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Kurz, FPÖ’ye daha ne kadar
katlanacak?
kaya@haberjournal.at

Ülkede hükümeti oluşturan koalisyonun 
aşırı sağcı kanadına mensup çok sayıda 
siyasi ismin, ırkçı ve yabancı düşmanı 
söylem ve eylemlerinin yanı sıra, Neona-
zi, ırkçı Kimlikçiler Hareketi ile iç içe gi-
ren ilişkileri, Başbakan Sebastian Kurz’u 
rahatsız etse de Başbakanın yakın gele-
cekteki hedefleri uğruna koalisyonu bir 
müddet daha sürdüreceği düşünülüyor.

İktidar partisi olma ciddiyetinden uzak 
FPÖ’nün münferit olaylar olarak adlan-
dırdığı ve her gün bir yenisinin eklendiği 
ırkçı ve yabancı düşmanı çıkışları karşı-
sında kısmen de olsa tepki ortaya koyan 
Kurz’un miadını doldurmak üzere olan 
koalisyonu ne zaman sonlandıracağı me-
rakla bekleniyor.

Özellikle FPÖ’lü bir belediye başkan yar-
dımcısının mültecileri fareye benzettiği 
şiirin ardından düzenlenen basın toplan-
tısında bir çok gazetecinin FPÖ’ye daha 
ne kadar tahammül edeceği yönündeki 
sorulara, “koalisyon ortağım ile hiçbir 
sorunumuz yok, her şey yolunda gidiyor 
gibi açıklamalarda bulunmayan Kurz’un” 
Strache ve ekibinden memnun olmadığı 
yorumlarına yol açtı.

Bu ayın sonunda düzenlenecek Avrupa 
Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde 
bir yandan aşırı sağın savunduğu dü-
şünceleri dillendiren Kurz’un öte yandan 
Avrupa’nın geleceğinin aşırı sağ veya 
aşırı sol oluşumlardan ziyade merkezde 
bulunan Avrupa Halk Partisinin şekillen-
direceğini ileri sürmesi, popülist söyle-
min sınırlarını zorlayıcı bir tutum olarak 
yorumlanıyor.

K A D D A F I  K A Y A
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AP seçimlerinde 
elde edeceği ciddi 
bir başarı ve 
AB’nin kurumsal 
yapısına ilişkin 
sert eleştirilerle 
yelkenini 
doldurmayı 
hedefleyen Kurz’un 
seçim başarısı 
ve popülist 
söylemler ışığında 
mevcut hükümeti 
sonlandırarak, 
yeni bir seçime 
gitmesi olası bir 
ihtimal olarak 
değerlendirilebilir.

Seçimler öncesi hükümetteki ÖVP ve 
FPÖ’nün liste başı adaylarının karşılıklı 
suçlamaya dayanan seçim propaganda-
ları AP seçimleri sonrası dışarıya hissetti-
rilmek istenmeyen hükümetteki çatlağı-
nın daha da derinleşerek gözle görülür 
bir hal alacağı değerlendirmesi yapılır-
ken,  Kurz’un bu seçimlerde hem partisi-
nin aktüel durumunu hem de koalisyon 
ortağının güç kaybedip etmediğini gö-
rerek hareket edeceğini düşünüyorum.

AP seçimlerinde elde edeceği ciddi bir 
başarı ve AB’nin kurumsal yapısına iliş-
kin sert eleştirilerle yelkenini doldur-
mayı hedefleyen Kurz’un seçim başarısı 
ve popülist söylemler ışığında mevcut 
hükümeti sonlandırarak, yeni bir seçime 
gitmesi olası bir ihtimal olarak değer-
lendirilebilir.

Özellikle ÖVP’den aşırı sağcı partiye 
kayan yüzde 10’a yakın seçmeni tekrar 
partisine kazandırmayı hedefleyen Kurz, 
6 milyonun üzerindeki “Avusturyalı seç-
mene aşırı sağcı FPÖ’ye gerek yok gere-
kirse ben onların yerini dolduruyorum” 
mesajını vermeye çalışacak.

Tek başına iktidara gelmeyi hedefleyen 
genç Başbakan, soğuk kanlı, planlı ve 
programlı bir şekilde amacına ulaşmak 
için sabırlı bir şekilde yürüyüşünü sür-
dürüyor.

Tüm bu gelişmelerin ışığında, popülist 
söylemlerin Avusturya’daki göçmen-
lerin üzerinde oluşturacağı toplumsal 
baskıyı da “bekleyip göreceğiz” şek-
linde ifade etmek son derece üzücü...
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Avusturya başta 
olmak üzere 

Avrupa’da son 
yıllarda siyaseti 

etkisi altına 
alan aşırı sağcı, 

sağ popülist 
ve milliyetçi 

söylem, Sosyal 
Demokrat ya 

da özgürlükçü 
liberal siyasi 

isimleri de 
olumsuz 
etkiliyor.

ANALİZ

Avrupa Birliği (AB) Temel 
Haklar Ajansı (FRA), 

Avusturya’da ırkçılık karşıtı 
çalışmalar yürüten ZARA si-
vil toplum örgütü ya da Do-
kustelle gibi Müslümanlara 
yönelik ırkçı saldırıları kayıt 
altına alan kurumların son 
yıllara yönelik yayımladığı 
raporlar, Avrupa’da yaşayan 
Müslümanlar için alarm si-
renlerinin çoktan çalmaya 
başladığı haberi veriyor.

Günlük ırkçı saldırıların 
normalleşmeye başladığı Av-
rupa’da din, etnik köken ya 
da ten rengi nedeniyle kimi 
zaman sistemli çoğu zaman 
ise bireysel saldırılara maruz 
kalan yabancı ve Müslüman-
ların haklarını savunma adı-
na neredeyse hiçbir siyasinin 
sesini yükseltmemesi dikkati 
çekiyor.

Avrupa’da siyasiler Müslümanlar
hakkında olumlu konuşmaktan çekiniyor

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at

- AŞIRI SAĞ KORKUSU MÜS-
LÜMANLARI SAVUNMAYA 
ENGEL OLUYOR!
Yeni Zelenda’da 50’nin üze-
rinde Müslümanın Cuma 
namazı esnasında hunharca 
katledilmesi karşısında güçlü 
bir tepki ortaya koyamayan 
sözde demokrat siyasilerin, 
Müslümanlara yönelik savu-
nucu ya da olumlu ifadeler 
kullanmaları durumunda aşı-
rı sağın hışmına uğramaktan 
korktukları düşüncesi akıllara 
geliyor.

DEAŞ, EL Kaide gibi terör 
oluşumlarından dünyanın geri 
kalanından daha çok olumsuz 
etkilenen Müslümanlar, her 
fırsatta terörün dini, dili, kim-
liği olmadığını dillendiren si-
yasilerin sıradan Müslüman-
la terörist arasındaki ayrımı 
yapmamasından ciddi oranda 
mağduriyet yaşıyor.

-MÜSLÜMANLAR
AVRUPA’DA OLAĞAN SUÇ-
LU OLARAK GÖRÜLÜYOR
Aşırı sağcı, sağ popülist si-

yasiler tarafından Avrupa’da 
yaşayan Müslümanların ola-
ğan suçlu olarak gösterilmesi, 
yaşadıkları toplumları menfi 
yönde etkilerken,  her fırsat-
ta terörün her türüne karşı 
çıkan Müslümanlar, dini öz-
gürlükleri başta olmak üzere, 
siyasi ve sosyal baskılarla kar-
şı karşıya kalmak durumunda 
kalıyor.

Çeşitli bahaneler ileri sürü-
lerek oruç, başörtüsü ve kur-
ban gibi İslam dinin temel 
unsurları üzerine kötüleyici 
haberler yapan Avrupa basını, 
İslam dininin temel ögelerini 
tartışmaya açmak suretiyle 
Müslümanların dini özgür-
lüklerinin kısıtlanmasına ze-
min oluşturuyor.

Müslümanların çocuklarına 
İslam dinine ait öğretileri ver-
melerinden rahatsızlık duyan 
kimi siyasiler, Hristiyan ve Ya-
hudi dini mensuplarının din 
özgürlüklerini savunduklarını 
ileri sürerek, iki yüzlü bir tu-
tum sergiliyor.
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Korku politikasıyla
geçiniyor

Buna göre Strache’nin Fa-
cebook hesabını yaklaşık 

800.000 takipçisi bulunuyor. 
Aynı zamanda Memur ve Spor-
dan Sorumlu Bakan olan Stra-
che’nin bu konularla ilgili her-
hangi bir paylaşımı görülmüyor. 
Altı aylık dönemde, günlük 3,5 
paylaşım ortalamasıyla toplam 
672 paylaşım yayınlayan FPÖ 
genel başkanı, 269 paylaşımın-
da sığınmacılar ve göç konusunu 
işliyor. Bu yüksek hıza rağmen 
paylaşımlarda hayati meselelere 
değinilmiyor.

Takipçi etkileşimlerine bakıl-
dığında, başkalarınca paylaşılan 
gönderilerin %68’i ve tepki alan 
gönderilerin %58’i göç konusu-
nu ele alıyor. Strache’nin özel-
likle beğeni toplayan gönderile-
ri ise güvenlik ve yargı üzerine. 
Genel anlamda güvenlik politi-
kası Strache’nin en sevdiği ikinci 
konu.

Strache’nin paylaşımlarında 
dış politika (%72,4) ve sosyal 
sistem (%56,4) konularını da 

ağırlıklı olarak yabancılar ve göç-
menlere odaklı şekilde ele aldığı 
dikkat çekiyor. FPÖ genel baş-
kanının, BM Göç Sözleşmesi’ni 
reddetme gibi dış politik öneri-
lerinin “Kimlikçiler” hareketiyle 
büyük benzerlikler göstermesi 
ise dikkatleri çeken diğer bir hu-
sus.

Strache’nin dünyasında yük-
selen kiralar, düşük emeklilik 
maaşları ve düşük istihdam gibi 
gerçek meseleler yer almıyor. 
Böylece altı aylık süreçte işsizlik 
konusunda sadece bir, emeklilik 
maaşları konusunda iki paylaşım 
yayınladı. Yükselen kiralar ile il-
giliyse tek bir söz etmedi.

Pühringer, yaptığı genel değer-
lendirmede Strache’nin, top-
lumun sahip olduğu sosyal so-
runları çözmek yerine komplo 
teorileri ve hayali tehdit senar-
yoları ile halkın dikkatini gerçek 
sorunlardan göçmenlere kaydır-
maya çalıştığını kaydetti.

Kontrast.at adına Şansölye Yardımcısı ve FPÖ 
Genel Başkanı H. C. Strache’nin Facebook hesabını 
altı ay boyunca takip ederek analizini çıkaran Marco 
Pühringer, aşırı sağcı siyasetçinin paylaşımlarında her 
şeyin göçmenler konusu etrafında döndüğünü, işsizlik 
ve kiralar gibi konuların ele alınmadığını açıkladı.

GÜNDEM
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-MÜSLÜMANLARIN 
HAKLARINI SAVUNANLAR 
LINÇ EDILIYOR
Geçmişte Avusturya Cum-
hurbaşkanı Alexander Van 
der Bellen’in başörtülü kadın-
lar hakkında söylediği olumlu 
ifadelerin başta hükümette 
yer alan aşırı sağcı parti men-
supları ve medyanın özenle 
parlatarak “sanatçı ya da uz-
man” kisvesine büründürdüğü 
kişiler tarafından linç edilme-
si, oy kaygısı güden siyasilerin 
daha ürkek tutumlar sergile-
mesine neden oluyor.

Avusturya’da aşırı sağ koa-
lisyonun her açıklamasına ya 
da politikasına ağır eleştiriler 
getiren muhalefet partilerinin 
Müslümanların yaşadığı zor-
luklar karşısında daha cesur 
açıklamalardan kaçınmaları, 
kendi tabanlarını da etkisi al-
tına alan aşırı sağ söylem kar-
şısında etkisiz olduklarının en 
belirgin göstergesi olarak de-
ğerlendiriliyor.

-MÜSLÜMANLARI SAVUNA-
MAYANLAR KENDI DEĞER-
LERIYLE ÇELIŞIYOR

İnsan hakları, AB değerleri 
gibi temel unsurları göz ardı 
eden, Nazi ve faşizm dönem-
lerinde yaşanan olumsuzluk-
ları unutmuş gibi görünen 
siyasilerin bir virüs gibi yaşa-
mın her alanına sızan Müslü-
man karşıtı ırkçılık karşısında 
suspus kesilmeleri, Müslüman 
toplulukların Avrupa’daki de-
ğerinin daha iyi anlaşılması 
açısından önem arz ediyor.
  Bir barış projesi olduğu söy-
lenen AB’nin yılmaz savu-
nucuları olarak arzı endam 
eden siyasilerin son 70 yılda 
elde edilen kazanımları hiçe 
sayma pahasına, çeşitli baskı-
lara maruz kalan bir azınlığın 

haklarını savunmak yerine oy 
kaybetmemek için aşırı sağ 
karşısında din ve vicdan öz-
gürlüğü, birlikte yaşam, hoş-
görü gibi AB’nin dinamikle-
rini oluşturan insani değerleri 
savunmakta yetersiz kalma-
ları, başta Avrupalılar olmak 
üzere bütün insanlığa zarar 
veriyor.

Batı dünyasında son 5 yıllık 
zaman zarfından önlenemez 
bir şekilde yükselişini sürdü-
ren aşırı sağcı, sağ popülist 
söylem, geçmişte dünyayı ka-
ranlıklara sürükleyen bazı dö-
nemleri hatırlatıyor.

-TARIHIN KARANLIK
DÜŞÜNCELERI YENIDEN 
HORTLUYOR
Tarih çukurunun derinlikle-
rinde kaybolduğu düşünülen 
kimi ırkçı ve nefret içerikli dü-
şüncelerin yeniden canlanıyor 
olması, bu olumsuz trendin 
ilelebet süreceği düşüncesine 
insanları inandırsa da, geç-
mişte yaşanan insanlık adına 
utanç sayılacak çok daha kötü 
zamanların geride kaldığı, her 
türlü özgürlüğü ve temel de-
ğerleri savunan düşüncelerin 
dünyaya yeniden hakim oldu-
ğu hakikati unutulmamalıdır. 

Bu nedenle Sosyal De-
mokrat, özgürlükçü liberal 
demokrasiyi savunan siyasi 
isimlerin bugün ki silik yak-
laşımları, yarın daha sert bir 
şekilde eleştirilerek kınana-
caktır.

İnsanlığın ortak değerlerini 
savunduğunu iddia eden Av-
rupalı siyasiler, küçük men-
faatler, parti içi çekişmeler 
nedeniyle atmaları gereken 
insani adımlarda tereddüt 
etmeleri, göçmen ve yabancı 
iş gücüne muhtaç olan Avru-
pa’nın birlikte yaşam geleceği-
ni kökünden zedeliyor.
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Avusturya Başbakanı Se-
bastian Kurz, yaklaşan 

Avrupa Parlamentosu (AP) 
seçimleri öncesi Avrupa Birli-
ğinin yapısal değişime ihtiyaç 
duyduğunu savunarak “İn-
sanları yeniden Avrupa için 
heveslendirmek istiyorsak 
Brüksel’deki vesayeti sonlan-
dırmalıyız.” dedi. 

Bu ayın sonunda yapılacak 
AP seçimleri öncesi birliğin 
kurumları başta olmak üzere 
AB’nin Anayasası olarak ka-
bul edilen Lizbon Anlaşma-
sı’nın yenilenmesi gerektiğini 
savunan Başbakan Kurz’un 
Avusturya Haber Ajansı 
APA’ya yaptığı açıklamalar 
tartışmalara yol açtı. 

Kurz, AB’nin büyük sorun-
lara odaklanması, küçük so-
runlara ilişkin konuların üye 
ülkelere bırakılması gerekti-
ğini ileri sürerek “AB, sürekli 
olarak daha fazla para iste-

mek yerine insanlara nasıl 
yaşayacaklarını dikte etmeyi 
bırakmalı.” ifadesini kullandı.

- AB’YE “BÜROKRASI
KORSESI” BENZETMESI

AB’nin bine yakın düzenleme-
sinin silinmesi ya da üye ülke-
lerin inisiyatifine bırakılması 
gerektiğini aktaran Kurz, “İn-
sanların AB’den beklentisi, 
güvenlik, dış sınırların ko-
runması veya iklim konuları 
gibi büyük problemlere çö-
zümler bulması. Ancak hiç 
kimse AB’den şnitzel ya da 
patates kızartması nasıl ya-
pılmalı diye bir düzenleme 
beklentisi içinde değil.” şek-
linde konuştu. 

Kurz, Avrupalılar için bir 
özgürlük projesi olarak görü-
len AB’nin gün geçtikçe top-
lumları sıkıştıran bir “bürok-
rasi korsesi”ne döndüğünü 

savunarak, “İnsanları yeni-
den Avrupa için heveslendir-
mek istiyorsak Brüksel’deki 
vesayeti sonlandırmalıyız.” 
diye konuştu. 

- MUHALEFETTEN KURZ’A 
TEPKI 

Kurz’un açıklamalarına tepki 
gösteren Yeni Avusturya Par-
tisi (NEOS) Genel Başkanı 
Beate Meinl-Reisinger, seç-
menlerin oyunu elde etmek 
için Kurz’un aşırı sağcı Avus-
turya Özgürlük Partisi (FPÖ) 
ile benzer bir dili kullanmaya 
başladığını söyledi. 

Reisinger, “Brüksel vesaye-
ti ya da AB düzenlemelerinin 
çokluğu gibi eleştiriler, mil-
liyetçi ve sağ popülistlerin 
kilit söylemleri” değerlendir-
mesinde bulundu. 

Ana muhalefet Sosyal De-
mokrat Parti (SPÖ) Genel 

Başkan Yardımcısı Jörg Leich-
tfried de Kurz’un son 6 yılda 
ülkede kurulan çeşitli hükü-
metlerde önemli görevlede 
bulunarak AB’nin aldığı ka-
rarlarda söz sahibi olduğunu, 
bu nedenle Başbakanın bu çı-
kışının tutarsız olduğunu dile 
getirdi.

Leichtfried, Kurz’un açık-
lamalarının aşırı sağcı partiy-
le bire bir benzerlik göster-
diğine işaret ederek “Artık 
aşırı sağcı FPÖ ve merkez 
sağ Avusturya Halk Partisi 
(ÖVP) hiçbir şekilde farklı-
lık göstermiyor.” eleştirisinde 
bulundu. 

Başbakan Kurz, geçen hafta 
yaptığı açıklamada, 2009’da 
yürürlüğe giren Lizbon An-
laşması’nın güncel konulara 
yetersiz kaldığını ileri sürerek 
yenilenmesi gerektiğini söyle-
mişti.

Başbakan Kurz’dan AB’ye ağır eleştiri 

 Başbakan 
Sebastian Kurz:  

“İnsanları 
yeniden 

Avrupa için 
heveslendirmek 

istiyorsak
 Brüksel’deki 

vesayeti 
sonlandırmalıyız” ©
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“Sağlığı geliştirme zorunlu olmalı”
GÜNDEM

“Sağlıklı işe, işten sağlıklı çı-
kıp, sağlıkla emekliye”

Bu sloganın altı AK-NÖ 
(İşçiler Odası) Başkanı 

tarafından St. Pölten’de bulu-
nan çalışanlar merkezindeki 
(ANZ) ‘’İşyerinde güvenlik 
ve sağlık günü’’ fuarında, çi-
zildi. AK-NÖ Başkanı Mar-

kus Wieser konuşmasında, 
‘’Çalışanlar üzerindeki baskı 
artmakta ve çalışma saatleri 
daha yoğunlaşmaktadır. Her 
ikinci hastalığın kökenleri 
işyerinden gelmekte” ifadele-
rine yer verirken, bu nedenle, 
tüm şirketlerde işyerinde sağ-
lık teşviki için zorunlu ola-
rak giriş yapılması çağrısında 

bulundu. AK-NÖ Başkanı 
işyerinde sağlık geliştirmede 
zorunlu bir giriş çağrısında 
bulunarak ‘’Aynı model şir-
ketler sağlıklı ve yaşa uygun 
işler için önlemlere yatırım 
yaparken, diğer birçok işlet-
me çalışanlarını esnekleştir-
me mantosu altında giderek 
daha fazla baskı yapmaları 

olamaz’’ dedi. Wieser, işye-
rinde sağlığa yapılan her avro 
yatırımın hastalık izni azal-
masından ve işverenlerin para 
tasarruf etmesinden dolayı 
karlı olduğunu da vurguladı.

İşyerinde güvenlik sağlık 
gününe 400 kişi katıldı.

İşçi temsilcisi Siegfried Schuster ve güvenlik yetkilisi Thomas Piringer (Fabrika Wörth), AK-NÖ Başkanı Markus Wieser ve AK-NÖ Müdürü Mag. Bettina Heise
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Wieser: 
‘’Çalışanlar 
üzerindeki 
baskı artmakta 
ve çalışma 
saatleri daha da 
yoğunlaşmaktadır. 
Her ikinci 
hastalığın 
kökenleri 
işyerinden 
gelmekte”
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Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti
Ay Piliç’te toptan fiyatına perakende satış!

Kampanyalarımızı Facebook sayfamızdan
takip edebilirsiniz! facebook.com/aypilic.at www.aypilic.at
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Avusturya Ulusal Meclisin-
de kabul edilen ilkokul 

çocuklarına yönelik başörtüsü 
yasağına, toplumun çeşitli ke-
simleri din özgürlüğüyle çelişti-
ği için tepki gösterdi.

İslam dininin resmen kabul 
edildiği ve 700 binin üzerinde 
Müslüman’ın yaşadığı Avus-
turya’da, Müslüman kız çocuk-
larına yönelik hayata geçirilen 
yasa, Müslüman azınlığa dair 
sistemli ayrımcılığı ortaya çı-
kardı. 

Uzmanlar, yasanın yalnız 
Müslüman çocukları hedef al-
masının ve halihazırda ülke-
deki bütün okullarda bulunan 
Hristiyanlara ait haç sembolü 
ile Yahudi çocuklarının taktığı 
kipanın yasak kapsamı dışında 
tutulmasının, anayasanın eşit-
lik ve din özgürlüğü ilkesiyle 
çeliştiğini, bu nedenle anayasa-
ya aykırı olduğunu ifade ediyor. 

Ülkedeki Müslümanlar, ilko-
kul çocuklarına yönelik yürür-
lüğe giren başörtüsü yasağının 
aşırı sağcı hükümet tarafın-
dan kapsamının genişletilerek 
devlet kurumları başta olmak 
üzere örgün eğitimin daha yük-
sek kademelerine de taşınacağı 
kaygısını yaşıyor.

Meclis Genel Kurulunda şid-
detli tartışmaların yaşanmasına 
neden olan başörtüsü yasağı-
na tepki gösteren muhalefet 
milletvekilleri, yasanın ülkede 
kutuplaşmanın derinleşmesine 
yol açmasının yanı sıra uyum 
sürecine katkı sağlamayacağı 
değerlendirmelerinde bulundu. 

“İlkokul öğrencilerinin 10 
yaşına kadar başlarını örtecek 
şekilde dini inançları temsil 
eden kıyafetleri giymesi yasak-
lanmıştır.” ifadesine yer verilen 
yasa metninde, yeni düzenle-
meye aykırı davranan ailelerin 

440 avroya (yaklaşık 3 bin Türk 
lirası) kadar para cezasına çarp-
tırılacağı belirtiliyor.

- “BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI 
ANAYASA IHLALI”
Bağımsız Milletvekili Martha 
Bissman, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, Avusturya’da 
Müslümanlara yönelik kışkır-
tıcılığın “marjinal bir fenomen” 
olmaktan çıktığını, mevcut hü-
kümetle siyasetin merkezine 
taşındığını söyledi. 

Bissman, hükümetin okullar-
da yürürlüğe sokmak istediği 
başörtüsü yasağı ile gösterme-
lik bir siyasi tutum sergiledi-
ğini ifade ederek, “Yasa İsla-
mofobinin alevlenmesine katkı 
sağlamasının yanı sıra Müslü-
manların toplumda tehlike 
oluşturduğu düşüncesinin yay-
gınlaştırılmasına hizmet edi-
yor.” dedi.

Hükümetin başörtüsü yasa-
ğıyla temel değerlerle çeliştiğini 
vurgulayan Bissman, “Başör-
tüsü yasağı, 1955 tarihli Avus-
turya Devlet Anlaşması ve De-
mokratik Federal Anayasa’nın 
temel ilkelerini ihlal ediyor. 
Anayasa din özgürlüğünü sar-
sılmaz şekilde bünyesinde ba-
rındırdığı gibi dini ibadetlerin 
yerine getirilmesini, dini kıya-
fet ve sembollerin kullanılması-
nı da içeriyor.” yorumunu yaptı. 

- “MUHALEFET VE SIVIL 
TOPLUM YASAĞA KARŞI 
ÇIKMALI”
Martha Bissman, ülkedeki 
Müslüman toplumun çeşitli 
kademelerinden temsilcilerle 
yaptığı görüşmelerde, hemen 
hemen herkesin, kız çocukla-
rının başörtüsü takmaya zor-
lanmasına karşı olduğunu ifade 
ederek, kimi münferit olaylara 
karşı yetkili kurumların Müslü-

manlarla iş birliği içinde soru-
nu çözüme kavuşturabileceğini 
anlattı. 

“Siyasi kampanya olarak 
başörtüsünü yasaklamak, bir 
azınlığa yönelik siyaseten oluş-
turulmuş bir histerinin sonu-
cundan başka bir şey değil.” 
değerlendirmesinde bulunan 
Bissman, muhalefet ve sivil 
toplumun görevinin bu duru-
ma şiddetle karşı çıkmak oldu-
ğunun altını çizdi. 

- “TEMEL HAKLAR 
SINIRLANIYOR”
Yazar ve aktivist Wilhelm La-
gthaler da başörtüsü yasağına 
karşı olduğunu belirterek, bu-
nun ülkedeki bazı siyasi grupla-
rın uzun yıllara dayanan Müs-
lümanlara yönelik olumsuz 
kampanyalarının bir sonucu 
olduğunu kaydetti.

Lagthaler, “Aşırı sağcı hükü-
met, başörtüsünü yasaklayarak 
temel hakları sınırlıyor.” dedi. 

Yasağın temel hedefinin top-
lumda Müslümanları kötü gös-
termek olduğuna dikkati çeken 
Lagthaler, hükümetin aşırı 
sağcı kanadının her fırsatta ba-
şörtüsü yasağının kapsamını 
genişletme tehdidinde bulun-
duğunu, söz konusu yasanın 
Müslümanların özgürlükleri-
nin ileriye dönük daha fazla kı-
sıtlanması açısından büyük bir 

risk oluşturduğunu söyledi. 

- YASAK ANAYASA
MAHKEMESINE TAŞINACAK
Ülkedeki Müslümanların tem-
silcisi konumundaki Avustur-
ya İslam Cemaatinden konuya 
ilişkin yapılan yazılı açıklama-
da, başörtüsü yasağının din öz-
gürlüğüyle çeliştiği ifade edildi. 

Açıklamada, Avusturya İslam 
Cemaati olarak anayasal hakla-
rını kullanarak yasaya karşı ha-
rekete geçecekleri belirtildi. 

“Bu yasanın anayasal olarak 
incelenmesini istiyoruz. Dava 
açmamamız düşünülemez.” 
ifadesine yer verilen açıklama-
da, başörtüsü yasağının başka 
alanlara da getirilmesinden 
duydukları endişeye de yer ve-
rildi. 

Anaokullarında başörtüsü 
yasağını yürürlüğe sokan aşı-
rı sağcı hükümet, muhalefet 
partilerinin desteğini alarak 
ilkokullara yönelik başörtüsü 
yasağını da anayasa hükmünde 
kanun maddesi olarak Meclis-
ten geçirmeyi planlamış ancak 
muhalefetin karşı çıkması ne-
deniyle yasa salt çoğunlukla 
basit madde olarak Mecliste 
kabul edilmişti. Bu durum, ya-
sanın Anayasa Mahkemesine 
taşınarak iptal başvurusu yapı-
labilmesinin önünü açık bırakı-
yor. (AA)

Başörtüsü yasağı kabul edildi
GÜNDEM
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Bağımsız Milletvekili Martha Bissman, parlamentoda başörtüsü takarak 
yasayı protesto etti.
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Araçlar, amaçlar ve hız ibresi

duygu@haberjournal.at

D U Y G U  I S L A M O Ğ L U

Modern yaşam bize git gide daha hızlı olma-
mızı, daha hızlı olmazsak da bir şeyleri sürekli 
olarak kaçıracağımızı söyleyip duruyor.

Yazışmalar, konuşmalar hep daha hızlı. İlginç 
olan, daha hızlı olursak daha fazla işin hallo-
lacağını düşünerek hareket ettiğimiz her se-
ferinde, bir şeylerin hep daha karmaşık hale 
gelmesi. Acele işlere karışan şeytanlar bu du-
rumdan sorumlu olabilirler, bilmiyorum ama 
telaşla hızlandığım her konuda bir yerlere tos-
lamaya neredeyse alışmış sayılırım.

Edindiğim ‘koşturmaca’ tecrübelerinden yola 
çıkarak söyleyebileceğim tek bir şey var, ya-
vaşlamak gerek. Yapılacak bir sürü iş olması-
na rağmen kısıtlı zamanınız mı var? En az on 
beş dakikanızı hiçbir şey yapmadan durmaya, 
vücudunuzu gevşetip biraz nefes almaya her-
kesten daha fazla muhtaçsınız demek olur 
bu. Kısıtlı zamana yüzlerce iş sıkıştırmaya ça-
lışırken kolunu bacağını kapılara çarpmayan 
varsa, onunla konuyu başka yönleriyle ele 
alabiliriz.

Yavaş olmak, bize sabırlı olmayı öğretir. Sabır 
başlıbaşına bir hediyedir; önümüzdeki hikaye 
ile ilgili önemli detayları kaçırmamamızı, ken-
di sınırlarımızı belirlememizi ve olası tehdit-
lere karşı daha bilinçli halde olmamızı sağlar. 
Yavaşlamak, şükrün de anahtarıdır. Fiziksel 
olarak bir yerlere koşturuyor, çok hızlı hareket 
ediyor olabilirsiniz veya zihniniz hiç durma-
dan bazı meselelerde dönüp dolaşıyor olabi-
lir. Oysa tüm bu koşturmacayı biraz yavaşla-
tabildiğimizde şükredecek, bize devam etme 
gücü verecek, özgüvenimizi sağlamlaştıracak 
birçok detayı fark edebilmemiz mümkün olur.
Yavaşladığımızda, yaptığımız hatalar da daha 
kabul edilebilir hale gelir. Tıpkı aşırı hızlı giden 
bir aracın kaza yaptığında alacağı hasarın çok 
daha büyük olacağı gibi, haddinden hızlı bir 

tempodayken yapacağımız hatalar da bize 
beklenmedik zararlar verebilir. Oysaki yavaş-
ladığımızda, hatalar da ufak ufak gelir, halle-
dilir, başımıza büyük belalar açmaz.

Olası fırsatlara karşı açık olabilmek için de hı-
zımızı biraz düşürmek iyi bir fikir olabilir. İnsan 
aklı, Budistlerin dediği gibi, maymuna benzer. 
Daldan dala atlamaya, yerinde hiç durmama-
ya bayılır. Zihnimiz oradan oraya koştururken 
hayatın önümüze çıkardığı fırsatlara karşı açık 
ve hazır olabilmemiz nasıl mümkün olur? 
Kaçırdığınız fırsatları düşünün... O hikayede 
muhakkak dikkatinizi gereksiz yere fazlaca 
meşgul eden başka bir şey vardır ki siz o fırsatı 
görememiş ve kaçırmışsınızdır.

Hayatın, doğanın kendisi acele etmez. Bir to-
hum birkaç saatte filizlenmez, her şeyin bir 
zamanı vardır. Biz de doğanın mükemmel 
parçaları olarak, ondan farklı değiliz. Bir üzün-
tüyü atlatmamız zaman alabilir. Bir konuda 
kendimizi geliştirmemiz iki günde gerçekleş-
meyebilir. Herhangi bir şeyin gerçekleşmesi 
için gerekli süreç neyse, onu yaşamamız ge-
rekir. 

İşte burada, çağımızın hız algısı devreye giri-
yor. Çocukluğumuzda çok yavaş olan, ancak o 
yavaşlıkla mümkün olabilen bazı şeylerin ar-
tık çok daha hızlı şekillerde halledilebileceğini 
görmüş bir nesiliz. Hızlı araçlar, hızlandırılmış 
yöntemler, ayaküstü yenilen yemekler, kısa ve 
‘anında’ mesajlaşmalar... Tüm bu hız trendleri 
algımızı etkiliyor, hayatlarımızı değiştiriyor.

Farkında olmak zorundayız. Hızlı araçları se-
viyor olabiliriz ama yavaşlamamız gereken 
zamanlarda hızımızı kesmeyi beceremezsek, 
kendimizi saçma kazaların içinde ve amaç-
ladığımız yolların çok dışında bulmamız çok 
olası. Gündelik hayatımızı nasıl geçirdiğimizi 

ve hız ibremizin nerelerde seyrettiğini ara-
da sırada gözden geçirmek, daha verimli bir 
ömür için modern çağ insanının mecbur ol-
dukları arasında artık.

Yavaş olmak, 
bize sabırlı 
olmayı öğretir. 
Sabır başlıbaşına 
bir hediyedir; 
önümüzdeki 
hikaye ile ilgili 
önemli detayları 
kaçırmamamızı, 
kendi sınırlarımızı 
belirlememizi ve 
olası tehditlere 
karşı daha bilinçli 
halde olmamızı 
sağlar. 
Yavaşlamak, 
şükrün de 
anahtarıdır. 
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5 soruda AP seçimleri
GÜNDEM

Avrupa Birliği (AB) üye 
ülkelerinde on milyonlarca 
kişi, 23-26 Mayıs’ta Avrupa 
Parlamentosu (AP) seçimle-
ri için sandık başına gidecek.

Dünya genelinde Hindis-
tan’dan sonra en fazla seçmenin 
katıldığı demokratik seçimler 
olarak tanımlanan AP seçimle-
ri için halihazırda 374 milyon 
kişi oy kullanma hakkına sahip 
bulunuyor. 

İlk kez 1979’da düzenlenen 
AP seçimlerine ilginin, ilkin-
den bu yana azaldığı görülüyor. 
1979’da seçimlere katılım ora-
nı yüzde 62’lerde seyrederken, 
son AP seçimlerinin yapıldığı 
2014’te katılım oranı yüzde 
42’de kaldı. 

- AP SEÇIMLERI NEDIR?
Her beş yılda bir düzenlenen 
seçimlerle AB vatandaşları, 
AB’nin üyeleri seçilerek atanan 
tek kurumu olan AP için mil-
letvekillerini belirliyor. 

AB vatandaşlarını karar alma 
mekanizmalarında temsil et-
mek ve çıkarlarını gözetmekle 
yükümlü olan AP milletvekil-
leri, seçimlerde tek başına ya 
da siyasi bir partiyle bağlantılı 
olarak adaylıklarını koyabiliyor. 

Üye ülkelerin ulusal hukuk 
kurallarına göre düzenlenen se-

çimlere, Avusturya ve Malta’da 
16 yaşını dolduran vatandaşlar 
katılabiliyor. Diğer 26 ülkede 
ise seçimlere katılım yaşı18 
olarak belirlenmiş durumda. 
Ulusal hukuk kurallarına göre 
Belçika, Yunanistan, Bulga-
ristan, Lüksemburg ve Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 
AP seçimlerine katılımı zorun-
lu tutuyor. 

- AP NE YAPAR?
Birliğin yasama organı olan AP, 
AB Konseyi ile beraber birliğin 
yasalarını kabul ediyor ve büt-
çesini onaylıyor.

Parlamento Genel Kurulu 
Fransa’nın Strazburg kentinde 
toplanıyor. Her ayın bir haftası 
Genel Kurul oturumlarına ay-
rılıyor.

AP’nin sekreteryası ise Lük-
semburg’da bulunuyor. AP 
bünyesi ve siyasi gruplarda yak-
laşık 8 bin kişi görev alıyor.

- HANGI SIYASI
GRUPLAR KATILIYOR?

AP seçimlerine bu yıl 8 siyasi 
grup katılıyor.  Siyasi gruplar 
farklı ülkelerden benzer siyasi 
çizgiye sahip partilerden olu-
şuyor.
Son seçimlerde 221 koltuk ka-
zanarak AP’deki en büyük siya-
si parti olan Avrupa Halk Par-

tisinin (EPP) liste başı adayı 
Manfred Weber olacak.

Halen AB Komisyonu Baş-
kan Yardımcılığı görevini yürü-
ten Frans Timmermans, Sosyal 
Demokratların liste başı adayı 
olurken, Avrupa Muhafaza-
karları ve Reformistleri (ECR) 
grubunun liste başı adayı da Jan 
Zahradil olacak.

Belçika’da bir dönem başba-
kanlık görevini yürütmüş olan 
Guy Verhofstadt, Avrupa İçin 
Liberal ve Demokrat İttifakının 
(ALDE) liste başı adayı.

Diğer ittifaklar ve partiler ise 
Avrupa Birleşik Solu-İskandi-
nav Yeşil Solu, Yeşiller/Avrupa 
Özgür Birliği, Özgürlükler Av-
rupası ve Doğrudan Demokrasi 
(EFDD), Uluslar ve Özgürlük-
ler Avrupası (ENF).

- SANDALYE DAĞILIMI
NASIL DÜZENLENIYOR?
AB anlaşmalarına göre, AP’deki 
sandalye dağılımı üye ülkenin 
nüfusuna göre belirleniyor. Ör-
neğin, AB’nin nüfusu en fazla 
olan ülkesi Almanya’ya 96 san-
dalye verilirken, düşük nüfuslu 
üye ülkeler Malta, Lüksemburg 
ve GKRY’ye 6 sandalye düşü-
yor. 
AP’de halihazırda 751 sandal-
ye bulunuyor. İngiltere’nin AP 
seçimlerinden önce birlikten 

ayrılması durumunda sandalye 
sayısı 705’e düşecek. Eğer İn-
giltere AP seçimleri gerçekleş-
tikten sonra AB’den ayrılırsa, 
İngiltere’ye ait olan 73 sandalye 
Fransa, İtalya ve İspanya’nın da 
aralarında bulunduğu 14 ülke 
arasında dağıtılacak.
 Aday partilerin  AP’ye millet-
vekili gönderebilmesi için ül-
kelerindeki oyların yüzde 5’ini 
alması gerekiyor. Partiler aldık-
ları oy oranıyla AP’de temsil 
ediliyor. Böylelikle AP’de bü-
yük ve küçük partilerin temsil 
edilmesine imkan sağlanıyor.

AP milletvekilleri ayda yakla-
şık 12 bin avro kazanıyor. 

- AB KOMISYONU BAŞKANI 
SEÇIMINI NASIL
ETKILIYOR?
2014’te ilk kez “Spitzenkandi-
dat” olarak adlandırılan süreçle 
parlamentoda en çok oyu alan 
siyasi partinin gösterdiği aday 
AB Komisyonu Başkanlığına 
seçilmişti. Benzer bir sürecin 
bu seçimlerde de uygulanması 
bekleniyor.

Almanca kökenli bir kelime 
olan Spitzenkandidat, AP se-
çimlerinden sonra oluşacak en 
büyük siyasi grubun, AB Ko-
misyonu başkanının belirlen-
mesinde en güçlü yetkiye sahip 
olması anlamına geliyor.
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İspanya’da Madrid Mahkeme-
si, aralarında eski Katalonya 

Özerk Hükümet Başkanı Car-
les Puigdemont’un da olduğu, 
yurt dışına kaçan Katalan siya-
setçilerin 26 Mayıs’ta yapılacak 
Avrupa Parlamentosu (AP) se-
çimlerinde aday olma yasağını 
kaldırdı.

İspanya’da Merkez Seçim Ku-
rulu ( JEC) tarafından getirilen, 
kaçak Katalan siyasetçilerin AP 
seçimlerinde aday olma yasağı-
na yapılan itiraz, Madrid Mah-
kemesi’nde görüşüldü. Mahke-
me, yurt dışına kaçan Katalan 
siyasetçilerden Carles Puigde-
mont, Antoni Comin ve Clara 
Ponsati’nin AP seçimlerinde 
aday listesinde olmasını engel-
leyecek herhangi bir durumun 

olmadığına karar verdi. Buna 
göre kaçak Katalan siyasetçiler, 
AP seçimlerinde aday olabile-
cek.

JEC’in “İspanya’da ikamet 
olarak gösterdikleri yerde otur-
madıkları” gerekçesiyle kaçak 
Katalan siyasetçilere getirdiği 
aday olma yasağına, Puigde-
mont, Comin ve Ponsati itiraz 
etmişti. İlk olarak Savcılık ya-
sağın kalkmasını talep etmiş, 
ardından da Yüksek Mahkeme 
kararı verecek yer olarak Mad-
rid Mahkemesini göstermişti.

Katalonya özerk yönetim 
parlamentosunun 27 Ekim 
2017’de aldığı tek taraflı bağım-
sızlık kararının ardından yurt 
dışına kaçan 6 Katalan siya-
setçiden 3’ü olan Puigdemont, 

Comin ve Ponsati, “Katalonya 
için Birlik” ( Junts) partisi tara-
fından AP seçimlerinde ilk üç 
sırada aday gösteriliyor.

Söz konusu Katalan siyaset-
çilerin AP’ye parlamenter ola-
rak seçilmelerine kesin gözüyle 
bakılırken seçimin ardından 
Madrid’e gelerek mazbatalarını 
alma süreçleriyle ilgili, İspanya 
topraklarında haklarında ara-
ma ve tutuklama emri olmasın-
dan kaynaklanan belirsizlikler 
bulunuyor. 

- KATALONYA’DAKI 
SÜREÇ
İspanya Anayasa Mahkemesi 
tarafından yasa dışı ilan edil-
mesine rağmen Katalonya’da 1 
Ekim 2017 tarihinde yapılan 

bağımsızlık referandumu ve 27 
Ekim 2017’de Katalonya par-
lamentosunda kabul edilen tek 
taraflı bağımsızlık deklarasyo-
nu sonrasında eski Katalonya 
özerk yönetim hükümeti baş-
kanı Carles Puigdemont ve 6 
eski Katalan siyasetçi İspanya 
dışına kaçmıştı.

İspanya’da kalan sanık Kata-
lan siyasetçilerden 9’u tutuklu, 
3’ü de şartlı serbest olan 12’si-
nin Madrid’deki Yüksek Mah-
keme’de yargılanmasına ise 12 
Şubat’ta başlanmıştı. 

Yüksek Mahkeme’deki yar-
gılanma süreci devam ederken, 
tutuklu yargılanan sanıklardan 
5’i 28 Nisan’da yapılan genel se-
çimlerde milletvekili veya sena-
tör seçildi. (AA)

Katalan siyasiler aday olabilecek
GÜNDEM
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EUROPA listesinin dışında 
bütün partilerin 42 adayla gir-
diği seçimlerde, Avusturya’da 
16 yaşını doldurmuş herkes 
oy kullanabilirken, Avrupa 
genelinde Malta’nın dışında 
bütün ülkelerde oy kullanma 
yaşı 18 olarak öne çıkıyor.

-TÜRK VE MÜSLÜMANLAR 
ETKISIZ ELEMAN
Avusturya’da 300 bine yakın 
Türkün ve yaklaşık 700 bini 
aşkın Müslüman azınlığını 
temsilen özellikle ana akım 
siyasi partilerde herhangi bir 
ismin yer almaması dikka-

ti çekerken, yalnız KPÖ’den 
Cevdet Kurt isimli sosyal 
hizmetler alanında sığınma-
cı danışmanı olarak çalışan 
bir adayın bulunması ülke 
siyasetinde Müslümanların 
önemsenmediği, Müslüman 
toplumun siyasi alanda etkin-
lik göstermediğinin en önemli 
göstergesi olarak değerlendi-
riliyor.

-AP SEÇIMLERINE KATILIM 
ÇOK DÜŞÜK
Her 5 yılda bir yapılan se-
çimlerin ilki 1979’da düzen-
lenirken, 2014’de yapılan bir 
önceki seçimlerde Avrupa 
genelinde oy kullanma ora-
nı yüzde 42, Avusturya’da ise 
yüzde 45 seviyelerinde kaldı.

Avrupalı seçmenlerin, se-
çimlerin ilk yapıldığı günden 
son yapılan seçimlere ka-
dar AP seçimlerine ciddi bir 
ehemmiyet göstermemesi, bir 
yandan seçmenin AP’ye verdi-
ği değeri gösterirken öte yan-
dan birliğin temel felsefesini 
tam anlamıyla kavrayamadığı 
yorumlarına yol açıyor.

Üye ülkelerden AP’ye seçi-
len milletvekillerinin ana he-
defi ulusal çıkarları gözetmek 
olsa da, Türkiye’yi yakından 
ilgilendiren Türkiye’nin AB’ye 
üyeliği, Ermeni sorunu  gibi 
konularda tavsiye nitelikli 
alınan kararlar, herhangi bir 
yaptırım içermese de  kamu-
oyu oluşturulması açısından 
önem arz ediyor.

Avrupa’nın “kader” seçimi (?)
   751 

sandalyeden 
oluşan 

parlamentoya 
Avusturya’dan 

18 milletvekili 
gönderilirken, 

seçimler için 
ülke genelinde 

ÖVP, SPÖ, 
FPÖ, NEOS, 

KPÖ, GRÜNE 
ve EUROPA 

listelerinden 
adaylar 

yarışacak.   

GÜNDEM - ANALİZ

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at
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Belçika, Yunanistan, Bulga-
ristan, Lüksemburg ve Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi, AP 
seçimlerine katılımı zorunlu 
tutarken, aralarında Avustur-
ya’nın da bulunduğu 23 ülke-
de oy kullanma mecburiyeti 
bulunmuyor. Herhangi bir 
partinin Avrupa Meclisine 
milletvekili gönderebilmesi 
için yüzde 5’lik seçim barajını 
aşması gerekiyor.

-AVUSTURYA’DA SEÇIM 
HAREKETLILIĞI
Ülkede hükümeti oluşturan 
sağ popülist Avusturya Halk 
Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı 
koalisyon ortağı Özgürlük 
Partisi (FPÖ) seçimlerin ari-
fesinde karşı karşıya geleme-

ye  başladı. Avrupa genelinde 
ulusal seçimlerde ciddi yük-
seliş trendinde olan aşırı sağcı 
partilerin AP seçimlerine de 
önceki yıllara oranla daha faz-
la ehemmiyet göstermesi, AB 
genelinde seçimlerin heyecan-
lı geçeceği sinyallerini verir-
ken, özellikle Sosyal Demok-
ratlar ve Halk partililer bu 
seçimleri “Avrupa’nın Beka” 
seçimi olarak yorumluyor.

Aşırı sağcı partinin liste başı 
adayı Harald Vilimsky, hü-
kümet ortağı ÖVP’nin tecrü-
beli liste başı adayı Othmar 
Karas’ı Avusturya’nın çıkarla-
rını korumamakla suçlayarak, 
koalisyon hükümetinin pren-
siplerinin dışında hareket et-
mekle suçluyor. 

Aşırı sağcı parti tabanın ye-
terince ilgi göstermediği se-
çimlere teşviki arttırmak için 
ciddi bir çaba sarf eden FPÖ, 
düne kadar birlikten ayrılma 
sloganlarını sıklıkla kullanan 
aşırı sağcılar, bu söylemi top-
luma unutturmaya çalışırken, 
beri yandan AB’yi önemsedi-
ğini ve ana akım siyasi aktör 
olduğunu halka ispat etmeye 
çalışıyor.

FPÖ, İtalya’da koalisyon or-
tağı Matteo Salvini, Fransız 
aşırı sağcı Marine Le Pen ve 
son olarak Avrupa Halk Parti-
si (EPP) ile arası açılan Viktor 
Orban’ı da saflarına katarak 
parlamentoda aşırı sağ rüzga-
rın daha etkili bir şekilde es-
mesini hedefliyor.

-KURZ’UN AVRUPA’DA
ÖNCÜLÜK IDDIASI
Başbakan Sebastian Kurz ise 
ulusal çapta yakaladığı başa-
rıyı, AB geneline de yayma-
yı amaçlarken, özellikle aşırı 
sağcı bir partiyle koalisyon 
yapmamış gibi, Avrupa’nın 
aşırı sağcı ve Sosyal Demok-
ratlara bırakılamayacağını, 
birliğin geleceğinin Avrupa 
Halk Partisi ile şekillendirile-
ceğini ileri sürüyor.

Kurz, kendisi gibi mülteci 
ve Türkiye karşıtı Alman si-
yasetçi Manfred Weber’i des-
teklerken, 2009’da yürürlüğe 
giren birliğin anayasası olarak 
da kabul edilen Lizbon An-
laşması’nın göç, terör ve mali 
konularda güncel sorunlara 
karşı yetersiz kaldığı gerekçe-
siyle yenilenmesi gerektiğini 
savunuyor.

751 sandalyeli parlamento-
da 18 koltuğa sahip bir ülke-
nin Başbakanı olarak iddialı 
açıklamalarla dikkatleri üze-
rine çeken Kurz, göç konusu 
başta olmak üzere, borçlanma 
ve hukuk devleti ilkelerine 
ters düşen ülkelere karşı daha 

sert yaptırım ve cezaların ha-
yata geçirilmesi çağrısında bu-
lunarak, birlik içinde öncülük 
yaptığı izlenimi uyandırmaya 
çalışıyor.

Kurz, Avrupa Parlamento-
sunun Brüksel, Strazburg ve 
Lüksemburg’daki 3 merkezin-
den özellikle Strazburg’daki  
meclis binasının Brüksel’e ta-
şınması gerektiğini, üyelerin 
kimi zaman Brüksel’de ancak 
çoğunlukla Strazburg da top-
lanmasını, “gezici sirke” ben-
zeterek, popülist söylem uğ-
runa Avrupa’nın iki lokomotif 
ülkesinden Fransa’yı karşısına 
almaktan çekinmediğini  gös-
termeye çalışıyor.

-AVRUPA PARLAMENTO-
SUNDAKI SIYASI 
OLUŞUMLAR
AP seçimlerine bu yıl 8 siyasi 
grup katılırken, farklı ülkeler-
den aynı ya da benzer siyasi 
çizgiye sahip partiler, siyasi 
grupları oluşturuyor.

Buna göre Avrupa Halk 
Partisi (EPP) liste başı adayı 
Manfred Weber ile bir önceki 
dönemde olduğu gibi en iddi-
alı grup olarak öne çıkıyor.
Parlamentodaki ikinci en bü-
yük grubu oluşturan Sosyal 
Demokratların adayı ise Frans 
Timmermans. Avrupa Muha-
fazakarları ve Reformistleri 
(ECR) grubunun liste başı 
adayı da Jan Zahradil olacak.
Belçika’da bir dönem başba-
kanlık görevini yürütmüş olan 
Guy Verhofstadt, Avrupa İçin 
Liberal ve Demokrat İttifakı-
nın (ALDE) liste başı adayı.
Diğer ittifaklar ve partiler ise 
Avrupa Birleşik Solu-İskandi-
nav Yeşil Solu, Yeşiller/Avru-
pa Özgür Birliği, Özgürlükler 
Avrupası ve Doğrudan De-
mokrasi (EFDD), Uluslar ve 
Özgürlükler Avrupası (ENF) 
olarak sıralanıyor.

26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak olan seçimlerde 
oy kullanma hakkı bulunanlar pasaport, kimlik, 
sürücü belgesi vb. kimlik belgesiyle Viyana’da saat 
07:00 - 17:00 arasında oy kullanabilecek.
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Haber Journal (HJ): Ge-
nel bir soruyla başlarsak, 
ÖVP - FPÖ hükümetini 
nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Muhammed Yüksek 
(M.Y.): Maalesef ÖVP’nin 
çizgisinden çıktığını, 
FPÖ’nün de genel politikasını 
yabancı ve “göçmenler (?)” 
üzerine kurduğunu üzüntüyle 
gözlemliyoruz. Çıkarılan yada 
çıkarılmak istenilen yasaların, 
düzenlemelerin Avusturya’da-
ki birlikte yaşam zeminine 
zarar verdiğine her geçen gün 
daha net şekilde şahit oluyo-
ruz. 

Yalnız burada dikkat çekil-
mesi gereken önemli bir hu-
sus var. Bu hükümet, göçmen 
karşıtlığını belirgin şekilde 
gösteren bu çalışmalara kısa 
süre içinde imza attı. Mevcut 
durumun daha uzun bir süre-
ye yayılmasıyla birlikte Avus-
turya, ileride onarılması zor 
olan toplumsal yapıya zarar 
verecek yaralarla karşı karşıya 
kalabilir. Kendi çıkarları doğ-
rultusunda, toplumsal barış 
ver huzuru bozacak politika-

lar izlemenin, hiçbir siyasinin 
buna hakkı olmadığını düşün-
müyorum. 

HJ: 2014’ten bu yana Avus-
turya başta olmak üzere Av-
rupa genelinde bir aşırı sağ 
rüzgarı kendini belli etmeye 
başladı. O dönem iktidar-
da olan SPÖ bu rüzgarın 
farkında mıydı? Buna karşı 
doğru hamleleri yapabildi 
mi?

M. Y.: Hepinizin bildiği gibi 
2014 sonu itibariyle başlayan 
mülteci olaylarını siyasetin 
merkezine koyan aşırı sağ-
cı siyasiler, bunu kullanarak 
iktidarı hedefledi ve bugün 
bunun sonuç verdiğini de gö-
rebiliyoruz. Son 50-60 yıla 
baktığımızda SPÖ’nün aynı 
siyaseti izlediğini söyleyebili-
riz. Yenilikçi bir yapıyı oluş-
turmak da ve siyasete yeni 
yüzler kazandırmak adına 
başarılı işler çıkardığını söyle-
mek zor olur. 

Avrupa ülkelerinin mülteci 
almasıyla başlayan bu süreç-
te SPÖ ya popülist siyasete 
yönelecekti ya da temel çiz-

gisinde kalacaktı. İçerisinde 
merkez sağ düşünceye yakın 
isimler olsa da parti genel ma-
nada temel çizgisinde kaldı. 
Bunların yanında bulvar med-
yasının popülist söylemleri 
manşete taşıyarak halk içinde 
“korku havası” oluşturması, 
bir noktada bugünkü koa-
lisyon hükümetinin temeli-
ni attı. Temel noktada insan 
odaklı siyaset yapan SPÖ’nün 
aslında bu aşırı sağ rüzgarı 
karşısında çok da yapabileceği 
bir şey yoktu. 

Güncel bir örnek vermek 
gerekirse, SPÖ haftalık 40 
olan çalışma saatini 35 saate 
düşürmeyi hedeflerken, ÖVP-
FPÖ hükümeti her ne kadar 
esneklik dese de bunu haftalık 
60 saate çıkardı. Bu yüzden 
SPÖ’nün parti olarak popü-
lizm trenine binmesi olanak 

dışı bir durum.
Dolayısıyla SPÖ’yü firmala-

ra, şirketlere göre değil de in-
san odaklı siyaset yürüten bir 
parti olarak ele almamız ve bu 
çerçevede değerlendirmemiz 
daha isabetli olacaktır. 

HJ: SPÖ, yerel seçimlerde 
kalesi olan Viyana’yı 
kaybetme endişesi yaşıyor 
mu?

M. Y.: Gazetelerde anketler 
yayınlanıyor ama onlar üze-
rinden konuşmak çok sağlık-
lı olmayacaktır. Ama genel 
anlamda SPÖ’nün Viyana’yı 
kaybetmesi biraz zor görülü-
yor. Bu noktada insanlarımı-
zın siyasete ilgi duyması ve 
seçimlerde sandığa gitmesi de 
sonuçlarda önemli derece de 
etkili olacaktır. 

“Bizler, bu ülkenin bir parçası
değil; ta kendisiyiz”

RÖPORTAJ

Avusturya’da son dönemde yaptığı 
çalışmalarla adından sıkça söz ettiren 
Muhammed Yüksek, gündeme ilişkin 
gazetemize değerlendirmelerde 
bulundu. Sorularımızı içtenlikle 
cevaplayan Yüksek, ÖVP-FPÖ 
hükümetinin izlediği politikaları 
eleştirken,   izlenilen politikaların 
toplumdaki huzuru zedelediğini 
kaydetti.
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 Her ne kadar 
siyaset dilinde 
“göçmen” kelimesi 
yaygınlaşmış olsa 
da, ben bu ülkeye 
herkes gibi eşit 
derecede katkıda 
bulunan, emek 
veren insanların 
hangi ırktan yada 
ülkeden olduğuna 
bakmaksızın 
“göçmen” 
olmadığını, 
bu ülkenin, bu 
toplumun “ta 
kendisi” olduğunu 
düşünüyorum 

HJ: Tüm bu gelişmelerin 
yanında Avusturya’daki 
Türk toplumunu ve 
olaylara yaklaşımını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

M. Y.: Bu soruyu geniş bir 
çerçevede değerlendirmek ge-
rektiğini düşünüyorum. Ama 
kısaca değinmek gerekirse, biz 
toplum olarak işçi, emekçi bir 
toplumuz. Büyüklerimiz bu 
ülkeye iş göçü yapmış ve zor 
şartlar altında bu ülkeye emek 
vermiş. Bu ülkenin her met-
rekaresinde alın teri bulunan 
insanların dahil olduğu top-
lumumuzun bugün Avustur-
ya’da konumlandırıldığı nokta 
bizi üzse de bunu düzeltme-
mizin de bizim ellerimizde 
olduğunu biliyoruz. 

Bu konuda birinci ve ikinci 
kuşağı değerlendirmek hak-
kaniyetli olmaz. Onlar dilini 
kültürünü ortamını bilmediği 
bir ülkede, zor şartlara rağ-
men güzel işler çıkardılar. Ben 
aşçı Mustafa’nın oğlu olarak 
babam, annem ve büyükleri-
mizle gurur duyuyorum. Bizi 

okuttular, büyüttüler büyük 
emekler verdiler. Nasıl ki 
onlar dönemin şartlarının el 
verdiğince ellerinden geleni 
yaptılarsa, bugün yeni jene-
rasyon olarak elimizden gele-
ni yapmalıyız. Çocuklarımıza 
güzel bir gelecek bırakmak 
istiyorsak bu bilinçle hareket 
etmeliyiz. 

Toplum olarak bugün eksik-
liklerimiz olabilir ama bunlar 
giderilemeyecek eksiklikler 
değil. Pırıl pırıl gençlerimiz 
var. Onlara yönelik projeler 
geliştirmeli, onlara güvenip 
şans vermeliyiz. Yetenekli ol-
dukları alanlarda onları des-
teklemeli, topluma kazandır-
malıyız. 

Avusturya halkının bizi ga-
zete manşetlerinden tanıma-
larına müsade etmemeliyiz. 
Gençlerimize, siyaset, kültür, 
sanat, spor ve ekonomi gibi 
alanlara yönlenmesine vesile 
olacak, Avusturyalıların bizle-
ri bizden tanımalarına zemin 
hazırlayacak çalışmalar geliş-
tirmeliyiz. Özellikle “popülist 
siyaset” rüzgarının sert estiği 
bu zamanlarda, buna daha 
fazla ihtiyacımız var.

Özellikle biz göçmenler için 
yapılan protestolarda, seçim-
lerde, sandık başında varlı-
ğımızı ispat etmeliyiz. Bun-

ları başarmamız durumunda 
emin olun ki mevcut sorunlar 
düzelmeye başlayacaktır. 

HJ: Siyasetle ilgilenen ve 
aktif olan birisi olarak, 
gençlere ne gibi tavsiyelerde 
bulunursunuz? 
M. Y.: Ben gençlerimizin 
kendine uygun gördüğü par-
tiler içerisinde siyaset yapma-
larını, toplumumuzu sahada 
temsil etmelerini ziyadesiyle 
önemsemekteyim. Çünkü biz 
gençlerin bu topluma karşı so-
rumluluğu bulunmakta. Tabi 
Avusturya’da siyaset uzun 
soluklu bir maraton. Sabır 
ve özveriyle çalışmak, eninde 
sonunda meyvesini verecek-
tir. Kademe farketmeksizin 
gençlerimizin siyasi partilerde 
aktif olmalarını, toplumumu-
zu en iyi şekilde tanıtmalarını 
önemsiyorum. 

Toplum adına güzel şeyler 
yapmak için illa milletvekili 
vb. konumlarda bulunmanız 
gerekmiyor. Hangi kademede 
olursa olsun, siyasetin içinde 
yer alabilmek bile bu topluma 
güzel şeyler yapmak için im-
kanlarınız oluyor. Bu noktada 
siyasete ilgi duyan gençleri-
miz, bana ulaşabilirler. 

Ben gerek dernek, gerek iş 
adamlarımızın gençlerimizi 

her konuda her alanda des-
teklemelerinin önemli olaca-
ğını düşünüyorum. 

Bunlara ek olarak değin-
mek istediğim ve beni oldukça 
üzen, rahatsız eden bir konu 
bulunuyor: 

Bazı siyasi partilerde bu-
lunan, ki bu bizzat bizim 
SPÖ’de de var olan bir durum. 
Bazı arkadaşlarımızın kendi 
menfaatleri doğrultusunda 
hareket ettiklerini, büyük bir 
üzüntüyle gözlemliyorum. Ya-
pılan haksızlıklar karşısında 
konumlarını kaybetmemek 
adına tek kelime edemeyen, 
isimlerine sıfat ekleme uğru-
na kendi kabuğu içinde oy-
nayan, toplumun sorunlarına 
kayıtsız kalan arkadaşlarımı-
zın oralarda boşuna yer işgal 
ettiğini düşünüyorum. Zira 
topluma zarar verecek adım-
lar bırakın başka partiden gel-
mesini, içinde bulunduğumuz 
siyasi oluşumdan geliyorsa da 
“eleştirebilmemiz” gerekiyor. 
Avusturya’daki tüm toplumun 
çıkarlarını gözetmek, bizim 
başlıca görevimiz olmalı diye 
düşünüyorum. 

Son olarak, vatandaşları-
mızın 26 Mayıs’ta yapılacak 
olan Avrupa Parlamentosu se-
çimlerine katılım sağlamaları 
önemli olacaktır.
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Cildinizi yaz güneşinden koruyun

Yazın açık havada bolca 
zaman geçiriyoruz ve is-

temeden de olsa güneşin za-
rarlı ışınlarına maruz kalabi-
liyoruz. 

Cilt, genetik ve çevresel 
faktörlere bağlı olarak yaşla-
nır. Genetik faktörleri kont-
rol edemeyiz ancak çevresel 
yaşlanmayı geciktirmek için 
önlemler alabiliriz. Çevresel 
yaşlanmanın en büyük nede-
ni, güneş ışınlarıdır. Yaz gün-
lerinde özellikle saat 11:00 ile 
16:00 arasında sıcak, rutubet 
ve yeryüzüne ulaşan ultravi-
yole ışınların miktarı artıyor 
ve güneşin zararlı etkileri 
daha ciddi hale gelebiliyor.

Güneşten gelen UV A ve 
UV B ışınları, cilt kanserle-
rine neden olmakla kalmaz, 
güneşe bağlı cilt hasarlarına 
ve güneş yanıklarına da ne-
den olabilir. Özellikle güneş 
ışınlarının zararlı etkilerinin 
arttığı saatlerde mümkün ol-
duğunca gölgede kalmak, cilt 
hastalıklarından korunmak 
için önemlidir.

CILT KANSERINE DIKKAT!
Yapılan araştırmalara göre 
açık tenli kişiler, güneş altın-
da çok fazla zaman geçirenler, 
birkaç defa güneş yanığı geçir

miş kişiler, çeşitli cilt lezyonla-
rı geliştirmiş olanlar, bağışık-
lık sistemi zayıf olan kişiler ve 
geçmişinde veya ailesinde cilt 
kanseri öyküsü bulunan kişi-
lerin cilt kanserine yakalanma 
riski daha yüksek. Yüksek risk 
grubunda olanların yazın gü-
neşten korunmayı daha ciddi 
şekilde ele alması gerekiyor.

YAZIN CILDIMIZI NASIL
KORURUZ?
Güneşte kalmayın: Güne-
şin tepede olduğu saatlerde 
mümkün olduğunca gölgede 
kalmaya özen göstermelisiniz. 
Ancak gölgede olmak her za-
man güneşten korunduğunuz 
anlamına gelmez. Denizden, 
kumdan ve çevreden yansı-
yan güneş ışınları da cilde za-
rar verebilmektedir. Dışarıda 
yapılması gereken işlerinizi 
mümkün olduğunca sabah 
veya akşam saatlerinde yapın, 
güneşte kalmanız gerektiği 
zaman da uygun kıyafet ve ak-
sesuarlarla güneşten korunun.

Yaz mevsiminde 
güneşin zararlı 
etkilerine maruz 
kalmak cildimize 
zarar veriyor. Bazı 
basit önlemlerle yaz 
güneşinden korunmak 
mümkün.

SAĞLIK
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Duygu İslamoğlu
duygu@haberjournal.at

Güneş gözlüğü ve şapka kul-
lanın: Güneş gözlüğü, gözle-
rin fazla güneşten etkilenme-
sini önler. Aynı zamanda göz 
çevresindeki hassas derinin de 
güneş ışınlarından korunma-
sını sağlar. Yüzünüzü gölgede 
bırakacak bir şapka da en çok 
güneş ışığı alan bölge olan yüz 
bölgesini korumak için önemi.

Açık renkli, uzun kıyafet-
ler giyin: Açık renkli kıyafet-
ler, güneş ışınlarını yansıtırlar. 
Kol ve bacaklarınızı örtecek 
uzun ve rahat kıyafetler giy-
mek de cildinize ulaşan güneş 
ışığı miktarını azaltmanızı 
sağlayacaktır.

Güneş koruyucu kulla-
nın: Güneş koruyucu yağlar, 
kremler ve losyonlar, güneşe 
çıkmadan yarım saat önce sü-
rülmelidir ve 2 saatte bir yeni-
lenmelidir. Güneş koruyucu 
krem seçerken, koruma faktö-
rüne (SPF) dikkat edilmelidir. 
Yaz aylarında en az 30 SPF 
kremler kullanılması önerilir.

Cildinizi temiz tutun: Özel-
likle yüz bölgesinde biriken 
kirler ve yağlar, yaz aylarında 
cildin daha çok bozulmasına 
neden olabilir. Banyoda vücu-
dunuz için tahriş etmeyen bir 
kese kullanmak ve yüz temiz-
liğini günlük olarak yapmak, 
yazın cildi korumak için yapı-
lacak önemli şeyler arasında.

Bol su tüketin: Güneşli 
günlerde ihtiyaç duyduğunuz-
dan daha fazla su tüketmelisi-
niz. Vücutta yeterince su ol-
maması, cildin de kurumasına 
neden olur. Her gün en az 3 
litre su tükettiğinizden emin 
olun.

Nemlendirici kullanın: Gü-
neşten korunmak için kullanı-
lan güneş koruyucu kremlerin 
yanı sıra, cildi nemlendirmek 
için de nemlendirici kullanmak 
gerekir. Özellikle duştan sonra 
cildinize uygulayacağınız yoğun 
nemlendirici doğal yağlar veya 
kremler, cildin yaşlanmasını ge-
ciktirmede yardımcı olur.
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Ancak yaz sıcağında arabay-
la yolda olmak, her zaman 
en konforlu seçenek gibi gö-
zükmez. Bazı püf noktaları-
na dikkat edilirse uzun araba 
yolculukları daha konforlu ve 
keyifli hale getirilebilir:

ARACINIZI KONTRO
ETTIRIN
Bilmediğiniz şehirlerde me-
kanik sürprizlerle karşılaş-
mamak için en iyisi yola çık-
madan bir ay önce aracınızın 
gerekli bakımlarını ve kont-
rollerini yaptırın. Basit bir 
ses sistemi arızası bile uzun 
yolculukta epey sinir bozucu 
olabilir! 

YOLCULUĞUNUZ
 PLANLAYIN
Daha önce birkaç kez gittiği-
niz bir yol olsa bile elinizde 
güncel bir plan olması işinizi 
çok kolaylaştıracaktır. Mola 
vereceğiniz yerleri gözden ge-
çirin, eğer bir yerde geceleye-
cekseniz müsaitlik durumunu 
kontrol edin; ancak yine de 
planlarınızda esnek olmaya 
özen gösterin. Yolda oluşabi-
lecek ekstra mola ihtiyaçlarını 
da göz önünde bulundurun. 
Belki de çok güzel bir yer gö-
rüp orada biraz dinlenmek 
isteyeceksiniz! Yolculuk için 
kendinize zaman tanıyın, ace-
leci olmayın.

MÜZIĞINIZI YANINIZA ALIN
Yapılan araştırmalar, ara-
ba kullanırken dinlediğimiz 
müziğin şoförlüğümüzü de 
etkileyebildiğini ortaya ko-
yuyor. Sakin, keyifli müzikler 
dinlemek odaklanmayı ko-
laylaştırırken; şiddetli ve gü-
rültülü müzikler dikkatimizi 
dağıtarak sürücü hatalarına 
daha müsait hale gelmemizi 
sağlıyor. En sevdiğiniz şarkı-
lardan oluşan çalma listenizi 

telefonunuza ya da farklı bir 
müzikçalara yükleyin ve yol 
boyunca müzikten mahrum 
kalmayın.

BAGAJLARI AYIRIN
Uzun yolculuklarda dikkat 
edilmesi gereken en önemli 
şeylerden biri de ‘yol bagajı’dır. 
Gittiğiniz yerde kullanacağı-
nız eşyalarla dolu dev valizle-
rinizi bagajınızın derinlikleri-
ne yerleştirin ve üst taraflara 
yolda işinize yarayabilecek ve 
ihtiyaç duyacağınız eşyaları 
içeren yol bagajınızı koyun. 
Bir takım yedek yol kıyafeti, 
varsa kullandığınız ilaçlarınız, 
diş fırçası, kremler gibi gün-
lük kozmetik gereçlerinizin 
olduğu bir yol çantası işinizi 
kolaylaştıracaktır. İlkyardım 
çantası ise uzun yolculukların 
olmazsa olmazıdır! Her daim 
aracımızda bulundurmamız 
gereken ilkyardım çantası, 
uzun yolda kesinlikle ihmal 
edilmemeli.

AT I Ş T I R M A L I K L A R I N I Z I 
DIKKATLI SEÇIN
Paketli gıdalar ve abur cu-
burlar, uzun yol yolcuları için 

üretilmiş olabilirler! Ama siz 
bu tuzağa düşmeyin. Elma 
gibi kolay bozulmayacak 
meyveler, ev yapımı poğaça 
ve benzeri atıştırmalıklar yol 
için idealdir. Su için defalarca 
plastik şişe harcamak yerine 
bir büyük termos kullanabilir, 
böylece her daim soğuk su da 
bulundurmuş olursunuz. Ana 
öğünler için durup dışarıda 
yiyorsanız, yolculukta rahat-
sız olmamak için fazla yağlı 
olmayan, hafif yiyecekler tü-
ketmeye özen gösterin.

SIK SIK HAREKET EDIN
Uzun yolculuklarda vücut 
uzun süre hareketsiz kalmaya 
bağlı olarak katılaşır, özellik-
le sıcak yaz günlerinde ödem 
toplayarak şişebilir. Bacaklar-
da ve omurgada da ağrılar or-
taya çıkabilir. Tüm molalarda 
vücudunuzu esnetmeyi, hatta 
arada sırada çok kısa ‘hare-
ket molaları’ vermeyi ihmal 
etmeyin. Kan dolaşımınızı 
hızlandıracak ve kaslarınızı 
esnetecek hareketler yol yor-
gunluğunuzu da azaltmaya 
yardım edecektir.

Sıla yolcuları için tavsiyeler

Yaz mevsimi 
bizim için 
biraz da uzun 
yolculuklar 
demek. 
Memleket 
yolunu 
kolaylaştırmanız 
için bazı 
önerilerimiz var!
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YAŞAM

Yazın okullar kapandı-
ğında pek çoğumuz uzun 
yol hazırlıklarına başlı-
yoruz. Özellikle kalaba-
lık seyahat edecekler ve 
çocuklu aileler için araba 
yolculukları ekonomik 
olarak tercih edilebilir 
bir seçenek. Hem birçok 
şehir gezecekseniz, kendi 
arabanızla yolculuk etmek 
en iyisidir!
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Hamilelik 40 hafta süren 
eşsiz bir yolculuk. Bu 

süreçte her hafta annenin be-
deninde değişiklikler meyda-
na gelirken, rahim içerisindeki 
bebek de günbegün büyüyüp 
gelişmeye devam ediyor.

Anne karnındaki bebek ge-
lişirken, göbek kordonu ile 
plasentaya, plasenta sayesin-
de de annenin vücuduna bağ-
lanarak bütün kaynaklarını 
annesinden alır. Bu durumda 
annelerin vücudundaki besin 
dengesini doğru bir şekilde 
sağlaması da daha önemli hale 
gelir. Uzmanlar hamilelik-

te sık sık ve küçük öğünler 
şeklinde beslenirken günlük 
beslenmeye yeterince protein, 
kalsiyum, mineral ve vitamin-
lerin dahil edilmesi gerektiği 
konusunda uyarıyor.

PROTEIN ALIMINA DIKKAT!
Proteinler, hücrelerdeki ya-
şamsal faaliyetler için önemli 
rol oynar. Hücrelerin üretimi 
ve onarımı, metabolik faali-
yetlerin düzenlenebilmesi ve 
bağışıklık sisteminin doğru 
bir şekilde çalışabilmesi için 
yeterli miktarda protein al-
mak gerekir.

Bir kadının günlük ortala-
ma protein ihtiyacı yaklaşık 
50 gramdır. Hamilelik süre-

cinde ihtiyaç duyulan protein 
miktarı ise yaklaşık 70-100 
gramdır.

Hamilelikte bebeğin hüc-
re oluşumunu ve gelişimini 
desteklemek için de yeterli 
miktarda protein aldığınızdan 
emin olmalısınız. 

Bazı besinleri bir arada tü-
ketmek de proteinin vücutta 
işlenmesini kolaylaştırır. Ör-
neğin tahılları kuruyemişlerle, 
nohutu bulgur pilavıyla, kuru 
fasulyeyi pirinç pilavıyla bir-
likte tüketmek, besinlerin ta-
mamlayıcı etki göstermesini 
sağlar ve protein içeren gıda-
ların biyoyararlılıkları arttırı-
labilir.

BEBEKLER KALSIYUM
 TÜKETIR
Anne adaylarının hamilelik 
sürecinde diş ve kemik prob-
lemleri yaşaması çok sık gö-
rülen bir durumdur. Bunun 

sebebi, bebeğin gelişen iskelet 
sistemi için fazladan kalsiyu-
ma ihtiyaç duymasıdır. Bebek 
vücuttaki kalsiyumu tükettik-
çe de, diş ve iskelet sorunları 
görülebilir. 

Yetişkin bir insanın gün-
lük kalsiyum ihtiyacı yaklaşık 
1000 mg kadardır. Hamile-
likte bu ihtiyaç 300 mg daha 
artar.

Her gün 1300 mg kalsiyum 
aldığınızdan emin olmak için 
de günlük beslenme düzenine 
kalsiyum bakımından zengin 
gıdaları dahil etmek gerekir. 
Süt ve süt ürünleri kalsiyum 
bakımından en zengin gıda-
lardır. Eğer süt ürünleri tü-
ketemiyorsanız, hekiminize 
danışarak kapsül şeklinde kal-
siyum takviyesi almanız gere-
kebilir.

Hamilelikte doğru
beslenme nasıl
olmalı?

ANNE-BEBEK

‘Sen iki canlısın, bol bol ye’ yaklaşımı anne 
adaylarını tehlikeye atıyor. Hamilelikte 
dengeli beslenme hem bebeğin hem de 
annenin sağlığı için çok önemli.

Tablo: Yeterince protein ve kalsiyum alımı için örnek besinler

Duygu İslamoğlu
duygu@haberjournal.at
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BESİNLER MİKTARI PROTEİN KALSİYUM

Yağsız sığır eti 100 gram 36 gram 10 miligram 

Yeşil mercimek 100 gram 25 gram 80 miligram   

Kabak çekirdeği 100 gram 24,4 gram 52 miligram    

Çiğ badem 100 gram 22,1 gram 234 miligram

Tavuk göğsü 100 gram 30 gram 10 miligram

Çökelek 100 gram 30 gram 505 miligram

Süzme peynir 100 gram 32 gram 95 miligram
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FOLIK ASIT ŞART
Folik asit eksikliği, normalde 
yalnızca kansızlığa neden olur 
ve kolaylıkla takviye edilebilir. 
Ancak gebelikte folik asit, be-
beğin omurga gelişimini etki-
lediği için, çok önemli bir rol 
oynar. Hamileliğin başında 
yapılan kan tahlillerinde mut-
laka folik asit miktarına da ba-
kılır ve gerektiğinde folik asit 
takviyesi yapılır. 
Hamilelik boyunca folik asit 
bakımından zengin olan yu-
murta, balık, yeşil yapraklı 
sebzeler, bakla ve bezelye gibi 
besinler sıkça tüketilmelidir.

ŞEKER, GEBELIKTE DAHA 
ÖNEMLI
Sağlıklı beslenme için şeker 
dengesinin çok önemli oldu-
ğunu biliyoruz. Fazlaca şekerli 
ve karbonhidrat içeren gıda-
lar tüketmek, diyabete neden 
olabiliyor. Gebelikte tüketilen 
fazla şeker ise ‘gestasyonel di-
yabet’ denilen gebeliğe bağlı 
şeker hastalığının ortaya çık-
masına neden oluyor. Gebe-
lik şekeri, bebeğin gelişimini 
ciddi şekilde etkileyerek ha-
milelikte ve doğumda çeşitli 
sorunların ortaya çıkmasına 
neden olabilir. Bu nedenle 
hamilelikte paketli hazır gı-
dalardan uzak durmak, şeker 
tüketmemek ve gebelik şeke-
ri testini ihmal etmemek çok 
önemli.

Vitaminleri ihmal etmeyin
Beslenme düzeninize bolca 
taze meyve ve sebze eklemek, 
bunlardan her öğününüzde 
bir miktar tüketmek, yeterin-
ce vitamin aldığınızdan emin 
olmanın en iyi yoludur. Özel-
likle C vitamini, besinlerdeki 
demir içeriğini daha verimli 
kullanmanızı sağlar, vücut 
direncini de arttırarak hami-
lelikte karşılaşılabilecek has-
talıklara karşı korur. Mevsim 
meyvelerinden evinizde her 
daim bulundurun ve öğünle-
rinize bolca yeşillik dahil edin.

Tüm dünyada belirlenmiş 
standartlara göre ‘insani’ 

çalışma saatlerinin haftada en 
fazla 40-45 saat olması öngö-
rülüyor. Oysa birçok kadının 
gerçek çalışma saati, haftada 90 
saatten fazlasını kapsıyor. 

Ev işleri ve çocuk büyütmek 
kadının görevidir dediğimizde, 
kadına günde 10 saatten fazla 
sürecek bir iş yükü yüklemiş 
oluyoruz. Kadın aynı zamanda 
çalışmak isterse, evde harcaya-
cağı emeği bir başkasının kar-
şılaması için belirli bir bütçe 
ayırması gerekecek. Bu da çoğu 
zaman kazandığı paranın nere-
deyse yarısı demek. Bu nokta-
da aile kavramını ve toplumsal 
cinsiyet rollerini tekrar gözden 
geçirmek gerekiyor.

2017 yılında ABD’de yapılan 
bir araştırmada, 5-12 yaşlar 
arasında çocukları olan 2,000 
anne ile anket yapıldı. Vakit-
lerinin ne kadarını ev işleri ve 
çocuk bakımına ayırdıkları de-
ğerlendirilen anneler, haftada 
yaklaşık 98 saat çalıştıkları yö-
nünde ortak cevaplar verdi.

2015 yılında gündem olan bir 
haberde ise, ABD’li bir adam, 
karısına teşekkür ediyordu. 
Eşinin emeğini karşılaması için 
yardımcı tutacak olsa ne kadar 
bütçe ayırması gerekeceğini he-
saplayan Steven Nelms, yıllık 
73,960 dolarlık bir bütçe çıkar-
mıştı. Bu meblağın kazandığı 
maaşın iki katına tekabül et-
tiğini ifade eden Nelms, “ben 

karımın emeğini maddi olarak 
karşılayamam. Bu yüzden ona 
teşekkür ediyorum.” demişti.

Haftalık azami çalışma saat-
leri Avusturya’da 40, Türkiye’de 
45 saat. Oysa birçok kadın, 
haftada 90 saatten daha fazla-
sını çalışarak geçiriyor. Hem de 
karşılığında hiçbir ücret alma-
dan. Elbette çocuk yetiştirmek 
fedakarlık ister ancak yapılan 
fedakarlığın anne-baba arasın-
da eşit dağılımı da önemli.

IŞ DÜNYASINDA 
ANNELERIN YERI
Kişinin iş hayatını özel hayatın-
dan ayırabilmesi daima bir me-
seledir. Bu durum elbette fazla 
çalışması gereken erkekler için 
de çeşitli sıkıntılara yol açabi-
liyor. Ama anne olan bir kadın 
için iş hayatı, daima çok daha 
fazla sıkıntı demek oluyor.

Görünürde yasalar, çalışan 
kadınlara annelik halleri için 
gerekli hakları tanıyor ancak 
pratikte bu yasalar asla yeterli 
olmuyor. Üstelik yasalar tam 
olarak uygulansa bile, birçok 
kadın evlendiğinde ya da hami-
le kaldığında işyerinde sorun-
larla karşılaşabiliyor. İşverenler 
kadınların annelik izinlerini 
işgücü kaybı olarak görüyor ve 
mobbinge, hatta işten çıkarma-
lara varan hak ihlalleri yaşana-
biliyor. Hamile kaldıktan sonra 
bir süre işe ‘annelik’ arası veren 
kadınların tekrar iş hayatına 
dönmesi de asla kolay olmu-
yor. İzinlerini kullanmış, işini 
de sürdürebilmiş, bir yandan 

çalışırken bir yandan bebek-
lerini büyütebilmiş kadınların 
da derdi bitmiyor üstelik. Top-
lumda çocuğun bakımından 
sorumlu ilk kişi olarak görülen 
anne, daima iş-ev-çocuk dön-
güsünde koşturarak hayatta 
kalmaya çalışıyor.

ÇARE ‘KABILE’ BILINCI
Eski bir Afrika atasözü, “Bir 
çocuk yetiştirmek için bir ka-
bile gerekir” der. Gerçekten de 
kültürümüze dönüp baktığı-
mızda geniş ailelerin ve komşu-
lar arasında ‘elden ele’ büyütü-
len çocukların yerini apartman 
dairelerinde anne-babalarının 
eve gelmesini bekleyen çocuk-
lar aldı.

Kalabalık ailelerde büyümüş 
son nesil olarak bizler, dünya-
ya gelen çocukların nasıl bir 
ortamda büyüyeceğini hesaba 
katmak zorundayız. Bu nok-
tada toplumsal cinsiyet rolleri 
dediğimiz ‘kadın dediğin şöyle 
olur, erkek dediğin böyle ya-
par’ kalıplarının dışına çıkarak 
düşünmeyi öğrenmek zorun-
dayız. Bir çocuğun sorumlu-
luğunun sadece annesinde ol-
madığı, annenin hayatındaki 
partnerin ve çevresindeki diğer 
yetişkinlerin de bu sorumlulu-
ğu bölüşmesi gerektiği fikri yal-
nızca kadınların eşit şartlarda 
çalışıp yaşayabilmesine olanak 
sağlamayacak, aynı zamanda 
yeni neslin de güvenli ve ihti-
yaçlarının karşılanabildiği bir 
ortamda büyümesini mümkün 
kılacak.

Kadının görünmeyen emeği
YAŞAM

Duygu İslamoğlu
duygu@haberjournal.at
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Kalabalık veya küçük ço-
cuklu aileler için yaz tatili 

demek, çoğu zaman bir arada 
zaman geçirebilmek demek. 
Bunun için büyük ve pahalı 
tatil planları yapmanıza ge-
rek yok. Ailenizle bir arada 
verimli bir şekilde zaman ge-
çirmek hem aile bağlarınızı 
sağlamlaştıracak, hem de aile-
deki herkesin keyif alabileceği 
ortak zamanlar yaratmanızı 
sağlayacak.
Okullu çocukları rahat ettirin
Yaz tatili en çok okullular için 
heyecan verici! İşyerinden ta-
til izni alanlar kadar, okullu 
çocuklar da yaz tatilini iple 
çeker. Çocukların eğitim-öğ-
retim düzeninden kopmaması 
elbette önemli, bunun için yaz 
tatilinde çalışmak için okullar 
çeşitli önerilerde bulunabili-
yorlar. Ancak sınava hazırla-
nan çocukların bile tüm yaz 
tatilini ders çalışarak geçirme-
si elbette iyi bir fikir değil. Ço-
cuğunuzun ihtiyaçlarını be-
lirleyerek birlikte bir çalışma 
planı hazırlayın. Çalışılacak 
konuları baştan belirlemek 
ve haftalık bir plan yapmak, 
verimli bir şekilde çalışmanın 

en iyi yolu. Çalışma zamanla-
rının dışında ise okullu çocuk-
lar rahat etmeli, yazın tadını 
çıkarabilmeli. Teşvik edin, 
takip edin ve ailenizin okullu 
bireylerine yardımcı olun ki 
yazın tadını daha iyi çıkara-
bilsinler.

ÇOCUKLARI AKRANLARIY-
LA BIR ARAYA GETIRIN
Okul dönemi boyunca günü-
nün büyük çoğunluğunu ar-
kadaşlarıyla geçiren çocuklar, 
yaz tatilinde biraz sosyalleş-
me sorunu yaşayabilirler. Tatil 
planlıyorsanız, çocuklarınızın 
başka çocuklarla bir araya ge-
lip oynayabileceği yerler ter-
cih edin. Evde kalacaksanız 
ise çocuklu ailelerle bir araya 
gelin veya çocuklarınız için et-
kinlikler düzenleyin. Çocuklu 
aileler için en iyi ve en gele-
neksel sosyal aktivitelerden 
biri, topluca pikniğe gitmek. 
Bu geleneği yaşatın, çocuklu 
akrabalarınız veya dostları-
nızla tek günlük etkinlikler 
planlayın. Hem yetişkinler 
olarak bir araya gelmiş olur-
sunuz, hem de yaşıtlarıyla sık 
sık zaman geçirmesi gereken 

çocuklarınızın sosyal ihtiyaç-
larına katkıda bulunursunuz.

SAĞLIĞINIZA DIKKAT EDIN
Her mevsimde olduğu gibi, 
yaz mevsiminde de sağlığınızı 
korumak için bazı önlemler 
almanız gerekir. Aşırı sıcak ve 
nemli havalarda yeterince su 
içtiğinizden emin olmalısınız. 
Yazın ihtiyaç duyduğumuz 
mevsim meyveleri ve sebzele-
rinden bolca tüketmeli, ağır 
gıdalardan ve çok şekerli yiye-
ceklerden kaçınmalısınız. Yaz 
mevsiminde enerjinizi yüksek 
tutacak hafif ve sağlıklı gı-
dalar tüketmek ve yeterince 
su içmek, sıcak havalardan 
ve mevsimin diğer olumsuz 
etkilerinden korunmanıza 
yardımcı olacaktır. Özellikle 
tatile gittiğinizde evinizdeki 
beslenme düzeninizin dışına 
çıkma tehlikeniz artar, dikkat!
Küçük etkinlikler planlayın
Psikologlar ailelerin çocuk-
larıyla ne kadar zaman geçir-
diğinin değil nasıl zaman ge-

çirdiğinin önemli olduğunun 
altını çizer. Tüm zamanınızı 
ailenize ayıramıyor ve uzun 
bir tatil planlayamıyor olabi-
lirsiniz ama haftada bir gün 
hep birlikte sinemaya, tiyatro-
ya ya da bir spor karşılaşması 
izlemeye gidebilir, dışarıda ya 
da evde yapabileceğiniz ufak 
tefek etkinliklerle ailenizle 
birlikte yaz tatilinin tadını çı-
karabilirsiniz.

YAZIN KEYFI EVDE DE
ÇIKAR
Evde olmak demek yaz tati-
linin keyfini çıkaramayacağı-
nız anlamına gelmez. Tatili 
verimli geçirmek için evde de 
ailenizle birlikte etkinlikler 
planlayabilir, birlikte zaman 
geçirebilirsiniz. Uzun ak-
şamüzeri vakitleri sofradan 
kalkmadan uzun uzun soh-
betler etmek gibisi yoktur. 
Hem herkes geç saatlere ka-
dar oturabiliyorken, hep bir-
likte birkaç dizinin bağımlısı 
olmak da iyi bir fikir olabilir!

Yaz tatilini
ailece verimli
geçirin!

YAŞAM

Yaz tatilinde 
ailece özel bir tatil 
geçirmek için çok 
büyük planlar 
yapmanıza gerek 
yok.
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SEYAHATINIZI HEP
BIRLIKTE PLANLAYIN
Eğer tatile çıkacaksanız, ai-
ledeki herkesin fikrini alın. 
Seçeneklerinizi belirleyin ve 
ortak bir plan bulmaya çalı-
şın. Tatil seyahatleri, özellikle 
küçük çocukların sorumluluk 
almasına izin vermek için iyi 
fırsatlardır. Çantalarınızı ha-
zırlamaya erkenden başlayın 
ve yolculukta nelere ihtiyaç 
duyabileceğinize konuşarak 
karar verin. 

Tatil planı yaparken en 
önemli noktalardan biri de, 
planlarda esnek olabilmektir. 
Tatil için kısıtlı bir zamanınız 
olsa bile, rotadan beklenme-
dik sapmalar için de biraz va-
kit ayırabilirsiniz. Yıl boyunca 
bir şeylere koşturup durduk-
tan sonra tatilde de tatil pla-
nınızı uygulayabilmek için 
koşturmak hiç mantıklı değil!

BÜTÇENIZI IYI HESAPLAYIN
Evdeki hesap tatile uymaz, 
bunu bir kez bile tatile çıktıy-

sanız zaten biliyorsunuzdur... 
Belirli bir miktar para ayır-
dıktan sonra tatile çıkılır ve 
daima beklenenden fazla para 
harcayarak döndüğünüzü 
fark edersiniz. Bunun çaresi, 
doğru bir bütçe çıkarabilmek 
ve tıpkı plan yaparken olduğu 
gibi, bütçe yaparken de esnek 
olmak. Verimli ve keyifli bir 
yaz tatili için ne kadar para 
harcamanız gerektiğini baş-
tan hesap etmek ve mutlaka 
yedek bakiyenizi de belirle-
dikten sonra yola çıkmak da-
ima en iyisidir. Böylece aynı 
zamanda ‘nasıl olsa tatildeyiz’ 
diyerek bilinçsizce harcama 
yaparak tatil bütçenizin dışına 
çıkmaz, tatil bittikten son-
ra da çeşitli yaz aktiviteleri 
için tasarruf et-
miş olursu-
nuz.

BIRLIKTE OYNAYIN
İtiraf edelim, serin bir yaz 
gecesinde balkonda oturup, 
okey oynayıp bir yandan çe-
kirdek çitlemeyi seven bir 
milletiz! Herkes ya çalışıyor, 
ya okula gidiyorken ailece 
oyunlar oynamaya pek va-
kit kalmıyor olabilir. Oysa 
ailece zaman geçirmenin en 
iyi yollarından biri de, ailece 
oyunlar oynamaktır. Masa 
oyunlarını deneyin, gelenek-
sel oyunları asla es geçmeyin! 
Oyunlar hem küçük çocuklar 
için hem de yetişkinler için 
çok keyifli ve besleyici bir ile-
tişim kurma çeşididir. Ailece 
oyunlar oynayabileceğiniz bir 
tatil planlamak, verimli bir 
yaz tatili geçirmeniz için hari-
ka olacaktır.

KITAP OKUYUN
“Birlikte en çok zaman geçir-
diğiniz beş kişinin ortalama-
sısınız” derler. Çocuklarınıza 
iyi örnek olmak bir tarafa, 
ailece kitap okumanın keyfini 
hep birlikte çıkarmak için bile 
kütüphanenizi biraz canlan-
dırmak çok iyi olacak. Evde 
bir kitap gündeminiz olabilir, 
o yaz boyunca bazı kitapları 
sırayla okuyabilirsiniz. Böy-
lece üzerinde konuşacak ha-
rika konularınız olur ve yeni 
kitaplar okumak için de birbi-
rinizi teşvik etmiş olursunuz.

FILMLER SEYREDIN
Boşuna ‘aile filmleri’ diye bir 
kategori yapmamışlar! Bazı 
filmler gerçekten de ailece 
oturup izlemek için idealdir. 
Tencere dolusu mısır patlatıp 
ailece film seyretmek, televiz-
yon var olduğundan beri en 
favori aile aktivite- l er in-

den 

biri. Yaz boyunca birlikte film 
seyretmek için zaman ayırın, 
filmler hakkında sohbetler 
edin ve kaliteli zaman geçirin. 
Çocukların kendini güvende 
hissettiği, ebeveynlerin ise ra-
hatlayıp ailece zaman geçire-
bilmenin keyfini yaşadığı bir 
ortamda yaz tatili geçirmek, 
düşündüğünüzden çok daha 
kolay olabilir.

FOTOĞRAFLAR ÇEKIN
Artık neredeyse her gün bir-
çok fotoğraf çekiyoruz ama 
pek azı bir aile albümünde yer 
alacak kadar anlamlı olabili-
yor. Ailenizle yaz tatili geçi-
riyorken, ister uzak bir yerde 
seyahatte olun, ister her sene 
gittiğiniz yazlığınızda, ister 
evinizde; herkesin bir arada 
keyifli olduğu anları kaçırma-
yın ve bol bol fotoğraf çekin. 
Yıllar sonra dönüp ‘Yaz 2019’ 
albümünüze baktığınızda, 
sandığınızdan daha fazla gü-
zel zaman geçirmiş olduğunu-
zu hatırlar ve mutlu olursu-
nuz. Fotoğrafların en iyilerini 
seçip çerçeveleyerek evinizde 
bulundurmak da neşenizi 
canlı tutar. İyi zamanlar arşiv-
lenmeye değer!
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Avusturya’nın Grein ken-
tindeki ülkenin en eski 

tiyatrosunda, Viyana Yunus 
Emre Enstitüsünün (YEE) 
katkılarıyla Osmanlı dönemi-
ne ait müzik aletleri ve kıya-
fetler meraklılarının ilgisine 
sunuldu. 

Almanca konuşulan ülkelerin 
en eski tiyatrosu olarak kabul 
edilen ve 1791’den bu yana 
halen aktif bir şekilde kullanı-
lan Grein Şehir Tiyatrosu’nun 
sergi salonunda, mehteran ta-
kımına ait çeşitli çalgı aletleri-
nin yanı sıra Osmanlı kıyafet-
leri ve aksesuarların yer aldığı 
sergi açıldı. 

Serginin açılışında konuşan 
küratör Dr. Klaus M. Poll-

heimer, Tuna Nehri’ne kıyısı 
olan çeşitli ülkelerin çok sayı-
da kentinin yaklaşık 25 yıldır 
düzenli olarak yaptığı Tuna 
Opera Festivali’nin bu yılki 
programında tiyatrolarında 
ünlü Avusturyalı besteci Jo-
seph Haydn’ın Türk Opera-
sı’nı sahneleyeceklerini söyle-
di. 

Pollheimer, 18. yüzyılın 
başlarında bestelen eserin 
sahnelenmesi öncesinde Gre-
in kenti sakinlerini, eserde an-
latılan Osmanlı dönemine ait 
kıyafet, çalgı ve aksesuarlarla 
buluşturmak istediklerini dile 
getirdi. 

Kültürün toplum ve ülkeleri 
yakınlaştırmakta önemli bir 
rol oynadığını anlatan Poll-

heimer, “Geçmişte çatışmayı, 
ayrışmayı simgeleyen birçok 
unsur bugün birlikteliğe ve 
beraberliğe hizmet ediyor. 
Geçmişte iki ülke arasında 
yaşanan çatışmaların sembol-
leri bugün iki kültürün daha 
iyi anlaşılması için bizleri bir 
araya getiriyor.” diye konuştu. 

Viyana YEE Müdür Vekili 
Halil İbrahim Doğan da ens-
titü olarak ülkenin en eski 
tiyatrosunda Osmanlıya ait 
unsurların sergilenmesine 
katkı sağlamaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. 

Avusturyalı bestecinin ese-
rinde 18. yüzyılda Osmanlı-
da yaşanan bir aşk hikayesini 
anlattığını söyleyen Doğan, 

kurum olarak o döneme ait 
sultan serpuşları, yeniçeri kı-
yafetleri ve müzik aletlerini 
temin ederek Avusturyalı sa-
natseverlerle buluşturdukla-
rına işaret etti. Doğan, “Yunus 
Emre Enstitüsü olarak Avus-
turya’da Türk kültürünün 
daha iyi tanınması için çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Al-
manca konuşulan bölgenin en 
eski tiyatrosunda Osmanlıya 
ait eserlerin sergilenmesi, biz-
ler için mutluluk verici.” ifade-
lerini kullandı. 

Tarihi tiyatroda, klasik mü-
zik dinletisinin ardından ar-
dından davetliler, sergilenen 
Osmanlı dönemine ait eserleri 
yakından inceledi.  (AA)

Avusturya’nın en eski tiyatrosunda 
Osmanlı sergisi 
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