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Kırım Kongo Kanamalı 
Ateşi Hastalığı » S. 12-13

YAZ mevsiminde kenelerin artmasıyla 
gündeme gelen KKKA Hastalığı 
hakkında yanlış bilinenler, çeşitli 
ihmallere neden olabiliyor.

ANALİZ » S. 3

"Topluma ihanetin 
resmini çizebilir 
misiniz?"

İlişkilerin Normalleşmesine İlişkilerin Normalleşmesine 
Anormal Tepkiler...Anormal Tepkiler...

İklim değişikliği: Yeni 
virüs riskleri » S. 10-11

YAPILAN araştırmalar, iklim 
değişikliğine bağlı gelişmelerle yeni 
virüslerin dünyaya yayılma riskinin 
arttığını ortaya koyuyor.

MAKALE » S. 15

Toplumsal yaşamın 
merkezinde: Yeni Medya 
Okuryazarlığı...

MAKALE » S. 7

Psikolojiniz, önyargılar 
nedeniyle "düzelemiyor"  
olabilir...

DESTEK PAKETİ AÇIKLANDI    S. 16
Hükümet enflasyonla mücade kapsamında hazırladığı 
yardım paketini açıkladı. Yardım paketi içeriğini sizler 
için derledik. 

RATHAUSPLATZ FİLM FESTİVALİ BAŞLADI    S. 20
Viyana Belediyesi tarafından Rathausplatz’ta düzenlenen 
Viyana Film Festivali, bu yıl 2 Temmuz – 4 Eylül 
tarihleri arasında sanatseverleri bekliyor.

ANALİZ » S. 2-3

Röportaj: Bel. Başkanı 
Michael Ludwig » S. 8 - 9

VIYANA Belediye Başkanı Michael 
Ludwig, Türkiye ziyareti sonrasında 
gazetemize önemli açıklamalarda 
bulundu.
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Bir yanda Covid-19 salgını, bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı ve hayatını kaybeden masum insanlar: 
Diğer yanda ise gerçeklerden uzak, ideolojik egolar...

Avusturya-Türkiye yakınlaşmasını 
kibriyle gölgelemek isteyen elitist 

Avusturya basını ve diğerleri

Uzun süreli bir buz dev-
rinin ardından, (Avus-
turya basını iki ülke 

ilişkilerini bu şekilde tanım-
lıyor) Rusya'nın Ukrayna'da 
başlattığı savaş ve Ankara'nın 
üstlendiği tarihi misyon ne-
deniyle yakınlaşan Türkiye ve 
Avusturya, geçmişteki gereksiz 
kötü hatıraları geride bırakma 
gayretine girdikçe hayatın ger-
çekleriyle yüzleşmek istemeyen 
ülke basını, bu olumlu gelişme-
yi bir nevi baltalama derdinde.

Hatırlanacağı üzere yolsuz-
luk suçlamaları nedeniyle siya-
sete veda eden eski Başbakan 
Sebastian Kurz döneminde 
tarihinin en kötü seviyesine 
gerileyen ikili ilişkiler, Ukray-
na'daki savaşın da etkisiyle Karl 
Nehammer yönetiminde yeni 
bir döneme girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin'in İstanbul'da yapılan 
görüşmelere verdiği önem ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'la olan ikili münase-
beti nedeniyle savaşa yönelik 
olası olumlu bir gelişmenin 
yalnız Türkiye üzerinden ger-
çekleşebileceği gerçeğini kavra-
yan Viyana yönetimi, geçmişte 
yaşananları hızla unutarak en 
üst kademeden diyaloğu iyileş-
tirme çabalarına girişti.

Nehammer'in Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'la neredeyse her 

hafta yaptığı telefon görüşme-
leriyle ısınan hava, Dışişleri Ba-
kanı Alexander Schallenberg'in 
Antalya Diplomasi Forumuna 
katılmasıyla ivme kazandı.

- GERÇEKLERDEN 
UZAK ELITIST 
GAZETECILIK
Bu gelişmeler karşısında ba-
şından itibaren alaycı ve iğ-
neleyici bir tutum sergileyen 
ülke basını, belki ilk başlarda 
hoşgörüyle karşılanabilecek bu 
tavrını daha sonraki çok daha 
önemli görüşmelere yönelik de 
sürdürerek, dünya gerçeklerin-
den uzak olduklarını, elitist bir 
yaklaşımla hakikatler karşısın-
da ne kadar tarafgir bir tutum 
sergilediklerini bir kez daha 

göstermiş oldu. 
Erdoğan ve Nehammer'in 

Madrid'de gerçekleştirdiği tari-
hi görüşme öncesinde SPÖ'den 
Viyana Belediye Başkanı       
Michael Ludwig'in Cumhur-
başkanı tarafından İstanbul'da 
kabul edilmesi, daha sonrasın-
da Meclis Başkanı Wolfgang 
Sobotka'nın Ankara ziyareti, 
esasında ikili ilişkilerin iyileş-
tirilmesinin siyaset üstü bir 
konu olduğu gerçeğini gün yü-
züne çıkardı.

Ludwig'in Erdoğan'la gö-
rüşmesine tepki veren Soğuk 
Savaş kalıntısı sözde solcu elit-
lerin hakim olduğu Avusturya 
basını, önceki gün Ankara'da 
resmi temaslarda bulunan Dı-
şişleri Bakanı Schallenberg ve 
İçişleri Bakanı Gerhard Kar-

ner'in ziyaretini de benzer bir 
tutumla haberleştirdi.

-HUBUBAT SIYASETI
Rusya ve Ukrayna arasında 
olası bir ateşkesin ne yazık ki 
ufukta görünmemesi, ülkeleri 
özellikle hububat ve ayçiçeği 
yağı hususunda daha gerçekçi 
adımlar atmaya sevk etti.

Söz konusu ürünlerin Uk-
rayna'dan çıkartılıp dünya pa-
zarına taşına bilmesi için önce 
karayolunu zorlayan Batılı ül-
keler, evdeki hesabın çarşıya 
uymaması nedeniyle en makul 
yolun Türkiye'nin arabulucu 
misyonu olduğunu anladı.

Ancak bu yalın gerçeği 
Avusturya basını gibi Avrupa 
medyası da anlamamakta ısrar 
ediyor.

- IYILEŞEN 
ILIŞKILERDEN 
RAHATSIZLIK 
IZLENIMI
Başta kamu yayıncı kurulu-
şu ORF olmak üzere ülkenin 
önde gelen gazetelerinin olum-
lu bir yöne evrilen ilişkilere yö-
nelik hazırladıkları haberlerde 
kullanılan dil sanki tarafların 
yakınlaşmasından rahatsız 
olunuyor izlenime yol açıyor.

Her fırsatta geçmişte yaşa-
nan olumsuzlukların hatırlatıl-
dığı haberlerde, Avusturya'nın 
Türkiye'nin AB üyeliğine kar-
şıtlı, hiç gündemde yokken bi-
linçli bir şekilde lanse ediliyor.

Türkiye'nin Suriye'deki te-
rör odaklarına yönelik olası 
operasyonunu diline dolayan 
cenah, her haberde Cumhur-
başkanı Erdoğan'ı "otokrat" 
olarak tanımlıyor.

- ERDOĞAN'A 
HAKARET, PUTIN'E 
SESINI ÇIKARMA
Kendilerince bağımsız gazete-
cilik oyunu oynayan bu zevat, 
nedendir bilinmez, egemen bir 
ülkeye savaş açan, milyonlarca 
insanın ülkesini terk etmesine 
neden olan, verdiği emirlerle 
onlarca can kaybının yaşanma-
sına yol açan Putin'e karşı ben-
zer ifadeler kullan(a)mıyor!

İkili ilişkilerin iyiye gitme-
sinin özellikle burada yaşayan 
Türk kökenli vatandaşların 
yaşam koşullarını ne denli 
olumlu etkilediğini çıkarcı bir 
siyasetçi gibi görmezden gelen 
Avusturya basını, Ukrayna'dan 
yeterince hububatın dışarıya 
çıkarılamaması durumunda 
başta Avrupa olmak üzere 
özellikle fakir ülkelerde yaşa-

nacak ciddi kıtlık sorununu 
umursamaz bir şekilde hare-
ket ediyor.

Gerçeklerden uzak ve tepe-
den bakan bu yaklaşım, ideo-
lojik bir gözle dünyaya bakma-
nın nasıl bir körlük olduğunu 
bir kez daha ortaya koyuyor.

Nehammer'in Putin'le gö-
rüşmesini de tiye alan bu tuzu 
kuru tayfa, geçen ay Avustur-
ya'ya bir ziyaret gerçekleştiren 
BM Genel Sekreteri Antonio 
Guterres'in Moskovay'la yap-
tığı görüşmeyi de diline dola-
maktan imtina etmedi.

Alım gücünün zorlaştı-
ğı, özellikle sonbaharla yeni 
krizlerin kapıda beklediği bir 
dönemde, sıradan vatandaşın 
derdini anlamaktan yoksun bu 
tiplerin daha önce de aşırı sağ-
cı FPÖ'ye yönelik bu aşağılayı-
cı tutumları, halkın tepki gös-
termesiyle aşırı sağcı partinin 
hak etmediği bir oy seviyesine 
ulaşmasına yol açmıştı.

Türkiye'nin Doğuya doğru 
attığı her adımı “Ankara Batı-
dan uzaklaşıyor”, “eksen kay-
ması mı oluyor?” şeklinde yo-
rumlayanlar, bugün iki ülkenin 
yakınlaşmasından rahatsızmış 
gibi bir tutum içerisinde hare-
ket ediyor.

Anadolu'nun yetiştirdiği, 
dini, ırkı, dili ne olursa olsun 
her bir birey yaşadığı her türlü 
sıkıntıya, ötekileştirici tutu-
ma karşı muhatabına beddua 
etmeyi aklından geçirmez ve 
merhamet bu coğrafyanın ço-
cuklarının hamurundaki en 
önemli unsur olmuştur. O ne-
denle "bu kibriniz yüzünden 
bir adet buğdaya muhtaç ola-
bilirsiniz" demek insanlığımı-
za yakışmıyor.

Bu süreçte dikkat çeken bir 
diğer nokta ise Avusturya’da 
siyasetçi geçinen bazı isim-
lerin, Avusturya ve Türkiye 
arasında olumlu bir ivme 
yakalayan ilişkilerin “nor-
malleşme sürecine” kayıtsız 
kalmaları oldu. 

Özellikle Avusturya’daki 
“Türk ve Müslüman toplu-
mu temsil etme iddiasını” 
siyasetteki varlıklarına ge-
rekçe olarak göstermeleriyle 
tanınan, çoğunluğu Türk ve 
Müslüman olan seçmenin 
verdiği oylar sayesinde bin-
lerce avroluk bütçelere sahip 
olan bu kişilerin, böylesi bir 
sürece kayıtsız kalmasını 
“samimiyetsizlik” ve “so-
rumsuzluk” olarak açıklaya-
biliriz.

TÜRKÇE EHLIYET VE 
ÇIFTE VATANDAŞLIK
Yakın geçmişte merkez ve 
aşırı sağ kombinasyonu olan 
ÖVP-FPÖ koalisyonunun, 
sağ tabana şirin görünme-
ye yönelik gerçekleştirdiği 
birçok yasa, bugünlerde çok 
sayıda insanın mağduriyet 
yaşamasına neden oluyor. 
Özellikle kaldırılan Türkçe 
ehliyet sınavı ve çifte vatan-
daşlık konusunda mağdu-
riyetlerin yaşandığı bir dö-
nemde, iki ülke arasındaki 
olumlu havayı destekleyerek, 
insanların mağduriyetlerini 
en kısa sürede gidermeye yö-
nelik bir zeminin oluşması-
na katkı sağlamak adına, bir 
kamuoyunun oluşması için 
çaba göstermek yerine, iki 
ülke temsilcilerinin görüş-
melerine: “Görüştürler de 
ne değişti?” kafasıyla yaklaş-
mak, en basitinden topluma 
bir ihanettir. 

Avusturya ile Türkiye ara-
sında son yıllardır soğuk bir 
ilişki iklimi mevcuttu. Bazı 
sorunların bugünden yarına 
düzelmesi elbette mümkün 
değil. Hele ki Kovid-19, Uk-

rayna-Rusya savaşı gibi kü-
resel sorunların olduğu bir 
dönemde, ülke içi sorunların 
düzelmesi zamana ihtiyaç 
duyar. Bu bilinçte olmak için 
siyaset bilimi okumanıza da 
gerek yok. Yalnız “siyasetçi” 
olduğunu düşünen insan-
ların bu bilinçten uzak ol-
malarının da ayrıca yorum-
lanması gereken bir konu 
olduğunu düşünüyorum. 

Bu sorunların bir an önce 
giderilmesi için iki ülke ara-
sında başlayan “bahar rüz-
garlarından” doğru ve stra-
tejik olarak faydalanmak son 
derece önem taşıyor. Üstelik 
şu an iktidarda, Sebasti-
an Kurz’tan daha yapıcı bir 
ÖVP yönetimi ve kendini 
“sosyalist” olarak tanımlayan 
bir Yeşiller Partisi bulunu-
yorken, bu bahar rüzgarları 
daha da önem kazanıyor. 

Özellikle Türk ve Müs-
lüman bireylerin temel hak 
ve özgürlüklerini kısıtlayan 
gerek Türkçe ehliyet sınavı 
gerek çifte vatandaşlık me-
selesi gibi mevcut sorunlara 
çözüm zemini için bir ortam 
oluşmuşken, “toplum için 
siyaset yapıyoruz” iddia-
sında olan bazı isimlerin bu 
ortamı desteklemek yerine, 
“Görüştüler de ne değişti” 
yaklaşımıyla adeta "rahat-
sız" olduklarını beyan etme-
lerini, “ne gerek vardı Tür-
kiye ile görüşüp ilişkileri 
normalleştirmeye?” şeklin-
de yorumluyor ve bu tutu-
mun her iki ülkenin çıkarla-
rına özellikle Avusturya’daki 
Türklere yapılmış büyük bir 
"ihanet" olarak görüyorum. 

Türk kökenli olup, “si-
yasette göçmenleri temsil 
etmek için girdik” diyen 
sözde siyasilerin, Avustur-
ya – Türkiye ilişkilerinin 
normalleşmesinden neden 
rahatsızlık duyduklarını şu 
an için halkın yorumuna bı-
rakıyoruz.

"Topluma ihanetin resmini 
çizebilir misiniz?"
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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander 
Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard 
Karner, Türkiye ziyareti sonrası önemli 
açıklamalarda bulundu.

Avusturya'dan
Türkiye'ye
Ziyaret

Avusturya Dışişleri Bakanı  
Alexander Schallenberg ve İçişleri 
Bakanı Gerhard Karner, Türkiye’ye 

gerçekleştirdikleri ziyarette Türkiye Dışiş-
leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’yla Ankara'da bir 
araya geldi.

İkili görüşmelerin takdir edilecek dü-
zeyde olduğunu belirten Schallenberg, 
Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek "Bu 
konularda hepimiz sınama ve zorluklarla 
karşı karşıyayız. Bu konuda bilgi alışverişi-
nin yapılması son derece önemli." değerlen-
dirmesinde bulundu.

Schallenberg, Türkiye ve Avusturya 
ilişkilerinin çok yönlü olduğuna da işaret 
ederek, Türkiye'de 250 Avusturya şirke-
ti bulunduğunu ve daha fazla Avusturyalı 
şirketlerin Türkiye'ye yatırım yapma isteği 
olduğunu kaydetti.

Hem iç hem de dış politikayı değer-
lendirmek için iki ülke içişleri ve dışişleri 
bakanlarının yer aldığı bir formatta buluş-
manın önemli olduğuna da vurgu yapan 
Schallenberg, "Özellikle göç konusuna 
baktığımızda Türkiye büyük bir sorum-
luluk ve yük üstlenmiş bulunmakta. Şu 
konuda hemfikiriz, 2015 ve 2016'da yap-
tığımız hataları tekrarlamak istemiyoruz." 
ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erme-
si noktasında Türkiye'nin girişimlerine de 
değinen Schallenberg, "Türkiye'nin bu-
rada çok istikrarlı ve çok önemli bir rol 
üstlendiğini görüyoruz. Bunu takdir edi-
yoruz ve gerçekten bu aracılık zahmetleri 
için de çok teşekkür ediyoruz. Sonuçta 
bu çözümler bir masada gerçekleşecek. 
Türkiye'nin çok büyük rol oynadığı diğer 
bir konu tahılın serbest dolaşımı. Dün 
Mısır'daydık ve bu konuyu konuştuk. 

Gerçekten şu anda uluslararası insani bir 
felaketin engellenmesi için hepimiz çaba 
gösteriyoruz." dedi.

Schallenberg, Sakarya açıklarında bek-
leyen Rus bayraklı Zhibek Zholy gemisine 
ilişkin de açıklamada bulunarak "Mesela 
Rus bayrağı ile seyreden bir gemi Türki-
ye tarafından durduruldu. Bu da bize ne 
kadar utanmaz, aymaz bir şekilde o Rus 
gemisinin ve Rusların hareket ettiğini 
gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye-AB ilişkilerine de değinen       
Schallenberg, AB'nin Türkiye'den beklen-
tileri olduğunu da belirterek, "Dolayısıyla 
diyalogda kalmak zorundayız. Her zaman 
eşit seviyede bir diyaloğun sürdürülmesin-
den yanayım." diye konuştu.

Schallenberg, toplantının soru cevap 
kısmında Türkiye ile Ermenistan normal-
leşme görüşmelerinin Viyana'da yapılma-
sına ilişkin, "Bu tip görüşmelerin olması 
son derece olumlu ve Viyana'da size destek 
verme konusunda da çok mutluyuz." dedi.

Kafkasya'da önemli bir ekonomik po-
tansiyel bulunduğuna dikkati çeken Schal-
lenberg, görüşmelerin Türkiye veya Erme-
nistan'da yapılmasına ilişkin, "Komşular 
sınırda da buluşabilir. Her zaman şuna 
güvenebilirsiniz, bu bağlamda bizim üzeri-
mize düşen her türlü iyi hizmeti vermeye 
hazırız." ifadelerini kullandı.

-TÜRKIYE BÖLGESEL BIR GÜÇ

Öte ORF'te yayımlanan “Report” progra-
mında konuşan Schallenberg, Ankara'ya 
yaptığı son ziyareti savundu. Schallenberg, 
‘’Türkiye bize doğru bir adım attı, çünkü 
Efes'teki kazıları hiçbir zaman engelleme-
dik" ya da NATO ortaklığını engellemedik, 
bunları Ankara yaptı’’ dedi. Yine de Dışiş-
leri Bakanı, Türkiye ile AB üyelik müza-
kerelerinin kesilmesinden yana olduğunu 
söyledi.

Schallenberg yaptığı açıklamalarda, 
Türkiye’nin zor bir ekonomik durumda ol-
duğunu, ancak son aylarda İsrail ve Erme-
nistan gibi birçok ülkeye yönelik politika-
sını değiştirdiğine de dikkat çekerek, "Bu 
arada, Türkiye ile Ermenistan arasındaki 
görüşmelerin Viyana'da gerçekleşmesini 
memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Schallenberg’e göre Türkiye bölgesel bir 
güç faktörüdür ve Ukrayna savaşında ara-
bulucu olarak da önemli bir rol oynamakta. 
İkisini de İstanbul Süreci olarak adlandırı-
lan bu arabuluculuk çabalarında destek-
liyoruz diyen Avusturya Dışişleri Bakanı, 
bunun Rusya ile Ukrayna arasında hala 
var olan son diyalog hattı olduğunun altını 
çizdi. Öte yandan Schallenberg Türkiye’nin 
küresel bir gıda krizinden kaçınmak için 

Viyana Belediye ve Eyalet Başkanı Michael 
Ludwig'in geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye 
gerçekleştirdiği ziyarette Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin 
ardından, Avusturya ve Türkiye arasındaki 
diplomasi yoğunluğu hız kazandı.

Görüşmenin ardından ortak 
basın toplantısında konuşan 
Avusturya İçişleri Bakanı 
Gerhard Karner ise sığınma-
cılar konusunda ortaya koy-
duğu çaba için Türkiye'ye bü-
yük saygı duyduğunu belirtti.

Türkiye'de bakanlıklar dü-
zeyinde çok yoğun ve yapıcı 
diplomatik görüşmelerin ya-
pıldığını vurgulayan Karner, 
güvenlik alanında Türkiye 
ile suç örgütleriyle mücadele 
konusunda yaptıkları iş bir-
liğinin çok önemli olduğunu 
söyledi.

Karner, İpek Yolu Projesi 
kapsamında bir iş birliğinin 
söz konusu olduğuna değin-
diği konuşmasında, bu proje 
kapsamında Avusturya'da 2,5 
yılda 300 failin tutuklanabil-
mesinin iki ülke arasındaki 
olumlu iş birliğine kanıt oldu-
ğunu söyledi.

İnsan kaçakçılığı mesele-
sinin kendilerini çok ilgilen-
dirdiğini kaydeden Karner, 
Avrupa genelindeki mevcut 
çatışma alanlarının yasa dışı 
faaliyetler için zemin hazır-
ladığını belirterek "Ortaya 
çıkan şartlar insan kaçakçıları 
tarafından bilinçli bir şekilde 
kullanılıyor, suistimal edili-
yor. Bununla birlikte Avus-

turya'da da iltica başvurusun-
da yüzde 50'den fazla artış 
var. Bu alanda Türkiye'yle iş 
birliğimizi yoğunlaştıracağız." 
dedi.

Karner, Türkiye ile çok ge-
niş bir yelpazede çalışmaya 
devam edeceklerini kaydede-
rek kurulacak mekanizma-
larla terörle mücadele, mali 
suçlar, sanal suçlar, yasa dışı 
göç ve insan kaçakçılığı konu-
larında da çalışmaya devam 
edeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin ülkesine gelen 
sığınmacılar konusunda yap-
tığı çalışmaları öven Karner, 
"Görüşmeler sırasında, sığın-
macılarla ilgili ortaya koy-
duğu çalışmalar konusunda 
Türkiye'ye büyük saygı duy-
duğumu ilettim. AB içinde 
yasa dışı göçten en fazla et-
kilenen ikinci ülkeyiz. Tabii 
ki Türkiye'den farklı olsa da 
bizim için de büyük bir zor-
luk söz konusu. Bu alanda 
da Türkiye ile iş birliğimizi 
yoğunlaştırmak istiyoruz. Bu 
insanlar Türkiye üzerinden 
Batı Balkanlar'dan Avustur-
ya'ya geliyorlar. İnsan kaçak-
çılarına karşı iş birliğinin çok 
önemli olduğunu söylemek 
istiyorum." dedi.

Ukrayna'dan "milyonlarca ton 
tahıl" alma girişimi olduğuna 
dikkat çekti.

Muhabirin ‘Erdoğan mülte-
cileri tutmak için daha çok para 
istiyor mu?’’ şeklindeki sorusu-
na Schallenberg, son ziyaretin-
de görüşme konusunun farklı 
olduğunu, ancak Türkiye’nin 
daha fazla para talebi olduğunu 
duymadığını söyledi. 

Schallenberg'e göre, özel-
likle göç alanında Türkiye ile 
görüşmelerde bulunmak, 2015 
yılındaki göç hareketinin tek-
rarlanmaması için önemli ol-
duğu kaydedildi. Türkiye’nin 
o zamandan beri AB’den 10 
milyar avro aldığını söyleyen 
Schallenberg, Türkiye’nin buna 
rağmen göçmenleri Avrupa’ya 
baskı yapmak için kullanmaya 
çalıştığını ancak Yunanistan ve 
Bulgaristan’ın sınırları 2020 yı-
lında iyi koruduğunu söyledi. 

Öte yandan Schallenberg 
artık Ankara'da da bu konuda 
daha çok güvence olduğunu 
ima etti. 

Alexander Schallenberg

KARNER: “SAYGI DUYUYORUM”
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Türkiye'de 250 

Avusturyalı 

şirket 

bulunuyor 

ve daha fazla 

Avusturyalı 

şirket 

Türkiye'ye 

yatırım 

yapmak 

istiyor.
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Psikolojiniz, önyargılar
nedeniyle “düzelemiyor” olabilir
duygu@haberjournal.at

D U Y G U  I S L A M O Ğ L U

Psikoloji ve psikiyatri bilimlerinin ta-
rihi, öyle yüzyıllar öncesine dayan-
mıyor. 

Çok eski çağlarda ruhsal hastalıklar, kötü 
ruhların sebep olduğu doğaüstü olaylar 
olarak görülür ve çeşitli geleneksel yön-
temlerle tedavi edilmeye çalışılırdı. Hi-
pokrat döneminde Antik Yunan’da ruhsal 
bozukluklarla ilgili bazı yeni fikirler ortaya 
atılmış olsa da, Ortaçağ’a gelindiğinde iş-
ler iyice çığrından çıktı ve mental rahat-
sızlığı bulunan kişiler, bazen sadece biraz 
melankolik oldukları için bile, ölümle 
cezalandırıldılar veya kötü şartlarda top-
lumdan izole edildiler. 

Bugün modern tıbbın ayrılmaz bir parça-
sı sayılan psikiyatri bilimi, kendini ancak 
1800’lü yıllarda göstermeye başlayabil-
mişti. 20. yüzyıla gelindiğinde Sigmund 
Freud’un açtığı yolda bilinçaltı ve fiziksel 
olmayan (ancak fiziksel sağlığımızla doğ-
rudan bağlantılı olan) ruhsal sağlığımızla 
ilgili yeni fikirler edinmeye başladık. Gü-
nümüzde uygulanan modern psikiyatrik 
tedavi yöntemleri de, bu perspektiften 
bakıldığında oldukça yeni. İlk SSRI (seçici 
serotonin geri alım inhibitörü) türevi ilaç 
olan Prozac, 1987 yılında piyasaya sürül-
dü. 90’lı yıllarda nihayet, psikolojik rahat-
sızlıklar kategorize edilmeye başlandı, 
teşhisler ve tedaviler bu kategorilere göre 
şekillendi.

Günümüzde hala insan beynini ve mental 
sağlığı anlamak adına çok çeşitli ve kap-
samlı çalışmalar yapılıyor. Özellikle nöro-
bilim alanındaki gelişmeler, “ruh” dediği-
miz kavramın aslında hangi nörobiyolojik 
faktörlerden etkilendiğine dair heyecan 
verici bilgiler edinmemizi sağlıyor. Hatta 

gelişmelere şahit oldukça anlıyoruz ki, fi-
ziksel ve ruhsal sağlık birbirinden hiç de 
ayrılmıyor.

Bu alanda kat edilecek çok uzun yollar 
olduğu belli, ancak şimdi dikkat çekmek 
istediğim konu, bizim psikolojik sağlığı-
mızı gündelik hayatta ne şekilde ele aldı-
ğımızla ilgili.

Psikoloji ve psikiyatri bilimi henüz hala 
yolun başında sayılır ve kimbilir insan 
ruhunu anlamak için daha hangi mesa-
felerin aşılması gerekecek. Ancak aştığı-
mız ve aşmaya devam etmemiz gereken 
en önemli engellerden birinin, ruhsal 
rahatsızlıklarla ilgili önyargılar olduğunu 
unutmamak gerek. Elbette birisi yaşama 
sevincini yitirdi diye onu zindanlara atıp, 
hatta içindeki şeytanlar bizden uzak ol-
sun diyerek öldürmüyoruz ancak, halen 
psikolojik rahatsızlıklara önyargılı yakla-
şabiliyoruz.

Türkiye’de 2017-2019 yılları arasında psi-
kiyatri kliniklerine başvuranların sayısının 
8 milyon olduğu biliniyor. Pandemi dö-
neminde ise ülkemiz, Covid-19 kaynaklı 
depresyon ve anksiyete bozukluklarının 
artışı konusunda Avrupa’da ilk sırada yer 
almıştı. Bu istatistikler bir yanıyla iyi, bir 
yanıyla kötü denilebilir; hastalıkların artı-
şı elbette olumsuz bir gelişme ancak, bu 
hastalıklar için sağlık kuruluşlarına başvu-
ran kişi sayısının artması, olumlu bir geliş-
me olarak izlenebilir.

Hepimiz çevremizde birilerinin “deli mi-
yim deli doktoruna gideyim” benzeri dü-
şündüğünü, konuştuğunu duymuşuzdur. 
Mental rahatsızlıklara karşı önyargıların 
azalması sadece Ortaçağ anlayışından 

sıyrılmakla (ve ruhsal rahatsızlığı bulu-
nanları yakmayı bırakmakla) değil, bu 
rahatsızlıkların varlığını ve normalliğini 
kabul etmekle mümkün olacak. Kişinin 
yaşadığı rahatsızlıklar elbette mahrem 
bir konu olarak kabul edilebilir ve pay-
laşılması, hakkında konuşulması tercih 
edilmeyebilir ancak, depresyon tedavisi 
gördüğünüzü tiroid rahatsızlığınızın bu-
lunduğunu ifade edebildiğiniz rahatlıkla 
söyleyemiyorsanız, hala aşılması gereken 
bazı önyargılarımız var demektir.

Bu tür önyargılar nedeniyle, hala birçok 
insan mental rahatsızlıkları için yardım 
aramaya çekiniyor ve yeterli desteği ala-
mıyor. “Halin vaktin yerinde, ne depres-
yonu!” diyen sesler de mevcutken, dep-
resyon ve benzeri rahatsızlıkların diğer 
hastalıklardan farksız olduğunu, bunun 
için illa ki hayatınızda bir şeylerin kötü gi-
diyor olması gerekmediğini kabullenmek 
gerek. 

Mental rahatsızlıklar, herkesi etkileyebilir. 
Bunu kabullenmek ve tıpkı fiziksel sağlı-
ğımızı önceliklendirdiğimiz gibi mental 
sağlığımıza da öncelik vermek, bütüncül 
bir sağlık anlayışını benimsemek, gerçek 
anlamda sağlıklı olabilmemizin ilk adımı 
olacak. 

KOLUMNE

BEZAHLTE ANZEIGE

İlgilenenlerin CV’lerini info@haberjournal.at mail adresine göndermeleri rica olunur.
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GAZETEMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE:

İster Misiniz?
Bizimle Çalışmak

Aranmaktadır...

Viyana'da düzenlenen 
bir festivale video kon-
ferans yoluyla katı-

lan Ukrayna Cumhurbaşkanı    
Volodimir Zelenskiy, Rusya’ya 
yönelik Avrupa Birliği (AB) ta-
rafından hazırlanan 7. yaptırım 
paketine daha fazla destek ve-
rilmesi çağrısında bulundu.

Zelenskiy, "4 Gamechager" 
isimli festivaldeki konuşmasın-
da, Rusya’nın Karadeniz’i ka-
patması nedeniyle hububatın 
Ukrayna’dan dışarıya çıkartı-
lamadığını, böylelikle Mosko-

va'nın Afrika ve Asya’yı rehin 
aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Zelenskiy, 
Avrupa’nın kıtlık tehdidine 
karşı harekete geçmemesi du-
rumunda, bunun ciddi bir göç 
hareketliliğine yol açacağını, 
bu yönüyle Rusya'nın Avru-
pa'yı da rehin aldığını savundu.

Batılı ülkelerden her fırsatta 
talep ettikleri silahlara da deği-
nen Zelenskiy, "(Rusya Dev-
let Başkanı Vladimir) Putin, 
diyalog kurmak istemiyor, 

yalnız silahların dilinden 
anlıyor. Bu silahları Rusların 
almak istedikleri bölgelerde 
kullanıyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, "Putin’e bütün 
konuları medeni insanlar gibi 
müzakere masasında çözüme 
kavuşturmayı önerdim. O bi-
zimle konuşmak yerine bugüne 
kadar raket fırlattı." ifadesini 
kullandı.

Rusya’nın yaptıklarından 
ötürü hesap vermesi gerektiği-
ni söyleyen Zelenskiy, AB'nin 

hazırladığı 7. yaptırım pake-
tine Avusturya'nın daha güçlü 
destek vermesi için çağrıda bu-
lundu.

Zelenskiy, savaşın AB içinde 
birliğin güçlenmesine yol açtı-
ğını, savaş sonrasında ülkesinin 
de Avrupa ailesine üye bir ülke 
olacağını sözlerine ekledi.

Festivale katılan Avustur-
ya Cumhurbaşkanı Alexander 
Van der Bellen ve Başbakan 
Karl Nehammer da Ukrayna'ya 
desteklerini sürdüreceklerini 
ifade etti.

Zelenskiy, 
Avusturyalılara 
seslendi:
"Putin, diyalog 
kurmak 
istemiyor, 
yalnız silahların 
dilinden 
anlıyor"
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HJ: Koronavirüs vakaları 
yükselişte. Yakın gelecekte 
maske zorunluluğu gibi yeni 
tedbirler alınması konusunda 
bir düşünceniz var mı?

Ludwig: Evet, pandemi henüz 
sona ermiş değil. Koronavi-
rüsü henüz mağlup etmedik. 
Viyana’da, Avusturya’da ve 
genel olarak Avrupa’da yeni 
enfeksiyon sayılarının arttığı-
nı gözlemliyoruz. Dünyanın 
her tarafındaki artmış seyahat 
faaliyetinden dolayı sayıların 
daha da artmasını bekliyoruz. 
Enfeksiyon sayılarının hasta-
nelerdeki doluluk oranına nasıl 
yansıdığını büyük bir titizlikle 
takip etmeye devam ediyoruz. 
Sağlık kuruluşlarımızın ağır 
hasta sayılarıyla başa çıkabili-
yor olup olmaması benim için 
her zaman en önemli nokta ol-
muştur. Burada yavaş bir yük-
seliş görüyoruz. Ancak bütün 
bunlar, bizim Viyana’da daha 
somut bir yol izlememize ve 
örneğin diğer bölgelere kıyasla 
toplu ulaşım araçlarında maske 
takma zorunluluğu getirme-

“Türkiye ile ilişkileri belirgin şekilde 
düzeltmek en büyük hedefim”

 Foto: © haberjournal

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi 
ziyaret eden Viyana Belediye Başkanı 
Michael Ludwig, Eyalet milletvekili 
Aslıhan Bozatemur ile 10. bölgede 
faaliyet gösteren Türk esnafları 
ziyaret etti.  Ziyaretler sonrası 
gazetemiz haberjournal'e konuşan 
Ludwig, gündeme ilişkin özel 
açıklamalarda bulundu.

Hayallerinizi 
Gerçekleştiriyoruz...

www.tuakat.com
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mize neden oldu. Böylece in-
sanlar, dar bir alanda bir arada 
bulunmak zorunda kaldıkları 
tramvay, metro ve otobüs gibi 
yerlerde maske takarak hem 
kendilerini hem de başkaları-
nı koruyabilmeleri amaçlandı. 
Başka tedbirlerin gerekli olup 
olmadığına, sadece tıp alanın-
da değil, güncel sayıları değer-
lendiren matematik, istatistik 
ve prognostik alanında da uz-
manlardan müteşekkil uzman-
lar kurulumuzla gelecek hafta 
yapacağımız toplantıda karar 
vereceğiz. Aynı zamanda, örne-
ğin mevsim olarak bizden önde 
olan ülkeler ve bu ülkelerdeki 
rakamların nasıl geliştiği gibi 
uluslararası durumu da çok ya-
kından takip ediyoruz, böylece 
eş zamanlı önlem alabiliyoruz. 
Dolayısıyla önümüzdeki hafta, 
uzmanlar kurulumuzla birlikte 
daha ileri tedbirleri değerlen-
dirmek için önemli bir tarih 
olacak.

HJ: Türkiye ziyaretinizi kısa-
ca değerlendirebilir misiniz? 
Ziyaretinizden ne gibi sonuç-

lar çıkardınız? İleriki süreçte 
Türkiye ilişkileri açısından ne 
gibi bir beklentiniz var?

Ludwig: Türkiye'ye, özellikle 
de İstanbul'a yaptığım ziyaret-
le Avusturya ve Türkiye ara-
sındaki ilişkilerin geliştirilmesi 
yönünde bir adım daha atmak 
benim için önemliydi. Bu iliş-
kilerin bir süreliğine kesintiye 
uğramış olması ve daha sonra 
çok soğuk olması beni hep üz-
müştür. Viyana'da belediye baş-
kanı olarak, bu aşamada bile 
Türk şehirleriyle ilişkilerimi 
her zaman sürdürmeye çalış-
tım. Özellikle İstanbul, Anka-
ra, İzmir gibi büyük şehirlerle, 
Avusturya ile Türkiye arasında 
yaşanan buzul çağında bile iyi 
ilişkiler sürdürdük. Ayrıca, bu 
şehirlerle zaten var olan ve ar-
tık süresi dolmuş olan ve bizim 
de yeni bir soluk kazandırmak 
istediğimiz iş birliği anlaşma-
larını yeniden hazırladım. Bu 
nedenle Cumhurbaşkanı Er-
doğan ile çok uzun ve yoğun 
bir görüşme yapma ve bu iliş-
kileri nasıl geliştirebileceğimi-

zi değerlendirme imkânı bul-
duğum için çok mutlu oldum. 
On yıllardır Avusturyalı bilim 
insanlarının eşliğinde sürdürü-
len Efes kazılarına yeniden de-
vam edilebilecek olmasını çok 
olumlu buldum. Dolayısıyla 
bunu Türkiye'nin ve Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın da ilişkileri 
geliştirmek istediklerine dair 
bir işaret olarak görüyorum. Bu 
husus dikkate alınmalıdır. Bu 
nedenle Avusturya siyasetinin 
diğer kesimlerinin de ilişkileri 
geliştirmek için çaba sarf etme-
sini önerdim. İstanbul'a yaptı-
ğım ziyaretin ardından diğer 
siyasetçilerin de burada görüş-
meler yapma ve atmosferi iyi-
leştirme yolunu bulacak olma-
larından büyük memnuniyet 
duyuyorum. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile sonbaharda ticari 
heyetlerle ekonomi alanında 
daha güçlü bir görüş alışveri-
şinde bulunma konusunda da 
mutabık kaldık. Kültür alanın-
da olduğu kadar medya alanın-
da da ilişkileri yoğunlaştıracak 
ve diyaloğu geliştireceğiz. Bu-
radaki ilişkileri genel anlamda 

önemli ölçüde iyileştirmek be-
nim en büyük hedefim. Sadece 
şehirler arasında değil- ki bunu 
her zaman korudum. İki devlet 
arasında da yeniden iyi ilişkiler 
kurulmasını temenni ediyo-
rum.

HJ: Ukrayna’da savaş devam 
ediyor. Viyana’ya Ukray-
na’dan öğrenci ve mülteci geli-
şi devam ediyor mu? Elinizde 
güncel rakamlar var mı? Gele-
ceği nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Ludwig: Cumhurbaşkanı Er-
doğan'ın İstanbul görüşmele-
riyle savaşan ve çatışan taraflar 
olan Rusya ve Ukrayna'yı bir 
araya getirmeyi başarmasının 
çok iyi bir gelişme olduğunu 
düşünüyorum. Bu müzakere-
lerin en iyi şekilde geçmesini 
ve başarılı olmasını diliyorum. 
Çünkü bu Avrupa için ve bu-
nun da ötesinde tüm dünya 
için çok önemli. Bu nedenle, 
İstanbul görüşmelerinin olum-
lu bir şekilde sonuçlanmasını 
sağlamak üzere bu görüşmele-
re tam destek verilmesi büyük 
önem taşımaktadır. Viyana 
Belediyesi Ukrayna'daki in-
sanlara iki düzlemde yardımcı 
olmaya çalışmıştır. İlk olarak, 
çatışmanın ilk gününden itiba-
ren Ukrayna şehirlerine insani 

yardım gönderdik. Şimdiye ka-
dar Viyana'dan sadece Ukrayna 
şehirlerine değil, aynı zamanda 
özellikle çok sayıda Ukraynalı 
mültecinin bakıma muhtaç ol-
duğu Moldova'daki şehirlere ve 
Varşova'ya da 16 tır konvoyu 
gönderilmiştir. İkinci olarak, 
Viyana'da çok hızlı bir şekilde 
kabul merkezleri oluşturmaya 
ve çoğunluğu kadın ve çocuk-
lardan oluşan, Ukrayna'dan ka-
çan insanlara hizmet vermeye 
çalıştık. Örneğin sığınma ev-
lerinin yanı sıra çocuklar için 
anaokulu ve okul imkânları da 
organize etmeye çalışıyoruz. 
Viyana'daki okullara 3.000 ço-
cuk ve genci yerleştirerek hem 
Almancayı çok hızlı bir şekilde 
öğrenmelerini sağladık hem de 
derslere katılmalarına, bizimle 
çok hızlı bir şekilde bütünleş-
melerine ve kamusal hayata 
katılmalarına fırsat verdik. 
Ancak elbette bu bizim için 
de büyük bir sınav. Bu nedenle 
Türkiye'nin Suriye'den 5 mil-
yon mülteciyi kabul etme ve 
onlara destek olma politikasını 
her zaman takdir etmişimdir. 
Bildiğim kadarıyla bu büyük 
bir çaba sarf edilmesi anlamı-
na geliyor. Bu nedenle Avrupa 
Birliği'nin Türkiye'deki mülteci 
durumuna uygun maddi deste-
ğin nasıl sağlanabileceği konu-
sunda Türkiye ile birlikte kafa 

yormasından yanayım.

HJ: Daha önce Viyana’da öğ-
retmen açığı bulunduğundan, 
1000 adet kadronun dolduru-
lamadığından bahsetmiştiniz. 
Buna bir çözüm bulundu mu?

Ludwig: Evet, neredeyse tüm 
sektörlerde artan bir işgücü ta-
lebi görüyoruz. Bunun birkaç 
nedeni var. Bunun bir nedeni 
demografik gelişme olarak ad-
landırılan durum. Bu, 50'li yıl-
ların sonunda ve 60'lı yılların 
başında dünyaya gelen doğum 
oranlarının yüksek olduğu 
neslin azaldığı ve onları do-
ğum oranları daha düşük olan 
kuşağın takip ettiği anlamına 
gelmektedir. Bu da işgücü piya-
sasında çeşitli sektörler için uy-
gun olan daha az sayıda kişinin 
bulunduğu anlamına gelmek-
tedir. Bu nedenle, gastronomi 
ve teknik mesleklerden hem-
şirelik ve sağlık mesleklerine 
ve aynı zamanda öğretmenlik 
sektörüne kadar her alanda ça-
lışanlara yönelik güçlü bir talep 
görüyoruz. Bu nedenle, baş-
ka mesleklerden öğretmenlik 
mesleğine geçiş yaptıkları ya da 
baştan öğretmenlik mesleğini 
hedefledikleri için öğretmen-
lik mesleğine ilgi duyan kişileri 
cezbetmek amacıyla öğretim 
personeline yönelik özel ted-

birlerimiz de bulunmaktadır. 
Bu nedenle, hep birlikte cazi-
beyi artırmayı ve öğretmenlik 
sektöründe çalışmak isteyen 
daha fazla insan bulmayı başa-
racağımıza inanıyorum. Ayrıca 
çift dil sektöründe de çalışabi-
lecek özel uzmanlara ihtiyacı-
mız var. Örneğin şimdi oldu-
ğu gibi Ukrayna-Almanca'nın 
yanı sıra Türkçe dilinde de ders 
verebilecek uzmanlara ihtiyacı-
mız var. Birkaç gün önce "Sag's 
Multi" festivalindeydim, bura-
da öğrenciler iki dilde sunum 
yapıyorlar- Almanca ve başka 
bir dilde ve bunu akıcı bir şe-
kilde yapıyorlar. Bu insanla-
rın genç yaşta, yani 13, 14, 15 
yaşlarında bile Almanca'ya ve 
aynı zamanda başka bir dile 
mükemmel bir şekilde hâkim 
olma konusunda ne kadar ha-
rika olduklarını görmek benim 
için harika bir deneyim oldu. 
Tabii ki bu aynı zamanda bizim 
için, iki dili bu kadar iyi konu-
şan insanların bulunduğu şeh-
rimizin, bu ülkelerle ekonomik 
ilişkiler kurabilmesi açısından 
büyük bir umut. Bu nedenle, 
bu alanın eğitim sisteminde 
güçlü bir şekilde konumlandı-
rılmasına büyük önem verece-
ğiz.

Kaddafi Kaya
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Covid-19 pandemisi 
gündeme geldiğinden 
beri, virüslerin dün-

yaya yayılması ile ilgili araş-
tırmalar hız kazandı. Yeni 
virüs tehditlerine karşı önlem 
alınması gerekliliğiyle birlik-
te, tüm dünyayı etkileyen çev-
resel faktörlerin de olası yeni 
pandemileri ne şekilde etkile-
yebileceği merak konusu.

Nature Dergisi’nde yayınla-
nan “Climate Change Inc-
reases Cross-species Viral 
Transmission Risk” (İklim 
Değişikliği Türler Arası Viral 
Bulaşma Riskini Artırıyor) 
başlıklı çalışma da, bu konu-
ya eğilen en güncel bilimsel 
araştırmalardan biri oldu. 
Nisan 2022’de yayınlanan 
araştırmada görev alan bilim 
insanları, virüslerin hayvan-
lar arasında yayılma ihtima-
linin iklim değişikliğine ve 
hayvan göçlerine bağlı olarak 
artabileceğini, bunun da yeni 
virüslerin yaygınlaşmasına ve 
yeni pandemilere neden ola-
bileceğini ifade ediyor.

Örneğin Malaria (Sıtma) vi-
rüsü, Plazmodium cinsi bak-

terileri taşıyan dişi sivrisinek-
lerle yayılıyor ve sıcaklıkların 
dünyanın çeşitli bölgelerinde 
artıyor olması da, bu virüse 
bağlı hastalıklarının yaygın-
laşma riskini artırıyor. Bahsi 
geçen yeni araştırmada, yine 
iklim değişikliklerine bağlı 
olarak hayvanların farklı böl-
gelere göç etmeye başladığı 
bilgisine dayanarak, bazı tah-
minlerde bulunuldu.

-2070 YILINA KADAR 
OLASI HAYVAN 
GÖÇLERI INCELENDI

Araştırmacılar, ısınmakta 

olan gezegende göç etmekte 
olan binlerce memeli türünün 
ne şekilde hareket edebilece-
ğini ve olası virüslerin ne şe-
kilde türden türe bulaşabile-
ceğini öngören bir bilgisayar 
modellemesi hazırladılar. İk-
lim değişikliği tahminlerine 
bağlı olarak hayvanların han-
gi rotaları takip edebileceği 
ve 2070 yılına kadar bu olası 
hareketlerde hangi türlerin 
karşılaşabileceği tahmin edil-
meye çalışıldı.

Araştırmacılar aynı zamanda 
virüslere ve hangi memeli-
lerde bulunabildiklerine dair 

mevcut veritabanından da 
yararlandılar. Bazı virüslerin 
birden fazla türde görüle-
biliyor olması, bu virüslerin 
geçmişte bir noktada tür ba-
riyerini aşarak türler arası 
bulaşabildiklerini gösteriyor. 
Hayvanların coğrafi olarak 
yakın konumlarda hareket 
ediyor olması da, türler arası 
bulaş riskini artıran faktörler 
arasında.

Uzakdoğu’da koronavirüs, 
öncelikle 2002 yılında nalbu-
runlu yarasalarda görülmüş-
tü ve burada Çin hayvan pa-
zarlarında satılan ve yenilen 

İklim değişikliği yeni virüslerle
karşılaşma riskini artırıyor

Duygu İslamoğlu
duygu@haberjournal.at

© STOCK ADOBE

Yapılan araştırmalar, iklim değişikliğine bağlı gelişmelerle yeni virüslerin dünyaya yayılma 
riskinin arttığını ortaya koyuyor.

türde başka hayvanlara, daha 
sonra da bu hayvanları yiyen 
insanlara bulaşarak SARS 
hastalığına neden olmuştu. 
Aynı şekilde Wuhan’da orta-
ya çıkan yeni koronavirüs de, 
SARS’ta olduğuna çok ben-
zer bir yol izleyerek tüm dün-
yaya yayılmıştı.

-HAYVANLARIN 
YAŞAM ALANININ 
DARALMASI TEHDIDI 
ARTIRIYOR

Georgetown Üniversitesi’n-
den araştırmacı Dr. Gregory 
Albery, "Tahmin ettiğimiz 
türler arası aktarım olayla-
rının bir sonucu olarak, vi-
rüslerin düşündüğümüzden 
daha hızlı yayılabileceğini 
düşünüyoruz" diyor. Üstelik 

kentleşmenin artması, hay-
vanların doğal yaşam alanla-
rının kısıtlanmasına ve göç 
eden hayvanların insanlara 
daha da yaklaşmasına neden 
oluyor. Dr. Albery’e göre, bu 
virüslerin insanlara bulaşma 
olasılığını artıran en önemli 
nedenler arasında.

Araştırmacılar, incelenen 
3.139 hayvan türü ile yapı-
lan incelemede, bir türden 
diğerine virüslerin geçebi-
leceği 4.000'den fazla örnek 
öngördü. Bazı durumlarda, 
sadece bir virüs sıçrama ya-
pabilir, ancak modellemeler, 
bir türün taşıdığı birden fazla 
virüsün de diğerlerine yayı-
labileceğini öngörüyor. Araş-
tırmacılar hangi virüslerin 
hangi türler arasında hareket 

edeceğini tam olarak söyleye-
miyorlar ancak önemli olanın, 
karşılaşabileceğimiz virüs ve 
pandemi tehlikelerine dair 
net bir ölçek sunulması oldu-
ğunu savunuyorlar.

İklim değişikliklerine bağlı 
olarak dünyamız, halihazır-
da 19. yüzyıldakine göre 1,1 
derece daha sıcak hale geldi 
bile. Bu ısınma, 2070 yılından 
önce de araştırmanın öngör-
düğü şekilde hayvan göçle-
rinin yön değiştirebileceğine 
işaret ediyor. Hala hangi vi-
rüslerin dünyanın hangi kı-
sımlarında yayılabileceğine 
dair kesin bir veri yok ancak 
elde edilen bulgular, çeşitli 
önlemler alınabilmesi ve daha 
ileri araştırmalar yapılabilme-
si adına ümit vaat ediyor.

wien.gv.at/klimatour

Bezahlte Anzeige

 Komm zur 
 Klima-Tour!
Wiens Klima-Flotte ist in der 
ganzen Stadt unterwegs und 
kommt direkt zu dir!

Bei den Stationen der Klima-Tour gibt es eine 
Mitmach-Ausstellung mit spannenden 
Experimenten und Informationen über die 
großen Zusammenhänge der Klimakrise und die 
Maßnahmen der Stadt. Unsere Expertinnen und 
Experten beantworten deine Fragen zum 
Thema Klima und du bekommst Tipps für den 
Klimaschutz im Alltag!

Alle Termine findest du unter 
wien.gv.at/klimatour

"Tahmin ettiğimiz 
türler arası aktarım 

olaylarının bir 
sonucu olarak, 

virüslerin 
düşündüğümüzden 

daha hızlı 
yayılabileceğini 

düşünüyoruz"
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- Dr. Gregory Albery



lar. Tutunacağı canlının vücuduna aya-
ğından tırmanırlar." 

- “KENEYI HERKES 
ÇIKARABILIR”

Kenelerle ilgili yaygınlaşan yanlış bilgiler, 
KKKA hastalığı ile mücadeleyi zorlaştı-

rıyor. Uzmanlar, vücudunuza bir kene 
yapıştığında onu öncelikle çıkarma-

yı denemeniz gerektiğini söylüyor. 
Keneyi çıkarmanın profesyonellik 
istemediğine dikkat çeken Doç. 
Dr. Ömer Orkun: “Maalesef 
medyada bazı haberlerde ‘Keneyi 
kendi başınıza çıkarmamalısınız' 
gibi dezenformasyonlar mevcut. 
Keneyi çıkarmak profesyonellik 
istemez. Buradaki esas nokta ke-

neden bir an önce kurtulmak, yani 
sizden kan emmesini engellemektir. 

Kene vektör bir kene olabilir, hatta 
içinde virüs olabilir ama siz keneyi çok 

erken bir zamanda çıkarttığınız için çok 
kolay bir şekilde hastalıktan korunmuş 
olursunuz. Buradaki önemli nokta, eli-
nize bir şey giyerek, keneyi patlatmadan 
tek parça halinde çıkarmaktır" diyerek 
açıklıyor.

Kenenin patlaması halinde ise, kene-
nin olası virüsleri ve diğer patojenleri bu-
laştırma riski artmış oluyor. Bunun için 
keneyi çıkarmaya çalışırken eldiven takı-
labilir; cımbız, ip ya da poşet gibi araçlar 
kullanılabilir. Doç. Dr. Orkun, hiçbir şey 
bulunamazsa bir yaprakla bile keneyi tu-
tup çıkarabileceğinizi söylüyor: "Kene-
nin 'vücuda gömülmesi' mümkün değil, 
bir kene yapıştığında, sadece ağzının 
ucundaki bir yapı vücuda girmiş olur. 
Şayet tam olarak çıkaramayıp, kene-
nin ağzını koparıp içeride bırakırsanız, 
bu durum hastalık bulaştırmaz, birçok 
vakada kıymık batmasından öteye geç-
mez bile. Çünkü hastalık etkenlerini 
barındıran organ, kenenin gövdesinde 
bulunur."

- RISKLI ALANLARDA 
KORUNMAK GEREK

Uzmanların açıkladığına göre, kenenin 
tutunmaması için öncelikle önlem alın-
ması önemli. Kene yapışması riskinin 
yüksek olduğu kırsal bölgelerde ayak bi-
lekleri ve bel bölgesini kapatacak şekil-
de giyinmek gerekiyor. Bu tür alanlarda 

Kırım-Kongo Kana-
malı Ateşi (KKKA) 
Hastalığı, genellikle 

keneler tarafından insanlara 
bulaşabilen viral bir hastalık-
tır. Vücuda yapışan Hyalom-
ma cinsi kenelerin tutunması 
ile bulaşabildiği gibi, virüsü 
taşıyan hayvanların kesimi sı-
rasında ya da enfekte insanla-
rın kan ve vücut sıvıları ile de 
bulaşabilmektedir.

KKKA virüsü, salgınlara 
yol açabildiği ve virüse bağlı 
vaka ölüm oranları %10 ila 
%40 civarında seyredebildiği 
için önemli bir halk sağlığı 
sorunu olarak kabul ediliyor. 
Hastane ve sağlık merkezle-
rinde salgınlara yol açabilir ve 

önlenmesi de tedavisi gibi zor 
olduğundan dikkatle takip 
edilmektedir Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ)’nün açıkla-
malarına göre, KKKA tüm 
Afrika, Balkanlar, Orta Doğu 
ve Asya’da endemik kabul 
ediliyor.

Hastalık ilk olarak 1944 
yılında Kırım'da tanımlandı-
ğı için Kırım kanamalı ateşi 
olarak biliniyordu. 1969'da, 
Kırım kanamalı ateşine ne-
den olan patojenin 1956'da 
Kongo'da tanımlanan bir has-
talıktan sorumlu olanla aynı 
olduğu anlaşılınca, iki yer 
adının bağlantısı ile hastalığa 
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi 
hastalığı adı verildi.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan 
bir araştırmada, KKKA için 
Avrupa risk haritası da be-
lirlenmişti. KKKA virüsüne 
ve virüse bağlı hastalanma 
bakımından risk tahminleri-
ne göre Avusturya, Belçika, 
Almanya, Lüksemburg, Hol-
landa, Slovenya ve İsviçre için 
KKKA riski düşük olarak 
belirlendi. Araştırmada yal-
nızca hayvan sağlığı sonuçları 

hesaba katıldığında, Fransa 
ve İtalya için KKKA riskinin 
“orta” olarak kabul edilebile-
ceği ifade edildi.

- KENELERLE ILGILI 
YANLIŞ BILGILER 
YAYGIN

Ankara Üniversitesi Vete-
riner Fakültesi Parazitoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üye-
si, Keneler ve Kene Kaynaklı 
Hastalıklar Araştırma Labo-
ratuvarı sorumlusu Doç. Dr. 
Ömer Orkun, Anadolu Ajan-
sı (AA) muhabirine yaptığı 
açıklamada, kenelerle ilgili 
yanlış bilinen birçok önemli 
detaya dikkat çekti.

Özellikle KKKA Hastalı-
ğının duyulmasının ardından 
son yıllarda kenelerin zehirli 
olduğuna dair yanlış inanışlar 
da yaygınlaştı. Doç. Dr. Or-
kun’un ifadesine göre; “bir 
eklem bacaklının konağını 
zehirlemesi için zehrinin ol-
ması, örümcekler, akrepler 
ve arılarda olduğu gibi bu 
zehri aktarması lazım. Ke-
nelerde öyle bir yapı yok." 

Kenelerin farklı türlerinin 
bulunduğuna dikkat çeken 
Doç. Dr. Ömer Orkun, Tür-
kiye'deki KKKA virüsünün 
ana vektörü ile bazı bölge-
lerde yüzde 90'ın üzerindeki 
insan vakalarının sorumlusu 
kene türünün "Hyalomma 
marginatum" olduğunu ifade 
etti.

Keneler insan ve hayvan-
lara iki "strateji" kullanarak 
yaklaşabiliyor. "Pusucu kene" 
denilen grup, otların üzerin-
de pasif şekilde bekleyip, te-
mas ettiği insan veya hayva-
nın vücuduna tırmanabiliyor.

Doç. Dr. Ömer Orkun, 
KKKA virüsü taşıyan keneler 
için pusuculardan farklı ola-
rak, “avcı bir kenedir” ifade-
lerini kullandı: “Bu kene avını 
beklemiyor, yerde saklanıyor, 
çevreden birinin geçtiğini 
fark ettiği anda çıkıp saldırı-
yor. Bu tür, insan veya hayva-
nı metrelerce takip edebiliyor. 
Tarlanın neresinde olursanız 
olun sizi bulabiliyor. Keneler 
yerden yürüyerek gelir. Uç-
mazlar, ağaçlara tırmanmaz-

THEMA DES MONATS THEMA DES MONATS

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı 
Hakkında Yanlış Bilinenler

vakit geçirdikten sonra, vücudu dikkat-
li şekilde kontrol etmek de, koltuk altı, 
saçlı deri, genital bölge gibi kısımlara da 
yapışabilecek keneleri fark edebilmek 
için gerekli.

Keneyi fark ettiğinizde uygun koşul-
larda çıkarmaya çalışmanız yeterli. Yine 
yaygın bilinen yanlışlardan biri de, virüs 
taşıyan kenelerin ani ölümlere neden 
olabileceği. Doç. Dr. Ömer Orkun, “vi-
rüs, kene kan emmeye başlar başlamaz 
hemen tutunduğu canlının vücuduna 
aktarılmaz. Bazı virüs türleri için 48 
saat bile gerekebilirken, KKKA için 12 
ila 24 saat gerekiyor” diyor. Yani keneyi 
çıkaramazsanız ya da herhangi başka bir 
endişeniz varsa, bir sağlık kuruluşuna 
başvurarak birkaç saat içerisinde yardım 
alabilirsiniz.

- KKKA ILE ILGILI ŞEHIR 
EFSANELERI DE VAR

Doç. Dr. Ömer Orkun, kenelerle ve bu-
laştırabilecekleri Kırım-Kongo Kanama-
lı Ateşi hastalığı hakkında yanlış bilinen 

bazı şehir efsanelerine de dikkat çekiyor: 
“Türkiye’de daha önce bu hastalığın gö-
rülmediği ve biyolojik terör sonucu bu-
raya ulaştırıldığı iddiası yanlış. Hastalığı 
taşıyan kene çok uzun yıllardır Türki-
ye’de olan bir tür ve bu canlı için Anadolu 
habitatı çok uygun. Yani kenenin dışar-
dan gelmiş olması söz konusu değil. Bu 
tür yanlış inançlar nedeniyle bazı bölge-
lerde hastalığın kabul edilmediğini görü-
yoruz. Bu yüzden insan ölümlerine ne-
den olabilen ciddi ihmaller söz konusu.”

Orkun’ın açıkladığına göre, Türkiye'de 
kuş gribi vakaları sonrası bazı kuş türleri 
ve kanatlılar itlaf edildiği için kenelerin 
arttığına yönelik şehir efsanelerinin de 
elbette hiçbir bilimsel desteği yok. Sı-
ğırlar ve yaban tavşanlarının özellikle 
KKKA'nın ana vektörü olan kene gru-
bunun doğadaki varlığını, devamlılığını 
ve artışını destekleyen konaklar olarak 
biliniyorlar. Fakat burada da dengeyi 
sağlamak, diğer hayvanların ekosistem-
deki rollerinin iyi anlaşılması ve doğru 
önlemlerin alınması ile mümkün.

KKKA'DAN KORUNMAK İÇİN 
UYARILAR/ÖNLEMLER
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Yaz mevsiminde 

kenelerin artmasıyla 

yeniden gündeme gelen 

KKKA Hastalığı hakkında 

yanlış bilinenler, çeşitli 

ihmallere neden 

olabiliyor. Hastalığın 

yayılmaması için doğru 

önlemler almak önemli.

Keneyi görür görmez patlatmadan, tek 
parça halinde, uygun şekilde çıkarın ve 
hastaneye başvurun

Kenenin tutunmaması için 
özellikle paçalar ile bel bölgesini 
kapalı tutun

Çıkarma sırasında elinize mutlaka 
eldiven giyin, cımbız ya da poşet 
kullanın

Duygu İslamoğlu / Kaddafi Kaya



esra@haberjournal.at

E S R A  Ş A H I N

Kimilerine göre birinci güç kimilerine 
göre dördüncü güç olan medyanın, 
toplumsal yaşamın merkezinde ve 

en önemli aktörlerinden biri olduğu bili-
nen bir gerçektir. Aynı zamanda modern 
dünyada pek çok insan, yaşamı medya 
aracılığıyla algılamaktadır. 

Yeni kurulan bu ekosistemde çevrimiçi ve 
çevrimdışı yaşantılar arasında ayrım ol-
dukça bulanıktır. Yeni medyanın çevrim-
dışı ilişkilerimiz ve deneyimlerimiz üze-
rinde farklı etkiler yarattığı, sosyalleşme 
biçimlerimizi değiştirdiğini söyleyebiliriz.
İletişim olanaklarının gün geçtikçe çoğal-
ması ve farklılaşması ile kişiler arası iliş-
kilerin yerini kitle iletişim araçları aracılı-
ğıyla gerçekleşen iletişim almıştır. Bu da 
toplumun medyaya olan ihtiyacının gi-
derek artmasına sebep olmakta. Bugüne 
baktığımızda insanlar artık yaşamlarını 
yeni medya ile anlamlandırmak mecbu-
riyetindeler. 

Medya içeriklerine çok fazla maruz kalan 
bireylerin artık içeriklere karşı duyarsız-
laştığı uzmanlar tarafından söyleniyor. Bu 
bağlamda yeni medya ve internet mec-
ralarında çok fazla zaman geçiren kişiler 
için de aynı şeyleri söylemek mümkün. 
Yani yeni medya mecralarını çok kullanan 
kişilerin toplumsal gerçeklerden daha 
fazla uzaklaştıkları değerlendirilebilmek-
te. Sosyal medya platformlarında devamlı 
olarak şiddet içerikleri gören bir kişi, ko-
nuya bir gofret reklamı gördüğü zamanki 
duyarsızlıkta yaklaşacaktır.

İletişim teknolojilerindeki kaçınılmaz dö-
nüşümü, medyayı yeni medya olarak şe-
killendirmiştir. Bu mecburi değişimle ge-
leneksel medyada var olan bazı sorunlar 

bu ortama da taşınmıştır. Ayrıca bu yeni 
mecranın kendine has özellikleri sebe-
biyle farklı sorunlar da ortaya çıkmıştır.  
Günümüzde bu teknolojik araçlara ka-
yıtsız kalmanın mümkün olmadığı düşü-
nüldüğünde, asıl önemli olan bu araçları, 
doğru, bilinçli ve kontrollü kullanmak. 
Özellikle habercilik anlamında ortaya 
çıkan sorunlara karşı okurlara büyük so-
rumluluk düşmekte.

Tıklanma kaygısıyla oluşturulan gerçek 
dışı ve çarpıcı başlıklar bir virüs gibi her 
geçen gün yayılmakta ve en kötüsü sıra-
danlaşmakta. Okuyucuları içeriğe çekmek 
için en etkili ve çarpıcı başlıklar bulunma-
ya çalışılıyor. Bunun dışında söylentiler, 
yalan haberler, tam doğru olmayan ve 
çarpıtılmış haberler sosyal medyanın hızı 
sayesinde geniş kitlelere yayılmakta. Kimi 
zaman da reklam ve haber içeriğinin iç 
içe geçtiği görülmekte. Haber metni şek-
linde hazırlanmış reklamlara da dikkat 
etmek gerekir.

Bu noktada okuyuculara büyük bir iş düş-
mekte. Bilinçli bir yeni medya okuryazarı-
nın yapacağı ilk şey her okunan habere, 
her içeriğe eleştirel yaklaşmak olacaktır. 
Haber başlığı ve görsel uyumuna dikkat 
etmeli, haberin kaynağını sorgulamadan 
yayılmasına katkı sağlamamalıyız. İçeriği 
farklı mecralardan da ekstra teyit edebi-
liriz. Unutulmamalı ki yalan haber doğru-
sundan çok daha hızlı yayılır.
Yeni medya ortamlarının en çok sosyal-
leşme ve eğlence için kullanıldığı düşü-
nülse de günümüzde bu platformlar çok 
güçlü birer pazar yeri ve pazarlama ara-
cıdır. Sosyal medya kullanıcılarının hepsi 
pazarlamacıların hedefindedir. Pazarla-
ma profesyonelleri bir yandan kullanıcı-

ların alışkanlıkları, satın alma davranışları, 
ilgi alanları gibi konularda özel bilgiler 
toplamakta öte yandan elde ettikleri ve-
riler doğrultusunda bu kullanıcılara tav-
siyelerde bulunmakta. Üstelik zaman za-
man da satın almaları hususunda da taciz 
etmekte. Özellikle gençler, özgürlük alanı 
olarak değerlendirdiği bu mecraların teh-
likelerine karşı çok savunmasız durumda. 
Maruz kalınan içeriklerin ticari kaygıyla 
paylaşılıp paylaşılmadığını bu noktada 
sorgulamak zorundayız. 

Çevrimiçi risklerin oldukça tartışıldığı gü-
nümüzde, nefret söylemi de yeni medya 
ortamında oldukça kolay üretilmekte. 
İnsanlar yüz yüze iletişimde normalde 
söyleyemeyecekleri şeyleri internet orta-
mında buralarda kurdukları sanal cema-
atlerden de güç alarak rahatlıkla söyle-
yebilmekte. Fiziksel yaptırımın olmadığı 
sanal ortam, nefret, aşağılama, hakaret 
etme, tehdit, cinsel içerikli taciz gibi bir-
çok riskler barındırmakta. Yeni medya 
okuryazarı olarak yaptığımız eleştirilerin 
ifade özgürlüğü mü yoksa nefret söylemi 
mi olduğunu biraz da olsa düşünmemiz 
gerekir. Çünkü yeni medyanın kendine ait 
özellikleri sayesinde buralarda ‘’linç’’ için 
çok kolay örgütleniyor. Nefret söylemi 
olarak başlayan süreç devamında nefret 
suçuna evirilebilir. 

Tüm bunlar ışığında yeni medya okurya-
zarlığının önemi gözler önündedir. Ço-
cuk, genç ve yetişkin herkesi hedefleyen 
yaş, toplumsal statü ve toplumsal cinsiyet 
eşitsizliklerinden kaynaklanan bağlamla-
rı da içinde bulunduran bir yeni medya 
okuryazarlığı eğitiminin planlanmasının 
ne kadar elzem olduğu ortadır.

Toplumsal yaşamın merkezinde:
Yeni Medya Okuryazarlığı
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Viyana Belediye ve Eyalet Başka-
nı Michael Ludwig (SPÖ), 10. 
Bölgede hizmet veren Türk res-

toranları ziyaret etti. Ziyaret programını 
organize eden Eyalet Milletvekili   Aslı-
han Bozatemur da Ludwig’e eşlik etti.

Ludwig’in ziyaret trafiği Damak Res-
toran’da başladı. Burada işletme sahibi 
Volkan Akın ile görüşen Ludwig, res-
toran hakkında bilgiler alırken, çalışan-
ların ve restoran müşterilerinin yoğun 
ilgisiyle karşılaştı.

Daha sonrasında Sezai Restoran’ı ar-
dından Günay Restoranı ziyaret eden 

Ludwig’in bir sonraki durağı Kent Res-
toran oldu. Burada Viyana’da faaliyet 
gösteren Türk iş adamlarıyla kahvaltıda 
bir araya gelen Ludwig, geçtiğimiz gün-
lerde gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretine 
ilişkin değerlendirmede bulundu.

DÖNER OCAĞININ BAŞINA 
GEÇTI
Chef ’s Bistro ziyaret eden Ludwig’in son 
durağı ise Ferhat Döner oldu. Burada 
döner ocağının başına geçen Ludwig’in 
döner kesmesi ise çevredeki halk tarafın-
dan ilgiyle karşılandı.

Ludwig, esnafları
ziyaret etti

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, 10. Bölgede hizmet veren Türk 
esnafları ziyaret etti.

Koronavirüs 
vakalarında artış

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip 
Avusturya’da Kovid-19 vaka sayı-
larında ciddi oranda artış yaşandı.

Ülkede, vaka sayılarındaki dü-
şüş ve hastanelerdeki yoğunluğun 
azalması nedeniyle mayıstan iti-
baren neredeyse tüm Kovid-19 
önlemleri kaldırılmıştı. Ancak son 
zamanlarda, vaka sayıları yeniden 
tırmanışa geçti.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı veri-
lere göre, son 24 saatte 9 bin 831 
yeni vaka görülürken, toplam vaka 
sayısı 4 milyon 475 bin 146’ya yük-
seldi. Salgından hayatını kaybe-
denlerin sayısı ise 7 artarak 18 bin 
805’e çıktı.

- "GÜNLÜK 70 BIN VAKA"

Bu arada, salgınla mücadele kapsa-
mında kurulan kriz koordinasyon 
merkezinin son gelişmelere yöne-
lik hazırladığı yeni raporunda gün-
lük vaka sayılarının 70 bine ulaşa-
cağı ileri sürüldü.

Ülkede yoğun bakım hasta sayısı 
ve hastanelerdeki doluluk oranın-
da ciddi bir artış yaşanmadı.

       - SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
IZIN YASAĞINA KARŞI

Öte yandan, sayılardaki artış nede-
niyle hastanelerde yeniden yoğun-
luk yaşanabileceği uyarısında bu-
lunan Avusturya Doktorlar Odası 
da bakanlığı gerekli düzenlemeleri 
yapmaya davet etti.

Doktorlar Odası, yoğunluk nede-
niyle doktorlara yönelik olası bir 
izin yasağını kabul etmeyecekleri-
ne, halihazırda sağlık çalışanları-
nın son yıllardaki yoğun çalışma-
ları nedeniyle tükenme notasına 
geldiklerine dikkat çekti. ©
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Enflasyona karşı vatandaşa 
destek paketi açıklandı

Hükümet enflasyonla mücade kapsamında hazırladığı yardım paketini açıkladı. Yardım 
paketi içeriğini sizler için derledik. 

 1,7 milyon Avusturyalı maddi 
sıkıntı içinde yaşıyor 

YATIRIM
İÇİN
DOĞRU
ADRES:
ANTEMLAK

Antalya’da yatırım mı yapmak istiyorsunuz?
ya da ev mi satın almak istiyorsunuz?ANTEMLAK BİZE ULAŞIN:

ANTALYA’DA
YATIRIMA UYGUN
ARSA, TARLA ve 
DAİRELER...

Türkiye: +90 553 108 36 01

Avusturya: +43 660 21 21 453
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Ülkede önü alınamayan enflasyon 
ve artan fiyatlar vatandaşın alım 
gücünü ciddi oranda etkilerken, 

bu gidişi az da olsa hafifletmeyi hedef-
leyen hükümet, doğrudan ya da dolay-
lı finansal yardımları içeren pahalılıkla 
mücadele yardım paketini kamuoyuyla 
paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla 
hızlı bir şekilde artışa geçen fiyatlar kar-
şısında çaresiz kalan hükümet, 1976'dan 
buya en yüksek enflasyon seviyesine ula-
şılan ülkede vatandaşa az da olsa nefes 
alma umuduyla söz konusu paketi yü-
rürlüğe soktu.

Haberin devamında detaylarını akta-
racağımız paketin ciddi anlamda dertle-
re merhem olmayacağı görüşünde olan 
uzmanlar, özellikle eylülle beraber bu 
durumun daha da kötüye gideceği ve çok 
daha ciddi bir krizin kapıda olduğu uya-
rısında bulunuyor.  

-180 AVRO EK ÇOCUK YARDIMI
Buna göre, her aile Ağustos'ta çocuk ba-
şına 180 avro para yardımı alacak. Söz 
konusu yardım aile yardımı kapsamında 
(çocuk parası) vatandaşa verilecek. Bu-
nunla beraber çocuk yardımı olarak da 
bilinen aile yardımı yıl sonunda enflas-
yonla uyumlu olarak yükseltilecek.

Hükümet işsizler ve sosyal yardımla 
geçinenlere yönelik verilen aylık ödeme-
lerin enflasyona göre düzenlenmeyeceği-
ni ancak bu statüde olan kişilere bir ke-
reliğe mahsus eylülde 300 avro ek ödeme 
yapılacağını duyurdu.

-ARTAN ENERJI FIYATLARINA 
KARŞI HER EVE 500 AVRO
Hükümet enerji alanında da vatandaşla-
ra ekim ayı için yaklaşık 500 avro ek des-
tekte bulunacak.  Bununla beraber Viya-
na'da ikameti bulunan ve yıllık geliri 40 

bin avroyu aşmayan kişilere de Viyana 
Belediyesi bir kereliğe mahsus 200 avro 
yardımda bulunacak.

- KALTEN PROGRESSION 
KALDIRILDI
Pahalılık karşısında hükümetin hayata 
geçireceği diğer hususlar ise şu şekilde 
sıralandı. Avusturya'da kalten Progressi-
on olarak adlandırılan bir tür gelir vergisi 
iktidar tarafından yürürlükten kaldırıldı. 
Böylelikle yıllık kazancı yüksek olan ça-
lışanlar yüksek oranda vergi vermekten 
kurtulacak.

- FAMILIENBONUS 2000 
AVROYA YÜKSELTILDI
Ayrıca Familienbonus adı verilen ve yılda 
bir kereye mahsus 18 yaş altı çocuklara 1 
500, 18 yaş üstü çocuklara ise 500 avro 
olan finansal destek, bu yıl 2000 avroya 
yükseltilecek.  

Söz konusu yardım her ne kadar 2000 
avro olarak ifadelendirilsede, ödemeler 
ebeveynlerin aylık gelirlerine göre hesap-
lanıp ona göre düzenleniyor. 

-2023'DEN ITIBAREN 
BILINEN BÜTÜN YARDIMLAR 
ENFLASYONA ENDEKSLENIYOR
Bu arada paket kapsamında 2023'den iti-
baren, Familienbeihilfe, Kinder-
betreuungsgeld, Krankengeld gibi sık-
lıkla başvurular yardımlarda enflasyona 
endeksli olarak artırılacak.

- ORTA SINIF TEHLIKEDE
Avusturya'da Haziran ayında enflasyonun 
yüzde 8,2 oranına yükseldiğini açıklayan 
Avusturya İstatistik kurumu, bu veriyle 
son 40 yıllık rekoru da açıklamış oldu.

Enerjiden gıdaya sosyal hayatın birçok 
alanında etkili olan zamlar vatandaşın be-
lini bükerken, günlük hayatını geçindir-
mekte sorun yaşamayan orta sınıfta yavaş 
yavaş ortadan kalkıyor.

Yükselen fiyatlar karşısında lüks olarak 
adlandırılmayacak ihtiyaçlarını dahi sınır-
lamaya başlayan aileler, savaş ve pandemi 
öncesi yaşam standartlarına erişebilmek 
için ya ek iş ya da bir aileden birden fazla 
kişinin çalışmasıyla hayatta kalmaya çalışı-
yor.

İki yılı aşkındır süren Co-
vid-19 salgını ekonomik 
anlamda istikrarsızlığa yol 

açarken, devamında gelen Rus-
ya-Ukrayna savaşı olumsuz et-
kilerini göstermeye devam edi-
yor. 

Avusturya’da Covid-19 salgı-
nı ve devamındaki Rusya-Uk-
rayna savaşı enflasyon oran-
larında ciddi yükselişe neden 
olurken, dar gelirli insanları 
daha fazla etkiliyor. Özellikle 
gençler, emekliler ve aileler bir-
çok temel ihtiyacı karşılamakta 
zorluk çekiyor.

- GÜNLÜK IHTIYAÇLARIN 
MALIYETLERI KESKIN 
BIR ŞEKILDE ARTTI
Yapılan bir ankette temel ihti-
yaçları finanse etmek için mü-
cadele eden insanların oranı, 
2021 boyunca ve kriz öncesi 
seviyelere kıyasla keskin bir şe-
kilde artış gösterdi. 

Avusturya’da 1,7 milyon in-
sanın şu anda 1.300 avroluk 
beklenmedik harcamaları kar-
şılayamadığı kaydedilirken, 
383.000 kişi ise evini ısıtmak 
için yeterli mali kaynağa sahip 
değil.

770.000'den fazla insan sine-
maya gitmek gibi küçük akti-

viteleri bile gerçekleştiremiyor. 
476.000 kişi maddi nedenlerle 
yeterince beslenemiyor.

- KONUT MALIYETI 
CIDDI ENDIŞE KAYNAĞI
Ankete katılanlar konut ma-
liyetleri için ödeme güçlüğün-
den der yakınıyor. Yapılan an-
ket, konut maliyetlerinin şu 
anda 820 bin kişi için ağır bir 
mali yük olduğunu gösteriyor. 
860.000 kişi (yüzde 13,8) önü-
müzdeki üç ay içinde konut 
masraflarını ödemekte zorluk 
çekmeyi bekliyor. 2021'in son 
çeyreğinde bu rakam 750 bin 
(yüzde 12) düzeyindeydi.

Avusturya'da 
yapılan bir 

ankette, 
yaklaşık 

1.7 milyon 
insanın 

ciddi maddi 
sıkıntılar 

yaşadığını 
ortaya koydu.

HABERJOURNAL 17CHRONIK
Juli 2022 Juli 2022

HABERJOURNAL HABERJOURNAL16 17



kurumsal
kimliğinizi

önemsiyoruz

Viyana'daki Sosyal Medya Ajansınız...

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

hiz
met
leri
miz

office@avenpi.at  |  www.avenpi.at (yenileniyor)  |  facebook.com/avenpi  |  instagram.com/avenpi.at

Bezahlte Anzeige

BEZAHLTE ANZEIGE

BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN...
HABERJOURNAL

Srebrenitsa, Avusturya'da  
soykırım olarak anılacak

Avusturya Ulusal Meclisinde yapılan oturumda Srebrenitsa soykırımının anılmasına ilişkin 
önerge oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste sandalyesi bulunan 4 
parti, 1995’de Bosna Her-
sek’in Srebrenitsa kenti ve 

çevresinde 8 binden fazla sivilin katle-
dilmesinin soykırım olarak anılması için 
önerge hazırladı.

       -"11 TEMMUZ SREBRENITSA 
SOYKIRIM GÜNÜ"
Aşırı sağcılar dahil parlamentoda temsil 
edilen tüm partilerin oylarıyla önerge 
kabul edildi. Kabul edilen önerge doğ-
rultusunda her yıl "11 Temmuz Srebre-
nitsa Soykırım Günü" olarak kabul edi-
lecek ve mecliste anma yapılacak.

Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Millet-
vekili Herald Troch, mecliste alınan ka-
rarı memnuniyetle karşıladıklarını belir-
terek, bir kez daha Srebrenitsa’da işlenen 
soykırımı kınadı.

Yeşiller Partisinden Ewa Ernst-Dzie-
dzic de Avusturya meclisinde, 8 binden 
fazla erkek ve gencin katledildiği soykırı-
mın görüşülüp kabul edilmesinin önemli 
bir gelişme olduğunun altını çizdi.

- "BAŞKA ÜLKE 
MECLISLERINDE DE BENZER 
ADIMLAR ATILMALI"
Ayni partiden Bedrana Ribo da Avus-
turya’da alınan bu kararın başka ülke 
meclislerinde de alınması temennisinde 
bulunarak, savaş suçu işleyenlerin bir 
gün yaptıklarından ötürü adalete hesap 
vereceklerini unutmamaları gerektiğini 
söyledi.

Önerge, Avusturya’daki Bosna Her-
seklilerin çatı kuruluşu Consilium Bos-
niacum tarafından yaklaşık iki yıldır yü-
rütülen çok yönlü çalışma ve çok sayıda 
milletvekiliyle yapılan görüşmeler sonu-
cunda meclise taşındı.       

- SREBRENITSA'DA NE OLDU?
Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te 
Ratko Mladic komutasındaki Sırp bir-
liklerince işgal edilmesinin ardından 
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki 
Hollandalı askerlere sığınan sivil Boş-
naklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerle-
rin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına 
izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boş-
nak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve 
depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, 
toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak 
için başlatılan çalışmalarda, toplu me-
zarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, 
kimlik tespitinin ardından her yıl 11 
Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 
düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 
soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.
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Kültür ve sanat şeh-
ri olma özelliğini 
taşıyan başkent Vi-

yana’da yaz aylarında sanat-
severlerin ilgi odağı olmaya 
devam ediyor.

Uzun yıllardır Viyana 
Belediyesi tarafından Rat-
hausplatz’ta düzenlenen Vi-
yana Film Festivali, bu yıl 2 
Temmuz – 4 Eylül tarihleri 
arasında sanatseverleri bek-
liyor.

Bugüne kadar binlerce kişi 
bu etkinlikten faydalandı. 
Her ne kadar teknoloji ge-
lişmiş olsa da yaz aylarında 
havaların kararmasıyla bir-

likte başlayan film gösterile-
rini halen binlerce kişi ilgiyle 
takip ediyor. Sanatseverler, 
sinemaya uyarlanmış birçok 
eseri burada ücretsiz izliyor.

Herkese açık olan bu et-
kinlikte bir araya gelen sa-
natseverler, dev bir ekranın 
önünde buluşuyor. Açık 
havada bulunan bu sine-
ma keyfi için özel yerler de 
ayarlandı. Birçok kişinin 
aynı anda sinema izleyebil-
diği alanın arka tarafında 
ise Dünya Mutfakları sahası 
bulunuyor. Birçok ülkenin 
kendine has yemeğini bura-
da tadabilirsiniz. Açık hava-

da bulunan bu alan için özel 
oturma ve dinlenme alanları 
da ayarlandı. Opera, ope-
ret, klasik müzik konserleri, 
bale gösterilerinin yanında 
çağdaş dans, pop ve caz kon-
serlerinin keyfini çıkarabi-
lirsiniz. Üstelik hiçbir ücret 
ödemeden gösterileri izleye-
bilirsiniz.

Aynı zamanda kültür se-
verler, şehrin en iyi gastro-
nomi işletmelerinin hazırla-
dığı Dünya Mutfaklarından 
tadıyorlar. Uygun fiyata sa-
tışa çıkarılan yemekleri ara-
sında tadabilirsiniz.

Viyana Rathausplatz Film
Festivali Başladı

Viyana’nın geleneksel etkinliklerinden olan Rathausplatz Film Festivali başladı.

Program listesine 
www.filmfestival-

rathausplatz.at/programm 
web adresinden 

ulaşabilirsiniz. 
Festival programı hakkında 

daha fazla bilgi için:

ocuk doktoru Dr. Sevinç 
Yıldırım, Viyana’nın 
10. Bölgesinde Alfred-

Adler-Strasse 1/5 adresindeki 
modern tesislerde kapsamlı bir 
sağlık hizmetine başladı.

10 farklı dilde hizmet veren 
bir ekibe sahip olan doktor Yıl-
dırım, genel pediatrik bakımın 
yanı sıra çeşitli özel poliklinik-
ler ve sağlık sigortası avantajla-
rıyla bir dizi ek teklif hizmeti 
sunuyor.

Küçük büyük hastalara hiz-
met verecek olan sağlık merke-
zinde, genç ve yaşlılar tek çatı 
altında sağlık hizmeti alabile-
cek.

Birinci basamak bakım 
Sonnwendviertel - tek çatı al-
tında birçok kişiye yardım eli 
uzatılırken

PVE (birincil bakım ünitesi) 
Sonnwendviertel, sağlık sigor-
tası olan hastalar için pratisyen 
hekim ve psikososyal hizmet 
sunuluyor. Pratisyen hekim-
ler Martin Cichocki, Maria          
Gomez Pellin ve Sebastian 
Huter, hastalarına aile hekimi 
olarak sağlık hizmeti veriyor.

Sağlık ve hemşirelik, psiko-
terapi, fizyoterapi, diyetetik, 
sosyal hizmet ve ebe alanların-
dan uzman bir ekip kapsamlı 
teklifi tamamlıyor.

Uzun çalışma saatleriyle 
(Pzt / Sal / Per / Cum 08:00 
- 19:00, Çar 07:00 - 17:00) ile 
kolaylık sağlanıyor.

Doktorların yaptığı ortak 

basın açıklamasında, “Tüm yaş 
grupları için bu kadar geniş bir 
tıbbi bakım ve sağlığı geliştir-
me yelpazesi sunabildiğimiz 
için mutluyuz. Bunun özellik-
le modern bir sağlık sistemi 
açısından önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Hastaları bulun-
dukları yerden alıyoruz, diğer 
meslek gruplarıyla yakın çalışı-
yoruz ve böylece doğru tedavi 
seçeneklerinin hızlı bir şekilde 
bulunmasını sağlıyoruz.” ifade-
lerine yer verildi.

PEDIATRIK GRUP 
UYGULAMASI – FIRSAT 
EŞITLIĞI ÇOCUKLARIN 
SAĞLIĞI ILE BAŞLAR
Özellikle Favoriten bölgesinde 
çocuk doktoru sıkıntısı oldu-
ğunu vurgulayan Üniv. Prof. 
doktor Siegfried Merin, “Du-
rumu önemli ölçüde iyileştir-
meye yardımcı olmamız bizim 
için özellikle önemliydi. Tıbbi 
bakım herkes için kolayca eri-
şilebilir olmalıdır ve özellikle 

yaşamın ilk yıllarında bir ço-
cuğun daha da gelişmesi için 
büyük önem taşır.” şeklinde 
konuştu.

Doktor Sevinç Yıldırım ise, 
"Pediatri daha karmaşık, di-
siplinler arası ve ayakta tedavi 
görmeye başladı ve iyi bir pe-
diatri sunmak için tüm ekibin 
ve birçok kişinin ve paydaşın 
desteğinin gerekli olduğu ke-
sin. Bir çocuk doktoru olarak, 
bu yeni durumla başa çıkma-
nın tek doğru yolunun işbirliği 
olduğunu tüm kalbimle bili-
yorum. CAPE 10'u büyük bir 
ilgiyle takip ettim çünkü bu 
sosyal projenin günümüzün 
zorluklarına doğru cevap oldu-
ğunu düşünüyorum. CAPE 10 
ailesinin bir parçası olduğum 
için çok mutluyum” ifadelerini 
kullandı.

CAPE 10 NEDIR?
CAPE 10, bir sağlık ve sosyal 
merkezden daha fazlasıdır. 
2020'de tamamlanan Viya-

na'daki Sonnwendviertel'deki 
binada sanat, kültür ve genç, 
yenilikçi start-up'lar yer bulu-
yor.

Herkes CAPE 10'un bir par-
çası olabilir. Herkes için bir 
karşılaşma ve umut yeri olarak 
CAPE 10, eşit fırsatları ve katı-
lımı teşvik ediyor.

Buna ek olarak, CAPE 10 
Vakfı, özellikle çocuklar ve 
gençler olmak üzere sağlık so-
runları nedeniyle maddi sınır-
larına ulaşan kişilere yönelik 
tedavi ve tıbbi yardımların fi-
nansmanı için kullanılan “Has-
talık ve fakirliğe hayır” girişimi 
ile acil yardım fonu başlattı.

Öte yandan “MAX & LARA" 
ve bir eğitim akademisi, aksi 
takdirde eğitim, spor ve boş 
zaman alanlarına erişimi olma-
yacak olan çocuklar ve gençler 
için bir destek projesidir.

Açılışa Viyana Büyükelçisi 
Ozan Ceyhun’un yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı.

Viyana’nın 10. Bölgesinde Pediatrik grup muayenehanesi hizmete açıldı.

Dr. Sevinç Yıldırım, 10. Bölgede
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MU L AB C A

UNTERHALTUNGKULTUR

Uygun,
elverişli

Kulak üs
eşyası

Sav

Beğenme,
şaşma an-

latan bir söz

Zamanından
önce doğan

yavru

Limited
(Kısaca)

Tanrı

İnme, felç

Kadın

Üstü
olmayan

Okşama
işi

Mevsim

Ara sıra

Çile
doldurmuş

derviş

Ziyade

Ekmek vb.
üzerindeki
yeşil renkli

mantar

Soy

1930'lu
yıllarda

ortaya çıkan
caz akımı

İplik

Eti, yağı
çok olan,

tavlı

Kırık

Madun

Hayvanların
ayağına

nal çakan

Hastalıktan
yeni

kurtulmuş

Orta Çağ
mimarlık
üslûbu

Çalışma
odası

Başarı

Gönlünü
kazanmaya

çalışma

Avusturya-
Macaristanlı

roman, oyun,
biyografi
yazarı

(Fotoğraf)

Fantastik,
ütopik

"Mister ..."
(Çizgi

karakter)

Rutenyum
(Simge)

Torpil

Hititçe "Ev"
anlamında
bir sözcük

Ardiye

Sinsi ve
hain

Tahmin,
kıyas

Bir besin
maddesi

Bir vilayet

Şube
(Kısaca)

Verme,
ödeme

Seyahat

Litre
(Kısaca)

Başka
kimse,

başkası

Kurallara
bağlı resim
ve heykel
çalışması

yapan

Azerbaycan
Türkü

Var karşıtı

Kırmızı

Edirne'de
bir ilçe

Düzen, hile,
entrika

Asya'da
bir ülke

Patenti
olan

Astarlık
kumaş

Üç köşeli,
telli çalgı

Eğik olarak
kesilmiş
kenar

Ünsüz

Hint
bademi

Fellah

Soba
yapmaya

elverişli olan

Bağlayan
şey, bağ Bucak

Daha ileri bir
zamanda,

müteakiben

"... demeden
leblebiyi

anlamak"
(Deyim)

Bildik,
tanıdık

Fotoğraftaki
Avusturya-
Macaristan
imparatoru

(1848-1916)

Gerçekten Amma,
lakin

İşler,
işlemler

Yumuşak
tüylü bir tür
maymun

Güzel

Cila yapan,
eşyaya cila

vuran

Karayipler'de
bir ülke

Bir tür
müzik

Ham
maddeyi

işleyip mal
üretme

Yönler,
taraflar

Soyluluk

Beden ısısıyla
vücuda
yapışan

eczalı parça

Bir Fikir İşçisi: Cemil Meriç

1. Bu Ülke: Meriç’in “aynı kaynaktan fış-
kırdılar” dediği eserler dizisinin önemli 
bir halkası. Bir çağın, bir ülkenin vicda-
nı olmak isteği Meriç’in bütün çabasına 
her zaman yön vermiştir: “Bu sayfalarda 
hayatımın bütünü, yani bütün sevgile-
rim, bütün kinlerim, bütün tecrübelerim 
var. Bana öyle geliyor ki, hayat denen 
mülakata bu kitabı yazmak için geldim; 
etimin eti, kemiğimin kemiği.” Bu Ülke, 
Meriç’in sürekli etrafında dolandığı 
Doğu-Batı sorunu yanında, sol-sağ ku-
tuplaşmasına ve kalıplaşmasına ilişkin 
önemli tesbit ve aforizmalarını da içeri-
yor. 

2. Umrandan Uygarlığa: Cemil Me-
riç’in, 21. yüzyıla taşacağı anlaşılan 
“batılılaşma-çağdaşlaşma-uygarlık” tar-
tışmalarına çok yıllar öncesinden katkı 
sağlayan, ufuk açan denemeleri, maka-
leleri... “İki yol var insanlık için:Kendi 
kendini imha veya gerçekten insanlaş-
mak. İnsanlık tek merkeze yönelen bir 
tür; öteki türler gibi dağılıcı değil. Bu 
biricik düşünen türün sonu, çözülüş ola-
maz. Mekan ve zamanı aşacak insan."

3. Mağaradakiler Aydın mı dersiniz, 
entelektüel mi dersiniz? İki kavrama 
farklı anlamlar mı yüklersiniz? Aydın-
lardan/ entelektüellerden çok şeyler mi 
beklersiniz, hiçbir şey beklemez misi-
niz?.. Öyle ya da böyle, kültürle derin-
lemesine alışveriş kaygınız varsa, zaman 
eksenine düşünce mesaisi düşürebiliyor-
sanız, bu kavramlar üzerine kafa yorar-
sınız, bu sorulara cevap ararsınız, ufuk 
ararsınız. Cemil Meriç’in “hakikatte içi 
de, dışı da bir” mağarayı anlattığı kitap, 
Mağaradakiler, bir “geniş ufuk” kitabı.

4. Kültürden İrfana:  Kültürden İrfana 
ile on iki ciltlik Cemil Meriç külliyatı 
tamamlanıyor. Mefhumlar ve meseleler 
konusunda düşüncenin en ücra köşele-
rini yoklayan, yalınkat bir bilgi yerine 
kapsamlı, incelikli bir bilginin peşine 
düşen Cemil Meriç, Kültürden İrfana’da 
okurunu önyargıların köleliği yerine dü-
şüncenin yoldaşlığına çağırıyor. 

“Kültür, Batı’nın düşünce sefaletini bel-
geleyen kelimelerden biri: kaypak, ka-
ranlık, samimiyetsiz. Tarımdan idmana, 
balıkçılıktan medeniyete kadar akla ge-

len ve gelmeyen düzinelerce mânâ. Keli-
me değil, bukalemun. İrfan, düşüncenin 
bütün kutuplarını kucaklayan bir keli-
me. İrfan kendini tanımakla başlar. Ken-
dini tanımak, önyargıların köleliğinden 
kurtulmaktır, önyargıların ve yalanların. 
Kültür, irfana göre, katı, fakir ve tek bu-
utlu. İrfan, insanı insan yapan vasıfların 
bütünü. Batı, kültürün vatanıdır. Doğu, 
irfanın.”

5. Kırk Ambar:  Kırk Ambar “bütün 
eserleri”ni yayımladığımız Cemil Me-
riç’in dokuzuncu ve -belki de- en önemli 
kitabı. Adeta bir “mefhumlar kamusu”, 
“dağınık ve derbeder bir ansiklopedi”. 
Meriç'e göre, “kurmak istediği abidenin 
birkaç sütunuyla birkaç odası”. “Bütün 
eserleri” yayına hazırlayan Mahmut Ali 
Meriç, bu “abide”yi önemine binaen iki 
ayrı cilt halinde yeniden düzenledi. Kırk 
Ambar’ın ilk cildinin başlığı “Rümuz-ül 
Edeb”. Bu cilt, dünya edebiyatından yola 
çıkarak klasiğe, hümanizmden edebiyat 
sosyolojisine, romanın romanından ede-
biyat tarihinin tarihine uzanıyor. Cemil 
Meriç, bu uzun edebî yolculukta okuru 
düşünmeye davet ediyor. 

CEMİL MERİÇ'ten 
5 Kitap Tavsiyesi

"Okumak, iki ruh arasında âşıkane bir mülakattır."
Cemil Meriç

CEMIL MERIÇ, 1916’da 
Hatay’da doğdu. Ailesi Balkan 
Savaşı sırasında Yunanistan’dan 
göçmüştü. Fransız idaresindeki 
Hatay’da Fransız eğitim sistemi 
uygulayan Antakya Sultanisi’nde 
okudu. Tercüme bürosunda 
çalıştı, ilkokul öğretmenliği 
ve nahiye müdürlüğü yaptı. 
1940’ta İstanbul Üniversitesi’ne 
girip Fransız Dili ve Edebiyatı 
öğrenimi gördü. Mükemmel 
düzeyde Fransızca okuyup 
yazan Meriç, İngilizce’yi anlıyor, 
Arapça’yı, kendi ifadesiyle, 
“söküyor”du. Elazığ’da (1942-
45) ve İstanbul’da (1952-54) 
Fransızca öğretmenliği yaptı. 
1941’den başlayarak İnsan, 

Yücel, Gün, Ayın Bibliyografyası 
dergilerinde yazmaya başladı. 
İstanbul Üniversitesi’nde 
okutmanlık yaptı (1946-63), 
Sosyoloji Bölümü’nde ders verdi 
(1963-74). 1955’te, gözlerindeki 
miyopinin artması sonucu 
görmez oldu, ama olağanüstü 
çalışma ve üretme temposu 
düşmedi. Çeşitli dergilerde 
yazıları yayımlandı. Hisar 
dergisinde “Fildişi Kuleden” 
başlığıyla sürekli denemeler 
yazdı. 1974’te emekli oldu ve 
yılların birikimini art arda 
kitaplaştırmaya girişti. l984’te, 
önce beyin kanaması, ardından 
felç geçirdi, 13 Haziran 1987’de 
vefat etti.
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Bezahlte Anzeige

sommer.wien.gv.at

Das geht auch für dich!
Ob Abkühlen im Freibad oder Sporteln an der Donau – Layla und Samer machen’s vor. 

In Wien kannst du dich auch mit vielen kostenlosen Angeboten erfrischen und fit halten:
• Naturbadeplätze
• Cooling Spots
• Motorikparks

Entdecke die vielfältigen Bade- und Sportangebote und genieße deinen Sommer!

#sogehtsommer


