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Özellikle Österreich ve 
Heute gibi gazetelerin 

son aylarda Müslüman ve 
Türklere yönelik tek taraflı, 
kışkırtıcı, yalana dayalı, hedef 
gösterici yayınları tahammül 
sınırlarını zorlayıcı bir hal al-
maya başladı.

-UCUZ METOTLARLA HEDEF 
GÖSTERILEN TÜRK VE 
MÜSLÜMANLAR
İlkokullarda başörtüsü yasa-
ğının başlamasıyla birlikte bir 
metroda (U-Bahn) ilkokul 
çağlarında başörtüsü takmış 
bir kızın, (izni olmadan ve 
trende bulunan yolculardan 
biri tarafından çekilmiş fotoğ-
raf ) çekilen fotoğraflarını sür-
manşet paylaşan gazete, kız 
çocuğunu hedef göstermekle 
kalmamış aynı zamanda hiçbir 
bilgiye sahip olmadığı babasını 
İslamist olmakla suçlamış, kı-
zın örtünmeye zorlandığı ya-
lanıyla kamuoyunu etkilemeye 
çalışmıştı.

Aşağı Avusturya eyaletinde 
bir Türkün eşi ve iki çocuğu-
nu hunharca katlederek öl-
dürdüğü insanlık dışı olayı, 
bağlamından kopartarak, ka-
til babanın sosyal medya he-
sabında 3 yıl önce yaptığı bir 
paylaşımdan hareketle Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan taraftarı olduğunu ileri 
sürmüş, bununla yetinmeyen 
gazete, kendisini gazeteci ola-
rak adlandıran bazılarının da 
yardımıyla, katledilen anne 
ve çocuklarının fotoğraflarını 
sansürsüz bir şekilde yayımla-
yarak, acılı ailenin mahremini 
ifşa etme pespayeliğinden im-
tina etmemiştir.

Son olarak ise yukarıda bah-
se konu olan olayda hayatını 
kaybeden anne ve çocukların 
cenaze merasimine katılan bir 
kişinin tek taraflı iddialarını, 
karşı tarafın görüşüne yer ver-
meden, gazetecilik ve insani il-
keler bir yana bırakılarak, evlat 
ve torunlarını kaybetmiş acılı 
bir ailenin dramını üç kuruşluk 
bir habere malzeme etmekten 
geri durulmamıştır. 

İnsanların arşa yükselen acıla-
rıyla alay edercesine insanlık 
dışı bir tutum sergileyen Ös-
terreich gazetesi, başörtüsüyle 
uzaktan yakından alakası ola-
mayan bir konuyu, başörtüsü 
nedeniyle yaşanmış gibi ak-
tararak, Avusturya toplumda 
Türk ve Müslümanlara yönelik 
bayağı bir algı operasyonuna 
girişmiştir.

-BULVAR GAZETELERI VE 
FPÖ IŞBIRLIĞI
Öte yandan söz konusu ba-
sın kuruluşları, Müslüman ve 
Türklere yönelik olumsuz ge-
lişmelere ilişkin başvurdukla-
rı bir başka çirkin yöntem ise, 
olayın hemen akabinde aşırı 
sağcı FPÖ’den bir yetkili ya 
da partilinin görüşünü alarak, 
çoğu zaman dini ya da ırkı ne 
olursa olsun her kesimden in-
sanın yaptığı veya yapabileceği 
olayları siyasi zemine taşınma-
sında taşeronluk yapmaları.

Aşırı sağcı parti mensupla-
rını söz konusu olayın uzma-
nıymış gibi muamele yapan 
Bulvar gazeteleri, bir sosyolog, 

İlkesiz gazeteciler (?), Türk
toplumuna daha çok zarar veriyor!

Avusturya’da 
bazı basın 
yayın 
kuruluşlarının 
Türk ve 
Müslümanlara 
yönelik tek 
taraflı ve 
kışkırtıcı 
yayınları 
tepkilere yol 
açarken, kimi 
yerel Türk 
gazetecilerin 
bu ucuz 
oyunlara 
alet olması, 
ülkedeki Türk 
toplumunu 
daha da 
derinden 
sarsıyor.
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GÜNDEM - ANALİZ hukukçu veya doktorun de-
ğerlendirmesi gereken konu-
ları aşırı sağcılara yorumlata-
rak, yaşanan münferit olayı, 
her gün yaşanan kronik bir 
sorunmuş gibi anlaşılmasına 
yardımcı olmakla kalmıyor, 
aynı zamanda siyasete alet 
edilmesine de hizmet ediyor.  

Kasıtlı ve bilinçli bir şekilde 
yapılan bu eylem, bir yandan 
Türk ve Müslümanları hedef 
tahtasına yerleştirirken, diğer 
yandan onca skandalın içinde 
yüzen, ilk fırsatta vatanları-
nı Ruslara peşkeş çeken, her 
gün yeni bir Nazi pisliğinin 
paçalarından sızdığı FPÖ’ye 
kaybettikleri yüzde 10’luk 
oyu geri kazandırma yolunu 
açıyor.

-ILKESIZ GAZETECILER 
TÜRK TOPLUMUNA DAHA 
ÇOK ZARAR VERIYOR
Bu tür ilkesiz, seviyesiz ve tek 
taraflı yaklaşımlara yönelik 
onlarca örnek vermek müm-
kün. Ancak bu gelişmeler 
karşısında Türk kamuoyunu 
derinden sarsan asıl konu ise, 
tamamen kişisel çıkarları ve 
reklamları için hakkaniyet-
li bir tutum sergilemeyerek, 
Avusturyalı muhataplarının 
çirkin emellerini bildikleri 
halde kendi vatandaşlarının 
mahrem bilgilerini paylaşan 
sözde yerel gazeteciler.

Türk gazetecilerin özellikle 
kendi toplumlarını ilgilen-
diren konulara yönelik daha 
ilkeli ve hakkaniyetli bir yak-

laşım sergilemesi, habere iliş-
kin kriterleri göz önünde bu-
lundurarak hareket etmesi ve 
her şeyden önemlisi de son 5 
yıldır Türk ve Müslümanlara 
yönelik artan baskıların temel 
tetikleyicisi olan bazı Avus-
turyalı basın organlarına karşı 
daha tedbirli olması gerekir. 

Haber değeri taşıyan bir 

konu hakkında din, dil, etnik 
köken gözetilmeksizin doğru 
ve olabildiğince tarafsız yayın 
yapmak elbette ki bütün gaze-
tecilerin ortak şiarı olmalıdır. 
Bu çerçevede “Türk ise yaptı-
ğı yanlış görmezden gelinsin 
ya da Müslümansa yapılan 
olumsuzluk göz ardı edilsin” 
gibi bir yanlış anlayışa meyle-
dilmesi kesinlikle tasvip edile-
mez. 

Gazeteci bir olay ya da geliş-
meye ilişkin bütün tarafların 
görüşlerini şeffaf bir şekilde 
yansıtarak, kamuoyunu bilgi-
lendirir, olayın nasıl anlaşıl-

ması gerektiğini okuyucuya, 
ortada bir suç unsuru var ise, 
bu durumu da hukukçulara 
bırakmalıdır. Gazeteci hakim 
gibi bir konu hakkında hü-
küm veremeyeceği gibi, toplu-
mu yanlış mecralara sürükle-
yecek yorumlardan da kaçınır.

Gazetecilik donanımından 
uzak bazı kişilerin, bir şekil-

de edindiği gazeteci kimliğini, 
düğün, dernek takibi, reklam 
ve sponsor elde etmek için 
baskı unsuru olarak kullan-
maları, ülkedeki yerel Türk 
basınının seviyesini düşürdü-
ğü gibi farklı merciler tara-
fından ciddiye alınmasını da 
engellemektedir.

Ülkede yaşanan siyasi ve 
sosyal gelişmeleri takip etme 
becerisinden ve donanımın-
dan yoksun kişilerin elle tutu-
lur, dikkat çekici, okuyucuda 
merak uyandıracak ve bilgi-
lendirici haberlere imza ata-
maması aslında çokta şaşırıla-

cak bir durum değildir. 
Medyadaki değişimi göz-

lemleyemeyen, 20 yıl önceki 
şartlara göre hareket etmek 
isteyen ve alışa geldiği düze-
nini bozma lüksünde ve zah-
metinde bulunmayan kişilerin 
sıklıkla çeşitli bahaneleri orta-
ya atarak şikayette bulunma-
ları kaçınılmaz bir durumdur.  

Yerel gazetecilerin en çok 
dert yandıkları konuların ba-
şında ekonomik kaynak bul-
makta çektikleri zorluklar 
geliyor. Ancak dikkat çekici, 
farklı ve kaliteli yayın yapan, 
değişimi doğru okuyan gaze-
tecilerin yaptıkları işler her 
zaman daha öne çıkacağı gibi, 
bu durum, gerek Avusturyalı 
gerekse Türk sermaye sahiple-
ri tarafından fark edilecektir. 
Yapılan her iyi iş beraberinde 
yeni imkanları da getirecektir.

AYDIN, YAŞADIĞI 
TOPLUMUN VICDANI 
OLMALIDIR
Sosyolog ve fikir adamı Cemil 
Meriç’in de ifade ettiği gibi 
“Aydın, yaşadığı toplumun 
vicdanı olmak zorundadır”. 
Geçtiğimiz haftalarda Aşağı 
Avusturya’da meydana ge-
len aile dramında hayatlarını 
kaybeden kurbanların cenaze 
törenine ait görüntülerin, ai-
lenin tüm uyarılarına rağmen  
OE24 haber sitesine, Türk 
gazetesi kaynaklı gönderilmiş 
olmasını hangi vicdani değer-
lerle savunabiliriz? 

Gazetecilik donanımından 
uzak bazı kişilerin, bir şekilde 
edindiği gazeteci kimliğini, 
düğün, dernek takibi, reklam ve 
sponsor elde etmek için baskı 
unsuru olarak kullanmaları, 
ülkedeki yerel Türk basınının 
seviyesini düşürdüğü gibi farklı 
merciler tarafından ciddiye 
alınmasını da engellemektedir.

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at
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STK’larımızın varlık gayesi       kermeslerden mi ibaret?
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Başkent Viyana başta olmak üzere eyaletler ve önemli şehirlerden küçük kasabalara 
kadar 100’lerce Türk sivil toplum kuruluşunun bulunduğu Avusturya’da söz konusu 
kurumların son yıllarda yaşanan gelişmeler karşısında büründüğü suskunluk, etkisizlik, 
herhangi bir varlık gösterememe durumu dikkat çekiyor.

300 bine yakın Türkün 
yaşadığı Avusturya’da 
irili ufaklı yüzlerce STK 

çeşitli başlıklar altında hem 
kendi insanına hem de yaşadı-
ğı ülkeye katkı sağlama adına 
faaliyetler yürütme iddiasıyla 
arz-ı endam ederken, yalnız 
belirli bir kesimin katıldığı, 
çoğunlukla halka ulaşmayan 
içe dönük etkinlikler ve ka-
zanç getirisi yüksek kermes-
lerden oluşan faaliyetleriyle 
bu organizasyonlar, ister iste-
mez akla, “döner büfeleri mi 

yoksa STK’lar mı daha etki-
li?” sorusunu getiriyor.

-TÜRK TOPLUMU 
SÖZDE DERNEKLERDEN 
KURTULMALIDIR
Kimi zaman yalnız bir üyeden 
ya da birkaç üyeden oluşan, 
çoğunlukla derneğin ismi ve 
başkanlık forsunu prestij un-
suru olarak kullanmak isteyen 
ya da söz konusu dernek üze-
rinden devletin sunduğu bazı 
imkanları şahsi çıkarı için kul-
lanma heveslisi kişilerin oluş-
turduğu sivil toplum kuruluşu 
görünümlü unsurlar, ülkede 
yaşayan Türk azınlığına katkı 
sağlamak bir yana, var olan 

önyargıları daha da derinleş-
tirmekten, Türk toplumunun 
imajını zedelemekten öteye 
gitmiyor.

Uzun yıllardır varlık gös-
teren, büyük potansiyellere 
sahip, ciddi finans ve insan 
gücünü elinde bulunduran 
köklü oluşumlar ise  bilindik 
simalar, alışıla gelmiş etkin-
likler ve “bana dokunmayan 
yılan istediği kadar yaşasın” 
kısır döngüsü içinde hareket 
ederek, potansiyelini, gücünü, 
etkinliğini ortaya koyamıyor.

-STK’LAR TOPLUMUN SESI 
OLMALI
Bir yandan dernek ve STK ol-

gusunu prestij ve gelir kapısı 
olarak gören tıynetsiz kişiler 
diğer yandan yeniliklere ka-
palı, korumacı ve iç hesaplaş-
maların çıkmazında sıkışmış 
oluşumlar, ne yazık ki son beş 
yıldır her konuda hedef tahta-
sına oturtulan Türk toplumu-
nun sesi, soluğu ve sorunlara 
çözümler üretecek mekaniz-
malar olmaktan çok uzak bir 
görüntü arz ediyor.

Avusturya’da çoğunlukla 
mesnetsiz yalanlara dayalı 
Türk ve Müslüman topluma 
yönelik oluşturulan olumsuz 
havaya karşı sivil toplum ku-
ruluşları etkili bir mücadele 
ortaya koyamamaktadır. 

Türkiye’de yaşanan her hangi 
bir olay ya da Türk hüküme-
tinin aldığı bir karar Avus-
turya’da yaşayan Türk toplu-
muna yönelik baskı unsuruna 
dönüştürülmek istenirken, 
Türklerin sosyal sistemi sö-
müren varlıklar olarak göste-
rildiği, onlarca yıl bu ülkenin 
kalkınmasına katkı sağlayan, 
binlerce işletmesiyle ekono-
minin canlanmasında hissedi-
lir bir rol oynayan insanların 
olumlu yönlerinin yok sayıl-
dığı, istisnasız bütün  siyasi 
parti ve basın kuruluşlarının 
başörtüsüne karşı derin bir 
nefretle yaklaştığı bir dönem-
de, STK’ların büründüğü ses-
sizlik, tepkisizlik, buradaki 
vatandaşları üzmekten de öte 
karamsarlığa sürüklüyor.

-GÖZ YUMULAN HER 
OLUMSUZLUK, SIZE 
HÜKMEDER!
Yaşanan olumsuzluklar kar-
şısında sesini çıkartamayan, 
mesnetsiz yalanlara gerekli 
cevabı veremeyenler, süreci 
başkalarının yönetmesine is-
teyerek veya istemeyerek izin 
verirler.

Yukarıda belirtilen özeleş-
tiriler, gurbetçi hikayesinin 
başladığı yıllardan bugünlere 
kadar  onca imkansızlıklara 
rağmen sayısız olumlu işler 
yapmış ve yapmayı sürdüren 
şahıs ve kuruluşların emek-
lerinin göz ardı edildiği anla-
mına gelmediği gibi artık yeni 

bir sürece, farklı bir yaklaşı-
ma ihtiyaç duyulduğu, özgü-
vensiz, geride duran, pısırık 
tutumların terkedilmesine 
yönelik samimi ve içten değer-
lendirmelerdir.

İnsanlık tarihinin tecrü-
beyle öğrendiği en önemli sa-
vunma stratejilerinin başında 
statükoyu korumak yerine 
mukavemet göstererek, hü-
cum ve atak bir tutum ser-
gilemek en başarılı savunma 
yöntemi olarak hayatın her 
alanında kabul görmüştür. 

Sivil toplum kuruluşlarının 
haksızlıklar ve yanlışlar kar-
şısında seslerini yükseltmele-
rinin yolu, birçok yeni yetme 
ve ergenin anladığı gibi elde 
bayraklarla sokağa dökülmek 
değil, rakibinin beklemediği 
hamlelerle, soğukkanlı, ya-
pıcı ve hakikatleri gün ışına 
çıkartacak faaliyetlerle ancak 
mümkün olabilir.

-AVUSTURYA’DA SESSIZ 
ÇOĞUNLUĞA ULAŞILMALI
Avusturya’da kronik ve hiç-
bir şekilde değişmesi müm-
kün görünmeyen yabancı ve 
Türk karşıtının bulunduğu 
kadar, Türk komşularıyla ya-
şamaktan memnun, ülkedeki 
yabancıları bir zenginlik ola-
rak gören ve birlikte yaşamı 
önemseyen ancak popülist 
baskıların gölgesinde sesleri 
kısılmış yüzbinlerce insan var. 

Her şeyi devletten ya da bir 
başkasından bekleme has-
talığından hızla kurtularak, 
birlikte yaşam ülküsünü güç-
lendirmek için, popülizmin 
oluşturduğu ön yargıları kır-
mak adına inatla ve ısrarla 
daha fazla inisiyatif alınması 
gerekiyor.

Topluma öncülük ettiği id-
diasına olan STK’lar öncelikli 

olarak üzerlerindeki bu ölü 
toprağı atmak suretiyle, bi-
lindik kalıplardan sıyrılarak, 
öğrenilmiş ve öğretilmiş kor-
kulardan kurtularak, potansi-
yellerinin ve güçlerinin farkı-
na varmalıdırlar.

Her yalan, her mesnetsiz id-
dia, bütün karalama çabaları 
bir doğruyla, ısrarla ve yorul-
madan savunulan hakikatler 
karşısında yerle yeksan olma-
ya mahkumdur. Önemli olan 
doğru yol ve stratejileri bula-
bilmektir.

İçine kapalı, kendi içinde il-
ginç hiyerarşileri olan, gücü ve 
pozisyonu altındakini ezmek 
için kullanan, her 10 kişiden 
7’sinin başkan olduğu bir 
toplumdan ziyade, toplumsal 
çıkarların kişisel çıkarların 
üstünde tutulduğu, gençlerin 
kazanıldığı ve değer verildi-
ği bir topluma dönüşmek en 
önemli öncelik olmalıdır.

-FARKLI GRUPLARLA 
ORTAK DEĞERLERE SAHIP 
ÇIKILMALI
Başta insanlığın yüzyıllar bo-
yunca edindiği, din ve vicdan 
özgürlüğü, düşünce ve konuş-
ma, kendi kültür ve değerle-
rini savunma özgürlüğü her 
şart ve koşulda kesintisiz sa-
vunulmalıdır.

Yalnız Türk ve Müslüman-
ları ilgilendiren konular değil, 
diğer din ve etnik gruplara 
yönelik hak ve haksızlıklar 
karşısında da etkili bir tutum 
sergilemek, savunduğumuz 
değerlerin inandırıcılığı açı-
sından önemli bir rol oynaya-
caktır.

Farklı etnik ve dini köke-
ne sahip grup ve kuruluşlarla 
yapılacak ortak etkinlikler, 
bu ülkeye ait toplumsal so-
runların işlendiği ve bizatihi 

yerli unsurların da katıldığı 
çalışmalar, dönerin dışında 
Türklere  dair hiçbir konuyu 
doğru düzgün bilmeyen bu 
topluma, Türkiye’ye ait değer-
lerin, kültürel zenginliklerin 
dikkat çekici bir yolla anlatı-
labilmesi, oluşturulan önyar-
gıları kıracağı gibi karalama 
girişimlerini de boşa çıkar-
tacak ve bu toplumun çeşitli 
kademelerinden yükselen ses-
ler, yapılan haksızlıklara karşı 
duracaktır.

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at

Çoğunlukla 
derneğin ismi ve 
başkanlık forsunu 
prestij unsuru 
olarak kullanmak 
isteyen ya da söz 
konusu dernek 
üzerinden devletin 
sunduğu bazı 
imkanları şahsi 
çıkarı için kullanma 
heveslisi kişilerin 
oluşturduğu sivil 
toplum kuruluşu 
görünümlü 
unsurlar, ülkede 
yaşayan Türk 
azınlığına katkı 
sağlamak bir 
yana, var olan 
önyargıları daha da 
derinleştirmekten, 
Türk toplumunun 
imajını 
zedelemekten 
öteye gitmiyor.
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MIT DER 
AK NIEDERÖSTERREICH 
BESTENS BERATEN.
Markus Wieser 
AK Niederösterreich-Präsident
ÖGB NÖ-Vorsitzender

Sandık sonuçlarının bir çok konuda 
taban tabana zıt iki partiyi koalisyon 

görüşmelerine zorlaması,  koalisyon pa-
zarlıklarının nasıl sonuçlanacağına ilişkin 
kesin ip uçları vermese de, olası bir hü-

kümet kurulma süre-
cinin uzun süreceği 
düşüncesini akıllara 
getiriyor.

ÖVP Genel Baş-
kanı Sebastian Kurz, 

her fırsatta göç ve eko-
nomi konusu vurgulaya-
rak, önceki hükümette 
aldıkları bazı kararları 

sürdüreceği sinyallerini 
verirken, Yeşillerin daha 

ziyade iklim ve çevre konu-
larına odaklandığı alt mesajı-

nı paylaşıyor.
Kurz, görüşmelerin olumlu ya da olum-

suz sonuçlanacağının önceden kestirile-
meyeceği vurgusu yaparak, bir yandan 
“sandığın sonucuna saygılıyız ama de-
nedik olmadı” düşüncesine seçmenleri 
hazırlarken, diğer yandan Yeşilleri bazı 
konularda ikna etmeyi başarırsa, Avru-
pa’da denenmemiş bir iktidarı kurarak 
yeniden gazetelerin manşetlerini süsleye-
ceği günlerin hayalini kuruyor.

Üçlü koalisyon seçeneğine sıcak bak-
mayan Kurz, seçimlerin hemen ardından 
seçmenin kendilerine iktidar ortağı olma 
şansı vermediğini ileri sürerek, koalisyon 
görüşmelerine katılmayacaklarını ilan 
eden aşırı sağcı FPÖ’ye ise “siz isteme-
diniz biz de Yeşillerle hareket ediyoruz” 
mesajını veriyor.

Sosyal Demokratları oyuna dahil et-
mek istemeyen eski Başbakan, seçim 
öncesi çokça propagandasını yaptığı göç, 
ekonomi ve vergi düzenlemesi gibi bi-
lindik konuları gündeme taşıyarak, seç-
menin bu konuları öne çıkarttıkları için 
kendilerine oy verdiğini, doğal olarak 
ÖVP ile koalisyon kuracak partinin göç, 

ekonomi ve vergi politikalarına karşı bir 
tutum sergilememesi gerektiği mesajını 
veriyor.

Kurz, her fırsatta iki partinin birçok 
konuda farklı görüşlere sahip olduğunu, 
Yeşiller’in bugüne kadar iktidar tecrübe-
sinin bulunmadığı gibi değerlendirmeler-
de bulunsa da, Yeşiller’i SPÖ’ye oranla 
kendisine daha yakın buluyor.

 Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler de 
iki partinin bazı konularda bir birine ya-
kın bazı konularda ise farklı yaklaşımlara 
sahip olduğunu, ancak bu uyuşmazlıkla-
rı aşabilecek potansiyele sahip oldukları 
için ÖVP’ye ellerini uzattıklarını belirti-
yor.

ÖVP ile koalisyon görüşmelerinin par-
tinin yönetim kurulu tarafından alınan 
kararla başlatıldığını belirten Kogler, 
parti içi demokrasinin Yeşiller’de diğer 
partilere oranla çok daha iyi işlediği me-
sajı verirken, bir yandan da taşın altına 
tek başına elini sokmamış oluyor.

ÖVP ve Yeşiller arasında başlayan 
koalisyon görüşmeleri nelere gebe?

   Avusturya’da 
eylül ayında 

yapılan seçimlerin 
üzerinden yaklaşık 

bir buçuk aya yakın 
bir süre geçmesinin 

ardından merkez 
sağ Halk Partisi 

(ÖVP) ve Yeşiller 
Partisi arasında 

doğrudan koalisyon 
görüşmeleri başladı.

GÜNDEM ANALİZ

Sandık sonuçlarının bir çok konuda 
taban tabana zıt iki partiyi koalisyon 

görüşmelerine zorlaması,  koalisyon pa-
zarlıklarının nasıl sonuçlanacağına ilişkin 
kesin ip uçları vermese de, olası bir hü-

her fırsatta göç ve eko-
nomi konusu vurgulaya-
rak, önceki hükümette 
aldıkları bazı kararları 

sürdüreceği sinyallerini 
verirken, Yeşillerin daha 

ziyade iklim ve çevre konu-

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at
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Kogler, Yeşiller Partisinin siyasi 
programında iklim ve çevrenin 
korunması gibi önemli başlık-
ların yanı sıra, şeff af bir toplum 
oluşturulması için yolsuzlukla 
mücadele, gelir eşitliği ve gelir 
seviyesi düşük ailelerin çocuk-
larına daha iyi koşullar sunmak 
gibi sosyal konuların da bulun-
duğunun altını çizerek, Kurz’a 
“bizi yalnız bir konuyla sınırla-
yamazsın” demeye çalışıyor.

6 ana grup ve buna bağlı alt 
grupların oluşturacağı koalisyon 
çalışma gruplarının ele alacağı 
konular, iki parti arasında enine 
boyuna değerlendirilecek ve son 
kararı partilerin liderleri vere-
cek.

İki partinin koalisyon kurma-
sı durumunda Avrupa Birliği 
içinde ilk kez Yeşiller ve merkez 
sağ birlikte iktidara yükselirken, 
federal düzeyde Yeşiller Partisi 
siyasi tarihinde ilk defa iktidar 
ortağı olacak.

Eğitimden yabancılar konusu-
na, ekonomiden iklim ve çevre 
konusuna kadar çok farklı gö-
rüşlere sahip iki partinin nasıl 
bir koalisyon kuracağı merakla 
beklenirken, şayet kurulması 
durumunda koalisyon hüküme-
tinin ömrünün ne kadar olacağı, 
hangi partinin ne kadar taviz ve-
receği, başka bir tartışma konu-
su olarak öne çıkıyor.

Geçen 2017 seçimlerinde 
meclis dışında kalan Yeşil-
ler’in ciddi oranda taviz ver-
mesi, 2017 acı tecrübesinin 
bir sonraki seçimlerde yeni-
den tekrarlanma riskini orta-
ya çıkartırken, hem seçmene 
verdiği vaatler hem de aşırı 
sağcı hükümet döneminde 
göçmen, mülteci ve Müslü-
manlara yönelik başlattığı sert 
uygulamaları sürdürmek iste-
yen Kurz’un ise bu konularda 

vereceği taviz, siyasi kariyeri-
nin daha hızlı son bulmasına 
neden olacaktır.

Henüz başlayan koalisyon 
görüşmelerinin nelere gebe 
olduğu şimdiden ön görüle-
mezken, ülkeyi uzun bir süre 
geçici hükümetin idare edece-
ği düşünülüyor. 

Tarafl arın ciddi tavizler ver-
meden koalisyonu kurmaları 
durumunda, yabancılar adına 
umut edilebilecek en önemli 

husus, uzun yıllardır aşırı sağ-
cı söyleme kayan politikaların 
biraz daha liberal ve ortanın 
sağına evirilmesini düşünmek 
hayalperest bir  görüş olarak 
görülmeye bilir.

Ayrıca, Yeşillerin iktidar da 
gösterdikleri başarılı perfor-
mans, diğer AB ülkelerine de 
örnek teşkil edebilir ve aşırı 
sağcı ve popülist yaklaşımlar-
dan belki Avrupa uzaklaşabi-
lir.

6 ana grup 
ve buna bağlı 
alt grupların 
oluşturacağı 
koalisyon çalışma 
gruplarının ele 
alacağı konular, 
iki parti arasında 
enine boyuna 
değerlendirilecek 
ve son kararı 
partilerin liderleri 
verecek.

© PARLAMENTSDIREKTION / MIKE RANZ



haberjournal.at 9haberjournal.at8
              

+++ JETZT NEU +++ JETZT NEU +++ JETZT NEU +++ JETZT NEU +++ JETZT NEU +++ JETZT NEU +++ JETZT NEU +++ JETZT NEU 
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Bezahlte Anzeige

Viyana’da
“Boğaziçi’nden Mavi 
Tuna’ya” Konseri
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ANKARA. Avusturya’nın 
Ankara Büyükelçisi Johan-
nes Wimmer, “Avusturya’ya 
Türkiye’de hizmet ederken, 
iki ülkenin ortak yanlarına 
katkı sunmayı temel sorum-
luluk olarak görüyorum.” 
dedi.

Büyükelçi Wimmer’in ev 
sahipliğinde Ankara’da bir 
otelde düzenlenen Avustur-
ya Milli Günü’ne, Dışişleri 
Bakanlığı Kuzey Avrupa 
Genel Müdür Yardımcısı 
Özgür Kıvanç Altan’ın yanı 
sıra Ankara’da görev yapan 
çok sayıda yabancı misyon 
temsilcisi, diplomat ve ga-
zeteci katıldı. 

Resepsiyon, Büyükelçi 
Wimmer’in konukları kapı-
da karşılamasının ardından 
iki ülkenin milli marşlarının 
çalınması ile başladı. 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a güven 
mektubunu geçen ay suna-
rak göreve başlayan Büyü-
kelçi Wimmer, konuklara 
hitabında, “Türkiye gerçek-
ten büyüleyici ve güzel bir 
yer. Eşimle birlikte burada 
yaşama ve Türkiye’yi, onun 

zengin kültürünü, tarihini 
ve insanlarını tanımaktan 
büyük mutluluk duyuyo-
ruz.” dedi.

Milli Gün vesilesiyle ülke-
sinin kuruluşundan bugüne 
edindiği siyasi ve ekonomik 
başarıları andıklarını vur-
gulayan Wimmer, iç ve dış 
politikada ortak noktalara 
odaklanmayı önemsedikle-
rini anlattı.

Büyükelçi Wimmer, 
“Avusturya’ya Türkiye’de 
hizmet ederken, iki ülke-
nin ortak yanlarına katkı 
sunmayı temel sorumluluk 
olarak görüyorum. Her iki 
ülkenin ortak yanları güçlü 
tarihi kökleri olan bir ilişki-
ye dayanıyor ve her alandaki 
mükemmel ikili ilişkilerimi-
ze ve canlı ekonomik alış-
verişimize yansıyor.” diye 
konuştu.

Davet, Büyükelçi Wim-
mer ve Dışişleri Bakanlığı 
Kuzey Avrupa Genel Mü-
dür Yardımcısı Altan’ın kut-
lama pastasını kesmesinin 
ve yemek ikramının ardın-
dan sona erdi.

Avusturya Milli Günü 
Ankara’da kutlandı

YAŞAM

Japonya’dan Avusturya’daki sergiye 
“Fukuşima” tepkisi
Japonya Büyükelçiliği, Avusturya’da iki ülke arasındaki ilişkilerin 150’nci yılı münasebetiyle düzenlenen sergi için 
verdiği onayı geri çekti.  

Türkiye’nin Viyana Bü-
yükelçiliğinde, Osman-

lı ve Avusturya-Macaristan 
imparatorlukları arasındaki 
müzikal etkileşimleri anlatan 
“Boğaziçi’nden Mavi Tuna’ya 
Müzikal bir yolculuk” konseri 
düzenlendi.

Avusturya-Türkiye İşbirliği 
(ÖTZ) Derneği tarafından 
organize edilen ve elçiliğin 
konferans salonunda düzen-
lenen etkinliğe, çok sayıda 
Türk ve Avusturyalı sanatse-
ver katıldı.

Türkiye’nin Viyana Büyü-
kelçisi Ümit Yardım, açılış 
konuşmasında, konseri dü-
zenleyen ÖTZ Derneğine te-
şekkür etti.

Yardım, konser için çok 
yerinde bir isim seçildiğini 

belirterek, iki ülke arasında-
ki köklü ilişkileri Boğaziçi ve 
Tuna gibi iki önemli sembo-
lün temsil edebileceğini söy-
ledi.

Türkiye-Avusturya kültürel 
ilişkilerine katkı sağlaması 
amacıyla dernek tarafından 
düzenlenecek konserler se-
risinin bu akşamki kesitinde 
özellikle 18. ve 19. yüzyılda 
yaşamış Türk ve Avusturyalı 
bestekarların karşılıklı mü-
zikal etkileşim sonucunda 
meydana getirdikleri eserlere 
yer verildi.

Konserde, müzisyenler ta-
rafından Wolfgang Amadeus 
Mozart, Dede Efendi ve Tan-
bur Mustafa Çavuş gibi ünlü 
bestekarların eserleri seslen-
dirildi. (AA)

Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wim-
mer: “Avusturya’ya Türkiye’de hizmet ederken, iki 
ülkenin ortak yanlarına katkı sunmayı temel sorum-
luluk olarak görüyorum”
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Kyodo ajansının haberine 
göre, Japonya’nın Viyana 

Büyükelçiliği, sergilenen bazı 
eserlerin sosyal ve siyasi bağlam-
da uygunsuz olduğunu ileri süre-
rek “Sınırsız Japonya” isimli sergi 
için verdiği onayı geri çektiğini 
açıkladı.

Avusturya Dışişleri Bakanlı-
ğının da katkılarıyla düzenlenen 
sergide, 2011 yılındaki Fukuşima 
nükleer kazasını temsilen ser-
gilenen, Japonya bayrağında yer 

alan yükselen güneş sembolünün 
radyasyon koruyucu elbiseden 
aşağıya doğru akar şekilde res-
medildiği bir çalışmanın Japon-
ya’nın tepkisini çektiği belirtildi.

Bir diğer tepkiye yol açan çalış-
manın da Japonya Başbakanı Abe 
Şinzo’yu canlandıran bir kişinin, 
savaş dönemi işlenen suçlardan 
dolayı Çin ve Güney Kore’den 
özür dilediği bir konuşmasının 
yer aldığı video gösteriminin ol-
duğu ifade edildi.

Japonya Büyükelçiliği, yetki-
lilerin sergiyi ziyaret ettikten 
sonra bu etkinliğin iki ülke ara-
sındaki ilişkilere ve dostluğun 
gelişmesine katkı sağlamayacağı 
sonucuna vardıklarını ve onayla-
rını gwweri çektiklerini bildirdi.

Eylül ayı sonunda başlayan ve 
24 Kasım’a kadar devam edecek 
olan etkinliğin, bundan sonraki 
sürecinde ilişkilerin 150’nci yılını 
temsil eden resmi logo olmaksı-
zın devam etmesi bekleniyor. 

Japonya’da 11 Mart 2011’de 
meydana gelen 9 büyüklüğün-
deki deprem ve sonrasında olu-
şan tsunami, Fukuşima Nükleer 
Santrali’nde radyoaktif sızıntıya 
neden olmuştu. Olayda santral-
deki 4 nükleer reaktöründen 3’ü 
zarar görmüş, çevrede yaşayan 
on binlerce kişi sızıntı sonrası 
evlerini terk etmek zorunda kal-
mıştı.

KÜLTÜR & SANAT
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SARAYBOSNA. Bosna Her-
sek’in başkenti Saraybosna’da 
“Bosna Hersek’te Yahudi ve 
Müslümanların Bir Arada 
Yaşaması: Saraybosna Puri-
mi’nin 200. Yılı Konferansı” 
düzenlendi.

Gazi Hüsrev Bey Kütüpha-
nesi’nde, Bosna Hersek İslam 
Birliği ile Yahudi Toplulu-
ğunun ortaklaşa düzenlediği 
ve Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığının 
(TİKA) da desteklediği kon-
feransta, ülkedeki Müslüman 
ve Yahudilerin bir arada yaşa-
ma geleneği ele alındı.

Bosna Hersek Yahudi Top-
luluğu Başkanı Jakob Finci, 
burada yaptığı konuşmada, 
Saraybosnalıların 200 yıl önce 
de bir arada yaşama anlayışına 
sahip olduğuna işaret ederek, 
bu anlayışın en güzel örneği-
nin “Saraybosna Purimi” ola-
rak adlandırılan bayram oldu-
ğunu söyledi.

Bosna Hersek halklarının, 
nefret ve intikam duyguların-
dan uzak bir yaşam sürmenin 
de mümkün olabileceğini ka-
nıtladığını kaydeden Finci, 
“İslamofobinin baş gösterdiği 
bir dönemde, bir arada yaşa-

manın da mümkün olduğunu 
göstermeliyiz.” dedi.

Bosna Hersek İslam Birliği 
Başkanı Husein Kavazovic de 
gönderdiği mesajda, insanla-
rın yalnızca iyi ve kötü olmak 
üzere ikiye ayrıldıklarını be-
lirterek, Bosna Hersek’teki 
Müslüman ve Yahudilerin her 
daim tek vücut olduğunu vur-
guladı.

Kavazovic, “Dünyanın dört 
bir yanında yaşanan dinler 
arası çatışmalara inat biz geç-
mişte verdiğimiz ortak yaşam 
sözümüzü tutacağız.” ifadele-
rini kullandı.

Yahudi ve Müslümanların bir arada 
yaşamı Saraybosna’da ele alındı

    Bosna Hersek 
Yahudi Topluluğu 

Başkanı Jakob Finci:
- “İslamofobinin 

baş gösterdiği bir 
dönemde, bir arada 

yaşamanın da 
mümkün olduğunu 

göstermeliyiz”

GÜNDEM
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- “TIKA, BARIŞ ORTAMININ 
TESIS EDILMESINE YÖNELIK 
ADIMLAR ATIYOR”

TİKA Ortadoğu ve Afrika Da-
iresi Başkanı Bülent Korkmaz ise 
kurumun projeleriyle barış or-
tamının tesis edilmesine yönelik 
adımlar attığını belirterek, Yahu-
di-Müslüman iş birliğinin bilin-
meyen kahramanlarından Moşe 
Rafael Atiyas’ın Osmanlıca, İb-
ranice ve Boşnakça ifadelerin yer 
aldığı mezar taşının da TİKA ta-
rafından yenilendiğini anımsattı.

Alaturka giyim tarzı nedeniy-
le Zeki Efendi olarak da anılan 
Atiyas’ın Osmanlı döneminde İs-
tanbul’da eğitim almış Saraybos-
na’nın önde gelen Yahudilerinden 
olduğunu aktaran Korkmaz, Zeki 
Efendi’nin Saraybosna’ya katkısı-
na TİKA olarak destek vermekten 
mutluluk duyduklarını söyledi.

Hoşgörünün, bir arada yaşamın 
ve çok kültürlülüğün sembol ismi 
Zeki Efendi’ye ait mezar taşının 
yenilenmesinin TİKA açısından 
ilginç bir proje olduğunu kayde-
den Korkmaz, şu değerlendirme-
lerde bulundu:

“Bosna Hersek’in Osmanlı haki-

miyetinden çıkıp Avusturya-Ma-
caristan hakimiyetine girmesin-
den sonra, 1916 yılında vefat eden 
Zeki Efendi’nin mezar taşında 
kimliğini Osmanlı’nın kullandığı 
alfabeyle ifade etmesi ilginç. Bu, 
20’nci yüzyılda Avrupa’nın doğu-
sundaki bir toplumun, hala Os-
manlı’nın hoşgörüsüne, bir arada 
yaşam ve çok kültürlülüğe olan 
özlemini ifade ediyor.”

Saraybosna Üniversitesi İslam 
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Enes Karic de Bosnalı 
Müslümanların 200 yıl önce Ya-
hudileri yok olmanın eşiğinden 
kurtardığını anımsatarak, “Farklı 
dinlere mensup, farklı görüşlere 
sahip komşuların birbirlerini in-
san olarak görmesi, birbirlerine 
yardım eli uzatması mutluluk ve-
rici.” ifadelerini kullandı.

Konferans kapsamında söz ko-
nusu döneme ait arşiv belgelerin-
den oluşan Saraybosna Purimi 
Sergisi de açıldı.

- SARAYBOSNA PURIMI
Zeki Efendi’nin aktardığı bir 

olaya göre, Saraybosna’da 1819 
yılında dönemin valisi Rujdi Paşa 
tarafından tutuklanan Başhaham 
Rav Moşa Danon ve beraberin-
deki 10 Yahudi, şehirdeki Müslü-
manlarının ayaklanmasıyla serbest 
bırakıldı.

Şehirdeki Yahudi-Müslüman 
ilişkilerinde örnek olarak gösteri-
len bu olay, Saraybosnalı Yahudi-
ler tarafından her yıl “Purim” ya da 
“Purim di Saray” olarak adlandırı-
lan bayramla kutlanmaya başlandı.
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1 Kasım 2019’da başlayan 
sigara yasağı, bir çok 
işletmecinin cirosunu 

düşürürken şimdiye kadar, 
Linz’de bulunan bir nargileci 
kepenkleri kapatmak zorunda 
kalıp iflasını bildirdi. 

Viyana’da bu ayın başından 
beri restoran, cafe ve tüm yi-
yecek içecek işletmelerine 
binin üzerinde kontrol yapı-
lırken, Viyana Pazar ofisine 
göre herşeyin yolunda olduğu 
öğrenildi. Viyana Pazar ofi-
si sözcüsü Alexander Hengl 
kontrollerden memnun ol-
duklarını neredeyse hiçbir 
gastronomun yasayı ihlal et-
mediğini açıklarken, ‘’Şimdi-
ye kadar işletme yada işletme 
önünde çadırın içinde sigara 
içildiği için 8 işlem yapmak 
zorunda kaldık’’ dedi. 

“Sigara içmek yasaktır” 
uyarı tabelası sayısız bar, gece 

kulübü ve restoranların kapı-
sında bulunmakta. Bahçeler-
de sigara içmek hala serbest 
iken bir çok kişi çareyi lokalin 
önüne çıkıp sigara içmekte 
buluyor. 

Nargile lokalleri için de bir 
istisna yapılmazken, kontrol-
lerde bir çok nargilecinin ‘ta-
dilat nedeniyle kapalıyız’ ya-
zına rastlandığı öğrenilirken, 
Linz’de bir nargilecinin iflas 
bayrağını çektiği öğrenildi. 

Hegl, bir çok işletmecinin 
durumdan şikayetçi olduğunu 
ancak eskiden de lokallerin-
de sigara içirmeyen işletme-
cilerin durumdan memnun 
olduklarını ve artık ‘rekabet’ 
olmadığı kanısında oldukla-
rını ifade ederken, yıl sonuna 
kadar Viyana’da toplamda 5 
bin kontrol yapılması hedef-
lendiğini açıkladı.

5 bin kontrol
hedefleniyor
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‘Der Standard’ gazetesinin 
yaptığı habere göre durum 
özellikle işsizlik yardımı ve 
acil durum yardımlarının 
(Notstandshilfe) engellemesi 
olduğu öğrenilirken, Avus-
turya’da bu yardımları alan-
ların iş aramakla yükümlü 
olduğunun altı çizildi. 
 
Önlemler genel olarak, ki-
şilerin iş başvurusunda bu-
lunmamaları durumunda, 
iş görüşmelerine sebepsiz 
gitmemeleri ya da tavırları 
ile işe alınmayı önledikleri 
zaman alınıyor. Böyle bi ke-
sinti önlemi ilk olarak 6 hafta 
ile başlarken, durumun tek-
rarlanması durumda 8 hafta 
para kesiliyor. 
 
Edinilen bilgiye göre yılın ilk 

yarısında davranış saboteleri 
%40 artarken, bunlara misal 
olarak iş başvuru görüşme-
sinde aşırı yüksek maaş is-
temek ya da kendisini gere-
ğinden fazla vasıflandırdığını 
belirten bir başvuru mektubu 
gönderilmesi. 
 
Para kesintisine sebep olacak 
başka sebepler ise kurslar-
dan uzak kalmak. Özürsüz 
uzak kalınması halinde, kur-
sa gidilmeyen günlerin parası 
ödenmiyor. Bununla birlikte 
AMS eski ÖVP-FPÖ koa-
lisyonun isteğini de yerine 
getirmeye çalışarak, bakım 
vazifesi olmayanları ve iş ye-
rinin konaklama yeri ayar-
lanacak şekilde iş arayanları 
başka eyaletlere de gönderi-
yor.

AMS, hangi 
durumlarda 

kesinti yapıyor?
İş Piyasası Kurumu 2019 yılının ilk yarısında iş 
reddi sebebiyle, toplamda 71.634 önlem almak 
zorunda kaldı. Bu rakam ise geçen seneye 
nazaran %17 daha yüksek olduğu bildirildi.

İstatistik Avusturya ‘’Avus-
turya nasıl’’ sorusunu ista-

tistik gözünden cevaplamaya 
çalıştı. Birçok konuyu anket-
lerle ele alan istatistik Avus-
turya bu sefer ağırlığı güvenlik 
konusuna verdi. 
 
-SUÇ ISTATISTIĞI DÜŞÜK
İstatistik Austria şefi Konrad 
Pesendorfer suç istatistiğinin 
ancak buz dağının ucu oldu-
ğunu belirtirken, birçok işle-
nen suçta koyu rakamlar ola-
bileceğini ifade etti. 

Buna göre hırsızlıkların 
dörtte birinin polise bildi-
rilmediği ve daha korkutucu 
olan şiddet gören 4 kişiden 
3’ünün polise gitmediği kay-
dedildi. Polise gitmeme du-

rumlarının genel olarak tokat, 
itme, üstüne bir şey atma ya 
da saçlarından çekme olayla-
rından kaynaklandığı öğre-
nildi. Buna ek olarak yumruk 
yiyen, bir araç ile dövülen, ya-
ralanma durumu olanlar, tek-
me yiyenler hatta boğulmaya 
çalışanların dahi polise gitme-
diği bu durumda mağdurların 
%73’ünün şikayette bulunma-
dığı kaydedildi. 

İstatistik Avusturya’nın ve-
rilerine göre geçen yıl 242 bin 
kadın evinde şiddete maruz 
kaldı, 348 bin erkek ise daha 
çok kamuya açık alanlarda 
şiddet mağduru oldu. İki du-
rumda da şiddet genel olarak 
erkek tarafından uygulandığı 
belirtildi.

Her 4 şiddet mağdurundan sadece 
biri polisi çağırıyor
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Önümüzdeki anaokulu 
yılı için Viyana’daki 
belediye anaokullarına 
temel başvurusu süresi 1 
Kasım’dan beri sürerken 31 
Aralık 2019’da sona erecek. 
Yer tahsisi ise her yıl olduğu 
gibi Mart ayının sonuna 
kadar yapılacağı bildirildi. 

 Çocuklarınızı özel 
anaokuluna göndermek 
istiyorsanız dahi, 
çocuğunuzun her çocuk gibi 
Viyana anaokulu sistemine 
bağlı bir müşteri numarası 
olması gerekiyor. Bunun için 
elektronik yada normal posta 
yolu ile başvurabilirsiniz. 

Ayrıca belediyeye ait ana 
okula kayıt olan çocuğa 
otomatik olarak müşteri 
numarası verilmektedir.
 
Tüm bilgileri İnternet’te 
www.kindergaerten.wien.at 
(https://www.wien.gv.at/
bildung/kindergarten/index.

html) adresinden ya da 
Viyana Anaokullarının + 43 
1 277 55 55 numaralı bilgi 
telefonundan (işgünlerinde 
7.30 - 18.00 arasında) 
alabilirsiniz.

Çocuklarınızı 2020 yılı için ana okuluna 
yazdırmaya unutmayın
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HABER-ANALİZ

Polisin 
uygulamakta 
zorluk çektiği 

burka yasağı 
nedeniyle, özellikle 

ülkeye gelen Arap 
turistlerin oranında 

yüzde 7 gerileme 
yaşanmış.  Hallstatt 

ve Zell am See gibi 
Arap turistlerin 

yoğunlukla tercih 
ettiği turizm 

bölgelerindeki 
esnafın tepkisine 

yol açmıştı. 
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Sigara yasağının en büyük mağduru 
Nargile Kafeler
Sigara yasağının en büyük mağduru 
HABER-ANALİZ

Avusturya’da 1 Kasım’da yürürlüğe giren kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan yasa tartışmalara yol açtı.

İşletmecilerin müşteri kaybettikleri ge-
rekçesiyle  yoğun tepki gösterdiği yasaya, 
uzmanlar pasif içicilik ve kapalı alanlarda 

karbondioksitin neden olduğu çeşitli rahat-
sızlıkların önlenmesi için destekliyor.  

Ülke tarihinde kademeli bir şekilde uygula-
nan sigara içme yasağı, özellikle eğlence sek-
töründe geç saatlere kadar hizmet veren kafe, 
bar gibi müesseseleri olumsuz etkilerken,  
özellikle ciddi yatırımlarla meydana getirilen 
ve temel cazibe noktası Nargile olan nargile 
salonlarını tamamen bitirme noktasına getir-
di.

250’e yakın Nargile salonun bulunduğu Vi-
yana’da işletmeciler, ciddi yatırımlar yaptıkla-
rı kafelerin kapatılmaması için mücadele yü-
rütüyor. 

Viyana’da bulunan Nargile Salonları Birli-
ği bu doğrultuda ilk adımları atarak, ülkenin 
önde gelen Anayasa hukukçuları aracılığı ile 
nargile kafelerin yasanın kapsamından çıkar-
tılması için konuyu Anayasa Mahkemesine 
taşıdı.

Viyana Ticaret Odası’nın da desteklediğini 
alan nargileciler kendilerini ciddi bir zarara 
uğratacak uygulamanın esnetilmesi umudunu 
taşıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Viya-
na Ticaret Odasına bağlı Gastronomi Birimi 
Başkanı Peter Dobcak, Avusturya’nın kapalı 
alanlarda sigara içme yasağı uygulayan Avru-
pa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında nargile 
kafelere esneklik tanımayan tek ülke olduğu-
nu vurgulayarak, yasağın mağdur ettiği işlet-
mecilere destek verdi.

Sigara gibi insan sağlığına ciddi zarar veren 
bir maddenin kapalı alanlarda yasaklanması 
her türlü desteği hak etse de, bütün birikimi-
ni nargile salonu gibi bir işletmeye yatırmış 
işletmecilerin yanı sıra binin üzerinde çalı-
şanı işsiz bırakacak uygulamanın gastronomi 
sektörüne vereceği zararlar göz önünde tutul-
malıdır. Ayrıca yasak nedeniyle işsiz kalacak 
onlarca insanın işsizlik oranını arttıracağı 
gibi işsizlik parası, sosyal yardımlar nede-
niyle ülke bütçesine vereceği zarar düşü-
nüldüğünden çok daha fazla olacaktır.

Avusturya’daki 9 eyaletin 
eğitim müdürlerinin Eği-

tim Bakanlığı’na sunduğu ra-
pora göre, Vorarlberg, Tirol ve 
Innsbruck’ta birer vaka, arala-
rında Viyana’nın da bulundu-
ğu 6 eyalette ise herhangi bir 
olaya rastlanmadığı bildirildi.

Hatırlanacağı üzere 2017’de 
yürürlüğe giren burka yasağı 
da suni gündem oluşturmak, 
aşırı sağcıları tatmin etmek ve 
Müslümanları ötekileştirmek 
maksadıyla büyük bir iştah-
la uygulanmaya başlanmış, 
hedef kitlesi olan Müslüman 
kadınlardan ziyade, soğuk 
hava koşulları nedeniyle yü-
zünü örtmek zorunda kalan 
insanlardan sağlık gerekçesiy-
le maske takmak durumunda 
kalanlara kadar birçok kişi 
mağdur edilmişti.

Polisin uygulamakta zorluk 
çektiği burka yasağı nedeniy-
le, özellikle ülkeye gelen Arap 
turistlerin oranında yüzde 7 
gerileme yaşanmış.  Hallstatt 
ve Zell am See gibi Arap tu-
ristlerin yoğunlukla tercih 
ettiği turizm bölgelerindeki 
esnafın tepkisine yol açmıştı.

Ayrıca durumu fark eden 
Arap turistler, konaklama 
için Alman şehirlerini tercih 
ederken, Avusturya’nın gözde 
turizm bölgelerine günü birlik 
ziyaretlerle yetinmiş, bu du-
rum bölge ekonomisinin ciddi 
oranda yara almasına neden 

olmuştu.
Anaokulu ve ilkokullarda 

uygulanmak istenen başörtü-
sü yasağının da kaderi burka 
yasağından farklı görünmü-
yor.

Eylül ayı itibariyle uygu-
lanan yasağa ilişkin Eğitim 
Bakanlığı tarafından okullara 
iki genelge gönderilmiş, söz 
konusu genelgelerde öncelik-
li olarak öğretmenler tehdit 
edilerek, yasağı tam anlamıyla 
uygulamaları istenmiş, ayrıca 

yasağın yüzme derslerini de 
kapsadığı vurgulanarak, ger-
çekte var olmayan bir sorun 
üzerinden toplumda gerek-
siz bir hassasiyetin oluşması 
amaçlanmıştı.  

Ancak yarı yıl tatiline kısa 
bir süre kala okullardan ya-
pılan açıklamaların aşırı sağcı 
hükümetin oluşturmak iste-
diği olumsuz atmosferle ta-
ban tabana zıt olduğunu orta-
ya koydu.

Konuya ilişkin açıklamalar-

da bulunan öğretmenler ise 
okullarda başörtüsünün her-
hangi bir sorun teşkil etmedi-
ği, asıl sorunun savaş ve türlü 
zulümlerden kaçarak Avus-
turya’ya sığınan ailelerin yaşa-
dığı derin travmalar olduğuna 
işaret edildi.

Ciddi psikolojik sorunlar 
yaşayan ailelerin okul çağı-
na gelmiş çocuklarıyla ilgi-
lenmekten aciz olduklarına 
dikkati çeken eğitmenler, 
özellikle Afgan ve Suriyeli 
çocukların okul, eğitim ve öğ-
retime adaptasyonda zorluk 
çektiğinin altı çizildi.

Aşırı sağı tatmin etmek için
çıkartılan başörtüsü yasağının karşılığı yok
Avusturya’da ilkokul öğrencilerine yönelik aşırı sağcı hükümet tarafından yürürlüğe 
sokulan ve bu dönem itibariyle uygulanmaya başlanan başörtüsü yasağı, burka yasağı 
gibi aşırı sağcıları memnun etse de gerçek hayatta bir karşılığının olmadığı tespit edildi.

Bununla birlikte her ne kadar nargile-
nin de sigara kadar zararlı olduğu ileri 
sürülse de, nargile salonlarının, resto-
ran ve kafe gibi işletmelerle aynı kefe-
ye konulması çokta doğru bir yakla-
şım olarak değerlendirilmiyor. Çünkü 
nargile salonları tamamen dumanlı bir 
ortamda nargile içmek için kurulmuş 
mekanlar.

Sigara, her türlü tütün ve hatta ke-
nevir satışına izin verilen Avusturya’da 
müşterilerinin tamamının bile, isteye-
nin her türlü olumsuz koşullarını ka-
bullenerek gittiği nargile salonlarını 
sigara yasağı nedeniyle kapatmak pek-
te mantıklı görünmüyor. 

Sigara, alkol ve uyuşturucu maddele-
rin toplumlarda yol açtığı olumsuzluk-
lar herkesin yakinen bildiği ve çeşitli 
vesilelerle gözlemleme imkanı 
bulduğu gerçekler,  ancak bu 
kötü unsurlarla mücadele 
edilirken başvurulan yanlış 
metotlar olumsuz yansı-
malara da neden olabilir.

şletmecilerin müşteri kaybettikleri ge-
rekçesiyle  yoğun tepki gösterdiği yasaya, 
uzmanlar pasif içicilik ve kapalı alanlarda 
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nin de sigara kadar zararlı olduğu ileri 
sürülse de, nargile salonlarının, resto-
ran ve kafe gibi işletmelerle aynı kefe-
ye konulması çokta doğru bir yakla-
şım olarak değerlendirilmiyor. Çünkü 
nargile salonları tamamen dumanlı bir 
ortamda nargile içmek için kurulmuş 
mekanlar.

Sigara, her türlü tütün ve hatta ke-
nevir satışına izin verilen Avusturya’da 
müşterilerinin tamamının bile, isteye-
nin her türlü olumsuz koşullarını ka-
bullenerek gittiği nargile salonlarını 
sigara yasağı nedeniyle kapatmak pek-
te mantıklı görünmüyor. 

Sigara, alkol ve uyuşturucu maddele-
rin toplumlarda yol açtığı olumsuzluk-
lar herkesin yakinen bildiği ve çeşitli 
vesilelerle gözlemleme imkanı 
bulduğu gerçekler,  ancak bu 
kötü unsurlarla mücadele 
edilirken başvurulan yanlış 
metotlar olumsuz yansı-
malara da neden olabilir.
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Dursun, Temel’e sormuş: -Oruçlu oruçlu kaç hamsi yiyebilursun Temel?

Temel: -100 tane yiyebilurum.

Dursun: -Hadi ordan, yesen yesen 1 tane yiyebilursun, gerisini oruçsuz yemiş olirsun,” demiş.

Bu espri Temel’in çok hoşuna gitmiş. Bir gün yolda 

giderken Cemal’i görmüş ve hemen sormuş: 

-Uşağum oruçlu oruçlu kaç hamsi yiyebilursun?  

Cemal: -50 tane, demiş.

Temel: -Ha uşağum 100 tane deseydun sana müthiş bir espri yapacaktum da!

Ayın Sözü
Gemilerin çoğu bir insan yüzünden batmıştır, 
deniz yüzünden değil.             (Özdemir Asaf)

Bunları 
Biliyor 
Muydunuz?

İnsan vücudunda bulunan 
damarların uzunluğu 

yaklaşık 100 bin 
kilometredir.

Biliyor 
Muydunuz

İnsan vücudunda bulunan 
damarların uzunluğu 

yaklaşık 100 bin 

Yarasalar bir mağaradan 
dışarı çıkarken hep sola döner.

Napolyon 
kedilerden 
korkardı.

Napolyon 
kedilerden 
korkardı.

Apollo 11 Dünya'ya indiğinde 
sadece 20 saniye daha yete-
cek yakıtı kalmıştı.

(kaynak: bilimania)

Ayın Fıkrası

KARİKATÜR

KOMİK FOTO
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B U L M A C A              B U L M A C A              
TDK Güzel Türkçe Bulmacası
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Soldan sağa
1. İki kişi arasında, tanıklar önünde yapılan silahlı vuruşma... Uzaksamak işi, istibat... 2. İçi 
dolu (taneli sebze veya kuru yemiş)... Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen 
bir söz, dah... Tanrı bilimci... 3. Niyobyum elementinin simgesi... Genellikle ince bezden 
yapılmış, uçkurluk bölümü dar, kurdele biçiminde bayrak... Halk hizmeti gören devlet 
organlarının tümü... 4. Peru para birimi... Kanıtlanabilen bilimsel önerme... Birbirinin aynı 
olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzeri... 5. Örme işi (halk ağzı)... “Ey, 
hey” anlamında kullanılan bir seslenme sözü (eski)... Tasarım... 6. Birçok, pek çok (eski)... 
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağıl yörüngenin, başyıldıza en uzak 
noktası... 7. Isı yokluğundan, azlığından veya ısı kaybından etkilenmek, soğuğun etkisini 
duymak... Soru (eski)... 8. Ses, ahenk, nağme (eski)... Genel... İçki içilirken yenilen yiyecek...
9. Kişilere verilen ilk ad, küçük ad... Aksakal... 10. Üşenme, üşengeçlik... Nezle (eski)... 11. 
Tembellik (eski)... Verme, ödeme (eski)... Delici kılıçla oynanan, hedef bölgesi bütün vücut 
olan bir tür kılıç oyunu... 12. Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama vb. duyguları belirten bir 
söz... Uygun, elverişli... Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve 
sayıda bulunan, meme başı denilen çıkıntıları olan organ, bicik, emcek, emcik... 13. Geceleri 
dolaşarak insanlara kötülük ettiğine inanılan hortlak (eski)... Yer bilimi (eski)... İterbiyum 
elementinin simgesi... 14. Sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç... Kül rengi, boz renk, demir rengi, 
demiri... Alınmış bir şeyi geri verme... 15. Erzincan iline bağlı ilçelerden biri... Yanardağ...

Yukarıdan aşağıya
1. Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren 
toplumsal bir kurum, diyanet... Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek 

Yukarıdan aşağıya
1. Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplum-
sal bir kurum, diyanet... Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesi... 
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer... 2. Oyunda, atılan zarlar-
dan birinin bir, öbürünün üç benekli olan yüzünün üste gelmesi, seyek... Türk alfabesinin yirmi üçüncü 
harfinin adı, okunuşu... Çok güzel, mükemmel, üstün nitelikli (eski)... 3. Kolun bilekten parmak uç-
larına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... Peygamberlik (eski)... Yapıları dış etki-
lerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm... 4. Teniste topa arkadan öne 
veya yukarıdan aşağıya doğru vurma... Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretle-
me, anıştırma, ihsas... Adına, kendisine... 5. Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi (eski)... Kin ve in-
tikam dolu, öç alma isteğinde olan... Alüminyum elementinin simgesi... 6. Evin veya herhangi bir ya-
pının oturma, çalışma, yatma gibi işlere yarayan, banyo, salon, giriş vb. dışında kalan, bir veya bir-
den fazla çıkışı olan bölmesi, göz... Kuzey Amerika’da, ağaçlarda yaşayan, kafası tilkiye benzeyen, 

uzun kuyruğu alaca halkalı, boyu yaklaşık 90, kuyruğu 30 cm olan kürklü hayvan... Asal (eski)... 7. 
Entelektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış (kimse)... Mantarlar-
dan, içinde zehirlileri de bulunan, silindir bir gövde ve üst tarafı şapka biçiminde olan ilkel bitkile-
rin genel adı... 8. Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, görev (eski)... Rahat, sakin (eski)... Çeşitlilik... 
9. Atom numarası 45 olan, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element (simgesi Rh)... Vitir namazı... 
10. Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş bir oyun türü... Dernek, kuruluş, kulüp üyelerinin 
belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para, ödenti... Bir yüzeyin üzerinde çizgi biçiminde olan, 
sarmal girinti veya çıkıntı... 11. Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı, okunuşu... Başlangıcı bel-
li olmayan zaman, öncesizlik... Uzamak durumu... 12. Bir çeşit uzun konçlu çizme (halk ağzı)... Mavi 
(eski)... Organik birleşiklerin birleşimine giren karbon ve hidrojen atomları grubu... 13. Karışık renk-
li, çok renkli, alaca... Karmaşık sorunların çözümünde ve incelenmesinde bilimsel ve özellikle mate-
matiksel yöntemlerin uygulanışı... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... 14. Kuvvetin, bir cismi bir nokta veya 
bir eksen yörüngesinde döndürme etkisini belirleyen vektör niceliği... Türk alfabesinin yirmi dokuzun-
cu harfinin adı, okunuşu... Belli, açık, peydah... 15. Kucak (eski)... Enenmek işi... Çoğu doğuştan, ten-
de bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı...

Soldan sağa
1. İki kişi arasında, tanıklar önünde yapılan silahlı vuruşma... Uzak-
samak işi, istibat... 2. İçi dolu (taneli sebze veya kuru yemiş)... Binek 
veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz, dah... Tan-
rı bilimci... 3. Niyobyum elementinin simgesi... Genellikle ince bezden 
yapılmış, uçkurluk bölümü dar, kurdele biçiminde bayrak... Halk hiz-
meti gören devlet organlarının tümü... 4. Peru para birimi... Kanıtla-
nabilen bilimsel önerme... Birbirinin aynı olan veya birbirine çok ben-
zeyen iki şeyden her biri, benzeri... 5. Örme işi (halk ağzı)... “Ey, hey” 
anlamında kullanılan bir seslenme sözü (eski)... Tasarım... 6. Birçok, 
pek çok (eski)... Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağıl 
yörüngenin, başyıldıza en uzak noktası... 7. Isı yokluğundan, azlığın-
dan veya ısı kaybından etkilenmek, soğuğun etkisini duymak... Soru 
(eski)... 8. Ses, ahenk, nağme (eski)... Genel... İçki içilirken yenilen 
yiyecek... 9. Kişilere verilen ilk ad, küçük ad... Aksakal... 10. Üşen-
me, üşengeçlik... Nezle (eski)... 11. Tembellik (eski)... Verme, öde-
me (eski)... Delici kılıçla oynanan, hedef bölgesi bütün vücut olan bir 
tür kılıç oyunu... 12. Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama vb. duy-
guları belirten bir söz... Uygun, elverişli... Yavrularını emzirmek için, 
memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan, meme başı de-
nilen çıkıntıları olan organ, bicik, emcek, emcik... 13. Geceleri do-
laşarak insanlara kötülük ettiğine inanılan hortlak (eski)... Yer bilimi 
(eski)... İterbiyum elementinin simgesi... 14. Sıcak ülkelerde yetişen 
bir ağaç... Kül rengi, boz renk, demir rengi, demiri... Alınmış bir şeyi 
geri verme... 15. Erzincan iline bağlı ilçelerden biri... Yanardağ...



Kış Yardımı 

006033

Rahma Austria insani yardım derneği kış yardımı projesi ile kışı 
zor şartlarda geçiren mülteciler, kimsesizler ve muhtaçlar için 

kış yardımı projesini başlatmıştır.

Yapılacak olan yardımlar ve bedelleri

Bir Ailenin 
Aylık Yakıt Gideri:

€50,-

Hijyen 
Paketi

€10,-
Bir kişi için 

bir öğün yemek

€1,-
Gıda 

Paketi

€30,-

Battaniye

€15,-
Ü L K E L E R : 
Lübnan, Türkiye, 
Gazze, Ürdün, 
Yemen ve Tunus

Online bağış yapın →  bagis.rahma-austria.at
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www.rahma-austria.at0650 611 16 650699 11 499 499 /  RAHMA AUSTRIA
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