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Prof. Mag. Alexander Zabini´nin yaptığı takdim konuşmasından 

 

 

Tören protokolü uyarınca, sizlere Superior ve Okul Müdürü Hofrat Mag. Franz Kangler´i 

takdim etmek istiyorum: 27.5.1950 tarihinde Graz´ta doğdu. 1968´de Graz-Pestalozzi 

Lisesi´ni bitirdikten sonra, ailesini şaşırtan bir kararla Katolik Lazarist Cemaatine katıldı. 

Daha ilk senesinde, Cemaat Başkanı tarafından İstanbul´daki St. Georg Avusturya Lisesi´nde 

çalışmayı isteyip istemediği sorulduğunda verdiği “evet” cevabı üzerine, Graz 

Üniversitesi´nde Katolik Dini ve İngiliz Filolojisi okumaya başlayarak, eğitimini öğretmen 

olarak tamamladı. 30.6.1974 tarihinde Piskopos Johann Weber tarafından rahipliğe kabul 

edildi. 1977 yılında İstanbul´a gelerek İngilizce ve Latince öğretmenliğine başladı. 1983 

yılında ise, St. Georg Avusturya Lisesi´nin yönetimini HR Mag. Ernest Raidl´dan devraldı. 

 

Bu görevde selefinin yolundan giderek, bir yandan St. Georg Avusturya Lisesi´nin önemini 

gerek Türk gerekse Avusturya kamuoyu ve iş dünyasına anlatırken, diğer yandan da iki kültür 

ve din arasında köprüler kurulması için çalışmalarını sürdürdü. Kendisi, Türkiye´deki siyasi 

ve dini gelişmeler hakkındaki derin bilgisi nedeniyle, bu konularda konuşma yapmak üzere 

pek çok davet almaktadır. 

Eğitimde farklı deneyimlere her zaman açık olması, kendisine emanet edilen öğrencilere en 

iyi eğitimi sunmak istemesi ve elektronik medyanın gelecekteki önemini çok önceden 

görmüş olması sayesinde, bugün okulumuz bilgisayar sistemleri ve teknik altyapı açısından 

çoğu okulu kıskandıracak bir donanıma sahiptir. 

HR Kangler 1994 yılında Avusturya Lazarist Cemaati Başkanlığına seçilmiş ve bu görevi 2003 

yılına dek sürdürmüştür. Kilise için üstün çalışmalarından dolayı, 1996 yılında Piskopos 

Weber tarafından Konsistorialrat olarak atanmıştır.  

1995 yılında okulun kız ve erkek liseleri birleştirilerek tek bir yönetim altında toplanmış, 

binalarda da büyük değişiklikler gerektiren bu birleşme sonrasında ise okulumuz yepyeni ve 

sıcak bir çehre kazanmıştır. 

 

Sosyal dayanışmaya yönelik çalışmalara büyük önem veren HR Kangler´in desteklediği pek 

çok hayır işi arasında, artık gelenekselleşen ve geliri Caritas, Hastane, Çocuk Köyleri, Sokak 

Çocukları Projesi gibi hayır işlerine ayrılan Paskalya Kermesini özellikle vurgulamak isterim. 

Fener Rum Patriği Bartolomeus ile olan yakın ilişkisi ile HR Kangler, Doğu Kiliselerinin 

temsilcileri tarafından da çok takdir edilen bir kişi olarak öne çıkmaktadır. 

Düzenli olarak yayınladığı cemaat dergisi St. Georgsblatt, dinlerin birbirine yakınlaşmasını ve 

birbirini anlamasını öngören Pro Oriente görüşünün sürdürülmesine katkıda bulunmaktadır.  

Gerek Avusturya gerekse Türkiye´nin kültür, politika, ekonomi ve kilise çevrelerinin ileri 

gelen temsilcilerinin sık sık okulumuzu ziyaret ediyor olmaları, St. Georg Avusturya Lisesi´ne 

gösterilen ilginin kanıtıdır - Sayın Bakan Dr. Schmied´in bir yıl içinde ikinci kez gelmesi gibi, 

geçtiğimiz yıllarda Avusturya Cumhurbaşkanları Dr. Waldheim, Dr. Klestil ve Dr. Fischer ile 

Kardinal König ve Kardinal Schönborn´un gelişlerini, özellikle gurur duyduğumuz ziyaretler 

olarak belirtmek isteriz. 

 



Aldığı ödül/nişanlar: 

1996 : Konsistorialrat (Piskopos Johann Weber tarafından) 

2000:  Hofrat (Avusturya Cumhurbaşkanı tarafından verilen mesleki ünvan) 

2002:  Steiermark Eyaleti Büyük Onur Nişanı 

 

Sevgili Franz! 

 

Bu söylediklerim, protokolün öngördüğü resmi bölümdü ! 

 

Tabii ki seninle ilgili anlatılacak daha çok şey var. Ama çok sevdiğin ve geçenlerde tekrar 

andığın Karl Rahner´in dediği gibi: 10 kelimeyle söylenebilecek bir şeyi 20 kelimeyle 

söyleyen birisinden her türlü kötülük beklenir”. O yüzden, bu büyük ödülü almana bizlerin 

neden böylesine sevindiğimizi kısaca özetleyeyim:  

 

 Bu 27 yılda sadece mükemmel, bilgili ve yardımsever bir müdür değil, aynı zamanda 

çok sevdiğimiz bir meslektaşımız oldun. 

 Cömert misafirperverliğin ise zaten dillere destan. 

 Köprü kurmaktan bahsetmekle kalmadın, bu ülkeye olan sevginle kendin köprü 

oldun! 

 

 

 


