenti Vi-
yana‘daki Houfburg Sarayı 
içinde kurulu olan Viyana 
Efes Müzesi, kuruluşunun 
30. yıl dönümü düzenle-
nen bir törenle kutlandı. 
Osmanlı döneminde Sultan 
2. Abdül Hamid‘in iradesiy-

le Avusturya Kralı Kaiser 1. 
Franz‘a Efes harebelerinden 
hediye edilen 200 kadar ese-
rin sergilendiği Viyana Efes 
Müzesi‘nin 30. yıldönümü 
törenle kutlandı. Türkiye‘den 
törene katılan Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Ertuğrul Günay, 
Avusturya Bilim ve Araştırma 
bakanı Johannes Hahn, Eği-
tim ve Kültür Bakanı Dr. Cla-
udia Schmied törene katıldı. 
Avusturya Bilim ve Araştır-
ma Bakanı Johannes Hahn, 
Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. 
Claudia Schmied yaptıkları 
konuşmada, “Viyana Efes 
Müzesi‘nin açılışının 30. yılı-
nı kutluyoruz. Efes arkeoloji 
kazılarında elde edilen eser-
ler insanlığa kazandırılmış 
değerlerdir“ dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay, „Heyecan 
verici bu ortamda bulun-
maktan son derece mutlu-
luk duydum. Bizi burada 
toplayan Efes fotoğraf sergi-
sine sponsor firmalara çok 

teşekkür ederim. Tarihe ve 
geleceğe katkıda bulunacak 
Avusturya ile ilişkilerimiz 
Efes‘le yeni katkılar olacağı 
kanısındayım. Avusturya ile 
Türkiye arasında Arkooloji 
alanında derin bir işbirliği 
kurulabilmiştir. Bu önemli 
Efesos projesiyle dünyaya 
önemli bir mesaj verilmiş-
tir. Bu işbirliği çerçevesinde 
Efes, insanlığın görgüsü-
ne ve bilgisine sunuluyor. 
Türkiye‘ye gelen turistlerin 2 
milyonu Efes‘i ziyaret etmiş 
olacaktır. Anıtlar ve yapıt-
lar hepsi çok heyecan verici 
ama Türkiye arkeolojisi, Efes 
arkeolojisi çok önemli. Tür-
kiye arkeolojisi Efes‘ten iba-
ret değildir. Efes‘in 250 km 
batısında Sağarosus batık 
kentinde sadece başı 1 metre 
olan İmparator Soktaryus‘un 
bir anıtı çıktı 4-11 Kasım ara-
sında Viyana‘da „Bir bakışta 
Türkiye“ adlı bir kültür et-
kinliği yapmaya çalışacağız. 
Biliyorsunuz İstanbul 2010 
yılında Avrupa‘nın kültür 

Türkiye‘nin en önemli arkeolojik bölgesi olan 
Efes Harabeleri‘ne ait 25 fotoğraf Viyana‘da ser-
gilenmeye başladı. 25 fotoğraf Ocak 2009‘a kadar 
Viyana Müzesi‘nde sergileniyor. Efes sokakların-
dan dünyaya dağılan zenginlikler 25 fotoğrafla 
Viyana Efes Müzesi‘nde. Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay “Dünyanın neresinde olursa 
olsun bu eserlerin kaynağının Türkiye olduğunun 
bilinmesi çok önemli“ dedi.  Efes`te 1954‘ten bu 
yana kazı ve restorasyon çalışmaları Avusturya 
Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülüyor.

Arkeolojimize sahip çıkıyorlar

Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Avusturya Bilim ve Araştırma bakanı Johannes 
Hahn, Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Claudia Schmied

Ahmet Ertuğ
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başkenti seçildi. 2009 yılında 
Linz, Avrupa kültür başkenti 
seçildi. Bu çerçevede Linz 
ve İstanbul arasında değişik 
şehirlerde kültür etkinlikleri 
düzenlenecek.Efes gerçek-
ten hem Avusturya arkeoloji 
enstitüsü için hem de Türki-
ye için son derece önemli bir 
an. Efes kazıları için önem 
arz ediyoruz. Efes kazıları 
için emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum“ dedi.

Yapılan konuşmaların ardın-
dan Efes anıtlarını fotoğraf-
layan Ahmet Ertuğ‘un fotoğ-
raf sergisini Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay, 
Avusturya Bilim ve Araştır-
ma Bakanı Johannes Hahn, 
Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. 
Claudia Schmied birlikte ye-
rinde inceleyip, bilgi edindi. 
Efes Müzesi içinde sergilenen 
Efes fotoğrafları davetlilerce 
ilgiyle izlendi. Viyana Efes 
Müzesi (Ephesos) 11 Ekim-12 
Ocak tarihleri arasında ziya-
ret edilebilecek.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, 
“Masumiyet Müzesi“ adlı son ro-
manını Viyana‘daki ünlü Burg ti-

yatrosunda tanıttı. Tiyatro sahnesinde ro-
manından bazı bölümleri Türkçe olarak 
okuyan yazar Pamuk, Avusturyalı Türkiye 
uzmanı yazar Barbara Frischmuth‘un ro-
manı ve Türk edebiyatına ilişkin soruları-
nı yanıtladı.

AşK HİKAYESI
Yazar Pamuk, 5,5 yılda yazdığı Masumiyet 
Müzesi adlı romanında „sınırsal bir du-
rum üzerine oturtulmuş bir aşk hikaye-
sini“ yazdığını belirterek, „Edebiyat as-
lında kendisini başkasının yerine koyma 
sanatıdır.“ dedi.  Romanında anlattığı aşk 
hikayesinin kahramanı Kemal gibi kendi-
sinin de 5-6 yıldan beri bazı eşyaları top-
ladığını anlatan Pamuk, „topladığı eş-
yaları 1,5 yıl içinde İstanbul‘da açmayı 
planladığı Masumiyet müzesinde sergile-
yeceğini“ söyledi. 

SİYASİ BİR KİTAP DEğİL
Yazar Pamuk, okurlarını da, kita-
bın son sayfasında yayımlanan bilet-
le İstanbul‘a gelip 1,5 yıl sonra açılacak 
olan Masumiyet Müzesi‘ni gezmeye davet 

etti. Bir soru üzerine Masumiyet Müzesi 
adlı romanının „siyasi olmadığını“ ifa-
de eden Pamuk, „Romanın kahramanı 
Kemal‘in bir sosyete çocuğu olarak aşık 
olup bu aşkıyla rezil olduğunu anlattığı-
nı, romanda 1915 yılındaki Osmanlı yöne-
timi altındaki Ermenilerin yaşadığı olay-
ların olmadığını“ belirtti.

PAMUK KİMDİR?
Orhan Pamuk 1952‘de İstanbul‘da doğdu. 
Cevdet Bey ve Oğulları ve Kara Kitap adlı 
romanlarında anlattığına benzer kalaba-
lık bir ailede ve şehrin Batılılaşmış ve zen-
gin semti Nişantaşı‘nda büyüyüp yetişti. 
Otobiyografik kitabı İstanbul‘da anlattığı 
gibi Pamuk çocukluğundan yirmi iki ya-
şına kadar yoğun bir şekilde resim yapa-
rak ve ileride ressam olacağını düşleye-
rek yaşadı. Liseyi İstanbul‘daki Amerikan 
lisesi Robert College‘de okudu. İstanbul 
Teknik Üniversitesi‘nde üç yıl mimarlık 
okuduktan sonra, mimar ve ressam ol-
mayacağına karar verip bıraktı. İstanbul 
Üniversitesi‘nde gazetecilik okudu, ama 
bu işi de hiç yapmadı. Pamuk, yirmi üç 
yaşından sonra romancı olmaya karar 
vererek başka her şeyi bıraktı ve kendini 
evine kapatıp yazmaya başladı.

ORHAN PAMUK, SESSİZ 
SEDASIZ GELDİ, GİTTİ

ORHAN PAMUK
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TEşEKKüRLER BAşKAN MIcHAEL HÄUPL

Viyana‘da ilkkez açılışı yapılan Müslüman Mezarlığı‘nda hayata gözlerini 
yuman en az 4 bin kişi İslami geleneklere göre defin edilecek. 
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Av u s t u r y a ‘ d a  i l k 
Müslüman mezarlı-
ğı 3 Ekim Cuma gü-

nü, Viyana Belediye Başkanı 
Michael Häupl,  Viyana 
Entegrasyon Bakanı Sandra 
Fraunberger ve özellikle 
Arap Cemiyeti‘nin temsilci-
lerinin yoğun olduğu tören-
le 23. Viyana‘da açıldı.  34500 
metrekare büyüklüğünde-
ki 1.7 milyon Avro değerinde-
ki arsa Viyana Belediyesi‘nin 
Avusturya‘da resmi ola-
rak temsil eden İslamischen 
Glaubensgemeischaft in 
Österreich verilmesiyle bun-
dan 10 yıl önce inşaatına baş-
lanmıştı. 2003 yılı içinde bi-
tirilmesi planlanan mezarlık 
bundan beş yıl sonra tamam-
landı. Kazı alanında arkeolo-
jik kalıntıların çıkması ve in-
şaatı yürüten şirketin iflas 
etmesinden ötürü beş yıl ge-
çikmenin olduğu öğrenildi.

Belediye Başkanı Häupl, bu 
mezarlığa verdiğim destek 
ile barış ve kardeşlik içinde 
yaşamanın mutluluğunu siz-
lerle birlikte paylaşıyorum. 
Avusturya‘yı kendine vatan 

olarak görün göçmenlere kar-
şı olan sorumluluğumuzu bu 
vesileyle yerine getirmek isti-
yoruz. Bütün Müslümanlar‘ı 
sevgi ve saygıyla selamlıyo-
rum“ diye konuştu.

Mezarlığın toplam masra-
fı yaklaşık bir milyon Avro 
olarak belirlendi. 2003 yılın-
da Merkezi Viyana‘da olan 
OPEC‘in 200 bin Avro ba-
ğışta bulunmasından son-
ra Katar Devleti 500 Avro ar-
dından Suudi Arabistan 
Kırallığı 100 bin Avro destek-
te bulundu. Geriye kalan 200 
Avro ise, Avusturya‘da ya-
şayan Müslümanlar tarafın-
dan bağışlandı. Avusturya‘da 
yaşayan 400 binden fazla 
Müslüman arasında 250 bin 
ile en fazla Türkiye‘den ge-
len Müslüman olmasına rağ-
men mezarlıkta ne Türkiye 
Cumhuriyeti‘nin nede Türk 
Şirket ve Dernekleri‘nin maddi 
desteğinin bulunmadığı ifade 
edildi. Gerçekleştirilen tören-
de ayrıca Türk Büyükelçilik 
çalışanlarının olmaması 
dikkat çekti. Önemli kişile-
rin katıldığı tören sırasında 

İslam Cemiyeti Başkanı Anas 
Schakfeh da konuşma yaptı. 
Schakfeh, “Türkleri davet et-
tik, ancak gelmediler“ dedi.

Avusturya İslam cemaati-
nin inşa ettiği Viyana İslam 
Mezarlığı, törenle hizme-
te girdi. Açılışı, Michael 
Häupl, Anas Schakfeh ve 
OPEC Fonu Genel Sekreteri 
Süleyman Cazir Al-Herbish 
y a p t ı .  V i y a n a  E y a l e t 
Belediyesi’nin bağışladığı 33 
bin metrekarelik arsa üzeri-
ne inşa edilen mezarlığın 
proje ve inşaat masrafları-
nın büyük bölümünü Petrol 
İhraç Eden Ülkeler Örgütü 
(OPEC) Yardım Fonu, Suudi 
Arabistan ve Katar hükü-
metlerinin verdiği bildirildi.

OPEc’TEN 200 BİN EURO

Avusturya İslam Cemaati 
Başkanı Anas Schakfeh, 
Viyana Belediyesi’nin bağış-
ladığı arsa üzerine inşa edi-
len mezarlığın inşaat gider-
leri için OPEC Fonu’nun 200, 
Katar yönetiminin 500 ve 
Suudi Arabistan yönetimi-

nin ise 100 bin euro bağışta 
bulunduklarını söyledi.

Mezarlığın inşaat ve pro-
je giderleri için 1 milyon eu-
ro harcandığını anlatan 
Schakfeh, musalla salonun-
daki çinilerin ise Türkiye’den 
Kütahya’dan getirildiğini, çi-
nileri Viyana’da faaliyet gös-
teren Wonder adlı Türk der-
neğinin bağışladığını bildirdi. 
Sağanak yağmur nedeniy-
le mezarlığın musalla salo-
nunda yapılan açılış törenin-
de konuşan Viyana Belediye 
Başkanı Michael Häupl, 
Müslüman yurttaşların, sev-
diklerini ikinci vatanların-
da defnetmeleri ve manevi 
olarak yakınlarında bulun-
maları için mezarlık arsası-
nı bağışladıklarını söyledi.
Daha sonra Michael Häupl, 
Anas Schakfeh ve OPEC Fonu 
Genel Sekreteri Süleyman 
Cazir Al-Herbish, mezarlı-
ğın mermer tabelası üzerin-
deki örtüyü kaldırarak açılı-
şı yaptılar. Törene İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ı temsilen Prof. 
Dr. Erman Tunca katıldı.

Başkan Häupl
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SPÖ içinde 1995 yılın-
dan beri çalışan Aziz 
G ü lü m ,  Av u s t u r ya 

Geneli‘nde yapılan seçim-
lerde büyük bir başarı el-

de etti. Gülüm, sandıktan 
2300‘e yakın oy aldı. Aziz 
Gülüm, Yeni Vatan Gazetesi 
aracılığı ile partisine ve ken-
disine oy verenlere teşekkür 

etti.Geçtiğimiz ay gerçekleş-
tirilen seçimlerde büyük bir 
başarı elde eden SPÖ‘lü Aziz 
Gülüm, Türk seçmenlere te-
şekkür etti. Özellikle 3 böl-
gede büyük bir oy aldığı-
nı ifade eden Gülüm, „SPÖ 
büyük bir partidir. Son se-
çimlerde bir çok olumsuz-
luğa rağmen yine de san-
dıktan birinci parti olarak 
çıktık. Seçim sırasında ver-
diğimiz bütün sözleri yerine 
getireceğiz. Özellikle sağ ka-
nattaki partiler bu seçimler-
de güçlendi. Ancak bu bize 
güç vermeli. Bundan sonra 
tek bir yürek olarak çalışma-
lıyız. Bana oy veren seçmen-
lere çok teşekkür ediyorum. 
Bu seçimlerde Türkler daha 
fazla oy kullandılar. Oy kul-
lanarak Avusturya‘daki et-
kinliğimizi artırabiliriz. Ben 
geçmişte olduğu gibi bun-
dan sonra da tüm gücümle 
göçmenler için çalışacağım. 
Önümüzdeki Belediye se-
çimlerinde de Türkler olarak 
kendimizi göstermeliyiz“ di-
ye konuştu.
Aziz Gülüm, yaklaşık 20 yıl-
dır Avusturya‘da yaşaması-
na karşın, Viyana ve çevre-

sindeki sorunları en iyi bilen 
Türkler arasında bulunuyor.
Irkçı partiler endişe verici 
Gülüm, sağ ve ırkçı partilerin 
Avusturya‘da son seçimlerde 
güçlendiğini bu durum kar-
şısında Türkler‘in kesinlikle 
korkmamalarını gerektiği-
ni de vurguladı. Konuşması 
sırasında SPÖ‘nün Viyana 
içinde büyük çalışmaları ol-
duğnu söyleyen Gülüm ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü:

„Türkler olarak geleceğe 
umutla bakmamız lazım. 
Diğer partiler yabancıları is-
temiyorlar. Ancak göçmen-
lerin bir kısmı bu ülkenin 
vatandaşı. Yani olmazsa ol-
mazı. Bu nedenden ötürü 
biz oylarımızla, düşüncele-
rimizle ve kendi içimizdeki 
gücümüzle bu insanlara kar-
şı durmalıyız. Irkçılık ve aşırı 
sağ bütün Avrupa‘yı geçmiş-
te çıkmaza soktu. Bunu en 
iyi yine Avrupalılar biliyor. 
Türkler olarak bundan sonra 
önemli kararlar alıp, bu in-
sanların karşısında ezik his-
setmememiz lazım. Bu kon-
jektür karşısında daha da 
güçlenmeliyiz.“

Seçimlerde SPÖ‘lü Aziz Gülüm 
büyük başarı elde etti. Geçen 

ay gerçekleştirilen seçimlerde 
Gülüm 2299 oy aldı.

 Aziz Gülüm rekora doğru

Aziz Gülüm



 
 

	

AVUSTURYA’NIN 
HER YERİNE KREDİ

VİYANA - Miteinander Ler-
nen - Birlikte Öğrenelim Der-
neği, Ağırlık/noktası Türki-
yeli göçmenler olmak üzere, 
Kadınlar, Çocuklar ve Aileler 
için Danışmanlık, Eğitim ve 
Psikoterapi sunan bir kurum-
dur. Kişilerin sosyo-kültürel-
ekonomik altyapılarını göz 
önünde bulunduran, herbiri 
kendi alanında uzmanlaşmış 
personeli, bireyi bir bütün 
içinde değerlendirerek, her 
türlü soruna aynı çatı altında 
çözüm arayan çalışma mo-
deliyle, hizmet vermektedir. 
Dernek yetkilileri kutlamayla 
ilgili şu bilgileri verdiler:
“25. Yılımızı Kutlamak ama-
cıyla, 28.11.2008  günü, saat 
11:00-16:00 arası, Danışman-
lık, Eğitim ve Psikoterapi 
Merkezimiz’in Koppstrasse 38 

nolu lokalinde sizi, bizleri  bu 
günü paylaşmaya davet edi-
yoruz.“ Kutlamaya herkes da-
vetlidir. 25. yıl onuruna açılış 
konuşmasını Frau Stadträtin 
Frauenberger yapacak.

25. YAşINA GİRDİ
Kadın Derneği Verein Mi-
teinander Lernen- Birlik-
te Öğrenelim, 25. Kuruluş 
Yıldönümü kutluyor.
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VİYANA-Avusturya’da 3 ki-
tap yayımlayan Dünya İnsanı 
Birliği Başkanı Memet Zeki 
Metin, bir çok başarısına rağ-
men hala kendini başarısız 
olarak sayıyor! Viyana Eyaleti 
Entegrasyon Bakanı Sandra 
Frauenberger’in de inceledi-
ği son kitabının tanıtımını ya-
pan Metin’in bir çok başarısı 

bulunuyor. Avrupa’da bir çok 
siyasi ve dini akımın geliş-
meye başladığı dönemlerde 
kurmayı düşündüğü Dünya 
İnsanı Birliği’nin kurucusu 
ve başkanı. Romanlarında 
Anadolu’yu ve Türkiye co-
rafyasında yaşayan insanları 
konu alan Metin’in ilginç bir 
hayat hikayesi de var. Yeni 

Vatan Gazetesi’nin soruları-
nı yanıtlayan Dünya İnsanı 
Birliği Başkanı Metin, herşe-
yi rağmen kendini çok şansız 
hissettiğini söyledi. Metin, 
“Kendimi çok şansız biri ola-
rak görmekteyim. Neden der-
seniz! Çünkü Kürtçe düşü-
nüp Türkçe yazıp Almanca 
kitabi çıkarıyorum. Şayet 
Türkiye‘de bir yayınevi ile an-
laşabilirsem eserlerimi Türk 
okuyucusuyla buluşturaca-
ğım. Halen bir kitapevi arıyo-
rum“ diye konuştu. Bundan 
17 yıl önce Avusturya’ya ge-
len Memet Zeki Metin’in son 
kitabı geçtiğimiz günlerde 
yayımlandı. Deli Hüseyin 
isimli kitapta Anadolu’da 
yaşanmış ilginç bir hikaye 
bulunuyor. Viyana Eyaleti 
Entegrasyon Bakanı Sandra 
Frauenberger’in da incele-
diği kitapta önemli mesaj-
lar bulunuyor. Deli Hüseyin, 
Memet Zeki Metin’in üçün-
cü kitabı. Kitap 221 safyadan 
oluşuyor. 

METİN KİMDİR?
M e m e t  Z e k i  M e t i n , 
Malatya‘nın Pötürge ilçesin-
de dünyaya geldi. Yaklışık 
17 yıl önce İstanbul’dan 
Avusturya‘ya geldi. Bir yakı-
nı ile halı ticaretine başladı. 

Ardından kafe ve restorant 
işletti. Bu esnada yükselmek-
te olan aşırı dinci ve milliyet-
çi grupları incelerken Dünya 
İnsanı Birliği’ni kurdu.(www.
we lt m e n s c hve re i n . n e t ) 
Dünya insanı bayramı adı al-
tında her yıl etkinlik düzen-
liyor. Bu güne kadar 3 kitabı 
yayımlandı. Geçtiğimiz gün-
lerde 4 kitabına da başladı.

SON KİTABININ KONUSU;
Kitabın kahramanı Hüseyin 
isimli bir hukuk öğrencisidir. 
Ayrıca macerayı çok seven bir 
yapıya sahiptir. Anadolu‘daki 
henüz yolu olmayan küçük 
bir dağ kasabasına gelir ve 
dava vekili olarak çalışma-
ya başlar. Amacı orada iki 
yıl kalmaktır. Oradaki halkın 
sorunlarını yerinde inceleyip 
Türkçe bilmeyen Kürt asıllı in-
sanlara yardımcı olup bu es-
nada yaşadıklarını bir kitap 
haline getirmektir. Fakat ka-
deri onu farklı bir yöne doğ-
ru çeker. Orada kalıp bir Kürt 
kızı ile evlenir, bu esnada yo-
baz hocaların kirli çamaşır-
larını ortaya çıkarır, gaddar 
ağalara karşı fakirleri korur, 
politikanın içine girer! Kitap 
Almanca yazılmış olmasına 
rağmen, komedi şeklinde ro-
manlaştırılmıştır. 

3 KİTABI VAR HALA şANSIZ!
Yıllar önce 
Avusturya’ya gelen 
Dünya İnsanı Birliği 
başkanı Memet Zeki 
Metin, bir çok alan-
da başarısı olma-
sına rağmen ha-
la kendini başarısız 
hissediyor. Farklı bir 
dilde düşünüp, baş-
ka dilde kitap çıkar-
mayı talihsizlik ola-
rakta sayan Metin’in 
kitap çalışmaları 
tüm hızıyla sürüyor.

Zeki Metin

Bakan Frauenberger





Sofra Restorant sizi bekliyor

Antalya sahillerini Viyana’ya taşıdık!

Sizi Türk mutfağının enfes lezzetlerine bekliyoruz
Antalya sahillerindeki hoş ortamı size Tuna Gölü 
kıyısında yaşatmayı planladık. Türk mutfağının en 
leziz menüleri sizi bekliyor.

Açılış saatleri: Pazartesi-Pazar Saat 10.30-23.00

Adres: 2., Kaftasteg 9 Wien
Ulaşım: U2, 11A, 80B

WLAN, Kahvaltı: www.sofra08.at
Cep: 0676/927 2035
e-Mail: demir@sofra08.at
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Nissan Otomobil şirketi 
geçtiğimiz günlerde 
Türk müşterilerine 

yönelik yeni bir kampan-
ya başlattı. Nissan‘dan 89 
Euro‘dan başlıyan taksitler-
le yeni bir otomobilin sahibi 
olabilirsiniz. Aynı zamanda 
Nissan‘da artık bir Türk per-
sonel bulunuyor. Nissan‘ın 
dünya üzerinde tanınan ve 
çok iyi bir otomobil markası 
olduğunu söyleyen satış so-
rumlusu Resul Örün, şirket 
olarak Türkler‘e yönelik bir 
çok çözümleri olduğunu da 
vurguladı. Örün, „Yeni bir 
otomobil hayali kuran kişi-
ler için çok uygun fiyatlara 
kampayalarımız mevcut. 
Özellikle çok az benzin ve 
mazotla çalışan otomobille-
rimiz de var. Otomobilimizin 
içinde bir çok yeni özellik 
var. Bu özellikleri sayesin-
de otomobilimiz güvenli ve 
rahattır. Note‘nin şehiriçin-
de çok rahat kullanımı var. 
Şuana kadar bu otomobili 
satın alan herkes memnun.  
Otomobilimiz 3 yıl garantili-
dir. İkinci el otomobil almak 
yerine bu gibi arabaların 
satın alınması çok daha ya-
rarlıdır“ dedi. Note, 11 780 
Euro‘dan başlayan fiyatlarla 
yeni sahibine kavuşuyor.

TEKNOLOJI VE üSTüNLüK

Fiyatı çok uygun olan yeni 
Note‘nin aylık taksitleri çok 
uygun. Yeni Note‘yi hem 
lesing veya tamamen satın 
alabilirsiniz. Türk müşterile-
ri için 89 Euro‘dan başlayan 
taksitlerle bu otomobile he-
men sahip olabilirsiniz.

Kontakt 01 905 50 517

89 Euro‘ya Nissan otomobil 

Nissan Note‘yi ay-
lık 89 Euro taksitle 
satın alabilirsiniz

Resul Örün



�� HABER Yeni VATAN
EKIM 2008 SAYI 94

Viyana-Ki tabın  adı 
’’Şeriatla demokrasi 
arasında’’. Siyasal İslam 

el kitabında Avusturya’da 
önemli grupların ayrıntıla-
rı yer alıyor. “Siyasal İslam El 
Kitabı”nın yazarları Avusturya 
basınında yakından tanıd-
ğı iki isim. Viyanalı siyasal 
bilimciler Dunja Larisa ve 
Thomas Schmidinger. Bu iki 
Siyasal Bilimciş kitaplarında, 
Siyasal İslam’ın tarihi geliş-
melerin ayrıntılı açıklamaları-
na dayanarak çeşitli akımları 
açıklıyorlar. Başka bir deyiş-
le İslam’ı sadece din olarak 
değil, siyasal girişim kılavu-
zu olarak kabul eden ve top-
lumun ‘her ne şekilde olursa 
olsun İslamlaşmasını amaç-
layan gruplar hakkında bilgi 
verdiğini iddia ediyor. 

Köktendincilik, intihar ko-
mandoları, nefret vaizle-
ri, cihat ve benzeri sözcük-
ler Avusturya ve Almanya’da 
politikacıların seçim pro-
pagandası nutuklarında ve 
medyadaki günlük tartış-
malarda geniş yer kaplıyor. 
Avusturya’da Dini inançlar, 
siyasal amaçlar ve siyasal kö-
kenli şiddet arasında genel-
likle ayrım yapılmıyor. Bu ki-
tap konuya açıklık getirmeye 
çalıştığını ve önemli sorulara 
karşılık verdiğini iddia ediyor: 
İslam hangi ölçüde din olarak 
algılanabilir, hangi noktadan 
itibaren siyaset olarak ortaya 

çıkmaktadır? Hangi hareket-
ler ve gruplaşmalar mezhep 
üstü devlet yapısına karşı gel-
mektedir? El kitabı, tarihi ge-
lişmelerin ayrıntılı açıkla-
malarına dayanarak siyasi 
İslam’daki akımlar ve şebeke 
oluşumları konusunda köklü 
bilgi veriyor ve ikinci uygula-
ma bölümünde Avusturya ve 
Almanya’da da faaliyet göste-
ren çeşitli parti ve dernekle-
ri, bunların önderlerini yapı-
larını ve amaçlarını ele alıyor. 
Yeni kitabın amacı, yeterince 
bilgilendirilmemiş olan ka-
muoyuna Avusturya’daki si-
yasi İslam’ın boyutları ve ça-
lışmaları konusunda ayrıntılı 
bilgi vermek. 

Viyana Üniversitesi üyelerin-
den Thomas Schmidinger ve 
Dunja Larise’nin yönetimin-
de bir düzine kadar genç öğ-
renci, bilim adamı ve gazete-
ciden oluşan ekip, uzun süreli 
ve güç bir çalışma kapsamın-
da çeşitli kuruluşları ziyaret 
etmiş, sorular sormuş, bel-
geler okumuş. Yeni kitabın 
bir bölümünde, Müslüman 
Kardeşlik, Vahabilik, Salafiye 
gibi İslam’ın dünya çapında-
ki siyasal ve ideolojik akım-
ları anlatılıyor, Arap, Türk 
ve Boşnak Müslümanlık 

arasındaki faklılıklar açık-
lanıyor. İkinci bölümde 
Avusturya’daki Müslüman 
kuruluşların bu akımlarla 
bağlantıları ve akımlar için-
de aldıkları yer inceleniyor. 
Müslüman kuruluşları ele 
alan bölümler, kendileri de 
göçmen kökenli olan öğren-
ciler tarafından araştırılmış. 
Avusturya’daki çeşitli İslami 
akımları ayrıntılı olarak in-
celeyen  kitap, aynı zaman-
da, Avusturya’da yaşayan 
400.000 Müslüman’ın hepsini 
homojen bir grup olarak ka-
bul etmenin, “Cihatçı”, “terö-
rist” ve benzeri sınıflandırma-
ya sokmanın hatalı olduğunu 

görmeye yardım eden bir kitap 
olduğu iddia ediliyor. Siyasl 
İslam’ın el kitabında Türkiye 
Cumhuiyeti Diyanet İşlerine 
bağlı  Avusturya’daki ATİB hiç 
eleştirilmez iken Avusturya’da 
tüm Müslümanları  res-
men temsil eden Islamische 
Glaubengemeinschaft ve yö-
neticilerinin arka planları ve 
bugüne kadar yaptıkları ele 
alınarak Siyasi İslam’in mer-
kezi gibi aktarıldığı dikkat çe-
kiyor. Kitabın tanıtımın yapıl-
dığı geceye SPÖ’den Viyana 
Meclis üyesi Nurten Yılmaz 
katılırken yine aynı gece SPÖ 
Viyana Meclis Üyesi Ömar Al 
Rawi dinleyciler ve padyum-
daki bazı kişilerce “Din ile 
Siyaseti” birbirine karıştırdı-
ğı ve suistimal ettiği için eleş-
tirildiği dikkat çekti. Nurten 
Yılmaz Cumhurbaşkanlığının 
her yıl verdiği davette sadece 
Ömar Al Rawi’nin kendi kafa-
sına göre davet listesi hazır-
ladığı eleştirisne hayır bende 
liste hazırlıyorum diye cevap 
verdi. Kitap hakkında eleşti-
ri: Kitaba eleştiri getirenler bu 
kitabın, aydınlatıcı bilgi ver-
mekten çok, FPÖ yöneticileri 
gibi aşırı sağcı ve Müslüman 
düşmanlığı sloganları ile tanı-
na Partilere birinci derecede 
İslam düşmanı görüş sahibi 

AVUSTURYA’DA 
’’SİYASİ İSLAM’’IN 

ALMANcA KİTABI

Thomas Schmidinger 
ve Dunja Larise ye-
ni kitaplarında 
Avusturya’da “Siyasi 
İslam akımları ve bağ-
lantıları” konusun-
da köklü bir araştır-
ma sunuyor. Kitap çok 
eleştiri almasının ya-
nında çok övülme-
si dikkat çekti.  Bu ki-
tabın bundan sonra 
Avusturya’da Siyasi, 
Bürokrat ve Avusturya 
basınının el kitabı ol-
masına kesin gözüyle 
bakılıyor. 
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kişilerin dışlayıcı politikala-
rına alet olmasından korku-
lur. Kitapta tüm Türk dernek-
leri ele alınmamış. Sadece 
Siyasi İslam ve İslam ile ilgi-
li bazı dernekler ele alınmış. 
Bu derneklerin bazıları Siyasi 
İslam ile tehlikeli bir şekil-
de Avusturya’da başta olmak 
dünya çapında organize olur-
ken hiç eleştiri almaz iken ba-
zı Türk dernekleri Türkiye’deki 
Partileşmenin Avusturya aya-
ğı olarak çok sert bir şekilde 
eleştiri konusu olmuş.

KİTABTAN OKUMA PARÇASI
DUNJA LARISE, THOMAS 
ScHMIDINGER ’şERİATLA 
DEMOKRASİ ARASINDA 
SİYASİ İSLAM EL KITABI

İslam, son yıllarda Avusturya 
ve Alman kamuoyunda ya-
pılan tartışmaların sürek-
li konusu haline gelmiştir. 
Bu tartışmalar, bir yandan 
güvenlik sorunlarına veya 
“İslam’ın tehlike olup olma-
dığı” gibi basite indirgenmiş 
bir soruda yoğunlaştığı gi-
bi, öte yandan minareli ca-
mi ve başörtüsü gibi ögelerle 
dinin alenen temsil edilmesi 
ve görülebilir hale getirilme-
si sorununa yönelmektedir. 
Almanya’da sayıları 3,5 mil-
yonu bulan ve Avusturya’da 
yaklaşık 400.000 olan itiba-
ri Müslüman’ı, ırkçı  düşün-
celere dayanarak “tehlike” 
olarak görenler de, egzotik 
düşlere kapılarak “zenginleş-
tirme” olarak kabul edenler 
de Müslümanlar’ın homojen 
bir grup olduğunu varsay-
maktadır. Çoğulcu toplum gi-
bi Müslüman yurttaşların da 
çeşitli, çelişkili ve gruplaş-
mış olarak görme zahmetine 
katlananların sayısı çok az-
dır. Siyasi İslam konusunda 
bir el kitabı yayınlamaktaki 
amacımız, öncelikle bu bakış 
açısını değiştirmek ve homo-
jen grup varsayımının gizle-
diği çeşitliliklerle çelişkile-
ri görünür hale getirmektir. 
Görüşümüzce yanlış olan bu 
diskur, siyasi İslam’ın hede-
finin Müslümanların ta ken-
dileri olduğunu gözden uzak-
laştırmaktadır. Siyasi İslam’ın 
farklı gruplarının en önem-
li aşama noktalarının biri, 

Müslümanları grubun doğ-
ru olarak gördüğü yola sap-
tırmaktır.  Exeter ve Oxford 
Üniversi-telerinde İslam 
Bilimleri hocası olan Suriye 
asıllı profesör Aziz 7 Al-Azmeh, 
bu bağlamda “İslam’ın 
İslamlaştırılması”ndan söz 
etmektedir. 1. İlk bakışta abes 
gibi görünen bu çaba, laikleş-
miş olan, hatta siyasi İslam’ın 
en radikal akımlarının gözün-
de dinden kopmuş sayılan 
Müslümanları tekrar grubun 
inancına göre doğru bilinen 
yola saptırmaktır. Bunu ger-
çekleştirmek için kullanı-
lan yöntemler, siyasi İslam’ın 
ideolojik varsayımları kadar 
farklıdır ve ikna etmekten ve 
Avrupa’da paralel İslami alt-
yapı kurmaktan, laikleşmiş 
Müslümanlara savaş ilan et-
meye kadar uzanır.  

“İslam’ın İslamlaştırılması”, 
İslam’ın ideolojileştirilmesi 
ve Müslümanlara karşı ata-
ğa kalmasıdır. İslami kökten-
dincilik veya tümlevcilik pro-
pagandasında bu bağlamda 
laikliğe batının siyasal, eko-
nomik ve sonuç olarak kül-
türel emperyalizmi ve sömür-
geciliği etkisiyle batılılaşma 
gözüyle bakılır. Gerek bu si-
yasi İslam aktörleri gerekse 
İslam’ın aydınlanmaya ve de-
mokrasileşmeye dirençli ol-
duğuna inanan “eleştirmen-
ler”, aydınlanmanın bugün 
başarılı sayılan tarihi biçi-
miyle gerçi Avrupa’da ortaya 
çıktığını, ancak kökenlerinin 
Arap-İslam dünyasına da-
yandığını unutmaktadır. Gü-
nümüzde, sözde çelişkili 
uygarlıklar arasında gerçek-
leşen çatışmaların çok da-
ha şiddetlileri İslam dün-
yası içinde yaşanmaktadır. 
Siyasi İslam’ın aktörleri, 
Müslümanlık içindeki çoğul-
culuk ve tezatları pekala bil-
dikleri halde, grupların çoğu 
dışa karşı İslam’ın tek tem-
silcisi olduklarını iddia eder. 
Bu eğilim, Müslüman olma-
yan kamuoyunun İslam’ı ve 
Müslümanlar’ı homojen bir 
grup olarak görme eğilimin-
den güç almaktadır. Bu du-
rum Avrupa için olduğu ka-
dar özellikle Avusturya için 
geçerlidir. 

SPÖ ve Yeşiller‘in des-
teği ile çıkan yasa ile 
önümüzdeki eğitim 

döneminden itibaren öğren-
ci katkı payları yarıya iniyor. 
Türkiye‘de ise bu harçlar her 
geçen gün artıyor. 

2009 yaz döneminden itiba-
ren geçerli olacak indirim-
lerden ötürü öğrencilerin 
binlerce Euro ceplerinde ka-
lacak.  Çıkarılan yasa uya-
rınca Avusturya ve AB vatan-

daşlarından alınan 363,36 
Euroluk üniversite harcı kal-
dırıldmış oldu. Türk vatan-
daşlarından alınan 742,59 
Euroluk harç ise 363,36‘ya 
düştü. Yeşiller’in tasarısına 
SPÖ’nün zaten destek verme-
si bekleniyordu. Böylelikle 
bir gecede alınan kararla öğ-
renci katkı payları yarıya in-
dirilmiş oldu. Özellikle ya-
bancı öğrenciler  indirimden 
ötürü çok memnun oldukla-
rını söylediler.

ÖğRENcİLERE 
MüJDE ‘%50’

Avusturya‘da bir çok partinin ortak kararı 
sonucu öğrencilerin en büyük sorunu olan 
harçlar yarıya indirildi. Öğrenciler kararı 
sevinçle karşılarken, ailelerin üzerindeki 
yük biraz daha hafifledi. Karar başta üniver-
sitelerde olmak üzere binlerce öğrenciyi il-
gilendiriyor. Hükümet öğrenciler üzerinden 
aldığı milyonlarca Euro’dan vazgeçmiş oldu!
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Viyana Belediyesi, ye-
ni entegrasyon pake-
tini açıkladı. Projede 

Avusturya‘ya yeni gelmiş ki-
şiler için yeni ve güçlü bir 
paket hazırlandı. Bu pa-
kete göre Eğitim pasapor-
tu  BildungsPass adlı bir bel-
geye kavuşuyoruz! Eğitim 
Pasaportu adı verilen evra-
ğın içinde kimlik bilgilerimi-

zin yanısıra ve 300 Euroluk 
Almanca kurs çekide bu-
lunuyor. Bir dosya halinde 
göçmenlere verilecek olan 
belgeler, şehre gelen yaban-
cıların daha çabuk kavrama-
sını ve anlamasını sağlaya-
cak. Bildungspass Stadtplan 
adı altında hazırlanan evrak-
ta ise bir çok dilde açıklama-
lar bulunuyor. Türkçe bilgi-

Uyum Bakanı Frauenberger ve Başkan Häupl

lerinde bulunduğu bu evrak 
harita şeklinde hazırlanmış. 
Şehir haritası şeklindeki bil-
gilerde Viyana‘nın hangi böl-
gesinde neler bulunduğu ko-
layca okunabiliyor. 

ÖNEMLI 5 MADDE
Entegrasyondan sorum-
lu Belediye meclisi üye-
si Sandra Frauenberger, ve 
Belediye Başkanı Dr. Michael 
Häupl’ün basın toplantısın-
da “StartWien“ adlı 5 madde-
lik entegrasyon programını 
tanıttı. Yeni programın uygu-
laması Kasım ayında başla-
yacak. “StartWien“, 2008 yı-
lı başından beri yerel idareler 
ve danışma uzmanlarıyla dil 
kursları ve bilim kurumlarıy-
la işbirliği içinde geliştirildi. 

S t a r t Wi e n – 5  m a d d e l i k 
entegr asyon progr amı-
nın içeriğinde neler var? 
Göçmenlerin imajının ye-
nilenmesi: Ülkeye yeni göç 
edenlerin üçte ikisi kök-
lü bir eğitim görmüştür. Bu 
nedenle eğitim grubuna uy-
gun olanaklar, dil kursları 
vs. sunulmaktadır.Viyana, 
göçe “EVET” demekte, bu-
nun karşılığında Viyana’ya 
“EVET” denmesini bekle-
mektedir. Hukuk düzeni ve 
kadın haklarını da kapsayan 
tüm temel hakların hiçbiri 
tartışılmaz. Hak ve sorumlu-
lukların öğretilmesi bu ne-
denle programın değişmez 
bir bölümüdür.  Başlangıç 
desteği: Yeni göçmenlerin 

Viyana’ya ayak uydurabil-
meleri için planlı olarak ilk 
günden başlamak üzere des-
teklenmesi (dil öğrenimi, 
iş, ev, çocukların eğitimi). 
Göçmenler doğrudan doğ-
ruya göçmen bürosundan 
“alınacaktır”. Yeni göçmen 
kapsamı dışındakilere yar-
dım: StartWien programıy-
la Viyana’da uzun süredir 
yaşamakta olan göçmenle-
re de ulaşılacaktır. Buradaki 
ana amaç, özellikle meslek 
sahibi olmayan kadınlara 
yardım etmektir. Dil aracılı-
ğıyla toplumumuzdaki ka-
dın-erkek rol ayrımı açıkla-
nacak, göçmen kadınlara 
destek verilecektir.

YEREL IDARELERLE
AKTIF IşBIRLIğI:
Yerel idarelerle ve ana dilinde 
yayım yapan medya birimle-
riyle işbirliği içinde geniş kap-
samlı bilgilendirme kampan-
yası düzenlenecektir. 

ÇOK ÖNEMLI BIR ÇALIşMA
Frauenberger: “Viyana, göçe 
“evet” demekte, bunun kar-
şılığında Viyana’ya “evet” 
denmesini beklemektedir. 
Göçmen imajının son yıllar-
da köklü bir değişime uğradı. 
Ülkeye yeni göç edenlerin üçte 
ikisi köklü bir eğitim görmüş 
kişiler. Bunlar yüksek okul ve-
ya üniversite mezunu. Bu ne-
denle, StartWien kapsamında 
eğitim grubuna ve dil bilgisi-
ne vs. göre çok çeşitli olanak-
lar sunmaktayız“ dedi. 

ENTEGRASYONDA DEV ADIM

 Geniş ve ayrıntılı bilgi için: www.startwien.at





�� HABER Yeni VATAN
EKIM 2008 SAYI 94

Avusturya Sağlık Bakan-
lığı ve Yeni Vatan 
Gazetesi işbirliğinde iki 

dilli yemek kitabı yayımlandı. 
Kitaptaki tüm yemeklerin be-
sin değerleri ve özellikleri açı-
sından tam not aldı. Kitap da-
ha şimdiden büyük ilgi gördü.
Avusturya Sağlık Bakanlığı 
Kolay ve Sağlıklı Türk yemek-
leri isimli kitabı geçtiğimiz 
günlerde yayımlandı. 

Türk yemeklerinin teker teker 
yapılarak denendiği kitap 80 
bin adet basılacak. Tüm ye-
mekler hem Almanca hem-
de Türkçe olarak anlatıldı. 
Besin değerlerinin koruna-
rak yapılan yemeklerin özel-

likleri, miktarları tek tek an-
latıldı. Kitap Sağlık Bakanlığı 
ve Yeni Vatan Gazetesi tara-
fından dağıtımı yapılacak. 
Bu yemek kitabını önümüz-
deki günlerde çeşitli alış-
veriş merkezleri ve dernek-
lerden temin edebilirsiniz, 
Eserin ön sözünü Avusturya 
Sağlık, Aile ve Gençlik Bakanı 
Andrea Kdolsky ve Yeni 
Vatan Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Birol Kilic yap-
tı. Kitap ücretsiz olarak sağ-
lık bakanlığı resmi internet 
sitesinden istenebileceği gibi 
Yeni Vatan Gazetesi‘nden de 
istenebilirnir. Sipariş:

office @yenivatan.at

SAğLIK 
BAKANLIğINDAN 

TüRKÇE-ALMANcA 
YEMEK KİTABI

Sağlık Bakanlığı ile Yeni Vatan Gazetesi’nin bir-
likte gerçekleştirdikleri Yemek Kitabı projesi 
tamamlandı. Yeni nesillerin sağlıklı beslen-
mesi için hazırlanan Yemek Kitabı 80 bin adet 
basılacak. Türkler’in kaliteli beslenmesi ve 
yemeklerin doğru yapılmasını desteklemek için 
başlattığı proje kapsamındaki yemek kitabının 
ilk bölümü yayımladı. Ücretsiz olan bu kitabı 
Yeni Vatan Gazetesi’nden sipariş edebilirsiniz!



VİYANA -Salzburg  B aş-
konsolosluğu‘na yapılan 
saldırıya güvenlik zaafiye-
tinin sebep olduğu bildi-
rildi. Türkiye’nin Salzburg 
Başkonsolosluğu‘nda geç-
t iğimiz günlerde saba-
ha karşı küçük bir yangın 
çıkmıştı. Polis yetkilile-
ri olay yerine gelerek ince-
lemede bulunduktan son-

ra yangının kundaklama 
o l duğu  b e l i r t m i ş l e rd i . 
Başkonsolosluk yetkilileri, 
saldırının planlı olduğunu 
ve bir odanın tamamen kul-
lanılamaz hale geldiğini be-
lirttiler. Salzburg polis söz-
cüsü Hermann Rechberger, 
konsolosluğun bir odasın-
da yangın çıktığını söyle-
di. Konsolosluğun yangın 

sırasında boş olduğunu ve 
yangında ölen ya da yara-
lanan olmadığını belirten 

Rechberger, „maddi hasa-
rın çok önemli olduğunu 
sanmadığını“ ifade etti

SERİ BORSA
Yayınlanmasını istediğiniz ilanlarınız için lütfen: 0699 103 97 808

N e u e  H e i m a t  Z e i t u n g

www.yenivatan.at

Yeni
Vatan
Gazetesi

BüYüK FIRSAT!
Birinci Viyana’da bulunan imbis lokal satılıktır.

Hazır müşterisi olan lokalimiz için lütfen ciddi olanlar arasın.
İçeride 8 kişilik oturma, dışarıda 6 kişilik oturma yeri bulunuyor.

Tel.: 0 676 455 18 64

SATILIK HANDY-cALLSHOP
İNTERNET cAFE
Çok acele satılık olan internet

kafemizi bedava gibi bir fiyata vereceğiz.
Lütfen ciddi olanlar bizi arasın!

Tel.: 0 699 1990 39 26

Eleman ARANIYOR !

Gümüş dükkanımızda çalışmak üzere  BAY ve BAYAN  Tezgahtar 
Aranıyor ögrenci olabilir. Ücret dolgundur.

Tel.: 0699 12 41 90 98

SAtIlIk HANdY vE cAll SHOp
3. Viyana‘da düzenli görünümü ve cephesi olan 30 metre 

kare üzerine kurulu işyerimiz devren satılıktır. Mobilyası ve 4 
telefon kabini, 5 tane bilgisayarı olan iş yerimizin kirası 350 

eurodur. İş yerimizin hiç bir masrafı yoktur. 25.000,-Euro
Löwengasse 15-

Ali Baştuğ

Tel.: 0 676 934 97 92

AcElE kUAFÖRE ElEMAN

QuellenStr.’de bulunan iş yerimiz için acele eleman arıyoruz.
Bay ve bayan olması önemli değil. Ücretimiz dolgundur.

Tel.: 0676 34 39 501

SAtIlIk GIdA-cAllSHOp-
INtERNEtcAFE

12. VIYANADA RUCKERGASSE 63 NUMARADAKI
ISLER VAZIYETTEKI DUKKANIMI (3 ODA-70 m²)YANLIZLIK VE 

YENI IS SEBEBIYLE DEVREN SATIYORUM.

Tel.: 0699 11689377

BAşKONSOLOS, “POLİS İSTİYORUZ“
Sorumlu olduğu konsolosluğun kundaklandığını 
belirten Salzburg Başkonsolosu Nesrin Bayazıt, 
“Avusturyalı güvenlik makamlarına defalarca 
uyarılarda bulunmamıza rağmen“ sürekli nöbet 
tutacak polis bulamadıklarını söyledi.
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Vi y a n a -  K a r d i n a l 
Christoph Schönborn, 
İstanbul’dan Viyana’ya 

döndükten sonra ayağının 
tozu ile yaptığı basın toplan-
tısında, Türkiye’deki Diyanet 
İşlerinden sorumlu yetkilile-
rinin Avrupa gelişimine ge-
niş ilgi gösterdiklerini ve bu 
konuda görüşmelere hazır 
olduklarını belirtti. Viyana 
Başpiskoposu,  Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Ali 
Bardakoğlu’nun daveti üze-
rine ufak bir delegasyon 
eşliğinde üç gün süreyle 
Türkiye’de bulundu. Kardinal 
Schönborn Ankara’da İslam 
Bil imleri  Fakültesi ’nde 
“Katolik Kilisesi açısından 
Din ve Devlet İlişkileri” ko-
nulu bir konferans verdi. 
Kardinal, bu konuşmasında 
Katolik kilisesinin dünyevi 
ve dini alanların gerektiğin-
ce ayrı tutulmasına taraftar 
olduğunu. Kilisenin ayrım 
modelini örnek almadığını, 
her iki alanın bağımsızlıkla-
rına saygı göstermek kaydıy-
la işbirliği modelini benim-
sediğini açıkladı. Kardinal, 
İstanbul’da Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve İslam Enstitüsü 
Araştırma Merkezi (ISAM) yet-

kilileriyle, Ankara’da İslam 
Bilimleri Fakültesi profesör-
leriyle ve İstanbul Müftüsü 
Prof. Mustafa Çağrıcı ile yap-
tığı görüşmelerde, muha-
taplarının Hiristiyanlık hak-
kında özgün bilgi almaya 
geniş ilgi gösterdiklerini be-
lirttiklerini saptadığını ifa-
de etti. Diyanet İşlerindeki 
Türk muhataplarının özel-
likle  Avusturya’da din der-
si eğitimi sorunları ve din 
dersi öğretmeni eğitimi ko-
nusundaki, ayrıca üniversi-
te düzeyinde teolojik bilim 
ve araştırma alanındaki so-
runlara eğildiklerini belirten 

Schönborn, Avusturya’daki 
Türk asıllı Müslümanlar’ın 
durumuna da değinildiğini 
belirtti.

K a r d i n a l  S c h ö n b o r n , 
Türkiye’deki Hıristiyan azın-
lık konusunu da gündeme ge-
tirdiğini vurguladı. Kardinal, 
Türkiye’deki açıkça gördüğü 
izlenimini edindiğini açıkla-
dı ve Müslüman muhatapları-
na, Avusturya’da çoğunluğun 
temsilcisi olan Katolik kilise-
sinin ufak dini cemaatleri de 
“yanına aldığını”, örneğin 
devlet kuruluşlarıyla yapı-
lan görüşmelerde destekle-

diğinin altını çizdi.. Kardinal 
Schönborn, Türkiye’de İslam 
cemaatinin dini azınlıklar 
için bu koruyucu işlevi ye-
rine getirmesini dilediği-
ni sözlerine ekledi. Viyana 
Başpiskoposu, Türkiye’de 
“sağlıklı bir dini çoğulculu-
ğun güzelliğine ve zengin-
liğine” dikkat çekti ve bu 
saptamasını tarihte gerek 
Osmanlı gerekse Habsburg 
İmparatorlukları’nın dini – 
ve etnik – çoğulculukla ka-
rakterize edildikleri gerçeği-
ne bağlayarak, o zamanlar 
dini çoğulculuğun “sınırla-
ma değil, zenginlik” olarak 
etkisini gösterdiğini belirtti. 

Bilindiği gibi Avusturya’da 
tüm Müslümanları  res-
m e n  t e m s i l  e d e n  k ı -
sa adı  IGM İslamische 
G l au b e nge m e i n s c h a f t a 
(Avusturya Müslümanların 
Cemiyeti)  Diyanet İşleri 
ile yakın ilişkideki kısa 
adı  ATİB olan en büyük 
Camii endeksli Türk derne-
ği üye değil. Üye olmasının 
nedeni olarak Islamische 
Glaubengemeinschaften 
Demokratik olmayan Tüzüğü 
gösteriliyor.  

’’TüRKİYE’DE MüKEMMEL 
BİR DOSTLUKLA KARşILAşTIK’’

Viyana Başpiskoposu, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın daveti üzerine Türkiye’yi üç 

gün süreyle ziyaret ettikten sonra Viyana’da 
yaptığı basın konferansında ‘Türkiye’de mükem-

mel bir dostlukla karşılaştık’ dedi.  Kardinal 
Schönborn’un Türkiye gezisi sırasında kendisine 

Viyanalı sosyal etik uzmanı Prof.Dr. Ingeborg 
Gabriel, Viyana Başpiskoposluğu Hıristiyan-

Müslüman İlişkileri Merkezi Başkanı Başrahip 
Martin Rupprecht, Katolik Eğitim Merkezi’nden 

Sr. Beatrix Mayrhofer ve Viyana Baş rahibi 
Darius Schutzki eşlik etti. 

Kardinal SchönbornBaş rahip Rupprecht
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“YABANcI IşÇILERE“ 
TEşEKKüR 

Kardinal Schönborn, kişi-
sel açıdan Türkiye gezisinin 
Avusturya’ya Türk göçü gö-
rüngüsü bağlamında da bu-
lunduğunu söyledi. Viyana 
Başpiskoposu Kardinal 
Schörnborn, „Atmışlı ve yet-
mişli yıllarda Türkleri yaban-
cı işçi olarak 
Avusturya’ya 
b i z i m  d a -
vet ettiğimi-
zi unutmama-
mız gerekir. 
Avusturya’nın 
kalkınması-
n a  ka t k ı l a -
rından dola-
yı kendilerine 
teşekkür borç-
luyuz“, dedi. 
Bu kişilerin 
çoğunun ge-
çen süre içinde Avusturya 
vatandaşı olduklarını, an-
cak anavatanların sevgileri-
ni kaybetmediklerini belir-
ten Schönborn, bir göçmen 
çocuğu olarak kendini onla-
rın yerine koyup, eski ve yeni 
vatan bağlarının çetrefil iliş-
kisini anlayabildiğini söy-
ledi. Kardinal Schönborn, 
Türkiye’de Hıristiyan ki-
liseleriyle de temas kur-
duğunu açıkladı. Viyana 
Başpiskoposu, Ankara’da 
Papa’nın elçisi Kardinal 
Antonio Lucibello ile görüş-
tü ve İstanbul’da Galata’daki 
Avusturya St. Georg komp-
leksi bünyesindeki Georg 
kilisesinde Piskopos Louis 
Pelatre ile birlikte kutsal ayin 
yönetti. Kardinal, İstanbul 
Müftüsü Çağrıcı eşliğinde, 
İstanbul Ermeni II. Mesrob 
(Mutafyan) ile Kumkapı’daki 
Patrikhane’de görüşme yaptı. 
Viyana Başpiskoposu, Fener 
Patrikhanesini ziyaret ederek 
evrensel Patrikhaneye bağlı-
lığını belirtti.   

İMAMLARA AVUSTURYA KULARI 

Gezinin ayrıntılarını bir buçuk 
yıldan beri hazırlamakta olan 
Baş rahip Martin Rupprecht 
b a s ı n  t o p l a n t ı s ı n d a , 
Avusturya’da Müslümanlar 
ve Hıristiyanlar arasında-
ki ilişkinin Türk Diyanet 

İşleri tarafından yakından 
izlendiğini ve örnek olarak 
değerlendirildiğini belirt-
ti.  Rupprecht, Türk Diyanet 
İşleri’nin Avusturya’da diya-
loğa yatkınlığıyla bilinen at-
mosfere büyük değer ver-
diğini ve özellikle Kardinal 
Schönborn’un Hıristiyanlık 
ve Müslümanlığın dinler 
arası diyaloğu sorunlarında 

“dünya ça-
pında oto-
rite” olarak 
kabul ettiği-
ni açıkladı. 
Rupprecht, 
D i y a n e t 
İ ş l e r i ’ n i n 
dinler ara-
sı görüşme-
lerdeki bü-
yük önemine 
de değindi.  
Yıllık bütçe-
si yaklaşık 

bir milyar Euro’yu bulan ku-
rumda 80.000’i imam olmak 
üzere 100.000 kişi görev yapı-
yor.  Türkçe bilen Viyana Baş 
rahibi, Avusturya Dışişleri 
Bakanlığı ile Türk Diyanet 
İşleri ve Katolik kilisesinin 
ortaklaşa gerçekleştirecek-
leri yeni bir projeden söz etti.  
Kasım ayında başlamak üze-
re, Avusturya’da görev alan 
Türk imamlar önce altı ay sü-
reyle Almanca kursu göre-
cek, ardından Avusturya kül-
türü ve Avusturya’daki dini 
koşullar konulu bir giriş se-
mineriyle bilgilendirilecek. 
Bu seminerlerden ilki Kasım 
ayı başında düzenlenecek. 

„ENTELLEKTüEL GENIş 
GÖRüşLüLüK“

Prof .  Gabriel ,  Diyanet 
İşleri’nin katıldığı yeni bir 
üniversite projesinden söz 
etti. Bu üniversitede hadisler 
(Hz. Muhammed’in hayatın-
dan aktarılan dini kurallar, 
yasalar ve anlatımlar) ince-
lenerek Kuran’a uygun olma-
yan kadın düşmanı ifade ve 
talimatlar aranacak. Ankara 
İslam Bilimleri Fakültesinin 
başında bir kadın dekan 
görev yapıyor. Sovyetler 
Birliği sonrası Orta Asya 
Cumhuriyetlerinden 1.000 
kadar öğrencinin Türkiye’de 
teoloji eğitimi görüyor. 

DIN

Kaya Yanar‘ın ailesi 1965 yılında Almanya‘ya çalışmak 
için geldi. Yabancı bir ülkede, Frankfurt‘ta iki kül-
türün arasında doğan Kaya Yanar‘ın bu yüzden ne 

Türkçe‘yi ne de Arapça‘yı düzgün olarak konuşamadığını 
söylediği ifadesi Alman basınında yeraldı.

Kaya Yanar temel eğitimini Almanya‘nın Frankfurt kentinde 
Humanistische Heinrich-von-Gagern-Gymnasium okulun-
da tamamladı. Almanya‘da yaşayan Türkleri çok iyi gözlem-
leyen Kaya Yanar, toplumsal sorunları Alman toplumuna 
mizahi bir şekilde yansıtabilmek için komedi şeklinde an-
latımın çok daha iyi olabileceğini düşündü ve sağ liberal 
komedyen olarak eğitim almaya karar verdi. 2001 yılında 
Almanya‘nın ünlü televizyon kanalı Sat1‘de Was Guckst du? 
adıyla program yapan Kaya Yanar, sosyal konuları işlediği, 
Türk toplumunu Alman toplumuyla kıyaslayarak yaptığı 
esprileriyle Alman kamuoyunun ilgisini çekti. Bu program 
sayesinde çeşitli Alman kuruluşları tarafından kendisine 
ödüller verildi.

KAYA YANAR - MADE IN GERMANY         
12.02.2009 / 20:00h / Salzburg, Republic - Salzburg 
PREMIERE VVK: ÖTicket-Center Salzburg im Republic: 
+43-662-843711; ÖTicket Österreich: +43-1-96096 
www.oeticket.com ; www.republic.at

13.02.2009 / 20:00h / Graz, Orpheum - Steiermark 
PREMIERE VVK: Orpheum Graz: +43-316-713473 DW 9014 kar-
ten-orpheum@theater-graz.com , www.orpheumgraz.com

14.02.2009 / 20:00h/ Wien, Audi Max der Universität Wien      
VVK: ÖTicket: +43-1-96096 - www.oeticket.com ; Bank Austria: 
+43-1-24924 - www.clubticket.at ; Ticket Online: +43-1-88088 
- www.ticketonline.at ; Bei den Portieren der Uni Wien

Komedyen 
Kaya Yanar, 
Viyana‘ya 
geliyor

Almanya ve Türkiye‘de çeşitli gösterilere 
çıkan Kaya Yanar, Avusturya‘da sahne al-
mak için Viyana ve Graz‘a geliyor. Türkler‘in 
Almanya‘daki sorunlarını komedi şeklinde 
yorumlayan Yanar‘ın internet üzerinde 
onlarca videosu da bulunuyor.

          Bardakoğlu
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Viyana ve Steiermark 
eyaletlerinde faaliyet 
gösteren SAM isimli 

vakıf, Türk işletmeler için 
yeni bir çalışma başlattı. 
400 Euro‘ya eleman temini 
yapan kuruluş, hem işçile-
rin hemde işverenlerin çe-
şitli sorunlarını çözüyor. İş 
bulamayanlar, staj yapma 
imkanı arayanlar, AMS‘den 
yardım alamayanların so-
runlarını çözen SAM kuru-
luş, Türkler‘e bir çok alanda 
hizmet vermek için kollarını 
sıvadı. SAM Genel Müdürü 
Andreas Wagner, “İki yıldır 
AMS ile birlikte iş ve işve-
renler arasında köprü göre-
vinde bulunuyoruz“ dedi.

SAM Yöneticisi Ümmü-
han Örün ise bu hizmetten 
Türkler‘in yararlanmasını 
istedi. Özellikle eleman se-
çiminde ve staj konularında 
hizmet verdiklerini söyleyen 
Ümmuhan Örün, SAM kuru-
mu olarak hizmetlerimizi iki 
gruba ayırabiliriz. İşçi ve iş-
verenler için bir çok çalışma-
larımız var. İş yerinde küçük 
maliyetli elaman çalıştırmak 
isteyen işyerleri için bulun-
mayacak imkanlarımız var. 
Bu imkanların başında 400 
euroya eleman temin edi-
yoruz. Bu büyük bir imkan. 
Türkler‘in de bu hizmetten 
yararlanmasını istiyorum.

Redergasse 1, 1050 Wien
(5. Viyana AMS binası)

İrtibat
01 54 68 3 99 0 12
office@sam-austria.com

400 Euro‘ya personel

Viyana ve Steiermark‘ta hizmet veren SAM isimli kuruluş AMS ile 
işbirliği yaparak 400 Euro‘ya çalışacak eleman temin ediyor. Türk 
işlerlerinin personel ihtiyacını karşılamak için kolları sıvıyan kuruluşa 
iş içinde başvurabilirsiniz. Artık işletmeniz için uygun elemanı çok 
uygun fiyatlara bulabilirsiniz.

Ümmühan Örün
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SUÇ DUYURUSU VE İFTİRA 
DAVASI

Soru: Merhaba. Viyana’dan 
yazıyorum size. Üniversi-
te öğrencisiyim. Aynı evde 
kaldığımız arkadaşla bir 
tartışma yaşadık ve ben evi 
terketmek zorunda kaldım. 
Giderken bize bağış olarak 
verilmiş olan bazı eşyaları 
da yanıma aldım. Bu eş-
yalar o arkadaşa ait değil-
di. Benim çabamla ev için 
toplanmış eşyalardı. Buna 
rağmen o arkadaş, ben eş-
yaları aldığım için hırsızlık 
suçlamasıyla aleyhimde 
suç duyurusunda buluna-
cağını söyledi. Konu ile il-
gili bilgilendiriseniz mem-
nun olurum. Teşekkürler.

Cevap: Öncelikle şunu be-
lirtmekte fayda var: Kişi 
hukuken kendisine ait olan 
birşeyi çalamaz. Arkadaşı-
nız kadar siz de eşyaların 
sahibiydiniz. Dolayısıyla, 

şahsi eşyalar söz konusu 
olmadığı sürece bahsettiği-
niz olay bir ceza davasına 
konu olmaz. Yani suç teş-
kil etmez. Kaldı ki anlattı-
ğız kadarıyle siz eşyaları 
toplamışşınız. Dolayısıy-
la olay bir medeni hukuk 
davasına konu teşkil etse 
bile büyük ihtimalle siz 
kazanırsınız. Tabi somut 
olayda ortaya çıkacaklar 
ve kanıtlayabilme durumu 
böyle bir davanın seyrini 
değiştirebilir. Sorunuz-
la ilgili olarak önemli bir 
konuya da dikkat çekmek 
istiyorum. Bir çok insan 
başka insanları “çamur at 
tutmazsa izi kalır” mantığı 
ile karalamak için suç teş-
kil eden bir fiili işledikleri 
iddiasıyla haklarında suç 
duyurusunda bulunabilir. 
Modern hukuk sistemle-
ri bu tür ithamlara karşı 
mağdurlar için bir imkan 
tanımaktadırlar. Bu da 
iftira davasıdır. Bu suçu 

Avusturya Ceza Kanunu  
297. maddesinde düzenle-
mektedir. Buna göre kim 
başkası hakkında onun 
suçsuz olduğunu bildiği 
halde, bir suç işlediğini id-
dia ederek resmi makamla-
rı onun aleyhine harekete 
geçirirse “iftira” suçunu 
işlemiş olur. Eğer isnat edi-
len suç için bir yıla kadar 
hapis cezası öngörülmüş 
ise iftira için verilecek ceza 
da bir yıla kadardır. Eğer 
isnat edilen suç için bir 
yıldan fazla ceza öngörül-
müşse iftira için verilecek 
ceza altı aydan beş yıla 
kadar hapis cezasıdır. Tabi 
ki somut olayda bu cezalar 
ya erteleme şeklinde yada 
para cezasına çarptırma 
şeklinde uygulanmaktadır, 
ancak işlenen iftira suçu 
da sicile geçmekte ve kişi 
hukuken suçlu bulunmak-
tadır.  Dolayısıyla sizin ola-
yınızda da arkadaşınızın 
düşebileceği durum, eğer 
bilerek size böyle bir suç 
isnat ediyorsa, muhteme-
len budur. Burada dikkat 
edilmesi gereken ayrıntıya 
da dikkat çekmekte fayda 
var: İftira suçunun taki-
bi için mağdurun şikayeti 
şarttır. 

İcRA TAKİPLERİNE
KARşI ÇÖZüM YOLLARI

Soru: E-Bay üzerinden bir 
araba için teklif vermiştim. 
Daha sonra teklif başka-
sı tarafıdan aşıldı ve ben 
o arabayla ilgilenmedim. 
Günler sonra aldığım bir 
mailde o arbanın en son 
verdiğim teklifin bir kaç 
katı parayla benim üze-
rimde kaldığı yazıyordu. 
Gerçekten de teklif verme-
diğim halde benim hesa-
bımdan teklif verilmiş gibi 
görünüyordu. Satıcı vaz-
geçmedi ve aleyhime dava 
açtı. Kanıt eksikliği sebe-
biyle davayı kaybettim. 
İki yıl önce oldu bu olay. 
Öğrenci olduğum için icra 

yolu ile de benden birşey 
alamadılar. Ancak sık sık 
mektup gönderiyorlar. Bu 
durumdan rahatsızım ve 
bir kurtuluş çaresi göste-
rirmenizi rica ediyorum.

Cevap: Aleyhinize sonuç-
lanmış olan bu davanın 
yenilenmesi ancak dava 
sırasında ortada olmayan, 
bilinmeyen ve öne sürüle-
meyen bir kanıtın sonra-
dan ortaya çıkması ve bu 
kanıtın davanın sonucunu 
etkileyebilecek bir özelli-
ğe sahip olması halinde 
mümkündür. Karşı taraf 
aleyhinize çıkardığı mah-
keme kararı (ilam) ile 30 
yıl boyunca icra – haciz 
işlemlerinde bulunabilir.   
Ancak sizin durumdaki ar-
kadaşlara tavsiye ettiğim 
bir yol var: Alacaklıyı veya 
avukatını arayıp anlaşma-
ya çalışmak. Bu tür du-
rumlarda alacaklılar ala-
caklarını tahsil etmenin ne 
kadar güç olduğunu bildik-
leri bunun yanında sürekli 
kendi masraflarının da ar-
tacağını düşündükleri için 
genelde borçlunun yaptığı 
teklifleri kabul ederler. Bu-
nun için öğrenci olduğu-
nuzu, bu miktarı gelecekte 
de ödemenizin mümkün 
olmayacağını onlara iletin. 
Örneğin ödemeniz gereken 
miktarın çok cüz’i bir kıs-
mını taksitle ödemeyi teklif 
edin. Bunun için de karşı 
tarafın alacak hakkından 
vazgeçtiğini yazılı olarak 
size bildirmesini talep 
edin. Göreceksiniz bu çoğu 
zaman işe yarayacaktır. Bu 
durumda hem siz sürekli 
rahatsız edilmekten kurtu-
lursunuz hem de alacaklı 
memnun olur.

Mag. iur. Cafer Eminoğlu

Sorularınız için:
e-mail: 
cafereminoglu@yahoo.de
Adres: Yeni Vatan Gazetesi 
Postfach 70 A-1014 WIEN

HUKUK / RECHT - FORUM

Değerli okuyucular, bu sayıda da günlük yaşamda 
faydalanabileceğiniz pratik hukuki bilgileri dik-
katinize sunuyoruz. Bir iftira durumunda hu-
kuki olarak hangi yollara başvurabileceğiniz ve 
karşılaştığınız bir icra durumuyla ilgili olarak 
neler yapabileceğiniz konusunda bu yazımızda 
bilgi sahibi olabilirsiniz. 
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WONDER’in bir çok sponsor 
kuruluştan aldığız yardım-
larla hayatta kaldığını söy-
leyen Kara, “Bizim aldığımız 
bütün paralar resmi kayıtlar-
da görünüyor. Biz kimseden 
kötü niyetle para almadık. 
Aldığımız bütün parala-
rın miktarları ve ne zaman 
alındığı bellidir. Bizi Deniz 
Feneri gibi destekleyen bir 
çok kuruluş var. Biz 3-5 öğ-
rencinin elinden tutuyoruz. 
Derneğimizin başarılı çalış-
maları var. Deniz Feneri’nin 
yaptığı işlerle ilgili olarak bi-
zim bir bağlantımız yok. Biz 
dernek olarak sadece bize 
gelen bağışları kabul ettik. 
Bu da normal bir faaliyet-
tir. Bizi böyle kuruluşlar des-
teklemese ayakta kalamayız. 
Ayakta kalmamızın en büyük 
destekçisi de Deniz Feneri 
Derneği’dir. Bu derneğe te-
şekkür ediyoruz”  dedi.

“3 ÖğRENcININ ELINDEN TUT-
TUK FENA MI YAPTIK!”

Yusuf Kara, öğrenciler için 
çalıştıklarını ifade ederek 
şöyle konuştu :  “Biz yıllar-

dır bağış alıyoruz. Benim 
bu konuyla ilgili olarak söy-
leyecek birşeyim yok. Deniz 
Feneri çalışmalarından ha-
berdar değilim. Bütün ge-
lişmeleri  gazetelerden 
takip ediyorum. Deniz 
Feneri’nden WONDER’e ge-
len bağışlar devam ediyor-
du. Gelen bağışlarla güzel 
hizmetler yaptık. Bir bina-
mız var. Bu bina içinde in-
sanların eğitimleri için ge-
rekli bir çok şey var. Böyle 
bir hizmet yaptığımız için 
sevinçliyiz.  Biz sadece hiz-
metimizi yapıyoruz. Yani si-
yasi gelişmeler ve politika 
ile ilgilenmiyoruz. Bu iş bir 
sürü insanı siyasete bulaş-
tırdı. İnsanlar çıkar işlerine 

bulaşmış oldular. Yapılan 
hizmetlerin bir kısmı siyaset 
ve çıkara bulandı. Mahkeme 
ve iddialarla ilgili olarak 
Deniz Feneri Derneği sıkın-
tıya girdi. Derneğin içindeki 
sıkıntı elbette bize de yansı-
dı. Deniz Feneri’nden yeni-
den yine yardım gelse alırız. 
Bu yardımları her an alma-
ya hazırız. Ayrıca bu der-
nekten gelen bağışlar bizi 
memnun ediyor.”

GüNDEME 
GELMEK İSTEMİYORUZ!

Deniz Feneri ile ilgili iddala-
rın kendi dernek çalışmaları-
nı da sekteye uğrattığını ifade 
eden Kara, olumuz haberlerle 
gündeme gelmekten kaçındı-
ğını belirtti. Kara, şunları ifa-
de etti: “Ben bu konuyla il-
gili olarak gündeme gelmek 
istemiyorum. Bizim işleri-
mizin sekteye uğramama-
sı lazım. Olumsuz bir po-
zisyona düşmek istemeyiz. 

KARA, “DENİZ 
FENERİ’NE şüKRAN 

BORÇLUYUM!”
VİYANA-Viyana’da 
özellikle İmam Hatip 
Liseli öğrencilerin 
barınma hizmet-
lerini yapan WONDER 
Derneği’nin Başkanı 
Yusuf Kara, Deniz 
Feneri Derneği ile ilgili  
Viyana da konuşulan 
soruları yanıtladı. 
Almanya’da görünen 
dava tutanaklarında bir 
çok yerde ismi görünen 
Yusuf Kara, mahkemede 
isminin geçmesinden 
ötürü çok rahatsız 
olduğunu söyledi.

Bilindiği gibi alınan bağış-
larla yeni bir bina yapıldı.   
On altıncı Viyana da bulu-
an bina  bizim hizmet etti-
ğimiz binadır. Eğer Deniz 
Feneri’nden gelen yardım-
lar kesilirse farklı sponsor 
ararız. Ayrıca Dernek bina-
sıyla ilgili olarak ödenen bir 
çok taksit var. Bu binanın 
halen borçları var. Eğer yar-
dımlar birden bire kesilirse 
yeni sponsor arayışına gire-
riz. Bu bizim için çok önem-
li.  Deniz Feneri, WONDER 
Derneği’ne bir çok ciddi yar-
dımlarda bulundu.  Resmi 
ve kayıtlı olarak işlerimiz 
devam ediyor. Bizimle ilgili 
olumsuz olarak birşey yok. 
Olanı da inkar etmiyoruz. 
Çok anormal birşey yok. 
WONDER’in yaptığı işler bel-
li. Deniz Feneri Derneği’nin 
çok iyi işler yaptığını göster-
gesiyiz.  Alınan paralarla il-
gili olarak orada yazan her-
şey doğrudur. Ne eksigi ne 
fazlası!”.

YUSUF KARA
Wonder  Başkanı
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Mahkemede hapis-
le sonuçlanan dava-
nın iddianamesinde 

adı geçen Wonder ve baş-
kanı Yusuf Kara, Yeni Vatan 
Gazetesi‘ne Viyana‘da kapalı 
kapılar arkasında konuşulan 
konu hakkında açıklama-
da bulundu. Bu iddianame 
WONDER ile  başkanı Yusuf 
Kara‘nın üzmüş durumda.

Yusuf Kara Yeni Vatan 
Gazetesi‘nin sorularını (yan-
da) cevaplayarak‚ “Biz mad-
di yardım aldığımızı inkar et-
miyoruz. Üç beş öğrencinin 
elinden tuttuk kötü mü yap-
tık. Almanya Deniz Feneri’ne 
teşekkür ederiz” dedi. 

V İ YA NA-  İd d i a n a m e d e 
Milyonlarca Euro değerinde-
ki yardımların Deniz Feneri 
Derneği tarafından toplan-
dığı belirtilmişti. Toplayan 
bu paraların bir kısmını 
Weiss isimli şirkete aktarıl-
mıştı. Bu paraarın bir kısmı 
Viyana‘daki WONDER’in kul-
landığı binanın satın alınma-
sı ve tadilatı için kullandı.

VAKIFBANK Frankfurt ve 
Viyana şubelerinde  ise ka-
raparanın serbest dolaşı-
mını engellemediği için so-
ruşturma açıldı. Almanya 
Deniz Feneri Derneği’nin 
üç yöneticisi milyonlar-
ca Avro‘yu “yardım” adı al-
tında önce Türkiye’ye yolla-
dılar. Ardından bu paraları 
Almanya’da kurdukları şir-
ketlere aktarıldı.  Bu şirketler-
den bir tanesi Weiss Handels-
und Investment GmbH ve 
şirket Viyana‘da WONDER’e 
adlı derneğin milyonalarca 
Avro değerindeki binasının 
sahibi olarak gözüküyor. 

Dava, Frankfurt  Eyalet 
Yü k s e k  B ö lge s e l  M a h -
k e m e s i ‘ n d e  g ö r ü l d ü . 
Mahkemede savcı ve hakim 
tarafından Dini duyguları 
sömürülerek yaklaşık 21 bin 
yardımseverden 40 milyon 
Avro’yu aşkın para toplayan, 
bu nedenle de “dolandırıcı-

lık ve emniyeti suiistimalle 
suçlandılar ve suçlarını de-
taylarına kadar kabul ettik-
ten sonra mahkum oldular. 
Yargılanıp mahkum olan sa-
nıklar, özellikle bağışların 
18.5 milyon Avro’luk bölü-
münün ne olduğu konusun-
da yanıt vermekte zorlandı-
lar. Mahkumlar, toplanan 
paralarla arsa, gayrimenkul, 
gemi aldıklarını, şirketler 
kurduklarını itiraf etmeleri 
davaının kısa ve öz geçmesi-
ne neden oldu. 

Sadece Mehmet Gürhan’ın 
Postbank, Commerzbank ve 
Vakıfbank şubelerinden 10 
milyon Avro’ya yakın bir pa-
rayı, Taşkan’ın da bir defa-
sında Ermiş ile birlikte 2.2 
milyon Avro civarında bir tu-
tarı nakit olarak çektikleri be-
lirlendi. İddianameye göre, 
sanıklar, bu paraları Viyana 
başta olmak üzere Türkiye’ye 
ve diğer ülkelere kuryeler-
le aktararak amaç dışı kul-
landılar. Mahkemdeki res-
mi iddeanamenin internette 
Google üzerinden Türkçe di-

linde kolayca indirilmesi şaş-
kınlık yarattı. 

İDDİANAMEDE Kİ  VİYANA 
BAğLANTILARI 

Başkanlığını Yusuf Kara’nın 
yaptığı WONDER’e ait hizmet 
binası Viyana tapu kayıtları-
na göre Weiss Handels-und 
Investment GmbH üzeri-
ne kayıtlı. Bu şirketin adresi 
Almanya Frankfurt şehrinde 
Adam Opel-Str.5, D-603086. 
Bu adres ayrıca Deniz Feneri 
e.V adlı mahkemede konu 
olan şu anda iflas eden der-
neğin adresi. Bu adresin di-
ğer özelliği ayrıca Kanal 7 
Avrupa’nın (Euro 7 Fernseh 
& Marketing GmbH) adre-
si olması. Aynı adresde üç 
isim: Deniz Feneri e.V adlı 
dernek, Weiss Handels-und 
Investment GmbH  ve Kanal 
7 Avrupa merkezi. 

Mahkeme kayıtlarında Deniz 
Feneri e.V adlı derneğin yar-
dım paralarının özellikle 
Vakıfbank Frankfurt şube-
lerinden bar olan banka he-
saplarından amaç dışı çeki-
lip toplandığı ve Weiss adlı 
şirkete aktarıldığı ve  bu şir-
ketin şirketin WONDER’in 
Viyana’daki binasını yak-
laşık 2 Milyon Euro’ya aldı-
ğı ve tadilat yapıldığı sav-
cı tarafından ifade edildi. 
Hapis kararları bu gibi ispat-
lı bilgilere dayanılarak ve-
rildi. Mahkümiyet kararla-
rında  Deniz Feneri e.V adlı 
dernek Avrupa’da para top-

luyor. Toplanan bu paralar 
Deniz Feneri e.V adlı dernek 
üzerinden yardıma muh-
taç insanlara banka hava-
lesi üzerinden değil ban-
ka hesaplarından bar olarak 
çekilip Weiss Handels-und 
Investment GmbH kontosu-
na aktarılıyor dendi. 

WEISS şİRKETİNİN ORTAKLARI 
KİMLER? 

WONDER’in binasının sahi-
bi olarak gözüken Weiss adlı 
şirketin ortakları kimler, ser-
mayesi ne kadar ne zaman 
kurulmuş? Weiss adlı şirket 
17 Ocak 2003 tarihinde ku-
rulmuş. Sermayesi 1,5 Milyon 
Euro. Şirket HRB 56534 nu-
mara ile Almanya Frankfurt 
Ticaret Odası‘nda kayıt-
lı. Ortakları kimler: Metmet 
Gürhan, 375 bin Euro ile şirke-
tin yüzde 25‘ine ortak. Şuanda 
Mehmet Gürhan Deniz Feneri 
e.V Başkanı olarak dolandı-
rıcıktan 5 yıl 10 ay hapis al-
dı. Almanya Deniz Feneri e.V 
adlı derneğin mal varlığı hak-
kında  810 IN 1189/07 D-3 dos-
ya numarası ile iflas davası 
açılmış durumda. İflas masa-
sı idarecisi Götz Lautenbach 
özellikle Deniz Feneri ad-
lı derneğe bağışta bulunan-
ların paralarını geri almak 
için gerekli başvurularını şu 
sayfalarda yapabileceklerini 
ilanla duyurdu. http://bl-law.
de/Deniz-Feneri.html. 

Şirketin diğer ortağı Zekeriye 
Kahraman. Oda 375 bin eu-
ro ile yüzde 25 şirkete ortak. 
Zekeri Kahraman Türkiye’de 
Kanal 7 Yönetim Kurulu 
Başkanı ve sahibi olarak gö-
züküyor.

WONDER’in binasının sahibi 
olarak tapuda gözüken Weiss 
Handels-und Investment 
GmbH diğer ortatkları İsmal 
Karahan ve Mustafa Çelik. 
Her ikisinde sermayesi 375 bin 
Euro ve yüzde 25. Almanya’da 
bu bilgileri www.firmenwis-
sen.de sayfalarından bulmak 
mümkün.

DENİZ FENERİ, VİYANA‘YI DA KARIşTIRDI
Viyana- Almanya‘daki Deniz Feneri Derneği 
yöneticilerine açılan dava, sanık iskemlesin-
deki üç isim için mahkumiyetle sonuçlandı. 
Mehmet Gürhan 5 yıl 10 ay, Mehmet Taşkan 
2 yıl 9 ay, Firdevsi Ermiş ise 1 yıl 10 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. Dava iddanames-
inde bir çok yerde Viyana‘daki bazı kişi ve 
kurumlarının adları geçmesi kafaları karıştırdı. 
İddianamede adları geçen VAKIFBANK Viyana 
ve WONDER‘in üst düzey yöneticileri bu duru-
mu üzüntüyle karşıladılar.
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VİYANA-MEKBEY Grup ça-
tısı altında hizmet vermeye 
başlayan Styl Hause isimli 
firma Viyana’ya bir çok yenik 
getirdi. İnşaat ve dekoras-
yon konusunda çok önemli 
tecrübeleri bulunan firma 
çalışanları ev ve işyerlerini 
cennete çevirmek için kolla-

rını sıvadılar. Farklı isteklere, 
akıllı çözümler başlığı altında 
çalışan firmanın bütün çalış-
maları sanatsal ağırlık taşıyor. 
Firma yetkilisi Metin Ekşikara 
ve İbrahim Çelebi’nin önderli-
ğinde hizmet veren firma sa-
natsal çalışmalarını yakında 
Viyana’nın bir çok mekanında 

görebilirsiniz. Şelale ve heykel 
yapan firma dünyanın bir çok 
yerine hizmet veriyor.

GÖRKEMLİ İşLER YAPIYORUZ
Büro, Restorant, kafeterya, 
imbis, düğün salonları gibi 
yerlere havuz, şelale, bahçe 
gibi çalışmalar yaptıkları-

nı belirten firma yetkilileri, 
ucuz ve farklı hizmetler sun-
duklarını söylediler. Yıllar-
dan beri bu tür işleri yaptığı-
nı söyleyen İbrahim Çelebi, 
“Dünyanın bir çok yerinde 
hizmet veriyoruz. Kalitemiz 
ve çalışmalarımız ortada. 
Hizmete hazırız” dedi.

Styl Hause adı 
altında faliyet gös-
teren firmada ev ve 
iş yerinizi cennete 
çevirebilirsiniz. 5. 
Viyana’daki firma 
yenilik arayan in-
sanlara akıllı çö-
zümler sunuyor.

DEKORASYON BIZIM IşIMIZ
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Türkiye’yle kültür alış 
verişi konusunda 
özellikle Viyana kök-

lü bir geleneğe sahip bulu-
nuyor. Bu gelenek, zaman 
zaman sorunlar, iletişim 
zorlukları ya da anlaşmaz-
lıklar içerse de, kuşkusuz 
yüksek bir potansiyel, fırsat 
ve olanakları da kapsıyor. 
Kültür haftaları, Avusturya 
ile Türkiye arasında sanat-
çı düzeyindeki karşılıklı 
fikir alışverişini yeniden 
canlandırmayı amaçlıyor. 
Avusturya’nın Türkiye’ye, 
insanlarına ve kültürüne 
gösterdiği geniş ilgide ge-
nellikle gerginlikler ve kar-
şıtlıklar bulunuyor. 

Türkiye, festival boyunca 
gerçekleştirilecek kültü-
rel karşılaşmalarla Avus-
turya’yla canlı bir diyalog 
kurma arzusunu göster-
mek istiyor.  Kültür bakanı 
Dr. Claudia Schmied bu 

konuda “Ön planda kış-
kırtma değil, tartışma is-
teği yer alıyor.Hepinizi 
diyalog kurmaya ve Türk 
kültürünün yaratıcı gü-
cünün farklılıklarıyla ilgi-
lenmeye davet ediyorum“ 
sözleri Kültür Haftası’nın 
öneminin altını çizdi.  

Festivalin sorumlularından 
ikisi, Daniela Gregori ve De-
niz Özgül Ova, „Günümüz-
de Türkiye „yi düzenlerken, 
yaşama oldukça eleştirici 
gözle bakan genç kuşağın 
günlük yaşamının bir par-
çası olan Türk kültürünü 
ele almışlar.  „Özellikle bu 
nedenle, bu kültür sosyal 
değişiklik ve yeni yapı-
lanmaları ele almaya çok 
uygun: film, müzik, dans, 
karikatür, moda (fotoğ-
rafları), güzel sanatlar ve 
sözlü anlatım gelenekleri,“ 
diyor Gregori. Kültür hafta-
larının doruk noktasını dört 

sergi oluşturacak: „Index. 
Günlük yaşamın belirtile-
ri“ (5.11.-25.11. Kunstraum 
Palais Porcia), „Ahmet Po-
lat-Aramızdaki ayna“ (9.11.-
15.12. Brunnenpassage), 
Kari-katür sergisi „Sultanın 
burnu“ (28.11.-19.12. Con-
cordiaplatz 2) ve „Shapes 
& Landscapes. Türkiye’den 
moda foroğrafları (19.12.-
01.02.2009 Freiraum/MQ). 
4-10 Kasım 2008 haftasında 
ağırlıklı olarak bir dizi film 
ve müzik  gösterisi yer ala-
cak.  Güncel Türk yapım-
ları Ulak/The Messenger, 
Cenneti Beklerken/Waiting 
for Heaven, Tatil Kitabı/
Summer Book, Yumurta/
Egg und Beynelmilel/Die 
Internationale adlı yapıtlar 
gösterilecek. „Kolektif Is-
tanbul“ (4.11. Sargfabrik), 
„Ayse Tütüncu“ (5.11. Rei-
gen) ve „Baba Zula“ (6.11. 
Club Planetarium) grup-
ları alternatif Türk müziği 

örnekleri sunacak. Müzik 
türleri halk müziği ve Dub, 
Rap ve arabesk, Türk sanat 
müziği ve Rock, Çıngene 
müziği ve caz karışımlarını 
içeriyor. Viyana 16. bölge-
sindeki Brunnenpassage 
ile işbirliği yapılarak 8.11. 
tarihinde „Taldans“ grubu-
nun „Dolap“ adlı gösteri-
siyle Türk koreografisinden 
örnekler sunulacak. 

„Akıllı Budala. Türk Mizah 
ustasından çılgın öyküler“ 
adı altında Nasreddin Hoca 
adlı bilge şakacının öyküle-
ri, Mehmet Dalkılıç ve Hel-
mut Wittmann tarafından 
Almanca ve Türkçe olarak 
anlatılacak, kendilerine 
Franz Bernegger blok flütle 
eşlik edecek.  Türk Kültür 
Haftaları, Viyana’daki Tür-
kiye Büyükelçiliği ve Tür-
kiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı’nın destekleriyle 
gerçekleştirilecek. 

VİYANA TüRK KüLTüRü HAFTALARI

Viyana – Eğitim, Sanat ve Kültür Bakanlığı, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ile ortaklaşa olarak, 
Kasım 2008 ile Ocak 2009 ayları arasında Viyana’da  „Günümüzde Türkiye. Güncel kültüre ba-
kış“ adı altında Türk kültür haftaları düzenleyecek. Kültür haftası proğramına Türk ailelerinin 
Avusturyalı Dostları katılması bekleniyor. 

(c) ULAK (c) Ahmet Polat
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VİYANA-Avusturya’da 
çeşitli üniversiteleri 
kazanan onlarca öğ-

renci Türk her yıl Viyana’da 
çeşitli danışmanlık firmaları 
tarafından mağdur ediliyor.  
Öğrenciler, danışmanlık şir-
ketlerinin öğrencilerden çok 
fazla miktarda para aldıkla-
rını bu yüzden dolandırıldık-
larını iddia ettiler. Geçtiğimiz 
ay Viyana’ya gelen Berkay 
Kutay isimli öğrenci, danış-
manlık firmasının hataları 
yüzünden bir yıl Viyana’ya 
gelemediğini ve kendisin-
den çok fazla miktarda para 
istendiğini iddia etti. Bir yıl 
önce Viyana Teknik Üniver-

sitesi Bilgisayar Mühendis-
liği Bölümü’ne kayıt olan 
Berkay, geçtiğimiz günlerde 
üniversitenin dil kursuna 
Viyana’daki bir yakını sa-
yesinde kayıt oldu. Aslında 
bu hizmeti para karşılığında 
başka bir şirketin yapması 
gerekiyordu. Ancak şirket 
bu işi başaramayınca öğ-
renci bir yıl açıkta beklemek 
zorunda kaldı.  Viyana’da 
her yıl onlarca öğrencinin 
bu şekilde dolandırıldığını 
iddia eden Berkay, “Bir çok 
arkadaşım Viyana’ya bu şir-
ketlerin işlemleriyle geldi. 
Ancak danışmanlık firmala-
rının birşey yaptığı yok. Yani 

basit bir internet işlemi için 
bile 20 Euro alıyorlar. Bu şir-
ketler öğrencilerin Viyana’ya 
gelmesi sırasında bütün iş-
lemleri kendilerinin yaptığı-
nı iddia da ediyorlar. Ancak 
okuma hakkı bana ait. Beni 
kabul eden bir üniversite var. 
Yani yasal olarak sadece for-
maliteleri yerine getirmem 
gerekiyor. Bu danışmanlık 
firmaları işlerimizi kolaylaş-
tıracağına zorlaştırıyor. Yani 
olmuyormuş gibi gösterip biz-
den para alıyorlar. Çevremde 
bir çok öğrenci arkadaş var. 
Bunlarda bu şirketlerle gel-
diklerini söylediler. Şirketler 
iyilik yapmak yerine işleri 

zorlaştırıyorlar. Türkiye’den 
gelmek isteyen kişiler de bu 
şirketlerin yüzünden dernek 
ve vakıflardan yardım alıyor. 
Böylelikle öğrenciler, dernek 
ve vakıfların ağına düşüyor. 
Yetkililerden bu şirketlerle 
ilgili olarak yasal işlem yap-
malarını istiyoruz. Ben ya-
sal işlemlere başlayacağım. 
Viyana’da öğrenim görmenin 
bir çok kolay yolu ve yöntemi 
var. Bu yöntemleri insanla-
rın çok iyi bilmesi gerekiyor” 
diye konuştu. 

BüYüKELÇİLİK NİYE
YARDIM ETMİYOR

Büyükelçilikten fazla yardım 
görmediğini söyleyen Ber-
kay, “Büyükelçiliğin bir çok 
şey yapacağını düşünüyor-
dum. Ancak gereken yardımı 
göremedim. Bu işleri yasalar 
çerçevesinde çalışan kuru-
luşların yapmasında fayda 
var. Bu iş sektör haline gel-
miş. Kimin ne yaptığı da belli 
değil” şeklinde konuştu. 19 
yaşında olan Berkay, Anado-
lu Öğretmen Lisesi Almanca 
Bölümü mezunu. 

Bir çok öğrencinin dolandı-
rıldığını iddia eden Berkay 
sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye’de ailem beni olum-
suz şartlarda Viyana’ya yol-
ladı. Buraya gelebilmek ve 
eğitim alabilmek için bir çok 
fedakarlık yaptık. Ancak böy-
le şirketlere para kaptırmak 
istemiyoruz. Ben gereken ya-
sal işlemlere başladım. Şuan-
da Viyana’ya her yıl gelmek 
isteyen binlerce öğrenci var. 

Bu öğrencilere danışmanlıkk 
yerleri çeşitli vaadler de bu-
nuyorlar. Paralar alınıyor, iş-
lere başlanıyor ama bir türlü 
sorunlar bitmiyor! Ancak bu 
işlerden hiç anlamayan bir 
yakınım benim bütün işleri-
mi bir kaç günde yaptı. Pro-
fesyonel olmayan bir insan 
bu işleri böyle hallediyorsa, 
bilen insanların hemen yap-
ması lazım. Ben dolandırıl-
dım. Ancak Viyana’ya kendi 
imkanlarımla gelince paramı 
geri alabildim. Öğrencilerin 
ve ailelerin dikkatli olmasını 
istiyorum.”

TüRK ÖğRENcİLERE 
DANIşMAN KAZIğI

Avusturya’da 
eğitim almak 
isteyen Türk 
öğrencilere çe-
şitli danışmanlık 
firmaları tarafın-
dan dolandırılı-
yorlar. Şirketler, 
öğrencilerin bazı 
işlerini takip 
etmek için 2 bin 
Euro talep edi-
yorlar. Her yıl 
onlarca öğrenci 
bu parayı öde-
mesine rağmen 
işleri tamamla-
namıyor.
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Proje kapsamında, gü-
venlik arayışı içinde 
Avusturya’ya gelmiş ve 

burada yasal olarak ikamet 
eden kişilerin akrabalarını 
(eşlerini ve reşit olmayan be-
kar çocuklarını; kişinin reşit 
olmaması durumunda anne 
ve babasını ve reşit olmayan 
bekar kardeşlerini) yanlarına 
almalarına yardım ediliyor.

Aile bireyleri, tekrar buluş-
manın sınırsız sevincinin 
yanı sıra, Çocukları yuva 
veya okullara kaydettirmek, 
yardımcı ders sağlamak, ai-

lenin büyüklüğüne uygun bir 
ev bulmak, iş aramak, dil öğ-
renmek veya benzeri eğitim 
veya mesleki eğitim sağla-
mak, çeşitli resmi dairelerde 
iş takip etmek vs. gibi önce-
den tahmin edemedikleri en-
gellerle karşılaşmaktadır. Bu 
çabaların dışında, ailelerin 
Viyana’daki günlük yaşam ve 
adetlere de ayak uydurmala-
rı gerekmektedir. Ailelerin 
buna benzer yeni sorunları 
en iyi şekilde ve kolaylıkla 
çözebilmeleri için Viyana 
Kızılhaç Örgütü kendilerine 
gönüllü yardımcı gönder-

mektedir. Bir günlük kurs gö-
ren yardımcılar, ayda 10 saat 
süreyle ücretsiz olarak bu 
ailelere yardım etmektedir. 
Yeni ailelerin entegrasyon-
larını kısa sürede sağlamak 
ve mümkün olduğu kadar 
topluma uygun yönde geliş-
tirmek amacıyla, sosyal yete-
nekleri ve yabancı dil bilgisi 
olan gönüllüler aramaktayız. 
Bu kişiler bir yandan geniş 
çaplı kültürler arası bilgi ve 
yeteneklerini yeni ailelerin 
hizmetine sunmalı, öte yan-
dan Viyana toplumuna en iyi 
şekilde entegre olmuş kişiler 

olarak yeni ailelere örnek 
olmalı ve onlara gelecekleri 
için umut ve gayret verebil-
melidir. Viyana Kızılhaç Ör-
gütü, bütün Viyanalılar’ın 
insanlık adına sunacakları 
yardım ve desteği bünyesin-
de toplamaktan mutluluk 
duymaktadır.  

Gönüllü çalışmayla ilgile-
nenlerin  0664 60462 16914 
numaralı telefona veya 
a.shoaiyan@w.roteskreuz.
at E.posta adresınde Bayan 
Mag. Anahita Shoaiyan, M.A. 
başvurmalarını rica ederiz.

Yeni Vatan gazetesi’ne reklam 
vermek istiyorsanız lütfen 

bu numarayı arayınız: 

Tel: 01 513 76 15
Mobile: 0699/10397808
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