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Bir yumruğa 20
ay hapis cezası!

Gençlerimize en güzel örnek. 
Viyana’da 30 metrekare bir ev-
de büyümüş olan Emel Yahşi. 
Ekonomi dalında büyük ödül alan 
Emel Yahşi “hemşire olamazsın” 
diyen öğretmenine rağmen hem 
hemşire oldu, hem de üniversite 
okudu sonra da Viyana’da ulusla-
rarası bir şirkette üst düzey yöne-
tici oldu. DEVAMI SAYFA 33’DE.

Haber Sayfa 4`de

Vorbild:
 Frau Mag. Emel Yahsi

Erfolgreiches „Gastarbeiterkind“
Siegerin im Bereich Wirtschaft
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Kitabın tanıtımının ya-
pıldığı basın toplantı-
sına normal muhabir-

lerin dışında Avusturya’nın 
önemli köşe yazarları, ya-
yın yönetmenleri ve spiker-
lerinin gelmesi dikkat çekti. 
Toplantıda Türk basınından 
sadece Yeni Vatan Gazetesi 
vardı. Kitapta Türkiye’den göç 
eden insanları en çok ilgilen-
diren taraf, Strache’nin ço-
cukluğununun geçtiği üçün-
cü Viyana’nın Keinergasse’de 
Türkiye’den göç eden in-
sanlar ile ilk irtibatının ‘‘sa-

rımsak  kokuları” olduğu ve 
burada “siyasileşmeye” baş-
ladığı gibi abes bir düz man-
tığın kurulması. Bir insan kü-
çük yaştan itibaren sarımsak 
kokusu duyduğu için nasıl 
yabancı düşmanı ve ırkçı dü-
şünce sahibi olabiliyor, an-
laşılır gibi değil. Üstelik yal-
nız Türkler metroda sarımsal 

ve soğan kokulu döneri yemi-
yorlar, Avusturyalılar ve eski 
doğu blokundan insanlar da 
yiyor.  

Avusturya’da  yabancı ve özel-
likle Türk düşmanlığının nasıl 
güçlü bir şekilde ortaya çıktı-
ğını gösteren kitabın 22. sayfa-
sında Strache nasıl siyasi ola-

rak olgunlaştığını gülünç gibi 
gelen ama çok ciddiye alınma-
sı gereken nedenler ile şöyle 
anlatıyor: “İlk önce sadece bir 
koku idi hatırladığım kadarı 
ile,” diyor FPÖ şefi Starche:
“Çevremize yeni insanlar ta-
şındığını sarımsak kokusunun 
artması ile fark ettim. Ondan 
sonra gürültünün ve ses se-

HABER

 Avusturya’nın saçma gibi gelen ama kafa yorulması gereken sorunu:

FPÖ’lü Strache’yi çocukluğundaki 
 SARIMSAK KOKUSU Türk düşmanı yapmış!

İki ünlü Avusturyalı 
gazeteci Nina Horaczek 
(Falter) ve Claudia 
Reiterer (ORF) HC 
Strache adlı çok tartışı-
lacak bir kitap yayınladı.  
Türk ve İslam düşma-
nı çıkışları ile tanı-
nan FPÖ Partisi lideri 
Strache’nin adını 
verdikleri kitapta 
Strache’nin yükse-
lişi, arka plandaki 
adamları ve düşman-
ları konu edildi. Kitapta 
Avusturya’ta Strache’nin 
Nazi VAPO derneği baş-
kanı Gottfried Küssel ile 
ilişkisi olduğu da iddia 
edildi. 

BİROL KILIÇ-ANALİZ

RICHTIG, ES STINKT! ABER WER?
BABY STRACHE POLITISIERT (LAUT BUCH) ÜBER KNOBLAUCHGERÜCHE, DIE MÜLL-

SITUATION UND DIE LAUTSTÄRKE VON AUSLÄNDERN IM 3.BEZIRK UND WIRD RECHTS.

HC STRACHE KİTAPTA, 
BU FOTOğRAFIN 

çEKİldİğİ çOCUKlUK 
YIllARINdA, 3.VIYANA 

KEINERGASSE’dE 
YAşARKEN TüRKlER’İN 
SARIMSAK KOKUlARI, 
GüRülTülü OlMAlARI 
VE çÖPlERİ YüzüNdEN 

“SİYASAllAşMAYA” 
BAşlAdIğINI dİlE 

GETİRMIş.
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viyesinin arttığını fark ettim. 
Ayrıca sokaklardaki çöp mik-
tarı farklılaşmaya başladı. 
İlkokuldayken Türkiye’den ge-
len birçok komşumuz olduğu-
nu fark ettim. Bizim mahalleye 
farklı görünen, farklı davra-
nış ve kültürde insanlar gel-
diğini görüyordum. Eskiden 
Avusturyalı Gasthäuser’ların 
bulunduğu yerlerde Türk ke-
bap lokallerinin 
olduğunu fark 
ettim. Çevrem, 
eskisinden fark-
lı olmaya başla-
mıştı.” İşte bu söz-
ler ile FPÖ başkanı 
HC Strache, Türk ve 
Müslüman düşma-
nı oluşunun temel-
lerinin nasıl atıldığı-
nı anlatmak istiyor. 
Aslında bu sözler  yıl-
lardır  üçüncü Viyana 
Keinergasse’de yaşa-
yan Türk göçmenlerini 
çok ilgilendiriyor. Çünkü 
kitabın 22. sayfasında iki 
yazar Keinergasse’deki 
Türk lokalleri, türbanlı ka-
dınları, Türk fırıncılarını, 
camisini anlatıyor okuyu-
cularına. Öbür taraftan tabii 
bu resim aslında Viyana’da 
Türkiye’den göç eden insanla-
rın yoğun yaşadığı 10, 11, 16, 15, 
5, 2, 20. Viyana’dan farklı değil. 

Bir oda, mutfak ve kabinetten 
ibaret dairelerinde  yaşarken 
babası Heinz Roland Strache 
tarafından üç yaşındayken terk 
edilen FPÖ lideri HC Strache  
daha sonra çiçekçi olan annesi 
tarafından aynı evde büyütülü-
yor. Kısaca HC Strache orta ge-
lirli bir anne tarafından çok zor 
şartlar altında yetiştiriliyor. 

Bugün tıpkı Strache gibi 40 yaş 
civarında olan on binlerce in-
san Türkiye’den göç edenler-
le birlikte yaşadı ve hala yaşı-
yor. İnsan kendisine sormadan 
edemiyor: Aramızda kaç bin HC 
Strache var? Öte yandan, iğne-
yi karşı tarafa batırırken, çu-
valdızı Türkiye’den göç edenler 
kendilerine neden batırmıyor-
lar? Nerede hata yaptık ve ya-
pıyoruz? Soğan, sarımsak ko-
kuları, ortalığa atılan çöpler 
aslında temizliğin çok önemli 
olduğu İslam dininin mensup-

ları için en ağır hakaret değil 
mi? HC Starche resmen “Benim 
Türk düşmanı veya İslam düş-
manı olmam komşuluk ilişki-
lerine dikkat etmeyen, devamlı 
gürültü eden, çocuklarına sa-
hip çıkmayan, yemek yaparken 
soğan ve diğer kokuları ile çev-
resini rahatsız eden 

Türkiye’den göç 
eden insanlaar yzünden ol-

muştur,” diyor. O hiç sıkılma-
dan bunu derken Avusturya’nın 
en ciddi basın temsilcileri onu 
bu konuda dinliyorlar ve hak 
veriyorlar. Onu ne kadar eleş-
tirseler de ne yazık ki bu konu-
da hak veriyorlar. 

Geçtiğimiz gün liberal sağ  gö-
rüşü Kurier Gazetesi eski Genel 
Yayın Yönetmeni Peter Rabl 
“Türkler Avusturya’ya uyum 
göstermeyecek, artık onları 
nasıl Türkiye’ye göndereceği-
miz konusunda plan yapmak 
zoprundayız,” diye yazmadı-
mı? Yazdı. Geçen sayımızda  
yayımladığımız, liberal sol  ya-
yın çizgisindeki  Der Standard 
Gazetesinden Hans Rausher ‘in 
kaleme aldığı “Süleyman(17), 
İşşiz, Serseri” başlıklı yazısı-
nı  bir daha okuyun. Onun ya-
nı sıra liberal sağ çizgili Die 
Presse Gazetesinin iç politi-
ka şefi Martian Salomon’un 

geçen sayımızda yer alan, 
Türkler hakkındaki yazısına 
bir göz atın. Krone’den bahset-
miyoruz bile. Hepsi ama hep-
si -sağ, sol görüş fark etmiyor- 
Türkiye’den göç eden insanlar 
deyince çok olumsuz ve adeta 
nefret dolu sözler dile getiyor-
lar. HC Strache kitabında sözü 
edilen, o sarımsak kokusu yü-
zünden, Türkiye’den göç eden-
lerin yaptığı o gürültü yüzün-
den ben “siyasallaştım” -yani 
yabancı düşmanı oldum- me-
sajının altında çok büyük şey-
tani mesajlar var. Ama böyle 
bir kitabın basın toplantısın-
dan haber alacak durumda bi-
le olmayan, olduğu halde gel-
meyen Türk basını ile mi Türk 
toplumu aydınlanacak? Ya da 
ortalıkta entegrasyon, dantel 
temsilcisi  diye dolaşan dernek 
ve siyasiler ile mi bu sorun-

lar çözülecek? Hepsi kendi ve 
çevresinin çıkarı için ortalıkta 
iş olsun ve torba dolsun misa-
li dolaşıyor. Gelecek hiç güzel 
gözükmüyor. Aklımızı başımı-
za almamız gerekiyor. 

Tü r k iye ’d e k i  p a r t i l e r i n 
Avusturya temsilcisi dernek-
ler ile mevcut Avusturya Partisi 
içindeki bazı Türkler ile bu so-
runlar çözülmüyor, sadece uza-
tılıyor.

•Nina Horaczek/Claudia 
Reiterer: „HC Strache. Sein 
Aufstieg. Seine Hintermänner. 
Seine Feinde“ Wien 2009 
(UEberreuter)
256 Seiten, 22,95 Euro

ISBN 978-3-8000-7417-4

Bilderquelle: Buch HC STRACHE

Strache Neoazi 
VAPO  adlı derneğin 
Niederösterreich’daki 
kamplarına 
katıldığını kabul 
etti ama daha sonra 
hoşuna gitmeyerek 
terk ettiğini söyledi. 
VAPO başkanı Küssel 
Neonazi etkinlikleri 
nedeniyle hapis 
cezası almıştıg. 
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Avusturya basını ve ka-
muoyunu Türk genci 
Süleyman ayağa kal-

dırdı. Süleyman, saldırgan 
tavırları ve biyoloji öğretme-
nini döverek hastanelik et-
tiği için 20 ay ceza aldı. Till 
Ipser Avusturyalı öğretmen-
Till Ipser’i döverek hastane-
lik eden Süleyman çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuk-
landı. Süleyman, 20 ay ceza 
almasına karşın mahkeme sa-
lonunda saldırgan tavırlarını 
devam ettirdi.

Olay geçtiğimiz yılın sonun-
da, 15 Aralık’ta meydana gel-
di. Bir grup öğrencisi ile buz 
pateni yapmak üzere buz pate-
ni alanına gitmek üzere yolda 
yürüyen Iper saldırıya uğradı.  

Olay öğrenciler ile Türk genç-
leri arasında başladı. 10 ile 12 
yaşları arasındaki öğrencile-
re saldıran Türk gençlerinden 
Süleyman, grubun öğretme-
nini hastanelik etti. Ipar daha 
sonra olayı bildirmek üzere po-
lise başvurdu.

Biyoloji öğretmeni Ipser, 
Süleyman isimli gençin ken-
disine hunharca saldırdığını, 
yere düştüğü halde kendisine 
vurduğunu iddia etti. Bu ara-
da öğrenciler arasında bulu-
nan 12 yaşındaki Afgan öğren-
cinin kendisine yardım ettiğini 
de sözlerine ekledi. 

Afgan öğrencinin biyoloji öğ-
retmenine yardım etmesinden 
de rahatsız olan Süleyman, 

olaydan iki gün sonra yine aynı 
okula gitti. 12 yaşındaki Afgan 
öğrenciyi sıkıştıran Süleyman, 
olayın ardından polis tarafın-
dan kıskıvrak yakalandı. 

M a h k e m e y e  ç ı k a r ı l a n 
Süleyman mahkeme heyeti ta-
rafından suçlu bulundu. 

TüRK TOPlUMU OlAYIN 
FARKINdA dEğİl

Avusturyalılar’ın bu tür olay-
ları umursamadıklarını söyle-
yen Till Ipser, “Avusturyalılar 
olayları ciddiye almıyor. 
Türklerinse umrunda değil. 
Ancak kanayan bir yara var. 
Bu yarayı nasıl kapatabili-
riz. Bana Yeni Vatan Gazetesi 
ve Yeşillerden Senatör Efgani 

Almanya ve 
Avusturya’da yaşa-
yan işsiz ve eği-
timsiz Türk genç-
leri her geçen gün 
saldırganlaşıyor. 
Gençler, sokaklarda 
her gün Alman ve 
Avusturyalılar’la 
kavga ediyor. En son 
olay Viyana’da ger-
çekleşti ve 17 yaşın-
daki Süleyman çıka-
rıldığı mahkeme 
tarafından tutuk-
lanarak cezaevine 
konuldu.

üzüCü AMA GERçEK:  
BUNU 17 YAşINdAKİ 

SülEYMAN YAPTI! 
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Dönmez sahip çıktı. Size te-
şekkür ediyorum. Benim ama-
cım Süleyman‘ı kamuoyuna 
kazandırmak. Eğer benden bu 
kan akmasaydı belki daha kö-
tü şeyler olabilirdi. Benim bu 
kişilere karşı bir düşmanlığım 
yok. Hz. Muhammed İslam di-
ninin peygamberi, İslam dini 
de en önemli dinlerin başında 
geliyor benim için.” dedi.
 
2. Viyana’da bulunan bir okul-
da biyoloji ve el sanatları öğ-

retmeni olarak görev yapan 
Ipser, “Süleyman’ı cezaevin-
de ziyaret edeceğim. Ona kar-
şı bir düşmanlığım yok. Ancak 
mahkeme salonunda avukatı-
mın yüzüne bakarak güldü. Bu 
gençleri nasıl ıslah edebiliriz” 
diye konuştu.

dÖNMEz, ÖğRETMENE 
SAHİP çIKTI

Yeşiller Partisi’nden Efgani 
Dönmez, Till İpser’in başından 
geçenleri dinlemek ve Türkler’i 
daha iyi tanıtmak için onu ye-
meğe davet etti. Öğretmeni 
dinledikten sonra Türkler‘in 
saldırgan bir yapıya sahip ol-
madığını söyleyen Dönmez bu-
luşma nedenini şöyle anlattı:

 “Bu öğretmenin başından 
kötü bir olay geçti. Ben sade-
ce olayı dinlemek istedim. Bu 
kötü olayı biraz olsun unut-
turmak, yaşanan kötü bir 
olayın Avusturya‘daki bü-

tün Türk toplumuna mal ol-
maması için çaba sarf ettim. 
Malesef bu öğretmenin haklı 
olduğu taraflar var. Başından 
çok üzücü olaylar geçti. Ben 
de öğretmeni Türk yeme-
ğine davet ettim. Amacım 
Türkler’le ilgili olarak bazı 
gerçek görmesiydi. Ayrıca öğ-

retmenliğinden ötürü yaşa-
dığı sorunları da konuştuk. 
Yabancı öğrencilerin sorunla-
rını anlattı. Yabancı öğrenci-
lere nasıl destek verebileceği-
miz konusunda da konuştuk. 
Tutuklanan Süleyman’ı, ce-
zaevinde ziyaret etmek isti-
yoruz. Tek taraflı bir çözüm 

istemiyoruz. Ben elimden gel-
diği kadar destek vereceğim. 
Kendi kültür ve dinimizin gü-
zel taraflarını da göstermek 
zorundayız. Kaba kuvvetle 
hiç birşey olmaz. Türkler kav-
gacı değil. Ayrıca bizim imajı-
mızı kimsenin bozmasına izin 
veremeyiz.”

Avusturya 
Parlamentosu’nda Yeşiller 

Partisi’nden Bundesrad 
olan Efgani Dönmez (Solda), 

Avusturyalı öğretmen Till 
Ipser’e Türk ailelerinin 

üzüntüsünü dile getirdi. 
Türk aile yapısında saygının 

ve eğitimin çok önemli ol-
duğunu eğitimciye anlatan 

Dönmez, öğretmeni projele-
re davet etti.

Till Ipser
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Esnaf dergisi 
yayında!

TÜRK ESNAF VE İŞADAMLARINA YÖNELİK 
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Wirtschftsverlag tarafından 
yayınlanan Esnaf adlı iki dil-
li dergi, okuyucularıyla bu-

luştu. Toplam 34 sayfa olarak ha-
zırlanan dergi kuşe kağıda basıldı. 
Derginin içindeki haberlerin bir çoğu 
Avusturya‘da işyeri işleten küçük ve 
orta düzeydeki Türk esnafa ait.

Türk işletmecilerin ve şirketlerin tanıtıl-
dığı Esnaf dergisinin içeriğinde ekono-
mik bilgilerin yanısıra hukuki açıklama-
lar da bulunuyor. Derginin fikir babası 
Ticaret Lisesi mezunu ve başarılı işa-
damı Ergun Kuzugüdenli, “Yeni Vatan 
Gazetesi”ni ziyaret ederek derginin ta-
nıtımını yaptı. 

Viyana‘da ikinci nesil olarak yetiş-
miş olan Kuzugüdenli, insanlara yar-
dımcı olmayı sevdiğini söyleyerek, 
“Karşılıklı katkının çok önemli oldu-
ğunun” altını çizdi. Esnafın bir çok so-
rununu aslında kendilerinin çözebile-
ceğini ifade eden Kuzugüdenli, “Doğru 
bilgi, doğru kişi ve doğru iletişim ba-
şarının en önemli anahtarlarından bir 
tanesidir.” dedi. Esnaf Dergisi‘ni 8 bin 
tane basıyoruz. 

Sekiz  bin  adet  bası lan derginin 
önemli bir kısmı posta aracılığı ile 
okuyuculara iletiliyor. Derginin da-
ğımıtımın da yapıldığını söyleyen 
Kuzugüdenli, “Dergimizi iş hayatın-
daki Avusturyalılar da okuyor. Yeni 
bir iş alanı ve iş potansiyeli açmış 
durumdayız” dedi. 

Esnaf  dergisinde Viyana Ticaret 
Odası, İşçi Odaları, Bakanlıklarla il-
gili bilgiler mevcut. Dergi, entegras-
yonu desteklediği için Avusturya’nın 
birçok resmi daireleri tarafından da 
takdir ediliyor.

Türk esnaf ve işadamlarına yönelik çıkarılan Esnaf 
Dergisi yayın hayatına başladı. Türk kamuoyuna 
yönelik olarak yayımlanmaya başlanan kaliteli der-
giyi Wirtschftsverlag çıkartıyor. Fikrin sahibi Ergün 
Kuzugüdenli Yeni Vatan Gazetesini ziyaret ederek 
Esnaf dergisinin tanıtımını yaptı. 
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Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı Karaman 
Viyana‘da bir dizi görüş-

me gerçekleştirdi.

ÖNEMlİ GÖRüşMElER

D i y a n e t  İ ş l e r i  B a ş k a n 
Yardımcısı Fikret Karaman, 
geçtiğimiz günlerde Viyana‘ya 

b i r  z i y a r e t t e  b u l u n d u . 
Karaman, Viyana’da bir çok 
kişiyle görüşmeler yaptı. 

Bu ziyareti esnasında bir 
dizi programa da katılan 
Karaman yaklaşık bir hafta 
süreyle Avusturya’da konak-
ladı. Bir çok dernek yönetici-
si Karaman’a teşekkür etti.

KARAMAN’IN VİYANA zİYARETİ
Dinayet İşleri Başkan Yardımcısı Karaman Viyana’da bir dizi 
görüşme gerçekleştirdi

VİYANA - Avustu-
rya‘da, polis 
bir yılı aşkın 
zamandır yaptığı 
titiz çalışma sonu-
cu Avrupa‘nın en 
büyük çocuk por-
no çetesini çökert-
meyi başardı. 
Hırvatistan‘dan 
yönetilen çetenin 
935 üyesinin tek 
tek belirlenerek 
ani baskınlarla 
gözaltına alındığı 
belirtildi. 

Eşzamanlı yapılan 
baskınlarda 97‘si 
yurt dışında ol-

mak üzere toplam 189 
çete üyesi mahkemeye 
sevk edildi. Zanlıların 
ev ve işyerlerine yapılan 
baskınlarda çok sayıda 
çocuk pornografisi içe-
ren CD, ruhsatsız silah  
ve uyuşturucu ele geçi-
rildiği açıklandı. Çete 
üyelerinin çoğunun öğ-
retmen olması dikkati 
çekti. Avusturya polisi-
nin, Hırvat meslektaşla-
rı ile ortak yürüttükleri 
teknik takip sonunda çe-
tenin tamamen çökertil-
diği duyuruldu.

Hırvatistan‘da çocuk 
pornosu içeren web say-
fasına üye olan 624 ki-
şi hakkında da yasal iş-
lem yapıldığı belirtildi. 
Söz konusu internet si-
tesinde yer alan pornog-
rafik fotoğraf ve filmle-
rin ABD ve Paraguay’da 
yaşayan ve yaşları 9 ile 
12 arasında değişen top-
lam 99 çocuğa ait olduğu 
belirlendi. 

 çOCUK PORNO 
çETESİ 

çÖKERTİldİ

Anadolu Üniversitesinin 
(AÜ) yurt dışında yaşa-
yan lise ve dengi okul 

mezunu vatandaşlara sun-
duğu Açık Yükseköğretim 
Programları çerçevesinde, 
2009/2010 öğretim yılında öğ-
renim görmek isteyenler için 
Öğrenci Seçme Sınavı başvuru-
ları başladı.

AÜ Avrupa Bürosu yöneticisi 
Gürsel Gür, 6 Haziranda yapıla-
cak sınav için başvuruların 30 
Nisanda sona ereceğini, ancak 
sınava Almanya‘nın Köln ken-
tinde girmek şartıyla başvuru-
ların 30 Mayısa kadar kabul edi-
leceğini belirtti.

Gür, AÜ Yüksek Öğretim prog-
ramlarına, 6 Haziranda yapı-
lacak sınavı kazanacak aday-
ların yanı sıra 2009 yılında 
ÖSS‘ye katılarak 145 ya da da-
ha fazla puan alan kişilerin, 
ayrıca Türkiye‘de meslek lise-
si mezunlarıyla bir yıllık yük-
seköğretim programından me-
zun olanların da, herhangi bir 
Avrupa ülkesinde geçerli otur-
ma izinleri varsa sınavsız ke-
sin kayıt yaptırabilme olana-
ğından yararlanabileceklerini 
kaydetti. Gür ayrıca, bu yıl sı-
nav merkezlerine İngiltere‘nin 
başkenti Londra‘nın da eklen-
diğini belirterek, „1987 yılından 
bu yana sürdürülen hizmet-

ler kapsamında bu yıl Londra 
da sınav merkezlerimize dahil 
oldu. AÜ öğrencilerimiz Açık 
Yükseköğretim hizmetleri kap-
samında İşletme, İktisat, Kamu 
Yönetimi, Halkla İlişkiler, Dış 
Ticaret, Turizm-Otelcilik ve 
Bilgi Yönetimi programlarında 
eğitim görebilecekler“ dedi.

Avrupa‘da sınav yapılacak kent-
ler şunlar: Köln, Berlin, Münih, 
Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, 
Viyana, Bern, Brüksel, Lahey, 
Paris, Londra. Sınavlara girmek 
isteyenlerin AÜ Batı Avrupa 
Bürosu, Silcherstr. 13, 50827 
Köln adresine müracaat etme-
leri gerekiyor.

AVRUPA’dA ÖSS BAşVURUlARI BAşlAdI
Anadolu Üniversitesinin (AÜ) yurtdışında yaşayan lise ve 
dengi okul mezunu vatandaşlara sunduğu Açık Yükseköğretim 
Programlarına başvurular başladı.
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Almanca adı Getürkte Türke (Sah-
tekar Türk)  adlı tek kişilik oyunu-
nun başlığı ile geçtiğimiz ay Yeni 

Vatan Gazetesi‘nde haber olan Jak Nuri 
lakaplı Türk oyuncuya demokrasi ku-

ralları gereği söz hakkı tanıyoruz. Jack 
Nuri‘nin basın sözcüsü tarafından kale-
me alınan yazının bir bölümünü yayın-
lamayı uygun gördük. Açıklamanın bir 
kısmı şöyle:

“Almanca’da oturmuş bir kelime olan 
GETÜRKT kelimesinin Türklük ile ala-
kası yoktur. Bizim hedefimiz bu oyunla 
toplumu aydınlatmaktır. Eğer oyunu-
muza gelmiş olsaydınız yorumunuzda 
ne kadar aptalca şeyler yazdığınızı göre-
ceksiniz. Getürkt kelimesi, ‘uydurmak, 
yalandan göstermek, yalandan yapmak, 
sahte, yapmacık, sahtesini yapmak, hile 
yapmak, süte, şaraba su katmak, tahrif 
etmek’ anlamında kullanılmıştı.

Getürkt kelimesi 1789 yılında Avus-
turyalı Wolfgang Kempelen adlı ki-
şinin bir şah oyununa Türk ismini 
vermesi ile başlamıştır. Olayın arka-
sında 1560 yıllarında Avrupa’da Türk 
düşmanlığı ve savaşları vardır. Bura-
da şah oyununda arka tarafta insan-
ları aldatan bir kişinin olması, oyu-
nun Getürkt olduğu yani ‘sahtekarca 
yalandan’ yapıldığını ifade etmek 
için kullanılmıştır. Martin Luther ile 
alakası yoktur. 5 Haziran’daki gös-
terimize  sizleri bekliyoruz. Oyunda 
Getürkt  kelimesi‚ yalandan yapma’ 
anlamında kullanılıyor.“ 

Jak Nuri’ye cevap hakkı
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İşte Peter Rabl’ın Kurier 
Gazetesin’de yayınlanan 
haberi  İyi haber, entegras-

yonun ana politik konu haline 
gelmesi ve göçmenlerin objek-
tif sorunlarının lafla düzeltil-
miş gibi gösterilmesine son ve-
rilmesidir. Kötü haber ise, bu 
tarafsız görüş açısından bakıl-
dığında, çoğu Türk göçmen-
lerinin entegrasyondan ka-
çınmaları ve çeşitli yönleriyle 
sakıncalı bir paralel toplum 
içinde yaşamalarıdır. 

Göçmenlerin sorunlarının, aşı-
rı sağcıların yabancı düşmanı 
kışkırtmalarına bırakılmama-

sının zamanı çoktan gelmiştir. 
Sorunlar ve gerçekler, Strache 
ve yandaşları tarafından siya-
si alanda kötüye kullanılsalar 
da, sorun ve gerçek olarak ka-
lırlar.  Geçtiğimiz hafta içinde 
yayımlanan bir Alman araştır-
ması, Türk göçmenlerin enteg-
rasyona en düşük ilgiyi gös-
terdiklerini ortaya çıkarmıştır. 
Bu araştırmanın ürkütücü so-
nuçları, öncelikle Viyana’da 
yaşayanlar olmak üzere, 
Avusturya’daki Türkler için de 

geçerlidir. İkinci ve üçüncü ku-
şak Türklerin en çok yüzde 75’i 
zorunlu eğitimini tamamlamış 
durumdadır, gençlerin birçoğu 
yeterli Almanca bilgisi ve oku-
ma yeteneği elde edemeden 
okuldan ayrılmaktadır.  Bu ku-
şak çocuklarının ancak yüzde 
4’ü lise diploması alabilmekte-
dir. Her üç kız çocuğundan bi-
ri, ev kadını ve çok çocuk an-
nesi olmayı bekleyerek evde 
oturmaktadır. Bütün bunla-
rın sonucu olarak, Türk göç-

menler arasında işsizlik ora-
nı, Avusturya’daki ortalama 
işsizlik oranının üç katına va-
rarak yüzde 12’ye ulaşmıştır. 
Toplam olarak iş sahibi olan 
veya iş sahibi olmayı amaçla-
yan Türklerin oranı daha da 
düşüktür. 
 
YANlIş GÖç POlITIKASI

Günümüzde, çözülmesi nere-
deyse mümkün olmayan bir 
sorun olarak beliren bu olgu, 
son on yılların tümüyle yanlış 
göç politikasından kaynaklan-
maktadır. Okuması yazması ol-
mayan on binlerce Anadolulu 
Türk, en kötü işlerde çalıştırı-
lacak ucuz işçiler olarak davet 
edilmiştir. Ailelerin birleşti-
rilmesi adı altında bu kişile-
rin eşleri ve kimi yeni yetiş-
miş çocukları da arkalarından 
gelmiştir.  Kendileri eğitim 
görmemiş ilk kuşak bireyleri, 
çocuklarını eğitime yönlendi-
rememişlerdir. Buna karşılık, 
çoğu Türk vatandaşları, arka-
ik pederşahi aile yapılarına, 
gittikçe artan Müslüman din-
darlığına ve Türk milliyetçili-
ğine kapanıp kendilerini izole 
etmişlerdir.  Avusturya’ya göç 
eden on binlerce Türk, ibadet-
hanelerle Türk çanak televiz-
yonlu evleri arasında bir pa-
ralel toplumda yaşamaktadır. 
Entegrasyon olanakları, kendi 
isteksizliklerinden ve yetersiz 
Almanca bilgilerinden ötürü 
başarısızlığa uğramakta, nu 
isteksizlik ve yetersiz dil bilgi-
si çok sayıda çocuğa da akta-
rılmaktadır. Yaşanmakta olan 
krizin etkisiyle, en iyi olasılık-
la ve sadece bunlar için uygun 
sayılabilecekleri ucuz işlere 
girebilme şansları da gittikçe 
azalmaktadır. Sosyal destek 
ve aile yardımına bağlı olan 
bir alt proletarya oluşmakta-
dır.  Yuva ve okullarda daha 
iyi eğitimle entegrasyon sağ-
lanması bugünün çocukla-
rı için yeni bir şans olabilir. 
Yetişkinlerin ve gençlerin ço-
ğu için bu şans çok geç kal-
mıştır.  Entegrasyona karşı di-
renenlerin maddi teşviklerle 
ülkelerine dönmelerini sağ-
lamanın organize edilmesini 
düşünmek gerekecektir.  Hem 
kendilerinin, hem de konuk 
ülkenin iyiliği için. 

Avusturya’nın en çok 
satan Gazetelerinden 
Kurier Gazetesi 
eski Genel Yayın 
Yönetmeni ve yeni 
köşe yazarı Peter Rabl 
Türkiye’den göç eden-
lerin Avusturya’da 
büyük uyum ve ente-
grasyon problmeni 
haline geldiğini ve 
uyum göstermey-
enlerin Türkiye’ye 
geri yollanmasının 
düşünülmesi 
gerektiğini ifade 
etti. Almanya’da 
yapılan entegrasyona 
yönelik anlaşmayı 
hiç sıkılmadan 
Avusturya’ya birebir ad 
vermeden alan Kurier 
Gazetesi ve köşe yazarı 
Peter Rabl’ın yazısımı 
yorum yapmadan 
yayınlıyoruz.  

KURIER GAZETESI KÖŞE YAZARI PETER RABL:
 ‘’TüRKlER AVUSTURYA’dA 

ENTEGRASYONdAN KAçINIYOR 
GERİ YOllAYAlIM’’ 
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çAlIşAN 
KAdINlAR 
UNUTUlMAdI



Yeni VATAN
MART 2009 SAYI 99 1�HABER

Viyana Belediye Sara-
yı‘nda 8 Mart günü 
Dünya Kadınlar günü 

kutlandı. Viyana Belediyesi 
tarafından düzenlenen etkin-
likte yüzlerce kadın bir araya 
geldi. Viyana ve Avusturya 
çevresinde hizmet veren bir 
çok kadın derneği Kadınlar 
Günü’nde bir araya geldi. Ka-
dınlar kendi sorunlarını dile 
getirirken çeşitli derneklerde 
kadınlara danışmanlık hiz-
meti verdi. Dünya Kadınlar 
Gününe Viyana Belediyesi 
Meclis üyesi Sandra Frauen-
berger ve Mag.a Sonja Weh-
sely katıldı. Ayrıca bir çok 
bakanlığın yetkilisi de bu 
güne katıldı. Ayrıca SPÖ’den 
Türk siyasetçi Nurten Yılmaz 
da izleyenler arasındaydı.

Kadınlara özgü bir günün 
var olması düşüncesi ilk 
kez, 26-27 Ağustos 1910’da 
Kopenhag’da düzenlenen 
Uluslararası Sosyalist Ka-
dınlar Konferansında ortaya 
atıldı ve kabul edildi. Bir çok 
ülkede her yıl kutlanmaya 
başladı. İsveç’te  1912 yılın-
dan itibaren kutlanmaya baş-
lanan kadınlar günü için ilk 
yıllarda belli bir tarih saptan-
mamıştı,  değişen tarihlerde 
ama her zaman ilkbaharda 
kutlanıyordu. Tarihin 8 Mart 
olarak saptanışı, 1921’de 
Moskova’da gerçekleştirilen 
3. Uluslararası Kadınlar Kon-
feransı sırasında oldu. İki 
dünya savaşı yılları arasında 
bazı ülkelerde kutlanması 
yasaklanan Kadınlar Günü, 
1960’lı yılların sonunda Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde de 
kutlanmaya başlandı. Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu, 
1977 yılında 8 Mart’ın Dünya 
Kadınlar Günü olarak kut-
lanması kararını aldı. Bu ta-
rihten sonra giderek yaygın 
biçimde kutlanan Kadınlar 
Günü’nde konferans, gös-
teri gibi çeşitli etkinlikler 
düzenleniyor. Kadınlararası 
dayanışmayı güçlendirmek 
konusunda çalışılıyor  ve ka-
dınların toplumdan beklen-
tileri vurgulanıyor. 

Kadınları sarayda 
ağırladılar
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Manner, kakaoyu çekirdek durumundan başlamak üzere 
kendisi işlemleyen ender çikolata üreticilerinden biridir. 
Kavurma ve kakao yağı çıkarmadan konşeye kadar bü-

tün işlemleme evreleri Viyana’nın 17. bölgesindeki merkez fabri-
kasında yapılmaktadır. Manner, beş yıldan beri Salzburg’lu çiko-
lata üreticisi Johann Georg  Hochleitner adına koyun sütünden 
dokuz ayrı türde ve biyolojik keçi sütünden de çikolata imal et-
mektedir.  Özellikle laktoz alerjisi olanların da yiyebilecekleri bu 
çikolatalar bütün Avrupa’da geniş yankı yaptı. 

Manner, (Walter Hochleitner ve Josef  Manner & Comp.AG tara-
fından kurulan ) HMSchokolade Gmbh  adına, Arap ülkelelrin-
de satışa sunulmak üzere, deve sütü tozundan AL NASSMA adı 
altında üstün kaliteli çikolata üretimine başladı, Kısa süre önce 
Dubai’de deve sütünden yapılan ilk çikolata piyasaya tanıtılmış-
tır.  Arap ülkelerinde özellikle sevilen deve sütü, yüksek oranda 
C vitamini içerir, mineraller açısından zengindir ve düşük yağ 
oranına sahiptir.  Adını denizlerden gelen ferahlatıcı çöl rüzgâr-
larından alan AL NASSMA firması, sadece çikolata ürünlerini 
pazarlamakla kalmayıp, aynı zamanda deve sütünü de süt tozu 
şeklinde Avusturya’ya göndermektedir. Süt tozu  gereksinmesi-
ni sağlamak amacıyla 3000 deve alınmıştır. Satış, şimdilik Dubai 
hava limanındaki şirket dükkanında, Mall of Dubai’de ve deve 
çiftliğindeki fabrika satış mağazasında yapılmaktadır.                 

Mannerschnitte = Manner dilimleri
Schokobanane = Muzlu çikolata
Rum Kokos = Rom ve Hindistan cevizli draje
Drageekeksi = Şoko draje olarak çevrilebilir.

Manner firmasının Mannerschnitte’den başka Schokobanane, Rum Kokos drajeleri 
veya Drageekeksi gibi ürünleri de imal ettiğini hemen herkes bilir, ama Manner’in 
üstün kaliteli çikolata ürünlerinde de uzman olduğunu bilenler azdır. Çikolata sadece 
Arap ülkelerinde başta Dubayide satılıyor. 

DÜNYADA TEK BU EKSİKTİ . VİYANALİ  FİRMA GERÇEKLEŞTİRDİ
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Dünya üzerinde 28 ülkede 
faaliyet gösteren Orange 
Telekom‘un Avusturya 

G e n e l  M ü dü r ü  M i c h a e l 
Krammer‘den Türkler‘e övgü 
dolu sözler! Avusturya‘nın en 
büyük GSM Operatörlerinden 
olan Orange‘ın Genel Müdürü 
Michael Krammer, Türkler‘in 
telefon sektöründe çok başarı-
lı olduklarını ifade etti.

Türkler arasında en fazla ter-
cih edilen hat olarak bilinen 
Orange‘nin Genel Müdürü 
Michael Krammer‘ın oğlu da 
bir Türk‘ün yönetiminde çalı-
şıyor. Şirket olarak Türkler‘in 
her türlü telefon ihtiyaçlarını 
karşılayabileceklerini söyleyen 
Michael Krammer, “Avusturya 
genelinde çok başarılı bir şir-
ketiz. Binlerce Türk müşteri-
miz var. Ayrıca şirket olarak 
teknolojinin en büyük yenilik-
lerini müşterilerimize sunmak 
için çalışıyoruz” dedi.

GSM operatörü olan şirketin en 
üst düzeydeki Genel Müdürü 

(CEO) Michael Krammer‘i, 
Yeni Vatan Gazetesi ekibini 
merkez bürosunda ziyaret et-
ti. Michael Krammer, 50‘den 
fazla Türk‘ün şirketlerinde ça-
lıştığını söyledi. Bu çalışanlar-
dan çok memmun olduğunu 
sözlerine ekleyen Krammer, 
“Türkler’in satış ve müşteriler-
le olan diyalogları çok kuvvet-
li. Bir çok alanda Türkler çok 
başarılı. Türk çalışanlarımla 
gurur duyuyorum“ dedi.

BAşARI HER YERdE

Kendi hayatından çeşitli örnek-
ler veren Michael Krammer, 
“Benim yıllar önce bu şirket-
te küçük bir görevim vardı. 
Yaklaşık 12 kişiden sorumluy-
dum. Ancak zamanla şirket 
içinde gösterdiğim performans 
ile başarıyı yakaladım. Şu an-
da bütün şirket bana emanet. 
Gençlere birçok tavsiyem var. 
Yaptıkları işin en iyisini yapma-
ya çalışsınlar. O zaman başarı-
nın çalışmayla birlikte geldiği-
ni göreceklerdir. Şirketimizde 

Orange’ın şefi Michael Krammer: “Özellikle Türk 
elemanlarımızın çalışkanlıklarına ve örnek müşteri 
temsilciliklerine hayranım! Orange Shop’ta normal 
bir çalışan olan oğlumun müdürü bile Türk! Türk 
müşterilerine Hallo Europa ile ve diğer ürünleri-
mizle üstün hizmet vermeye devam ediyoruz.”

ORANGE, TüRKlER’İ SEVİYOR
TüRKlER, ORANGE SEVİYOR!
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Erkan Yakın adlı bir yönetici var. 
Bu arkadaşımız çok başarılı bir 
yönetici. Kendi ekibinde çalışan 
12 elemanı var. İhtiyaç halinde 
bizimle çalışmak isten Türkler‘e 
kapılarımız açık” diye konuştu.

OğlU dA BIR TüRK‘üN 
YANINdA çAlIşIYOR

Kendi öz oğlunun da bir 
Türk‘ün yönetiminde çalış-
tığını ifade eden Michael 

Krammer, “Oğlum da be-
nimle aynı firmada çalışıyor. 
Oğlumun müdürü de Türk. 
Türkler’in bir çok lider özel-
likleri var. Şirketimizde 50’nin 
üzerinde Türk var. Özellikle 

ortak shop satış dükkanları ile 
dağıtım şirketleri içinde birçok 
Türk firması da var. Türk satış 
noktalarındaki başarıyı da gö-
rüyoruz” şeklinde değerlendir-
me yaptı.
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Viyana-  Çocuklar ını 
özel yuvalara gönde-
ren Viyanalı birçok an-

ne ve baba şu sıralarda ne ya-
pacağını bilemiyor. Belediye 
Başkanı  Michael Häupl bir 
süre önce “herkes için üc-
retsiz yuva eğitimi” haberi-
ni kamuya duyurdu ve geniş 
çapta bir reklam kampanya-
sı başlattı, ancak “Özel yuva 
çocukları”nın bu durumdan 
ne ölçüde yararlanabilecek-
leri henüz saptanmadı. 

Yeni uygulamanın baş-
lamasına kısa bir süre 
kaldığı halde, beledi-

ye ile özel yuva işletmecile-
ri arasında henüz herhangi 
bir görüşme tarihi belirlen-
medi. 

1. Özel yuvaların, Viyana eyale-
tinde çocuk bakımındaki 
rolü nedir?
Önemlidir, çünkü Viyana’da 
yuva eğitimi gören altı yaşın-
dan küçük yaklaşık 50.000 
çocuğun yarısı özel yuvalara 
devam etmektedir. Başka bir 
deyişle, özel yuvalar altya-
pının yarısını oluşturdukları 
için, Viyana eyaleti bu kuru-
luşlarla işbirliği yapmak zo-
rundadır. Özel yuva işletme-
cileri arasında büyük farklar 
görülmektedir: Bunların bü-
yük bir bölümü, sosyal de-
mokrat çocuk dostları, ki-
lise ve Viyana Çocukları 
(kiwi)’dır. Bunun dışında, ba-
zıları tek yuva işleten bir dizi 
küçük yuva işletmesi de bu-
lunmaktadır.  

2. Özel yuvalar günümüzde 
nasıl finanse ediliyor? 
Bütün özel yuvaların bir tu-
tulmadığını bilmek gerekir. 
Viyana’da, kamu yararına hiz-
met vermeyen, dolayısıyla ka-
zanç sağlayabilen ve sübvansi-
yon almayan çok sayıda yuva 
bulunuyor. Bu yuvalar mali 
desteklerini, ailelerin ödedi-
ği okul taksitlerinden sağlıyor. 
Bu taksitler bazı yuvalarda ay-
da 500 Euro’yu bulmakta. Belli 
koşulları yerine getirmeleri ge-
reken ve Belediye On birinci 
şubesi tarafından denetlenen, 
kamu yararına çalışan özel iş-
letmeler, belediyeden obje yar-
dımı almaktadır. Bu özel yu-
valar, adı geçen yardımla ve 
ailelerin ödedikleri aylık tak-
sitlerle (kamu yararına hizmet 
veren yuvalarda bu taksit 250 
Euro civarındadır) finanse edil-
mektedir. Uzmanların kanısı-
na göre bir çocuk yuvası, ayda 
çocuk başına 500 Euro ile yö-
netilebilmektedir. Yuvanın yeri 
(kira), pedagojik servisin kali-
tesi ve grup büyüklüğü burada 
önemli rol oynamaktadır. 

3. Resmi yuvalarda bir çocuk 
belediyeye kaça mal oluyor? 
Bu konudaki istatistikler kesin 
değil. Belediye Başkanı Häupl 
bir süre önce yaptığı açıklama-
da, belediyenin çocuk bakımı 
için yılda 265 milyon Euro har-
cadığını beyan etmişti. Bir yu-
va çocuğunun belediyeye mali-
yeti ise, resmi yuva sektöründe 

personel ve altyapı hizmetle-
rinin değişik biçimde hesap-
lanmaları ve kreşlerin bazen 
bu hesaplara dahil edilip ba-
zen edilmemesinden dolayı 
kesin olarak hesaplanamıyor. 
Tahminler, söz konusu giderin 
ayda yaklaşık 500 Euro civarın-
da olduğunda birleşiyor.

4. Özel yuvalar ne ölçüde 
destek bekleyebilir? 
Bugüne kadar herhangi bir gö-
rüşme yapılmadığından, bu 
miktar belirlenmemiş durum-
da. Belediyenin, özel yuvaların 
personel giderlerini de devral-
ması söz konusu olmakla bir-
likte, sonuçta belediyenin özel 
yuva işletmelerine çocuk başı-
na belli bir katkıda bulunma-
sında anlaşılması bekleniyor. 
Bu miktar, anne ve babaların 
şimdiye kadar belediye yuvala-
rında ödedikleri en yüksek ay-
lık taksit olan 226 Euro olabilir. 
Bu konuda VP belediye mecli-
si üyesi Monika Riha ilginç bir 
girişimde bulundu. Riha, bele-
diyenin anne ve babalara belli 
değerde çocuk yuvası kuponla-
rı vermesini, böylece ailelerin 
çocukları için özel ve resmi 
yuvalar arasında tercihlerini 
serbestçe kullanabilmelerini 
önerdi. Pahalı yuvalarda, ara-
daki fark aile tarafından karşı-
lanacak. Bu model, Hamburg 
kentinde büyük bir başarıyla 
uygulanmaktadır. 

5. “Özel yuva” çocuklarının 
anne ve babalarını somut 
olarak neler bekliyor? 
Burada da henüz hiçbir ay-
rıntı saptanmadı. Kesin olan 
bir konu, aile bütçelerinin 
büyük ölçüde rahatlayaca-
ğı gerçeğidir. Tahminlere gö-
re özel yuva ücretleri, şimdi-
ye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da farklılıklar göste-
recek. Bu miktarın, şimdiye 
kadar düşük ücretle servis 
veren küçük yuva işletmele-
rinde sıfırdan, daha paha-
lı yuvalarda ufak veya or-
ta çapta bir ek takside kadar 
varabileceği tahmin ediliyor. 
Belediyenin bütün giderleri 
üstlenmesi olasılığı zayıf gö-
rünmektedir. Öğlen yemeği 
bütün Viyana çocuk yuvala-
rında ücretli olmaya devam 
edecektir. 

Viyana belediyesi 
çocuklarını özel 
yuvalara gönderen 
ebeveynlerin kül-
fetini de azaltmak 
istiyor; ancak mik-
tar henüz saptan-
madı. Öğlen yemeği  
Viyana’daki bütün 
çocuk yuvaların-
da ücretli olmaya 
devam edecek. 

çocuk yuvaları herkese ücretsiz mi? 
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Yeni Vatan Gazetesi‘ne açık-
lamada bulunan Türk aile-
ler, yaşları küçük çocukla-

rın masraflarının ağır olduğunu 
ve belediyenin aile bütçesine bü-
yük bir yardımda bulunduğunu 
da söylediler.

Av u s t u r ya‘ n ı n  b a ş ke n t i 
Viyana‘da 0-6 yaş arası tüm ço-
cuklara kreşler sonbahardan 
itibaren ücretsiz hale getirildi. 
Viyana‘da ikamet eden aileler 
0-6 yaş arasındaki çocuklarını 
yemek parası dışında hiçbir üc-
ret ödemeden kreşe gönderebi-
lecek. Sosyal Demokrat Partili 
(SPÖ) Viyana Belediye Başkanı 
Michael Häupl yaptığı açıkla-
mada sonbahardan itibaren 0-6 
yaş arası çocukların yemek pa-
rası hariç hiçbir ücret ödeme-
den kreşe gidebileceklerini söy-
ledi. „Ekonomik krize rağmen 
Viyana çocuklarımızın geleceği-
ne yatırım yaptı, çünkü ben bu 
konunun en önemli konulardan 
biri olduğunu düşünüyorum“ di-
yen Häupl, Viyana‘nın normalde 
çocuk bakımı için yılda 265 mil-
yon Euro kaynak ayırdığını, bun-
dan sonra buna ek olarak yılda 
75 milyon Euro daha kaynak ayı-
racağını vurguladı. 

GRATIS KINdERGARTEN/
KREşlER BEdAVA OldU

Viyana Belediyesi 
aldığı bir karar ile 
sonbahar ayından 
itibaren kreşlerin 
bazılarını ücretsiz 
hale getirdi. Viyana 
genelinde binlerce 
Türk aile bu haberden 
ötürü belediye yet-
kililerine teşekkür 
etti. Viyana’da ika-
met eden aileler 
0-6 yaş arasındaki 
çocuklarını yemek 
parası dışında hiçbir 
ücret ödemeden kreşe 
gönderebilecek!
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Viyana-Başta Viyana ol-
mak üzere Avusturya’nın 
birçok eyaletinde yaban-

cılar ve Avusturyalılar arasında 
komşuluk uyuşmazlıkları içinde 
ırkçı saldırılar gittikçe artıyor. Bu 
gözlem, Irkçılığa Karşı İnisiyatif 
ZARA  tarafından 2008 yılı bo-
yunca yapılmış. Viyana’daki 
ZARA danışma bürosu başka-
nı Wolfgang Zimmer, gazeteci-
lerle yaptığı görüşmede, “Yıllar 
boyu gerek politikacılar gerekse 
medya tarafından körüklenen 
yabancılara karşı düşmanca ta-
vır artık son sığınaklarda da et-
kili oluyor” dedi. Bu arada özel-
likle Türkiye’den Avusturya’ya 
ihraç edilen ve insanları ken-
di aralarında kümeleştiren bazı 
dini kişi, kurum ve kuruluşlara 
bağlayan anlayış da eleştirildi. 
Raporda başta Belediye evleri 
olmak üzere konutlarda gürül-
tü ve ortak alanların kullanımı 
konusunda çıkan anlaşmazlık-
larda Avusturya doğumlu ol-
mayan kiracıların nedensizce 
hakaret ve aşağılamaya uğradı-
ğı belirtiliyor. Raporda özellikle 
sadece Avusturyalılar’ın hata-
lı olduğunu söylemenin doğru 
olmadığı, komşuluk ilişkileri-
ne önem vermeyen Türkiye göç-
menlerinin de hatalı olduğunun 
altı çizildi. 

SOSYAl MESKENlERdE 
SORUN YAYGIN

ZARA Derneğinin Başkanı 
Zimmer’in basın konferansın-
da Viyana’da oturan Türk asıl-
lı bir kadını örnek olarak gös-
terdi. Türk kadını Bayan P., 
Ocak ayında ZARA’ya komşusu 
Avusturyalı Bayan Ü. ile yaşadı-
ğı sorunlardan söz etmiş.
Avusturyalı Bayan Ü. sık sık 
polis çağırıp gürültü çıkardı-
ğı gerekçesiyle Türk Bayan P. 
hakkında şikâyette bulunuyor. 
Polisler, her seferinde, ortada 
şikâyete neden olacak gürül-
tü bulunmadığını saptıyorlar. 
Avusturyalı Bayan Ü., Bayan 
P.’nin merdiven holünde oldu-
ğunu fark edince çoğu kez dai-
resinin kapısını açıp ‘Yabancılar 
dışarı! (Auslander Raus)’ di-
ye bağırıyor. ZARA, geçtiğimiz 
yıl içinde buna benzer 50 olay-
la ilgilenmiş, bu olayların çoğu 
Belediyeni sosyal meskenlerin-
de meydana gelmiş. 

“BElEdIYE KORUMA 
GÖREVİNİ YERİNE GETİRMElİ” 
Viyana’da özellikle komşuluk 
uyuşmazlıklarını çözmekle gö-
revli olan bölge komisyonları 
bulunuyor. „Ancak asıl sorun, 
bu komisyonun çalışmaları-
nın isteme bağlı olması“, di-
yor Zara Başkanı Zimmer. Yani 
Avusturyalı Bayan Ü. isteme-
diği sürece hiçbir şey yapıla-
mıyor. Üstelik ZARA Mağdur 
Danışmanının deneyimlerine 

göre, komisyon mevcut olsa bi-
le yasal yollarla çözüme ulaş-
mak nadiren mümkün oluyor. 
Zimmer, “Viyana belediyesi-
nin uyuşmazlık çözüm öneri-
lerini geliştirmesi gerektiğini” 
belirterek “Zorunlu uzlaştırma 
uygulanması olasılıklardan bi-
ridir,” dedi. Zimmer, ırkçı kö-
kenli ağır saldırılarda beledi-
yenin koruma görevini yerine 
getirerek gerekirse saldırganın 
-yani bu örnekte Avusturyalı ki-
racının- kontratını iptal etmesi 
gerektiğini ifade etti. 

SAdECE çİRKİN YAzIlARdA AzAl-
MA GÖRüldü
Yıllık ırkçılık raporunda toplam 
olay sayısında görülen azalma-
ya rağmen –2007 yılında 831 
olan sayı 2008’de 704’e düş-
müş– ZARA, tehlikenin geçtiği-
ni gösteren herhangi bir işaret 
vermiyor. Zimmer, azalmanın 
sadece belgelenen çirkin ya-
zı yazma suçunda gerçekleş-
tiğini söylüyor. 2009 yılında 
apartman duvarlarına ve oto-
büs duraklarına yazılan ırkçı 
sloganların ZARA görevlilerin-
ce izlenmesi planlanıyor. ZARA 
yöneticisi Dieter Schindlauer, 
yaşanan ekonomik krizin ya-
bancılarla ilişkilere olumsuz et-
kisininin görülüp görülmediği 
konusundaki soruya, “Kriz dö-
nemlerinde yabancı düşmanlı-
ğının artması bir doğa kuralı ol-

madığı” yorumuyla cevapladı. 
Ancak sorumlu müdür Barbara 
Liegl’in de gözlemlediği gibi, 
“Politikacıların, insan hakları 
alanında bir şeyler yapma eği-
limleri azalıyor.”

İNTERNET KUllANICISI 
MAHKUM OldU
Dernek, zaman zaman başarılı 
sonuçlar alıyor. Örneğin, bir in-
ternet kullanıcısı, insanlık düş-
manı ve ırkçı yorumlarından 
ötürü Viyana Eyalet Mahkemesi 
tarafından iki ayı koşulsuz ol-
mak üzere dokuz ay hapse mah-
kum edilmiş.  Öğrenci ve öğret-
menlerin ZARA seminerlerine 
gösterdikleri şaşılacak ölçüde 
büyük ilgi de başarılar arasında 
sayılıyor. Liegl’in açıklamaları-
na göre, bu seminerlerin konu-
su, „Önyargıları dile getirerek 
bunlar hakkında tartışabilecek 
bilince varmak”. Irkçılığa Karşı 
Çalışma ve Medeni Cesaret 
Derneği ise „siyasal eğitim ve 
insan hakları“ konularını sa-
dece ders konusu olarak değil, 
eğitim prensibi olarak da gör-
mek istiyor ve yapısal değişik-
liklerde diretiyor. Schindlauer 
“Avusturya, monokültür koru-
ma bölgesine dönüş olmadığı-
nı anlamalıdır,“ dedi. 

TEPKİlER: BzÖ, SOSYAl KONUT-
lARdA YABANCI KOTASI İSTİYOR
Dokuzuncu ırkçılık raporunun 

Kısa adı ZARA olan Irkçılığa 
Karşı İnisiyatif Derneği, yıllık 
raporunu kamuoyuna sunar-
ken, “Politika ve medya tara-
fından körüklenen yabancıla-
ra karşı düşmanca tavrın, son 
sığınaklar olarak nitelenen 
Belediye evlerini de etkisi altı-
na aldığını” belirtti.

yayımlanması, siyasi partilerin 
farklı taleplerine yol açtı.  ZARA 
derneğinin dokuzuncu ırkçılık ra-
porunun yayımlanması, muhale-
fet partilerinin farklı taleplerde 
bulunmalarına neden oldu. 
B Z Ö,  b e l g e l e n e n  k o m -

ş u lu k  uy u ş m a z l ı k l a r ı n -
dan yararlanarak “sosyal 
konutlarda -yani Belediye ev-
lerinde- (Gemeindewohnung) 
yabancı kotası konmasını” ta-
lep etti. Aşırı sağcı FPÖ, ZARA 
raporuna devletçe destek veril-
mesinin önüne geçilmesini ta-
leb ederken Yeşiller Partisi ise 
entegrasyon planında uygula-
maya geçilmesi gerektiğini ha-
tırlattı. 

BzÖ: GÖçMENlER “BİlİNçlİ OlA-
RAK PROVOKASYON YAPIYOR”
BZÖ Genel sekreteri Martin 
Strutz Viyana’da SPÖ’nün uy-
guladığı politikanın “sosyal ko-
nutlara, Viyana Belediye evleri-
ne çok yüksek sayıda göçmenin 
yerleşmesine neden olduğunu” 
ileri sürerek eleştirdi. Struntz, 
göçmenlerin “bilinçli olarak 
provokasyon yaptığını” iddia et-
ti. “Entegrasyon kendiliğinden 
yürümüyorsa, bazı sınırlama-
lar gerekiyor demektir,” diyen 
BZÖ’lü Strutz sosyal konutlarda 
anadili Almanca olmayan göç-
menlerin sayısının yüzde on ile 
sınırlanmasını istedi. 
 
SPÖ: 10.000 sosyal konutun 
700’ü yabancılara veriliyor 
SPÖ’nün verdiği bilgilere göre, 
Viyana’da her yıl hizmete sunu-
lan yaklaşık 10.000 sosyal ko-
nutun 700’ü yabancılara verili-
yor. Federal başkentte 220.000 
sosyal konut hizmette bulu-

nuyor, 2006 yılından beri AB 
üyesi olmayan ülkelerden ge-
len yabancılar da bu konutlar-
da oturmak üzere başvurabili-
yor. Bu kişilerin en az beş yıldır 
Avusturya’da ikamet ettikleri-
ni belgelemeleri, yeterli gelir ve 

sağlık sigortası sahibi olmala-
rı, ayrıca sosyal konuta başvu-
ru için gerekli diğer koşulları da 
yerine getirmeleri gerekiyor.

FPÖ: “KANITlANMAMIş 
SUçlAMA YIğINI”
FPÖ parlamenteri Christian 
Lausch, “kanıtlanmamış bir 
suçlama yığını” olarak nite-
lediği ZARA raporuna kar-
şı ZARA Derneğine Avusturya 
İçişleri Bakanlığı tarafından 
verilen maddi desteğin kesil-
mesini talep etti. Eski bir adli 
polis görevlisi olan Lausch, ra-
porun bazı polis memurlarını 
maksatlı olarak karaladığını ve 
polis örgütüne leke sürdüğünü 
iddia etti. Lausch, İçişleri ba-
kanı Maria Fekter (V) ile Adalet 
Bakanı Claudia Bandion-Ortner 
(V)’den yürütme organlarına 
arka çıkmalarını istedi ve par-
lamentoya soruşturma önerile-
ri getireceğini bildirdi. 

zARA: SUçlAMAlAR “SAçMA”
ZARA yöneticisi, bu suçlamala-
rı karşılıksız bırakmadı ve „Biz 
asla bütün bir örgütü suçlama-
yız, resmi işlemler de genellik-
le düzgün yürütülmektedir“ 
dedi. ZARA yöneticisi “buna 
rağmen yolunda gitmeyen iş-
lemlere“ dikkat çekmenin der-
neğin görevleri arasında bu-
lunduğunu sözlerine ekledi. 
Dernek sözcüsü Sonja Fercher, 
ZARA’nın yıllık rapor karşılı-

ğı olarak İçişleri bakanlığı büt-
çesinden 3000 Euro tutarında 
proje desteği alındığını onay-
ladı ve ZARA’nın 2009 yılı için 
de başvurduğunu, ancak büt-
çenin henüz kesinleşmediğini 
sözlerine ekledi. ZARA yöneti-
cisi Fercher, FPÖ’lü Lausch’un 
„ZARA Derneğinin yabancı tu-
tuklulara polisin ve adli zabıta-
nın görevini engellemek yolun-
da akıl öğrettiği“ suçlamalarını 
„saçma“ olarak niteledi.

YEşİllER FEKTER’dEN 
GIRİşİM BEKlİYOR
Yeşiller Partisi İçişleri Bakanı 
Fekter’in harekete geçmesi-
ni bekliyor. Ancak Yeşiller 
Partisinin amacının hükümet 
programında açıklanan ulusal 
entegrasyonun gerçekleştiril-
mesi oduğu biliniyor. Yeşiller 
İnsan Hakları sözcüsü Alev 
Korun, yazılı açıklamasında 
“Sayın İçişleri Bakanı, artık en-
tegrasyon politikası yapmaya 

başlayın“, talebinde bulundu 
ve Federal hükümetin entegras-
yon planının henüz başlangıç 
safhasında bile olmadığından 
yakındı. Korun, bildirisinde 
„Strache ve taraftarlarının giz-
liden gizliye sevindiklerini, 
çünkü hükümetin seçmenleri 
onların kucağına attığını“ ile-
ri sürdü. 

Yeşiller Belediye Meclisi Üyesi 
David Ellensohn Viyana sosyal 
konut organizasyonu „Wiener 
Wohnen“e çağrıda bulunarak, 
“sosyal konutlardaki uyuşmaz-
lıkların çözümünü üstlenmele-
rini“ talep etti. Ellensohn, ko-
nunun somut olarak „üstün 
nitelikli gruplarla önleyici ça-
lışma yapılması“ olduğunu be-
lirtti. Ellensohn ayrıca, “Irkçı 
nitelikli hakaretlerin, yasa-
ğa rağmen koridora çıkarılmış 
birkaç çiçek saksısından da-
ha önemli olduğunu“ sözleri-
ne ekledi.

Irkçılık Raporu: Komşuluk 
uyuşmazlıkları artıyor

EğİTİME ÖNEM 
VERElİM

Avusturya’da en büyük sorunumuz eğitim. Lütfen ço-
cuklarımızın anaokulundan başlamak üzere eğitimine 
ve hem Türkçe’ye hem de Almancaya hakim olmalarına 
önem verelim. 

EFGANİ dÖNMEz 
BUNDESRAT
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menlerinin de hatalı olduğunun 
altı çizildi. 

SOSYAl MESKENlERdE 
SORUN YAYGIN

ZARA Derneğinin Başkanı 
Zimmer’in basın konferansın-
da Viyana’da oturan Türk asıl-
lı bir kadını örnek olarak gös-
terdi. Türk kadını Bayan P., 
Ocak ayında ZARA’ya komşusu 
Avusturyalı Bayan Ü. ile yaşadı-
ğı sorunlardan söz etmiş.
Avusturyalı Bayan Ü. sık sık 
polis çağırıp gürültü çıkardı-
ğı gerekçesiyle Türk Bayan P. 
hakkında şikâyette bulunuyor. 
Polisler, her seferinde, ortada 
şikâyete neden olacak gürül-
tü bulunmadığını saptıyorlar. 
Avusturyalı Bayan Ü., Bayan 
P.’nin merdiven holünde oldu-
ğunu fark edince çoğu kez dai-
resinin kapısını açıp ‘Yabancılar 
dışarı! (Auslander Raus)’ di-
ye bağırıyor. ZARA, geçtiğimiz 
yıl içinde buna benzer 50 olay-
la ilgilenmiş, bu olayların çoğu 
Belediyeni sosyal meskenlerin-
de meydana gelmiş. 

“BElEdIYE KORUMA 
GÖREVİNİ YERİNE GETİRMElİ” 
Viyana’da özellikle komşuluk 
uyuşmazlıklarını çözmekle gö-
revli olan bölge komisyonları 
bulunuyor. „Ancak asıl sorun, 
bu komisyonun çalışmaları-
nın isteme bağlı olması“, di-
yor Zara Başkanı Zimmer. Yani 
Avusturyalı Bayan Ü. isteme-
diği sürece hiçbir şey yapıla-
mıyor. Üstelik ZARA Mağdur 
Danışmanının deneyimlerine 

göre, komisyon mevcut olsa bi-
le yasal yollarla çözüme ulaş-
mak nadiren mümkün oluyor. 
Zimmer, “Viyana belediyesi-
nin uyuşmazlık çözüm öneri-
lerini geliştirmesi gerektiğini” 
belirterek “Zorunlu uzlaştırma 
uygulanması olasılıklardan bi-
ridir,” dedi. Zimmer, ırkçı kö-
kenli ağır saldırılarda beledi-
yenin koruma görevini yerine 
getirerek gerekirse saldırganın 
-yani bu örnekte Avusturyalı ki-
racının- kontratını iptal etmesi 
gerektiğini ifade etti. 

SAdECE çİRKİN YAzIlARdA AzAl-
MA GÖRüldü
Yıllık ırkçılık raporunda toplam 
olay sayısında görülen azalma-
ya rağmen –2007 yılında 831 
olan sayı 2008’de 704’e düş-
müş– ZARA, tehlikenin geçtiği-
ni gösteren herhangi bir işaret 
vermiyor. Zimmer, azalmanın 
sadece belgelenen çirkin ya-
zı yazma suçunda gerçekleş-
tiğini söylüyor. 2009 yılında 
apartman duvarlarına ve oto-
büs duraklarına yazılan ırkçı 
sloganların ZARA görevlilerin-
ce izlenmesi planlanıyor. ZARA 
yöneticisi Dieter Schindlauer, 
yaşanan ekonomik krizin ya-
bancılarla ilişkilere olumsuz et-
kisininin görülüp görülmediği 
konusundaki soruya, “Kriz dö-
nemlerinde yabancı düşmanlı-
ğının artması bir doğa kuralı ol-

madığı” yorumuyla cevapladı. 
Ancak sorumlu müdür Barbara 
Liegl’in de gözlemlediği gibi, 
“Politikacıların, insan hakları 
alanında bir şeyler yapma eği-
limleri azalıyor.”

İNTERNET KUllANICISI 
MAHKUM OldU
Dernek, zaman zaman başarılı 
sonuçlar alıyor. Örneğin, bir in-
ternet kullanıcısı, insanlık düş-
manı ve ırkçı yorumlarından 
ötürü Viyana Eyalet Mahkemesi 
tarafından iki ayı koşulsuz ol-
mak üzere dokuz ay hapse mah-
kum edilmiş.  Öğrenci ve öğret-
menlerin ZARA seminerlerine 
gösterdikleri şaşılacak ölçüde 
büyük ilgi de başarılar arasında 
sayılıyor. Liegl’in açıklamaları-
na göre, bu seminerlerin konu-
su, „Önyargıları dile getirerek 
bunlar hakkında tartışabilecek 
bilince varmak”. Irkçılığa Karşı 
Çalışma ve Medeni Cesaret 
Derneği ise „siyasal eğitim ve 
insan hakları“ konularını sa-
dece ders konusu olarak değil, 
eğitim prensibi olarak da gör-
mek istiyor ve yapısal değişik-
liklerde diretiyor. Schindlauer 
“Avusturya, monokültür koru-
ma bölgesine dönüş olmadığı-
nı anlamalıdır,“ dedi. 

TEPKİlER: BzÖ, SOSYAl KONUT-
lARdA YABANCI KOTASI İSTİYOR
Dokuzuncu ırkçılık raporunun 

Kısa adı ZARA olan Irkçılığa 
Karşı İnisiyatif Derneği, yıllık 
raporunu kamuoyuna sunar-
ken, “Politika ve medya tara-
fından körüklenen yabancıla-
ra karşı düşmanca tavrın, son 
sığınaklar olarak nitelenen 
Belediye evlerini de etkisi altı-
na aldığını” belirtti.

yayımlanması, siyasi partilerin 
farklı taleplerine yol açtı.  ZARA 
derneğinin dokuzuncu ırkçılık ra-
porunun yayımlanması, muhale-
fet partilerinin farklı taleplerde 
bulunmalarına neden oldu. 
B Z Ö,  b e l g e l e n e n  k o m -

ş u lu k  uy u ş m a z l ı k l a r ı n -
dan yararlanarak “sosyal 
konutlarda -yani Belediye ev-
lerinde- (Gemeindewohnung) 
yabancı kotası konmasını” ta-
lep etti. Aşırı sağcı FPÖ, ZARA 
raporuna devletçe destek veril-
mesinin önüne geçilmesini ta-
leb ederken Yeşiller Partisi ise 
entegrasyon planında uygula-
maya geçilmesi gerektiğini ha-
tırlattı. 

BzÖ: GÖçMENlER “BİlİNçlİ OlA-
RAK PROVOKASYON YAPIYOR”
BZÖ Genel sekreteri Martin 
Strutz Viyana’da SPÖ’nün uy-
guladığı politikanın “sosyal ko-
nutlara, Viyana Belediye evleri-
ne çok yüksek sayıda göçmenin 
yerleşmesine neden olduğunu” 
ileri sürerek eleştirdi. Struntz, 
göçmenlerin “bilinçli olarak 
provokasyon yaptığını” iddia et-
ti. “Entegrasyon kendiliğinden 
yürümüyorsa, bazı sınırlama-
lar gerekiyor demektir,” diyen 
BZÖ’lü Strutz sosyal konutlarda 
anadili Almanca olmayan göç-
menlerin sayısının yüzde on ile 
sınırlanmasını istedi. 
 
SPÖ: 10.000 sosyal konutun 
700’ü yabancılara veriliyor 
SPÖ’nün verdiği bilgilere göre, 
Viyana’da her yıl hizmete sunu-
lan yaklaşık 10.000 sosyal ko-
nutun 700’ü yabancılara verili-
yor. Federal başkentte 220.000 
sosyal konut hizmette bulu-

nuyor, 2006 yılından beri AB 
üyesi olmayan ülkelerden ge-
len yabancılar da bu konutlar-
da oturmak üzere başvurabili-
yor. Bu kişilerin en az beş yıldır 
Avusturya’da ikamet ettikleri-
ni belgelemeleri, yeterli gelir ve 

sağlık sigortası sahibi olmala-
rı, ayrıca sosyal konuta başvu-
ru için gerekli diğer koşulları da 
yerine getirmeleri gerekiyor.

FPÖ: “KANITlANMAMIş 
SUçlAMA YIğINI”
FPÖ parlamenteri Christian 
Lausch, “kanıtlanmamış bir 
suçlama yığını” olarak nite-
lediği ZARA raporuna kar-
şı ZARA Derneğine Avusturya 
İçişleri Bakanlığı tarafından 
verilen maddi desteğin kesil-
mesini talep etti. Eski bir adli 
polis görevlisi olan Lausch, ra-
porun bazı polis memurlarını 
maksatlı olarak karaladığını ve 
polis örgütüne leke sürdüğünü 
iddia etti. Lausch, İçişleri ba-
kanı Maria Fekter (V) ile Adalet 
Bakanı Claudia Bandion-Ortner 
(V)’den yürütme organlarına 
arka çıkmalarını istedi ve par-
lamentoya soruşturma önerile-
ri getireceğini bildirdi. 

zARA: SUçlAMAlAR “SAçMA”
ZARA yöneticisi, bu suçlamala-
rı karşılıksız bırakmadı ve „Biz 
asla bütün bir örgütü suçlama-
yız, resmi işlemler de genellik-
le düzgün yürütülmektedir“ 
dedi. ZARA yöneticisi “buna 
rağmen yolunda gitmeyen iş-
lemlere“ dikkat çekmenin der-
neğin görevleri arasında bu-
lunduğunu sözlerine ekledi. 
Dernek sözcüsü Sonja Fercher, 
ZARA’nın yıllık rapor karşılı-

ğı olarak İçişleri bakanlığı büt-
çesinden 3000 Euro tutarında 
proje desteği alındığını onay-
ladı ve ZARA’nın 2009 yılı için 
de başvurduğunu, ancak büt-
çenin henüz kesinleşmediğini 
sözlerine ekledi. ZARA yöneti-
cisi Fercher, FPÖ’lü Lausch’un 
„ZARA Derneğinin yabancı tu-
tuklulara polisin ve adli zabıta-
nın görevini engellemek yolun-
da akıl öğrettiği“ suçlamalarını 
„saçma“ olarak niteledi.

YEşİllER FEKTER’dEN 
GIRİşİM BEKlİYOR
Yeşiller Partisi İçişleri Bakanı 
Fekter’in harekete geçmesi-
ni bekliyor. Ancak Yeşiller 
Partisinin amacının hükümet 
programında açıklanan ulusal 
entegrasyonun gerçekleştiril-
mesi oduğu biliniyor. Yeşiller 
İnsan Hakları sözcüsü Alev 
Korun, yazılı açıklamasında 
“Sayın İçişleri Bakanı, artık en-
tegrasyon politikası yapmaya 

başlayın“, talebinde bulundu 
ve Federal hükümetin entegras-
yon planının henüz başlangıç 
safhasında bile olmadığından 
yakındı. Korun, bildirisinde 
„Strache ve taraftarlarının giz-
liden gizliye sevindiklerini, 
çünkü hükümetin seçmenleri 
onların kucağına attığını“ ile-
ri sürdü. 

Yeşiller Belediye Meclisi Üyesi 
David Ellensohn Viyana sosyal 
konut organizasyonu „Wiener 
Wohnen“e çağrıda bulunarak, 
“sosyal konutlardaki uyuşmaz-
lıkların çözümünü üstlenmele-
rini“ talep etti. Ellensohn, ko-
nunun somut olarak „üstün 
nitelikli gruplarla önleyici ça-
lışma yapılması“ olduğunu be-
lirtti. Ellensohn ayrıca, “Irkçı 
nitelikli hakaretlerin, yasa-
ğa rağmen koridora çıkarılmış 
birkaç çiçek saksısından da-
ha önemli olduğunu“ sözleri-
ne ekledi.

Irkçılık Raporu: Komşuluk 
uyuşmazlıkları artıyor

EğİTİME ÖNEM 
VERElİM

Avusturya’da en büyük sorunumuz eğitim. Lütfen ço-
cuklarımızın anaokulundan başlamak üzere eğitimine 
ve hem Türkçe’ye hem de Almancaya hakim olmalarına 
önem verelim. 

EFGANİ dÖNMEz 
BUNDESRAT
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Geçtiğimiz ders yılın-
da burs hakkı kazanan 
10 bursiyerin START-

Viyana programına kabulleri 
Mart ayı sonunda  düzenlenen 
bir törenle gerçekleştirilecek. 
Böylece sonbahardan bu yana 
START-Viyana tarafından des-
teklenen öğrenci sayısı 40’a 
ulaştı, 13 bursiyer de lise bitir-
me sınavlarını başarıyla verdi. 
Vakıf Başkanı Ulrike Crespo, 
düzenlenen törende yaptı-
ğı konuşmada, “Crespo Vakfı, 
genç göçmenlerin hayata atıl-
ma koşullarını geliştirmeyi bi-
rinci derecede amaç edinmiş-
tir. Çünkü biz, bu gençlerin 
toplumumuza vazgeçilmez bir 
katkıda bulunabileceklerine, 
onların kültürlerarası yeter-
likleri, çalışma istekleri ve so-
rumluluklarıyla geleceğimiz 
için gerekli olduklarına kesin-
likle inanıyoruz,” dedi. 

Viyana Ticaret Odası başkanı 
Brigitte Jank da, öğrencilere 
burs sertifikalarını verirken, 
kültürlerarası yeterliklerin 
önemini vurguladı: “Gittikçe 
sertleşen uluslararası rekabet 
döneminde uzmanlık bilgisi-
nin yanında kültürlerarası 
yeterliğin önemi de belirle-

yici olmaktadır. Göçmen ai-
lelerden gelen gençlerin po-
tansiyelini desteklemek, yerli 
ekonominin çıkarları doğrul-
tusundadır, çünkü bu genç-
ler yarının yatırımcıları ola-
caklardır. Bu nedenle START 
girişimini destekliyoruz.”

START bursiyerlerine önce ayda 
100 Euroluk eğitim yardımı ve 
internet bağlantılı birer dizüstü 
bilgisayarı verilecek. Burslu öğ-
renciler ayrıca meslek eğitimi 
ve yüksek öğrenim konusun-
da bilgilendirilecek, seminer 
ve gezilere katılacak ve staj ye-
ri arayışında destek görecekler. 
Ekonomi kuruluşlarıyla ilişki 
ve daha önce burs almış kişiler 
arasında bir bilgi ağı kurulması 
da verilecek hizmetin bir diğer 
parçasını oluşturacak. 

START, kamu yararına ku-
rulmuş ve burs programını 
Almanya’da da büyük başa-
rıyla yerleştirmiş olan Hertie 
vakfının bir girişimi. START, 
Viyana’da Crespo Vakfı tarafın-
dan destekleniyor. Ayrıca çeşit-
li ticari kurumlar, özel kişiler 
ve organizasyonlar da bursla-
rın bazılarını finanse ediyor. 
START ayrıca Eğitim, Sanat 
ve Kültür bakanlığıyla Viyana 
Ticaret Odası tarafından da 
desteklenmekte. Bursun baş-
vuru formları www.start-sti-
pendium.at internet adresin-
den temin ediliyor.

dAHA FAzlA BİlGİ İçİN:

START-Viyana Proje Baş-
kanlığı, c/o promitto gmbh, 
Ulrich Höller 

Museumsplatz 1, e-1.4, 1070 Viyana
Tel.: +43 1 585 38 96-14, Fax: -90,
Email: hoeller@promitto.at
Wien/Bregenz/Frankfurt, 27. Mart 
2009

TüRK KÖKENlİ START 
BURSİYERlERİ

Ayşe Doğan (18 yaşında) 
Türkçe, Almanca, İngilizce 
(Cambridge sertifikası) ve 
Fransızca biliyor, kendi ken-
dine Japonca öğreniyor. Ayşe 
ayrıca tiyatro çalışmaları ya-
pıyor ve yardımcı ders ve-
riyor. Ferhat Özbay (17 ya-
şında) Türkçe, Almanca, 
İngilizce biliyor, Fransızca 
ve Arapça öğreniyor. Ferhat 
Türk kültürüne yakın ilgi du-
yuyor, şiir yazıyor ve saz ça-
lıyor. 26 Mart 2009 günü sa-
at 17’de Museumsquartier 
Ovalhalle’de yapılan burs tö-
renine müziğiyle katkıda bu-
lundu. 

Leyla Şık (16 yaşında) Türkçe, 
Almanca, İngilizce biliyor ve 
Latince öğreniyor. Leyla dört 
yıl süreyle sınıf mümessilli-
ği, bir dönem okul mümes-
silliği yaptı ve iki kere sınıf 
birincisi oldu. 

AKTüEl

START-Viyana: 10 yetenekli 
göçmen çocuğa burs verilecek

Crespo Vakfı, göçmen kökenli, üstün 
başarılı ve toplumsal bilince sahip öğren-
cilere dördüncü defa burs veriliyor. Burs 

dağıtımında hedef kitle,  AHS lise son 
sınıfı ile orta ve yüksek dereceli meslek 
okulları öğrencileri 27 Mart’a kadar baş-

vuruda bulunabilir. 
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Geçtiğimiz günlerde açı-
lışı yapılan Sevgi’nin 
Yeri’nde Türk mutfağı-

nın taze çeşitlerini bulabilir-
siniz. Ayrıca özel günleriniz 
için firma yetkilileri 25 kişilik 
salonu kiraya veriyor. Hemde 
çok uygun fiyata. 30 euro kar-
şılığında Türkler’in salonlarını 
kullanabileceklerini söyleyen  
Sevgi Sertkaya, “Türkiye’den 
göç etmiş soydaşlarımızın özel 

günleri için çeşitli yemekler 
hazırlıyoruz. Özellikle bunla-
rın fiyatları çok uygun. Bizim 
işyerimiz Gumpendorfer stras-
se numara 92-5’te bulunuyor.  
Uygun fiyata salon arayan kişi-
lere de sesleniyoruz. Gelsinler, 
bizim mekanımızı görsünler. 
Hem yemeklerimizle hem ka-
litemizle ortadayız. Fiyatları 
mızda çok uygun. ” dedi.                     
Tel: 0 699 194 26 300

 
 

 

AVUSTURYA’NIN 
HER YERİNE KREDİ

Üç ü n c ü  Vi y a n a’d a , 
Sclachthausgasse 31 
numarada açılışı ya-

pılan Türk kuaföründe uy-
gun fiyatlara saç kesimi hiz-
meti veriliyor. Kadınlar için 
özel fiyatların bulunduğu 
First Class’ta saçlar için en 

uygun işleme uzman kişi-
lerle birlikte karar veriliyor. 
Aynı anda bir kaç kişinin sa-
çının yapılabildiğini söy-
leyen firma yetkileri, “Yeni 
açılışımızla ilgili olarak böy-
le bir ‘aksiyon’ yaptık. Kadın 
ve erkek saç kesiminden bo-
ya işlemlerine kadar bir çok 
uygulamayı burada kolaylık-
la yapıyoruz. Kullandığımız 
malzemelerimiz  kal i tel i . 
Fiyatımızın uygun olmasın-
dan ötürü bir çok kişi bizi 
tercih ediyor.” 

Kadın ve erkeklere hizmet ver-
mek üzere iki farklı bölümü 
bulunan First Class  Bay Bayan 
Kuaför Salonunda erkek müş-
teriler için de uygun fiyatlar 
belirlenmiş. Erkek saç kesimi-
nin normal olarak 10 euroya 
yapıldığını söyleyen firma yet-
kilileri, kampanya nedeniy-
le erkek saçlarının yıkamayla 
birlikte 8 Euro’ya yapıldığını 
belirtiyor. Schlachthausgasse 
31 1030 Viyana

Viyana’da yeni açılan 
kuaför dükkanı kadınlar 
için özel bir kampanya 
başlattı. First Class 
Hairstyle’e U3 Metrosu ile 
ulaşılabiliyor. 
Tel: 0699 81 57 49 36

25 KİşİlİK SAlON 30 EURO

“KAdIN SAçINI 
11 €’YA 
KESİYORUz”
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Gurbetteki Türk müzikleri kitabı Türkiye Cumhuriyeti Vi-
yana Büyükelçiliği’nde yapılan törenle tanıtımı yapıldı. 
Kitabın tanıtımı için bir özel bir davet düzenlendi. Da-

vete bir çok Avusturyalı sanatçı ve Viyana Büyükelçisi Selim 
Yenel katıldı. Kitap Hande Sağlam ve Ursula Hemetek tarafın-
dan kaleme alındı. Kitabın içinde bir de müzik CD‘si bulunu-
yor. Türkiye dışında ‘diaspora’da yaşayan sanatçıların Türkçe 
eserlerinin konu edildiği kitapta yaklaşık 10 sanatçının eserle-
ri ve hayatları ele alındı.

MüzİK İçİN ÖNEMlİ BİR ESER
Yaklaşık 100 kişinin katıldığı tanıtım toplantısında ko-
nuşan Büyükelçi Yenel, “Türk kültürü ve Türk müziği 
üzerine yapılmış önemli bir çalışma. Biz bu tür çalışma-
ları sonuna kadar destekliyoruz. Kitabın içinde Viyana 
ve Avusturya’da müzikle uğraşan bir çok arkadaşımızı 
görebilirsiniz. Bugüne kadar bu tür bir çalışma yapılma-
mıştı” dedi. Tanıtım kokteylinden önce kitapta yer alan 
sanatçılar kendi eserlerini seslendirdiler. Kitap, özellikle 
Anadolu müziğini ve yerel müzikleri konu ediyor. Kok-
teyle Viyana’da yaşayan bir çok önemli kişi ve kuruluşun 
temsilcisi katıldı. Viyana Belediyesi Meclis Üyesi Şirvan 
Ekici, sanatçı Olcay Yarayıcı Kronsteiner, Sanatçı Man-
sur Bildik gibi isimler izleyenler arasındaydı.

“Music from Turkey in the Diaspora” isimli kitabın 
tanıtımı geçtiğimiz günlerde Avusturya’nın başkenti 
Viyana’da yapıldı. Kitapta yer alan, Avusturya ve 
çevresinde yaşayan müzisyenlerin eserlerinden 
örnekler verildi.

ElçİlİKTE TüRKçE  GURBET
şARKIlARI KİTABI TANITIldI
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Büyükelçi 
Selim Yenel

Da s  B u ch  p r ä s e n t i -
ert 14 Artikel zu di-
esem gesellschafts-

politisch brisanten Thema. 
EinwandererInnen aus der 
Türkei werden in Europa im-
mer mehr zum Ziel xenop-
hober Angriffe. Deshalb sc-
heint es wesentlich, die 
ohnehin nicht sehr zahlreic-
hen ethnomusikologischen 
Kräfte zu bündeln und mit 
den Mitteln der Wissenschaft 
Vorurteile abzubauen. Die 
musikalischen Aktivitäten 
von ZuwandererInnen in vers-
chiedenen Ländern Europas 
sowie der USA und Kanada 
werden verglichen und nä-
her beleuchtet. Sie alle ha-
ben integratives Potential. 
Allerdings sind die politis-
chen Rahmenbedingungen 
sehr unterschiedlich. 

Es wird zunächst die Ein/wande-
rungsgeschichte von der Türkei 
nach Europa ausführlich behan-
delt (Bernhard Perchinig), sozu-
sagen als Voraussetzung für die 
folgenden ethnomusikologisc-
hen Abhandlungen. Es folgen 
drei Inputs aus Wien: eine Studie 
zum Saz-Unterricht (Mansur 
Bildik und Bernhard Fuchs), 
ein Feldforschungsprojekt mit 
Studierenden (Harald Huber 
und Martin Sigmund) und ein 
Forschungsprojekt zur musika-
lischem Unternehmertum von 
EinwandererInnen aus der Türkei 
(Hande Salam). In Deutschland 
ist die türkische Community 
auf verschiedenen musikalis-

chen Ebenen aktiv. Es werden 
eine repräsentative Berliner 
Freiluftveranstaltung (Dorit 
Klebe), verschiedene Aktivitäten 
der Hip-Hop Szene (Thomas 
Solomon) und die Einbindung 
in Musikinstitutionen (Martin 
G r e ve )  n ä h e r  b e l e u c h -
tet. Eva Fock und Giovanni 
de Zorzi beschäftigen sich 
mit Unterrichtsszenarien in 
Dänemark und Italien. 

Medien werden in den Beiträgen 
aus England (John O’Connell) 
und Bulgarien (Ivanka Vlaeva) 
thematisiert. Die transatlan-
tische Perspektive und die 
Auswirkungen, die eine untersc-
hiedliche Einwanderungspolitik 
auf die musikalischen Aktivitäten 
hat, eröffnen Beiträge aus den 
USA (Münir Beken) und Canada 
(Ayhan Erol und Irene Markoff). 
Den Abschluss bildet eine 
Dokumentation eines Konzerts, 
das im Rahmen des Symposiums 
(2007) stattfand, aus dem die 
Publikation hervorgegangen ist. 
Eine CD mit Musikbeispielen 
begleitet das Buch. 

Bestellungen (auch kosten-
lose Rezensionsexemplare):
Institut für Volksmusik-fors-
chung und Ethnomusik-olo-
gie Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien 
Anton von Webern Platz 1, 
1030 Wien

Fax: + 43-01-71155-4299
e-mail: ive-versand@mdw.ac.at
Preis: 25 € + Versandkosten

 MUSIC FROM TURKEY
 IN THE dIASPORA

In englischer Sprache 
mit deutschen 
Zusammenfassun-
gen, einer CD mit 
Musikbeispielen und 
zahlreichen Abbil-
dungen. 200 Seiten 



�� HABER Yeni VATAN
MART 2009 SAYI 99

Ekonomi dalında MIA ödülü alan 
Emel Yahşi’nin hayat hikayesi 

bütün gençlere  örnek olacak cins-
ten. Kendisini “Yabancı işçi aile-
sinin başarılı bir çocuğu” olarak 
tanımlayan Emel Yahşi, kardeş-
leriyle yaşadığı 30 metrekarelik 

evde yüksek eğitimini tamamladı. 
Uluslararası şirkette sağladığı başa-

rı da ona ödülü getirdi.

6 kişinin 
yaşadığı 30 

metrekarelik 
evden örnek 

kariyer
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Dünya Kadınlar Günü ne-
deniyle, göçmen köken-
li ve üstün başarı gös-

termiş kadınlara MIA ödülleri 
verildi. Bu yıl ikincisinin dağıtı-
mı yapıldığı MIA, Avusturya’da 
yaşayan göçmen kökenli ka-
dınların özel başarılarından 
ötürü verilen bir ödül. Bu ödül 
Bilim-Araştırma, Ekonomi, 
İnsani-Toplumsal Sorumluluk, 
Sanat-Kültür, Spor dallarında 
veriliyor.

Bu ödülle, kökleri Avusturya 
dışında olan ve Avusturya’nın 
ekonomik, toplumsal ve sosyal 
açıdan gelişmesini sağlamakta 
katkıları bulunan kadınlar ön 
plana çıkarır. 

Adı geçen ödül, göçmen kö-
kenli kadınların başarı öykü-
lerine dikkat çekmeyi amaç-
lıyor. Tüm ödül adaylarının 
kaderleri öncelikle bir noktayı 
kanıtlıyor: Göçmen kökenli ka-
dınların çoğu büyük güçlükler-
le karşılaşsa da, Avusturya’da 
göçmenlerin başarılı bir kari-
yer yapmaları mümkün. 

EKONOMİ’dE BüYüK BAşARI
Ekonomi dalında ödül alan ve 
kendini “yabancı işçi ailesinin 
başarılı bir çocuğu” olarak tanım-
layan Emel Yahşi için de, genç bir 
Türk kızı olarak Avusturya’da her 
şey kolay yürümemiş. Avusturya 
vatandaşı olamamanın getirdiği 
başlangıç zorluklarına rağmen 
36 yaşındaki Yahşi, uluslararası 
bir ilaç şirketinde kalite kontrol 
müdürü olarak kariyer yapmayı 
başardı.

KAYSERİ dOğUMlU

Ekonomi dalındaki ödülün sa-
hibi Emel Yahşi, 1973 yılında 
Kayseri’de doğdu. Üç yaşın-
dayken Avusturya’ya göç etti.

“Tipik bir yabancı işçi aile-
si çocuğuydum. Altı kişi otuz 
metrekarede oturuyorduk. 
Hemşirelik okuluna başvu-
rum, Avusturya vatandaşı ol-
madığım gerekçesiyle redde-
dildi. Pasaport bana 15.000 
şiline, yani bir göçmenin aylık 
kazancına mal oldu.” Sonra, 
AKH’da haftada 40 saat hem-
şire olarak çalışmasının yanı 
sıra, üniversite yönetmeliği-
ne göre mümkün olan en kısa 
sürede siyasal bilgiler fakül-
tesini bitirdi. “Bugün ulusla-
rarası bir şirketler grubunun 
sağlık ve ilaç bölümünde ka-
lite kontrol müdürü olarak 
çalışıyorum” diyor Yahşi ve 
ayrıca bir üniversitede hasta 
bakımıyla ilgili ders veriyor.

EMEl YAHşİ’NİN AlTIN 
KURAllARI

• Göğün her yerde mavi oldu-
ğunu anlamak için dünyayı 
dolaşman gerekmez.
• Bak, aynı zamanda da baktı-
ğını gören ol.
• Geldiğin zaman boşluk dol-
duran değil, gittiğin zaman ye-
ri doldurulamayan ol.
• Her duyduğuna inanma, elin-
dekinin hepsini harcama ve is-
tediğin kadar uyuma.
• Özür dilerim derken karşın-
dakinin gözünün içine bak.
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Cevap: Bleiberecht (Kalma hak-
kı) ile ilgili kanun değişiklikleri 
Mart ayının ortasında Avusturya 
Parlamentosu’nda kabul edildi. 
ÖVP ve SPÖ’nün oyları ile yasal-
laşan değişikliklere FPÖ ve BZÖ 
temelden karşı çıkarken, Ye-
şiller de düzenlemeyi yetersiz, 
hatta kalma hakkını engelleyici 
olduğu gerekçesiyle eleştirdi. 
Öncelikle şunu belirtmekte 
fayda var: İktidar partileri kal-
ma hakkını, çok da yabancıları 
düşündüklerinden ya da  işin 
insani yönünü önemsediklerin-
den dolayı kanunlaştırmadılar. 
İlgili Kanun değişikliği Anaya-
sa Mahkemesi’nin bir uyarısı 
ve kararı üzerine mecburen 
gerçekleştirilmek zorunda ka-
lındı. Anayasa Mahkemesi ilgili 
kararında insani oturum için 
dilekçe hakkının bulunmama-
sını eleştirmiş ve Martın sonu-
na kadar ilgili düzenlemelerin 
yapılmasını istemişti. 

“Bleiberecht’in” içeriğine bak-
tığımızda ise iki göçmen grubu 
arasında ayrım yapıldığını gör-
mekteyiz. Kalma hakkı genel 
itibari ile 1 Mayıs 2004 yılından 
önce Avusturya’ya gelmiş olan 
göçmenler için öngörülmüş. 
Bu tarihten sonra gelenlerin 
insani durumları normal idari 
dava sürecinde res’en gözünde 
bulundurulacak ve kendilerine 
kalma hakkı için ayrı bir başvu-
ru hakkı verilmeyecek. 1 Mayıs 
2004’ten önce Avusturya’ya ge-
lenler ise Avusturya’da kalabil-
mek için dilekçe verebilecek ve 
bu konuda yeni bir idari dava 
süreci başlatabilecek. Ancak 
bunun için şu şartlar gerekiyor: 

• Avusturya’ya geliş tarihin-
den beri sürekli Avusturya’da 
ikamet etmiş olma

• Bu ikamet süresinin en az 
yarısının legal olması

• Entegre olmuş olmak, Al-
mancayı bilmek gibi kriterleri 
yerine getirmek.

• Başvuran kişinin ekonomik 
anlamda geçimini sağlayabil-
mesi, yani yeterli gelirinin ol-

ması ya da kendisine en az üç 
yıl için bir kefil bulması.

Bu şartlar sağlandığında ilgili 
federal devlete insani oturum 
hakkı için dilekçe verilebilir. 
Eğer bu dilekçe pozitif sonuç-
lanırsa, olumlu kararın ka-
bulü için içişleri bakanlığına 
gönderilir. Bundan sonra iki 
ay içerisinde içişleri bakanlığı 
kararı kabul edip etmediğini 
bildirmek zorunda. Burada 
içişleri bakanlığı karar verme-
den önce özel bir komisyonun 
fikrini alacak.  Bleiberecht Ni-
san 2009’dan itibaren uygulan-
maya başlayacak. Ancak şunu 
belirtmekte fayda var ki, bu 
hakkın kullanımı ile ilgili bir-
çok detay belirsiz. Bu yeni uy-
gulamanın insani bir oturum 
hakkı açısından mağdurlara 
destek mi yoksa köstek mi ola-
cağını zaman gösterecek.

Soru: Yurtdışında çalışan 
Türk vatandaşlarına tanınan 

dövizle askerlik imkanı ile ilgi-
li bir sorum var. Bu imkan için 
şart koşulmuş olan üç yıllık 
çalışma sırasında kişinin işsiz 
kaldığı yani“arbeitslos” aldığı 
zamanlar da dahil edilir mi?  

Cevap: Dövizle askerlik için 
öngörülmüş olan üç yıllık süre 
zarfında kişinin kesintisiz ola-
rak çalışma zorunluluğu bulun-
mamaktadır. Bu dönem içinde 
fiilen çalışmadığı, ancak işsizlik 
maaşı aldığı veya maluliyet ma-
aşı aldığı dönemler de, kişinin 
dövizle askerlik hizmetinden 
yararlanabilmek için fiilen yurt 
dışında geçirilmesi gereken sü-
reden sayılmaktadır.

Soru: Bir tanıdığımın dövizle 
askerlik için yaptığı başvuru-
su üç yıldır Avusturya’da ça-
lıştığı halde red edildi. Buna 
gerekçe olarak Avusturya’da  
bulunduğu süreden, bu süre 
zarfında Türkiye’de tatil yada 
kısa seyahatler amcıyla geçir-

diği süreler çıkarıldığında ge-
riye üç yıldan daha az bir za-
manın kaldığı söylendi. Böyle 
bir uygulama mevcut mu?    

Cevap: Türkiye’nin dövizle 
askerlik konusunu düzen-
leyen ilgili kanunu, dövizle 
askerlik hizmetinden yarar-
lanabilmek için oluşturul-
ması gereken üç yıllık süre-
nin tamamının yurt dışında 
geçirilmesini öngörmektedir. 
Dolayısıyla hangi sebeple 
olursa olsun Türkiye’de geçi-
rilen süreler dövizle askerlik 
imkânından faydalanabilmek 
için gereken süreden sayıl-
mamaktadır. Buna kısa süreli 
seyahatler de dahildir. Buna 
karşın Türkiye ve Avusturya 
dışında geçirilen tatil sürele-
ri üç yıllık süreye dahil edil-
mektedir. 

Mag. iur. Cafer Eminoğlu
Sorularınız için:
e-mail: cafereminoglu@yahoo.de

HUKUK / RECHT - FORUM

Soru: Son zamanlarda çok tartışılan Avusturya’da kalma hakkı (Bleiberecht) 
konusunu ele almanızı rica ediyoruz. 

UzMAN GÖRüşü
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Geçtiğimiz yıl başlayan 
ekonomik krizle ilgili 
olarak Viyanalılar‘ın fa-

kirleştiğini iddia eden Yeşiller 
yönetimi, dar gelirli ailelerin 
aldıkları maaşlarla ailelerini 
geçindirmekte zorluk çektiğini 
ifade ettiler. Özellikle 320 bin 
ailenin aylık asgari gelirleriyle 
yaşadıklarını ve bu ücretin yet-
mediği yapılan toplantıda vur-
gulandı. Özellikle Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlarının yüzde 
34‘ünün son ekonomik krizden 
olumsuz şekilde etkilendiği ve 
göçmenlerin yüzde 28‘ini yok-

sulluk tehlikesiyle karşı karşıya 
oldukları belirtildi.

YEşIllER‘IN çÖzüM PAKETİ
Yeşiller Partisi‘nin öngür-
düğü pakette asgari ücretin 
bin euro, işsizlik parası ve 
Notstandshilfe‘nin artırılma-
sı gerektiği açıklandı. Pakete 
göre, çeşitli vergilerin AB stan-
dartlarında olması gerektiği de 
vurgulandı. Ayrıca işsizlik, has-
talık ve yaşlılıkta sadaka gibi 
verilen yardımların artırılarak 
devlet güvencesinin verilmesi 
de istendi.

Yeşiller, “Göçmenler yoksullaşıyor!”
Avusturya Yeşiller Partisi, geçtiğimiz günlerde Rathaus’da bir basın toplantısı düzenleyerek 
hükümeti sert bir dille eleştirdiler. Yapılan basın toplantısına partinin kurmaylarından Yeşiller 
Grup Başkanı Maria Vassilakou, Eyalet Bakanı David Ellensohn ve Erdal Kalaycı katıldı.
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Foto muhabiri arkadaşı-
mız bu fotoğafları çeker-
ken Türk esnafının ken-

disine gösterdiği yakın ilgiden 
ötürü çok memnun olmuştu. 
İşte ekmeğini taştan çıkaran 
Türkler. 

Viyana’yı yakından tanıyanlar 
için Brunnenmarkt Türkler‘in 

yoğun olarak bulunduğu ve 
her gün açık olan pazar yeri ile 
bilinir. Türkiye’den gelen misa-
firlerin ilk olarak gelip gezdiği 
yerlerdendir ve her an pek çok 
Türk’le karşılaşmak mümkün-
dür. Ayrıca satılan gıda madde-
lerinin hepsi tazedir. Yaklaşık 
20 yıldır Brunnenmarkt’tan 
alışveriş yaptığını söyleyen 

Bundan 40 yıl önce Viyana’ya işçi olarak 
gelen birinci kuşak temsilcileri bugünleri 
hayal bile edemiyorlardı. Viyana’nın nere-
sinde olursanız olun muhakkak bir Türk 
işyeri görebilirsiniz. Ayrıca gıdadan giyime 
kadar Türkler Avusturya’da her alanda faa-
liyet gösteriyor.

çARşI-PAzAR TERCİHİMİz TüRKlERdEN YANA
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Mustafa Karacı, “Türk işyer-
leri her geçen gün artıyor. 
Viyana bir 10 yıla kadar Berlin 
gibi olur. Bu bizim açımızdan 
olumlu bir gelişme. Türkler, 
ekonominin tam içinde. Yani 
hangi parti başa gelirse gel-
sin Türkler, Viyana’da bir en-
dişe duymasınlar. Gençlere de 
ticaretle uğraşmalarını öneri-
yorum. Biz Viyana’ya geldiği-
mizde yolda bir Türk görsek 
onun nereli olduğunu sorar-
dık. Bu ilişki zinciri zaman-

la Türkler’in belirli bir yerden 
alışveriş yapma fikrini de do-
ğurdu. Böylelikle Türk işyer-
leri oluştu. Avusturyalılar o 
yıllarda şehrin bazı yerlerini 
terk ettiler. Avusturyalılar, 1. 
Viyana’da dükkan tutma sev-
dasındaydılar. Birinci Viyana 
dışındaki caddeler önemi-
ni yitirdi. Böylelikle bir çok 
dükkan boş kaldı. Ve Türkler, 
maddi güçlerine göre bu dük-
kanları tuttular. Türkler, 
Avusturya’da hiç önemi olma-

yan bazı yerleri ticaret merke-
zi haline getirdiler. 16. ve 10. 
Viyana’da bunun en güzel ör-
neklerini görebiliriz. Önemsiz 
yerler ve önemsiz caddeleri 
Türkler alışveriş merkezi ha-
line çevirdiler. Böylelikle bu 
yerler cazibe merkezi halini 
aldı” diye konuştu.

10. Viyana’da işyeri bulunan 
Murat Zümrüt, son 20 yıl-
dır Türkler’in ticaret ve mal 
satmaya başladığını, son 10 

yılda Türkler’in ekonomik 
bir  güçe sahip olduğunu 
söyledi. Türk işyerlerinden 
binlerce Avusturyalı’nında 
ya r a r l a n d ığ ı n ı  s ö yl eye n 
Zümrüt, “Sattığımız ürün-
ler her zaman kalitelidir. Bu 
yüzden gerek Türk kardeş-
lerimiz gerekse Avusturyalı 
dostlarımız bizim işyerleri-
mizi tercih ediyor. Bu kali-
temizi ve dürüstlüğümüzü 
yitirmemeliyiz” diye konuş-
masını sürdürdü.
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Kısa bir aradan son-
ra Türk film festiva-
li SINEMATÜRK 09 bu 

yıl dördüncü defa düzenleni-
yor. 16-23 Nisan’da VOTIV ve DE 
FRANCE sinemalarında yapı-
lacak olan festivalde, çoğunlu-
ğu genç nesil Türk yapımcıları-
nın en iyi 16 filmi gösterilecek. 
Festivalin 16 Nisan saat 19.00’da 
yapılacak galasında “Üç 
Maymun” adlı film izlenebile-
cek. Nuri Bilge Ceylan’ın yönetti-
ği, Cannes Festivalinde 2008  re-
ji ödülü ve diğer çeşitli ödüllerin 
sahibi olan filmle açılacak olan 
SINEMATÜRK09, 15 Nisan’da 
Aux Gazelles’de düzenlene-
cek bir eğlenceyle başlayacak. 
Çeşitli canlı gösterilerin düzen-
leneceği akşamda müzik Fatima 
Spar & Freedom Fries grubu ta-
rafından gerçekleştirilecek.

BIlGI: 
www.kulturhafenwien.com

Filmler Türkçe orijinal, 
Almanca ve İngilizce altya-
zıyla gösterilecek. 

Bilet ücreti: 7,50 €
İndirimli: 6,50 €

VOTIV SİNEMASI:
Tel.: 317 35 71 

DE FRANCE SİNEMASI:
Tel.: 317 52 36

İNTERNET 
REZERVASYONU:
www.votivkino.at

Kulturhafen WIEN
Einsiedlerplatz 5, 1050 Vİyana
sinematurk@kulturhafenwien.com

VİYANA’dA TüRK FİlMlERİ HAFTASI
Viyana- SiNEMATÜRK 

09 Viyana Türk Filmleri 
Haftası 16.-23 Nisan tar-
ihleri arasında Votiv ve 

De France sinemalarında 
düzenleniyor.
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Tayfun Pirselimoğlu, ilk fil-
mi `Hiçbiryerde`de kayıp 
sorunlarından yola çıka-

rak toplumsal vicdanımıza mer-
cek tutmuştu. Şimdi`Rıza`da 
ise sıradan bir insanın vic-
danına bakıyor. Kahramanı 
kamyon şoförü Rıza, 2007 
İstanbul`unda işsiz kalma kor-
kusuyla günaha bulaşıyor ve 
sonra vicdan azabı çekmeye 
başlıyor. Pirselimoğlu, Rıza`nın 
bu vicdan muhasebesiyle hem 
Türkiye`nin acı gerçeklerini 
hem de insanlığın nasıl bir ha-
let-i ruhiye içerisinde olduğunu 
gösteriyor. Rıza Akın, Nurcan 
Eren, Hayati Pirselimoğlu, 
Muhammed Cangören, Melissa 
Ahmedi,  Melih Düzenli, 
Gürbüz Demir, Emin Baş, 
Turgay Tanülkü, Rıza Sönmez 
ve Menderes Samancılar`ın rol 
aldığı `Rıza`da oldukça güç-
lü bir sinemayla karşımıza çı-
kan Pirselimoğlu`nun filmi, 
hiç kuşku yok ki bu yılın en iyi 
Türk filmlerinden biri. Zaten 
geçen şubat ayında Berlin Film 
Festivali`nde prömiyer yaptık-
tan sonra festival festival dolaş-
ması ve pek çok ödül alması da 
bunun bir kanıtı.

İlk filminizin de vicdanla ilgi-
li bir yanı vardı. Aynı konuyu 
şimdi de bir kamyon şoförünün 
üzerinden anlatmak nasıl aklı-
nıza geldi?

Vicdan konusu beni derin-
den ilgilendiren bir mesele. 
`Hiçbiryerde`de toplumun vic-
danıyla alakalı bir şeyden bah-
sediyordum, kayıp insanlardan. 
`Rıza`da daha bireysel bir me-
sele olarak ortaya çıktı vicdan. 
Hikâyenin nasıl ortaya çıktığını 
bilmiyorum açıkçası. Bu, uzun 
zamandır yaşadığınız; ama far-
kında olmadığınız bir hikâye-

ye birden bir kapının açılması 
gibi bir şey. `Hiçbiryerde`den 
sonra çekmeyi düşündüğüm 
`Quartet`le ilgili mekân bakar-

ken İstanbul`un bütün sefil 
otellerini dolaştım. Bir otelde 
insanların sıkışıp kalmışlığının 
kristalize olmuş halini gördüm. 
Vicdanla olan meselem ve ora-
daki hayatlar üst üste gelince 
`Rıza` ortaya çıktı.
karar değil mi?

Risk konusunda haklısınız. 
Ama bunu göze aldım; çünkü 
ona güvendim. Hem Rıza Bey, 
hem de diğer oyuncular güve-
nimi boşa çıkartmadı. Sonuç 
olarak sinema ve yönetmen-
lik bence böyle bir şey. Bu 
tür riskleri aldığınız vakit bir 

yerlere ulaşma şansınız var. 
Sinemanın biraz da meydan 
okuma alanı bence oyuncuy-
la alakalıdır. Hayatı bir şekil-

de sinemaya aktarırken do-
laysız sinema yapıyorsunuz... 
Bu film için bazıları doküman-
ter tadında olduğunu söyledi-
ler. Aslında bu filmin hakika-
tiyle ilgili. Filmde birçok amatör 
oyuncu var. Mekân duygusu da 
bunu sağlıyor. Eğer bunu başa-
rabilmişsem bunu da çok değer-
li bulurum. Çünkü sahiden ha-
yat bu. Oyuncuların, hikâyenin 
samimiyeti izleyicide böyle bir 
etki yapabiliyor. Ben sinema-
da ya da yarattığınız her şeyde 
böyle olması gerektiğine inanı-
yorum. Film gayri samimiyse iz-
leyici bunu hemen anlıyor.

‘RIzA’ BIR VİCdANî PROBlEMİN 
İSTANBUl’dAKİ RESMİ...

“Rıza”da bir kamyon şoförünün yaşadığı vicdani hesaplaşmayı anla-
tan Tayfun Pirselimoğlu, “Filmde, bir vicdani problemin bugünün 
İstanbulu’nda karşımıza çıkmasının resmini ortaya koyuyorum. Bu res-
imde çok politik bir mesaj da var: İşsizlik.” diyor.

GÖSTERİME GİRECEK 
OlAN FİlMlER: 

Acht Tage von Dilber -
Dilberin Sekiz Günü

Adam und der Teufel -
Ademin Trenleri

Der Mark - Pazar

Der Punkt - Nokta

Die Drei Affen - Maymun

Die Internationale -
Beynelmilel 

Einsam - Issz Adam

Evet - Ich will!

Gottesfurcht - Takva

My Only Sunshine - 
Hayat var 

Herbst - Sonbahar 

Hilfeschre - Havar
Riza-Rıza

Soll ich es wirklich ma-
chen?-Bunu Gerçekten 
Yapmalı mıyım?

Wartezimmer - Bekleme 
Odasi

Zeiten und Winde - 
Beş Vakit
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ATİB, yönetim kurulu 
tarafından yapılan yazı-
lı açıklamada, kuruma 
ait logonun kullanılma-
sının izne bağlı olduğu 
vurgulandı. 

Özellikle reklam ve ben-
zeri amaçlarla kullanıl-
mak üzere yönetim ku-
rulundan izin alınması 
gerektiği ifade edildi.

Av r u p a  Tü r k  İ s l a m 
B i r l iğ i  (AT İ B )  t a r a -
fından yapılan yazı-
lı açıklamada, kuruma 
ait herhangi bir logo-
nun veya görsel mal-
z a m e n i n  re k l a m  ve 
benzeri basılı ürünler-
de kullanılmasını iz-
ne tabi olduğu belirtil-
di. Özellikle logonun 
reklam amaçlı hiç bir 
üründe kullanılama-
yacağını, bu logonun 
kullanılması durumun-
da ise izin alınması ge-
rektiği belirtildi.

ATİB lOGOSUNU 
İlANlARdA İzİNSİz 

KUllANMAYIN

Türkiye‘nin en büyük yazarları, 
yorumcuları, sanatçıları Linz‘in 
Kültür başkenti olması nedeniyle 

Avusturya‘ya geliyor. Linz sokakların-
da gezerken bir çok ünlü Türk‘ü kahve 
içerken görebilirsiniz. Özellikle Ahmet 
Özhan ve Burhan Öçal Linz‘de sahne 

alacak. Bunun dışında Türkiye‘yi anla-
tan bir çok sinema filmi Linz‘de göste-
rilecek.

Ayrıca bir çok yazar ve şairde Linz‘de 
bir dizi etkinliğe katılacak.

TASAVVUF Müzİğİ

Linz‘in 2009 Avrupa Kültür Başkenti 
o lması  nedeniyle  b i rçok  etkin -
lik ve konser düzenleniyor. Bu et-
kinliklerin bir çoğu Türkiye ile il-
gili.  Türkiye‘nin severek izlediği 
iki sanatçı önümüzdeki ay Linz‘de 
konser verecek. 11 Nisan akşamı 
Hafenhalle09‘da Klasik Türk Müziği 
ve Tasavvuf Müziği‘nin en önemli 
yorumcularından olan Ahmet Özhan 
sahne alacak.

TüRKİYE, lİNz’E TAşINdI
Türkiye’nin en önemli 
sanatçıları, şu gün-
lerde çeşitli etkin-
liklere katılmak için 
Avusturya‘nın linz ken-
tine geldiler. Sanatçılar 
arasında çok önemli 
isimler bulunuyor.

Şu anda Avusturya İslam 
Cemiyeti başkanlığı göre-
vini yürüten Schakfeh’nin 

sözleşmesi çoktan sona er-
miş bulunuyor, ancak cemiye-
tin tüzüğünün olmaması nede-
niyle bugüne kadar yeni seçim 
yapılamadı. Önceki tüzük tasa-
rılarına Eğitim Bakanlığı kül-
tür dairesi itiraz etmişti. Yeni 
tüzük şura meclisinin onayı-
nı bekliyor. Baghajati, Kültür 
Dairesinin onayının “sadece 
bir formalite” olduğu konusun-
da teminat verdi. 

“HİçBİR İşVEREN 
GülüP GEçEMEz”
Der Standard’da yayımla-
nan eleştirici bir yorum üze-
rine görevinden azledilen 

Feldkirch’li din dersi öğretme-
ni Aly El Ghoubashi konusun-
da Baghajati: “Onu tanıyan 
herkes çok iyi işler yaptığını bi-
lir,” dedi. Buna rağmen İslam 
Cemiyeti’ni “yerle bir ettiğini” 
de sözlerine ekleyerek, bu du-
rumda “hiçbir işverenin gülüp 
geçemeyeceğini” belirtti. 

Din dersi öğretmenleri ko-
nulu araştırmasıyla tartış-
maları başlatan İslam uzma-
nı Mouhanad Korchide, Der 

Standard ile yaptığı görüşme-
de El Ghoubashy’nin yasal 
yollara başvurmasını mem-
nunlukla karşıladığını söyle-
di. Öğretmenin görevden alın-
masının haksızlık olduğunu, 
mahkemenin de bunu onayla-
yacağını, görevden alınmayla 
ilgili olarak asıl başka merci-
den eleştiri beklediğini belir-
ten Korchide, “Asıl skandal, 
Eğitim Bakanının bu konuda 
herhangi bir açıklama yapma-
mış olmasıdır,” dedi. 

SCHAKFEH BU YAz GÖREVINdEN AYRIlACAK
Avusturya İslam Cemiyeti başkanının (IGGIÖ) bu yaz değiştirilmesi 
bekleniyor. IGGIÖ çevresinde yeni başkan seçiminin Haziran ayında 
yapılacağından söz ediliyor. IGGIÖ basın sözcüsü Carla Baghajati Der 
Standard gazetesinin sorusu üzerine: 

“Bu tarihe kadar hallet-
memizi bütün kalbimle 
diliyorum. Bu döne-
min sona erdiği bir 
gerçektir,” dedi.



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

www.yenivatan.at

Yeni
Vatan
Gazetesi

KAPİTAl YARdIMI
Firmengründungen, Gewerbescheine, 

Konzessionen für alle Branchen. 
GmgH und Neugründungen Kapital Yardımı

Tel.: 0681 105 754 62

Eleman ARANIYOR!
TEZGAHTAR ARANIYOR

Gümüş dükkanında çalışmak 
üzere BAY ve BAYAN Tezgahtar 

aranıyor. Çalışacak olan 
kişi öğrenci de olabilir

Ücretimiz dolgundur.
VİYANA VE SHOPPING

CITY SÜD ŞUBESİ İÇİN!

Tel.: 0699 12 41 90 98

dEVREN SATIlIK KEBAP PIzzA HAUS
14. Viyana‘da yakınlarında 3. Askeri Bölge, okul 

bulunan calışır durumdaki ve hazır müşterisi 
olan tam donanımlı Kebap Pizza Haus satılıktır. 
Dükkanımız eigetumdur. Ayrıca 72 metrekare ve 

8 kişilik oturma alanı bulunmaktadır. 

Tel.: 0 676 663 78 17

FOTOĞRAF MERAKI OLANLARA DUYURULUR
Türkiye’de Fotoğraf ve Fotoğrafçılık üzerine eğitim veren bir kişi
tarafından fotoğraf kursu açılmıştır. 10 yaş ile 60 yaş arasındaki 

Türk vatandaşlarına fotoğraf kursu verilecektir. Kurslar 
haftasonları verilecektir. Ücretler Avusturyalı eğitmenlerin çok 

altındadır. İlgi duyanların 0699 103 97 808 no’lu telefonu 
aramaları rica olunur.

YENİ VATAN GAzETESİ’NE REKlAM 
VERMEK İSTİYORSANIz lüTFEN 

BU NUMARAYI ARAYINIz:

TEl: 01/513 76 15
MOBIl: 0699/103 97 808

seRİ boRsA
YAYINlANMASINI ISTEdIğINIz IlANlARINIz IçIN lüTFEN: 0699 103 97 808
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Viyana- Zorunlu evlilik 
sadece uzak ülkeler-
de gerçekleşen bir olay 

değil – Avusturya’da yaşayan 
genç kızların da karşılaştık-
ları bir olgu. Orient Express 
adlı dernek, geçtiğimiz yıl 61 
zorunlu evlilik olayını ele al-
dı. Kurier Gazetesi’nin verdi-
ği habere göre Orient Express 
danışmanlarından Gül Ayşe 
Başarı, ‘’bu tür zor kullan-
manın halk arasında yaygın 
inancın aksine, dini nedenle-
re dayanmamaktadır.Aile ba-
balarıyla yapılması gereken 
önleyici çalışmaların eksikli-
ği bir sorundur. Avusturya’da 
zorla evlilik kurbanlarını ba-
rındırma olanaklarının bu-
lunmaması yanlıştır. Bu  evler 
olmayınca yeterli koruma ön-
lemlerinin olmuyor’ dedi. 

Orient Express derneğinin, 
2008 yılında zorla evlendirilen 
yaşları 14 ile 23 arasında olan 
61 genç kadına yardım ettiği 
öğrenildi. Danışman Gül Ayşe 
Başarı, bu kadınların ve aile-
lerinin Türkiye, Afganistan, 

P a k i s t a n ,  H i n d i s t a n , 
Arnavutluk ve Yunanistan kö-
kenli olduklarını açıkladı. Son 
zamanlarda Çeçenistan köken-
li kurbanlarının sayısının arttı-
ğını da sözlerine ekledi.  

zORlA EVlİlİK MüSlüMANlIğA 
dAYANMIYOR

Danışman Başarı, zorunlu ev-
liliğin kesinlikle dini neden-
lere ve hatta Müslümanlığa 
dayanmadığından emin oldu-
ğunu ifade ettikten sonra „Bu 
sorun, Katolik Roman aileler-
de de görülüyor. Budist aileler-
den gelen kurbanlar da bulu-
nuyor“ dedi. Özellikle göçmen 
kökenli kişilerin sorunlarıyla 
ilgilenen Orient Express der-
neği sekiz yıl önce kurulmuş. O 
zamandan beri başvuranların 
sayısı sürekli artış gösteriyor. 
Danışman Başarı, bu durumu 
özellikle güçlenen bilinçlen-
meye bağlıyor ve sözlerine şöy-
le devam ediyor, “İlk yıllarda 
zorunlu evliliğe karşı gelme-
miz oldukça zordu. Sorun tam 
olarak bilinmiyordu ve devlet 

daireleri tarafından da kabul 
edilmiyordu. Geçen süre için-
de anne ve genç kızlarla semi-
nerlerde ve okullarda başarı-
nı önleme çalışmaları yapıldı. 
Böylece genç kızların sorunla-
rını bize açma cesareti göster-
melerini sağlamış oldu.”

BABAlARlA İlGİlİ MERCİ YOK

Danışman Başarı’nın görüşü-
ne göre, babalarla yapılma-
sı gereken önleyici çalışmalar 
henüz yeterli düzeye ulaşa-
mamış bulunuyor.  Babaları 
aydınlatacak dernek ve kuru-
luşlar bulunmuyor. “Bu ay-
dınlatmayı camilerde yapma 
önerileri de sonuç veremez, 
çünkü bu dini nedenlere da-
yanan bir sorun değil,“ di-
yen  Başarı, “Ayrıca özel 
olarak zorunlu evlilik kurban-
larını barındırma olanakları-
nın da bulunmadığını’ belirt-
ti.  Danışman, eleştirilerini: 
„Erişkin olmayanlar kriz mer-
kezine gidiyor, ama adres bi-
lindiği için aileleri tarafından 
bulunabiliyorlar,” sözleriy-

le dile getirmesi dikkat çek-
ti. Derneğin çalışmaları, artık 
gençlik bürosu ve dışişleri ba-
kanlığı tarafından da kuvvetle 
destekleniyor. “Zorla evlendi-
rilen genç kızların çoğu, ev-
lendikten sonra ailelerin va-
tanında (mesela Türkiye’de) 
kapalı tutuluyor,” diyen da-
nışman Başarı aileleri çocuk-
larını zorla kimse ile evlendir-
memesi konusunda özellikle 
uyarıyor. Dernek, geçtiğimiz 
yıl içinde Türkiye, Mısır, 
Bangladeş ve Rusya’dan birer 
genç kızı Avusturya’ya geri ge-
tirmiş. Şu sıralarda, Pakistan 
asıllı ve yedi aydır orada “ki-
lit altında tutulan” on dokuz 
yaşındaki Müslüman asıl-
lı Avusturyalı bir genç kı-
zı kurtarmaya çalışıyorlar. 
Danışman  Başarı: „Genç kız 
telefonda: ‚Evlenmeyi kabul 
etmezsem beni öldürecekler‘ 
diyor – böyle durumlarda in-
san kendini çok güçsüz hisse-
diyor,“ diyor. Dernek. dışişleri 
bakanlığının yardımıyla genç 
kızı kısa sürede Avusturya’ya 
getirebilmeyi umuyor. 

zorla evlilik Avusturya’da hala büyük sorun

Avusturya’da da zorunlu evlilik yapılı-
yor. Orient Express adlı dernek yetersiz 
bilgilendirmeyi ve bu duruma düşenle-

re  gereken barındırma olanaklarının 
bulunmamasını eleştiriyor. 





�� HABER Yeni VATAN
MART 2009 SAYI 99

İstanbul- Almanya‘daki 
Deniz Feneri‘ne bağışları-
nın yanlış yerlerde kullanıl-

dığını öğrenince dava açmaya 
hazırlanan mağdurların bir bö-
lümü vazgeçmeye başladı.
 
TOPlU dAVA AçACAKTI
HABERTÜRK‘ün haberine göre, 
Deniz Feneri derneğine  yıllarca 
para yardımı yapan gurbetçiler, 
Almanya‘daki dava ile paraları-
nın fakirlere yardım yerine der-
nek yöneticilerinin açtıkları 
şirketlere, özel işlere, gemi alı-
mına kullanıldığı iddiasını öğ-
renince avukatlara koşmuş-
tu. İşte bu gurbetçilerden 180‘i 
“Biz hocalara danıştık; ‘Siz sa-
daka vermişsiniz ve sadaka-
nız da kabul olmuştur. Önemli 
olan sizin niyetinizdir Dava 
açıp da bir sürü masraf yap-
mayın’ öğüdü verdiler. Bu yüz-
den biz vazgeçtik dava açmıyo-
ruz” dediler. 200 mağdur adına 
toplu dava açmaya hazırlanan 
Offenbach barosu avukatların-
dan Sabahat Gürbüz, bu neden-
le toplu davadan vazgeçtikleri-
ni belirtti. Avukat Gürbüz, “Bir 
anda 180 müvekkilimi kaybet-
tim. Toplu dava açmaya hazır-
lanıyorduk. 20 müvekkilime 
de üzülerek davadan vazgeç-
tiğimi bildirdim. Hoca fetva-
sı Fenerciler‘i yüklü bir alacak 
davasından kurtardı“ iddiasın-
dan bulundu.

27 BİN BAğIşçIdAN 
SAdECE 2360‘I BAşVURdU
Öte yandan, Deniz Feneri 
e.V.‘yi devraldıktan sonra he-
saplarını inceleyen Bernsau 
& Lautenbach Hukuk Bürosu, 
derneğin 5 yılda 27 bin bağışçı-
dan 42 milyon Avro topladığını 
belirlemişti. Bağışçılara çağrı-
da bulunan kayyum, banka 
havalesi ya da makbuzla bağış 
yapanların başvurabileceğini 
duyurdu, ancak yaklaşık 27 bin 
mağdurdan sadece 2 bin 360‘ı 
başvurup parasını istedi.

“dOlANdIRIldINIz 
AMA SEVAPTIR!”

Almanya‘daki 
Deniz Feneri’ne 
yaptıkları 
bağışları geri 
almak için 
başvuran 200 
gurbetçiden 
180’i ‚ “hoca 
fetvasıyla” da-
vadan vazgeçti. 
İmamların 
dava açmaya 
hazırlanan 
mağdurlara 
“Siz sadaka 
vermişsiniz, bu 
kabul olmuştur” 
fetvası, 
Fenerciler’i 
yüklü bir alacak 
davasından 
kurtardı.

Feldkirch/Viyana – Üstlerine 
karşı başkaldıran öğretmenle-
rin sayısı son günlerde giderek 
artıyor. Eğitim Bakanı Claudia 
Schmied bu öğretmenlerin 
hepsini kapının önüne koya-
cak olsa, okullar boş kalırdı.

Avusturya İslam Cemiyeti 
Başkanı Anas Schakfeh’in 
hassas davranması gerekmi-
yor. Schakfeh, sorumlusu ol-
duğu İslam din dersi öğret-
menlerinden birinin görevine 
son vermişti. Schakfeh, iki 
hafta önce Vorarlberg’li öğ-
retmen Aly El Ghoubashy’nin 
“Der Standard” gazetesinin 
“Başkalarının görüşleri” sütu-
nunda yayımlanan sert eleşti-
rileri nedeniyle öğretmenin gö-
revine son verdi. Feldkirch’de 
çalıştığı lisede artık sadece 
resim ve elişleri öğretmenli-
ği yapan El Ghoubashy şim-
di mahkeme önünde, İslam 
temsilciliği ve cemiyetin baş-
kanına karşı hakkını savuna-
cak: Öğretmen, sadece ana-
yasal hakkı olan serbest ifade 
özgürlüğünden yararlandığını 

ve bu nedenle görevden alın-
masının haksız olduğunu ile-
ri sürüyor. 

El  Ghoubashy mahkeme 
önünde bir başka amacına 
da erişmek istiyor: Devletin, 
keyfi davranışlara dayanma-
yan iç yapılanmayı sağlamak 
üzere bir danışman aracılığıy-
la İslam Cemiyeti’nin kontro-
lünü geçici olarak ele alma-
sını talep ediyor. Öğretmen, 
İslam cemiyetinin bir tür par-
lamentosu olan şura mecli-
sinin üyesi sıfatıyla kuruluş 
içi tartışma başlatmak arzu-
sundaydı. Ancak başkan Fuat 
Sanac, özel oturum talebi-
ni usul nedenlerine dayana-
rak reddeti ve bildirisinde El 
Ghoubashy’yi suçladı: “Bu 
eleştiri değil, kötülemeydi.” 
El Ghoubashy’nin kuşkularını 
açıkladığı İslam Cemiyeti yö-
neticilerinin güvenilirliği ko-
nusunda da: “İtimat subjektif 
bir kavramdır” sözlerine yer 
veriliyor. Öğretmenin tepki-
si ise “Schakfeh diktatör rolü 
oynuyor.” yorumu oldu.

dİN ÖğRETMENİ
YARGIYA GİdİYOR

Schakfeh tarafından görevden alınan din 
dersi öğretmeni mahkemeye başvurdu. 
Asi öğretmen İslam Cemiyeti’nde devlet 
danışmanı istiyor.
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Ruhani Meclis, İstanbul 
Patrikliğinin en üst dü-
zeydeki yönetim kuru-

mudur; piskoposların atanması 
da bu mecliste yapılır.  Evrensel 
Patriklik, yedi yıl önce, Ruhani 
Meclisin sürekli üyelerin yarı-
sının Türkiye dışındaki pisko-
posluk alanlarından gelmesine 
karar  vermişti.  Bu prensip kara-
rına karşı Türk savcılıklarına şi-
kayet başvurularının yapıldığı, 
ancak resmi makamların bugü-
ne kadar herhangi bir girişimde 
bulunmadığı bildirildi. Ankara 
resmi makamları Evrensel 
Patrikhaneyi sadece Türkiye’de 
yaşayan Ortodoksların ruhani 
lideri olarak kabul ediyor (eski-
den Hatay sancağı olarak bili-
nen yöre istisna kabul ediliyor)  
ve bu görüşünü Lozan Barış 
Antlaşması’na bağlıyor (1923). 

Türkiye, Patrikhanenin “ökume-
nik”, yani evrensel karakterini 
kabul etmiyor. Bu durum, kısa 
süre önce Dışişleri Bakanlığının 
Parlamentoya sunduğu dini 
azınlıklar konusundaki rapor-
da da kesinlikle belirtilmişti.  
Ancak, Ankara’nın, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne girme olasılığı-
nı göz önüne alarak, 1914’ten ön-
ce Osmanlı İmparatorluğunda 
geçerli olan durumu yeniden 
sağlayabilmesi için  Evrensel 
Patrikhane ile ilgili bütün kı-
sıtlamaları kısa sürede kal-
dırması gerekiyor.  Metropolit 
Staikos, Ruhani Meclis’teki gö-
revleri nedeniyle ayda yaklaşık 
on beş günü İstanbul’da geçi-
recek. Staikos, “Kathpress” ile 
yaptığı görüşmede, bu nedenle 
Avusturya’daki sorumlulukları-
nı asgariye indirmesi gerekece-
ğini belirtti. 
(Kaynak: Kathpress) 

YENİ VATAN GAzETESİ’NE REKlAM 
VERMEK İSTİYORSANIz lüTFEN 

BU NUMARAYI ARAYINIz:

TEl: 01/513 76 15
MOBIl: 0699/103 97 808

AVUSTURYAlI METROPOlİT 
STAIKOS İSTANBUl’dAKİ RUHANİ 

MEClİSİN üYESİ OlUYOR
Viyana-İstanbul Viyana Katolik Kilisesi Haber Ajansı Katipress’in verdiği 
bilgiye göre, Viyana Yunan-Ortodoks Metropoliti Michael Staikos bir yıl süreyle 
İstanbul Evrensel Patrikliğinin Ruhani Meclisinde devamlı üye olarak görev 
alıyor. Staikos, kilise yönetimindeki bu göreve 1 Mart tarihinde başladı.  Avrupa 
Yunan-Ortodoks Kiliseleri temsilcisi olarak meclis üyeliğine atanan Staikos’un 
görev süresi 29 Şubat 2010 günü sona erecek. 






