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- VATANDAŞIN VERGISI
ASLAN’IN IŞE YARAMAZ
PROJESINE AKIYOR
Yarım milyon avroluk bütçeye
sahip dokümantasyon merkezinin vatandaşın vergisini
2012’de hazırlanmış, çoğunluğu taraflı, eksik ve eski bir projeye yatırması, yeni gelir kapısı
bulan Aslan gibilerin hoşuna
gitse de ülkedeki dini cemaatlerden sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilerden akademisyenlere kadar her kesimin ciddi
tepkisine yol açtı.
Haritanın kullanılmaya başlanmasından kısa bir süre sonra ırkçı Kimlikçiler Hareketine
yakın bir grup tarafından camilere yönelik İslam karşıtı levhaların asılması ve Kimlikçilerin
kendilerine ait projeyi hayata
geçirmesinden ötürü Raab’a
teşekkür etmeleri, toplumun
daha fazla tepki göstermesine
neden oldu.

Skandalları "örtbas etme" haritası
Hatırlanacağı üzere geçen hafta biraz da yangından mal kaçırırcasına düzenlenen basın toplantısında Uyum Bakanı
Susanne Raab, Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi temsilcileriyle İslam-Landkarte adı verilen çalışmayı kamuoyuyla
paylaştı.

S
Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at

on iki haftadır ülkenin
gündemini ciddi oranda
meşgul eden çevirim içi
dijital harita Viyana Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan ve ekibine yaptırıldı.
Yine bir çoğumuzun daha önceden varlığına ilişkin duyumlar
aldığımız İslam Haritası, Aslan’ın 2012’de gündeme getirdiği ancak dönemin siyasi yapısı
elvermediği için bugüne kadar
beklettiği bir iş.
- HARITA TOPLUMDAKI
OLUMSUZ ALGIYA
HIZMET EDIYOR
Müslümanlara ait neredeyse
bütün kurum ve kuruluşların siyasal İslam’a karşı mücadele yürüttüğü ileri sürülen bir merkez
tarafından bir araya toplanması,
bu çalışmanın başından itibaren
hedef gösterici, toplumun nazarında bu 600’ün üzerindeki cami

ve derneğin iktidara göre “bütün
kötülüklerin anası olan siyasal
İslam’la” bir ilişkisi varmış algısına yol açacağı hesaplanarak
hareket edildiği açık bir şekilde
anlaşılıyor.
Müslümanların açık bir şekilde fişlendiği haritanın ırkçı
grupların ekmeğine yağ süreceğinin hesaplanmadığını düşünmek büyük bir saflık olur herhalde. Ülkede uzun yıllar yaşayan
insanların güvenliğini bu denli
hiçe sayan, Müslümanların hayatını bu kadar değersiz gören
bir anlayışla karşı karşıya olunduğu bu çalışmayla daha iyi anlaşılmış oldu.
-İKTIDARIN HARITA
OYUNUYLA ELDE ETMEK
ISTEDIKLERI
Böyle bir fişlemenin Müslümanlara yönelik nefreti artıracağı,
fiziki ve sözlü saldırıların hedefi

haline getireceğini Uyum Bakanı
Raab ve sözde bilim insanlarının
hesaba katmadığını söylemek
sahibine aşık köle yaklaşımı olur.
Raab ve ekibi bunları elbette
hesaplamış ve bir taşla iki kuş
vurmayı hedeflemiş olması muhtemel.
Bir yandan siyasal İslam bahanesiyle hedef gösterilen ve son 5
yılda manevra alanı iyice daralan
Müslümanları daha da köşeye
sıkıştırmayı hedefleyen Sebastian Kurz ve ekibi, diğer yandan
Müslümanlara saldıracak aşırı
sağcı grupları öcü ilan edip, halka Kovid-19 karşıtlığı ile oylarını yeniden toparlamaya çalışan
FPÖ’ye yakın ırkçı gruplara itibar etmeyin, biz Müslümanlara
gerekeni yapıyoruz mesajı verilmiş olacaktı ama olmadı, hesap
Bağdat’tan döndü.
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Müslümanların
açık bir şekilde
fişlendiği
haritanın ırkçı
grupların
ekmeğine yağ
süreceğinin
hesaplanmadığını
düşünmek büyük
bir saflık olur
herhalde.

- KURZ VE EKIBININ
HESAPLARINI, TEPKILER
BOZDU
Bugüne kadar Müslümanlara yönelik çok sayıda olumsuz
adım atan iktidar, ilk defa bu
denli bir tepkiyle karşı karşıya
kalıyordu. Her yerinden yolsuzluk dedikoduları fışkıran
Kurz’un kendisine benzettiği
ÖVP’ye yönelik artan tepkileri
bertaraf etmek için Uyum Bakanı Raab tarafından sahnelen
oyun daha seyirciyle buluşmadan çuvallamak zorunda kaldı.

- VIYANA ÜNIVERSITESI
REKTÖRÜNDEN
“YAPTIĞINIZ IŞIN
BILIMLE ALAKASI YOK”
TEPKISI
Haritanın yer aldığı internet
sayfasında Viyana Üniversitesinin logosunu kullanarak, yaptığı çalışmanın çok bilimsel olduğu imajını oluşturmaya çalışan
Aslan’ın şark kurnazlığını üniversitenin rektörünün sert tepkisi yerle bir etti. Rektör tepkisiyle, böyle ne idiği belirsiz bir
şeyin benim üniversitemle anılmasına müsaade etmem dedi.
Viyana Eyalet Başkanı Ludwig, Katoliklerin başı Schönborn, NEOS, SPÖ ve çok sayıda dini cemaat ve sivil toplum
örgütü bu çalışmaya tepki göstermeseydi, yalnız rektörün
tepkisi bile kendi başına yeterli
olurdu.
Çünkü akademi, bilim ve
tarafsızlığı simgeleyen rektörün açıklaması, her iki kelimelerinden birinin bilimsel ya da
akademik veya tarafsız çalışma
yaptıklarını söyleyen bu sözde
uzmanların “yalan konuştuklarını” gün yüzüne çıkardı.

sorgulamaya başladı.
Sebastian Kurz gibi yegane ilkesi kendi çıkarı olan kişiler için her zaman kullanışlı
malzeme olan ırkçı gruplar ise
yaptıkları saldırıyla, Nazi döneminde Yahudilere yapılanları
hatırlatmakla kalmadı, Müslümanlara yönelik dayanışmanın
artmasına katkı sağlamış oldular.
Tepkiler üzerine Kurz ve
özellikle Raab’tan ses çıkmazken, projenin fikir babası Adnan Aslan, teknik bir konuyu
gerekçe göstererek geçici süreliğine sayfanın çevirim dışı olduğunu duyurdu.

- DOKÜMANTASYON
MERKEZI BU
ÇALIŞMAYLA KAYGILARI
HAKLI ÇIKARDI
Bu çalışma, kuruluşu esnasında çeşitli kaygı ve tepkilere yol
açan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezinin kamuoyu
tarafından daha iyi anlaşılmasına yardımcı oldu.
Vicdan sahibi, aklı başında
herkesin tepki gösterdiği çalışma üzerinden gündemi istediği
yöne değiştirmeyi hedefleyen
iktidarın çabaları elinde patladı
ve halk daha yüksek sesle “yolsuzlukları örtbas etmek için mi
bu yola başvuruyorsunuz?” diye

- KURZ’U ZOR DURUMA
SOKAN TEPKILER
Çok farklı kesimlerin ortaya
koyduğu bu tepki Kurz’un son
4 yıllık iktidarına karşı yapılmış
en önemli başkaldırı olarak kayıtlara geçerken, Kurz’un ışıltılı
tabelasının zarar görmesine ve
ilk defa Turkuaz ekibin kaybetmesine yol açtı.
Bu durum artık Kurz ve ekibinin istediği şekilde at koşturma döneminin geride kaldığı,
her zaman başvurduğu yöntemlere toplumun artık itibar
göstermediği ve Kurz iktidarının sonunun yaklaşıldığı anlamını taşıyor.

- KURZ VE EKIBI
HESAPLAMADIKLARI
BIR KAYAYA TOSLADI
Beklemedikleri bir kayaya tosladıklarını anlayan Kurz ve
ekibi, geri adım atmamak ve
tepkilere boyun eğdiklerini
göstermemek için konuya ilişkin tartışmaların soğumasını
bekleyip, daha sonra sessiz sedasız bu haritayı (umarız Aslan’la beraber) rafa kaldıracaklardır.
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Kurz: "Avrupa'da barış ancak Rusya
ile birlikte mümkün"

S

Avusturya
Başbakanı
Sebastian Kurz,
St. Petersburg
Ekonomi
Forumu (SPIEF)
çerçevesinde
verdiği
röportajda
Avrupa’da barışın
ancak Rusya ile
diyalog kurulması
halinde mümkün
olduğunu
söyledi.
Kurz ayrıca,
Rusya'ya enerji
ödemelerini
de avro olarak
yapabileceklerini
kaydetti.

PIEF kapsamında Rus basınına konuşan Avusturya
Başbakanı Sebastian Kurz,
fikir ayrılıklarına rağmen AB ile
Rusya arasında işbirliği alanlarının olduğunu ifade etti.
İklim değişikliği ve nükleer silahların yayılmasını önleme konularını tarafların işbirliği yaptığı başlıca alanlar olarak sıralayan
Kurz, “Gelecekte farklılıkları
açıkça tartışmak, aynı zamanda
ortak fayda sağlayan alanlarda
işbirliği yapmak da mümkün olmalı. Nihayetinde, ki bu benim
için kesinlikle açık, Avrupa’da
barış ancak Rusya ile birlikte
sağlanabilir, Rusya’ya karşı değil” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın AB’nin en önemli
ticari partnerlerinden biri olduğunu belirten Kurz, bugün
Rusya pazarında, iki ülkede de
istihdam sağlayan yaklaşık 600
Avusturyalı şirketin faaliyet gösterdiğini ifade etti.
Kurz, ihracat ve istihdam yaratılmasına odaklı ekonomi alanında ilişkilerin canlandırılmasının başlıca hedefleri olduğunu
kaydetti.
Avusturyalı OMV petrol ve
doğalgaz şirketinin katkılarıy-

la uygulanan Kuzey Akımı-2
doğalgaz boru hattı projesinin
inşasına değinen Kurz, ABD tarafından projede yer alan şirketlere karşı bir tehdidin gelmemesinden memnuniyet duyduğunu
belirtirken, “Almanya gibi biz de
Kuzey Akımı-2’yi desteklemeye
devam ediyoruz, zira bu proje
bizim ekonomik çıkarlarımızı
karşılıyor. Kuzey Akımı-2 enerji
tedarik güzergahlarımızın çeşitlendirilmesine ve böylece Avrupa’da enerji güvenliğinin sağlanmasına hizmet ediyor.” şeklinde
konuştu.
-ENERJI ÖDEMELERINI
AVRO ILE YAPABILIRIZ
Kuzey Akım 2 doğalgaz boru
hattı projesinin Avrupa'ya gaz
tedariki için güvenli ve modern
bir güzergah olacağından emin
olduklarını söyleyen Avusturya
Başbakanı Sebastian Kurz, Rusya'ya enerji kaynakları alımından
doğan ödemeleri euro ile yapabileceklerini vurguladı.
Rusya, Türkiye ve Çin gibi
ülkeler, uluslararası ticarette doların payını azaltmaya yönelik
girişimlerde bulunurken, Başbakan Kurz'dan bu girişimleri

destekler nitelikte bir açıklama
geldi.
St. Petersburg Uluslararası
Ekonomi Forumu'nun (SPIEF)
ana oturumunda video konferans yöntemiyle konuşan Kurz,
piyasa fiyatlarının tüm dünyada
ABD doları üzerinden hesaplandığını ancak Rusya'ya Euro üzerinden ödeme yapabileceklerini
kaydederek, "Ancak bu bir jeopolitik mesele haline gelmemeli.
Bu bizim için tamamen ekonomik bir mesele. Fiyatların hangi
para birimiyle hesaplandığının
bir önemi yok" ifadelerini kullandı.
- 'EMA SPUTNIK
V'YI ONAYLASAYDI,
AŞILAMADA DAHA HIZLI
ILERLERDIK'
Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA)
Sputnik V'yi henüz onaylamamasından üzüntü duyduklarını
söyleyen Kurz, "Sürecin olumlu
sonuçlanacağı konusunda çok
iyimserim. Eğer izin daha önce
verilseydi, Sputnik V'yi kullanabilirdik ve Avusturya'da aşılamada daha hızlı bir ilerleme kaydederdik" diye konuştu.
(Sputnik)

Website Yazılımı
Video Çekim & Montaj
Sosyal Medya Yönetimi
Tanıtım Yazısı
Grafik Tasarım
Logo Tasarımı
Bröşür Tasarım & Baskı
Kartvizit Tasarım & Baskı
Reklam Yönetimi
Ürün Çekimi
Katalog Tasarım & Baskı
Marka Yönetimi
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Başbakan Kurz, 75 yıllık tarafsızlık
ilkesini, kişisel kariyeri için
tehlikeye atıyor
Popülizmin
en belirgin
özelliklerinden
bir tanesi,
belki de en
tehlikelisi
kişisel çıkarlar
için toplumun
menfaatlerini
tehlikeye
atmak ya
da halkı
gözetmeksizin
anlamsız
maceralara
kalkışmak
dersek çok da
yanılmış ifade
etmiş olmayız.

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at

K

öklü bir devlet geleneğine sahip Avusturya, sinesinde acı tatlı çok farklı
tecrübeler biriktirmiş bir ülke.
Küçük bir prenslikten Kutsal
Roma İmparatorluğunun yönetim merkezine ulaşmış, monarşinin ilanıyla özgürlükler alanında ciddi adımlar atmış, Birinci
Dünya Savaşı öncesinde bünyesindeki çok farklı etnisiteden
ötürü parlamentosunda 11 farklı
dilin konuşulduğu renkli bir yapı
arz etmiş, Habsburg Hanedanlığının çökmesiyle kurulan Birinci
Cumhuriyet, Avusturya Faşizmi
(Austrofaschismus) adı verilen
faşist bir yönetime evrilmiş ve
son olarak Nazi Almanya’sına
katılarak egemen bir ülke ol-

maktan çıkıp varlığı yok sayılan
bir eyalet statüsüne gerileyerek
belki de tarihinin en talihsiz
dönemini yaşamak durumunda
kalmıştı.
-75 YILLIK TARAFSIZLIK
ILKESI
İşgal altında geçen 10 yıl, yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya
kalmak, dönemin aklı başındaki
siyasi temsilcilerini, soğuk savaş
ve iki kutuplu dünyanın yeni
yeni şekillenmeye başladığı bir
süreçte Avusturya’yı bu çatışmadan uzak tutmak için tarafsız olmaya sevk etti.
Önemli başarılar ve bir o kadar da acılar yaşamış bu ülke
vatandaşları için belki de ilk
başlarda bu karar çok da memnuniyetle karşılanmamış olsa da
daha sonraki yıllarda bu kararın
meyvelerini toplamaya başlayacak nesiller, atalarının nedenli
önemli bir adım aldığını, 70’li

yıllar sonrasında çok daha iyi
kavrayacaktı.
Tarafsızlık ilkesi Avusturya’yı
uluslararası arenada bir uzlaşı
merkezi yapmakla kalmamış,
Avrupa’da belki de en çok uluslararası kuruma sahip ülke konumuna taşıdı. Bir tür bacasız
fabrika görevi üstlenen bu kurumların ülkeye sağladığı yıllık
1,5 milyar avroya yakın getiri
göz önünde tutulduğunda ne
demek istediğimiz çok daha iyi
anlaşılacaktır.
Tarafsızlık ilkesi Avusturya’yı
uluslararası arenada bir uzlaşı
merkezi yapmakla kalmamış,
Avrupa’da belki de en çok uluslararası kuruma sahip ülke konumuna taşıdı. Bir tür bacasız
fabrika görevi üstlenen bu kurumların ülkeye sağladığı yıllık
2 milyon avroya yakın getiri göz
önünde tutulduğunda ne demek
istediğimiz çok daha iyi anlaşılacaktır.
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-TARAFSIZLIK ILKESI
TEHLIKEDE
Ancak bu olumlu imaj son
yıllarda Kurz ve ekibi tarafından sorumsuzca heba olma
tehlikesiyle karşı karşıya.
Her geçen gün Müslüman
ve yabancı karşıtlığını, uygulamaya koyduğu yeni kanunlarla tırmandıran iktidar,
düşünce ve din özgürlüğü
alanlarındaki belirli bir gruba
yönelik taraflı tutumunu son
yıllarda dış politikasına da
yansıtarak, geleneksel yaklaşımının dışına çıkmak suretiyle ezber bozan bir siyaset
izlemeye başladı.
“Hıyarım var diyene tuz
alıp koşan” Kurz ve ekibi son
yıllarda iç politikaya ayar vermek adına hemen hemen her
gerginlikte diyalog yerine taraflardan birinden yana tutum sergiler oldu.
Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan Ege krizinde,
diyalog masası yerine körü
körüne Yunanistan’dan yana
duruş sergileyen Kurz ve ekibini çeşitli siyasi parti temsilcileri ve siyaset bilimciler sert
bir şeklide eleştirmiş, ülkenin
dış politikada tarafsızlık ilkesinden uzaklaşmaya başladığı
şeklinde yorumlamıştı.
Batıda mevzu Türkiye
olunca ne yapılırsa yapılsın
pek tepki çekmediği için bu
durum göz ardı edilse de son
yaşanan İsrail-Filistin çatışmasında, Kurz yönetiminin
İsrail bayrağını devlet binalarında göndere çekmesi, ulusal
çaptaki eleştirilerin uluslararası bir boyut kazanmasına
neden oldu.
Ülkede sağcısından solcusuna belki çok küçük bir
kesim hariç herkes Avusturya’nın İsrail’le dayanışma içinde olması hususunda herhangi bir fikir ayrımı
yaşamadığı bilinen bir geçek
olmasına rağmen, Kurz’un
dayanışmadan öteye geçen

bu adımına yine aynı çevreler
ciddi tepki gösterdi.
-BAYRAK ASMAK
DAYANIŞMANIN
ÖTESINDE BIR ADIM
Eski Cumhurbaşkanı Heinz
Fischer, İsrail’le destek verilirken Filistin’in acılarına sırt
dönülmesinin acı verici olduğuna işaret ederken, Viyana
Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Heinz Gärtner ise
asılan bayrağın İsrail’in savaşta yaptığı bütün eylemlerin
kabul edilmesi anlamına geldiğini vurguladı.
-İsrail’in her eylemini
kabul ediyor musun
Kurz?
Prof. Gärtner bu eleştirisiyle aslında, Kurz’un suratına
hava saldırıları sonucunda
hayatını kaybeden 64 çocuğun vebaline de ortak oluyor
musun? meşru müdafaanın,
İsrail’in kendisini savunmasının, içinde Associated Press
(AP), Al-Jazeera gibi uluslararası basık organlarının
yanı sıra Avusturya’nın kamu
yayıncı kuruluşu ORF’ye bölgeden haber geçen gazetecinin de bürosunun bulunduğu
binanın yerle bir edilmesini
nasıl açıklıyorsun? ve bu saldırıyı da kabul ediyor musun?
diye soruyordu.
Savaş çıkartmak da dahil
bütün çabalarına rağmen iktidarda kalmayı başaramayan
Binyamin Netanyahu’ya yaranma adına atılan bu adım,
çok sayıda Müslüman ülkenin tepkisine yol açarken,
İran Dışişleri Bakanı Cevat
Zarif ’in buraya yapacağı ziyaretin iptal edilmesine neden oldu.
Ramazan ayı boyunca İsrail’in Al Aksa camisi ve Şeyh
Cerrah Mahallesinde Filistinlilere yönelik haksız uygulamalarına göz yuman, gerginliği tırmandırarak, onlarca
sivilin ölümüne neden olan

dönemin Başbakanı Netanyahu’ya herhangi bir eleştiri
getirmeyen Kurz ve ekibini
ortak hareket etmeye iten sebep neydi acaba?
-Netanyahu ve Kurz’un
ortak noktası
Son bir yılda 4 seçim sonucunda hükümet kurmayı başaramamış ve başta eşi olmak
üzere kendisine yöneltilen
yolsuzluk suçlamalarıyla baş
etmekte zorlanan Netanyahu’nun yardımına koşan
Kurz’un asıl amacı bir kez
daha dış politikayı iç politikaya alet ederek, hem kendisi
hem de sağdık adamlarına yönelik soruşturmaların kamuoyunda oluşturduğu “Kurz
gitmeli” baskısını ötelemekten başka bir şey değildi.
Kurz’un kariyeri için 30
yıllık diplomat kariyerini bir
çırpıda silip atan Dışişleri
Bakanı Alexander Schallenberg, ülkede akredite olmuş
17 Arap Büyükelçinin bayrak
asılmasına yönelik kaleme
aldığı mektupta verdikleri
tepki ve Avusturya’da yaşamını sürdüren 800 bine yakın
Müslümanın son gelişmeden
duyduğu rahatsızlığı dile getirmesine karşı “Biz dış politikamızı başkalarına göre belirlemiyoruz açıklamasında”
bulunmuştu.
-Tarafsızlık biterse,
Uluslararası kurumlar
gider
Birleşmiş Milletler Viyana
Ofisi, OPEC ve AGİT gibi çok
sayıda uluslararası kuruluşa
tarafsız olduğu için ev sahipliği yapan Avusturya’nın Dışişleri Bakanı Scahllenberg’e bu
kurumlardan “Biz, siz tarafsız
olduğunuz için buraya geldik,
şimdi tarafsızlıktan uzaklaşıyorsunuz, öyleyse biz de kurumlarımızı farklı bir ülkeye
taşıma düşüncesindeyiz” derse, Dışişleri Bakanı acaba yine
yukarıdaki cevabı mı verirdi.

-Becerikli
Nehammer’den skandal
ifade
Bu süreçte Kurz’un belki de
“en becerikli” (yoğun ironi
içerir) Bakanı Karl Nehammer’ın imza attığı skandal
gözlerden kaçtı. Skandal çok
olunca takibi de zor oluyor
normal olarak.
Nehammer, 1948’de İsrail’in kurulmasıyla başlayan
Filistin-İsrail sorunu ya da
Orta Doğu Sorununu ilginç
bir şekilde “İsrail krizi” olarak
adlandırdı. Sanki İsrail kendi
içinde bir sorun yaşıyormuş,
bir ekonomi ya da salgın krizi
varmış gibi durumu adlandıran Nehammer, bu ifadeyle,
Filistin ve Filistinlileri yok
sayarken, Avusturya’nın aşırı
sağcı partilerin iktidarda olduğu dönemler de bile değişmeyen “Orta Doğu sorununa
iki devletli çözüm” yaklaşımının acaba bu popülistler tarafından değiştirilmek mi
isteniyor sorusunu akıllara
getirdi.
Görüldüğü üzere İsrail’de
iktidarı vermek istemeyen
bir popülistin kendi kariyeri
için onlarca insanın ölümüne
neden olan çatışmadan imtina etmemesi ve Avusturya’da
başka bir popülistin ülkenin
75 yıllık kazanımını kendi
çıkarı için çarçur etmesi, bir
kez daha popülizmin nedenli
kötü sonuçlar doğurabilen bir
hastalık olduğunu göz önüne
sermiş oldu.
-İstenen çok basitti:
Çocuklar ölmesin
Aslında insani değerleri paylaşan her birey ve yönetimden, her ne yaşanmışsa yaşansın 64’ü Filistinli 2’si İsrailli
66 çocuğun ölmesini engellemek için sesini yükseltmesini
beklemek olurdu ama ne yazık ki olmadı.
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"İslam Haritası, ırkçı saldırıları artırdı"

27 Mayıs’ta
Müslümanlara ait
600’ün üzerinde
kurumun fişlendiği
dijital haritanın
kamuoyuyla
paylaşılmasının
ardından,
Müslümanlara
yönelik ırkçı saldırılar
artarken, özellikle
camiler ırkçı grupların
hedefi haline geldi.

A

vusturya Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ)
Başkanı Ümit Vural,
Müslümanlara ait kurumların
fişlendiği "İslam Haritası" adlı
uygulamanın kullanımının tamamen sonlandırılması gerektiğini belirterek, "Bu olaydan
sonra Müslümanlara yönelik saldırılar arttı. Camilerimize çirkin
levhalar asıldı." dedi.
Başta Viyana olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerindeki cami-

- MÜSLÜMANLARI
TEHLIKELI OLARAK
GÖSTEREN BIR ADIM"
Başkan Vural, Müslümanlara ait
bütün kurumların Siyasal İslam
Dokümantasyon Merkezi tarafından bir haritada toplanmasının kendileri için kabul edilemez
olduğunun altını çizerek, "Bu,
Müslümanların genel olarak
tehlikeli olduğu anlamına gelebilecek bir adım. Biz bu internet
sitesini biran evvel çevirim dışı
olması gerektiğini, tehlikeli olabileceğini söyledik ve üzgünüm
ama bütün endişelerimiz haklı
çıktı. Bu olaydan sonra Müslümanlara yönelik saldırılar arttı.
Camilerimize çirkin levhalar
asıldı." diye konuştu.
Vural, fişleme çalışmasının
şeffaflık ya da bilimsellikle izah

- KIMLIKÇI SIYASET
VURGUSU
Avusturyalı aktivist ve eğitmen
Martin Weinberger ise Başbakan Sebastian Kurz ve ekibinin,
bilimsel olarak tanımı yapılmamış siyasal İslam ifadesi kullanılarak, belirli bir kimliği ön plana
çıkartan ülkedeki diğer unsurları yok sayan "kimlikçi siyaset"
yaptığını, İslam Haritasıyla bu
siyasi tutumun doruğa ulaştığını
anlattı.
Weinberger, iktidarın siyasal
İslam ifadesini kullanarak ülkedeki Müslümanları potansiyel
şüpheli olarak göstermeye çalıştığını, Müslümanların ise siyasal
İslamcı olmadıklarını kanıtlamak için çeşitli niyet okuyucu
yaklaşımlarla karşı karşıya bırakıldığını, bu durumun çok kaygı
verici olduğunu ifade etti.

edilebilecek bir yanının olmadığına değinerek, söz konusu çalışmayı yapan ekibin hazırladıkları
içerikleri ilgili derneklere gönderdiğini, bu derneklerden gelen
düzeltme taleplerinin dikkate
alınmadığını ifade etti.
Haritanın tamamen tek taraflı
verilere dayanarak hazırlandığını belirten Vural, "Burada Siyasal İslam ifadesi öyle bir hale
geliyor ki, tabiri yerindeyse kafalarına göre inananları siyasal
İslam’ın temsilcisi olarak gösteriyorlar." dedi.
Vural, Avusturya İslam Cemaati’nin ülkedeki 16 inanç
toplumundan biri oluğunu, son
yıllarda Müslümanlara yönelik
siyaset ve müdahalelerin diğer
cemaatlere göre farklı olduğunu
kaydetti.
- "MÜSLÜMANLARA
FARKLI MUAMELE
YAPILIYOR"
İlkokullarda başörtüsü yasağı,
Siyasal İslam Dokümantasyon
Merkezi’nin kurulması gibi çeşitli konuların yanlışlığını siyasi
muhataplarına anlatamadıklarını dile getiren Vural, şöyle devam etti:
"Müslümanların farklı bir
muameleye tabi tutulduklarını
çok net bir şekilde görüyoruz.
Biz burada eğer resmi olarak
tanınmış bir din isek diğer 15
inanç toplumuna karşı muamele
nasılsa aynı muameleyi istiyoruz, farklı veya özel bir muamele
istemiyoruz."
Vural, Müslümanların Avusturya’nın bir parçası olduğunu,
varsa sorunların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulabileceğini belirterek, birlikte yaşamı
olumsuz etkileyecek söylem ve
yaklaşımlardan uzak durulması
gerektiğinin altını çizdi.

© AA/AŞKIN KIYAĞAN

© AA/AŞKIN KIYAĞAN

Avusturya İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural: "Biz bu internet sitesinin biran evvel çevirim dışı olması
gerektiğini, tehlikeli olabileceğini söyledik ve üzgünüm ama bütün endişelerimiz haklı çıktı"
lere son iki günde İslam karşıtı
kışkırtıcı levhalar asıldı.
Viyana Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Heinz W. Engl, Viyana
Belediye Başkanı Micheal Ludwig ve son olarak ülkedeki en
büyük dini cemaatin lideri Kardinal Christoph Schönborn’un
da tepki gösterdiği dijital harita
baskılar nedeniyle şimdilik çevirim dışı olsa da son olaylar, iddia
edildiği üzere haritanın toplumda şeffaflığa değil ırkçı grupların
amaçlarına hizmet ettiğini göstermiş oldu.
Avusturya'da Müslümanları
temsil eden İslam Cemaati Başkanı Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanlara
ait kurumların fişlendiği "İslam
Haritası" adı verilen dijital çalışmanın yeni bir durum olmadığını ancak iktidarın Siyasal İslam
Dokümantasyon Merkezi eliyle
buna sahip çıkmasının konuyu
çok farklı bir boyuta taşıdığını
anlattı.
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İlkokullardaki başörtüsü yasağından İsrail bayrağına devlet
binalarında yer verilmesine kadar yapılanların kimlikçi siyasetin tezahürleri olduğuna değinen Weinberger, "İslam Haritası
bilime aykırı olduğu için Viyana
Üniversitesi tarafından desteklenmedi. Bu aynı zamanda hukuka da aykırı, bizim bir anayasamız var ve bu anayasaya saygı
duyulması gerekiyor. Bu nedenle
Müslümanları tehlikeye atan,
ülkeyi ayrıştıran, bölen bu siyaseti engellemek için sesimizi çok
güçlü bir şekilde yükseltmemiz
gerekiyor." değerlendirmesinde
bulundu. (AA)

Kardinal Schönborn:
"Tehlikeli buluyorum"

© BKA/ANDY WENZEL
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"Bir dini
cemaatin
potansiyel
şüpheli
olarak
görülmesine
yol açacak
bir algının
oluşmasını
tehlikeli
buluyorum."
Kardinal
Christoph
Schönborn

vusturya’nın en büyük
dini topluluğu Katolik
Cemaati Baş Kardinali
Christoph Schönborn, Müslümanlara ait kurumların bilgilerinin paylaşıldığı İslam Haritası
adı verilen dijital haritaya tepki
göstererek, "Bir dini cemaatin
potansiyel şüpheli olarak görülmesine yol açacak bir algının
oluşmasını tehlikeli buluyorum." ifadesini kullandı.
Kardinal Schönborn, yaptığı
yazılı açıklamada, İslam Haritası
uygulamasının kamuoyunda tartışmalara neden olduğunu kaydederek, "Neden sadece bir dinin cımbızlandığı, neden bütün
dini cemaatlere ait kurumlara
yönelik bir atlas yapılmasının
düşünülmediği" sorularını yöneltti.
Konuya ilişkin Heute gazetesine makale yazan Viyana Başpiskoposu Schönborn, “İslam
haritasında” olduğu gibi bir dinin öne çıkarılması konusunda uyarıda bulundu. Yazısında
“Dini topluluklardan birinin
genel şüphe altına alındığı izleniminin doğmasını tehlikeli
buluyorum. Muhtemelen siya-

setin amacı da bu değil” diyen
Schönborn, yıkıcı terörist eğilimlerini takip etmek için yeterince suç cezası olasılıkları olduğuna dikkat çekti.
"CEZA HUKUKU
YETERINCE AÇIK"
Schönborn, ceza hukukunun
ister siyasette ister dinde olsun,
radikal çevrelerdeki tehlikeli faaliyetlere karşı harekete geçebilecek kadar yeterince açık olduğuna vurgu yaparak, Avusturya'nın
mükemmel bir dini özgürlüğüne
sahip olduğunu ifade etti. Kardinal, “Böyle radikallerin olması
gerçeği, siyaseti veya dini radikalizm için üreme alanı olarak
görmek için bir neden değildir"
yorumunda bulundu.
Makalesinde, “Devlet ve dinler ayrıdır, ancak dengeli bir
işbirliği vardır. Ülkemizdeki
örnek dini barış, karşılıklı güven, diyalog ve takdir üzerine
kuruludur.’’ ifadelerini kullanan
Schönborn, "Ülkemizde siyaset
ve dinler arasında dürüst ve şeffaf bir diyalog istiyorum. Mesele ortak geleceğimiz." sözlerini
kaydetti.
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1.1 milyon öğrenciye 181 psikolog

Viyana Entegrasyon Konseyi tanıtıldı

Avusturya’da eğitim gören 1.1 milyon öğrenci için sadece 181 okul psikoloğu bulunuyor.

© BKA/REGINA AIGNER

olduğunun altını çizerek, gerek
sanal gerek telefonla gerek yüz
yüze olmak üzere ivelikle pozisyonların arttırılması gerektiğini
belirtti.
Eğitim bakanlığından alınan
bilgiye göre, başlangıçta bir yıl
olmak üzere 2021/22 eğitim yılının başlangıcıyla psikologlarda
bir artış olacak.
Genel olarak, sosyal hizmet
uzmanları ve sosyal pedagoglar gibi diğer psikososyal destek
personeli gelecekte giderek daha
fazla görevlendirileceği kaydedilirken, uygun konseptlerin federal eyaletler ile koordine edileceği bildirildi.

Nüfus ve göçe "Kovid-19" etkisi

© SEMBOL FOTO/STOCK ENVATO

Kovid-19 salgınındaki yüksek ölüm oranları Avusturya'da nüfus artışını büyük oranda yavaşlatırken,
ülkeye ve ülkeden göçü de etkiledi.

K

ovid-19 salgının 2020 yılında neden olduğu yüksek ölüm oranı, Avusturya’da nüfus artışını yavaşlattı.
2020 yılındaki verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı, yeni
doğanların sayısına oranla yüzde
10 fazla.
2020 yılındaki yüksek ölüm
oranı, 2019 yılına kıyasla nüfus
artışında önemli bir yavaşlama
gösterdi.

Statistik Austria'dan alınan verilere göre, 2020'de doğumlardan
yaklaşık 8.000 daha fazla ölüm
meydana geldi. 2019 yılına kıyasla neredeyse yüzde 10 daha
fazla olmak üzere toplamda
91.599 kişi öldü.
1 Ocak 2021'de 8.932.664
kişi Avusturya'da yaşıyordu.
Öte yandan 2019'a göre yüzde
0,36'lık artışın sadece göç kaynaklı olduğu kaydedildi.
-GÖÇE SALGIN ETKISI
Göç, geçen yılki nüfusun büyümesinde belirleyici olduğu kaydedilirken, göç istatistiklerine
göre Avusturya’ya 136.343 yeni
gelenlerin yanı sıra Avusturya’dan 96.279 kişi göç etti. Bu,
Avusturya için diğer ülkelerle
artı 40.064 kişilik net bir göç
dengesi ile sonuçlandı. Salgın
nedeniyle insanların kısıtlı hareketliliği, hem gelen hem de

gidenlerin sayısının bir önceki
yıla göre azalmasına neden oldu.
Bununla birlikte, net göç 2019
seviyesinde kaldı.
1 Ocak 2021'de Avusturya'da
Avusturya vatandaşı olmayan
toplam 1.531.072 kişi yaşıyordu.
Bu sayıyla toplam nüfus içinde
yabancı uyrukluların oranı yüzde 17,1 oldu. Göç çoğunlukla
diğer Avrupa ülkelerinden geldi. Dörtte üçü diğer AB veya
EFTA ülkeleri birde Birleşik
Krallık'tan (artı 31.801 kişi) ve
yalnızca dörtte biri üçüncü ülke
vatandaşlarından (artı 10.100)
geliyordu.
Üçüncü ülke vatandaşlarının
net göçü yüzde 12 azaldığı kaydedilirken, en büyük göç fazlası
2020'de Almanlar arasındaydı ve
onu Romanya, Hırvat, Suriye ve
Macar vatandaşları izledi. Başkent Viyana, göçmenleri en çok
ağırlayan eyalet oldu.

Viyana Belediye
Başkan Yardımcısı
ve Entegrasyondan
Sorumlu Belediye
Meclis Üyesi Christoph
Wiederkehr (NEOS),
"W.I.R. - Wiener
Integratrionsrat”
(Viyana Entegrasyon
Konseyi) tanıtımını
yaptı.

© PID/CHRISTIAN FÜRTHNER

N

EOS’un parlamentoya
verdiği önergeyi cevaplayan Eğitim Bakanı
Heinz Faßmann, Avusturya’daki
1.1 milyon öğrenci için 181 psikoloğun bulunduğunu açıkladı.
Psikologlar öğrencilere ek olarak ebeveyn, öğretmen ve okul
müfettişlerine de destek veriyor.
Açıklanan rakamlara göre psikolog başına 6.077 öğrenci düşüyor.
Eğitim Bakanı Faßmann, yakın zamanda pozisyon sayısında
yüzde 20 artış olacağını açıklamıştı, ancak bu NEOS Eğitim
Sözcüsü Martina Künsberg Sarre için çok küçük bir adım. Sarre, okullarda psikologlara ihtiyaç

D

üzenlenen tanıtım
etkinliğinden
konuşan Wiederkehr,
konseyin uzman komitesini ve planlarını açıklarken,
amacının mantıklı ve çözüm
odaklı bir entegrasyon politikası olduğunu söyledi.
Konuşmasında din, dil ve ırk
ayırt etmeksizin birlikte hareket etmenin önemini vurgulayan Wiederkehr, kısaca
“BİZ” (W.I.R) anlamına
gelen konseyde 10 uzmanın
görev alacağını bildirken, 10
uzmandan oluşan ekibin entegrasyon ve çeşitlilik politikasıyla ilgili merkezi konularda düzenli olarak belediye ile
oturumlarda bir araya geleceğini kaydetti.
Wiederkehr yeni konseyin tanıtımı için özellikle 21
Mayıs “Diyalog ve Kalkınma
için Kültürel Çeşitlilik Dünya Günü”nü seçtiğinin altını
çizerek, bunun yılın ana konusunu olacağını söyledi.
Viyana’nın kozmopolit ve
çeşitlilik şehri olduğuna dikkat çeken Wiederkehr, “Bununla birlikte entegrasyon
alanında zorluklarla karşı

karşıyayız. Salgın burada da
izlerini bıraktı. Gözlerimi
bu sorunlara ve zorluklar
karşısında kapatmak veya
son derece duygusal tartışmaları körüklemek istemiyorum. Viyana Entegrasyon
Konseyi ile bu nedenle entegrasyon ve göç hakkında
gerçeklere dayalı bir tartışmayı teşvik ediyoruz. Çünkü
amacım ortak olanı, bölünmenin önüne koyan, mantıklı ve çözüm odaklı bir
entegrasyon politikasıdır.”
ifadelerini kullandı.
Wiederkehr, Viyana’da entegrasyon alanında tek bir
adım geri atılmayacağını aksine iki adım ileri atmanın önemine değinerek, “Geleceğe
yönelik ve gerçeğe dayalı bir
entegrasyon politikasını teşvik etmek için acilen dışarıdan profesyonel bir bakış açısı elde etmek gerekiyor.” dedi.

KYILDA IKI RAPOR

Konseyin yaptığı çalışma sonuçlarının “18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü”
ve “21 Mayıs Diyalog ve
Kalkınma için Kültürel Çeşitlilik Dünya Günü” olmak

üzere her yıl iki defa açıklanacağını duyuran Wiederkehr,
bu senenin konusunun “Salgının Viyana Şehrinin entegrasyon politikası üzerindeki
etkileri ve sonuçları” olacağını
söyledi.
Viyana Entegrasyon Konseyi
üyeleri ise projeye ilişkin yaptıkları açıklamada, “Belediye
Başkan Yardımcısı ile her yıl
iki ana başlıktaki değişimi
memnuniyetle karşıladığını
ortak bir açıklama ile “Viyana Entegrasyon Konseyi'nde,
şehir ve karar vericileriyle
uzman olarak diyaloğa giriyoruz. Bu diyalog, gerçeklere
dayalı ve tartışmalı bir fikir
alışverişi için alan sunacak olması bakış açımızı netleştirir.
Viyana şehir yönetiminin bu
açık söylemi, entegrasyon ve
çeşitlilik alanındaki uzmanlığımızı toplamasından çok
memnunuz. Ayrıca, Viyana
şehrine eylem önerileri sunmak amacıyla önümüzdeki
yıllarda ışık tutacağımız birçok farklı göç, entegrasyon,
katılım, adalet ve görünürlük
konularını da dört gözle bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

W.I.R "VIYANA
ENTEGRASYON
KONSEYI" ÜYELERI
Rainer Bauböck, Floransa'daki
Avrupa Üniversitesi
Enstitüsü'nde Profesör, Bilimler
Akademisi Göç ve Entegrasyon
Araştırmaları Komisyonu
Başkanı
•Muamer Bećirović, yayıncı,
siyaset bilimci
•Kenan Güngör, sosyolog, ofis
başkanı [think.difference]
•Judith Kohlenberger, göç
araştırmacısı, kültür bilimcisi
•Astrid Mattes, göç
araştırmacısı, siyasi ve din
bilgini
•Christoph Reinprecht,
Viyana Üniversitesi Sosyoloji
Enstitüsü'nde profesör olan
•Sieglinde Rosenberger,
Viyana Üniversitesi Siyaset
Bilimi Profesörü (Göç
bağlamında dahil etme ve
dışlama)
•Heidi Schrodt, Eğitim
uzmanı, EducationGrenzenlos
girişiminin kurucu ortağı
•Melinda Tamás, ayrımcılıkla
mücadele uzmanı, araştırmacı
ve eğitmen
•Gerd Valchars, vatandaşlık ve
göç konuları, siyaset bilimci
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“Ücretsiz aşı ol, koronavirüse veda et”
© SEMBOL FOTO/STOCK ENVATO

Viyana Belediyesi (Stadt Wien), “Ücretsiz aşı ol ve koronavirüse (Kovid-19) veda et” sloganıyla düzenlediği koruyucu
aşı kampanyası kapsamında, Viyana’da yaşayan 16 yaş üstü bireyleri aşı olmaya davet ediyor.

Belirtilen insan gruplarına ve özelliklere
sahip olanlar aşı için randevu alabiliyor.
Bu özelliklere sahip olmayanlar ise ön
kayıt yaptırarak, aşılama sırası geldiğinde bilgilendiriliyor.

n ŞU AN IÇIN AŞAĞIDAKI

K

oronavirüs salgınıyla mücadele
kapsamında alınan tedbir kararlarıyla beraber gelen kısıtlamalar,
artık günlük yaşamın bir parçası haline
geldi.
Alınan sıkı tedbirlere rağmen tüm
dünyada etkisini devam ettiren Kovid-19
salgınıyla mücadele etmenin ve kısıtlamalara karşı normal yaşam akışına hızlı
şekilde dönmenin en etkili yolu, şüphesiz
ki aşı olmaktan geçiyor.

n “ÜCRETSIZ AŞI OL,

KORONAVIRÜSE VEDA ET”
Viyana Belediyesi, düzenlediği ücretsiz
aşılama kampanyasında “Ücretsiz aşı ol,
koronavirüse veda et” sloganıyla, aşıyla birlikte kısıtlamalara veda edileceğine
dikkat çekti.
Kovid-19 aşısıyla güvenli korumanın
mümkün olacağı bilgisinin paylaşıldığı
kampanya tanıtımında, ayrıca arkadaşlarla birlikte yeniden toplanılabileceği
duyurusu yer aldı.

Bezahlte Anzeige

n KOVID-19 AŞISI IÇIN

RANDEVU VE ÖN KAYIT
Kovid-19 aşısı için online randevu ve ön
kaydınızı https://impfservice.wien web
adresinden yapabilirsiniz.
Aynı şekilde 1450 numaralı telefon
hattından da ön kayıt yaptırabilir ve randevu alabilirsiniz.
Ayrıca bir kişi, kendisi hariç 4 kişiyi
daha https://impfservice.wien web ad-

resi üzerinden ücretsiz Kovid-19 aşısı
için kaydedebiliyor. Böylece bir aileden 5
kişiyi tek seferde kaydetme imkanı sunuluyor.
Kayıt yaptırmak ile aşı sırasının gelmesi arasında bir bağlantı bulunmuyor.
Aşı sırasının gelmesi yaş, hastalık, meslek grubu ve aşının mevcut olmasıyla ilişkin değerlendirmelere göre belirleniyor
ve kayıt yapan kişiye bu değerlendirmeler sonucunda aşı için randevu tarihi veriliyor.

n ÇOK DILLI BILGILENDIRME

Yayımlanan https://impfservice.wien
web adresi üzerinden Kovid-19 aşılamasına ilişkin, başta Almanca olmak üzere
Türkçe, İngilizce, Sırpça, Hırvatça ve
Boşnakça dillerinde geniş kapsamlı bilgilendirme hizmeti de sunuluyor.
Türkçe dilinde Kovid-19 aşısıyla ilgili detaylı bilgilere https://impfservice.
wien/tr web adresinden ulaşabilirsiniz.
Aşağıdaki QR kodunu telefonunuzdan
okutarak, ilgili Türkçe sayfaya hızlı bir
şekilde erişebilirsiniz.

GRUPLAR AŞI IÇIN RANDEVU
ALABILIR
l 55 yaş üstü olanlar (1966 ve öncesi doğanlar)
l 15 haftalık hamileler (2005 ve öncesi
doğanlar)
l 2005 ve öncesi doğumlu bakım tesislerinde çalışanlar
l 2005 yada öncesi doğumlu mobil bakım ve 24 saat hizmet veren bakım çalışanları
l Hastane-klinik içi alanlarda ve huzurevlerinde bulunan doktorlar ve çalışanlar
l Hamile kadınlarla aynı hanede yaşayan
ve fiziksel teması olan 18 yaş üstü kişiler
l Riskli hastalar
l Aynı hanede 2003 veya daha önce doğmuş yüksek riskli hastalar için irtibat kurulacak kişiler
l Akıl hastalığı olanlar
l Sınır ötesi çalışanlar
l 18 yaş ve üzeri olup, kültürel alanlarda
ve gastronomi sektöründe çalışanlar

n EK BILGILER

l 12 Nisan 2021'den beri aşılar özel mu-

ayenehanelerde doktorlar tarafından yapılmakta, randevular doğrudan doktorlar aracılığıyla alınıyor.
l Viyana’da 2021 Mayıs ayının başından
bu yana kayıtlı şirketlerin çalışanlarını da
aşılanmakta.
l Yeterli aşı bulunur bulunmaz, 2021 yılı
içerisinde tüm Viyanalılar aşılanabilecek.
l Korona aşısı şuan için 16 yaşından itibaren mümkün. Ancak 12 ve üzeri yaş
grupları da aşı sırası için kayıt yapabiliyor.
l Uzmanlara göre tam aşı koruması için
genellikle 2 doz gerekirken, Johnson &
Johnson aşısı ile sadece tek bir doz aşı
yeterli olabilir.

Hau di üba’d
Heisa, Corona!
Lass dich kostenlos impfen und
sag Corona auf Nimmerwiedersehen.

Corona hat uns lange genug eingeschränkt. Zeit, dass wir uns
davon verabschieden! Mit der Corona-Schutzimpfung kannst
du dich einfach und sicher schützen und endlich wieder deine
Freunde treffen.

Anmeldung unter
· impfservice.wien
· 1450
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Avusturya Demiryolları'ndan
Köseköy rotası
tung gazetesinde kaleme alan
Bernd Vasari, İstanbul'un
100 kilometre doğusundaki
Köseköy Terminali için “başarının anahtarı” yorumunda
bulundu.
Avusturya Demiryolları ve
Türk demiryolu şirketi Pasifik Eurasia arasında yapılan
işbirliğine göre, Pasifik Eurasia gelecekte Asya’dan Köseköy’e mal taşıyacak, Avusturya Demiryolları da oradan
devraldığı malları Avrupa’ya
taşıyacak.
Diğer taraftan da Avusturya Demiryolları’nın (ÖBB)
Avrupa’dan Köseköy’e taşıdığı mallar, Pasifik Eurasia tarafından oradan Azerbaycan,
Kazakistan, Özbekistan ve
Çin'e taşıyor.
Bu durum, Avusturya-Türkiye navlun işbirliğini İpek
Yolu'nun güney koridorunda
lider bir demiryolu sağlayıcısı
yapıyor.
Köseköy, T.C. Devlet De-

DUYGU ISLAMOĞLU

Bu Yazın Ortak Telaşı:
Seyahat Kaygısı (Reiseangst)
duygu@haberjournal.at
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oronavirüs hayatımıza girdiğinden
beri çeşitli kaygı ve korkular da artık
neredeyse gündelik hayatımızın bir
parçası haline geldi. Çocuklar okula devam edebilecek mi? İşimi kaybedecek miyim? Sevdiklerimle bir daha ne zaman bir
araya gelebileceğim? Ya hastalanırsam?

© RAIL CARGO ÖBB
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vusturya ve Türkiye
arasındaki siyasi ilişkilerde her ne kadar
inişli çıkışlı bir grafik çizilse
de ekonomi alanındaki işbirliği yükselen bir grafik çizmeye devam ediyor.
Avrupa ve Asya arasındaki
hizmet yelpazesini genişletmek isteyen Avusturya Demiryolları Rail Cargo Group,
bu hedef doğrultusunda Türk
demiryolu şirketi Pasifik Eurasia ile işbirliğine gitti.
Konumu itibariyle İpek
Yolu güzergahında son derece önemli bir yer olan Köseköy terminali, Avrupa - Asya
arasındaki hizmet yelpazesini
geliştirmek isteyen Avusturya Demiryolları için başarının anahtarı olarak görülüyor. Avusturya Demiryolları
2019'da 350 tren işletirken,
bu sayı 2020'de 700’e yükselmişti. Tren sayısının bu yıl ise
1000’e yükselmesi bekleniyor.
İşbirliğini Wiener Zei-

miryolları'nın 19 lojistik merkezinden biri ve İstanbul'a en
yakın yük terminali. Ağırlıklı
olarak otomotiv, çelik ve ahşap endüstrileri tarafından

kullanılmakta olan Köseköy
terminalinin, gelecekte de
Avrasya kıtasındaki en önemli ulaşım merkezlerinden biri
olacağı belirtiliyor.

Avusturya'da online alışveriş daha
popüler hale geliyor
Kovid-19 salgını, Avusturya'daki online alışveriş eğilimini yoğunlaştırdı.

© SEMBOL FOTO/STOCK ENVATO
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ovid-19 salgını elbette bu
eğilimi yoğunlaştırdı. Şu
anda Avusturyalı tüketicilerin
yüzde 85'i ayda en az bir kez çevrimiçi alışveriş yaparken, yüzde
42'si haftada en az bir kez çevrimiçi ürün satın alıyor.18 yaş ve
üstü 3500 Avusturyalı arasında
yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, Avusturya'daki
tüketicilerin yüzde 71'i, ülkede
koronavirüs salgını görülmesinden bu yana daha fazla çevrimiçi
alışveriş yaptıklarını söylüyor.
Günümüzde, yüzde 85'i ayda

en az bir kez ve çoğu ayda iki
ila üç çevrimiçi alışveriş yapıyor.
Avusturya'da internetten satın
alınabilecek en popüler ürün türü
elektrikli ürünler, tüketicilerin
yüzde 62'si bunları internetten
satın alıyor. Diğer gözde ürün kategorileri ise moda ve giyim (yüzde 61), kitaplar, masa oyunları ve
oyuncaklar (yüzde 58), seyahat,
uçak ve otel rezervasyonları (yüzde 54) ve kültürel etkinlikler için
biletler (yüzde 54).
(ecommercenews)

Hayatın hemen her alanında bir tür belirsizlik halinde olmak, kaygıyı da yanımızdan hiç ayrılmayan gündelik bir duygu
haline getiriyor. Belirsizlik ve soru işaretleri bir yana, yaşamın ve hareket özgürlüğünün ciddi şekilde kısıtlanmış olması
da bu duygulara tuz biber. İtalya’da sıkı
kapanma uygulamalarına maruz kalan
1515 kişiyle yapılan bir araştırma(*) sonucunda, katılımcıların dörtte birinde
depresyon ve anksiyete dahil olmak
üzere yüksek oranlarda mental rahatsızlık belirtileri ve %40'tan fazlasında da
uyku bozuklukları görüldüğü ortaya çıktı.
Araştırmaların da doğruladığı ve aslında
hepimizin de kendi yaşantımızda şahit
olduğumuz üzere, pandeminin psikolojik durumumuz üzerindeki etkisi hiç de
azımsanmayacak oranda ciddi.
Peki gerçekten de ilk fırsatta evlerimizden uzaklaşıp bu koca bir yılın stresini
üzerimizden atmayı başarabilecek miyiz? Meçhul. Seyahat kısıtlamaları neyse
ki günden güne daha esnek hale geliyor
ancak, şimdi de Avusturyalı psikiyatrist
Sigmund Freud’un ‘Reiseangst’ (Seyahat
korkusu) olarak tanımladığı durumla karşı karşıyayız.
REISEANGST: TATILE
IHTIYACIM VAR VE ÇOK
KORKUYORUM!
Seyahat etmek başlı başına enerji isteyen bir iş ve elbette ki her zaman kolay

olmaz. Tek başına seyahat ederken bile
yoldaki ihtiyaçlarını önceden planlayıp
paketlemek, bilmediğin yerlerde yolunu
bulmak için aranmak, güvenli ve alışıldık
ev rutininin dışında bir süre geçirecek olmak; her ne kadar yola eğlence maksatlı
çıkılıyor olsa da, bir miktar kaygı yaratabilir. Freud’un uzun yıllar önce ‘Reiseangst’
olarak tanımladığı bu kaygı hali, çeşitli
nedenlerden kaynaklanabilir ve biraz farkındalık ve destekle baş edilebilir; kontrol
edilemediğinde ise ciddi bir fobiye dönüşebilecek bir durum.
Güncel olarak – ve tüm dünyada yaşanan
kaygıyı düşündüğümüzde, bu yaz seyahat etmeye niyetlenen herkes bu duyguyla karşılaşabilecek gibi gözüküyor. Aşı
uygulamaları ve tam kapanma gibi uygulamalar sonucunda düşmeye başlamış
olan vaka oranları, özellikle ekonomik endişeler içinde olan turizm sektörünü canlandırmaya başladı bile. Bu yaz seyahat
planları yaparken, olası kaygılarınızın farkında olmak ve zor olabilecek durumlar
için hazırlık yapmak, çok daha sağlıklı ve
keyifli bir tatil için gerekli gibi gözüküyor.
Uzmanlar, seyahat kaygısının normal
kabul edilmesinin bile önemli bir aşama
olduğu konusunda hemfikir. Sadece kaygının gündelik hayatınızı, iletişim kurmanızı ve kararlarınızı nasıl etkilediğini fark
ettiğinizde bile, kaygılarla baş etmek için
güç kazanmış olursunuz. Sonraki adımda ise kendi sağlığınız için bazı basit önlemler düşünebilirsiniz. Örneğin ciddi bir
seyahat kaygısı duyduğunuzu fark ettiyseniz, öncelikle bir-iki günlüğüne evinize
yakın bir yerde hafta sonu tatili yaparak
kendinizi nasıl hissedeceğinizi gözlemlemek iyi bir fikir olabilir. Aynı şekilde seyahatinizi gün gün planlamak ve olası ihti-

yaçlarınız için gerçekçi listeler hazırlamak
da çok daha rahat hissetmenize yardımcı
olacaktır.
Eğer kaygılarınızın günlük hayatınızı ciddi oranda etkilediğini, iletişim kurmanızı
zorlaştırdığını ve sizi planlarınızdan alıkoyduğunu fark ederseniz, vakit kaybetmeden bir uzmandan yardım almanız
gerekir. Terapi desteği ile kaygılarınızı
fark etmeniz ve onlarla baş etmeniz kısa
sürede çok kolaylaşabilir.
Yalnız olmadığımızı ve dünyanın birçok
yerinde benzer kaygıların yaşandığını hatırlamak da yardımcı olabilir; unutmayın,
tüm dünyayı etkisi altına alan bu karmaşanın bitmesine çok az kaldı ve hepimiz
iyi ve güvenli bir tatili hak ettik bile!
(*) Gualano MR, Lo Moro G, Voglino G,
Bert F, Siliquini R. – “Effects of Covid-19
Lockdown on Mental Health and Sleep
Disturbances in Italy” - Int. J. Environ. Res.
Public Health 2020; 17:4779.

Seyahat kısıtlamaları
neyse ki günden güne
daha esnek hale
geliyor ancak, şimdi de
Avusturyalı psikiyatrist
Sigmund Freud’un
‘Reiseangst’ (Seyahat
korkusu) olarak
tanımladığı durumla
karşı karşıyayız.
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Kovid-19 gölgesinde "tatil rehberi"
Kovid 19 küresel salgını ile, ikinci kez yaz tatili zamanı geldi. Kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılıyor
veya esnetiliyor olsa da sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmek için dikkat etmemiz
gereken önemli noktalar var.

Duygu İslamoğlu

duygu@haberjournal.at

G

eçtiğimiz yaz ile kıyasladığımızda, bu yaz tatili
bizim için seyahat etmek biraz daha güvenli ve konforlu olabilecek gibi gözüküyor.
Ancak şimdiden tatil planı yapanların aklında benzer sorular
var; gerçekten de pandemi koşullarında keyifle seyahat edebilecek miyiz? Ailece tatil yapmak
konforlu olabilecek mi?

YOLA ÇIKMADAN
ÖNCE DIKKAT ETMENIZ
GEREKENLER
Gideceğiniz ülkenin seyahat kısıtlamaları ile ilgili detaylı bilgi
edinin.
ÜEğer kendi kendine karantina

uygulaması zorunluysa, karantina süreci boyunca kalacağınız
yeri önceden organize edin. Seyahatinizde birine misafir olacaksanız, bu süreyi bir otelde geçirmek daha güvenli bir seçenek
olabilir.
ÜAşı olduysanız, Aşı Kimliğinizi ve aşılarınızın geçerliliğini
muhakkak kontrol edin. Gerekli
kare kodları ve belgeleri, telefonunuzda bir sorun yaşanması
ihtimaline karşı çıktı alarak yanınızda taşımayı da tercih edebilirsiniz.
ÜKendi güvenliğiniz için yolculuk boyunca maske, mesafe ve
hijyen kurallarına özen gösterin,
yanınızda bolca yedek maske ve
dezenfektan bulundurun.
ÜEnfeksiyonlardan korunmak
için doktorunuzun önerisiyle
kullandığınız tıbbi ilaçlar ve vi-

tamin takviyeleri varsa, bunları seyahatiniz boyunca (elbette
yine doktorunuzun önerisi ile)
kullanmaya devam edin.
ÇOCUKLARLA AILECE
SEYAHAT EDERKEN
DIKKAT EDIN:
ÜEğer uçakla seyahat edecekseniz, özellikle küçük çocuklarınıza yolculuk boyunca maske ve
hijyen kurallarına dikkat edeceğinizi hatırlatın ve onları önceden hazırlayın.
ÜHerkesin kendi küçük el çantasında yedek maske, dezenfektan gibi malzemelerin bulunması
yolculuğu daha kolay ve güvenli
hale getirecektir.
ÜDışarıda mümkün olduğunca yiyip içmemeye çalışın ancak
uzun yolculuklarda elbette atıştırmalıklara ve içeceklere ihtiyaç
duyulabilir. Mümkün olduğun-
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ca kendiniz hazırlayacağınız
minik paketler, özellikle çocuklar için çantanızda bulunduracağınız sağlıklı atıştırmalıklar beklenmedik anlarda
kurtarıcı olabilir.
ÜOlası stresinizi hafife almayın. Ne de olsa tatile gidiyorsunuz, ne kadar az stres
o kadar iyi! Çantanızda seyahat boyunca sıkıldıklarında çocukları oyalamak için
oyuncak, kitap, müzikçalar ve
kulaklık gibi eşyalar bulundurmak iyi bir fikir olabilir.
Aynı şekilde yanınıza sizin de
dikkatinizi yolculuğun stresinden uzaklaştıracak bazı
ufak tefek şeyler almak isteyebilirsiniz.
OTEL MI, KIRALIK EV
MI?
Birkaç günlüğüne kiralayabileceğiniz evler veya tatil köyü
gibi seçenekler, otellere iyi birer alternatif olarak değerlendiriliyor. Ancak iki seçeneğin
de avantajları ve dezavantajları mevcut.
Pandeminin ilk zamanlarında virüsün yüzeylerden
bulaşabileceğine dair de ciddi endişeler taşıyorduk ancak
zamanla yapılan araştırmalar,
insandan insana doğrudan temas ile bulaşma ihtimalinin
daha yüksek olduğunu ortaya
koydu. Bu durumda otellerin
sıkı hijyen prosedürleri daha
güvende hissettirse de, bir
otelde daha fazla insanla karşılaşma ihtimali arttıkça virüs
bulaşma riski de aynı oranda
artmış oluyor.
Kiraladığınız ve kaldığınız süre boyunca tamamen
size ait olacak bir mekanda
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konaklamak ise, başkalarıyla
karşılaşma ihtimaliniz daha
az olduğu için doğrudan virüse maruz kalma riskini önemli
ölçüde azaltıyor. Bu durumda
da oteldeki oda servisi ve benzeri hizmetlerden vazgeçmiş
oluyorsunuz. Bazı konaklama
seçeneklerinde kendi yemeğinizi hazırlayabileceğiniz bir
mutfak imkanı sağlanabiliyor
ancak bazen tatilde yemek
yapmak istemeyiz de!
Neticede kendinizi rahat
hissedeceğiniz ve ailece keyif
alabileceğiniz bir tatil planlarken, kendi ihtiyaçlarınızı ve
çocukların olası ihtiyaçlarını
önceden düşünmeye çalışarak
mümkün olduğunca hazırlıklı
olmak gerekiyor. Ancak her
ihtimali öngöremeyeceğinizi
ve elinizden geldiğince hazırlanmış olmanın yeterli olabileceğini de hatırlayın. Sağlıklı
kalmak ve hastalanmamak ilk
önceliğiniz, aynı şekilde psikolojik sağlığımız için de tatile ihtiyaç duyduğumuzu da
unutmayın!
AŞI KIMLIĞI ILE
GÜVENLI SEYAHAT
MÜMKÜN OLACAK
Türkiye’de hayata geçirilen
Aşı Kimliği uygulaması sayesinde, Hayat Eve Sığar (HES)
ve E-Nabız mobil uygulamaları üzerinden aşı kartını kare
kod şeklinde beyan etmek
mümkün olabiliyor. Türkçe ve
İngilizce olarak düzenlenen
aşı kimliğinde, pasaport numarası, uygulanan aşının adı
ve tarihi gibi bilgiler de yer
alıyor.
Türkiye şimdilik Macaristan ve Sırbistan ile yaptığı

anlaşmayla, aşılarının tamamını yaptırmış olan kişilere
sınırları karşılıklı olarak açma
kararı aldı. 17 Mayıs itibariyle uygulanan anlaşmaya göre,
Aşı Kimliği ile karantina ve
PCR testi zorunluluğu bulunmadan seyahat edilebiliyor. Aşı Kimliği bulunmayan
vatandaşlar içinse 10 günlük
karantina ve test zorunluluğu
devam ediyor.
Avrupa Birliği ise, Haziran
sonuna kadar aşıları tamamlanmış kişilere aşı kimliği teslim etmeye hazırlanıyor. AB
şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca
ve Johnson and Johnson'ın
aşılarını onayladı ve bu aşılar
uygulanmış kişiler, aşı kimliği almaya hak kazanarak AB
içerisinde seyahat edebilecek.
AB aynı zamanda Mayıs ayında, Türkiye için de sınırların
kontrollü olarak açılması konusunda uzlaşı sağladıysa da,
sistemin ne zaman yürürlüğe
gireceği henüz duyurulmadı.
AVUSTURYA - TÜRKIYE
ŞARTLARI

!Avusturya, Türkiye’den ge-

len yolcular için 10 günlük karantina uygulamasını zorunlu
tutuyor. Beşinci günde alınan
PCR testinin sonucu negatif
çıkarsa bu süre kısaltılabiliyor. Ülkeye varışta ise son
72 saat içinde alınmış negatif
PCR testi sonucu isteniyor.
Test olmaması durumunda 24
saat içinde negatif bir korona
test sonucu ibraz edilmesi gerekiyor.
Avusturya’dan Türkiye’ye seyahat edenler için ise herhangi

bir karantina uygulaması yok,
aynı şekilde 72 saat önce alınmış negatif PCR sonucu ya da
48 saatten eski olmayan negatif antijen isteniyor. Avusturya’ya Türkiye’den gelen kişilerde AB ve DSÖ tarafından
onaylanmış aşıların olması
durumunda bir karantina zorunluluğu bulunmuyor.
DÜNYADA AŞI
UYGULAMALARI VE
KISITLAMALAR NE
DURUMDA?
Aşı uygulamaları ve sistemli bir şekilde uygulanan kapanma önlemleri ile birlikte,
dünya genelinde koronavirüs
vakalarında önemli ölçüde
bir azalma görülüyor. Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklamalarına göre, Avrupa’da haftalık vakalar Nisan ortasında
1.7 milyonluk bir platodan,
Mayıs ayında 685 bin yeni vakaya düştü. Bu rakamlar, bir
ayda yüzde 60’lık bir azalma
olduğunu gösteriyor.
Dünya Sağlık Örgütü, şimdiye kadar Pfizer-BioNTech,
Oxford-AstraZeneca, Moderna, Janssen ve Sinopharm aşılarına onay verdi ve DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge,
onaylanmış olan bu aşıların
tamamının Kovid-19 mutasyonları için de geçerli olabileceğinin altını çizdi. Henüz
nüfusun tamamı aşılanmamış olsa da, Avrupa’da halkın
%23’ünün tek doz, %16’sının
ise tam doz aşılanmış olması
önemli bir gelişme. Dünya genelinde ise 1 milyar 500 milyon dozun üzerinde Covid-19
aşısı yapıldığı biliniyor.
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KİMDİR?

© STOCK ADOBE

Viyana Gazetesi aracılığıyla yapılan proje yarışmasına katılan
75 aday arasında henüz 26 yaşındaki genç mimar Heinrich
Ferstel’in projesi birinci seçildi
ve ülkenin en uzun ikinci kilisesinin inşa serüveni böylelikle
resmiyet kazandı.

ŞEHRI KEŞFET

İlginç hikayesiyle Votivkirche
Kaiser Franz Joseph’in Macar suikastçının saldırısından kurtulması sonrasında tanrıya
teşekkür amacıyla inşa edilen Votiv Kilisesi'nin ilginç hikayesi...

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at

Votivkirche, yaklaşık 23 yıl süren inşaatının ardından belki de
Avrupa’nın en gözde dini yapılarından biri olarak gösterilmesinin temel nedenlerinden biri elbette ki yeni Gotik tarzı mimari
sitilinin yanı sıra çok şaşırtıcı
hikayesi de önemli rol oynuyor
dersek çok da yanılmış olmayız.

bat 1853’de Viyana’da yürüyüş
yaparken Macar asıllı János Libényi’nin bir ekmek bıçağıyla
kalkıştığı saldırıdan yanındaki
subay ve kasap Josef Ettenreich’in yardımıyla hafif yaralı olarak kurtulmayı başarması üzerine Votivkirche’nin ilgi çeken
hikayesi başlıyor.

Habsburg Hanedanlığının belki
de en uzun süre iktidarda kalan ve en son temsilcilerinden
Kaiser Franz Joseph I., henüz
çiçeği burnunda iktidara gelmiş bir hükümdarken, 18 Şu-

86 yıllık ömrünün 68 yılını hükümdar olarak geçiren Kaiser
Franz Joseph, çok sayıda savaş
ve saray entrikaları sıkıştırdığı yaşamında beki de ilk defa
ölümle burun buruna geliyordu.

Genç Kaiser’in hayatta kalması
nedeniyle tanrıya şükran sunmak anlamına gelen Votivkirche’nin yapılması için kardeşi
Ferdinand Maximilian, bir bağış
kampanyası başlattı.
Habsburg Hanedanlığının doğal olarak Avusturya’nın İspanya Krallığı ile olan akraba
bağlarından ötürü daha sonra
Meksika Kralı olacak Maximilian’ın başlattığı bu kampanyaya
300 binin üzerinde vatandaş iştirak etti.

Mimar Festel’ın ülkenin en eski
katedrali
Stephansdom’dan
esinlenerek yapmayı planladığı
kilisenin nerede yapılacağının
kararlaştırılmasına sıra gelmişti,
Kaiser Franz Joseph’in doğduğu, ülkeyi idare ettiği ve hayata
gözlerini yumduğu Schönbrun
Sarayı yakınlarına yapılması ilk
etapta önerilse de buranın uzak
olması nedeniyle bu düşünceden
vazgeçildi.
O dönem bugün Ringstrasse’nin
bulunduğu yerde şehri korumak
için yapılan surların Schottentor
girişinin hemen önünde düşmanı daha rahat görmek ve olası
saldırıda daha rahat karşılık vermek amacıyla kullanılan ancak
gelişen savunma teknolojisi karşısında işlevini yitiren Almanca
Glacis adı verilen yeşil açık alana
yapılması kararlaştırılıyor.
Şehrin önemli sembollerinden
biri olarak kabul edilen bu sanat eserinin yapımı her ne kadar
Monarşinin başkenti Viyana’da
yapılsa da Kudüs’ten Mısır’a,
Macaristan’dan Meksika’ya birçok şehir ve ülkeyi de hikayesine
ortak ediyordu.
Proje ve yapılacak yer belirlen-

dikten sonra 24 Nisan 1856’da
yapımına başlanan kilisenin temel atma törenine başta İmparator Franz Joseph olmak üzere
dönemin Kardinal ve piskoposlarının katılımıyla gerçekleşirken, Kudüs’ten getirilen özel bir
kireç taşı inşaatın temeline konuldu.
99 metre uzunluğundaki Viyana’nın en uzun ikinci kilisesinin
yapımı böyle başlarken, kilisede
kullanılan mermerlerin büyük
bir çoğunluğu Mısır’dan getirilirken, yapının canlarına İncil’de
yer alan hikayeler resmediliyor.

Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz
Joseph (18 Ağustos 1830 - 21 Kasım
1916), 1848-1916 yılları arasında hüküm
süren Avusturya-Macaristan imparatoru.
Avusturya-Macaristan'ın en uzun hüküm
süren imparatorudur. 1914'te Sırbistan'a
savaş açarak, I. Dünya Savaşı'nın çıkmasına
neden olmuş ve savaş sırasında ölmüştür.
Avusturya-Macaristan İmparatoru II.
Franz'ın küçük oğlu Arşidük Franz Karl'ın
(1802-1878) büyük oğluydu. 1848'de
Fransa'da patlak veren devrim, AvusturyaMacaristan'ı da etkileyince, tahttan çekilen
amcası I. Ferdinand'ın yerine 18 yaşında
imparator ilan edildi.

3 Gemili olarak tarif edilen kilise, Fransız Katedral modelinin
Avrupa’da en önemli temsillerinden biri olarak kabul ediliyor.
Kilisenin kurulmasına başlattığı bağış kampanyasıyla öncülük
yapan Ferdinand Maximilian
Meksika İmparatorluğuna gelmesinin hemen sonrasında bu
ülkede 1867’de yaşanan gelişmeler sonrasında devrilmiş ve asılarak hayatına son verilmişti.
Kaiser Franz Joseph’e saldırı
düzenleyen Macar milliyetçisi
János Libényi yargılanması sonrasında asılmasına hükmedilmiş,
olaydan 3 gün sonra toplumun
önünde asılmıştı.
Kaiser Joseph’i saldırgana karşı
koruyan kasap Josef Ettenreich’in sınıfsal durumu değiştirilmiş ve asil ilan edilmiştir.

(CC) CC BY-NC-ND 4.0 - WIENBIBLIOTHEK IM RATHAUS,
TAGBLAT TARCHIV: FOTOSAMMLUNG, TF-002844
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Çocuklar ekrana hapsoldu

EURO 2020 başlıyor

Özellikle sosyalleşme çağındaki çocukların akranlarıyla oynamak yerine bilgisayar ekranına hapsolması
büyük sorun olarak nitelendiriliyor.
ekran kullanımı olumlu etki
yaratabiliyor ancak 2 saatten
uzun olunca da olumsuz etkiler başlıyor.
Türk ve Avusturyalı bilim
insanlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği bir çalışma ise salgından Türk gençlerinin hem
Avusturya’da yaşayan Türk kökenli gençlere hem de Avusturyalı gençlere oranla daha olumsuz etkilendiğini ortaya koydu.
Araştırmaya göre Türk
gençlerinin yüzde 50.9’u pandemi sürecinde psikolojilerinin kötüye gittiğini belirtirken,
bu oran Avusturya’da yaşayan
Avusturyalılar için yüzde 31.1
ve Avusturya’da yaşayan Türkler için ise yüzde 23.7 oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir
yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada C Grubu
maçları, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan
Cruyff Arena ve Romanya'nın
başkenti Bükreş'teki Ulusal
Arena'da oynanacak.

BEZAHLTE ANZEIGE
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FIFA dünya sıralamasının 16.
basamağında bulunan Hollanda, kupadaki tecrübesi ve
yıldız futbolcularıyla grubun
favorisi konumunda bulunuyor.
- AVUSTURYA
Tarihinde 2 kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı
gösteren Avusturya, öncelikle
turnuvadaki ilk galibiyetini
alarak taraftarlarını sevindirmeyi amaçlıyor.

© BKA/ARNO MELICHAREK

Başbakan Sebastian Kurz,
turnuva öncesi Milli Takım
oyuncularıyla bir araya gelerek, başarılar diledi.

L
SYONE
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•
•
•
•

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) C Grubu'nda Avusturya, Hollanda, Ukrayna ve Kuzey
Makedonya mücadele edecek.

© SEMBOL FOTO/STOCK ENVATO
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algın yetişkinler kadar
çocukların da psikolojisini etkiledi. Sadece kaygı
ve huzursuzluk değil aynı zamanda 3-6 yaş arası çocukların
sosyal becerilerinde de gerileme yaşandı. Çocuk Psikiyatrisi
Uzmanı Doç. Dr. Veysi Çeri,
eve kapanan, sürekli cep telefonu ya da bilgisayarla oynayan
çocuklarda en çok okul öncesi
grubun zorlandığını belirterek
şunları söyledi: “Özellikle 3
yaşından sonra çocukların sosyalleşmesi gerekiyor. Akranlarıyla oynayamayan, iletişim kuramayan çocuklarda bu durum
pandeminin en olumsuz etkisi
olarak, uzun vadede karşımıza
çıkacak. 5 yaşından büyük çocuklarda günde 2 saate kadar

www.hddach.at
office@hddach.at
+43 660 621 08 10
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Elemelerde G Grubu'nda
çıktığı maçlarda 6 galibiyet,
1 beraberlik ve 3 mağlubiyet
alan Avusturya, rakip filelere 19 gol bıraktı, kalesinde 9
gole engel olamadı.
Elemelerde 6 gol atarak takımının skor yükünü çeken
Marko Arnautovic, Avusturya'nın en önemli gol ayağı olarak sahada yerini alacak.

Turnuva öncesinde Bayern
Münih'ten Real Madrid'e
transfer olan 28 yaşındaki
David Alaba, teknik direktör
Franco Foda'nın en güvendiği
isimler arasında yer alıyor.
Son katıldığı EURO 2016'ya
grup aşamasında veda eden
Avusturya'da Almanya takımı
Leipzig forması giyen Konrad
Laimer ise turnuvada değerini yükseltme potansiyeli taşıyan oyuncular arasında bulunuyor.
Avusturya'nın kadrosu
şu şekilde:
Kaleciler: Daniel Bachmann
(Watford), Pavao Pervan
(Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK)
Defans: David Alaba (Real
Madrid), Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen),
Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Stefan Lainer
(Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Freiburg), Stefan Posch (Hoffenheim), Andreas Ulmer
(Salzburg)
Orta Saha: Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner
(Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan
Ilsanker (Eintracht Frankfurt), Konrad Laimer (Leipzig), Valentino Lazaro (Inter), Karim Onisiwo (Mainz
05), Marcel Sabitzer (Leipzig), Louis Schaub (Luzern),
Xaver Schlager (Wolfsburg),
Alessandro Schöpf (Schalke
04), Christopher Trimmel
(Union Berlin)
Forvet: Marko Arnautovic
(Shanghai Port), Michael Gregoritsch (Augsburg),
Sasa Kalajdzic (Stuttgart)

- HOLLANDA
Daha önce 9 kez Avrupa
Şampiyonası'na katılan ve en
iyi derecesini, 1988 yılındaki şampiyonlukla elde eden
Hollanda, güçlü futbol ekolüyle turnuvada başarılı olmak istiyor.
Elemelerde C Grubu'nu
6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1
mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Hollanda, 24 gol
attı, kalesinde 7 gol gördü.
Elemelerde 8 gole imza
atan Georginio Wijnaldum,
bu şampiyonada teknik direktör Frank De Boer'un en
güvendiği isimler arasında yer

alıyor.
Ayrıca elemelerde 6 gol bulan takımın forveti Memphis
Depay ve defansın bel kemiği
Matthijs de Ligt de Hollanda formasıyla dikkati çeken
isimler arasında yer alıyor.
2016'daki turnuvaya katılamayan "Portakallar", 1984'te
de turnuvanın dışında kalmış,
ancak 1988'de düzenlenen bir
sonraki turnuvada şampiyon
olmuştu. Şampiyonanın önde
gelen takımlarından Hollanda, 2016'daki eksikliğini şampiyonlukla kapatmak istiyor.
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Çocuklara okuma alışkanlığı
kazandıracak sürekleyici kitaplar
Şu cümleyi defalarca duyuyor, hatta siz de sıkça söylüyor olmalısınız: “Devir,
internet devri.” Ve bu, özellikle de çocuklara dünyayı keşfetmeleri için sınırsız
fırsatlar sunuyor. Tabii internette verimli bir şekilde keşfetmeleri ve ilerlemeleri için,
kitap okuma alışkanlığı kazanmaları bu çağda her zamankinden daha büyük bir
ihtiyaç haline geliyor.
Ferenc Molnar - Pal
Sokağı Çocukları
Pal Sokağı… Adını hiç duymamış olsanız da çocuğunuzun
orada birçok dostu var. Macar
asıllı yazar Ferenc Molnar’ın
1906 yılında yayımlanan Pal
Sokağı Çocukları adlı eseri,
100 yılı aşkın zamandır çocukların hayal dünyasını süslemeye devam ediyor. Budapeşte’nin
yoksul bir semtinde yaşayan
bir arkadaş grubunun hikayesini anlatan bu roman, dokunaklı ve ilham verici öyküsüyle
minik okurların vazgeçilmezi
oluyor.
Bilgin Adalı - Zaman
Bisikleti
Her çocuk bisiklet sürmeyi
sever. Bir de bisiklet zaman
yolculuğu yapabiliyorsa, işte o
zaman değmeyin keyiflerine!
Bilgin Adalı’nın sınırsız hayal
gücü ile çocuklar için soluksuz bir macera sunan Zaman
Bisikleti, eski çağlara yolculuk
yapabilen bir bisikletin mucidi
iki küçük kardeşin hikayesini
anlatıyor. Babalarının rehberliğinde binlerce yıl öncesine
gidebilen sevimli ikili, ilk insanların çağına giderek orada
yepyeni serüvenlere atılıyor.
Luis Sepulveda - Martıya
Uçmayı Öğreten Kedi
Okunması gereken kitaplar
listelerinde adından sıkça söz
ettiren Şilili yazar Luis Sepulveda, Martıya Uçmayı Öğreten
Kedi adlı kitabıyla çocukların da sevgilisi oluyor. Küçük
okurlara empati ve hayvan

sevgisi kazandıran bu eser, aile
ve dostluk kavramlarına sıra
dışı bir pencereden yaklaşıyor.
Annesiz kalmış bir martı yavrusuna bakmakla yükümlü bir
kedinin hikayesini anlatan bu
kitabı, çocuğunuz kadar siz de
büyük bir merakla okuyacaksınız.
Sinan Yaşar - Yazıyı Bulan Çocuk
Günümüzde okutulan ders kitaplarından en sürükleyici kitaplara kadar yazılan her şey,
bu öyküde küçük bir Sümerli
çocuğun eseri. Sinan Yaşar’ın
sevilen romanı Yazıyı Bulan
Çocuk; bir yandan yazının
icadına dair çok faydalı tarihi
bilgiler sunarken, diğer yandan
çocukları kesintisiz bir maceraya çıkarıyor. Dünya tarihine
yön veren büyük Sümer medeniyetini anlatan bu kitap ile
çocuğunuz hem tarih hem de
okuma sevgisi kazanacak.
ROALD DAHL MATILDA
Yayınlandığı 1988 yılından
bugüne en çok okunan çocuk
kitaplarından olan Matilda,
çocuklara okumayı empati ve
dostluk duygusu eşliğinde sevdiriyor. Kitaplara büyük bir
tutku ile bağlı meraklı ve zeki
bir kızın hikayesini anlatan
Roald Dahl imzalı bu eser, kitapların insana neler sunabileceğini enfes bir kurgu ile ortaya
koyuyor. Aklı ve maceraperest
ruhu ile çocukların gönlünde taht kuran Matilda, minik
okur adaylarına pek çok konu-

da yol gösterecek.
Feridun Oral - Farklı
Ama Aynı
Tıpkı okuma alışkanlığı gibi,
yardımseverlik ve anlayış da
çocukken kazanılan erdemler
arasında yer alıyor. Feridun
Oral’ın Farklı Ama Aynı adlı
eseri, çocuklara tüm bu erdemleri aynı anda kazanmaları için
eşsiz bir fırsat sunuyor. Yüreklere dokunan öyküsüyle çocukların bir solukta bitirecekleri
bu kitap, bedensel engellerin
uyumluluğa engel olamayacağını çocuk psikolojisine uygun
bir anlatımla ele alıyor.
Susanna Tamaro Kitaplardan Korkan
Çocuk
Çocuklarınızı, empati kurmakta hiç de zorlanmayacakları
bir arkadaşla tanıştırmaya var
mısınız? Susanna Tamaro’nun
Kitaplardan Korkan Çocuk
adlı eseri, okumaya karşı büyük bir önyargıya sahip ana
kahramanı ile hikayesine sıra
dışı bir başlangıç yapıyor. Ancak küçük Leopold’un bu fikri,
çok geçmeden değişiyor. Hatta
kitaplar, atıldığı tehlikeli macerada onun en büyük yardımcısı
oluyor.
Erich Kastner - Uçan
Sınıf
Hababam Sınıfı’nın nesilden
nesile aktardığı dostluk ve dayanışma ruhu, Alman yazar
Erich Kastner’ın Uçan Sınıf
adlı eseri ile farklı bir hikaye
üzerinde şekilleniyor. Gerçekçi

ve dokunaklı kurgusuyla hem
çocukların hem de yetişkinlerin severek okuduğu bu kitap,
aksiyonla süslü olay örgüsüyle
ise miniklere heyecan dolu bir
okuma deneyimi sunuyor.
Miyase Sertbarut Ünsüz Youtuberın
Günlüğü
Çocuklarınızın YouTube videolarını nasıl severek izlediğini
tahmin etmek güç değil. Ve
şimdi de onlar için videolar kadar ilgi çekici bir öneri geliyor:
Ünsüz Youtuberın Günlüğü!
Youtuber olmak isteyen Ezgi
adlı genç bir kızın arkadaşlarıyla olan maceralarının anlatıldığı bu kitap, video tanıtım dünyasının tüm bilinmeyenlerini
çocuklara özgü bir dille açığa
çıkarıyor. Miyase Sertbarut’un
kaleminden çıkan bu değerli
yapıt, çocuğunuz için unutulmaz bir eser olacak.
John Boyne - Olduğun
Yerde Kal
Çizgili Pijamalı Çocuk adlı eseriyle tüm dünyada büyük bir
yankı uyandıran John Boyne,
savaşın neden olduğu yıkımları
bu kez de Alfie adlı bir çocuğun
bakış açısıyla anlatıyor. Babasının cepheye gitmesi üzerine
ona dört yıl boyunca büyük bir
özlem duyan minik kahraman,
en sonunda ona kavuşmak için
her şeyi göze alarak yola koyuluyor. Bu sürükleyici hikaye,
güçlü mesajı ve etkileyici sonu
ile geleceğin duyarlı bireylerini
yetiştiriyor.
Kaynak: idefix.com
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B U L MACA
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...
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Allah’a, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal 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 zarlardan 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 uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... Peygamberlik (eski)... Yapıları dış etkilerden 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, işaretleme, anıştırma, ihsas... Adına, kendisine... 5.
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi (eski)... Kin ve intikam dolu, öç alma isteğinde olan... Alüminyum elementinin simgesi... 6. Evin veya
herhangi bir yapının oturma, çalışma, yatma gibi işlere yarayan, banyo, salon, giriş vb. dışında kalan, bir veya birden 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)... Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, silindir bir gövde ve üst tarafı şapka biçiminde olan ilkel bitkilerin 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 belli 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 renkli, çok renkli, alaca... Karmaşık sorunların çözümünde
ve incelenmesinde bilimsel ve özellikle matematiksel 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 dokuzuncu harfinin adı, okunuşu... Belli,
açık, peydah... 15. Kucak (eski)... Enenmek işi... Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı...
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