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Gazetecilik nedir?
kaya@haberjournal.at

K A D D A F I  K A Y A

Gazetecilik, birilerinin yayınlanmasını istemediği 
haberlerleri yazmaktır. Gerisi halkla ilişkilerdir.

George Orwel l

Avenpi Creative Works olarak, 
markanızın dijital stratejisinin 
belirlenmesi, sosyal medya içerik ve 
reklam yönetimi, müşteri ilişkileri 
yönetimi (CRM), web tasarım, video 
prodüksiyon gibi dijital mecralardaki 
tüm ihtiyaçlarınız için uzman 
ekibimiz ve kreatif çözümlerimizle 
her zaman yanınızdayız.

KURUMSAL 
Kimliğinizi Önemsiyoruz!

İletişim: +43 660 212 14 53

SOSYAL MEDYA AJANSI’NDAN FAZLASI...

Sosyal
Medya

Yönetimi

Grafi k
Tasarım
(Baskı)

Video
Kurgu
Montaj

Web
Tasarım
Yazılım

Tel: +43 660 212 14 53  |  www.avenpi.at  |  offi ce@avenpi.at
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ANALİZ

İlkelerini koltuk sevdasına
feda eden parti: Yeşiller
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İktidarın küçük 
ortağı Yeşiller 

Partisi, değer ve 
ilkelerinden, onları 

iktidara taşıyan 
vaatlerinden taviz 

verdikçe, kaybeden, 
yabancılar, 

Müslümanlar, 
sağduyu sahibi 
Avusturyalılar, 

kazanan ise popülist 
Kurz ve ekibi 

olacaktır.

Tarihçiler, iki dünya sa-
vaşı arasındaki döne-
mi, demokrasi, insan 

hakları ve özgürlükler açısın-
dan dünya tarihinin en kötü 
kesitlerinden biri olarak kabul 
ederler.

Yüz yıllar boyunca ayakta ka-
lan imparatorlukların sona 
erip geriye tek adam rejimle-
ri ya da diktatörlüklerin hü-
küm sürdüğü bu kara dönem 
50 milyonun üstünde insanın 
ölümüne yol açan İkinci Dün-
ya Savaşıyla sona ererken, 
aynı gemide birlikte yaşamak 
için ortak değer ve ilkelerin 
oluşturulmasının önemini in-
sanlık çok acı bir tecrübeyle 
öğrenmiş oluyordu.

Bu kara dönemin yaşanma-

sına neden olan Batı ve de-
ğerleri, Doğuya oranla daha 
fazla zarar gördüğü için mi 
bilinmez, bir daha eski kıtada 
savaş yaşanmaması için ortak 
çıkarlar üzerinde anlaştıkları 
gibi ortak değerler üzerinde 
de uzlaşarak, en azından ken-
di toplumları için belirledik-
leri ilke ve prensiplere sağdık 
kalmaya çalıştı.

Ancak son 5 yıldır Avru-
pa başta olmak üzere dünya 
genelinde aşırı sağ siyaseti 
merkeze taşıyan sağ popülist 
siyasetçilerin siyaset arenasın-
da yeniden söz sahibi olması, 
hiçbir değere saygı gösterme-
yen, ilkesiz, sığ siyasi adımla-
rın atılmasına neden oldu.

Bu popülist, çıkar odaklı po-
litik zevatın aldığı kararlar, 
dünyanın genelinde suyu o 

kadar bulandırdı ki, dün hiç-
bir şekilde bir araya gelmez 
denilen kişi, grup ya da par-
tiler birlikte hareket etmeye, 
kanlı bıçaklı hasımlar ortak 
çıkar için ya da ortak düşma-
na karşı iş birliği yapar oldu.

Her türlü şiddet, nefret ve pi-
siğin sıradanlaşmaya başladığı 
bu dönem bana nedense ya-
zının başında bahsettiğim iki 
savaş arasındaki dönemi çağ-
rıştırıyor.

-MAZLUMUN ITILIP 
KAKILDIĞI BIR DÖNEM

Savaştan canını kurtarmak 
için kaçanların itilip kakıl-
dığı, "neden yaşadığın ülke-
de ölmedin de buraya geldin 
"diye suçlanan çocuk, kadın ve 
yaşlıların neredeyse hayatın 
bir parçası olduğu ve günlük 

siyasete meze edildiği bir Av-
rupa ya da Avusturya'da yal-
nız ekoloji, iklim değişikliği 
veya çevrenin korunması gibi 
konularla değil, ırkçılık karşı-
tı, birlikte yaşamı destekleyen 
ve daha insani sığınmacı poli-
tikaları savunan Yeşiller Parti-
sinin, iktidarın illüzyonunda 
bütün değerlerini "popülist 
bir tezgahtara" feda etmesi 
nereden bakılırsa bakılsın acı-
nası bir durumdur.

İktidara ortak olan bir par-
tinin ne zaman hayata geçi-
rileceği bilinmeyen ekoloji 
politikaları dışında savundu-
ğu hiçbir değeri muhatabına 
kabul ettirememesi başlı ba-
şına bir başarısızlık olarak gö-
rülürken, kamuoyunun des-
teğiyle eline geçen ilk fırsatı 

yüzüne gözüne bulaştırması 
ise belki de bir sonraki seçim-
lerde yüzüne çarpılacak en 
büyük tokat olarak karşısına 
çıkacak.

-SOKAKTA KALAN 13 BIN 
INSANA UZANMIYORSA 
ELIN, TAŞ KESSIN DILIN

Yunanistan'ın Midilli adasın-
daki Moria kampının yanma-
sı sonucunda 13 bine yakın 
sığınmacının sokakta kalma-
sına vicdanı elvermeyen çok 
sayıda Avusturyalının Kurz 
üzerinde oluşturduğu baskıyı 
fırsata çeviremeyen Yeşiller, 
Kurz'un verdiği ile tatmin ol-
ması seçmenin gözünde artık 
Yeşilden ziyade Mavi olarak 
görülmelerine yol açtı.

34 yaşındaki popülist Kurz'un 
kuyruğu olmaktan memnun 
görünen Yeşiller Partisinin 
yönetim kadrosu, bazı millet-
vekillerin yanı sıra tabanıyla 
ters düşmesi, ilkesizliğin be-
delinin ağır olacağı yorumla-
rına neden oldu.

-SALGINA YÖNELIK 
BAŞARI KULLANILAMADI

Salgının yoğun olduğu sü-
reçte kameralar karşısında 
açıklama yapmak dışında bir 
numarası kayıtlara geçmeyen 
Kurz'u sırtlayan Yeşiller Parti-
sinin, kendi seçmenini tatmin 
etmek adına sembolik de olsa 
bir sığınmacı grubunun ülke-
ye alınmasını sağlayamaması, 
iktidar olup ta muktedir ola-
mamanın ne demek olduğunu 

anlatan en çarpıcı örnek oldu.

Bunca taviz veren ve ilkele-
rinden uzaklaşan Yeşiller için 
beklenen son Kurz'dan yene-
cek hatırı sayılır bir kazıkla 
siyasetin dışına atılmaktan 
başka bir şey olmayacaktır.

Aşırı sağın koalisyon kurmak 
istemediği, Sosyal Demokrat-
larla bir araya gelmek isteme-
yen ve NEOS'la sayısal ola-
rak hükümet kurma imkânı 
bulunmayan Kurz'a Yeşillere 
mecbur olduğu hakikatini 
kabul ettiremeyen parti yö-
neticileri, bir müddet daha 
rahat koltuklarında oturmayı 
sürdürebilirler, ta ki seçmenin 
soğuk nefesini enselerinde 
hissedene kadar.

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at

Weil mir  
Wien X-trem 
wichtig ist.
Bei den Wiener Gemeinderats-  
und Bezirksvertretungswahlen  
am 11. Oktober entscheidest du  
über die Zukunft deiner Stadt.  
Also nutze deine Stimme und  
mache dein X! 

Per Briefwahl geht das übrigens  
auch ganz einfach von zuhause aus.  
Jetzt Wahlkarte anfordern!

Alle Infos unter: wien.gv.at/wahlen | 01/4000-4001
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11 Ekim Viyana Bele-
diye seçimlerinde 
Avusturya Halk 

Partisi ÖVP’nin Belediye 
Başkan Adayı aynı zamanda 
Avusturya Maliye Bakanı olan 
Gernot Blümel, Türk ve Müs-
lüman dernekleri üzerinden 
seçim propagandası yapmaya 
devam ediyor. 

Başkent Viyana'da 11 
Ekim'de yapılacak seçim-
ler öncesi Türkiye'ye yönelik 
olumsuz açıklamaların yanı 
sıra burada yaşayan Türkleri 
hedef gösterici bazı adımla-
rın, iktidarın büyük ortağı 
ÖVP tarafından atılması tep-
kilere yol açtı. 

Tek başına iktidar yolunda 
büyük engel olarak gördüğü 
SPÖ Viyana ve siyaset arena-
sında karşısındaki en güçlü ra-
kibi Belediye Başkanı SPÖ’lü 
Michael Ludwig’i zayıflatmak 
isteyen Başbakan Sebastian 
Kurz’un partisi ÖVP’nin Vi-
yana seçimleri için öncesinde 

oluşturmak istedikleri algıyla 
Türk ve Müslüman toplu-
muyla beraber Ludwig’i hedef 
göstermeyi amaçlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Avus-
turya Maliye Bakanlığınca 
Avusturya’daki Türk-Müs-
lüman dernekleri incelendi. 
Bakanlığın yaptığı açıklamaya 
göre ise “denetleme sırasında 
ağır suistamaller ortaya çıktı” 
denildi. 

Yapılan açıklamada kültür 
merkezleri ve camiler, kar 
amacı gütmeyen dernek faali-
yeti kapsamında resmi olarak 
işletildiği ve ticari faaliyetlerin 
rapor edilmediği öne sürüldü. 
ÖVP’li Maliye Bakanı Gernot 
Blümel'e göre vergi ve harçlar 
dernekler tarafından doğru 
ödenmedi. Maliyeye göre geri 
ödenmesi gereken miktar mil-
yonlar yüksekliğinde.

ATIB’DEN TEPKI

Avusturya Türk İslam Kültür 

ve Sosyal Yardımlaşma Birliği 
(ATİB) Başkanı Fatih Yılmaz, 
ATİB bünyesinde bulunan çok 
sayıda cami derneğine ilişkin 
Maliye Bakanlığının "kamu 
yararı için kurulmuş Türkle-
re ait derneklerde ticari faa-
liyetler yapıldığı" yönündeki 
suçlamasına tepki göstererek, 
merkezlerinin hali hazırda 
devam eden Viyana belediye 
başkanlığı seçim kampanya-
larına malzeme yapılmak is-
tendiğini söyledi.Yılmaz, ba-
sına yaptığı yazılı açıklamada, 
merkezlerinin bünyesindeki 
derneklere yönelik 2019'dan 
itibaren süregelen inceleme-
lerin henüz tamamlanmadığı-
na dikkati çekti.Fatih Yılmaz, 
iktidardaki merkez sağ Avus-
turya Halk Partisi (ÖVP) 
Viyana Belediye Başkan ada-
yı ve Maliye Bakanı Gernot 
Blümel'in açıklamaları ve ba-
sında yer alan haberlere an-
lam veremediklerini belirtti.
Seçim öncesi Türklere yönelik 

olumsuz propagandaYılmaz, 
bakanlıktan kendilerine her-
hangi bir resmi yazının iletil-
mediği bilgisini paylaşarak, 
"ATİB devam eden Viyana 
seçim kampanyasının içine 
çekilmek istemiyor." ifade-
sini kullandı.Avusturya'nın 
bir hukuk devleti olduğunu 
vurgulayan Yılmaz, "Devam 
eden mali sürece ilişkin he-
nüz herhangi bir resmi yazı 
tarafımıza ulaşmamışken, 
medya tarafından yargılanıp 
mahküm edilmemiz uygun-
suzdur." görüşünü paylaştı.
Dün Maliye Bakanı ve ÖVP 
Viyana Belediye Başkan adayı 
Blümel, Türklere ait cami ve 
dini derneklere yönelik mali 
incelemeler yapıldığını, kamu 
yararına faaliyet gösteren söz 
konusu derneklerin bazıla-
rında resmi kayıt yapılmadan 
ticaret yapıldığı, böylelikle ge-
rekli vergi ve harçların doğru 
şekilde ödenmediği suçlama-
sında bulunmuştu.

ÖVP, Türk ve Müslüman 
derneklerini denetlemeye aldı

HABER ANALİZ
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Kurz'a "mülteci" tepkisi
GÜNDEM

Başkent Viyana'da düzenlenen 
gösteride, Yunanistan'dakiler 

başta olmak üzere sığınmacıların ül-
keye alınması talep edildi.

Şehrin önemli meydanlarından 
Karlsplatz'da toplanan göstericiler, 
"Sığınmacılar için yerimiz var", "Sı-
ğınmacılara ses ol", "Utan Avrupa", 
"Sığınmacı ve Müslümanlar hoş 
geldi" yazılı pankartlar açtı.
Göstericiler, caddeleri trafiğe kapa-
tarak Kahramlar Meydanı'na yürü-
dü.

- MORIA'DAKI SIĞINMACILARI 
ALMAYAN KURZ'A TEPKI
Gösteriyi düzenleyen sivil toplum 

kuruluşu Volkshilfe'in Başkanı
Erich Fenninger, Yunanistan'ın Mi-
dilli Adası'nda bulunan Moria sı-
ğınmacı kampında çıkan yangın ne-
deniyle barınacak yerleri kalmayan 
sığınmacıların bir kısmının Avus-
turya'ya getirilmesine karşı çıkan ve 
bu yönde yürütülen kampanyalara 
kayıtsız kalan Başbakan Sebastian 
Kurz'a tepki gösterdi.

Fenninger, Avusturya'da çok sayıda 
insanın Moria'daki sığınmacılara ku-
cak açtığını ancak aşırı sağcı politi-
kalara sarılan Başbakan Kurz ve eki-
binin buna izin vermediğini söyledi.

besten 
Händen.
b t

Unser
Wien in 

Impressum: Medieninhaber und Verleger: SPÖ Wien, Löwelstraße 18, 1010 Wien; Foto: Markus Sibrawa

Am 11. Oktober Bürgermeister
Dr. Michael Ludwig wählen.

BEZAHLTE ANZEIGE
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Hofer'e "dokunulmazlık" şoku
Savcılık, FPÖ Başkanı 
Hofer'in Kur'an 
söylemi nedeni ile 
dokunulmazlığının 
kaldırılmasını istiyor

Geçtiğimiz aylarda, 
Viyana’nın 10. bölgesinde 
bir mitingde FPÖ Başkanı 
Norbert Hofer, Kuran'ın 
Corona'dan daha tehlikeli 
olduğunu söylemiş, açıklama 
Müslüman kesimin tepkisini 
çekmişti. 

Üçüncü Ulusal Konsey 
Başkanı ve FPÖ patronu 
Norbert Hofer'in Kuran 
hakkındaki açıklamaları 
soruşturma makamlarını 
endişelendirdi. Böylece 
Viyana Savcısı, Ulusal 
Konsey'den resmi 
kovuşturmaya izin vermesini 
istedi.

Standard gazetesinde yer alan 
habere göre  dokunulmazlık 
Komitesi'nin milletvekili 
dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ne zaman karar 
vereceği henüz belirlenmedi. 
Ekim ayı ortasında genel 
kurul etrafında bir tarih 
beklendiği kaydedildi.

Özgürlük Partisi'nin Haziran 
ayında Viktor-Adler-Markt'ta 
düzenlediği gösteride Hofer, 
Müslümanların kutsal 
kitabı Kur'an-ı Kerim için,  
"Koronadan korkmuyorum, 
Korona tehlikeli değil. 
Kur'an, Corona'dan daha 
tehlikeli dostlarım." şeklinde 
skandal açıklamalarda 
bulunmuştu.

Müslüman temsilciler nefret 
ve dini öğretilerin bozulması 
suçlamalarıyla tepki 
göstermişti.

Savcılık, FPÖ 

lideri Norbert 

Hofer'in do-

kunulmazlı-

ğının  kaldırıl-

masını talep 

etti.

Halkın çoğunluğu aşıya karşı

Henüz yeni tip koronavirüsüne 
karşı bir aşı gelişimde 
olmasına rağmen, yapılan 

anket sonuçları çoğu insanın aşıya karşı 
olduğunu gösterdi. 

P8 marketing şirketi halka rast gele aşı 

olmak isteyip istemediklerini sordu. 
Ancak aşı olmak isteyenlerin yüzdesi 
15,78’de kaldı. Aşıya kesinlikle karşı 
olup aşı olmak istemeyenlerin yüzdesi 
mutlak çoğunlukla %68,23’e ulaştı. 
%15,99’u ise henüz kararsız aşı olup 
olmamakta.

1.218 
öğrencide 
korona 
tespit 
edildi

POLİTİKA

GÜNDEM

5 kişiden 4'ü
maskeden yana

Avusturya Corona Pa-
nel Projesi kapsamın-
da Viyana Üniversite-

si tarafından yapılan en son 
ankette %81, kendilerine göre 
ağız ve burun korumasının şu 
anda mağazalarda ve toplu ta-
şıma araçlarında uygulanması 
gerektiğini belirtti. 

Avusturya Corona Panel 
Projesi tarafından 11-18 Ey-
lül tarihleri arasında gerçek-
leştirilen son anket dalgası, 
kabulde küçük bir artış daha 
getirdi. O dönemde ticarette, 
hizmet sektöründe, resmi da-
ire ve okul sınıflarında oturul-

madığı müddetçe maske zo-
runluluğunun sıkılaştırılması 
yürürlüğe girdi, 17 Eylül'de 
bu uygulama, restoran, mar-
ket ve ticaret fuarlarına geti-
rildi. Günümüzde her kapalı 
alanda maske zorunluluğu ge-
çerliliğini koruyor. 

Ankete katılanlarının nere-
deyse %57'si toplu taşıma ve 
mağazalarda bir maske gerek-
sinimini ‘kesinlikle’ kabul etti. 
Ağız ve burun korumasına 
sahip olma yükümlülüğüne 
kesin olarak sadece %9’u karşı 
çıktı.

GÜNDEM

Koronavirüs bütçe açığına sebep oldu

Statistik Austria'ya 
göre bu, 2019'un 
ilk yarısına kıyasla 

17,3 milyar avroluk bir 
gerileme anlamına geliyor. 

Devlet gelirleri %6,4 
(6 milyar) düşerken, 
hükümet harcamaları %12 
(11,3 milyar) arttı. Borç 
oranı % 82,6'ya yükseldi. 
İstatistik Avusturya 

Genel Müdürü Tobias 
Thomas gelişme hakkında, 
koronavirüs krizinin "bütçe 
konsolidasyonunu sona 
erdirdiğini" söylerken, güçlü 
açığın nedeni, özellikle vergi 
gelirlerinde eş zamanlı bir 
düşüşle birlikte krize bağlı 
harcamalardaki önemli bir 

artış olduğunu aktardı. 
Thomas yaptığı açıklamada, 
‘’Borç oranı 12,1 puan 
artarak %82,6 oldu. 2015 
ile 2019 yılları arasında 
Avusturya ulusal borcunu % 
84,9'dan %70,5'e düşürdü ve 
böylece Maastricht kriteri % 
60'a yaklaştı.” dedi.

GÜNDEM

Avusturya Eğitim Bakanlığı 
açıkladı:  1.218 öğrencide 
koronavirüs tespit edildi.

1 Ekim tarihi  itibarıyla 
Avusturya'da 1.218 öğrenci ve 
178 öğretmene koronavirüs tanısı 
konuldu.

Avusturya Milli Eğitim Bakanlığı, 
‘’Şimdiye kadar 1.218 öğrenci 
ve 178 öğretmenin korona ile 
enfekte oldu açıkladı

Avusturya'da şimdiye kadar 
1.218 öğrenci ve 178 öğretmende 
koronavirüs testi pozitif çıktı. 

Öte yandan İdari personeli 
ilgilendiren 51 vaka tespiti olduğu 
kaydedildi.

Okullarda bildirilen koronavirüs 
vakalarının çoğu, şu anda 557 
korona pozitif öğrenci ve 64 
öğretmenle Viyana'da görüldü. 
Viyana'yı sırasıyla Yukarı 
Avusturya, Aşağı Avusturya, Tirol 
ve Vorarlberg izlemekte.

GÜNDEM

İşsizlik yükselişte
Avusturya’da Eylül ayı itibariyle  405.575 kişi işsiz olarak kayıtlı. Rakamların açıklandığı 
dönemde bir önceki haftaya nazaran işsizlik 2.177 kişi ile yükselişe geçerken, kısa süreli işte 
olanların sayısı 5.790 azalarak, 290.696’ya düştü.  Geçen sene aynı döneme nazaran işsizlerin 
sayısı 74 bin arttığı kaydedildi.  400 binin üzerinde olan iş arayanlardan, 60.307’si eğitim 
görüyor. İkinci korona dalgasının yaşandığı Avusturya'da işsizlik sayısının daha da yükseleceği 
öngörülüyor.

(CC) PIXABAY

Wiener Linien maske zorunluluğunu sıklaştırdı
Wiener Linien, hükümetin gerekliliklerine uygun olarak istasyon binalarında korona koruma önlem-
lerini uyguluyor. Artık ağız ve burun koruması, sadece Wiener Linien'in toplu taşıma araçlarında ve 
yer altı platformlarında değil, tüm Wiener Linien binalarında da uygulanacak.  MedUni çevre dokto-
ru Prof.Dr. Hans-Peter Hutter, ''Asıl olan maske zorunluğu bizi enfeksiyonlardan ve SARS-CoV-
2'nin dağılasını önlemeye yardımcı oluyor. Bu yüzden maske zorunluluğunu tüm alana yaymak 
mantıklı'' şeklinde ifadelerde bulundu. 

© AA / ARŞIV

Viyana Üniversitesi tarafından yapılan kamuoyu 
yoklamasında 5 Avusturyalıdan 4’ün maske 
zorunluluğundan yana olduğu bildirildi.

2020'nin ilk yarısında Avusturya ekonomisi, 
GSYİH'nın %9,4'ü veya 16,8 milyar avro açık verdi.

Yapılan son araştırmaya göre Avusturya’da yaşayanların 
çoğunluğu Covid-19 aşısı olmak istemiyor.

Ulusal Konseyin İnsan Hak-
ları Komitesi’nde perşembe 
günü konuşma yapan Adalet 
Bakanı Alma Zadic (Yeşiller),  
evliliklerde talep ettikleri 
düzenlemeleri dile getirdi. 

EVLILIK YAŞI 18'E 
YÜKSELTILMELI
Adalet Bakanlığı şu anda 
Avusturya'da evlilik yaşının 
genel olarak 18'e yükseltil-
mesi gerekip gerekmediğini 
araştırıyor.
Avusturya’da şuan için evlilik 
yaşı 18, ancak mahkeme özel 
durumlarda 16 yaşındaki 

gençleri de reşit ilan edip 
evlilik ehliyetine hak kazan-
dırabiliyor. 

KUZENLER ARASI 
EVLILIK YASAKLANSIN
Öte yandan Zadic'in değindi-
ği bir diğer konu da "kuzenler 
arası evlilik" oldu.
Zadic, yaptığığı açıklamada 
kuzenler için evlilik yasağının 
da düşünüldüğünü söyledi. 

Evliliklerde yeni
düzenlemeler

GÜNDEM

Avusturya Adalet 
Bakanlığı, evliliklerde iki 
yeni düzenleme istiyor.
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İkinci Dünya Savaşı son-
rasında kurulan ve İkinci 
Cumhuriyet olarak adlan-

dırılan yakın tarihte Sosyal 
Demokrat Parti (SPÖ) dı-
şında hiçbir parti, ülkede tek 
başına iktidara gelmeyi ba-
şaramamış, bununla birlikte 
Sosyal Demokratlar 1945'den 
bugüne Viyana Belediyesini 
hep elinde tutmuş.

-KURZ'UN TEK BAŞINA 
IKTIDARA GELME 
ÜLKÜSÜ
Çok genç yaşta siyasete atı-
lan, siyasi hedefleri için eğitim 
hayatını yarıda bırakan Kurz 
için tek başına iktidara gelmek 
bir hedeften ziyade bir ülküye 
dönüşmüş gibi görünüyor.

Kurz, tek başına iktidara 
giden yolda en büyük engel 
olarak hüküm süremediği Vi-
yana Eyaleti ve onun başarılı 
Belediye Başkanı Michael Lu-
dwig'i görüyor.

Viyana'da 75 yıldır hüküm 
süren SPÖ iktidarını devire-

rek, kendisinden önce hiçbir 
siyasinin başaramadığını ba-
şarma hayali ile hareket eden 
Kurz, daha önce başında bu-
lunduğu partinin hiç başvur-
madığı yöntemlere meylede-
rek, iktidarda olmanın verdiği 
güçle her türlü kara propa-
gandaya başvurmaktan geri 
durmuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Ara-
lık 2019'da ortaya çıkan ve 
Avrupa'yı mart ayından iti-
baren etkisi altına alan yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) 
Avusturya'da iç ve dış politi-
kaya yönelik atılması planla-
nan adımların öngörülenden 
farklı uygulanmasına neden 
oldu.

-FAVORITEN OLAYLARI 
IKTIDARIN EKMEĞINE 
YAĞ SÜRDÜ
Ülkede haziran ayında sona 
eren birinci dalganın ardından 
tekrar yabancı ve Müslüman 
karşıtı politikaların canlan-
dırılma çabalarına başkentin 
işçi bölgesi olarak bilinen Fa-
voriten'de yaşanan gelişmeler 
önemli katkı sağlarken, bu 

durum iktidarın büyük ortağı 
merkez sağ Avusturya Halk 
Partisi (ÖVP) doğal olarak 
Sebastian Kurz'a yeni fırsatlar 
doğurdu.
Favoriten'de yaşanan ger-
ginlik üzerinden Müslüman 
ve Türkleri hedef alan Kurz 
ve ekibi, bu olayların İkinci 
Dünya Savaşından itibaren 
Sosyal Demokratların yönet-
tiği Viyana'nın entegrasyon 
konusunda başarısızlığının 
en büyük göstergesi olduğu-
nu ileri sürerek, Kırmızıların 
hükümranlığını sonlandırma 
hevesine soyundu.

-VIYANA IÇIN GÖZÜNÜ 
KARARTAN TURKUAZ
10. Bölgede yaşanan gelişme-
lerle uzaktan yakından alakası 
olmayan Türkiye'ye yönelik 
ağır suçlamalarda bulunmak, 
gerginlik yaşayan tarafları bir 
birinden uzak tutmak yerine 
aynı bölgede 4 gün üst üste 
gösteri yapılmasına izin vere-
rek çatışmanın derinleşmesi-
ne yol açacak adımlar atılması 
gibi izahı zor hamleler, başta 
Başbakan Kurz olmak üzere 

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at

Kurz’un tek engeli, SPÖ'nün son kalesi: VİYANA
Viyana'da yaklaşık 

bir hafta sonra 
gerçekleştirilecek 

belediye başkanlığı 
seçimleri, son 

5 yıldır federal 
düzeyde ülke 

siyasetine damga 
vuran, girdiği 

son iki seçimde 
oylarını artıran 

ve bir sonraki 
fırsatta tek başına 

iktidara gelmeyi 
hedefleyen 

Başbakan 
Sebastian Kurz 

için büyük bir 
engel olarak 

değerlendiriliyor.

HABER ANALİZ

Entegrasyon Bakanı Susanne 
Raab ve İçişleri Bakanı Karl 
Nehammer'in Viyana için 
gözlerini nasıl kararttıkları-
nın açık bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilir.

Popülist Kurz'un federal 
seçimler için başvurduğu yön-
temlere Viyana seçimleri için 
de başvurması, SPÖ'nün dı-
şarıda kalacağı bir alternatifi 
oluşturmak için acaba başka 
hangi kirli yola meyledecek 
sorusunu da beraberinde ge-
tiriyor.

-VIYANA'DA 75 YILLIK 
SPÖ IKTIDARINI SARSMA 
HAYALLERI
Merkez sağ ve sağ popülist 
partilerin borusunun öttüğü 
eski kıtada, Viyana'daki 75 
yıllık SPÖ iktidarını sarsma 
hevesi Kurz'u iştahlandırır-
ken, son yıllarda ciddi bir kan 
kaybı yaşayan Sosyal Demok-
ratların son kalesini elinden 
almak ve partinin yıldız isim-
lerinden Michael Ludwig'i 
saf dışı bırakmak, tek başına 
iktidar hayalleri kuran Kurz'u 
hedefine bir adım daha yak-

laştıracağı şüphe götürmez 
bir gerçek olarak değerlendi-
riliyor.

Bu nedenle 2015 seçimlerinde 
aşırı sağcı Avusturya Özgür-
lük Partisi'nin (FPÖ) slogan-
larına sığınan Kurz ve ekibi, 
toplumdaki artan ayrışmayı, 
yabancılara yönelik nefret ve 
kinin seçim pankart ve konuş-
malarıyla körüklendiği gerçe-
ğini göz ardı ederek, kirli bir 
kampanya yürütmekten geri 
durmuyor.

-BLÜMEL'I PARLATMAK 
IÇIN SALGIN SIYASETE 
MALZEME EDILDI
Kurz'a sadakati dışında hiçbir 
becerisi olmayan Maliye Ba-
kanı Gernot Blümel'i Viyana 
seçimleri için sahaya süren 
Başbakan Kurz, Ludwig kar-
şısında varlık gösteremeyen 
Blümel'i parlatmak için bir 
milyon insanın ölümüne yol 
açan salgını dahi siyasi malze-
meye dönüştürdü.

Kovid-19'la mücadele kap-
samında federal hükümetin 
aldığı kararları bütün eya-

letlerin harfiyen uyguladığı 
herkesçe bilinen bir gerçek 
olmasına rağmen Kurz, ar-
tan günlük vaka sayılarının 
ardından "Viyana'da hastalı-
ğın kontrolden çıkacağından 
korktuğunu" ifade ederek, 
Viyana yönetimini toplumun 
nazarında itibarsızlaştırma 
yoluna başvuruyor.

-IRKÇI FPÖ'NÜN 
TAKTIKLERINE 
BAŞVURULDU
Uzun oturumu olmayan kişi-
lerin başvuramadığı Belediye 
evlerini "Almanca bilmeyen-
lere verilmeyeceği" sloganıy-
la aşırı sağcı FPÖ ile ayrım-
cılıkta yarışa giren Kurz’un 
(ÖVP), salgın nedeniyle ne-
redeyse bütün işletmelerin 
batma noktasına geldiği bir 
ortamda büyük çoğunluğu 
Türkler tarafından işletilen 
döner büfelerine yönelik İçiş-
leri Bakanlığı marifetiyle bas-
kınlar düzenlemesi, Viyana'da 
iktidarı ele geçirmek için her 
yol mubahtır ilkesine sımsıkı 
sarıldığını gösteriyor.

Son olarak başında Blü-

mel'in bulunduğu Maliye Ba-
kanlığı Türklere ait cami ve 
benzeri kurumlara yönelik fi-
nansal inceleme yapmak ama-
cıyla baskınlar düzenlemesi, 
ÖVP için başkentte SPÖ'yü 
devirme isteğinin boyutlarını 
ortaya koyuyor.

-KURZ'UN HEVESI 
KURSAĞINDA KALACAK 
MI?
Son 11 yıldır dünyanın yaşam 
kalitesi en yüksek şehri seçilen 
Viyana'yı tek başına iktidara 
giden yolda en büyük engel 
olarak gören Kurz'un hevesi 
kursağında kalacağa benziyor.

Zira son yapılan seçim an-
ketlerine göre önceki seçime 
oranla SPÖ'nün oylarını yük-
selttiği, Kurz'un hedefindeki 
isim Ludwig'e toplumun te-
veccühünün de arttığı görü-
lüyor.

Michael Haupl'dan göre-
vi iki yıl önce devralan Lu-
dwig'in hayatın birçok alanın-
da birleştirici ve sağduyulu 
yaklaşımlarıyla Viyanalıların 
gözünde geçer oy aldığı anla-
şılıyor.
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Birçok açıdan diğer se-
çimlerden farklı bir 
önem taşıyan 11 Ekim 

2020 seçimleri, SPÖ’nün ka-
lesi olarak nitelendirilen Viya-
na’nın önümüzdeki 5 yılın yö-
netim kadrosunu belirleyecek. 

- SPÖ (SOSYAL 
DEMOKRAT PARTI)

Aşırı sağın yükselişe geçtiği 
zaman diliminde ülke yöne-
timindeki 70 yıllık iktidarını 
Sebastian Kurz yönetimin-
deki ÖVP’ye kaptıran SPÖ, 
kalesi olarak bilinen Viyana’yı 
belediye seçimlerinde kaybet-
menin aksine, oylarını yük-
seltmeyi hedefliyor. 

Türk ve Müslüman toplu-
muna yakın bir ilişki kuran 
Belediye Başkanı Michael Lu-
dwig’in yönetimindeki SPÖ, 
kendinden emin bir siyasi 
profil çiziyor. 
  Aşırı sağcı FPÖ’nün “Al-

manca bilmeyenlere beledi-
ye evi verilmesin” şeklindeki 
ırkçı talebine, “Bu evleri inşa 
edenlerin de oturma hakkı 
olmalı” cevabını veren Bele-
diye Başkanı Ludwig, göçmen 
kökenli insanların desteğini 
almıştı. 

- ASLIHAN BOZATEMUR 
GENEL LISTEDE 30. 
SIRADAN ADAY 

Uzun yıllardır Ludwig’in da-
nışmanlığını yapan Aslıhan 
Bozatemur, Viyana genelin-
de seçilebilecek yer olan 30. 
sıradan aday gösterildi. Bo-
zatemur, temsil gücü nokta-
sında tercihli oyların önemine 
dikkat çekerek, kendilerine 
destek olmak isteyen seçmen-
lerin genel listede SPÖ’yü işa-
retledikten sonra Aslıhan Bo-
zatemur ya da “30” yazarak, 
kendisine tercihli oy kullana-
bileceklerini belirtti.

Viyana, 11 Ekim'de
sandık başına gidiyor

Avusturya’da başkent Viyana halkı, pandemi gölgesinde yerel yönetimi belirlemek 
üzere 11 Ekim 2020 Pazar günü sandık başına gidecek. 

HABER ANALİZ

- ÖVP (AVUSTURYA HALK 
PARTISI)

Aşırı sağın yükselişe geçme-
siyşe merkez sağdan aşırı sağ 
siyasete yönelen ÖVP, son za-
manlarda Türk işletmeleri ve 
derneklerine yaptığı baskı ve 
kontrollerle, İbiza skandalıyla 
oy kaybına uğrayan aşırı sağcı 
parti FPÖ'nün kararsız seç-
menine hitap etmek istiyor. 

- FPÖ (AVUSTURYA 
ÖZGÜRLÜK PARTISI)
Yaşanan İbiza skandalının ar-
dından önce hükümet ortak-
lığını yitiren, ardından ciddi 
oy kaybı yaşayan aşırı sağcı 
parti FPÖ'de değişen birşey 
yok. Politikasını göçmen ve 
Müslüman karşıtlığı üzerine 

kuran FPÖ, 2015 seçimlerin-
deki oy oranını korumayı he-
defliyor. 

- NEOS
Liberal bir politikaya sahip 
NEOS'un seçimlerdeki yüzde 
5 barajını aşması bekleniyor. 
NEOS'un adayları arasında 
20. Viyana bölgesinden Avni 
Özalp yer alıyor. 

- YEŞILLER PARTISI
Yeşiller Partisi'nin Viyana'da 
karayolu ulaşımında getirmek 
istediği kısıtlamalar yüzün-
den tepki alıyor. Oy kaybet-
memeyi hedefleyen Yeşiller, 
mevcut oyunu koruyarak ola-
sı koalisyon seçeneklerinden 
biri olmak istiyor.

- MUHAMMED YÜKSEK SPÖ'DEN 10. VIYANA ADAYI
Son dönemde Müslüman ve göçmen karşıtı eylemlere verdiği 
reaksiyonla dikkat çeken Muhammed Yüksek, SPÖ'den 10. 
Viyana ilçe meclisi için aday gösterildi. 

   Özellikle 10. Viyana bölgesinde yaptığı çalışmalarla tanınan 
Yüksek, aşırı sağcı parti FPÖ'nün Türkler üzerinden yaptığı 
"dolandırıcı" imalı paylaşıma tepki olarak düzenlediği "Hepi-
miz Ali'yiz" etkinliğiyle Avusturya'da geniş yankı uyandırmıştı.

- ZEYD BÜLBÜL SPÖ'DEN 23. VIYANA'DAN ADAY
Son dönemin genç siyasi isimlerinden biri olan olan Zeyd 
Abdülhamid Bülbül ise SPÖ'den 23. Viyana ilçe meclisi için 
aday oldu.  

2015 seçimlerindeki Geme-
insam Für Wien (GfW) liste-
sinin devam niteliğinde olan 
SÖZ Partisi de seçimlerde 
mücadele edecek.   

Hakan Gördü'nün başkan-
lığındaki partinin liste başı 
adayı ise Martha Bissmann. 
Partinin adayları arasında, 
Cengiz Akbudak, Şuayip 
Akpınar, Hidayet Yeşil, Ha-
kan Aksoy, Zeliha Dağtepen, 

Ayşe Albayrak, Stephan Bar-
tunek Dorcas M. Maganga 
gibi isimler yer alıyor. 

Ana akım partilerde tem-
siliyetin zor olduğunu öne 
süren partinin yüzde 5 seçim 
barajını geçebilmesi için katı-
lıma bağlı olarak 35 ila 40 bin 
oya ihtiyaç duyduğu belirtildi.  
SÖZ Partisi'nin seçimlerde 
alacağı oy, kamuoyunda me-
rakla bekleniliyor.   

- SÖZ (SOZIALES ÖSTERREICH DER ZUKUNFT) 
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- SINAN ERTUĞRUL LINKS'TEN ADAY
Adaylığının açıklandığı SÖZ Partisi'nden ayrılan Sinan 
Ertuğrul, Can Gülcü ile beraber alternatif sol iddiasındaki 
Links listesinin adayları arasında yer alıyor. 
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- VIYANA GENELINDE 7 PARTI YARIŞACAK
Öte yandan Viyana genelinde seçimde 7 parti yarışacak. 
Partiler haricinde 12 liste de ilçe meclislerine girmek için 
mücadele edecek.  
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- BIRÇOK TANIDIK ISIM SPÖ'DEN ADAY
Uzun yıllardık SPÖ'de siyaset yapan Omar al Rawi ve Şafak 
Akçay başta olmak üzere, birçok tanıdık isim SPÖ'den aday 
oldu. Hanife Anıl, Aziz Gülüm, Mustafa Çetin, Serap Gür-
büz, Hasan Polat ve Seyhan Çakmakçı gibi tanıdık isimler 
SPÖ'den aday oldular.
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Dünyayı etkisi altı-
na alan salgının ilk 
dalgasının yaşandığı 

süreçte uyum içinde hareket 
ettikleri hissi uyandıran koa-
lisyon hükümetinin, özellikle 
virüsün yayılmasını önlemek 
için alınan tedbirlerin kaldı-
rılması sonrasında, ülkenin 
klasik gündemine geri dönül-
mesiyle iktidarda çatlamalar 
meydana gelmeye başladı.

-KURZ SÜRPRIZLERI SE-
VER

Koalisyon ortaklarının bir-
birlerine karşı güvensizlikleri 

dışarıdan rahatlıkla hissedilir-
ken, özellikle başka bir alter-
natifi olmadığı için Yeşillerle 
koalisyon kuran Başbakan Se-
bastian Kurz'un ortağına aca-
ba ne zaman tatsız bir sürpriz 
yapacak beklentisi kulislerde 
en çok konuşulan konuların 
başında geliyor.

Bu niyetini bazen sak-
lı bazen de açıkça belli eden 
Kurz'un göç, yabancı ve eko-
nomi alanında attığı adımlar-
dan memnun olmayan ancak 
ilk defa iktidara gelmenin 
verdiği sarhoşlukla sesini de 
çıkartmayan Yeşillerin nerede 
dur diyeceği ise merak konusu 
olmayı sürdürüyor.

Yaz tatili sonrasında günlük 
vakalardaki artış nedeniyle 

başta muhalefet olmak üzere 
toplumun geniş bir kesimi ta-
rafından eleştiri bombardıma-
nına tutulan iktidar, uyumlu 
ortaklar görüntüsünden çok 
uzak bir tablo ortaya koyuyor.

-ELEŞTIRILERDEN 
BUNALAN KURZ'UN ILK 
IŞI ORTAĞINI SUÇLAMAK 
OLDU

Salgının ortasında, olmayan 
imkanlarla Yunanistan'da 
hayat mücadelesi veren göç-
menlerin kaldığı sığınmacı 
kampının yanmasının ar-
dından Yeşiller Partisinin 
göstermelikte olsa bir grup 
sığınmacının ülkeye alınma-
sı yönündeki bütün ısrarla-

Pandemide ve koalisyonda
2. dalga ve Viyana Seçimleri

ANALİZ

Avusturya'da 
henüz bir yılını 

doldurmayan 
merkez sağ 

Avusturya Halk 
Partisi (ÖVP) ve 

Yeşiller Partisi 
koalisyon hükümeti, 

üzerinde anlaşılan 
hükümet programı 

da dahil olmak 
üzere birçok konuda 

yaşanan fikir 
ayrılıkları nedeniyle 

içten içe kaynıyor.

rını geri çevirerek, bildiğini 
okuyan Kurz ve ekibi, salgın 
nedeniyle iktidara yöneltilen 
eleştirilere karşı ilk başvur-
dukları yöntem koalisyon or-
tağını amiyane tabirle satmak 
oldu.

Yeşiller Partisinden Sağlık 
Bakanı Rudolf Anschober ve 
ekibinin virüsün yayılmasının 
kontrol altına alınmasında 
gösterdiği önemli başarının 
ardından hemen tribünlere 
koşan Kurz, Avrupa'da ön-
lemleri kaldıran ilk ülke po-
pülizmi yaparken, özellikle 
AB üyesi ülkelerin vatandaş-
larını Avusturya'ya tatile çağı-
rırken herhangi bir suçlamada 
bulunmadığı ortağına, artan 
eleştirilen ve yaklaşan Viyana 
seçimleri nedeniyle eleştiri 
oklarını yöneltmeye başladı.

Ağustos ayı sonu gibi Avus-
turya'da günlük vaka sayıla-
rında yaşanan artışla kamera-
lar karşısına geçen Başbakan 
Kurz, virüsün birçok kez mu-
tasyona uğradığının bilimsel 
olarak kanıtlandığını, önce-
kine oranla daha az tehlikeli 
olduğu ve 2021'in yazı itiba-
riyle gerçek anlamda normal 
yaşama dönüleceği mealinde 

açıklamalarda bulundu.

-KURZ'DAN 
ORTAĞINA KAVGADA 
SÖYLENMEYECEK 
IFADELER

Eylül'le birlikte vaka sayıların-
daki artış yer yer binli sayılara 
yükselince, maske, mesafe ve 
hijyen tedbirlerinin kapsamı-
nı genişletme kararı alan hü-
kümete karşı toplumun farklı 
katmanlarından sert eleştiri-
ler gelmeye başlayınca Kurz, 
aslında çok daha önce önlem-
lerin yeniden uygulanmasını 
istediğini ancak koalisyon or-
tağının bunu kabul etmediği-
ni ima eden "kavgada söylen-
meyecek" ifadeler kullandı.

Mecburiyetten kurulmuş ve 
isteksiz bir şekilde sürdürülen 
koalisyonun olası bir darbe-
yi kaldırıp kaldıramayacağı 
büyük bir soru işareti olarak 
uzmanların zihnini meşgul 
ediyor.

-VIYANA SEÇIMLERIYLE 
ALTERNATIF ARAYIŞINA 
GIREN KURZ

Viyana seçimlerinde 
Kurz'un istediği yönde bir 
sonucun çıkmaması halinde 
koalisyondaki çatlağın daha 
da derinleşeceğini düşünen 
uzmanlar, nisan gibi kullanıl-
maya başlanacağı öngörülen 
aşıyla normalleşme sürecine 
girecek ülkede koalisyon or-
taklarının daha sık gerginlik-
ler yaşayacağı görüşünü pay-
laşıyor.

Müslüman ve sığınmacı 
karşıtlığıyla yıldızını parlatan, 
salgınla popülaritesini sürdü-
ren Kurz, belirli bir zamana 
ait söz konusu geçici konula-
rın geride kalmasıyla ülkede 
son yılların en çok imkana sa-
hip ama hiçbir şey yapmayan 
Başbakanı olduğu gerçeğini 
sıradan insan yığınlarının da 

görmesiyle biraz daha iktidar-
da kalmak için yeni alterna-
tifler arayışına gireceği şüphe 
götürmez bir gerçek olarak 
öne çıkıyor.

Tamda bu noktada eğer 
Sosyal Demokratlar Viya-
na'da mutlak çoğunluğu elde 
edemez ve tek başına iktidara 
gelemezse, Kurz için yeni bir 
fırsat doğacak ve Viyana'da 
Kırmızı-Türkuaz koalisyonu-
na göz kırparak, federal dü-
zeyde mesafe koyduğu SPÖ 
ile yeniden flört etme imkanı 
bulmuş olacak.

Böyle bir senaryoda ilk 
gerginlikte Yeşillerle kurdu-
ğu koalisyonu sonlandıracak 
Kurz'un ya SPÖ ile koalisyo-
na gideceği ya da tek başına 
iktidara gelme hevesiyle erken 
seçim çağrısında bulunacağı 
tahmin ediliyor.

-VIYANA SEÇIMLERI, 
KURZ IÇIN SONUN 
BAŞLANGICI OLABILIR

Son yıllarda merkez sağ siya-
setten aşırı sağ siyasete geçiş 
yapan Başbakan Sebastian 
Kurz'un, özellikle pandemi 
döneminde verdiği vaatleri 
çoğunlukla yerine getireme-
mesi, son aylarda halkta bir 
güven kaybına neden oldu.  
  Viyana belediye seçimlerin-
de SPÖ'nün ÖVP ve FPÖ ile 
arasındaki oy farkını çoğalt-
ması, halkta ÖVP'ye karşı 
bir güven kaybını belgelemesi 
anlamına gelecek.
   Pandemi sonrası olası erken 
genel seçim ihtimalinin güç-
lendiği Avusturya'da, Kurz'un 
koalisyon seçeneklerini bir 
bir bitirmesi, SPÖ'yü hükü-
meti kurma noktasında bir 
adım öne çıkarıyor. 
   Dolayısıyla Ludwig'in 11 
Ekim Viyana seçimlerinde 
diğer partilerle arasındaki oy 
farkını çoğaltması, Kurz için 
"sonun başlangıcı" anlamını 
taşıyor. 

Dolayısıyla 
Ludwig'in (SPÖ) 

11 Ekim Viyana 
seçimlerinde 

diğer partilerle 
arasındaki oy 

farkını çoğaltması, 
Kurz için "sonun 

başlangıcı" 
anlamını taşıyor. 
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FOTOĞRAFLAR: IGGÖ

İGGÖ, şehrin önemli nok-
talarından İnsan Hakları 
Meydanı'nda, Müslüman-

lara ve yabancılara yönelik 
ırkçı, nefret içerikli ifadelerin 
yer aldığı "Dayanışma Duva-
rı" adı verilen platform oluş-
turdu.

Bir hafta süresince kent 
merkezinde sergilenecek plat-
form, yabancıların ve Müslü-
manların dijital platformlar 
ile gündelik yaşamın birçok 
alanında maruz kaldıkları ırk-
çı hakaretleri daha görünür 
kılacak.

Ayrıca dayanışma duvarını 
ziyaret edenler söz konusu 
olumsuz ifadelerin üzerine 
ırkçılık karşıtı, dayanışma 
içerikli mesajlar yazabilecek. 
Etkinlikte yapılan konuşma-
larda, artan ırkçılık karşısın-

da sessiz kalınmaması vur-
gulanarak, nefret söylemi ve 
ırkçılığın azaltılması için top-
lumun her kesiminden tepki-
lerin yükselmesi gerektiğine 
işaret edildi.

İGGÖ Başkanı Ümit Vural, 
AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, Avusturya’da ırkçılı-
ğın çok ciddi bir sorun haline 
geldiğini belirterek, düzenle-
nen etkinlikle toplumu ırkçı-
lık konusunda daha hassas ol-
maya davet ettiklerini söyledi.

Vural, ırkçı ve nefret söy-
lemlerinin yer aldığı dayanış-
ma duvarına da değinerek, 
"Dünyaya olumlu bir mesaj 
vermek isteyen, ırkçılığı yok 
etmek isteyen herkese dave-
timiz; bu olumsuz mesajları 
kendi mesajlarıyla kapatma-
ları, silemleri ve bu vesileyle 

dünyanın düzelmesi için bir 
katkı sağlamaları." dedi

- "IRKÇILIĞA KARŞI 
SESSIZLIK SON BULMALI"

Avusturya’da Müslüman ola-
rak yaşamanın geçmişe oranla 
çok daha zorlaşmaya başla-
dığının altını çizen Vural, et-
kinlikte bu konuya ve ırkçılığa 
dikkati çekmek istediklerini 
belirtti. Vural, "Özellikle dış 
görünümleriyle Müslüman 
oldukları anlaşılan insanla-
rın yaşam şartlarının zorlaş-
tığını ifade etmeye çalıştık. 
Siyasilere, toplumun bütün 
katmanlarına bu konuda 
(ırkçılık) sessizliğin son bul-
ması gerektiğini, artık sözü 
olan herkesin sözünü gür 

sedayla ifade etmesi gerekti-
ğini anlatmaya çalıştık." diye 
konuştu.

-AVUSTURYALI 
RAHIBEDEN MÜSLÜMAN 
KADINLARA DESTEK

Etkinliğe katılan Avusturyalı 
Rahibe Beatrix Mayerhofer 
de sosyal yaşamın birçok ala-
nında ırkçı ve nefret içerikli 
saldırılara maruz kalan Müs-
lüman kadınlara destek olmak 
amacıyla etkinliğe katıldığını 
ifade etti.

Mayerhofer, "Bugün özel-
likle başörtülü Müslüman 
kadınların yanında olduğu-
mu göstermek için başör-
tümle etkinliğe katıldım." 
dedi.

Irkçılığa ve nefret söylemine
karşı "Dayanışma Duvarı"

GÜNDEM

Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ), Avusturya'nın başkenti Viyana'da başta dijital 
platformlar olmak üzere sosyal yaşamın birçok alanında Müslümanlara yönelik 
artan ırkçı saldırılar ve nefret içerikli paylaşımlara dikkati çekmek için etkinlik 
düzenledi.

11 Ekim Viyana yerel 
seçimleri öncesin-
de özellikle SÖZ 

Partisi cephesinde garip geliş-
meler yaşanıyor. 
Her ne olduysa, son haftalar-
da SÖZ Partisi yetkililerinin 
kendilerini açıkça destekle-
meyen kurumlara, şahıslara 
ve kendilerinden taraf olma-
yan medyalara saldırdığını 
gözlemliyoruz. Toplumu tem-
sil etme iddiasıyla ortaya çı-
kan bir partinin, insanları bu 
şekilde karşılarına almaları, 
parti politikası mıdır? Sami-
miyet yolunda kendilerinin 
imtihanı mıdır? Bilemiyorum. 

KENDI ARGÜMANLARINI 
ÇÜRÜTÜYORLAR

Özellikle SÖZ Partisi Genel 
Başkanı Hakan Gördü’nün 
beyan ettiği bazı argümanlar 
ve sonrasında söylenen bazı 
ifadeler, birçok kişide olduğu 
gibi bende de “samimiyet” 
noktasında “toplumun gele-
ceğine” dair bir şüphe uyan-
dırmaya başladı. 

“TÜRKIYE SIYASETI 
ZARAR VERIYOR” 
DEYIP, TÜRKIYE 
TEMALI SAVUNMA 
ARGÜMANLARI

SÖZ Partisi’nin birçok yetki-
lisi gibi Başkan Hakan Gördü 
de liste başı adayları Martha 
Bissmann’ın Türkiye tema-
lı ve karşıt paylaşımlarının 
tepki almasını, “Partimizde 
farklı düşünceler de mevcut” 
ifadeleriyle, ardından, “Mart-
ha bir Avusturyalı. Tabi ki 
medyadan, çevresinden et-
kileniyor” ve “Şahıslar ayrı, 

parti ayrı” gibi argümanlarla 
savunması, söz konusu SPÖ 
olunca sergiledikleri tavır, 
kendi argümanlarının güve-
nirliğini sarsıyor. 

NASIL MI?

Türkiye temalı paylaşımla-
rından dolayı Martha Biss-
mann’a gelen eleştirilere, 
SPÖ’lü Andreas Schieder’nın 
HDP bayrakları önündeki 
konuşmasının görüntülerini 
paylaşarak, kendileri için kul-
landıkları savunma cümlesi 
olan “şahıslar ayrı, parti ayrı. 
Çevresinden etkileniyor vb.” 
söylemlerini unutmuş ola-
caklar ki; Schieder üzerinden 
topyekün SPÖ’yü PKK des-
tekçisi olarak lanse etmeleri, 
kendi savunma argümanlarını 
zayıflattığı gibi, SPÖ’de siya-
set yapan toplumun yakından 
tanıdığı isimleri de itibarsız-
laştırıyor. 

Türkiye temalı bir konuyu 
Schieder üzerinden SPÖ’ye 
mal eden SÖZ Partisi yet-
kilileri, özellikle Türk top-
lumunun yakından tanıdığı 
Belediye Başkanı Michael Lu-
dwig’in SPÖ Viyana seçim-
lerinde, savunma argümanı 
olarak kullandıkları Andreas 
Schieder’ya karşı kazanarak 
belediye başkanı olduğu ger-
çeğinden hiç bahsetmemeleri 
bir hayli dikkat çekiyor. 

SÖZ Partisi Başkanı Hakan 
Gördü, “şu kadar oy aldı ama 
SPÖ tarafından aranma-
dı” şeklinde üzerlerinden oy 
kazanmaya çalıştığı SPÖ’lü 
Türkiye kökenli siyasileri, 
kendileri Türkiye siyasetini 
Viyana sokaklarına taşıdıkları 
zamanlarda, toplum için ciddi 

mücadeleler verdiklerini gör-
mezden gelmesi de irdelen-
mesi gereken bir nokta. 

Zira, geçmişte sebep olduk-
ları olayların yansımalarını, çı-
kardığı yangınları söndürmek 
yerine yangın yerini terk eden 
ve ardından o yangının alev-
lerinden çıkan  mağduriyet 
dumanını “göçmen partisinin” 
gerekliliği için bir argüman 
olarak kullanan, fakat hiçbir 
şekilde sorumluluğunu üstle-
nemeyen,  Hakan Gördü’nün, 
kendi çıkardıkları yangından 
ve diğer olumsuzluklardan 
etkilenen toplum için SPÖ 
ya da bir başka partide mü-
cadele veren Türkiye kökenli 
siyasileri itibarsızlaştırma gi-
rişimleri, ilk önce kendilerine 
daha sonra bu topluma zarar 
vermektedir. 

ADAYLARI GÖRMEZDEN 
GELMEK, SUNULAN 
ARGÜMANLARI 
ZAYIFLATIYOR

Öte yandan SÖZ Parti-
si’nin bünyesinde olan birçok 
kişinin SPÖ’nün Türkiye kö-
kenli siyasileri sadece oy için 
kullandığı argümanını öne sü-
rerken, SPÖ’de özellikle Mic-
hael Ludwig ile beraber gelen 
“değişimi” ve seçilecek yerden 
aday olan isimleri dillendir(e)
memeleri, durumu argüman-
dan ziyade, “algı oluşturma” 
çabasından öteye gitmiyor.

SÖZ Partisi aday listesine 
baktığımda, daha önce ana 
akım partilerde bu toplum 
için mücadele etmiş, ama 
parti politikasını samimi bul-
mayıp SÖZ Partisi ile siyaset 
yapmaya karar vermiş bir ismi 
göremedim. Buna Genel Baş-

kan Hakan Gördü de dahil. 
Kendinizi siyasi olarak so-

yutlamak en kolay yoldur!
Hiçbir ana akım partide 

görev almamış, o partilerdeki 
Avusturyalı siyasilere toplu-
mumuzun gerçeklerini an-
latma zahmetine girmemiş 
ve sahaya inmeden, mücade-
le vermeyen isimlerin, daha 
önce denenmiş ama başarısız-
lıkla sonuçlanan bir “göçmen 
partisi” iddiasını tazelemeleri 
pek de samimi gelmiyor. Bu 
durum, toplumsal bir hare-
ketten ziyade, “bireysel top-
luluk” hareketini çağrıştırıyor. 

Özellikle uzun yıllardır 
SPÖ ya da bir başka partide 
görev almış insanları, kendi 
partisinden siyaset yapmaya 
ikna edemeyen Hakan Gör-
dü’nün, bu durumu “işlerini 
kaybetmekten korkuyorlar” 
gibi basit bir cevaba indir-
gemesi, toplumda kabulü ve 
inandırıcılığı olmayan bir ya-
nıt olduğu aşikardır. 

2015’de GfW oluşumuna, 
“topluma faydadan çok za-
rar getirir” eleştirisiyle karşı 
gelmiş biri olarak diyorum ki; 
Toplum için ana akım parti-
lerde mücadele etme cesare-
tini gösteremiyorsanız, sizin 
için en kolay yol kendinizi si-
yasi olarak soyutlamaktır. Bu 
adımla kısmen başarılı olma 
şansınız olabilir ama attığınız 
bazı adımlar, kullandığınız 
üsluplarla şüphe uyandırırsa-
nız ve bir noktada geçmişte 
topluma ciddi zararlar veren 
popülist siyasilerin kullandığı 
bir dile başvurursanız, toplu-
ma faydadan çok zarar getirir-
siniz. 

SPÖ – SÖZ denkleminde 
toplumsal gerçekler
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GÜNDEM

Kalp ve damar hastalıklarına 

görülüyor

ölüyor 

görülüyor

Uzmanlar, 2030’da 
kalp ve damar 

Tütün ve alkol 

FAKTÖRLER

EN YAYGIN 

ABD, Orta Avrupa, 

EN ÇOK ÖLÜM 

2000 yılından bu yana her yıl 29 Eylül "Dünya 
Kalp Günü" olarak kutlanıyor

DÜNYA KALP GÜNÜ
29 EYLÜL

Yemen, Ukrayna, 
Moldova ve Belarus, 

ülkeler

Kalp ve damar 

Kore, Fransa, Japonya, 

ABD

ORTA
AVRUPA ORTA

KUZEY

AVRUPA ORTA
ASYA

SAĞLIK

FRANSA  

ALMANYA

durumda




