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SAG´S MULTI Konuﬂma yar›ﬂmas› finale do¤ru yol al›yor

V

erein Wirtschaft für Integration’un organize etti¤i Sag’s
Multi konuﬂma yar›ﬂmas›n›n Mart ay›nda finali yap›lacak.
Finale kalan gençler kat›l›mc›lar birinci olmay› ve ödülerini almay› sab›rs›zl›kla bekliyor. Bu bekleyen gençlerden biriside
Mustafa Erkuﬂ, Viyana’ya yak›n Ebergassing’den günlük bir saatlik yollu çekerek 10. Viyana’daki Phönix RG lisesinde e¤itim
görüyor. Okulda ikinci senesi olan 16 yaﬂ›ndak› Mustafa´n›n heyecan›n› hisetmemek mümkün de¤il. Okulundan toplam 6 kat›l›mc›dan finale kalmay› baﬂaran tek genç. Mustafa finale kalman›n sevincini bizimle paylaﬂarak sorular›m›za olgunca cevap verdi.
Aktüel: Sag´s Multi konuﬂma yar›ﬂmas›ndan nas›l haberin oldu ve seni bu yar›ﬂmaya kat›lmaya motive eden neydi?
Mustafa: Almanca ögretmenim bu yar›ﬂmadan bahseti ve bana
dedi ki: “senin konuﬂma yetene¤in çok iyi bence dene” dedi. Böyle motive olarak baﬂlad›m ama as›l ilk kez haz›rlam›ﬂ oldu¤um ﬁiiri herkezin önünde okuduktan sonra çok hoﬂuma gitti ve bir kat
daha motive oldum.
Aktüel: Heycan durumun nas›ld›?
Mustafa: Önce baya heycanl›yd›m, heleki sahneye ç›kmadan
fakat ç›kt›ktan sonra haycan›m gitti, ﬂimdi baya bi al›ﬂt›m ve hiç
çekinmiyorum herkezin önünde konuﬂmaktan.
Aktüel: Finale kadar baya bir aﬂamadan geçtiniz, bu zamana
kadar bu yar›ﬂmada seni duyguland›ran durum neydi?
Mustafa: Fark› kültürlerin, ordaki gençlerin memleketindeki
hikayelerini dinlereyerek onlar›n hisediklerini veya yaﬂad›klar›n›
hissettim. ﬁimdi baz› durumlar› daha iyi anl›yorum.
Aktüel: Peki Avusturya da yaﬂayan farkl› kültürler hakk›nda
ne düﬂünüyorsun, hep beraber bir yaﬂam sürdürmek senin için
nas›l? Entegrasyon sence nas›l?
Mustafa: Sag´s Multi konuﬂma yar›ﬂmas› gibi faliyetler olduktan sonra bence insanlar bir araya gelerek birbirimizi tan›ma imkan›m›z oluyor ve yabanc›larada ﬂans veriliyor.
Aktüel: Senin çevren nas›l? Yani kar›ﬂ›k kültürlerdenmi?
Mustafa: Hemen hemen burda yaﬂayan tüm de¤iﬂik toplumlardan arkadaﬂlar›m var ve hepsiylede çok iyi anlaﬂ›yorum yani
hiç sorun yaﬂamad›m.
Aktüel: Avustury da ne de¤iﬂmesini isterdin, de¤iﬂmesi gereken bir konu varm› sence?
Mustafa: Evet asl›nda baya bir ﬂeyin de¤iﬂmesi gerekiyor, fakat en önemlisi Avusturya da yaﬂayan yabanc›lar›nda Avusturyan›n bir parças› oldu¤unu kabulenmesi gerekiyor, farkl› olmad›¤›m›z› ve onlardan birisi oldu¤umuzu art›k görmeleri gerek.
Tabiki bu yabanc›lar içinde geçerli bizde Avusturyan›n bir parcas› oldu¤umuzu göstermemiz laz›m.
Aktüel: Avusuturyan›n gençlerine ne demek istiyorsun? Birde tabiki Türk gençlerinede ne demek isterdin?
Mustafa: Bu tür yar›ﬂmalara kesinlikle kat›lmalar›n› tavsiye

Solbaﬂta Mustafa Erkuﬂ ve abisi Harun ile beraber.
ederim, gençleri dinleyen kiﬂilerin önünde veya okulda utanmadan konuﬂmalar›n› ön plana ç›kmalar›n› isterdim, ilk baﬂta zor da
olsa yada utansakta baﬂlad›ktan sonra öz güvene sahib oluyoruz
ve çok ﬂey ö¤reniyoruz, buda gelece¤imiz için çok önemli.
Röportaj: Eda Ünal
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