
Die Presse ve ORF’nin bilim dalındaki okuyucu yarışmasında 

Graz Savcılığının talebi ile, Peygamber’e (çocuk istir-
marcısı) ve Türkler’e (Hayvan genelevi açılması öne-
risi) aşalağıyıcı sözlerle saldıran, FPÖ Milletvekili 
Susanne Winter’in dokunulmazlığı, Parlamento ta-
rafından 25 Kasım tarihinde kaldırıldı. Graz Savcısı 
Yeni Vatan Gazetesi’ne, bu taleple mahkeme ve sav-
cılık arasındaki başvuruyu kimin yapacağı soru-
su nedeniyle uzayan sürece son verdiklerini açıkla-
dı.  Susanne Winter suçsuz olduğunu söyledi.  S.6-7’de.
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VİYANA-Avusturya iş-
çilerinin morali bozuk. 
Avusturyalı uzmanlar ağız 
birliği etmişçesine son ay-
larda şu cümleleri tekrar-
lıyorlar: “Türkiye ve eski 
Yugoslavya’dan gelen göç-
menler memnun değil ve 
işsiz kalmaktan korkuyor. 
Bu kişilerin seçenekleri da-
ha sınırlı ve mesleklerinde 
ilerleme şansları yok dene-
cek kadar az.” Aslında en 
fazla işşizlikle başı belada 
olan kesim Türkiye’den göç 
eden insanlar.

GÖÇMENLERİ ETKİLEYECEK
Avusturya’da iş piyasasının 
sertleşen koşulları önce ge-
çici işçileri ve göçmenleri 
etkileyecek, çünkü yerleri-
ne kolaylıkla adam buluna-
bilecek kişiler öncelikle iş-
ten çıkarılacak. Bu grupta 
çoğunluğu göçmenler oluş-
turuyor. Kendileri veya an-
ne ve babaları Türkiye veya 
eski Yugoslavya ülkelerin-

den birinde doğmuş olanla-
rın yaklaşık yüzde 60’ı işçi 
statüsünde bulunuyor, göç-
men kökenli olmayanlar-
da bu oran yüzde 30 olarak 
saptandı.

GÖÇMEN MEMUR AZ
Kısa adı İFES olan Piyasa 
Araştırma Enstitüsü yetkili-
lerinden Georg Michenthaler 
“Özellikle göçmenler iş-
lerinden memnun değil, 
Türk kökenli vatandaşla-
rın seçenekleri daha sınır-
lı ve mesleklerinde ilerleme 
şansları yok denecek kadar 
az’’ diyerek kırmızı alarm 
diyor.  Memurlar arasında 
göçmen kökenliler çok az. 
Avusturyalılar’ın yüzde 17’si 
kamu hizmetinde çalıştığı 
halde, göçmenler bu gruba 
girmeyi başaramıyor. 

DOĞU AVRUPALILAR ŞANSLI
Doğu Avrupa’dan gelen 
göçmenlerin sosyal ya-
pısı  Avusturyalı lar ’ın 

sosyal yapısına benzi-
yor. Örnek verecek olur-
sak Avusturya’da çalışan 
Almanların üçte ikisi me-
mur statüsünde çalışıyor.

İŞ KAYBETME KORKUSU
İşlerini kaybetmekten en 
çok korkanlar ise uzmanla-
ra göre Türkler. Türkler’in 
sadece yüzde yüzde 11’i iş-
yerinin garantili olduğuna 
inanıyor, Avusturyalılar ara-
sında bu oran  yüzde 33’ü 
buluyor. Yukarı Avusturya 
İ ş ç i  O d a s ı  B a ş k a n ı 
Johann Kalliauer, Yukarı 
Avusturya’daki politeknik 
okul öğrencileri arasın-
da göçmen oranının yüz-
de 30 ile 40 arasında bu-
lunduğunun dikkatlerden 
kaçmaması gerektiğini 
söylüyor. Çıraklığa paralel 
olarak gidilen diğer mes-
lek okullarında bu oran 
yüzde üç ile beş arasın-
da bulunuyor. Yüksek dü-
zeyde eğitim veren diğer 
okullarda da göçmenlere 
rastlanmıyor. Eğitim süre-
ci yarıda kesiliyor, genç-
ler yarı kalifiye işçi oluyor. 
“Gençleri kaybediyoruz ve 
özellikle Türk gençlerini,” 
diyor Kalliauer. 

DEHŞETE DÜŞTÜM
Kalliauer, diğer gençlerin 
yararlanabilecekleri ola-
naklar konusunda hiçbir 
bilgiye sahip olmamaların-
dan “dehşete düştüğünün” 
altını çiziyor.  İşçi Odası bir 
enformasyon kampanyası 
başlatmayı planlıyor. 

YÖNETİCİ OLMAK ZOR
Kısa adı İFES olan Piyasa 
Araştırma Enstitüsü yetkili-
lerinden Georg Michenthaler 
“Türkler, yükselme şansla-
rını serbest meslek seçimin-
de görüyorlardı” dedikten 
sonra acı gerçeği dile geti-
riyor:  “İşçi olarak kısa sü-
rede üst düzeye ulaşıyorlar, 
ama yönetici katlarına gire-
miyorlar”.  

Birçok spekülasyon olma-
sına karşın hükümet geç-
tiğimiz günlerde kurul-
du. Hayırlı olsun. Kurban 
Bayramı da başlıyor. 
Kurban Bayramanız  kut-
lu olsun. 

Viyana sokaklarında-
ki renklilik de 2009’nın 
ge l i ş i n i  m ü j d e l iyo r. 
Okuyucularımızın bize 
ilettiği ve söylediği bazı 
notları kaleme Avusturya 
‘da artık olmasın başlı-
ğı ile kaleme aldık.  Ortak  
kamuoyu vicdanın dikka-
tine saygı ile sunarız.

OLMASIN:
“Kadınlara ve çocuklara 
karşı şiddet uygulanma-
sın” “Çocuklar, siyasi 
fragmanların içinde eği-
tilmesin” “İşsizlik ve ge-
lecek kaygısı!” “Gençler 
zorla istemedikleri ki-
şilerle evlendirilmesin” 
“Geleceği bağlayıcı ya-
zılı anlaşmaların sonuç-
ları” “Irkçılık ve Türk 
düşmanlığı, “Din düş-
manlığı” “Türkiye’den 
kopmanın getirdiği kül-
türel siyasal ve sosyal 
yalnızlık” “Gıybet, ya-
lancılık” “Kendini ol-
duğundan daha fazla 
gösterme” “Dernek ve 
gazeteci kimliği adı al-
tında nitelikli dolandı-
rıcılık” “İkiyüzlülük” 
“ N a n k ö r l ü k ” 
“Soydaşının dini duygu-
larını suistimal etmek, 
merhamet sömürüsü ve 
din bezirganlığı yapıl-
masın”, “Atatürk ismi-
nın suistimal edilmesi”

Kırmızı Alarm! Avusturya iş piyasas-
ındaki gerçek: Türk gençlerini kaybediy-
oruz! Başı işsizlikle en fazla belada olan 
kesim, Türkiye’den göç eden insanlar.

TÜRK GENÇLERİNİ KAYBEDİYORUZ!

ARTIK OLMASIN - BAŞYAZI
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Viyana-Avusturya’da 28 
Eylül’de yapılan erken 
genel seçimin ardın-

dan başlayan yeni hüküme-
ti kurma çalışmaları, Sosyal 
Demokrat Parti (SPÖ) ile Halk 
Partisi (ÖVP) koalisyon hükü-
metinin kurulmasıyla sonuç-
landı. Seçimde sandıktan ilk 
parti olarak çıkan SPÖ’nün 
lideri Werner Faymann, 
Avusturya Cumhurbaşkanı 
Heinz Fischer tarafından ye-
ni hükümeti kurmakla görev-
lendirilmişti. 

SPÖ lideri Faymann, meclise 
girmeyi başaran aşırı sağcı 
Özgürlükçüler Partisi (FPÖ) 
ve Avusturya’nın Geleceği 
İttifakı (BZÖ) yerine koalis-
yon görüşmelerini Hıristiyan 
demokrat eğilimli ÖVP ile 
yaptı. 56 gün süren koalis-
yon görüşmelerinde, iki par-
ti arasında birçok konuda 
anlaşma sağlandığı bildiril-
di. Bu arada yeni hükümet-
te, eski dışişleri bakanların-

dan Ursula Plassnik’in yer 
almadığı açıklandı.

GÖREV PAYLAŞIMI DA TAMAM

Koalisyon ortakları yeni baş-
bakan Werner Fayman ile ye-
ni başbakan yardımcısı Josef 
Pröll, bakanlıklar hakkında 
şöyle bilgi verdi:

(SPÖ): Başbakan, Federal 
Savunma Bakanlığı, Sosyal 
İşler ve Çalışma Bakanlığı, 
U l a ş t ı r m a  v e  A l t y a p ı 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Federal Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı, Kadın Hakları 
Bakanlığı.

ÖVP: Başbakan Yardımcısı, 
Maliye Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi 
Bakanlığı, Bilim ve Araştırma 
Bakanlığı, Tarım ve Çevre 
Sağlığı Bakanlığı. Koalisyon 
ortağı SPÖ ile ÖVP’nin, par-
ti yönetim kurulu toplantı-

sı yaparak bakanların isim-
lerini belirleyecekleri ve 
yeni kabinenin Avusturya 
Cu m h u r b a ş k a n ı  H e i n z 
Fischer’in  onayına sunul-
duktan sonra 28 Kasım 
Cuma günü ulusal meclis-
te yemin ederek göreve baş-
lamasının planlandığı bil-
dirildi. 

Bu arada Avusturya Dışişleri 
Bakanı Ursula Plassnik’in, 
koalisyon görüşmeleri sıra-
sında, koalisyon hükümeti-
nin büyük ortağı SPÖ’nün, 
“Avrupa reform anlaşması-
nın referanduma sunulma-
sı” yolundaki ısrarı üzerine 
yeni  kabinede görev alma-
yı kabul etmediği kaydedil-
di. Ursula Plassnik, papağan 
gibi “Türkiye AB ye tam üye 
olamaz, ayrıcalıklı AB üyeliği 
en iyisi,” diyen  uzun boylu 
sarışın diplomat olarak anı-
larda kalacak. Plassnik’in 
Milletvekili olarak başka 
görevlere  atanacağı ve se-

çileceği kesin. Koalisyon 
Hükümetinin üzerinde an-
laştığı tek konu Türkiye nin 
AB’ye tam üyeliğinin halk oy-
lamasına sunulması. 

Hırvatistan başta olmak üze-
re hiçbir ülkeye reva görülme-
yen  muamele, çifte standart-
lı siyaset olarak eleştiriliyor. 
Krone Gazetesi AB’ye tüm ip-
lerin verilmesine karşı oldu-
ğu gibi Türkiye’nin AB’de yeri 
olmadığını kampanya yapa-
rak adeta okuyucularının 
beynini yıkamış durumda. 
SPÖ lideri Faymann kadim 
dostu Krone Gazetesi sahibi 
Hans Dichand ile hassaslaş-
tırılmış Avusturya toplumu 
karşısında elleri kolları bağ-
lı.  Bundan sonra  Türkler, 
Müslümanlar ve Türkiye, 
Avusturya gündem olmaya 
devam edecek.  Türk gençle-
rinin ve toplumun sorunla-
rı dağ gibi büyümeye devam 
ediyor.   Sancılı koalisyon hü-
kümeti nereye kadar?

YENİ HÜKÜMETE UMUTLA BAŞLADILAR

Avusturya’da 28 Eylül’de yapılan erken genel seçimin ardından başlayan yeni hükümeti 
kurma çalışmaları tamamlandı. ÖVP son seçimde SPÖ’den daha az oy almasına rağmen en 
önemli bakanlıkların sahibi oldu. SPÖ-ÖVP Koalisyon hükümetinin toplam oyları ilk defa 
yüzde ellinin altına düştüğü için, bu hükümete “Eğer hata yaparlarsa son SPÖ-ÖVP koalisy-
on hükümeti” diyenler çoğalıyor. Karşılarında özellikle Türkler, Müslümanlar ve
AB karşıtlığı yaparak insanları kışkırtan FPÖ akbaba gibi bekliyor! Çünkü oyları artıyor! 
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Hz. İbrahim (a.s.) bir 
adakta bulunmuş, bir 
oğlu olduğu takdirde 

onu Allah‘a kurban edeceğini 
söylemişti. Peygamberlerin 
rüyası vahiy olduğu gibi on-
lar tarafından yapılan tabir-
leri de vahiydir. İbrahim a.s. 
da rüyasını, oğlunu kurban 
etmesi gerektiği şeklinde ta-
bir etmiş ve böylece bu tabir 
de vahiy olmuştur. Artık Hz. 
İbrahim‘in bu vahyi yerine 
getirmesi gerekiyordu. 

Elbette bu çok zordu ama 
Allah‘tan aldığı vahye uyma-
ması daha zordu. İbrahim 
a.s büyük bir imtihan karşı-

sında olduğunu anladı. Hiç 
tereddüt etmeden Allah‘a 
teslim oldu ve durumu oğlu 
İsmail aleyhi‘s-selâm‘a aç-
maya karar verdi. Kur‘an-ı 
Kerim‘in çeşitli açıklamalar 
vardır. Allah Teala buyuru-
yor: “İbrahim‚ Ey Rabbim, 
bana iyilerden (bir oğul) ih-
san et” dedi. Biz de kendisine 
yumuşak huylu bir oğul müj-
deledik. Oğlu yanında koşa-
cak çağa gelince, ‚Ey oğlum, 
ben seni rüyamda boğazladı-
ğımı görüyorum, bir düşün, 
ne dersin?” dedi. (İsmail) 
Babacığım, sana ne emrolu-
nuyorsa yap. İnşaallah beni 
sabredenlerden bulacaksın‘ 

dedi. Her ikisi de Allah‘a tes-
lim oldular.  İbrahim, oğlu-
nu şakağı üzerine yatırdı. Biz 
de ona şöyle seslendik: “Ey 
İbrahim, rüyana gerçekten 
sadakat gösterdin, şüphesiz 
ki bu apaçık bir imtihandı.” 
Dedik ve ona (İsmail‘e karşı-
lık ) büyük bir kurbanlık fid-
ye verdik.

Kendisine sonradan gelen-
ler için de iyi bir nam bırak-
tık. Selam olsun İbrahim‘e. 
İşte biz iyilik yapanları böy-
le ödüllendiririz. Çünkü 0, 
bizim mümin kullarımız-
dandır.“ (Saffât, 100-111.)  
İbrahim a.s, Allah‘ın em-

rine boyun eğerek oğlunu 
kurban etmek üzere şaka-
ğı üzerine yatırınca Cenab-ı 
Hak, İsmail‘in yerine bir ko-
yun kurban etmesini emret-
miştir. Bu, Allah‘ın insanlı-
ğa büyük bir lütfudur. Allah, 
insanları Hz. İbrahim‘in ara-
cılığı ile insanı kurban et-
mekten korumuş olmasaydı 
muhtemelen insanlar, insan 
kurban etme, gibi korkunç 
bir geleneğe sahip olabilir-
di ve insanları bu korkunç 
gelenekten kimse de kurta-
ramazdı.  İbrahim a.s oğlu 
yerine Cenâb-ı Hakk‘ın ken-
disine gönderdiği koçu kur-
ban etmiştir.

KURBAN VE KURBAN BAYRAMI
Kurban, Kurban Bayramı günlerinde ibadet niyetiyle belli hayvalardan 
birini keserek yapılan bir ibadettir.  Kurban bayramının İslam”daki 
önemi nedir?   Mustafa  Kayacan yazdı.  
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SAYIN YENİ VATAN
YÖNETİCİLERİ

Derneklere yolladığım e-mai-
limi size de gönderiyorum.

Sayın Dernek başkanla-
rı, en son çıkan “Yeni Vatan 
Gazetesi”nde “Ahlaksız Irkçı 
Kafaya Ceza” diye bir yazı var-
dı. Konunun içeriğini belki 
bilmediğinizi düşünerek özet 
geçmek istiyorum.

FPÖ’nün bayan politikacısı 
olan Susanne Winter’in oğ-
lu Michael Winter Türkler’e 
ahlâksız hakaretlerde bulun-
muş Ekim ayının başında. 
Türkler’i hedef tahtası seçip 
bizlere ağır hakaret yağdırma-
sı bir yana, bana göre en üzü-
cü yanı ise, yazıda okuduğum 
şu satırlardı:

“TÜRKLER SESSİZ KALDI”

Bu arada kendilerinin Türk ve 
Müslümanlar’in temsilcisi ol-
duğunu iddia eden, başta işa-
damı, cami odaklı dernekler, 
Avusturya Lisesi Mezunları 
gibi kuruluşlar da bu olay kar-
şısında sessizliklerini bozma-
dılar.

AYRICA TÜRK
DERNEKLERİNDEN
TEPKİ GELMEMESİ
YADIRGANDI.”

Ben 24 yaşında, Viyana’da 
büyümüş,Viyana’da yetiş-
miş binlerce Türk genç kızın-
dan biriyim. Eminim dernek 
başkanları olarak yaşça hem 
benden büyük hem de ben-
den daha olgunsunuz.
Ama ben bu olay karşısında 
sessiz kalmış olmanızı yadır-
gıyorum, hatta kınıyorum!!!

Türk derneklerinin Avus-
turya’daki görevleri nedir? 
Avusturyalılar, başta aşırı sağ-
cı partiler olmak üzere bizlere 
küfür ederken, bizlere haka-
retler yağdırırken, dilimizle, 
dinimizle alay ederken

 SİZ NEREDESİNİZ?

Biz gençlere böyle örnek olu-
yorsanız, ben sadece “Vay ha-
limize!” diyorum. Atatürk’ün 
bizi sevdiği kadar biz ni-
ye kendimizi sevemiyoruz? 
Savunamıyoruz? Atatürk bu-
günlerde bizleri görse acaba 
ne derdi diyorum ben!!! Biz 
böyle mi bir arada olup bir 
millet olacağız (kalacağız)?

Nerdeyse artık her denile-
ne “Teşekkürler yarabbi şü-
kür, oh iyi oldu,” diyecek du-
ruma geldik. Biz haklarımızı 
savunmazsak, biz kendimi-
zi sevmezsek başka birisi bi-
zi nasıl sevsin, bize nasıl say-
gı duysun!

Eklemek istedigim bir şey da-
ha var: Nasıl teröre karşı yü-
rüyüş düzenlendi ise, FPÖ’ye 
karşı da TÜRKLÜK adına 
böyle bir yürüyüş düzenlen-
meli ya da en azından kalan 
insanlığımız adına, gururu-

muz, onurumuz, şerefimiz 
adına... İnsanlara artık dur 
demenin zamanı çoktan gel-
di, geçiyor da! Ben bir Türk 
insanı olarak üstüme düşeni 
yapıyorum, bundan sonrası 
büyük yetişkin insanlar ola-
rak size kalmış. Umarım geri-
de bırakmak istediğiniz genç-
lere en güzel şekilde örnek 
olabilmek adına gerektiği gi-
bi davranırsinız.

SAYGILAR ÖZLEM YILMAZ

MERHABA YENI VATAN ÇAL
ŞANLARI

Yapmış olduğun doğru ve 
güzel (FPÖ/kritisch) haberin 
yankıları geliyor. Yalnız biz 
değil, gençler de artık her şe-
yi sorguluyor!

Av u s t u r y a ` d a  F e d e r -
asyon,platform ve dernek-

ler binlerce kişiyle sevgi-
li Peygamberimizi anmak 
için kutlu doğum progra-
mı organize ediyor (çok gü-
zel ve örnek bir davranış) 
ama maalesef o güzel, toplu-
ma yol gösteren, örnek, sev-
gili Peygamberimize haka-
ret eden FPÖ/Susanne Winter 
milletvekili (28.10.2008) ola-
rak Parlamento’ya tepki-
siz giriyor. Ayrıca Türkler’e 
çok kötü hakaret (Sodomie) 
eden oğlu Michael Winter’e 
karşı federasyonlar, dernek-
ler toplumu organize edemi-
yor ve hiçbir tepki verilmiyor. 

Müslüman ve Türk toplumu 
olarak bu olayda sınıfta kal-
dık. Bu durumu içime sindire-
miyorum ve ilk defa bu olayda 
tepkisiz bir millet olduğumuz-
dan dolayı utanıyorum.
Selam ve saygılarımla

MUSTAFA 

SELAM KARDEŞLERİM

Saldırılar ve şiddetli karşıt 
güç, kamuoyunda her geçen 
gün kuvvetini arttırarak geli-
şip büyüyor! Bizse hiç birşey 
olmamış gibi hayatımıza de-
vam ediyoruz.

YAKIN BENI GAZ ODALARINDA!

Yeni Vatan Gazetesi’nin 
başka bir işi yok mu? Yada 
Avusturya’daki tek gazete 
Yeni Vatan mı? Sizin gazeteni-
zin haberini okuduktan sonra 
internette kısa bir araştırma 
yaptım. Gördüm ki adamların 
işi gücü Türk ve Müslümanlar. 
Neler yazmışlar neler!

YETER ARTIK

Ben kendi adıma ne yapabili-
rim. Yeni Vatan Gazetesi’ne çok 
teşekkür ediyorum. “O kendi” 
üzerine düşen görevi yaptı ben-
ce bu konuda da yine. Adamlar 
bizi istemiyor! Ama kimler! 
Sadece Avusturya’da bir grup 
insan. Benim karşı komşum 
Avusturyalı. Her gün bana iyi 
bir komşu olduğumu söylüyor. 
Hanım kapımızın önünü sü-
pürürken Avusturyalı komşu-
muzun kapısını da süpürüyor! 
Avusturyalı komşu da artık 
bunu yapıyor. Karşılıklı doğru 
kontak! Yani biz artık misafir 
işçi değil Avusturyalıyız! Biz 
artık göçmen değil, göçmen-
lere sevgiyle bakan bir Türk 
toplumuyuz! Biz yabancı de-
ğil bu ülkenin temel direğiyiz! 
Biz göçmen değil, biz sadece 
gurbetçiyiz! Ne “Din”ime söz 
ettiririm, nede Türklüğüme!

MAHMUT EROĞLU

DEMOKRASİ KÖŞESİ- OKUYUCU MEKTUPLARI - office@yenivatan.at

OKUYUCU MEKTUPLARI İÇİN
office@yenivatan.at
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Yeni Vatan 

Viyana- Steiermark eya-
leti FPÖ politikacı-
sı ve yeni parlamenter 

Susanne Winter hakkında, 
İslam düşmanı sözleri nede-
niyle dava açıldı: Graz Savcılık 
Sözcüsü  Manfred Kammerer, 
Winter’in dokunulmazlığının 
kaldırılması için Avusturya 
Parlamento Başkanlığı’na 
başvuruda bulunulduğu-
nu söylemişti. 25 Kasım’da 
Parlamento’da yapılan görüş-
meler sonunda Winter’in do-
kunulmazlığı kalktı. Bilindiği 
gibi Susanne Winter’in oğ-
lu Michael Winter FPÖ’nün 
gençlik dergisinde yazdığı ya-
zıda, Türkler ve Müslümanlar 

hakkında kullandığı aşağıla-
yıcı ve kışkırtıcı sözler yüzün-
den geçtiğimiz ay hapis ceza-
sına mahkum olmuştu. Anne 
ve oğulun hemen hemen ay-
nı çirkin ifadelerle başka din-
den, milletten insanlara karşı 
FPÖ üzerinden nefret saçma-
sı karşısında Türk toplumu-
nu temsil ettiğini iddia eden 
derneklerin suskunluğu dik-
kat çekiyor.  Graz Savcılığı 
Sözcüsü Kammerer, “Susanne 
Winter’in mahkeme işlemini 
hızlandırmak istiyoruz” açık-
lamasını yapmıştı. Suç du-
yurusu 2 Nisan 2008 tarihin-
de yapılmış, ancak duruşma 
aşamasına geçilmesindeki ge-
cikmeden ötürü Winter Kasım 
2008’de yemin ederek doku-

nulmazlık kazanmıştı. Graz 
Savcılığı Sözcüsü Kammerer, 
“Başvuru mercii konusunda-
ki tartışmaya son verip dilek-
çeyi kendimiz verdik,“ dedi. , 
Parlamento Dokunulmazlık 
Komisyonunda ele alınanan 
Savcılığın başvurusu kabul 
edildi. 

 Avusturya Parlamentosunun 
dokunulmazlığın kaldırılma-
sı konusunda yaptığı görüş-
mede büyük önem taşıyan 
konu, işlendiği varsayılan su-
çun, kişinin milletvekili ya da 
milletvekili adayı olarak gös-
terdiği etkinlikle birinci de-
receden bağlantısı olup ol-
madığının tespit edilmesiydi. 
Winter’in, kendisine atfedilen 

sözleri Graz Belediye Meclisi 
seçimlerinden önceki seçim 
propagandası sırasında söy-
lemiş olduğu ileri sürülerek, 
bu sözlerin parlamenter ada-
yı sıfatıyla yaptığı çalışmalar-
la ilgisi olmadığı, dolayısıyla 
dokunulmazlığının kaldırıl-
masına gerek olmadığı kararı-
na varılması da mümkün gö-
rünüyordu.

TARTIŞMALI GRAZ SEÇİM 
PROPAGANDASI

Dini inançların aşağılanma-
sı ve kışkırtma gerekçesiy-
le açılan ceza davasının ne-
deni, Winter’in 13 Ocak günü 
Graz’da FPÖ tarafından dü-
zenlenen bir seçim konuş-

TERBİYESİZİN 
DOKUNULMAZLIĞI KALKTI.
SIRA MAHKEMEDE

Avusturya Parlamentosu, Graz Savcılığı’nın talebi ile Peygamber’e, Müslümanlar ve Türkler’e kar-
şı ırkçı ve terbiyesiz sözlerle saldıran FPÖ Milletvekili Susanne Winter’in dokunulmazlığının kal-
dırılması talebini 25 Kasım tarihinde kabul etti. Son seçimde Steirmark Eyaletinden Parlamento’ya 
giren FPÖ milletvekili Susanne Winter hakkında İslam düşmanı sözlerinden dolayı dava açıl-
dı.  Winter, Peygamber’e çocuk istirmarcısı  demiş ve Türkler’den Avusturyalı kızları korumak için 
Graz’da  hayvan genelevi  açılması önerisini seçim propagandalarında dile getirmişti.
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masında yaptığı açıklama-
lara dayanıyor: Winter, Hz. 
Muhammed’in altı yaşın-
da bir kızla evlendiğini, “bu-
günkü sisteme göre” bir “ço-
cuk ırz düşmanı” olduğunu 
ve Kuran’ı “sara nöbetleri sı-
rasında” yazdığını iddia et-
miş, İslam’ın “totaliter bir re-
jim” olduğunu, “geldiği yere, 
yani Akdeniz’in ardına” atıl-
ması gerektiğini ileri sürmüş-
tü. Aşırı sağ FPÖ Milletvekili 
Susanne Winter geçtiğimiz 
yıl belediye seçimlerinde 
‘Graz’da bir hayvan genele-
vinin kurulmasını’ talep ede-

rek ‘B öylece 
başta Türkler 
olmak üzere 
Müslüman er-
keklerin Graz 
parkında genç 
Av u s t u r y a l ı 
kızlara teca-
vüz etmek ye-
rine bu hayvan 
genelevine gi-
debilecekleri-
ni’ söylemiş-

ti. Bu sözler nedeniyle gerek 
Avusturya’da gerekse dünya-
da Müs-lümanlar’dan büyük 
tepki alan FPÖ ve Susanne 
Winter’in şu anda seçildiği 
Avusturya Parlamentosunda 
edindiği dokunulmazlığın, 
seçilmeden önce halkı bu şe-
kilde kışkırttığı için kaldırıla-
rak mahkeme önüne çıkarıl-
ması istenmişti. 

AVUSTURYA KANUNLARI 
NE DİYOR?

Halk gruplarının herhangi bi-
rine karşı ırkçılık içeren ha-

karetlerin düşünce özgürlü-
ğüyle 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 korunması kap-
samına giren ve bu nedenle 
yasaya uygun olan din eleşti-
risiyle, halk gruplarının her-
hangi birine yönelik hakareti 
kesinlikle birbirinden ayırıyor 
ve iki yıla kadar hapis cezası 
öngörüyor.

“Dini öğretilerin aşağılan-
ması” da buna benzer ola-
rak, Ceza Yasasının 188. 
maddesi uyarınca altı aya 
kadar hapis cezası gerekti-
riyor. “Kışkırtma“ (Hetzung) 
(Ceza Yasası 283. madde): 
“(1) Kamu düzenini tehlikeye 
düşürmeye yol açacak biçim-
de ülke içinde mevcut olan 
bir kilise veya dini topluma 
veya böyle bir kiliseye veya 
dini topluma, ırka, halka ve-

ya halk grubuna veya devle-
te bağlı olan bir gruba karşı 
kışkırtan veya fitne çıkaran 
kişi iki yıla kadar hapisle ce-
zalandırılır. (2) Birinci pa-
ragrafta belirlenen gruplara 
karşı kamuyu alenen kışkır-
tan veya bu grupların insan 
onurunu zedeleyecek biçim-
de hakaret eden veya aşağı-
lamaya çalışan kişi, aynı şe-
kilde cezalandırılır.“ 

“Dini  öğret i ler in  aşa-
ğılanması”(Ceza Yasası 188. 
madde): “Aleni olarak bir ki-
şiyi veya yurtiçinde mevcut 
bulunan bir kilise veya dini 
toplumca saygı gösterilen bir 
nesneyi veya bir dini öğreti-
yi, yasalarca kabul edilmiş 
bir töreyi veya böyle bir kilise 
veya dini, toplumun yasalar-
ca kabul edilmiş bir kurumu-
nu kamuoyunun haklı öfke-
sini yaratacak şekilde küçük 
düşüren veya alay konusu ya-
pan kişi, altı ay hapisle veya 
360 güne takabül edecek para 
cezası ile cezalandırılır.
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Obama’nın ABD baş-
k a n ı  s e ç i l m e s i , 
Avusturya’nın aşırı 

sağcılarının, kendilerine li-
beral pozu veren “kravat-
lı, Nasyonel Sosyalist ruhlu” 
muhafazakâr ve ırkçılarının 
aklına her nedense Türkler’i 
getirmeye başladı. “Dakika 
bir gol bir” gibi bir şey... 
Avusturya medyası ve siyasile-
ri Obama’nın başkan seçilme-
sine genel olarak çok sevindi-
ler. Ama diğer taraftan “ırkçı 
çirkin ruh”un Avusturya’da 
yok olmadığı Obama üzerin-
den hatırlatıldı. 

Avrupa’nın en sert yabancılar 
politikasına ve kanunlarına 
sahip Avusturya’da Türkler’i 
aşağılamak, Türkiye’yi hak-
sızca yerden yere vurmak, 
Müslümanları ve İslamı şey-
tani göstermek, adeta bir 
toplumsal alışkanlığa dön-
müş halde... İki küçük ör-
nek: Obama’nın başkan seçil-
mesinin ertesi günü ORF’de 
gördük ki, bu seçim sonucu, 
eski Washington temsilcisi 
Klaus Emmerich ve ünlü ta-

rihçi Günther Bischof’un ak-
lına, “Bir gün Avusturya’nın 
Başbakanı Türk asıllı bir 
Avusturyalı olabilir mi” soru-
sunu getirmiş. Bu kadar ko-
nu arasında kafalarına takı-
lan konu bu: Bir Türk bir gün 
Avusturya başbakanı olabi-
lir miymiş! Klaus Emmerich 
düşüncelerini devletin tele-
vizyonu ORF’nin düzenledi-
ği canlı yayında şu sözleri ifa-
de etti, “Obama seçildi. Ben 
bir siyah tarafından yönetil-
mek istemiyorum. Avrupa bir 
siyah tarafından yönetilemez. 
Bir siyah Avrupa’ya bir şey 
dikte ettiremez. Amerikalılar 
hâlâ ırkçıdırlar. Amerikalılar 
siyah bir adam ve güzel si-
yah bir kadını Beyaz Saray’a 
yollayarak göz boyadılar. Bu 
sanki bir Türk’ün gelecek-
te Avusturya’da başbakan ol-
ması gibi bir olay: Kabul edi-
lemez.” 

Aslında Klaus Emmerich’i ta-
nıyoruz; ORF’den emekli ol-
muş ve birçok yerde konuş-
macı olarak hayatına devam 
ediyor.  Türkiye’nin AB’de yeri 
olmadığını çirkince savunan 
bir insan olması ve Türkler’i 
kapalı kapılar ardında aşa-

ğılaması. Avusturya’da zaten 
emekli diplomatlar, gazete-
ci ve siyasilerden oluşan yüz 
kişilik bir beyin grubu sabah 
akşam oturup yazılar kaleme 
alıyor, toplantılara katılıp tek 
konu üzerinde konuşuyorlar: 
“Türkiye Avrupa kültürü ve 
coğrafyasına ait olmayan ba-
sit bir Asya ülkesidir. İslam di-
ni demokrasi ile bağdaşmaz. 
Türkler aşağı bir millettir.” 
Evet, bu Avusturyalılar’ı yıl-
lardır tanıyorum. Bizleri gör-
düklerinde saygıda kusur et-
mezler. Çünkü bizler güzel 
bir Almanca ile, bilgimizle 
onların canına okuruz veya 
Almanca mektuplarımız on-
ların karşı argümanları ile ap-
talca söylemlerinin yanlışlık-
larını ortaya çıkarır.

Bunu yaparken de kimseden 
emir, telkin veya maddi ka-
zanç almayız, kabul etmeyiz. 
Sadece inandığımız için de-
mokratik hakkımızı kullanı-
rız. İşte bunlardan biri de es-
ki ORF’ci Klaus Emmerich. 
Türkler’i sevmiyor, hatta tik-
siniyor. Yüzünüze direkt söy-
lemezler. Bu insanların en bü-
yük özelliği, söze “Türkiye’ye 
gittim, çok güzel bir ülke ve 

misafirperverler ama” diye 
başlamaları. Geçenlerde Türk  
düşmanı FPÖ’lü Parlamento 
Üçüncü Başkanı Martin 
Graf ’ in TBMM Başkanı 
Köksal Toptan’a “Türkiye’yi 
çok seviyorum” demesi gibi. 
Öbür taraftan ORF’li Klaus 
Emmerich’in bu kadar ırk-
çı bir söylemle düşüncelerini 
dile getirmesi ve tepkiler üze-
rine “Kabul ediyorum, sözle-
rim ırkçıydı” demesi, aslın-
da Avusturya aydınlarının ve 
onun altındakilerin en büyük 
sorunu. Kendisine teşekkür 
etmek gerekiyor. Gerçek dü-
şüncelerini ifade ettiği için... 

Obama’nın Amerikan başka-
nı seçilmesi hakkında tarihçi 
Günther Bischof’un ORF’de 
söylediği sözler şaşkınlık ya-
rattı: “Obama’nın başkan se-
çilmesi Avusturya’da Türk kö-
kenli birinin günün birinde 
Avusturya’ya başkan seçilme-
si gibi bir şey. Bu durum ha-
yal bile edilemiyordu. Tıpkı 
Obama’nın seçiminde oldu-
ğu gibi, Avusturyalılar’ın ku-
şaklar sonra Türk kökenli bi-
rinin Avusturya’da başbakan 
seçilmesine ihtimal veremi-
yorum.’’ “Niye ihtimal ve-

OBAMA SAYESİNDE AVUSTURYA 
“TÜRK BAŞBAKAN”I TARTIŞTI

ANALİZ

ABD’de Barack Obama’nın devlet başkanı seçilmesinin ardından, Avusturya’da 
başlayan “Türk kökenli birinin başbakan olup olamayacağı“ tartışması sırasında 
Avusturya devlet televizyonu ORF’de iki çirkin Türk düşmanlığı yaşandı. Avusturya 
basının bu çirkin ırkçılık karşısında tepkisini ortaya koyması olumlu karşılandı.
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remiyorsun?” diye sormak 
gerekiyor kendisine. Bir za-
manlar köle olan siyahların, 
bundan kırk yıl önce ABD’de 
beyazlarla aynı lokantada ye-
mek yemeleri bile mümkün 
değilken, köle olmayan, dev-
letler kuran Avusturya’yı de-
vamlı zıplatan, hoplatan, se-
ven, sevdiren ve iz bırakan 
Türkiye’den göç etmiş insan-
ların evlatları arasından ne-
den Avusturya başbakanı çık-
masın? 

Die Presse gazetesi yazarı 
Oliver Pink, Türk kökenli biri-
nin başbakan olmasının hayal 
olup olmadığı konusuyla ilgili  
“Avusturya’da göçmen çocuk-
larının hiç kariyer yapmadığı 
söylenemez” diye yazdı. Pink, 
eski Cumhurbaşkanı Thomas 
Klestil, eski Başbakan Franz 
Vranitzky, eski Başbakan 
Yardımcısı Erhard Busek gi-
bi yöneticilerin Bohemyalı 
ve Moravyalı atalarını anım-
satan Çek isimleri taşıdığı-
na işaret ederek, hâlâ görev-
de olan Federal Savunma 
Bakanı Norbert Darabos’un 
Burgenland eyaletinde yaşa-
yan Hırvat azınlıktan olduğu-
nu, kısa süre öncesine kadar 

Kaernten eyaletindeki Sloven 
azınlık mensubu olan Melitta 
Trunk’un da Sosyal Demokrat 
Parti (SPÖ) milletvekili ola-
rak ulusal meclise girdiğini 
de anlattı yazısında... Buna 
rağmen bir Türk’ün, Sırp’ın, 
Boşnak’ın ya da Hırvat’ın 
Avusturya’da başbakan ve-
ya cumhurbaşkanı olmasının 
“bir ütopya” olduğu yorumu-
nu yaptı. Avusturya’nın efsa-
ne eski Başbakanı KREISKY 
de Musevi asıllı bir Avusturya 
vatandaşı değil miydi?.. 
“Ne olmuş yani? HİTLER de 
Avusturyalıydı,” demeyin lüt-
fen. Geçtiğimiz günlerde “Yılın 
Avusturyalısı” olarak, hem 
de bilim alanında Avusturya 
vatandaşı bir Türk’ün (Ord.
Prof.Dr. Sarıçiftçi) seçilme-
si, aslında ilerde Türk asıl-
lı Avusturyalı başbakanın 
seçilebileceğinin bir göster-
gesi değil mi? Hollanda’nın 
Rotterdam şehri belediye baş-
kanlığına geçtiğimiz günlerde 
Faslı bir Müslüman seçildi.

Brüksel şehrinden yerel bir 
bakan Türk. Olumsuz de-
ğerlendirmeler yapılırken 
Avusturyalılar’ın aklına ör-
nek olarak neden acaba 

hep Türkler geliyor? Burada 
Türkler demek ki ‘‘zenciler-
den” bile daha altta görülüyor, 
herhalde ondan diye düşünü-
yor insan. Bundan 70 yıl ön-
ce Kristal Gece’de Avusturya 
ve tüm Almanya’da sinagog-
lar yakılmış, Museviler öldü-
rülmüştü. Altı milyon insan 
Hitler ve yönetimi tarafından 
soykırıma tabi tutuldu. Dün 
Yahudiler’e yapılanların ta-
rihine ve başlangıcına ba-
kıldığında, kullanılan ırkçı 
dil dikkat çekicidir. 1850’den 
1950 yılına kadar Avusturya 
ve Almanya’da Yahudiler 
için kullanılan çirkin ırkçı 
benzetmeler, sözler şu anda 
Türkler için kullanılmaktadır. 
Geçmişin ırkçı sözlerinin için-
deki Yahudi kelimelerini çıka-
rın, yerine Türk koyun ve gü-
nümüzdekilerle karşılaştırın.
Avusturya’da Türkler’e kar-
şı yapılan inanılmaz kültürel 
ırkçılık, toplantı ve kokteyl sa-
lonlarında her kesimdan in-
san arasında yıllardır moda 
haline gelmiştir. Die Presse 
başta olmak üzere, Krone ve 
diğerleri -doğrudan değil do-
laylı olarak- verdikleri haber-
ler ve sordukları sorularla, 
Türkiye’den göç eden insan-

ları geldikleri kültür ve ül-
ke nedeniyle adeta “aşağı bir 
kültür (kültür ırkçığı)” ola-
rak yansıtıyorlar. Türkiye’den 
göç eden kokteyl kuşları ise 
utanmadan bunları dinler ve 
gülerler; kendilerinin fark-
lı olduğunu,  Türkiye’den göç 
edenlerin (Türk, Kürt fark et-
mez) cahil, köylü olduğu ve 
kendilerinin gerçek Türk ol-
duğunu söyler ve ima eder-
ler. “Bu durum özellikle 
Avusturya Lisesi’nden me-
zun ve Avusturya’da yaşayan 
Türkler arasında mevcuttur” 
diyenlere pek inanmasak da 
onlara bu konuda kırıcı değil 
yapıcı görevler düşdüğünü di-
le getirmek zorundayız.

E s k i d e n  H O FJU D E  ya -
ni “Saray Yahudileri” var-
dı. Şu anda Avusturya’da 
her yerde HOFTÜRKLER var. 
Nerede? Partiler, dernekler, 
memurlar arasında! Yani ya-
şamın her alanında. “Saray 
Türkleri”nin görevi nedir? 
Bu insanların en önemli gö-
revi, yanlışları görüp demok-
ratik bir şekilde eleştiren bi-
linçli ve sorumluluk sahibi 
insanları ispiyonlamak ve 
karalamaktır. İçlerinden ba-
zıları “dernek yöneticisi”  
‘işadamı’ ya da “sözde gaze-
teci veya muhabir” kılığıyla 
dolaşır.  Hoftürkler’le görüş-
tüğünüzde, estek köstek ve 
boş eleştiriler yaparlar ama 
hiçbir zaman bir eylemde bu-
lunmazlar. Korkak ve bencil-
dirler. Hep kendi çıkarlarını 
düşünürler..En büyük düş-
manları ise onların bu re-
zilliklerini yüzlerini söyle-
yen ve gerçekten demokratik 
tepki koyabilen  Türkler’dir. 
İşte bu Hoftürkler’i yani 
Saray Soytarıları diğer yü-
rekli Türkleri en başta kara-
lama ile korkutmaya çalışır-
lar, eğer başaramazlarsa, o 
insanların üstüne hasta ruh-
lu, kişilik erozyonu geçirmiş 
veya geçirmekte olan insan-
ları yollarlar.  Daha da ilerisi 
her kuruma ispiyonlamaktır. 
Hem ispiyonlarlar hem de o 
kişileri ispiyonculukla suçlar-
lar. Amaç, eleştiren insanları 
maddi manevi çökertmek ve 
yalnızlaştırmaktır. Kısacası, 
tipik NAZİ metotları!
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Bilgisayar uzmanı Uğur 
Çiğdem ve Türk Veliler 
Birliği’nin ortak çalış-

masıyla bilgisayar ve inter-
net kursları açıldı. Kurslarda 
teknik bilgilerin yanısıra te-
orik bilgiler de veriliyor. 
Bilgisayar kullanmanın çok 
önemli olduğunu ve Türk 
toplumunun bazı kesimle-
rinde bir eksiklik olduğu-
nu söyleyen Bilişim Uzmanı 
Uğur Çiğdem, “Bilgisayar 
kullanımı artık günümüzde  
bir ihtiyaç. 

İş bulma konusunda da 
önemli bir faktör. Biz Türk 
Veliler Birliği ile birlikte çe-
şitli kurslar veriyoruz. Bu 
kursların ana temeli bilgi-
sayar ve bilgisayarın çeşit-
li özellikleri. Bunun dışında 

internet konusunda bilgi ek-
sikliği olan kişilere de yar-
dımcı oluyoruz. Ugur Austria 
adı altında hizmet verdiğim 
başka faaliyet alanlarım 
da var. İnternet üzerinden 
hizmet almak isteyen kişi-
ler bizi arayabilir. Yeni ve 
farklı bazı projeleri de önü-
müzdeki günlerde tanıta-
cağız” dedi. Uğur Çiğdem’e 
Wienerbergstrasse 16-20/5/1, 
1120 Wien ve  0 699 81 63 53 
66 nolu telefondan ulaşabi-
lirsiniz!

BAKAN DA TEBRİK ETTİ

Hizmetlerini Yerel Medya 
Fuar ı’nda Entegr asyon 
Bakanı’na da anlatan Uğur 
Çiğdem’i Bakan Sandra 
Fraunberger de kutladı.

BİLGİSAYAR İLE YENİ 
İŞ OLANAKLARI

Bilgisayar ve internet uzmanı Uğur 
Çiğdem, Türk Veliler Birliği ile birlikte 
bilgisayar kursu vermeye başladı.

  ERSTE BANK‘A 2,7 MİLYAR EURO DESTEK

Avusturya‘da Erste Bank hükümetten 2,7 milyar euro 
sermaye desteği aldı. Büyük bankalardan biri olan Erste 
Bank, hükümetten 2,7 milyar euro sermaye desteği al-
dığını açıklarken, bankanın hisseleri borsadan yüzde 
11‘den fazla arttı. Avusturya hükümeti, küresel finansal 
kriz nedeniyle ihtiyaç olursa sorunlu bankalara 85 mil-
yar euro destek vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.

  TÜRK POLİSİNE PARA ÖDÜLÜ

Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnisiyatifi (SECI), diğer ül-
kelerle birlikte sınır aşan suçlara yönelik gerçekleştir-
diği operasyonlarda başarılı olan Türk polisini 3 bin 
800 dolar ile ödüllendirdi. Emniyet yetkililerinden alı-
nan bilgiye göre, Bosna-Hersek savaşını sona erdiren 
Dayton Anlaşması‘nın ardından bölge ülkeleri arasın-
daki ilişkileri arttırmak ve ve mevcut sorunları azalt-
maya çalışmak amacıyla ABD öncülüğünde kurulan 
SECI‘nin, en az iki üye ülke arasında gerçekleştirilen 
ortak soruşturma ve operasyonlardaki motivasyonu 
arttırmak için verdiği para ödülleri sahiplerini buldu.

KISALAR

Nissan QASHQAI Tekna 2,0 dCi, 150 PS, 2WD, deri 
koltuk, Xenon far, park sensörleri, yağmur sensörü, 
iki devreli klima otomatiği, koyu mavi metalik, eski 
satış fiyatı EURO 30.540,-

ŞİMDİ SADECE EURO 26.900,- daha fazla bilgi için 
Nissan Viyana (01/90550) ve Nissan Donaustadt 
(01/72300) ekipleri hizmetinizdedir! Çok sayıda Nissan 
Qashqai hemen teslime hazırdır! 

NISSAN QASHQAI

0 km araç ve ruhsatınızı hemen teslim ediyoruz
www.nissan-wien.at

ŞİMDİ SADECE EURO 26.900,-
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Kapadokya‘yı görmek 
için Avusturya‘dan 
İstanbul‘a gelen yaşlı 

çifti Atatürk Havalimanında 
ölüm ayırdı. Kalp krizi ge-
çiren Gunter Breza (65) tüm 
müdahalelere rağmen kurta-
rılamadı. Uzun süre kalp ma-
sajı, elektroşok ve diğer mü-
dahalelerle doktorlar yaşlı 
adamı hayata döndürme-
ye çalışırken eşi Edith Breza 
gözyaşları içinde olayı izledi. 
Avusturya vatandaşı Gunter 
Breza ve eşi Edith Breza 
emekliliklerinin ardından 
uzun süre önce planladıkları 
Anadolu turuna çıkmak için 
yola çıktı ama hayat yolculu-

ğu Gunter Breza için İstanbul 
Atatürk Havalimanı‘nda 
son buldu. Yaşlı çift, Free 
Bird Havayolları’na ait 
uçakla İstanbul Atatürk 
H a v a l i m a n ı ’ n a  g e l -
di. Bagajlarını alan çift 
Nevşehir‘e gitmek için iç hat-
lar terminaline doğru yürür-
ken bir anda Gunter Breza 
yere yığıldı. Yaşlı adamın 
yardımına önce terminal ça-
lışanları koştu.

Çalışanlar İlk önce kalp ma-
sajını yaparken bir süre son-
ra olay yerine gelen Port 
Klinik sağlık ekipleri yakla-
şık olarak yarım saat boyun-

ca yaşlı adama kalp masa-
jı ve müdahalede bulundu.  
Bu sırada Edith Breza 35 yıl-
lık hayat arkadaşına yapılan 
tüm müdahaleleri gözyaşları 
içinde ancak soğukkanlılık-
la izledi. Ancak Breza, tüm 

müdahalelere rağmen kurta-
rılamayarak öldü. Breza‘nın 
daha önce iki kere By Pass 
ameliyatı olduğu öğrenildi. 
Ambulansla cenaze Bakırköy 
Devlet Hastanesi morguna 
götürüldü. 

35 YILLIK AŞK İSTANBUL’DA SONA ERDİ
Avusturyalı yolcu kalp krizi geçirdiği Atatürk 
Havalimanı‘nda kurtarılamadı. 35 yıllık eşi, yaşlı 
adamın Azraille savaşını gözyaşları içinde izledi.
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Açılışa katılan konuk-
lar, etkinlikleri düzen-
leyen her iki ülkenin 

temsilcilerine teşekkür etti-
ler. Ayrıca Viyana genelin-
de bu tür etkinliklerin artı-
rılmasını isteyen izleyiciler, 
yapılan etkinliklerin halkın 
dikkatini çekecek şekilde dü-
zenlenmesini de istediler. 
İstanbul Sanat Vakfı tarafın-
dan desteklenen Türk Kültür 
Haftaları‘nda bir çok sanatçı 
bir araya geldi.

Fotoğraf Sanatçısı Ahmet 
Polat‘ın resim sergisi de geç-

tiğimiz günlerde 16. Viyana‘da 
Türkler‘in en kalabalık olduğu 
bölgede açılışı yapıldı. Açılışa 
bir çok Viyanalı yetkili katıldı. 
Avusturya Büyükelçisi Selim 
Yenel‘de açılışa katıldı. Sanatçı 
Ahmet Polat, bütün konuklar-
la tektek ilgilendi. Fotoğrafları 
hakkında yorum yaptı. 

Su l t a n ı n  B u r n u  i s i m -
li karikatür sergisi 27 kasım 
2008‘de bir koktey ile açılı-
şı yapılacak. Birinci Viyana 
Concordiaplat‘ta 19 Aralık ta-
rihine kadar ziyaret edilebile-
cek sergide bir çok değişik ve 

ilginç karikatür bulunuyor. 
Özellikle toplumsal, siyasi, 
eliştirel karikatürler sanat se-
verlere sunulacak.

MODA FOTOĞRAFLARI

Türkiye‘den Moda Foto-ğraf-
ları başlığı ile sanat sever-
lere sunulacak olan sergi 
Museumplatz 1‘de sanat se-
verlerin beyenisine sunuldu. 
1 Şubat‘a kadar gezilebilecek 
olan bu sergilerin girişleri üc-
retsiz.

www.tuerkischekulturwochen.at

VİYANA TÜRK KÜLTÜR HAFTALARI 
4.11.2008 - 1.02.2009 
www.tuerkischekulturwochen.at

Viyana‘daki Türk kültür haftalarının açılışının ardından yüzlerce Türk‘ün katılımıyla bir çok 
etkinlik yapıldı. Viyana‘da bir çok sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde bir çok 
Türk ve Avusturyalı bir araya geldi. 1 Şubat tarihine kadar devam edecek olan etkinliklerin en 
farklı olanı karikatür alanında yapılanıydı.
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Yarışma jürisinin de-
ğerlendirmesi sonu-
cu, Klaus Wöhner, 

Pamukkale traverten teras-
larını görüntülediği „Son 
ışık“ adlı fotoğrafıyla birin-
cilik ödülüne layık görüldü. 
Robert Müller‘in Göreme va-
disini resimlediği „Sultan“ ad-
lı fotoğrafına ikincilik, Walter 
Ebenhöchwimmer‘in İsak 
Paşa Sarayını gösteren „Sabah 
Işığı“ adlı fotoğrafına üçün-
cülük ödülü verildi. Ödül tö-
reninde konuşan Türkiye‘nin 
Viyana Büyükelçisi Selim 

Yenel, Türkiye konulu fotoğ-
raf yarışmasının bu yıl ikinci-
sini gerçekleştirdiklerini, bu 
yarışmanın artık geleneksel 
olduğunu söyledi. Geçen yıl 
düzenlenen „Avusturya‘da 
Türkiye İzleri“ konulu ya-
rışmada olduğu gibi bu yıl-
ki “Türkiye‘den Manzaralar” 
konulu yarışmaya da amatör 
fotoğrafçıların büyük ilgi gös-
terdiğini anlatan Büyükelçi 
Yenel, 2009 yılı yarışması 
için konu önerisi bekledikle-
rini kaydetti. Yarışma birin-
cisine Club Magic Life Sirene 

İmperial Otelde, ikinciye de 
Club Magic Life Marmaris 
Otelde birer haftalık tatil ödü-
lü verildi. 

Ancak, „Son ışık“ adlı fotoğ-
rafıyla birinci olan Wöhner 
ile „Sultan „ adlı fotoğra-
fıyla ikinci olan Müller‘e, 
Viyana dışından yarışma-
ya katıldıkları için, ödül-
lerinin postayla iletilece-
ği bildirildi.00 Üçüncü olan 
Eben-höchwimmer‘e Club 
Magic Life Bodrum İmperial 
Otelde bir haftalık tatil ödü-

lü, Büyükelçi Yenel tarafın-
dan sunuldu. Yarışmada, 
„Sonsuz Yollar“ fotoğrafıy-
la Heiko Heil-Küffner ve „2 
Mantar Başlık“, „Pamukkale 
Traverten Terasları“ ile 
„Çarşıda“ adlı resimleriyle 
mansiyona layık görülen iki 
fotoğrafçıya da Türkiye hak-
kında çeşitli kitaplar verildi. 
Söz konusu yarışmada dere-
ceye giren fotoğrafların, bir 
süre Büyükelçilikte sergile-
neceği ve elçiliğin internet 
sitesinde yayımlanacağı be-
lirtildi.

Avusturya‘da, amatör fotoğrafçıların katıldığı “Türkiye‘den Manzaralar” konulu fotoğraf yarışmasında 
dereceye girenler açıklandı. Türkiye konulu fotoğraf yarışmasında ilk üçe Avusturyalılar’ın girmesi 
dikkat çekti. Avusturya Amatör Fotoğrafçı Dernekleri Birliği ile Türkiye‘nin Viyana Büyükelçiliği’nin 
ortaklaşa düzenlediği yarışmaya 80‘i aşkın yarışmacı 400 civarında fotoğrafla katıldı. 

AVUSTURYALILAR’IN GÖZÜNDEN TÜRKİYE
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Açılış töreninde konu-
şan CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve İstanbul 

Milletvekili Onur Öymen, 
Ermeni terör örgütü Asala 
tarafından şehit edilen dip-
lomatların Türkiye’nin göz-
bebeği, en iyi yetişmiş evlat-
ları olduğunu, Türkiye’nin 
çıkarlarını korumak için 
çalışırken hayatlarını kay-
bettiklerini söyledi. Öymen, 
“Teröristlerin amacı neydi 
terör estirmek, korkutmak. 
İnsanları öldüreceksiniz 
yerlerine gelenleri de görev 
yapamaz hale getireceksi-
niz. Artık diplomatların ha-
yatı tehlikeye girdiğine göre 
Türkiye’de kimse cesaretle 
diplomasi görevini yapama-
yacaktı. Teröristler Türk dip-

lomasisinin duvarından bir 
tuğla sökememişlerdir. Bu 
terör karşısında korkarak, 
çekinerek görevini yapmak-
tan kaçınan tek arkadaşımız 
olmamıştır. Terör olayları 
devam ederken de sonra da 
Türk diplomatları dünyanın 
her köşesinde en zor koşul-
larda görevlerini yapmaya 
devam etmişlerdir” dedi.

DANIŞ’IN OĞLUNA PLAKET

Viyana’da şehit edilen Büyü-
kelçi Daniş Tunalıgil’in ma-
nevi oğlu Mehmet Sabuncu 
ise anıtın yapılmasından do-
layı duyduğu mutluluğu dile 
getirdi. Yapılan konuşma-
ların ardından anıtın açılışı 
yapıldı.

 
 

 

AVUSTURYA’NIN 
HER YERİNE KREDİ

ŞEHİT DİPLOMATLAR
1975 yılında Viyana’da hain bir suikast sonucu 
şehit edilen Büyükelçi Danış Tunalıgil’in de 
aralarında bulunduğu şehit diplomatlar için 
yapılan anıt İzmir’de açıldı.  Şehit Büyükelçi 
Tunalıgil’in manevi oğlu da bu törene katıldı.

Ülkesinin  İs tanbul 
Başkonsolosu Jaser 
Saiger ile birlikte 

Edirne’ye gelen Büyükelçi 
Heidemaria Gürer, Edirne 
Valisi Mustafa Büyük’ü ma-
kamında ziyaret etti. 

Edirne ile ticari ve kültürel 
alanda çalışma yapmak iste-
diklerini belirten Büyükelçi 
Heidemaria Gürer, “Edirne 
bizim için önemli bir şehir. 

Edirne ile ticaretle ilgili ne-
ler yapabiliriz, bunları ince-
leyeceğiz. Edirne Belediyesi 
ve Edirne Ticaret ve Sanayi 
Odası ile görüşerek, ticari 

ilişkileri en üst düzeye çıkar-
mak için çalışmalar yapaca-
ğız” dedi. Avusturya‘nın, 
Türkiye’nin AB üyeliğini 
her zaman desteklediğini 

söyleyen Büyükelçi Gürer, 
“Türkiye-Avusturya ilişkileri 
acısından bu yıl iyi gelişme-
ler oldu. 

Üst düzey ziyaretlerle bu iliş-
kiler pekişiyor. Şu an kimse 
Türkiye’nin AB’ye ne zaman 
gireceğini bilmiyor. Ancak 
Avusturya, Türkiye’nin AB’ye 
üye olmasını istiyor ve des-
tekliyor” dedi. Edirne Valisi 
Mustafa Büyük ise, ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, ilişkilerin üst 
düzeye çıkarılması için karşı-
lıklı işbirliğine hazır oldukla-
rını söyledi. Görüşmenin ar-
dından Edirne Valisi Mustafa 
Büyük, Avusturya’nın Ankara 
Büyükelçisi Heidemaria 
Gürer’e kente özel mis meyve 
sabunu, Büyükelçi Gürer de, 
Vali Büyük’e Viyana’nın tanı-
tım kitapçığını hediye etti. 

BÜYÜKELÇİ TÜRKİYE’Yİ İL İL GEZİYOR
AVUSTURYA’nın 
Ankara Büyükelçisi 
Heidemaria Gürer, 
Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne üyeliğini 
desteklediklerini 
söyledi.
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7’DEN 70’E HERKES DAVETLİ

VİYANA- Türkler, artık 
Avusturya’da kaliteli resto-
ran ve cafeleri ile kendilerini 
gösteriyor. Yiyecek ve içecek 
sektörü olarak adlandırılan 
gastronomi sektöründe 16. 
Viyana’da yeni bir Türk işyeri 
daha açıldı. Açılır açılmaz bir-
çok Türk müşteri bulduklarını 
söyleyen işletme sahibi Ke-
nan Babayiğit, “Çok kısa bir 
süre önce hizmete girmemize 
rağmen çok iyi tepkiler aldık. 
Gastronomi konusunda hiz-

met veren başka işyerlerimiz 
de var. Geçmişteki olumlu ve 
güzel başarılarımızı bu me-
kana da yansıttık. Yediden 
yetmişe herkesi buraya davet 
ediyoruz. Özellikle güzel me-
nülerimiz var. Bu menülerde 
özel indirimlerimiz  var. Her 
ayın ilk cumartesi günü canlı 
müzik eşliğinde yemek yiye-
bilirsiniz. Ayrıca işyerimizin 
önüne (yandaki foto) büyük 
bir platform geliyor. Bu plat-
formda müşterilerimiz yaz ve 

kış aylarında 
yemek yiye-
bilecekler. Bu 
protformla  16. 
Viyana’da da bir 
ilki gerçekleştirmiş 
oluyoruz” dedi. Türk 
gelenek ve görenekle-
rine göre hazırlanan 
menülerin müşterilere su-
nulduğunu söyleyen Babayi-
ğit, bütün Türkler’i yeni işyer-
lerini görmek üzere davet de 
etti. Büyük bir cepheye sahip 

olan Denis Cafe Restorant’ın 
fiyatları da uygun bulu-

nuyor.
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Avusturya’da, özellikle 
Türkiye’den göç eden 
insanların eğitim du-

rumu son aylarda Avusturya 
basınının ve Politikacıların 
gündem maddeleri arasında 
bulunuyor. Haberler ve ko-
nular şu çerçevede toparla-
nıyor: Türk ailelerinin çoğu-
nun ilk okul mezunu olması 
ve çocuklarının onlardan da-
ha cahil olarak yetişmiş ol-
ması. Evet yanlış okumadı-
nız. Avusturya basınında 
“Türkler ve Eğitim” konusu-
nunların gündem maddeleri 
bunlar. 

Hatta geçen hafta önem-
li bir Politikacı “Çocuklarını 
okula yollamayan Türk ba-
balarını tokatlayacağım’’ 
dedi. Kimsenin sesi çıkma-
dı. Yeşiller Partisi’nin eski 
bir temsilcisinin Die Presse 
Gazetesiyle yaptığı söyleşi-
den’ kendisinede bu söz ha-
tırlatılınca “Arada, sırada 
böyle çıkışlar gerekli” deme-
sine de kimse tepki verme-
di. Daha ileri giden uzman-

lar, “kırmızı alarm” diyerek 
üçüncü nesil Türk gençliği-
nin okullarda çok başarısız 
olduğunu ve mezun olma-
dan terk ettiklerini yazıp çi-
ziyorlar. Kısaca   Türkiye’den 
göç eden tüm insanlar -ister 
Türk ister Kürt ister Sunni is-
ter Alevi olsun- tüm insanlar 
Şamar oğlanına dönmüş  ol-
muş durumda... Bu tür ha-

berler içinde tabii   bir amca 
ve yeğenin aynı anda başa-
rılı bir şekilde Üniversiteden 
mezun olması, bir belki de 
rekorlar kitabına girmesi ge-
reken bir başarı örneği.

ÖNEMLİ BİR BAŞARI
G e ç t i ğ i m i z  g ü n l e r d e 
Viyana’nın tanınan iki ta-
nınmış ailesine mensup ki-

şileri amca ve yeğen yüksek 
eğitimlerini tamamladılar. 
Amcası ile aynı zamanda me-
zunn olan Özlem Schneider, 
“Çok mutluyum! Her Türk 
gencinin bizim gibi başa-
rılı olmasını istiyorum” di-
ye konuştu. Viyana’da ya-
şayan Özlem Schneider ve 
amcası Levent Öztürk, üni-
versiteyi aynı gün bitirdi-
ler. Başarılarını kutlamak ve 
dostlarını da eğitime yönelt-
mek için bir gece düzenleyen 
Öztürk ve Schneider ailele-
ari bir yemek davet verdiler. 
Etap Restauorant’ta düzenle-
nen yemeğe, yaklaşık elli ki-
şi katıldı. Özlem Schneider, 
yüksek eğitimini tamamla-
yarak Magister ünvanını aldı.  
Daha önce mühendis unvanı 
olan Amcası Levent Öztürk 
ise Yüksek Mühendis oldu. 
Özlem Schneider, 2008‘de 
Wi r t s c h a f t s u n ive r s i t ä t 
Wien (Viyana Ekonomi 
Üniversitesi)‘den lojistik ve 
finans ağırlıklı Internationale 
B W L  u n d  C h i n e s i s c h 
(Uluslararası İşsletme ve 

GURUR DUYDUK
Amca ile yiğen eğitimlerini aynı zamanda tamamladılar. Amcası ile aynı zamanda me-
zun olan Özlem Öztürk, “Çok mutluyum. Gençlerimizin başarılı olmasını istiyorum” 
dedi. Levent Öztürk, Yüksek Mühendis olurken Özlem Öztürk ise Mag. titri kazandı.
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Çince) Bölümü‘nden me-
zun oldu. Amcasıyla aynı za-
manda mezun olduğu için 
mutlu olduğunu söyleyen 
Mag. Schneider, Yeni Vatan 
Gazetesine şunları duygula-
rını anlattı:

“İşletmenin hayatımızın her 
alanında önemli bir yeri bu-
lunuyor. Bence sadece büyük 
uluslararası şirketlerin değil, 
aynı zamanda küçük ve orta 
büyüklükteki  olan kuruluş-
ların önemi de çok büyük. 
Dünya çapında çalışan şir-
ketlerin gerçekleştiremediği 
projeleri, küçük ve orta bü-
yüklükteki işletmeler gerçek-
leşstirerek, sosyal- ve ekono-
mik hayatta dinamizim ve 
istikrar sağlıyorlar. Eğitimini 
aldığım konularim arasında 

Çince’de bulunuyor. Bunun 
nedenini sorarsanız Çince’yi 
her zaman ögrenmek iste-
dim.   Çince Bence çok önemli 
bir dildir ve gerçeklestirdiğim 
başardığım için çok mutlu-
yum. Çinliler‘in sahip olduğu 
kültür ve sosyo ekonomik ya-
pıya dair bilgilerin, hayatıma 
farklı bir boyut kazandırdığı-
na inanıyorum. Çin‘in ayrıca 
ticaret ve sanayi anlamında 
gittikçe artan küresel rekabe-
tini de aklımızdan hiç çıkar-
mamamız gerekiyor.! Ayrıca 
benim başka bir özelliğim 
ise Çince Enstitüsü’ndeki tek 
Türk olmam!’’ 

SOSYAL HAYATTA AKTIFV 
Yüksek Mühendis Levent 
Öztürk, Viyana’da bulu-
nan ve kısa adı FH olan 

Fachhochschule‘den mezun 
oldu. Öztürk’ün daha önce 
Meslek Lisesi olarak bilinen 
HTL’den mezun olduktan 
sonra iki yıl çalışmış olması 
nedeniyle mühendis unvanı 
almasından dolayı kullanma 
hakkına sahipti. Ancak bu 
kariyerini Yüksek Mühendis 
olarak FH’ da dört yıl başarı-
lı bir eğitimden sonra kariye-
rini yüksek mühendis olarak 
pekiştirdi.

Bigisayar sistemleri ve gü-
venliği üzerine eğitimini ta-
mamlayan Levent Öztürk, 
Bilgisayar sistemlerinin oto-
matik denetim programla-
rını geliştiren bir Şirkette 
uzman olarak çalışıyor. 
Kastamonu-/Cide’de dün-
yaya gelen Öztürk, 1977 yı-

lından beri Avusturya’da 
yaşıyor. Bündnis Mosaik 
Derneğinin kurucusu ve ge-
nel başkanı olan Öztürk, ar-
kadaşları ile birlikte girdik-
leri işçi odası seçimlerinden 
başarı ile çıktıktan sonra, 
2000 yılından beri Viyana 
İşçi Odası’nda Meclis üye-
si ve Bündnis Mosaik Grup 
başkan vekili olarak fahri 
görev yapıyor.

Önümüzdeki yıl yapılacak 
seçimlere (AK-WAHL 2009) 
dikkat çeken Öztürk, vatan-
daşlarımızın mutlaka sandık 
başına giderek demokratik 
haklarını kullanmalarını ge-
rektiğini ifade etti. Evli ve üç 
cocuk babası olan Öztürk’ün 
‘Salim Muhammed Öztürk’ 
isminde bir de torunu var. 
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Bilim alanında “Yılın 
Avusturyalısı“ olarak 
bir Türk seçildi. Ödül 

töreni ORF televizyonunda 
canlı yayınlandı. Bilim ödü-
lünü almaya hak kazanan 
Prof. Dr. Serdar Sarıçiftçi, 
Avusturya’nın en önemli ki-
şilerinin önünde güzel bir 
konuşma yaptı. Ödül alma-
ya hak kazandığı güneşten 
enerji kazanma projesiyle il-
gili nde şu sözlery ile büyük 
alkış aldı: “Güneş, enerjisini 
dünyaya çok demokratik bir 
şekilde yolluyor. Bu enerjiyi 
insanlığın hizmetine sun-
mak zorundayız. Özellik-
le Petrol ve gaz yüzünden 
dünyada bu kadar savaş ve 
entrikalar var iken...“ diye 
konuştu.

Diğer yandan Obama‘nın 
Amerikan başkanı seçil-
mesini Avusturya devlet 
televizyonunda canlı ya-
yında değerlendiren ünlü 
tarihçi Günther Bischof‘un 
şu sözleri şaşkınlık ya-
rattı: ”Obama‘nın baş-
kan seçilmesi, günün bi-
rinde Avusturya‘da Türk 
kökenli birinin günün bi-
rinde Avusturya‘ya başkan 
seçilmesi gibi bir şey. Bu du-

rum hayal bile edilemiyor-
du. Tıpkı Obama seçiminde 
olduğu gibi, Avusturyalıla-
rın kuşaklar sonrası Türk 
kökenli birinin Avusturya‘da 
başbakan seçilmesine ih-
timal veremiyorum.” Yılın 
Avusturyalısı olarak, -hem 
de Bilim alanında- Avustur-
ya vatandaşı bir Türk‘ün se-
çilmesi, aslında ilerde önü-
müzdeki yirmi ile otuz yıl 
içinde Türk asıllı Avusturya-
lı bir Başkanının önümüzde-
ki yirmi ile otuz yıl mümkün 
olabileceğinin bir göstergesi 
değil mi? Avrupa Birliği üye-
si Hollanda‘nın Rotterdam 
şehrine geçtiğimiz günler-
de belediye başkanı olarak  
Belediye başkanı geçtiğimiz 
günlerde bir Faslı seçilmişti. 

Viyana- Avusturya Devlet 
Televizyonu ORF ve Die 
Presse Gazetesi’nin ortak-
laşa düzenlediği gelenek-
sel yarışmada ilk kez bir 
Türk‘ün “Yılın Avusturyalı-
sı“ seçilmesinin hiç bir Türk 
ajans, gazete ve televizyo-
nunda haber olarak veril-
memesi de şaşkınlık yarat-
tı. Çünkü Avusturya basını 
ise sürekli olarak Türkler‘in 
düşük eğitim seviyesinde 

olduğunu devamlı olarak 
vurguluyor. Bu düşünceye 
sahip olunan bir ülkede, 
an ulusal basının bu kadar 
önemli bir ödülü bir Türk‘ün 
alması Türkiye‘de kapsamlı 
olaraknı tam olarak duyu-
rulamadı. TÜBİTAK 2006 
Özel Bilim Ödülü kazanma-
nın  yanısıranda Avustuya’da 
34 yaşında profesör olarak 
Avustuya’nın en genç Pro-
fösörü olarak tarihine geçe-
nunvanını kazanan ve görevi 
başındaki tek ordinaryus tit-
rine sahip olan bilimadamı 
olan Prof. Dr. Sarıçiftçi, Yeni 
Vatan Gazetesi’nin sorula-
rını Linz‘de bulunan Johan-
nes Kepler Üniversitesi‘nde 
yanıtladı. Başarılı çalışma-
larından ötürü “Yılın Avus-
turyalısı” ödülünü alan 
bilimadamı Niyazi Serdar 
Sarıçiftçi, “Türk gençlerine 
seslenerek eğitimin önemi-
ni” vurguladı. Ordinaryus 
titrine sahip olan Prof. Dr. 
Sarıçiftçi, “Türk gençleri-
ne sesleniyorum. Özellik-
le Avusturya, Almanya ve 
İsviçre’de güzel iyi eğitim 
olanakları var. Türkiye’nin 
kuruluşunun ilk yıllarında 
Nazi Almanyası‘ndan kaçan 
Alman ve Avusturyalı bilim 

adamlarına kapılarını bir in-
sanlık örneği olarak açmıştı.
Onların katkısıyla oluş-
turulan Türk üniversite 
modeli,ni Almanlar ve Avus-
turyalılar yardımda buluna-
rak. Nazi Almanyasından 
kaçan Alman ve Avusturyalı 
bilim adamlarına kapısını 
bir insanlık örneği olarak 
Türkiye Cumhuriyeti açmış-
tır. Dolayısı bilim adamları  
ve bütün sistem bizeburada 
uygulanan sisteme çok ya-
kın. Gençlerden Amerika’ya 
gitmek yerine Avrupa’da 
eğitimlerini Avrupa’da ta-
mamlamalarını tavisiye edi-
yorum. Gelsinler, biz onları 
eğitelim. En güzel ve kaliteli 
eğitim Avrupa’da” dedi.

Ord. Prof. Dr. Sarıçiftçi, 
İstanbul’da okudu eğitim 
gördü. Lisede başarılı bir 
öğrenciydi ve lisede dönem-
lerinde de çok başarılı bir 
öğrenciydi. Bu yüzden ÖSS 
sınavında yüzbinlerce öğren-
ci arasında Türkiye dereceye 
girdisi yaptı. Ord. Prof. Dr. 
Sarıçiftçi, “Akademik kariye-
rimi Avusturya, Almanya ve 
Amerika’daki bir çok üniver-
sitede akademik kariyerimi-
çalışarak yaptım. Avusturya 

BİLİM DALINDA YILIN 
AVUSTURYALISI BİR TÜRK

Şaka değil, 
bir gerçek. 
Avusturya’da 
prestijli bir ödül 
olarak yıllardır 
çeşitli alanlarda 
verilen „Yyılın 
Avusturyalılar‘ı „ 
ödüllerinde 2008 
yılında bir sürpriz 
yaşandı. 
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üniversite sistemine göre 
1996 yılında Avusturya‘ya 
yeni bir pozisyon için çağırıl-
dım. O tarihlerde beni çağı-
ran bir çok üniversite vardı. 
Zaten eşim de Avusturyalı 
olduğu için. Bu yüzden Linz’i 
tercih ettik. Burada kendi 
kürsümü kurdum. Şu anda 
çalışmalarımıza büyük bir 
hızla devam ediyoruz. Gü-
neş enerjisinden sunni piller 
yapıyoruz. Büyük maliyetli 
olan bu çalışmalarda başarılı 
bir okuluz. Ben, konusunda 
dünya üzerinde bulunan dört 
kişiden biriyim. Amerika’da 
Nobel Ödülü almış bir hoca-
nın öğrencisiydim. Hayatım 
boyunca eğitime büyük bir 
önem verdim. Hâlâ da ve-
riyorum. Burada bazı Türk 
öğrencileri de bulunuyor. 
Bu arkadaşlarımızı destekli-
yoruz. Özellikle Türkiye’den 
gelen öğrenciler burada kısa 
veya uzun zamanlı eğitim 
görüyorlar” şeklinde konuş-
tudedi.
 
BÜROKRATİK ENGELLER ÇOK
Öğrencilerin yurtdışına çık-
malarında bir çok engel ol-
duğunu söyleyen Ord. Prof. 
Dr. Sarıçiftçi, şöyle konuştu:; 
“Teknolojik alanda gençlerin 
eğitim görmesini istiyorum. 
Bu Türkiye ve Avusturya’nın 
faydasınadır. Türkiye ve 
Avusturya’da Her iki ülkede 
de öğrenciler garip bir bü-
rokrasiyle karşılaşıyorlar. 
Bırakın bu gençler gelsinler 
buraya. Biz onları pırıl pırıl 
eğitelim. Eğitilmiş adamın 
insanın elbette iki ülkeye de 
faydası olur. Bu gençlerin 
yurtdışına çıkmasına engel 
olarak ne kazanıyoruz? Bu 
öğrencileri desteklemek, 
onlara lazım. Bu gençlere 
güvenmek lazım. Okumak 
isteyen çocuklara sahip ol-
mamız çıkmamız lazım. Biz 
Bırakın bu çocukları bırakın 
eğitelim. Bırakın bu çocuk-
ları mühendis, doktor ve 
bilimadamı yapalım. Böyle-
likle hem kendine hem ül-
kesine hem de Avusturya’ya 
faydası dokunacaktır. Üni-
versitemizde Türk gençle-
rine de yer var. Türkler’in 
Avrupa’daki başarıları bel-
lidir. Kim ne kadar anti-

propaganda yaparsa yap-
sın Türkler’in Avrupa’daki 
başarıları ortada. Bizim 
Avrupa’daki yerimiz bellidir. 
Biz AB ile etle-tırnak olduk. 
Bütün olumsuzluklara rağ-

men başarılarımız ortadadır. 
Avrupa’da yaşayan Türkler 
siyasete girsinler, çeşitli 
meslek gruplarına ait oda-
lara üye olsunlar. Bu toplu-
ma dışarıdan bakmayalım. 
Avusturya toplumuyla iç içe 
olmak zorundayız. Böyle-
likle AB’ndeki gücümüz de 
artar. Güçlü bireyler oluştur-
mak zorundayız.”

AVUSTURYA’NIN EN GENÇ 
PROFESÖRÜYDÜM!
1996 yılında 34-35 yaşın-
da olduğunu söyleyen Ord. 
Prof. Dr. Sarıçiftçi, o tarih-
te Avusturya’nın en genç 
profesörü olduğunu söyle-
di. Ord. Prof. Dr. Sarıçiftçi, 
Türkiye’deki bazı meslek-
taşlarının buna inanama-

dığını anlattı: Ord. Prof. Dr. 
Sarıçiftçi, “Türkiye’de bu 
yaşta genç bir insanın pro-
fesör olması mümkün değil. 
Çünkü bizde Doçentlik var. 
İnsanlar profesör olmadan 

önce doçent oluyorlar. Ben-
se çok genç yaşta profesör 
ve ordinaryus titrini aldım” 
diye konuştu. Ord. Prof. Dr. 
Sarıçiftçi, “Türkler arasında 
Avusturya’da malesef tam 
olarak bir birlik ve beraber-
lik tam olarak yok“ yoru-
munda bulundu ve “Ancak 
bu kişilerin arasında pırıl 
pırıl gençler var. Bir siyaset-
çimiz geçtiğimiz günlerde 
Ulusal Meclis’e girdi“ diye-
rek sözlerine devam etti:
“Türkler arasında daha 
iyi bir diyalog olabilir. 
Almanya‘da bunu yıllar 
önce aşıldı. Avusturya’daki 
Türkler‘de çok gereksiz 
olarak bir bölgecilik ve 
Türkiye’ninden hangi yören-
densin, kimlerdensin kül-

türü var. Bu bölgecilik yü-
zünden biz kendimizi bazı 
olayların dışında tutuyoruz. 
Şahsen ben insanlar arasın-
da onun yanı, bunun yakını 
gibi görünmek istemiyorum. 
Yaptığım hayırlı işlerle ve Bi-
lim ile insanlığa hizmet ede-
rek takdir edilmek en güzel 
yoldur” dedi.

PETROL BITIYOR
Uzun zamandan beri büyük 
emekler sonunda bazı icatlar 
yapan Ord. Prof. Dr. Sarıçift-
çi, kendi alanında dünyanın 
önde gelen uzmanları ara-
sında bulunuyor. Ord. Prof. 
Dr. Sarıçiftçi, dünyayı ekono-
mik anlamda büyük sorunlar 
beklediğini, benzinin petro-
lün önümüzdeki yıllarda bi-
teceğini söyledi.

Ord. Prof. Dr. Sarıçiftçi,  
“Uzmanların hesaplarına 
göre petrolün dünya üze-
rindeki rezervlerinin bu 
yüzyılın ortalarına doğru 
biteceği düşünülüyor. Dün-
yada bir çok ürün, petrol ve 
petrol ürünü üzerine kurul-
muştur. İlaca varana kadar 
ç ve plastikten tutun gün-
lük hayattaımızda kullan-
dığımız hemen hemen her 
ürünün içindetüm ürün-
lerde petrol ya da türevle-
ri vardır. Petrol cayır cayır 
yakılacak bir ürün değildir 
aslında. Petrol azaldık-
ça petrolün yakılmasına 
izin verilmeyecekler elbet-
te. Çok kısa bir zamanda 
petrolün fiyatının bugüne 
göre 10o katına çıkacağını 
düşünüyorum. Siz benzin-
li bir otomobile binerken 
on10 kere düşüneceksiniz. 
Güneş, dünyayı her gün 
çok demokratik bir şekilde 
selamlıyor. Eğer ışınları bir 
enerji şekli olarak kullanır-
sanız, “güneş size bir fatu-
ra yollamaz.”. İnsanlığın 
bir an önce bu alternatif 
enerji modellerine kayması 
gerekiyor. Zaten uzun va-
dede yapacak başka birşey 
de yok. Ancak bu yatırım 
biraz pahalı. Yani bu yatırı-
mı ancak yapıldıktan uzun 
süre sonra yaptıktan sonra 
zamanla kendini amorti 
ediyor” şeklinde konuştu. 
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GARSON ARKEOLOG!

İzmirli arkeolog Lütfiye Ersoy 
yaklaşık 5 yıldır Avusturyalı 
arkeologların çalıştığı kazı-
larda iş başı yapmak için çır-
pınıyor! 10 yıllık arkeolog ol-
masına karşın Türkiye‘de 
kadrolu olarak bir iş bulama-
dı. Gelen iş tekliflerinin hep-
si de boş çıktı. O şimdi diğer 
binlerce meslektaşı gibi gar-
sonluk yapıyor!

Tek amacı sadece eğitimi-
ni gördüğü alanda çalış-
mak. Bunun için yıllardır uğ-
raş verdiğini söyleyen Ersoy, 
„Ben yıllardır Viyanalı mes-
lektaşlarımızın yaptığı ka-
zılarda çalışmak istiyorum. 
Ancak bu bir türlü mümkün 
olmadı. Bir iki defa Kültür 
Bakanları‘yla konuştum. Hep 
vaatte bulundular. Onlarca 
bakan geldi gitti. Hiç biri bi-
ze iş bulmadı. Ancak bakan-
lar kendi yakınlarını bir çok 
müzeye yerleştirdi. Bizim gi-

bi insanlarda hak etmediği 
işlerde hayatlarını sürdür-
meye çalışıyorlar“ diye ko-
nuştu.

AYAKKABICI ARKEOLOG

Türkiye‘de binlerce arkeolog 
iş arıyor. Aydın Karpuzlu‘daki 
Alinda Antik Kenti‘ndeki ka-
zılar, Avusturyalı arkeologla-
ra yaptırılıyor. İş bulamayan 
Arkeolog İbrahim Avşar, ithal 
meslektaşlarının kazı yaptığı 
ilçenin pazarında ayakkabı 
satarak geçimini sağlıyor.

Türkiye‘deki binlerce arkeo-
logun iş bulamadığı için ken-
di meslekleri yerine başka 
mesleklerle geçimlerini sür-
dürmek zorunda kaldıkları-
nı, ülkemizdeki bir çok ka-
zıda yabancı arkeologların 
görev aldığına dikkat çeken 
İbrahim Avşar, „Alinda Antik 
Kenti‘ni Avusturya‘dan gelen 
arkeologlar kazıyor. Bense 
cumartesi günleri Karpuzlu 
pazarına ayakkabı satmaya 
gidiyorum“ dedi.

Ayakkabı satarak geçimini 
sağlayan ve ekonomik an-
lamda hiçbir sıkıntı yaşa-
madığını belirten Arkeolog 
İbrahim Avşar, „Mesleğimi 
yapamamanın burukluğu-
nu yaşıyorum. Buna üzülü-
yorum. Arkeoloji, Avrupa‘da 
ve dünyanın bir çok gelişmiş 
ülkesinde saygın bir meslek 
dalı olduğu için önemseni-
yor. Fakat Türkiye‘de tam ter-
sine önemsenmiyor. Bu ka-
dar arkeolog varken, kazılar 

yabancı arkeologlara yaptırı-
lıyor“ diye konuştu. 

Viyana‘da Efes Müzesi 30. ku-
ruluş yılı kutlamalarına katı-
lan Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay, Türkiye‘deki 
işsiz arkeologlara iş vaadin-
de bulundu. Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay, 
Viyana‘daki Efes Müzesi‘nin 
30. kuruluş yıldönümü nede-
niyle katıldığı programda, iş-
siz arkeologlara iş vaadinde 
bulundu. 

Bakan Günay, „Kazılarımızın 
sayısını çoğaltmaya çalışı-
yoruz. Sürelerini uzatmaya 
çalışıyoruz. Daha çok yer-
de kazılar yapmaya çalışı-
yoruz. Sadece devletin gücü 
bütün Türkiye‘deki kazıla-
rı ekip olarak yapmaya yet-
mez. Özel sektörü de bu ko-
nuda sponsor olmaya davet 
ediyoruz“ dedi.  „Türkiye‘de 

arkeoloji okuyanlar, işporta-
cılık ve çaycılık işleriyle uğra-
şırken, Avusturyalı arkeolog-
lar gelip Efes‘te çalışıyorlar“ 
şeklindeki eleştirileri yanıt-
layan Günay, „Haksız bir yo-
rum. Dünyanın her yerinde 
ülkeler birbirlerinin toprak-
larında izinli bir şekilde ka-
zılar yapıyor. Arkeolog arka-
daşların arasında iyi yetişmiş 
olanlar için çeşitli sınavlar 
açılıyor. Özel ve kamu kesi-
minde Turizm Bakanlığı ola-
rak sınavlar açıyoruz. Bize 
başvururlarsa yetenekli ar-
kadaşlarımızı işe alıyoruz“ 
diye konuştu. 

Avusturya Bilim ve Araştırma 
Bakanı Dr. Johannes Hahn 
da bu yöndeki yorumlar kar-
şısında Bakan Günay‘ı des-
tekleyerek, „Türkiye‘deki ar-
keoloji kazılarında çalışacak 
arkeologlar için sponsor ol-
mayı destekliyoruz“ dedi.

EFES‘İN ÇAYCI 
ARKEOLOGLARI

Avusturya her gün dünyanın bir çok yerin-
de arkelojik kazılara imza atıyor. Bulduğu bu 
önemli eserleri dünyaya kendi başarıları gi-
bi lanse ediyor. Ancak Türkiye‘nin bir çok üni-
versitesinden mezun olan binlerce arkeolog 
da çaycılık ve garsonluk gibi basit işler 
yapıyor. Alın size iki örnek!
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FPÖ son seçimlerde, 
özellikle Türkiye ve 
Türkiye’den göç eden 

insanlara düşmanca yakla-
şımıyla oylarını yüzde on se-
kize yükselterek Avusturya 
Parlamentosunun üçün-
cü en büyük partisi ünvanı-
nı kazandı. Bu başarı ayrı-
ca FPÖ’ye geleneklere göre 
Parlamento üçüncü başkan-
lığı için partilerinden bir kişi-
nin aday gösterilmesi olana-
ğını sağladı. 

FPÖ’nün bu hakkını şaibeli 
bir kişi olan FPÖ Milletvekili 
Martin Graf için kullan-
ması, Avusturya Yeşiller 
Partisi başta olmak üzere, 
Avusturya Musevi Cemati 
ve tüm demokratik kuruluş-
ların tepkisini çekti. Olayın 
kahramının adı Martin Graf. 
FPÖ Milletvekili Graf bugü-
ne kadar Parlamentoda çe-
şitli görevler üstlendi ama 
Avusturya’yı temsil edecek 
bir göreve daha önce hiç gel-
medi. Kendisine yöneltilen 
eleştiriler de zaten bu nokta-
da  yoğunlaşıyor. 

Çünkü Martin Graf  NS 
ö rgü t ü n e  y a k ı n  o l d u-
ğu iddia edilen aşırı sağcı 
“Burschenschaft Olympia” 
adlı bir örgütün üyesi. Bu ör-
güt Avusturya’da özellikle 
Hitler Almanyası’nın İkinci 
Dünya Savaşında Musevilere 
uyguladığı soykırımı kabul 
etmeyen konuşmacıları da-
vet etmesi ve konserlerinde‚ 
‘Altı milyon Yahudiyi yaktık. 

Gerisi gelecek’ şarkılarına yer 
vermesi ile biliniyor. FPÖ’lü 
Martin Graf’ın Olympia adlı 
bu aşırı sağcı dernekten istifa-
sını isteyenlere verdiği cevap 
ilginç: “Bu dernek benim ha-
yatımın derneği.“ Martin Graf 
tüm eleştiri ve protestolara 
rağmen Hıristiyan Demokrat 
Avusturya Halk Partisi’nin 
(ÖVP) desteğiyle 156 geçerli 
oyun 109’unu alarak meclis 
üçüncü başkanlığına seçildi. 
Avusturya Parlamentosunun 
önünde o gün çeşitli protes-

tolar oldu. SPÖ’den bazı mil-
letvekillerinin “Martin Graf’ı 
seçmeyeceğiz,” demelerine 
rağmen hemen hemen tüm 
SPÖ, ÖVP, BZÖ milletvekille-
rinin Martin Graf’a oy verme-
si tepki çekti. Sadece Yeşiller 
Partisi milletvekilleri Martin 
Graf’a oy vermediler ve can-
lı yayında Martin Graf ile üye 
olduğu derneğin ırkçı görüş-
leriyle çirkinliklerini dile ge-
tirdiler. Öte yandan FPÖ li-
deri Strache Yeşiller’e ateş 
püskürerek, “Parlamentoda 
üçüncü en büyük parti ola-
rak biz seçildik. Yeşilleri 
geçtik. Yeşiller şu anda be-
şinci parti konumundalar. 
Kıskanmayı bıraksınlar ve 
Avusturya Parlamentosunda 
gelenek olan üçüncü bü-
yük partinin bir üyesinin 
Parlamento Başkanı seçilme-
sini içlerine sindirsinler“ dedi. 
Meclis Başkanlığına Avusturya 
Sosyal Demokrat Parti kökenli 
Barbara Prammer seçilirken, 
yardımcılığına ve ikinci baş-
kanlığa ise Avusturya Halk 
Partisi’nin aday gösterdiği 
Michael Spindelegger seçildi.

KADERE BAK 

Parlamento üçüncü baş-
kanlığına seçilen Martin 
Graf ’ın ilk resmi temsil gö-
revi, 4 Ekim 2008 tarihin-
de Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Başkanı Köksal Toptan’ı 
Avusturya Parlamentosu 
Üçüncü Başkanı sıfatıyla 
havalimanında karşılama-
sı oldu. Aynı gün FPÖ gö-
revi olmadığı halde Martin 
Graf’ın TBMM Başkanını ha-
valimanında karşılayacağı-
nı Avusturya Basın Ajansına 
bağlı OTS üzerinden ödeme-
li bir şekilde duyurdu. Bu ek 
bilgi çok önemli, çünkü aynı 
FPÖ hemen hemen her gün 
aynı haber ajansı üzerinden 
Türklere, Müslümanlara ve 
Türkiye’ye karşı basın bildir-
leri yayıyor. 

GRAF: “TÜRKIYE’YI VE TÜRKLERI 
ÇOK SEVERIM” 

Havaalanında TBMM Baş-
kanı Köksal Toptan’ı karşı-
layan Martin Graf ’ın, nor-
malde beş dakika sürmesi 
gereken görüşmeyi yarım sa-
ate uzatarak Köksal Toptan’a 
Türkiye’ye kaç kere gittiği-

ni, insanlarını sevdiğini an-
lattığı öğrenildi. Aynı ak-
şam Viyana Büyükelçiliği 
Baskonsolosu Sedat Önal’ın 
Köksal Toptan onuruna ve-
reği kokteylde Yeni Vatan 
Gazetesi’ne konuşan TBMM 

Başkanı Toptan, “Sayın 
Martin Graf Türkiye’yi de-
falarca gezdiği, Türkiye ve 
Türk insanını sevdiği söyle-
di, memnun olduk” dedi. 
Toptan diplomasi  dik-
kat eden bir insan olarak 

Martin Graf hakkında bi-
linçli bir şekilde bir şey söy-
lemedi. Martin Graf Türkiye 
ve Türkler hakkında ki gö-
rüşlerini basın önünde açık-
lamadı. FPÖ Partisi Türkiye, 
Türkler ve Müslümanlara 

karşı kışkırtıcı siyaset ve 
söylemler ile oylarını arttır-
dığı gün gibi açık diye bir uz-
man, ‘Martin Graf Avusturya 
Parlementosu üçünçü baş-
kanlığına Avusturya’da 
Türklere ve Türkiye’ye düş-

manlık yaparak oylarını ar-
tıran FPÖ’nün oylarını ar-
tırarak Yeşiller Partisi’nin 
önünde üçünçü Parti ola-
rak seçilmesi ile gelmiştir. 
Burada hedef Avusturya’da 
dövdükleri, aşağıladıkla-
rı Türkleri bunlar kendile-
rinin köleleri zannediyor. 
Türkiye’den gelen Siyasileere 
i s e  s a n k i  H a y v a n a t 
Bahçesinde hayvanları sev-
dikleri gibi biz hayvanları 
severiz gibi çok samimiyet-
siz açıklamalar ile onların 
düşmanlıklarını kazanmak 
istemiyorlar. Kısaca kafaya 
alma metotlarını uyguluyor-
lar. Karşı tarafda bunu bile-
rek yuttum diyor. Yutmadığı 
h a l d e .  Av u s t u r y a’d a k i 
Türkler demokratik tepki 
verme reflekslerinden yok-
sunlar. Toplumun ileri gelen-
leri korkaklar. Kokteylerde 
koktey kuşları gibi dolaşan. 
Toplantılarda söz alıp konu-
şanlar sadece şov yapıyor-
lar.’’ dedi. 

ERTESI GÜN 

E r t e s i  gü n  Av u s t u r y a 
Parlementosunda ki top-
lantılarda TBMM Başkanı 
Kö k s a l  To p t a n  m a r t i n 
Graf ve diğer Avusturya’lı 
Milletvekillerine şu sözle-
ri söylemesi dikkat çekti: 
‘’Avusturya’nın Türkiye’ye 
karşı AB  üyeliği konusun-
da önyargılı tutumu anla-
makta güçlük çekmekteyiz. 
Avusturya bizim dostumuz 
bir ülke. TBMM’de Avusturya 
Türkiye  Mi l le tveki l ler i 
Dostluk Grubunda 400 den 
fazla Milletvekili üye. Sizleri 
biz dost bir ülke olarak görü-
yoruz.’’ 

Avusturya’da FPÖ’nün oyla-
rını nasıl artırdığı sorusunun 
cevabı Türkler, Müslüman ve 
Türkiye düşmanlığı olsa ge-
rek. FPÖ Milletvekili Martin 
Graf’ın TBMM Başkanı Köksal 
Toptan’a Türkiye ve Türkler 
için ifade ettiği olumlu söz-
ler uzmanlarca Avusturya’da 
nasıl bir  ciddi sorunla karşı 
karşıya olduğumuza verile-
cek sadece küçük bir örnek 
olarak Yeni Vatan Gazetesi’ne 
yorumlandı.

FPÖ’LÜ PARLEMENTO 
BAŞKANI MARTIN GRAF 

FPÖ’lü yeni Avusturya 
Parlamento üçün-
cü Başkanı Martin 
Graf’dan Viyana’ya 
bir dizi resmi görüş-
meler amacı ile gelen 
TBMM Başkanı Köksal 
Toptan’a  dikkat çe-
ken sözler söyledi. 
FPÖ’lü başkan Martin 
Graf , Köksal Toptan’a  
“Türkiye’yi ve Türkleri 
çok severim” dedi. Bu 
sözleri söyleyen Martin 
Graf’ı tanıyalım. 

YENİ VATAN-ANALİZ
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FPÖ son seçimlerde, 
özellikle Türkiye ve 
Türkiye’den göç eden 

insanlara düşmanca yakla-
şımıyla oylarını yüzde on se-
kize yükselterek Avusturya 
Parlamentosunun üçün-
cü en büyük partisi ünvanı-
nı kazandı. Bu başarı ayrı-
ca FPÖ’ye geleneklere göre 
Parlamento üçüncü başkan-
lığı için partilerinden bir kişi-
nin aday gösterilmesi olana-
ğını sağladı. 

FPÖ’nün bu hakkını şaibeli 
bir kişi olan FPÖ Milletvekili 
Martin Graf için kullan-
ması, Avusturya Yeşiller 
Partisi başta olmak üzere, 
Avusturya Musevi Cemati 
ve tüm demokratik kuruluş-
ların tepkisini çekti. Olayın 
kahramının adı Martin Graf. 
FPÖ Milletvekili Graf bugü-
ne kadar Parlamentoda çe-
şitli görevler üstlendi ama 
Avusturya’yı temsil edecek 
bir göreve daha önce hiç gel-
medi. Kendisine yöneltilen 
eleştiriler de zaten bu nokta-
da  yoğunlaşıyor. 

Çünkü Martin Graf  NS 
ö rgü t ü n e  y a k ı n  o l d u-
ğu iddia edilen aşırı sağcı 
“Burschenschaft Olympia” 
adlı bir örgütün üyesi. Bu ör-
güt Avusturya’da özellikle 
Hitler Almanyası’nın İkinci 
Dünya Savaşında Musevilere 
uyguladığı soykırımı kabul 
etmeyen konuşmacıları da-
vet etmesi ve konserlerinde‚ 
‘Altı milyon Yahudiyi yaktık. 

Gerisi gelecek’ şarkılarına yer 
vermesi ile biliniyor. FPÖ’lü 
Martin Graf’ın Olympia adlı 
bu aşırı sağcı dernekten istifa-
sını isteyenlere verdiği cevap 
ilginç: “Bu dernek benim ha-
yatımın derneği.“ Martin Graf 
tüm eleştiri ve protestolara 
rağmen Hıristiyan Demokrat 
Avusturya Halk Partisi’nin 
(ÖVP) desteğiyle 156 geçerli 
oyun 109’unu alarak meclis 
üçüncü başkanlığına seçildi. 
Avusturya Parlamentosunun 
önünde o gün çeşitli protes-

tolar oldu. SPÖ’den bazı mil-
letvekillerinin “Martin Graf’ı 
seçmeyeceğiz,” demelerine 
rağmen hemen hemen tüm 
SPÖ, ÖVP, BZÖ milletvekille-
rinin Martin Graf’a oy verme-
si tepki çekti. Sadece Yeşiller 
Partisi milletvekilleri Martin 
Graf’a oy vermediler ve can-
lı yayında Martin Graf ile üye 
olduğu derneğin ırkçı görüş-
leriyle çirkinliklerini dile ge-
tirdiler. Öte yandan FPÖ li-
deri Strache Yeşiller’e ateş 
püskürerek, “Parlamentoda 
üçüncü en büyük parti ola-
rak biz seçildik. Yeşilleri 
geçtik. Yeşiller şu anda be-
şinci parti konumundalar. 
Kıskanmayı bıraksınlar ve 
Avusturya Parlamentosunda 
gelenek olan üçüncü bü-
yük partinin bir üyesinin 
Parlamento Başkanı seçilme-
sini içlerine sindirsinler“ dedi. 
Meclis Başkanlığına Avusturya 
Sosyal Demokrat Parti kökenli 
Barbara Prammer seçilirken, 
yardımcılığına ve ikinci baş-
kanlığa ise Avusturya Halk 
Partisi’nin aday gösterdiği 
Michael Spindelegger seçildi.

KADERE BAK 

Parlamento üçüncü baş-
kanlığına seçilen Martin 
Graf ’ın ilk resmi temsil gö-
revi, 4 Ekim 2008 tarihin-
de Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Başkanı Köksal Toptan’ı 
Avusturya Parlamentosu 
Üçüncü Başkanı sıfatıyla 
havalimanında karşılama-
sı oldu. Aynı gün FPÖ gö-
revi olmadığı halde Martin 
Graf’ın TBMM Başkanını ha-
valimanında karşılayacağı-
nı Avusturya Basın Ajansına 
bağlı OTS üzerinden ödeme-
li bir şekilde duyurdu. Bu ek 
bilgi çok önemli, çünkü aynı 
FPÖ hemen hemen her gün 
aynı haber ajansı üzerinden 
Türklere, Müslümanlara ve 
Türkiye’ye karşı basın bildir-
leri yayıyor. 

GRAF: “TÜRKIYE’YI VE TÜRKLERI 
ÇOK SEVERIM” 

Havaalanında TBMM Baş-
kanı Köksal Toptan’ı karşı-
layan Martin Graf ’ın, nor-
malde beş dakika sürmesi 
gereken görüşmeyi yarım sa-
ate uzatarak Köksal Toptan’a 
Türkiye’ye kaç kere gittiği-

ni, insanlarını sevdiğini an-
lattığı öğrenildi. Aynı ak-
şam Viyana Büyükelçiliği 
Baskonsolosu Sedat Önal’ın 
Köksal Toptan onuruna ve-
reği kokteylde Yeni Vatan 
Gazetesi’ne konuşan TBMM 

Başkanı Toptan, “Sayın 
Martin Graf Türkiye’yi de-
falarca gezdiği, Türkiye ve 
Türk insanını sevdiği söyle-
di, memnun olduk” dedi. 
Toptan diplomasi  dik-
kat eden bir insan olarak 

Martin Graf hakkında bi-
linçli bir şekilde bir şey söy-
lemedi. Martin Graf Türkiye 
ve Türkler hakkında ki gö-
rüşlerini basın önünde açık-
lamadı. FPÖ Partisi Türkiye, 
Türkler ve Müslümanlara 

karşı kışkırtıcı siyaset ve 
söylemler ile oylarını arttır-
dığı gün gibi açık diye bir uz-
man, ‘Martin Graf Avusturya 
Parlementosu üçünçü baş-
kanlığına Avusturya’da 
Türklere ve Türkiye’ye düş-

manlık yaparak oylarını ar-
tıran FPÖ’nün oylarını ar-
tırarak Yeşiller Partisi’nin 
önünde üçünçü Parti ola-
rak seçilmesi ile gelmiştir. 
Burada hedef Avusturya’da 
dövdükleri, aşağıladıkla-
rı Türkleri bunlar kendile-
rinin köleleri zannediyor. 
Türkiye’den gelen Siyasileere 
i s e  s a n k i  H a y v a n a t 
Bahçesinde hayvanları sev-
dikleri gibi biz hayvanları 
severiz gibi çok samimiyet-
siz açıklamalar ile onların 
düşmanlıklarını kazanmak 
istemiyorlar. Kısaca kafaya 
alma metotlarını uyguluyor-
lar. Karşı tarafda bunu bile-
rek yuttum diyor. Yutmadığı 
h a l d e .  Av u s t u r y a’d a k i 
Türkler demokratik tepki 
verme reflekslerinden yok-
sunlar. Toplumun ileri gelen-
leri korkaklar. Kokteylerde 
koktey kuşları gibi dolaşan. 
Toplantılarda söz alıp konu-
şanlar sadece şov yapıyor-
lar.’’ dedi. 

ERTESI GÜN 

E r t e s i  gü n  Av u s t u r y a 
Parlementosunda ki top-
lantılarda TBMM Başkanı 
Kö k s a l  To p t a n  m a r t i n 
Graf ve diğer Avusturya’lı 
Milletvekillerine şu sözle-
ri söylemesi dikkat çekti: 
‘’Avusturya’nın Türkiye’ye 
karşı AB  üyeliği konusun-
da önyargılı tutumu anla-
makta güçlük çekmekteyiz. 
Avusturya bizim dostumuz 
bir ülke. TBMM’de Avusturya 
Türkiye  Mi l le tveki l ler i 
Dostluk Grubunda 400 den 
fazla Milletvekili üye. Sizleri 
biz dost bir ülke olarak görü-
yoruz.’’ 

Avusturya’da FPÖ’nün oyla-
rını nasıl artırdığı sorusunun 
cevabı Türkler, Müslüman ve 
Türkiye düşmanlığı olsa ge-
rek. FPÖ Milletvekili Martin 
Graf’ın TBMM Başkanı Köksal 
Toptan’a Türkiye ve Türkler 
için ifade ettiği olumlu söz-
ler uzmanlarca Avusturya’da 
nasıl bir  ciddi sorunla karşı 
karşıya olduğumuza verile-
cek sadece küçük bir örnek 
olarak Yeni Vatan Gazetesi’ne 
yorumlandı.

FPÖ’LÜ PARLEMENTO 
BAŞKANI MARTIN GRAF 

FPÖ’lü yeni Avusturya 
Parlamento üçün-
cü Başkanı Martin 
Graf’dan Viyana’ya 
bir dizi resmi görüş-
meler amacı ile gelen 
TBMM Başkanı Köksal 
Toptan’a  dikkat çe-
ken sözler söyledi. 
FPÖ’lü başkan Martin 
Graf , Köksal Toptan’a  
“Türkiye’yi ve Türkleri 
çok severim” dedi. Bu 
sözleri söyleyen Martin 
Graf’ı tanıyalım. 

YENİ VATAN-ANALİZ
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Eğitim sisteminden, dış 
siyasete kadar birçok 
alanda, o dönem yaşa-

nanların tekrarlanmaması 
için sürekli çaba sarfediliyor. 
Nazi Almanyası döneminde 
yaşananlar, burada doğup bü-
yüyen, ve artık buralı olan biz-
ler ve özellikle de genç Türkiye 

kökenliler için ne ifade edi-
yor? Alman vatandaşlığını 
alıp, Alman vatandaşı olma-
nın getirdiği manevi yükle-
ri reddetme hakkımız var mı? 
Okulda Nazi dönemi, Yahudi 
Soykırımı işlendiğinde, te-
levizyonda, sinemada dö-
neme ilişkin bir belgesel, bir 

film gördüğümüzde ne hisse-
dip, ne düşünüyoruz?Kristal 
Gece‘si olarak Naziler tarafın-
dan tanımlanan bu haftasonu 
70. yıldönümü. 9 Kasım 1938 
gecesi Yahudilerin ev, işyerle-
ri ve sinagoglarına saldırılar 
düzenlenmiş, bir gecede yüz-
lerce Almana ve Avusturya 
asıllı Yahudi öldürülmüş, 
yüzlercesi ağır yaralanmış, 
Yahudilere ait 7.500 dolayın-
da işyeri yağmalanmış, tah-
minen 177 sinagog da yakı-
lıp yıkılmıştı. Avusturya’da 
Viyana’nın Zirkus Gasse 22 

Numarasında Türk Mabedi 
olarak Türkiye’den göç et-
miş Sefardin Yahudilerinin 
Sinagogları yakılmış ve üyele-
ri yok edilmiştir. Adını saldırı-
dan sonra sokakları kaplayan 
cam kırıklarının ışıltılarından 
alan Kristal Gece, soykırımın 
somut başlangıç noktaların-

dan biri olarak gösteriliyor. 
Pekala Yahudi Soykırımı bi-
zi ne kadar ilgilendiriyor? 
Biz Yahudi Soykırımı konu-
sunda sorumluluk duyma-
lı mıyız? Eğer konu bizi, yani 
Almanya‘da yaşayan Türkiye 
kökenli göçmen gençleri doğ-
rudan ilgilendirmiyorsa, bu 
tarihle yüzleşmeden çıkara-
bileceğimiz ders nerede yatı-
yor? Avusturya’da 1938 ylın-
da yaklasşın 200 binden fazla 
Yahudi asıllı Avusturya ya-
da Avusturya-Macaristan 
Hükümdarlığı vatandaşı ya-

şıyordu. O zaman karikatür, 
yazılar ve sözler Yahudiler 
aşalığık bir ırk olarak gös-
teriliyordu. Bu ırkçı tutum 
karşısında çok az vatanse-
ver Avusturya’lı karşı koya-
bildi. Avusturya’da şu anda 
250 binden fazla Türkiye’den 
göç etmiş insan işte bu ka-

ranlık geçmişi iyi öğrenmeli. 
Çünkü bu geçmişi öğrenme-
den şu anı ve geleceği anla-
makta güçlük çekeceğiz. İster 
Müslüman, ister Hiristiyan 
ister Yahudilere karşı  olsun 
Yeni Vatan Gazetesi her türlü 
ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı-
dır. Mazlumların ve ezinlerin 
yanındadır. Bu barışın dini 
İslam’dan alınan kültürdür 
gerek ise Demokrasinin vaç 
gecilmez ana temel kuralıdır.

Holokost Nazi Soykırımı, 
Yahudi Soykırımı, ya da Ha-

9 KASIM 1938 TARİHİ SİZİN İÇİN 
NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Bir ulus, ancak tari-
hiyle yüzleştiği dere-
cede uygardır. Bu 
Almanya, Avusturya 
ve geldiğimiz aziz 
vatanımız Türkiye 
için de geçerlidir. 
Geçmişi insanlık 
tarihinin en karanlık 
sayfaları ile dolu olan 
Almanya, bu yönden 
dünyanın en önde 
gelen ülkelerinden. 
Nazi rejimi döneminde 
yaşananların, Yahudi 
Soykırımı’nın unutul-
maya yüz tutmamasını 
sağlamak, Almanya 
devlet politikasının en 
temel prensiplerinden.

WAS BEDEUTET 
DAS DATUM 

9. NOVEMBER 
1938 FÜR SIE ?  
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Shoa (İbranice: Felaket); 
Almanya‘nın Nazi döneminde 
yaklaşık 6 milyon kişinin sis-
temli bir şekilde öldürüldük-
leri katliama verilen isimdir. 
Yahudiler başta olmak üze-
re Sintiler, Romanlar, Yenişler 
ve diğer „Çingene“ kabul edi-
len insanlar, Nazi aleyhta-
rı Almanlar, özürlüler, ho-
moseksüeller, Yehova‘nın 
Şahitleri, savaş tutsakları, 
Lehler ve diğer Slavlar da bu 
katliamın kurbanları olmuş-
lardır. Birçok akademisyen ise 
bu grupları Holokost‘a dahil 
etmeyerek, Holokost‘u sade-
ce Yahudi Soykırımı olarak, 
Naziler olayları zaman zaman 
„Yahudi problemine nihaî çö-
züm“ olarak tanımlamışlardır. 
Tüm Holokost kurbanları he-
saba katılınca, hayatını kay-
bedenlerin sayısı, bazı aka-
demisyenlere göre 17 milyon 
kişiye kadar çıkabilir.[4]

Bu insanların öldürülme ne-
deni, Nazi döneminde do-
ruğuna varmış olan Yahudi 
nefretinin ve Nazi ırkçılığı gö-
rüşüne göre „yaşamaya hak-
kı olmayan alt-sınıf ırklar“ 
olarak görülmüş olmalarıydı. 
Öldürülen insanların yanısı-
ra, aralarında Afrika kökenli 
Almanların da olduğu binler-

ce kişi ise zorla kısırlaştırıldı. 
Almanya’da ve Avusturya’da  
Yahudiler’e yönelik soykırı-
mın başlangıcı 1938 yılının 9 
Kasımı 10 Kasıma bağlayan 
gecesi sayılıyor. Bu tarihte, 
Almanya’daki ve Avusturya’da 
ki Yahudi kuruluşlarına saldı-
rılar düzenlendi, sinagoglar 
yakıldı, Yahudiler dövüldü, 
tutuklandı ve toplama kamp-
larına gönderildi. Soykırım 
anlamına gelen pogrom ge-
cesinde, halkın ani bir öfke 
ile Yahudiler’e saldırdığı öne 
sürülse de, gerçekte saldırı-
lar Nasyonal Sosyalistler ta-
rafından planlanmış ve yön-
lendirilmişti.9-10 Kasım 
olayları bir dönüm noktasıdır; 
Almanya’da ve Avusturya’da 
yaşayan Yahudiler’e yönelik 
soykırımın başlangıcı, topla-
ma kamplarında yapılan kat-
liamlar yönünde atılan ilk 
adımdı“9-10 Kasım’da baş-
layan tarifi zor olayların soy-
kırımla sonuçlandığının bi-
lincinde olmamız gerekiyor. 
O gün, birçok kişi bu olayları 
görmezden gelmeyi tercih et-
ti. Buna karşılık bu olaylara 
tanık olanlardan bazılarının, 
Almanya’daki Yahudilerin ba-
şına geleceklerden bizzat bilgi 
sahibi olduklarını da biliyoruz.
Bu anlamda Avusturya yaban-

cı düşmanlığı, ırkçılık, antise-
mitizm, Türk ve Müslüman 
düşmanlığı  karşısında kayıt-
sız kalmamız gerekmektedir. 
Kayıtsız kalmak, en önem-
li değerlerimizi kaybetme yo-
lunda atılmış ilk adımdır. 
ifade.Yabancı düşmanlığı, ırk-
çılık ve antisemitizme, Türk ve 
Müslüman düşmanlığına baş-
ta Avusturya’da olmak üzere 
Avrupa’da asla bir şans daha 
tanınmamalı. 

Bu insanların öldürülme ne-
deni, Nazi döneminde do-
ruğuna varmış olan Yahudi 
nefretinin ve Nazi ırkçılı-
ğı görüşüne göre „yaşama-
ya hakkı olmayan alt-sınıf 
ırklar“ olarak görülmüş ol-
malarıydı. Öldürülen in-
sanların yanısıra, araların-
da „Afrika“ Afrika kökenli 
Almanların da olduğu binler-
ce kişi ise zorla kısırlaştırıldı. 
Almanya’da ve Avusturya’da 
Yahudiler’e yönelik soykı-
rımın başlangıcı 1938 yılı-
nın 9 Kasımı 10 Kasıma bağ-
layan gecesi sayılıyor. Bu 
tarihte, Almanya’daki ve 
Avusturya’da ki Yahudi ku-
ruluşlarına saldırılar düzen-
lendi, sinagoglar yakıldı, 
Yahudiler dövüldü, tutuk-
landı ve toplama kamplarına 
gönderildi. 

Soykırım anlamına gelen 
pogrom gecesinde, halkın 
ani bir öfke ile Yahudiler’e 
saldırdığı öne sürülse de, 
gerçekte saldırılar Nasyonal 
Sosyalistler  tarafından 
planlanmış ve yönlendi-
rilmişti.9-10 Kasım olayla-
rı bir dönüm noktasıdır; 
Almanya’da ve Avusturya’da 
yaşayan Yahudiler’e yönelik 
soykırımın başlangıcı, top-
lama kamplarında yapılan 
katliamlar yönünde atılan 
ilk adımdı“9-10 Kasım’da 
başlayan tarifi zor olayların 
soykırımla sonuçlandığının 
bilincinde olmamız gereki-
yor. O gün, birçok kişi bu 
olayları görmezden gelmeyi 
tercih etti. Buna karşılık bu 
olaylara tanık olanlardan 
bazılarının, Almanya’daki 
Yahudilerin başına gele-
ceklerden bizzat bilgi sa-
hibi olduklarını da biliyo-

ruz.Bu anlamda Avusturya 
yabancı düşmanlığı, ırk-
çılık, antisemitizm, Türk 
ve Müslüman düşmanlığı  
karşısında kayıtsız kalma-
mız gerekmektedir. Kayıtsız 
kalmak, en önemli değer-
lerimizi kaybetme yolunda 
atılmış ilk adımdır. ifade.
Yabancı düşmanlığı, ırkçı-
lık ve antisemitizme, Türk 
ve Müslüman düşmanlığı-
na başta Avusturya’da ol-
mak üzere Avrupa’da asla 
bir şans daha tanınmamalı. 
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TBMM Başkanı Köksal Top-
tan iki günlük resmi ziyaret 
için Viyana‘ya geldi. TBMM 
Başkanı Toptan Viyana‘daki 
Schwechat havaalanı şeref 
salonunda Türkiye‘nin Viya-
na Büyükelçisi Selim Yenel, 
BM Viyana ofisi nezdindeki 
daimi temsilci Büyükelçi 
Ahmet Ertay, AGİT daimi 
temsilcisi Büyükelçi Yusuf 
Buluç ile Avusturya Federal 
meclisini temsilen üçüncü 
başkan Martin Graf tarafın-
dan karşılandı. 

Toptan ve beraberindeki 
heyet, Viyana Başkonsolo-
su Sedat Önal‘ın vereceği 
Cumhuriyet Bayramı resep-
siyonuna katıldı. Burada 
Türk sivil toplum temsilci-
leriyle görüştü. TBMM Baş-
kanı Toptan resepsiyondan 
sonra Türkiye‘nin Viyana 
Büyükelçisi Selim Yenel‘in 
büyükelçilik rezidansında 
onuruna verdiği akşam ye-
meğine katıldı. Resmi ziya-

ret için Avus-turya‘nın baş-
kenti Viyana‘ya gelen TBMM 
Başkanı Köksal Toptan, 
Türkiye‘nin Viyana Başkon-
solosu Sedat Önal‘ın ülke-
deki Türk vatandaşları için 
verdiği Cumhuriyet Bayramı 
resepsiyonuna katıldı.

Toptan, kent merkezindeki 
Palavicini Sarayı‘nda verilen 
ve ülkedeki Türk toplumu 
ileri gelenlerinin katıldığı re-
sepsiyonda Türk sivil toplum 
örgütü liderleriyle sohbet 
etti. Köksal Toptan, resep-
siyona katılan Avusturyalı 
siyasi parti temsilcileri ile 
Avusturya siyasi partilerinde 
görev yapan Türkiye köken-
li politikacılarla da tanıştı.  
Resepsiyonda konuşan Tür-
kiye‘nin Viyana Başkonso-
losu Sedat Önal, Başkonso-
losluğun Viyana‘da faaliyete 
geçmesinin birinci yıldönü-
münü de kutlamakta olduk-
larını belirterek, ‚‘Kuruluş 
amacımız, öncelikle görev 

bölgemizde yaşayan vatan-
daşlarımıza daha elverişli bir 
fiziki ortamda nitelikli kon-
solosluk hizmeti sunmaktır‘‘ 
dedi. Başkonsolosluğun aynı 
zamanda görev bölgesindeki 
Türk göçmen toplumunun 
uyum sorunlarının çözüm-
lenmesine katkıda bulunaca-
ğını ifade eden Başkonsolos 
Önal, ‚‘Toplumsal hayatın 
bütün alanlarında katılım 
ve başarı oranlarının yüksel-
tilmesine, eğitsel ve kültürel 
ihtiyaçlarının karşılanması-
na katkıda bulunacaklarını‘‘ 
kaydetti. Konuşmasında, 29 
Ekim 1923‘ün önemine deği-
nen Sedat Önal, “Bu tarihte 
Türk halkının zorlu koşullar 
altında verdiği bağımsız-
lık mücadelesi taçlandırı-
larak milli egemenlik tesis 
edilmekle kalmamış, aynı 
zamanda tüm kurum ve ku-
ruluşlarıyla modern bir ulus 
devletin temelleri atılmıştır” 
dedi. Geçen 85 yıllık sürede 
Cumhuriyetin temel ilkeleri-

nin yerleştiğini, Türkiye‘nin 
her alanda gelişmiş, demok-
ratik, laik, çoğulcu, sosyal 
bir hukuk devleti haline 
geldiğini ifade eden başkon-
solos Önal, ‚‘Bu vesileyle 
milli  mücadelenin önderi 
ve Cumhuriyetin kurucusu 
Büyük Atatürk‘ü, silah arka-
daşlarını ve Cumhuriyetin 
kurulup korunması uğrunda 
şehit düşen kahramanları 
saygıyla ve minnetle andığı-
nı‘‘ vurguladı. Cumhuriyet 
resepsiyonuna eşi ve heyet-
teki milletvekilleriyle birlik-
te  katılan TBMM Başkanı 
Toptan, Avusturya tarihinde 
ilk kez federal meclise giren 
Türk kökenli Alev Korun ile 
Viyana belediyesi meclis 
üyesi Şirvan Ekici‘yi de kabul 
ederek bir süre görüştü. Re-
sepsiyona Başkan Toptan‘ın 
eşi Saime Toptan’in yanısıra 
bir çok Türk milletvekili de 
katıldı. 

RAPOR -VİYANA 

TOPTAN’IN VİYANA ZİYARETİ

TBMM Başkanı Köksal Toptan, ViyanaBaşkonsolosluğu’
nun verdiği Cumhuriyet Resepsiyonu’na katıldı. Toptan, 
vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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TBMM Başkanı Köksal Toptan, dernek 
başkanları ve sivil toplum örgütleri yöne-
ticileriyle de sohbet etti.

TBMM Başkanı Köksal Toptan ve 
işadamı Adem Aslan

Toptan, Viyanalı yerel politi-
kacılarla da görüştü.

DIN



�� HABER Yeni VATAN
kAsım 2008 sAYı 95

Soru: „Familienbeihilfe“  ya-
ni aile yardımı konusunda 
birkaç sorum var. Benden 
daha önce buraya gelen arka-
daşlardan duyduğuma göre 
Avusturya vatandaşı olma-
yan ve 26 yaşını doldurmayan 
Türk vatandaşı „ordentlich“ 
Üniversite ögrencileri de bu 
yardımdan yararlanabiliyor-
larmış. Bu ne kadar doğru? 
Ders başarısının bu yardımı 
alma konusunda  bir önemi 
var mı? Akrabalarımın burda 
olması almam için bir neden 
olabilir mi? Daha fazla uzat-
madan, kısaca, bu yardımı 
almaya hakkım var mı? Bu 
konuda herkesten bir ses 
çıktığı için bir uzman olarak 
konuyu aydınlatmanızı rica 
ediyorum.

Cevap: Kıymetli okuyucu, 
Avusturya’da üçüncü ülke 
vatandaşı öğrencilerin aile 
yardımı (Familienbeihilfe) 
alabilme durumları gerek 
kanunen gerekse de idari 
uygulama itibari ile mual-
lak bir konudur ve Avustur-
ya idari hukukunun uygu-
lama açısından en çelişkili 
işletildiği alanlardan biridir. 
Bu konuya daha önce de çe-
şitli vesilelerle değimiştik. 
Hemen hatırlatalım “üçün-
cü ülke vatandaşlarından 
kastımız Avrupa Birliği 
dışındaki ülkelerin vatan-
daşlarıdır. Avusturya’nın 
Familienbeihilfe’yi düzenle-
yen kanunu (FLAG) bu yar-
dımın verilmesinin temel 
şartı olarak başvuran kişi-
nin temel yaşam noktasının 
Avusturya’da bulunmasını 
şart koşmaktadır. Kanunda 
bu “Mittelpunkt der Leben-
sinteresse” olarak geçmek-
tedir. Oturum yasası (NAG) 
kalıcı oturum iznine (Nie-
derlassungsbewilligung) 
sahip olan herkesin temel 
yaşam noktasının Avustur-
ya olduğunu bildirmektedir. 
Geçici oturum izni olan ve 
öğrencilerin de sahip ol-
dukları “Aufenthaltsbewil-
ligung” sahiplerinin temel 

yaşam noktasının ise nerede 
olduğu konusunda herhan-
gi bir bilgi vermemektedir. 
Yani bunun Avusturya’da 
olduğunu ne kabul etmekte 
ne de red etmektedir. Dola-
yısıyla bu konudaki karar 
tamamen ilgili merciin in-
siyatifine ve değerlendir-
mesine kalmıştır. Üzülerek 
belirtmeliyim ki Finanzamt 
yabancı öğrencierin başvu-
rularının %95’inden fazlası-
nı temel yaşamsal merkezle-
rinin Avusturya olmadığını 
gerekçe göstererek direkt 
reddetmektedir ve bunu sa-
hip oldukları oturum izin 
türüne bağlamaktadır. Ka-
naatimce bu durum karar 
veren memurların ilgili ka-
nunlar ve uygulama şekli 
ile ilgili bilgi eksiklerinden 
kaynaklanmaktadır. Çünkü 
direkt oturum izni türüne 
bakarak, ve gerçek yaşam 
ilişkilerini gözardı ederek 
Familienbeihilfe dilekçesini 
red etmek Danıştay’ın da 
(Verwaltungsgerichtshof) 
birçok kararında belirttiği 
gibi kanunların yanlış uy-
gulanmasıdır. Bunun yerine 
öğrencinin sosyal, ekono-
mik, ailevi vb. İlişkileri göz 
önünde bulundurulduktan 
sonra karar verilmelidir. 
Burada örneğin yakın akra-

baların Avusturya’da bulun-
ması önemli bir kriterdir. 
İşin uygulama kısmına bak-
tığımızda, olay tabiri caizse 
tam bir “totto lotto” haline 
gelmiştir. Özellikle çocuk-
ları için Familienbeihilfe 
talep eden yabancı öğrenci-
lerin dilekçelerini değerlen-
diren memura bağlıdır. Biri 
red verirken diğeri kabul 
edebiliyor. Familienbeihil-
fe çocuk parası için de şart 
olduğundan bu çelişki çoğu 
zaman aileler açısından ağır 
sonuçlara yolaçabiliyor. 

Soru: Internet üzerinden  
iletişime geçtiğimiz bir kişi-
den birkaç tane telefon si-
pariş ettik. Ancak sipariş et-
tiklerimizin aksine paketten 
üç tane eski, işe yaramaz 
telefon çıktı. Paramızı nasıl 
geri alabiliriz. Konu ile ilgili 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Cevap: Bu tür durumları 
engellemek için öncelikle 
güvenli siteler üzerinden 
alışveriş yapmak yada bu si-
teler üzerinden başkalarıyla 
temasa geçmek gerekiyor. 
Maalesef, daha önce de de-
ğindiğimiz gibi son zaman-
larda sanal dolandırıcılık 
konusunda büyük bir artış 
var. Ayrıca karşı taraftaki-

nin dolandırıcı olup olma-
dığını anlamak için verdiği 
adrese, ismine, yayınladığı 
diğer ilanlara, verdiği bilgi-
lerin tutarlılığına dikkat et-
mek gerekiyor. Özellikle bir 
anda çok fiyat kıran satıcıla-
ra dikkat etmek gerekiyor. 
İşin hukuki boyutuna gelin-
ce. Ortada bir dolandırıcılık 
var. Yani size iyi telefonlar 
göndereceğini söyleyerek 
sizin ona para gönderme-
nizi sağlamış. Anlaştığını-
zın aksine size işe yaramaz 
telefonlar göndermiş. Böy-
lelikle haksız çıkar elde 
etmiş. Yapılması gereken 
zaman kaybetmeden Poli-
se gidip dolandırıcılık ih-
barında (Betrugsanzeige) 
bulunmaktır. Bu durumda 
acilacak bir ceza davasına 
müdahil olabilirsiniz.  İşi 
ceza boyutundan ele almak 
istemiyorsanız ve o kişinin 
adresini biliyorsanız kendi-
sine Asliye Hukuk mahke-
melerinde de (Zivilgericht) 
dava açabilirsiniz.       

Soru: 7000 Euro’ya satın 
aldığım bir araba hatalı çık-
tığından geri vermek istiyo-
rum. Ancak eski sahibi geri 
almıyor. Hangi mahkemede 
dava açmam gerekiyor, avu-
kat tutmak zorunda mıyım?

Cevap: Dava dilekçeleri da-
valının oturduğu bölgeden 
sorumlu mahkemeye verilir. 
Dava değeri 10.000 Euro’nun 
altında olduğu için bölge 
mahkemesi (Bezirksgericht) 
davaya bakar. Avusturya’da 
4.000 Euro’nun üzerinde-
ki dava değeri için avukat 
tutmak mecburidir. Sizin 
davanızın değeri 5.000 Euro 
olacağı için avukat tutmak 
zorundasınız. 

Mag. iur. Cafer Eminoğlu

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

HUKUK / RECHT - FORUM

Bu ay Hukuk-Forum köşemizde 
yine bilinmesi gereken pratik 
hukuki bilgilere yer veriyoruz. 
Şu ana kadar “Hukuk Forum” 
adlı bu köşemize göstermiş 
olduğunuz ilgiden dolayı ayrıca 
teşekkür ediyoruz. 



Lübnan‘daki Patchi 
şirketi tarafından 
üretilen çikolataların 

her birinin özel süet ku-
maşa sarılı ve 24 ayar al-
tın kaplama güllerle süslü 
olmasının fiyatı artıran en 
büyük etkenlerden olduğu 
belirtiliyor. Patchi şirke-
tinin satış ve pazarlama 
müdürü Vera Hassan, çi-
kolatanın deri kutusunun 
Hindistan ve Çin‘den ge-
len ipekle süslendiğini 
ifade ederek, kutunun 
içindeki ayraçların altın 

ve platinden olduğunu, 
49 çikolatanın bulunduğu 
kutunun İngiltere‘de 5 bin 
sterline satıldığını kaydet-
ti. Lübnan‘da 1974 yılında 
üretime başlayan Patchi 
çikolata şirketi, dünyanın 
birçok ülkesinde bulunan 
satış mağazasıyla müşte-
rilerine ulaşıyor. „Normal“  
Patchi çikolatalarının ki-
losu ise 50 ila 125 milyon 
YTL‘ye satılıyor.Filistinde 
yüzbinlerce mülteci aç su-
suz beklerken  Arapların 
bu durumu kafa sallatıyor.

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

KAPITAL YARDIMI
Firmengründungen, Gewerbescheine, 

Konzessionen für alle Branchen. 
GmgH und Neugründungen Kapital Yardımı

Tel.: 0681 105 754 62

Eleman ARANIYOR !
TEZGAHTAR ARANIYOR

Gümüş dükkanında çalışmak 
üzereBAY ve BAYAN Tezgahtar 

aranıyor, Çalışacak olan 
kişiöğrenci de olabilir
Ücretimiz 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

DÜNYANIN EN PAHALI 
ÇIKOLATASI ARAPLARDAN 

Lübnan‘da üretilen ve dünyaca ünlü İngiliz Harrods mağazasında satılan bir kutu 
çikolata 12 bin YTL‘ye satılması şaşkınlık yarattı. Yanıbaşında  başta Filistin ve 
Irak olmak üzere Müslüman ülkeleri dünyanın refah ortamının çok altında açlık, 
savaş ve terör içindeyken bir Arap ülkesinde böyle bir çikolatının üretilmesi zenkin 
Arapların nereye koşuyor sorusunu akıllara getirdi.  Çikolatalara Sudi Arabistan, 
Dubai gibi ülkelerdeki Prenslerin ve Kralların ilgi gösterdiği öğrenildi. 
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Zaman Gazetesinin  her 
yıl dağıttığı ödül alanlar 
listesine bu yıl Viyana 

Belediye Başkanı Michael 
Häupl’de girdi.Viyana‘da 
Radisson SAS Otel‘inde ger-
çekleştirilen ödül törenine 
aralarında Türkiye‘nin Viyana 
Büyükelçisi Selim Yenel, 
Azerbaycan Büyükelçisi Fuad 
İsmayilov, Viyana Belediye 
Başkanı Michael Häupl, 
Entegrasyondan Sorumlu 
Viyana Eyalet Bakanı Sandra 
Fraunberger, Başkonsolos 
Sedat Önal ve Viyana Eyalet 
Milletvekili Şirvan Ekici‘nin 
de bulunduğu siyaset, sanat, 
iş ve spor camiasından  da-
vetliler katıldı. 

Zaman‘ın geçtiğimiz yıl sa-
dece siyaset kategorisin-
de vermeye başladığı ‘Ortak 
Yaşama Katkı Ödülü‘ bu yıl 
üç dalda verildi. Ödüle si-
yaset kategorisinde Viyana 
Belediye Başkanı Michael 

Haeupl, spor kategorisinde 
Avusturya tarihinde olim-
piyatlarda ilk defa ülkeye 
yüzme dalında madalya ka-
zandıran Hırvat asıllı Mirna 
Jukic ve eğitim kategorisin-
de Phönix Eğitim Enstitüleri 

layık görüldü. Viyana‘da dört 
dönem üst üste büyük bir oy 
çokluğuyla belediye başkan-
lığına seçilen Haeupl, ödülü-
nü almadan önce yaptığı ko-
nuşmada Zaman‘a övgüler 
yağdırdı. Zaman‘ın dünyanın 

birçok ülkesinde yayınlanan 
uluslararası bir gazete olduğu-
nu kaydeden Haeupl,  „Zaman 
sadece barış için çalışmıyor; o 
‚gerçekten birlikte yaşayalım‘ 
diye uğraşıyor, ‚yan yana yaşa-
yalım‘ diye değil.

HÄUPL’A DA ÖDÜL

Atatürkçü Düşünçe 
Derneği 10. Viyana‘da 
bulunan merkezin-

de etkinliklerini tüm hızıy-
la sürdürüyor. Geçtiğimiz ay-
larda yeni yönetim oluşturan 
Atatürkçü Düşünce Derneği, 
binlerce Türk‘ü aynı düşün-
ce için bir araya toplamış tek 
dernek sıfatını hala koruyor.

Kurulacak ve kurulmuş olan 
birçok derneğe de örnek olan 
Atatürkçü Düşünce Derneği 
Merkezi‘nde milli günler de 
birer etkinlik ile kutlanıyor.
Yönetim Kurulu üyeleri 

Kadim Ülker, Aydın Ahmet, 
Selin Akaryol, Dr.Murat 
Yıldırım Barlan (Başkan), 
Dr.Berrin Barlan, Dip.Ing.
Küfi Seydali,  Aslan Doğan ve 
Özgür Akyürek‘ten oluşuyor.

Viyana‘da bir çok dernek ile 
çeşitli konularda işbirliği 
yaptıklarını söyleyen Dernek 
Yönetim Kurulu üyeleri, çe-
şitli konularda bilgi almak 
isteyen Türkler‘i dernek mer-
kezine çağırıyor. Derneğin 
çalışmaları ve faaliyetleriy-
le ilgili olarak http://www.
avusturyaadd.at adresinden 

bilgi alabilirsiniz. Başkan Dr. 
Barlan, Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin bir çok amacı ol-
duğunu  söyledi. 

Dr. Barlan, “Atatürkçü Gen-
çlerimizin ve çocuklarımızın, 
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 
konusunda her türlü eğitimi, 
inceleme gezisi, bilgilendir-
meleri ve bilinçlendirmeleri 
amacıyla çalışmalar yapıyo-
ruz. Ayrıca Türk kültürünü, 

geleneklerini ve sanatını, 
Avusturyalılara  ve ülkedeki 
diğer yabancılara tanıtmak 
için olanaklar sağlıyoruz.

Yurttaşlarımızın, Avusturya  
toplumu ile  uyum sağ-
lamalarını, iyi bir Türk-
Avusturya dostluğu ku-
rabilmelerini özendirici 
çalışmaların dışında bir-
çok faaliyetimiz de var” di-
ye konuştu.

ADD’YE YENİ 
YÖNETİM

Atatürkçü Düşünce Derneği, oluşturduğu yeni 
yönetimle çalışmalarına hız verdi. Dernek yaptığı 

bir çok çalışmanın yanısıra pazar günleri de 
kahvaltı düzenliyor. Bu kahvaltılarda Türk aileler 
birbirlerini tanıma ve sohbet imkanı da buluyor.
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Saygıdeğer öğretmenler, 
Değerli vatandaşlarım, 
“24 Kasım Öğretmen-

ler Günü”nde Avus-turya’da 
özveriyle görev yapan öğret-
menlerimizin öğretmenler 
gününü kutluyorum. Cumhu-
riyetimizin ilanından sonra 
genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 
çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşması için başlatılan kap-
samlı reform sürecinin bel 
kemiğini  eğitim alanında-
ki reformlar oluşturmuştur. 

Milli eğitim politikamızın 
amacı, açık görüşlü, bilim-
selliği ön plana alan, hoşgö-
rülü, erdemli, güçlü iradeli 
gençlerin yetiştirilmesi ol-
muştur. Milli eğitim politika-
mızın belirlediği amacın ger-
çekleştirilebilmesi, şüphesiz 
büyük ölçüde öğretmenlerin 
fedakarca çalışmalarına bağ-
lıdır. Öğretmen, çocuğu bilgi, 
karakter ve değerler yönün-
den şekillendiren, bilgisi, er-
demi, laik ve çağdaş düşün-

cesiyle çevresine örnek olan 
kişidir. Avusturya’da çeşitli 
düzeylerde öğrenim gören 
30 bin kadar çocuk ve gen-
cimizin yaşadıkları topluma 
katkıda bulunan, kanunlara 
saygılı, hoşgörülü, iyi eğitim-
li insanlar olarak yetişmele-
rini istiyoruz. Bu bağlamda, 
öğretmenlerimize, veliler 
ve sivil toplum örgütleriyle 
işbirliği yaparak, Türkiye dı-
şında yetişen çocuklarımızın 
bir yandan içinde yaşadıkları 
topluma entegre olmalarına 
yardımcı olurken, diğer yan-
dan Türkçeyi doğru öğretmek 
ve milli değer ve kültürünü 
kazanmalarını sağlama göre-
vi düşmektedir. Bu, şüphesiz 

çok çaba gerektiren, ancak 
aynı ölçüde önem taşıyan 
bir iştir ve öğretmenlerimizin 
ağır bir sorumluluğu bulun-
maktadır. 

Geleceğimizi emanet etti-
ğimiz öğretmenlerimizin 
üstlendikleri büyük sorum-
luluk doğrultusunda ken-
dilerine düşen görevleri 
şimdiye kadar olduğu gibi, 
şimdiden sonra da layıkıyla 
yerine getireceklerine ina-
nıyoruz. Atatürk öğretmen-
lere daima güven duymuş 
ve en önemli hazinelerden 
biri olarak görmüştür. Bu 
hazineye hepimizin sahip 
çıkması gerekir.

BÜYÜKELÇİ SELİM YENEL’İN 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
Avusturya Büyükelçisi 
Selim Yenel’in Öğretm-
enler Günü mesajı
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Ednan Aslan

Mona S. hakkında ke-
sinlikle yazı yazmak 
istemiyordum. Bir 

konuğun yorumunu oku-
duktan sonra bu nahoş ko-
nuda yine de birkaç satır 
yazmak gereğini duydum. 11 
Eylül olaylarından beri Av-
rupa Müslümanları, toplu-
ma katılmalarını zorlaştıran 
bir yön belirleme krizi içinde 
bulunmaktadır. 

Çok sayıda genç kadın ve 
erkek, genel terör kuşku-
suna karşı kendilerini sa-
vunabilecekleri yollar ara-
maktadır. Almanya, Fransa 
ve diğer Avrupa ülkelerin-
de sürdürülen gereksiz ba-
şörtüsü tartışmaları, doğal 
bir entegrasyon gelişme-
sini engellemektedir. Baş-
larını örtmeye karar veren 
kadınlar, eğitim ve daha da 
önemlisi, meslek entegras-
yonunun dışında bırakıl-
mış ve kadın düşmanı teo-
lojinin eline bırakılmıştır. 
Bu teoloji, kuruluşundan 
beri, kadının sadece kendi 
dört duvarı arasında Tanrı 
nezdinde makbul bir yaşam 
sürebileceğini ileri sürmek-
tedir.  Entegrasyon düşma-

nı bu başörtüsü tartışmala-
rının sonucu olarak, şiddet 
teolojisi kendi pozisyonunu 
yeni argümanlarla güçlen-
dirmektedir. 11 Eylül’den 
sonra özellikle Amerika 
ve İngiltere’de peçe moda 
olmuştur. Leichester veya 
Bedford kentlerinin belirli 
mahallelerinden geçerse-
niz, yüzüne peçe takma-
mış olan pek az sayıda 
kadına rastlarsınız. Art 
arda sıralanmış camilerde, 
kadınları teolojik “neden-
lere” dayanarak zorbalıkla 

toplumdan çıkarıp gele-
neklerin karanlığına iten 
bu unutulmuş teorinin 
propagandası yapılmakta-
dır. Kadınlar, psişik açıdan 
kendi istekleriyle peçe tak-
maya karar verir, ancak bu 
özgürlüğün altında belli 
bir teolojinin dayanılmaz 
sosyal-ruhsal baskısı yat-
maktadır. 

ÖĞRENCİLER BAZI KİTAPLARI 
REDDEDİYOR

Bu teoloji, Avusturya’da da, 
bilgiden yoksun bazı çevre-
lerde bir teolojik görüş ola-
rak övgü görmektedir. Ger-
çekte bu görüş sadece yok 
denecek kadar küçük bir 
azınlık tarafından ileri sü-
rülmektedir. Gerçek budur.  

Öte yandan, Müslüman-
ların bir bölümünü teolo-
jik araçlarla ve suçluluk 
duygusu yaratarak onları 
toplumdan ayırmak ama-
cıyla baskı altına almayı 
başaran bu çevrelerin et-
kisini izlemeyiz. Mona S. 
bu teolojik zorbalığın ih-
tida etmiş kurbanlarından 
biridir. Kendisi, birçok 
resmi çevreden kabul gö-
ren bu teologların sözleri 
doğrultusunda hareket et-
mektedir.  

Bu zorbalık, bazı kitapla-
rı okumayı reddeden veya 
bazı toplantılara katılma-
yan yüksek okul öğrencileri 
arasında da her gün kendini 
göstermektedir. İnsana yeni 
ufuklar açabilecek her yeni 

görüşe, adeta teolojik “ge-
rekçelerle” savaş açılmak-
tadır. Bu ortaçağ teolojisi 
İslam ülkelerinin pek azında 
ilgi gördüğü halde, ne yazık 
ki Avusturya’da kök salmış-
tır. Terörist zorbalığın kökü, 
Müslümanları bölünmeye 
ve izolasyona zorlayan ve 
uygulanması mümkün olan 
entegrasyonu engelleyen bu 

ideolojide bulunmaktadır. 
Yüze takılan peçe, genç in-
sanları teröre iten bu sözde 
teolojik azınlığın eseridir. 
Bu nedenle peçe, kadının 
izolasyonunun ve teolojik 
açıdan ayrımının sembolü-
dür. Mona S. gerçi peçe tak-
mayı kendi isteğiyle kabul 
etmiştir, ancak kendisini 
bu karara zorlayan teoloji, 
din bilimi konusunda kabul 
edilmiş özgür bir düşünce 
değil, kadınlara karşı uygu-
lanan zorbalıktır. Mona S.’in 
peçesini savunmak, bu teo-
lojik zorbalığın yüceltilme-
sine ve yasallaştırılmasına 
yol açmaktan başka bir şey 
değildir. 

Bu teolojik anlayışın kur-
banları sadece kadınlar 
değil, toplumun ortasında 
hareket edenlerin hepsi ola-
caktır. Bu teolojinin meyve-
lerini yakında birçok değişik 
alanda da göreceğiz ve Müs-
lümanların çoğunluğunun 
Avrupa etkisinde gelişmiş 
bir Müslüman yaşam biçimi 
uygulama çabalarının yerle 
bir edilmesini izleyeceğiz. 
Teolojik nedenlere dayanan 
bölünme, bu izolasyonu cö-
mertçe destekleyen yardım-
cılar bulmaktan geri kalma-
yacaktır. 

MÜSLÜMAN KADINLAR, UZAK 
DURUN!

Bu konuda en önemli gö-
rev, Müslüman kadınlara 
düşmektedir. Onlar teolojik 
zorbalıktan uzak durmalı, 
kendilerini bu zorbalıktan 
kurtaracak ve sosyal-de-
mokratik haklarını inanç 
kapsamına alacak bir te-
olojinin yaratılması için 
çaba göstermelidir. Aksi 
halde hepimiz kurban du-
rumuna düşeriz. Bütün bu 
açıklamalara rağmen, bu 
köhne ideolojiyi yeniden 

ASLAN: “BİR ZORBALIK 
TEORİSİ KÖK SALIYOR”

Mona S.’in peçesini savunmak, teolojik 
zorbalığın yüceltilmesine önayak olur –bu 
teorinin meyvelerini Avusturya’da pek yakında 
göreceğiz: Islamische Glaubenschaft’ın basın 
sözcüsünün eşi ve Avusturya’nın entelektüel 
Müslümanlarından Tarafa Baghajati’nin Die 
Presse Gazetesi’nde yayınlanan 19 Kasım tarihli 
ve “Peçe mahkemeye çıktı” adlı konuk yoru-
muna Die Presse Gazetesi’nde 23 Kasım 2006 
tarihinde aşağıdaki cevap yazısı yayınlamıştı. 

Cevabı yazan  Prof. Dr. Ednan Aslan 1969’da  
Türkiye’de dünyaya geldi ve şu anda Viyana 
Üniversitesi’nde İslami Din Eğitimi profesörüdür.
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canlandıran nedenleri de 
unutmamamız gerekmek-
tedir. Demokratik değerlere 
inanan, olumsuz sosyal ko-
şullar altında yıllar süren 
yüksek eğitimlerini veya 
mesleki eğitimlerini bütün 
zorluklara rağmen başarıy-
la tamamladıktan sonra, 
kendi yaşamlarını kendi-
leri belirlemek ve kişilik-

lerini geliştirmek isteğiyle 
toplumun bir parçası ola-
bilmek için kapıda bekle-
yen genç kızlar ve kadınlar, 
genellikle sadece başlarını 
örttükleri için topluma ka-
bul edilmemektedir. Özsay-
gılarını yitiren bu kadınlar, 
kırılan onurlarına uygun 
düşen ve kendilerine kucak 
açan bu arkaik ve pek basit 

teolojide çare aramaktadır. 
Düşünceleri yıkmaya yöne-
lik bu teolojiyi durdurmak 
için, Müslüman kadınlara 
gerçek alternatifler sun-
mak ve toplumun değerli 
pozisyonlarına gelebilme-
lerini sağlamak gerek.  So-
run böylece kendiliğinden 
– hem de çok kısa bir süre-
de – çözülecektir.  

Uluslararası polis 
teşkilatı İnterpol 
ile BM‘nin, tüm 

dünyadaki yetkililere 
rüşvetle nasıl mücade-
le edileceğini öğretmek 
için rüşvetle mücade-
le okulu kurduğu bildi-
rildi. İnterpol ve BM yet-
kilileri, Uluslararası 
Rüşvetle  Mücadele 
Akademisi‘nin, gele-
cek yılın sonbaharında 
Avusturya‘nın başken-
ti Viyana‘nın Laxenburg 
banliyösünde eğiti-
me kapılarını açacağını 
söyledi. İnterpol Genel 
Sekreteri Ronald K. 
Noble, okulun üst düzey 
yetkilileri rüşvetle nasıl 
mücadele edecekleri ko-
nusunda eğiteceğini be-
lirterek, rüşvetin yılda 1 
trilyon dolar bedeli olan 
bir sorun olduğunu vur-
guladı.

BM Uyuşturucu ve Suçla 
Mücadele Bürosu şefi 
Antonio Maria Costa da, 
Avusturya‘daki okulun 
hedefini „bir kültür bü-
tünleşmesi inşa etmek“ 
olarak açıkladı. Okulun 
açılmasıyla ilgili anlaş-
ma bugün İnterpol ile 
BM arasında imzalandı.

Rüşvetle 
mücadele

okulu 
açıyor



�0 HABER Yeni VATAN
kAsım 2008 sAYı 95



Yeni VATAN
kAsım 2008 sAYı 95 �1HABER

Viyana Alevi Kültür Bir-
liği (VAKB) Kadınlar Kolu 
öncülüğünde ’’Bin Kadın 
Bin Mum’’ etkinliği yapıldı.  
Kadınlar, Avusturya Ulu-
sal Meclisi Başkanı Bayan 
Barbara Prammer‘i ziyaret 
ederek kadınların meclisten 
taleplerini içeren bir mektup 
verdiler.

“Bin Kadın Bin Işık“ adı 
verilen proje çerçevesinde 
Viyana’da Avusturya Parla-
mentosu önünde toplanan 
binden fazla kadın, mum 
yakarak şarkılar söyledi-
ler. Derneğin Bağlama eki-
bi de koro halinde deyişler 
okudular. Etkinlikte parla-
mento önü adeta karnaval 
alanına döndü. Gösteriye 
Avusturya‘da faaliyet göste-
ren başta Atatürkçü Düşün-
ce Derneği olmak üzere bazı 
dernekler de destek verdiler. 
Kadınlar, göçmen kadınla-
rın sorunları, Alevi olmaları 
sebebiyle kadınların karşı-
laştıkları sorunlar, çalışma 
koşullarına yönelik talepler, 
erkekler ile eşit haklara sa-
hip olmak arzuları, demok-
ratik ve çağdaş kadınların 
desteklenmesi gibi talepleri 
dile getirdiler. 

Konu ile ilgili kendisine 
mektup verilen Meclis Baş-
kanı Prammer, “Ben de bir 
kadın olarak elbette sizleri 
destekliyorum. Avusturya, 
90 yıllık cumhuriyet tari-
hinde göçmenlere sürekli 
hep kucak açmış, onlarla 
gelişen bir ülkedir. Sizlerle 
daha sık bir araya gelme-
yi arzuluyorum“ diyerek, 
kadınların bu etkinliğini 
desteklediğini vurguladı.

NURTEN YILMAZ (SPÖ)
Parlamento önüne gelerek 

kadınlara destek veren Sosyal 
Demokrat Parti (SPÖ) Viyana 
Eyalet Meclisi Milletvekili 
Nurten Yılmaz, “Kadınların 
bu hareketi Viyana ve Avus-
turya halkına örnek bir hare-
kettir. Dünyada barış olması, 
yaşadığımız ülkenin de içe-
risinde barış olması hepimiz 
için çok önemli. Avusturya‘da 
biz de varız. Hep beraber De-
mokrasinin bekçisiyiz de-
menin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum“ dedi. Yeşiller 
Partisinden seçilen Türk kö-
kenli ilk Milletvekili bayan 
Alev Korun’da ‚’Etkinlik çok 
güzel. Ben ve partim Yeşiller 
sizlerle beraberiz. Üç buçuk 
aylık bebeğimi evde bırakıp 
sizin yanınızda olmak için 
geldim’’ dedi.

Projeyle ilgili görüşlerini dile 
getiren dernek başkanı Kâ-
zım Gülfırat, ‚’Kadınlar Alevi 
toplumunun aydın yüzüdür. 
Hacı Bektaş Veli ‚’Kadınları 
okumayan millet yüksele-
mez’’ demiştir. Biz de bu öğ-
reti çerçevesinde kadınları 
önemsiyoruz ve onların bu 
projesini destekliyouz’’ dedi.

VAKB Kadınlar Kolu Baş-
kanı Gülsüm Gülfırat da, 
“Karanlığa karşı demokrasi 
için etrafımızı aydınlatalım 
dedik. Burada, Parlamen-
tonun önünde buluştuk. 
Etkinliğimiz bir çok kurum 
ve kuruluş tarafından des-
tekleniyor. Kendisi de ka-
dın olan Meclis başkanına 
isteklerimizi ilettik” dedi. 
Proje organizatörü Şafak 
Akçay, “Demokrasi adına 
Alevi kadınlarının barış 
istediğini meclis başkanı-
mızla paylaştık. Çağdaşlık 
adına burada olduğumuzu 
ve kültürler arası diyalog is-
tediğimizi belirttik” dedi.

Viyana Alevi Kültür Birliği (VAKB) Kadınlar Kolu öncülüğünde 
‘‘Bin Kadın Bin Mum’’ etkinliği yapıldı.  Kadınlar, Avusturya 
Ulusal Meclisi Başkanı Bayan Barbara Prammer’i ziyaret ede-
rek kadınların taleplerini içeren bir mektup verdiler. 

1000 KADIN 1000 IŞIK

RESİM SERGİSİ

Viyana’da Alevi Kültür 
Birliği (VAKB) Kadınlar 
Kolu öncülüğünde “Ka-
dınların Geleceğe Bakışı” 
konulu bir resim sergisi 
açıldı.

Sergi, VAKB Mozaik et-
kinlik salonunda açıldı. 
Açılışa bir çok konuk 
katıldı. Bir süredir faa-
liyetlerini daha da can-
landıran Viyana Alevi 
Kültür Birliği (VAKB) 
Kadınlar Kolu, şimdi de 
bu sergiyi açtı.

Göçmen kadınları konu 
alan resim sergisi Avus-
turyalı Fotoğrafçı Tho-
mas Wittmann tarafın-
dan hazırlandı. 
İlk önce kapı komşuları 
olan göçmen ailelerin 
ve kadınların resim-
lerini çekerek onlarla 
diyaloğu arttıran Witt-
mann, giderek ilgi ala-
nını genişletti. Değişik 
yönlerden incelenmesi 
gereken bir sergi.
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Ekim ayı başında Viyana 
anaokullarında erken 
teşvik uygulamasına 

başlandı. Teşvik önlemle-
ri anaokulunun günlük ted-
risatıyla bütünleştirilerek, 
çocuğun genel gelişimi ele 
alınıyor. Bu programla ço-
cukların dil, sosyal davranış, 
başka bir deyimle yaşıtlar 
ve yetişkinlere karşı davra-
nış, bedensel beceriler, ha-
reket biçimi, bilgi ve anla-
yış alanlarındaki yetenekleri 
destekleniyor. Anaokulu pe-
dagogları, programın sundu-
ğu olanakları, her çocuğun 
bireysel gelişme düzenini 
ve günlük kapasitesini göz 
önünde tutarak uyguluyor. 
Çocuklar, not korkusu ve ba-
şarı baskısı olmaksızın öğre-
niyor. Bu teşvik programının 
olumlu özelliklerinden biri-
nin de, pedagogların küçük 
gruplarla çalışması olduğu 
belirtiliyor. 

Yapılan incelemelerle, dört 
bini aşkın çocukta fark-

lı oranlarda eksiklik belirle-
nerek, erken teşvik uygulan-
masının gerektiği saptandı. 
Çocukların yüzde 14’ünün, 
yaşıtlarının gelişme düzeyi-
nin gerisinde bulunduğu or-
taya çıktı. Büyük çoğunluğun 
(yaklaşık 3.000 çocuk) dil açı-
sından teşvik edilmesi gerek-
tiği belirlendi. Bu çocukların 
yaklaşık yüzde 20’sinin ana-
dili Almanca. 2009 yılı Nisan 
ayında başlayacak olan ilko-
kul kayıtlarının ikinci kade-
mesinde, çocukların ilkoku-
la uygunluğu test edilecek. 
Dersleri takip edebilmek için 
desteğe gerek duyduğu sap-
tanan çocuklar, bir yıl sürey-
le okul öncesi sınıflarda özel 
öğrenim görecek.  

Viyana’da uygulanan “Teşvik 
modeli 1+1”, çocukların 
mümkün olan en geniş kap-
samda desteklenmesi için ilk 
önemli adım olarak tanımla-
nıyor. “Viyana örneğinde gö-
rüldüğü gibi, bütün velilerin 
bu desteği kabul etmemele-

ri nedeniyle, zorunlu okul 
yılı kaçınılmaz hale gelmiş-
tir,” diyen Viyana Belediye 
Meclisi eğitimle görevli üyesi 
Grete Laska, küçük çocuk pe-
dagojisinin önemini vurgulu-
yor. Laska, “Bu program, ço-
cukların bir yıl önce okuma 
yazma veya çarpım tablosu 
öğrenecekleri anlamına gel-
mez. Sadece bireysel ve ço-
cuklara uygun bir yöntemle 
dil öğrenimi, sosyal davra-
nış, başka bir deyişle çocu-
ğun yaşıtları ve yetişkinler-
le ilişkisi, bedensel beceriler 
ve hareket yeteneği, öğren-
me ve anlama yeteneklerinin 
gelişmesine yardım edilecek. 
Merak ve dinleyebilme yete-
neği gibi ögeler de bunun bir 
parçasıdır, kısacası çocuk ki-
şiliğinin her alanı ele alın-
maktadır“ dedi.

Ayrıca Almanca bilmeyen 
bazı Türk çocukları için de 
Türkçe destek verilmeye baş-
landı. Çocuklar, Türk öğret-
menler tarafından eğitiliyor.

ANAOKULLARINDA
TÜRKÇE DESTEK

Viyana Belediyesi’ne bağlı bir çok anaokulunda bu yıl Türkçe 
desteği verilmeye başlandı. Geçen Şubat ayında başlayan proje 
büyük bir başarı elde etti. Yetkililer, çocukların anaokuluna 3 
ile 4 yaşları arasında başlaması gerektiğini vurguluyor!

Türk hacı adayları 
kutsal topraklar-
da. Hacı adayları-

nın Suudi Arabistan‘a 
gelişleri devam eder-
ken, daha önce kutsal 
topraklara ulaşmış ha-
cı adayları da umre-
lerini tamamladıktan 
sonra tavaf ederek iba-
detlerini sürdürüyor. 
Hac ibadeti için Suudi 
Arabistan‘a gelen hacı 
adaylarının kutsal top-
raklardaki faaliyetleri 
devam ediyor.

Türkiye‘den Medine‘ye 
giden hacı adayları-
nın önemli bölümü 
Medine‘deki ziyaret-
lerini tamamladıktan 
sonra Mekke‘ye gelme-
ye başladı. Hava yoluy-
la Cidde‘ye inen hacı 
adayları ise Mekke‘ye 
intikal ederek burada 
konaklıyor. Hacı aday-
ları Mekke‘de umre-
lerini tamamladıktan 
sonra tavaf ederek iba-
detlerini sürdürüyor.

TÜRK HACILAR
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Geçtiğimiz günlerde 
yaşları 22 ile 27 ara-
sındaki üç Türk genci 

Karlplatz‘ta uyuşturucu sa-
tın alırken görüntülendi.
Opera binasının yanında bu-
lunan girişten Karlplatz‘a 
doğru ilerleyen Türk gençleri 
kendi aralarında Türkçe ko-
nuştuklar. Konuşmalarında, 
„Malı burada rahatlıkla bula-
biliriz. Önünüze gelen herke-
se sorun“ şeklinde konuştuk-
ları işitildi.

SATICILAR DA AYNI YERDE

Ardından U4 istasyonuna 
doğru ilerlemeye çalışan üç 
genç saçları uzun bir uyuş-
turucu taciriyle karşılaştılar. 
Kendisinde mal olmadığını 
ancak bir telefonla uyuştu-
rucu bulabileceğini söyleyen 
uzun saçlı genç hemen tele-
fona satıldı. Ardından Türk 
gençleri ile yürümeye başla-
yan uyuşturucu taciri genç-
lerden 95 Euro istedi. Kendi 

aralarında 95 Euro‘yu topla-
yan Türk gençleri bu parayı 
uzun saçlı kişiye verdiler.

HEMEN UZAKLAŞTILAR

Uyuşturucuyu satın alan 
gençler ardından hemen bu-
radan uzaklaştılar. Adının 
açıklanmasını istemeyen bir 
kişi ise binlerce insanın bu-
radan uyuşturucu temin etti-
ğini ve bunların arasında bir 
çok Türk genci olduğunu da 
doğruladı.

KİM BU GENÇLER?

Sosyolog Mustafa Eryılmaz, “ 
Yaşları 22 ile 27 arasında de-
ğişen bu gençler, Avusturyalı 
uyuşturcu kullanıcılarından 
aslında hiç bir farkı yoktu 
davranışları bakımından. 
Ancak bu gençleri korumak 
Viyana’da sosyal alanda çalı-
şan her insanın görevi. Lütfen 
gençlerimizi korumak” diye 
konuştu.

UYUŞTURUCU 
BATAKLIĞINDAKİ 
BAZI GENÇLERİMİZ

Karlsplatz’ta ilk kez uyuşturucu satın alan üç Türk genci 
görüntülendi. Gençler 95 Euro karşılığında uyuşturucu 

satın aldıktan sonra hemen Karlsplatz‘ı terk etti.
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Eşinin yurtdışına götür-
düğü kızını 2.5 yıl uğra-
şıp yanına alan Bayram 

Kobal, Yasemin’in kaçırılma-
sını başkonsolosluğun orga-
nize ettiği iddiasıyla Avustur-
ya devletine 500 bin Euro’luk 
tazminat davası açıyor. BA-
BASI Türk, annesi Avustur-
yalı olan küçük Yasemin’in 6 
yıldır süren davası Türkiye ile 
Avusturya arasında hukuk 
savaşına dönüştü. İstanbul 
Aile Mahkemesi’nin Avustur-
yalı anne Franziska Kobal’ın 
velayet davasını reddetmesi 
üzerine, baba Bayram Kobal, 
Avusturya devletine 500 bin 
Euro’luk tazminat davası aç-
maya hazırlanıyor. 

Kızı Yasemin ile birlikte İs-
tanbul Fatih’te yaşayan Bay-
ram Kobal, Avusturya dev-

letini, kızının Avusturya’ya 
kaçırılmasında yardımcı ol-
mak ve bunun sonucu ken-
disine büyük zarar vermekle 
suçluyor. Anne Franziska Ko-
bal, 2002 yılında Yasemin’i 
İstanbul’dan Avusturya’ya 
kaçırmıştı. İnnsbruck Yüksek 
Bölgesel Mahkemesi çocuk 
kaçırmalarına karşı uluslara-
rası Lahey Sözleşmesi’nin ih-
lal edildiği sonucuna varmış 
ve bugün 10 yaşında olan 
Yasemin, 2004 yılı sonunda 
İstanbul’da babasına teslim 
edilmişti. 

BAŞKONSOLOSLUK 
ORGANİZE ETTI

Bayram Kobal, açacağı taz-
minat davasıyla ilgili şunları 
söyledi: „Kızımın annesi ta-
rafından kaçırılmasını İstan-

bul’daki Avusturya Başkon-
solosluğu organize etti. Eşim, 
haberim olmadan Avusturya 
Başkonsolosluğu’yla işbirliği 
yaparak Yasemin’i 4 yaşın-
dayken Avusturya’ya kaçır-
dı. Ayrıca eşim hamileydi ve 
Avusturya’da ikinci çocuğu-
muzu doğurdu. Kızımı geri 
almak için 2.5 yıl uğraştım. 
Davayı kazanıp kızımı geri 
getirdim. Oğlumu ise bana 
hiç göstermiyorlar. Ama kızı-
mı geri almak için ellerinden 
geleni yapıyorlar. Kapalı-
çarşı girişinde büfem vardı. 
Mahkeme ve avukatmasraf-
ları yüzünden büfeyi sattım. 
Mahkeme, avukat masrafla-
rının yanı sıra Avusturya’dan 
gelen her yazının tercümesi 
için çok paralar ödedim. 
Bana cehennem ızdırabı çek-
tiren Avusturya’ya en az 500 

bin Euro’luk tazminat davası 
açıyorum.“ 

MAHKEME: ÇIFT ÇABA 
GÖSTERMELI

İstanbul Aile Mahkemesi, 
Avusturyalı annenin açtığı 
boşanmayı tanıma davasını 
ve çocuğun velayetinin kendi-
sine verilmesi talebini geçtiği-
miz salı günü reddetti. Mah-
keme çiftin evliliğin sürmesi 
için gerekli çabayı gösterme-
diği sonucuna vardı. Durum-
da annenin İstanbul’da üst 
mahkemeye başvurarak, 
önce Avusturya mahkemesi-
nin boşanma kararını tanıt-
ma davası açabileceği, kara-
rın tanınmasının ardından 
ise yeniden velayet davası 
açabileceği kaydedildi.  
RAPOR-VİYANA

YENİ VATAN GAZETESİ’NE REKLAM 
VERMEK İSTİYORSANIZ LÜTFEN 

BU NUMARAYI ARAYINIZ:

TEL: 01/513 76 15
MOBILE: 0699/10397808

Babası Türk annesi Avusturyalı olan 10 yaşındaki Yasemin, iki ülke arasında hukuk savaşına yol açtı. 

CEHENNEM 
AZABI
İÇİN
500 BİN
EURO
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Demsa, Atıl Kutoğlu’yla 
mağaza açacak, Lon-
dra Viyana ve New 
York’a gidecek Demsa 
Yönetim Kurulu Başkan 
Ya r d ı m c ı s ı  D e m e t 
Sabancı Çetindoğan, 
“ İ l k  m a ğ a z a m ı z ı 
Nişantaşı’nda açıyoruz. 
Mağazaların ismi Atıl 
Kutoğlu olacak. Daha 
sonra New York, Londra, 
Münih ve Viyana’da ma-
ğaza planlıyoruz“ dedi.

Mothercare, Laura Ash-
ley, Guess ve Dolce & 
Gabbana gibi marka-
ların Türkiye temsilci-
si olan Demsa Group, 
krize ortamında moda-
cı Atıl Kutoğlu’yla iş-
birliğine giderek yeni 
mağazalar açmaya baş-
lıyor. Atıl Kutoğlu is-
mini taşıyacak ilk ma-
ğaza Nişantaşı’nda 
açılacak. Çetindoğan, 
“Mağazaların ismi Atıl 
Kutoğlu olacak” dedi. 
Kutoğlu ise, markasının 
dünyada birçok ülkede 
lüks mağaza ve butik-
lerde satıldığını söyle-
di. Kutoğlu, “Türkiye’de 
şimdiye kadar bir vefa 
borcu olarak gördüm” 
diye konuştu.

Kutoğlu!

VİYANA- Beşiktaş hayranla-
rı takım kurdu. Türkiye‘nin 
en önemli takımları arasın-
da bulunan Beşiktaş‘ın adı-
nı taşıyan bir futbol takı-
mı da Viyana‘da kuruldu. 
Beşiktas Wien Futbol takımı 
adı ile forma giyecek olan 
spor kulübü ile Türk genç-
leri sporu daha çok seve-
cekler. Nisan 2008‘de kuru-
luşu yapılan Beşiktas Wien 
Futbol takımının başkanı 
Erkan Gürbüz, Antrenör ise 
Volkan Kahraman.

R e i c h s b u n d  U n t e r l i g a 
Ligi‘nden top koşacak olan 
takım şuan 3. Platz bulunu-

yor. Takımın kurucuları ara-
sında Erkan Gürbüz, Naki 
Şahin, Volkan Kahraman 
ve Muharrem Acar bulunu-
yor. Takımın bir çok destek-
çisi de bulunuyor. X-Mobile, 
Hairless, SS-Installationen, 
S a h i n - W e r k s t ä t t e , 
A lu m e t a l l b au ,  O r a nge 
Restaurant gibi önemli ku-
ruluşlar bulunuyor.

Takım başkanı yeni hedef-
leri bulunduğunu ve özel-
likle gençlerin spor gibi 
dallarda çok başarılı olabi-
leceğini söyledi. Başkan 
Erkan Gürbüz, Hedefimiz 
Gençlere sporu sevdirmek, 

gencleri bir araya toplamak, 
Beşiktaş eksiliğini kapat-
maktır. Ayrıca örnek bir ta-
kım olmak- hem sahada hem 
dışarıda ismimizi duyurmak 
istiyoruz.

Takımın kuruluş safhasın-
da Beşiktas menejeri Sinan 
Engin ve Genel Sekreteri 
Kenan Öger görüşlerini ve 
onayını aldık. Ve taşıdığı-
mız ismin hakkını verme-
ye hedefliyoruz“ dedi. Klüp 
yöneticileri spora ilgi duyan 
gençlerin aşağıdaki telefonu 
aramalarını istediler. 

0 676 442 20 52w

BEŞİKTAŞ WIEN KURULDU
Türkiye’nin en önemli takımları arasında bulunan Beşiktaş’ın 
adını taşıyan bir futbol takımı da Viyana’da kuruldu. Beşiktaş 
Wien Futbol takımı adı ile forma giyecek olan spor kulübü ile 
Türk gençleri sporu daha çok sevecek.




