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Yasa dışı göçe karşı iş 
birliği artırılacak » S. 4

AVUSTURYA, Macaristan ve 
Sırbistan, yasa dışı göçle mücadele 
kapsamında iş birliğini artırma kararı 
aldı.
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Cumhurbaşkanı Van 
der Bellen'den önemli 
açıklamalar
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Sandık Başına Gidiyor...Sandık Başına Gidiyor...
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açıldı » S. 10 - 11

HAVA sıcaklığı azaldı, okullar açıldı, 
viral enfeksiyonlar sebebiyle görülen 
hastalıklar arttı. Uzman önerilerini 
sizler için derledik.

ANALİZ » S. 6-7

Avrupa'da esmeye başlayan 
"aşırı sağ rüzgarı" Avusturya'yı 
nasıl etkileyecek?

ENERJI KRIZI HALKI TEDIRGIN EDIYOR    S. 12
Yükselen enflasyon, elektrik fiyatlarındaki artış ve 
Rusya'nın doğalgaz arzını durdurması odun sobasına 
rağbeti artırdı.

"SAVAŞ UZUN SÜRECEK"    S. 5
Dışişleri Bakanı Schallenberg, Putin'in açıklamalarının 
Ukrayna’daki savaşın derinleşmesini sağlayacağını, bu 
nedenle "savaşın uzun süreceğini" söyledi.

ANALİZ HABER » S. 2-3

Zeilinger, Nobel Fizik 
Ödülü aldı » S. 14

AVUSTURYALI kuantum fizikçisi 
Anton Zeilinger, Nobel Fizik Ödülü'ne 
layık görülen üç isimden birisi oldu. 
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Avusturya’da 9 Ekim 
Pazar günü cumhur-
başkanlığı seçimi dü-

zenlenecek. Son yapılan ka-
muoyu yoklamalarına göre 7 
adayın yarışacağı seçimin bü-
yük olasılıkla kazananı mev-
cut Cumhurbaşkanı Alexan-
der Van der Bellen olacak.

Yaklaşık 9 milyonluk nüfu-
sa sahip Avusturya’da 6 milyon 
400 bine yakın seçmen Pazar 
17:00’ye kadar          Hofburg’a 
kimin gidip gitmeyeceğine ka-
rar verecek.

Seçim merkezleri başta ol-
mak üzere mektup oy yönte-
mi ya da yatalak seçmenlere 
yönelik eve gelinerek oy kul-
lanma olanağı sunulması gibi 
imkanlar ışığında Avusturya-
lılar vatandaşlık görevlerini 

yerine getirebilecekler.
Avusturya’da cumhurbaş-

kanlığı seçimlerinde aday 
olunabilmesi için adaylığa 
namzet kişinin 36 yaşının 
üzerinde olması, 6 ayın üstün-
de hüküm giymemiş olması, 
Avusturya vatandaşı olması 
ve en az 6 bin destek imzaya 
sahip olması gerekiyor.

Adayların yarışa girmeden 
önce seçime katılma harcı 
olarak 3 bin 600 avro ödeme-
leri gereken seçime, mevcut 
Cumhurbaşkanı Alexander 
Van der Bellen, aşırı sağcı Öz-
gürlük Partisi (FPÖ) adına 
hukukçu Walter Rosenkranz, 
bir başka aşırı sağcı eski FPÖ 
milletvekili halihazırda te-
levizyon yorumcusu Gerald 
Grosz, adaylar arasındaki en 
renkli isim Bira Partisi Başka-
nı, müzisyen ve doktor Domi-
nik Wlazly, Kovid-19 salgını 
sonrasında ortaya çıkan Ko-
vid-19 önlemleri karşıtı MFG 
oluşumunun başı Michael 
Brunner, GEA/Waldviertler 
ayakkabı ve tekstil firmasının 

sahibi Heinrich Staudinger, 
eski Kronen Zeitung yazarı 
ve bir ara yolu FPÖ ile ke-
sişmiş bir başka sağcı Tassilo 
Wallentin adaylar arasında 
yer alıyor.

-Van der Bellen açık ara 
önde
Kamuoyu yoklamalarına göre 
mevcut Cumhurbaşkanı Van 
der Bellen, yüzde 58’e yakın 
bir oy oranıyla ilk turda seçi-
min kazananı olması bekleni-
yor. Bununla beraber aşırı sağ-
cı partinin adayı Rosenkranz 
ise yüzde 11-16 aralığında bir 
oy alması öngörülürken, Ko-
vid karşıtlığı, hayat pahalılığı-
na yönelik çıkışlarıyla Strache 
ve İbiza skandalını unuttur-
maya çalışan FPÖ’nün yüzde 
20’lerde seyreden oy oranının 
ciddi oranda altında kaldığı 
görülüyor.

Van der Bellen, dolaylı 
ya da doğrudan SPÖ, ÖVP, 
NEOS ve Yeşiller tarafından 
desteklenirken, FPÖ’ye oy 
vermek istemeyen ama Bel-

len’le de yıldızları barışmayan 
ÖVP seçmeninin diğer sağcı 
adaylara teveccüh göstereceği 
tahmin ediliyor.

Tabi ki “top yuvarlak ve 
maç 90 dakika” prensibiyle 
hareket ederek, maç bitme-
den kazananı açıklamak gibi 
bir gaflete düşmek istemesek 
de görünen köy pek kılavuz 
istemiyor. Anketlerin ışığında 
seçimin ikinci tura kalmaya-
cağı anlaşılıyor.

-Adaylar ve vaatleri
“Yaptıklarım yapacaklarımın 
garantisidir” modunda seçime 
giren Van der Bellen, ülkede 
sembolik bir konuma sahip 
ve gücü sınırlı olan cumhur-
başkanlığı görevi süresince, 6 
başbakan ve 5 iktidar değişik-
liğine şahit olmuş, skandallar, 
yolsuzluk suçlamaları, güven 
oylaması, geçici teknokrat 
hükümetler ve gölge başba-
kanlarla geçen fırtınalı bir sü-
reçte belirleyici ve soğuk kanlı 
yaklaşımıyla dikkat çeken bir 
isim oldu.

Yaklaşık 9 
milyonluk 
nüfusa sahip 
Avusturya’da 6 
milyon 400 bine 
yakın seçmen 
9 Ekim Pazar 
günü, yeni 
cumhurbaşkanını 
belirlemek üzere 
sandık başına 
gidecek.

Avusturya Sandık Başına Gidiyor

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, beraberindeki Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig ve Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur 
ile toptancı halindeki esnafları ziyaret etti. © haberjournal

Walter Rosenkranz, aşırı sağ-
cı söyleme ek olarak, Rusya’ya 
yönelik yaptırımları reddeden 
FPÖ’lü aday Avusturya’nın 
tarafsızlığına dikkat çekerek, 
Kovid-19 önlemlerinin de 
sonlandırılmasını istiyor.

1930’lar da Avusturya’nın 
hukuk sistemine katkıda bu-
lunduğu gerekçesiyle övücü 
ifadeler kullandığı bir hukuk-
çunun daha sonra Nazi döne-
minde çok sayıda Yahudi’nin 
katledilmesinden sorumlu tu-
tularak idamla yargılanmış bir 
Nazi çıkması, Rosenkranz’ın 
seçim öncesi başını ağrıtan 
başlıca konular arasında yer 
alıyor. 

Eski FPÖ’lü Gerald Grosz 
da “çarşı her şeye karşı” sloga-
nıyla seçimlere giriyor.

Avusturya’nın AB’den çık-
ması gerektiğini savunan 
Grosz, Rusya’ya yönelik yap-
tırımların sonlandırılmasını 
savunuyor. Cumhurbaşkanı 
olması durumunda ÖVP-Ye-
şiller iktidarını sonlandırıp 
hemen seçimlere gidileceğini 
belirten Grosz, Kovid-19 ön-
lemlerine de karşı.

Team Stronach’ın destek-
lediği bir başka sağcı Tassilo 
Wallentin de Rusya’ya yönelik 
yaptırımlara mesafeli olurken, 
cumhurbaşkanı olması duru-
munda mevcut iktidarı hemen 
sonlandırmayı düşünmediğini 
şu anki başbakana ülkedeki 
sorunları gidermesi için bir 
süre vereceğini, eğer istenilen 
adımların atılamaması duru-
munda bu yola başvuracağını 
kaydediyor.

Kovid sürecinde ortaya çı-
kan Michael Brunner de yu-
karıdaki isimlerle benzerlikler 
gösteriyor. ORF’nin bazı si-
yasiler için lobicilik yaptığını 
ileri süren Brunner, Rusya’ya 
yönelik yaptırımlara karşı ol-
duğunu belirterek, anne ve 
babalığın bir iş olarak kabul 
edilmesi gerektiğini savunu-
yor.

- Sağcılar, Hofer 
etkisinden 
kurtulamamış anlaşılan
Yukarıdaki 4 birbirine yakın 
aşırı sağ ya da sağ fraksiyon-
dan gelme bu isimleri aday 
olmaya cesaretlendiren en 
önemli motivasyon, büyük 
ihtimalle 2016 seçimlerinde 
FPÖ’den Norbert Hofer’in 
Van der Bellen’le seçimi başa 
baş götürmesi gösterilebilir.

Ülkenin yurt içinde ve dı-
şında belirli kesimler tarafın-
dan çok iyi bilinen en prestijli 

markalarından birinin sahibi 
Heinrich Staudinger de ters 
psikoloji yaparak seçmenlerin 
gönlünü çalmaya çalışıyor. Bir 
iş veren olarak, fakirliğe dik-
kati çeken Staudinger, küçük 
esnafın yaşadığı sorunlara 
işaret ederek, iklim değişik-
liği, doğanın korunması gibi 
hususların altını çiziyor.

Seçime girecek adaylar ara-
sında en renkli isim Marco 
Pogo takma adıyla da tanınan 
müzisyen, doktor ve Bira Par-
tisi Genel Başkanı Dominik 
Wlazly. Wlazly, yolsuzluk ve 
siyasi kokuşmuşlukla mü-
cadele edeceğini belirterek, 
sorun her ne olursa olsun 
çevreci politikaların ve he-
deflerin geçekleştirilmesini 
savunuyor. Rusya’yı saldır-
gan olarak tanımlayan Wlaz-
ly, daha insani bir sığınmacı 
sistemi oluşturulmasını talep 
ederken, Ukraynalı göçmen-
lerin yanında olduğunu ifade 
ediyor. 

Ülkede yapılan kamuo-
yu yoklamalarına göre mev-
cut Cumhurbaşkanı Van der 
Bellen, hiçbir ankette yüzde 

50’nin altına düşmüyor, bu 
da seçimi kimin kazanacağını 
açıkça ortaya koyuyor.

Yeşiller’den gelme bir isim 
olan Van der Bellen’in yolsuz-
luk soruşturması nedeniyle 
siyaseti bırakmak zorunda 
kalan eski Başbakan Sebas-
tian Kurz dahil yaklaşık 5 
yıldır iktidarda olan ÖVP ile 
arasının iyi olması ve büyük 
ihtimalle bir sonraki milletve-
kili seçimlerinde birinci parti 
olacak SPÖ ile ilişkilerini iyi 
tutması, Bellen’i ana akım 
siyasi partiler arasında ideal 
cumhurbaşkanı olarak görül-
mesini sağlıyor.

Göçmen ve yabancı yanlısı 
Van der Bellen, cumhurbaş-
kanlığı süresince Müslüman 
ve sığınmacılara yönelik ikti-
darın olumsuz tutumu karşı-
sında beklenilen tutumu ser-
gilemekten uzak bir görüntü 
sergiledi. 

Kesin olmamakla beraber, 
eldeki veriler doğrultusunda, 
78 yaşındaki siyasetçinin bir 
6 yıl daha Hofburg’daki gö-
revi sürdüreceği tahmin edi-
liyor.
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Yapılan kamuoyu 

yoklamalarına 

göre mevcut 

Cumhurbaşkanı Van 

der Bellen, hiçbir 

ankette yüzde 50’nin 

altına düşmüyor, 

bu da seçimi kimin 

kazanacağını açıkça 

ortaya koyuyor.
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Schallenberg:
"Savaş uzun sürecek"

Avusturya Dışişleri Ba-
kanı Alexander Schal-
lenberg, Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin’in son 
açıklamalarının Ukrayna’daki 
savaşın derinleşmesini sağla-
yacağını bu nedenle "savaşın 
uzun süreceğini" söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 
Genel Kurulu'na katılmak 
üzere ABD’nin New York 
kentinden bulunan Schallen-
berg, basına yaptığı açıkla-
mada, Putin’in "askeri kısmı 
seferberlik" ilanının Moskova 
yönetiminin müzakere masa-
sına oturmaya hazır olmadı-
ğını açıkça gösterdiğini dile 
getirdi.

Schallenberg, her iki tara-
fında görüşmelere yakın ol-
madığını belirterek, "(Ukray-
na’daki) savaş uzun sürecek." 
dedi.

- Putin'den psikolojik 
baskı
Putin’in konuşmasını bilinçli 
olarak BM Genel Kurulu’nun 
düzenlendiği vakitte yaptığını 

belirten Schallenberg, böy-
lelikle Rus liderin daha fazla 
psikolojik baskı oluşturmayı 
hedeflediğini ileri sürdü.

Schallenberg, Rusya’nın 
Ukrayna’nın doğusunu ilhak 
etme girişiminin kesinlik-
le kabul edilemez olduğunu 
belirterek, bunun uluslarara-
sı toplun tarafından kolayca 
kabul edilebilecek bir durum 
olmadığını savundu.

Tarafların çözüm için bir 
şekilde müzakere masasına 
dönmelerinin sağlanması ge-
rektiğini dile getiren Schal-
lenberg, savaş meydanında 
hiçbir çözümün bulunamaya-
cağını sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Pu-
tin,21 Eylül Çarşamba günü 
Ukrayna'daki savaş nedeniyle 
kısmı seferberlik için gerekli 
olan kararnameyi imzaladı-
ğını açıklamış ve Rusya'nın 
toprak bütünlüğünün tehdit 
edilmesi durumunda mevcut 
tüm yolların kullanılacağını 
duyurmuştu. ©
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Avusturya, düzensiz göçe karşı 
İsviçre ile iş birliği yapacak

Avusturya ve 
İsviçre, son 
aylarda düzensiz 

göçmen sayılarındaki 
artış nedeniyle iş birliği 
yapma kararı aldı.

Avusturya İçişleri Bakanı 
Gerhard Karner, İsviçreli 
mevkidaşı Karin Keller-Sut-
ter ile Zürih’te yaptığı görüş-
menin ardından iki ülkenin 
düzensiz göçe karşı eylem 
planı hayata geçirmeye karar 
verdiğini bildirdi.

Buna göre, taraflar, düzen-
siz göçle mücadelede daha 
yoğun iş birliği yapacak. İki 
ülke sınırında ortak çalışma-
ların artırılacağı, trenlerde 
kontrollerin sıkılaştırılacağı 
kaydedildi.

Ayrıca Sırbistan başta ol-
mak üzere Balkan ülkelerine 
vize hususunda baskı yapı-
lacağı, Hindistan, Pakistan, 
Tunus gibi ülkelerden vizesiz 
bu ülkelere seyahat edilebil-
diği, bu durumun da düzen-
siz göçmen oranının artma-

sına yol açtığı belirtildi.

- Slovakya sınırında 
yeniden kontroller 
başlıyor
İçişleri Bakanı Karner, ya-
rından itibaren Slovakya sı-
nırında yeniden kontrollerin 
başlayacağını duyurdu.

Karner, komşu ülke Çek-
ya’nın da sınır kontrollerine 
başladığını hatırlatarak "İn-
san kaçakçılarından önce ha-
rekete geçmemiz gerekiyor." 
dedi

- Slovakya’dan tepki
Slovakya Başbakanı Eduard 
Heger ise Çekya’nın yeniden 
iki ülke sınırında kontrolle-
re başlamasına tepki göste-
rerek, Avrupa Birliği (AB) 
sınırları dışında düzensiz 
göçle mücadele edilmesi ge-
rektiğini savundu.
   Heger, Sırbistan sınırında 
kontrollerin yoğunlaştırıl-
ması için Macaristan’a destek 
verilmesi gerektiğini kaydet-
ti.

POLITIK

Rusya'ya 
"ilhak" tepkisi Rusya’nın Ukrayna’ya ait 

4 bölgeyi ilhak etme-
sinin ardından Avrupa 

Birliği (AB) üyesi diğer ülkeler 
gibi Avusturya ve İtalya da bu 
ülkenin Viyana ve Roma bü-
yükelçilerini Dışişleri Bakan-
lıklarına çağırarak tepkilerini 
gösterdi.

Avusturya Dışişleri Bakan-
lığı, resmi Twitter hesabından 

yaptığı açıklamada, Rusya'nın 
Viyana Büyükelçisi Dmitri 
Jewgenjewitsch Lubinski'yi, 
ülkenin ilhaklara ilişkin net 
tutumunu bildirmek üzere 
Bakanlığa çağırdıkları bilgisini 
paylaştı.

Açıklamada, "Rusya'nın 
Ukrayna topraklarını yasa dışı 
ilhakı, uluslararası hukukun 
kabul edilemez bir ihlalidir." 

ifadesine yer verildi.
Avusturya Dışişleri Bakanı 

Alexander Schallenberg, Rus 
diplomatın Bakanlığa çağrıl-
masından evvel yaptığı açık-
lamada, Donetsk, Luhansk, 
Herson, Zaporijya ve Kırım'ın 
Ukrayna'ya ait olduğunu, ül-
kesinin Rusya tarafından ilhak 
edilen bölgeleri tanımayacakla-
rının altını çizdi.

Avusturya, Macaristan ve 
Sırbistan 'nın yasa dışı 
göç mağduru olduğunu, 

yasa dışı göçle ilgili rakamların 
korkutucu olmasına rağmen so-
runa gereken önemin verilmedi-
ğini dile getiren Orban, ''Dün-
yanın daha önemli problemleri 
var ve dikkat de genelde bunlara 
yöneliyor. Örneğin, Rusya-Uk-
rayna savaşı, hepimizi etkileyen 
yüksek enerji fiyatları ve yaptı-
rım politikası. Bu yüzden göçe 
gerekli önem verilmiyor. Aslın-
da bu da en az diğerleri kadar 
önemli.'' dedi.

Rusya-Ukrayna savaşından 
dolayı Ukrayna'dan 1 milyon ki-
şinin Macaristan'a geldiğini, gü-
ney sınırından da düzensiz göç-
menlerin Macaristan'a girmeye 
çalıştığını ifade eden Orban, Av-
rupa'ya yönelik yasa dışı göçün 
en çok etkilediği bölgenin Batı 
Balkanlar olduğunu söyledi.

Macaristan, Sırbistan ve 
Avusturya'nın sadece kendilerini 
değil aynı zamanda Avrupa'yı da 
koruduğunu aktaran Orban, Av-
rupa'nın şimdiki savunma sınırı-
nın Sırbistan-Macaristan sınırı 
olduğunu bunun daha da güneye 
itilmesinin herkesin çıkarına ol-
duğunu kaydetti.

Orban, Sırbistan'la çok iyi iliş-
kiye sahip olduklarını, Macaris-
tan'a Sırbistan üzerinden doğal 
gaz geldiğini ve bu yüzden Sır-
bistan'a müteşekkir olduklarını 

söyledi.
Avusturya Başbakanı Karl Ne-

hammer, ülkesinin yasa dışı göçle 
mücadele kapsamında uzun sü-
redir Macaristan ve Sırbistan'la 
iş birliği yaptığını, bugünkü gö-
rüşmeler neticesinde polis teş-
kilatları arasındaki iş birliğinin 
genişletileceğini belirtti.

Ülkesinin, Avrupa Birliği 
dış sınırlarına sahip olmaması-
na rağmen Pakistan, Bangladeş 
ve Afganistan'dan gelen 70 bin 
kişinin iltica başvurusunda bu-
lunduğunu aktaran Nehammer, 
Avusturya'nın, 80 bin Ukraynalı 
mülteciye de ev sahipliği yaptığı-
nı söyledi.

Sırbistan ve Macaristan üze-
rinden ülkesine yasa dışı göçün 
arttığını belirten Nehammer, 
görüşmeler neticesinde Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Vucic'in ülke-
sinin vize politikasını AB kural-
larına göre düzenleme sözünü 
verdiğini ifade etti.

Nehammer ayrıca, AB'nin il-
tica sisteminin de acil bir şekilde 
değiştirilmesi gerektiğini sözleri-
ne ekledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic ise, yasa dışı 
göçmen sayısının artmasının 
ülkesinde her geçen gün daha 
büyük sorun oluşturduğunu, 
bunun yanı sıra Rusya ve Ukray-

na'dan 17 bin kişinin Sırbistan'a 
iltica ettiğini söyledi.

Zor durumdaki kişilere ulus-
lararası hukuk çerçevesinde yar-
dımcı olmaya çalıştıklarını belir-
ten Vucic, ama ülkesinin göçmen 
merkezi olmak istemediğini ak-
tardı.

Avrupa Merkez Bankasının 
ve AB üyesi ülkelerin avronun 
değerinin korunması için gere-
ken tedbirleri alması gerektiğini 
söyleyen Vucic, doların değer 
kazanmasıyla petrol fiyatlarının 
arttığını, avronun ise değer kay-
betmesinin AB etrafındaki ülke-
leri de ciddi bir şekilde etkiledi-
ğini belirtti.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer , Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic, yasa dışı göçle mücadele kapsamında iş birliğini artırma kararı aldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban (ortada), Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (solda) ve 
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer (sağda) ortak basın toplantısı düzenledi. © AA/Arpad Kurucz
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Avusturya, Macaristan ve Sırbistan yasa 
dışı göçe karşı iş birliğini artıracak
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Rusya’nın Ukrayna’da 
başlattığı savaş sonra-
sı enerji ve ekonomik 

krizin yaşandığı Avrupa’da 
aşırı sağcı partiler yeniden 
yükseliş trendine girdi.

Avusturya’da Heinz Christian 
Strache ve beraberindekilerin 
İspanya’nın İbiza adasında 
karıştığı skandal sonrasında 
yüzde 10 oranında oy kaybe-
den aşırı sağcı Avusturya Öz-
gürlük Partisi (FPÖ), Herbert 
Kickl liderliğinde yeniden oy 
oranlarını yüzde 20’nin üzeri-
ne çıkardı.

Dünyayı etkisi altına alan 
salgın sürecinde Kovid-19 ile 
mücadele kapsamında yürür-
lüğe sokulan önlemler karşıtı 
söylemlerin merkezi haline 
gelen FPÖ, seçmen tabanında 
kaybettiği itibarını yeniden 
düzeltmeye yoluna girerken, 
çeşitli nedenlerle aşı karşıtı ve 
kimi tedbirleri anlamsız bulan 
apolitik bireylerin de desteği-
ni almayı başardı.

FPÖ, ÖVP'ye giden oyların 
peşinde
FPÖ’ye ait politikaları bire 
bir merkez sağ ÖVP’ye taşı-
yan doğal olarak da bir nevi 
FPÖ’yü boşa çıkartan Sebas-
tian Kurz’un yolsuzluk soruş-
turması nedeniyle siyasetten 
ayrılmak zorunda kalmasıyla 

ÖVP içinde yaşanan lider kri-
zi de aşırı sağın ekmeğine yağ 
sürdü.

Savaş öncesi mevcut Başbakan 
Karl Nehammer’in ÖVP’nin 
başından indirileceği gibi de-
dikodular ve koalisyon içinde 
yaşanan gerginlikler, ÖVP-Ye-
şiller hükümetini düşman gö-
züyle gören FPÖ’nün söylem-
lerini güçlendirmesine yaradı.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukray-
na’ya açtığı savaşla tırmanışa 
geçen ve son 70 yılın en yük-
sek seviyesine ulaşan enflas-
yon ve buna bağlı olarak artan 
fiyatlar, ülke tarihinde görül-
memiş bir pahalılığın yaşan-
masını neden oldu.

Bu durum yalnız Avusturya’yı 
değil bütün Avrupa’yı olduğu 
gibi dünyanın büyük çoğunlu-
ğunu da etkisi altına alırken, 
hükümetin enflasyon karşı-
sındaki çaresizliği, aşırı sağ 
için bir başka kullanışlı ens-
trüman olarak öne çıktı.

İlk başlarda doğrudan Rusya 
yanlısı bir tutum sergileye-
meyen aşırı sağcılar, Avustur-
ya’nın tarafsızlığını öne süre-
rek, yaptırımlara katılmaması 
gerektiğini savundu. 

Savaşın bu kadar uzun süre-
ceğini tahmin etmeyen Batı 

dünyası, Rusya’ya karşı aldığı 
yaptırım kararlarının kendisi-
ni de ciddi oranda etkileyece-
ğini hesaba katmadı.

- Avrupa’da 5 iktidar el 
değiştirdi
Savaşın başlamasıyla Avru-
pa’da 5 iktidar el değiştirirken, 
Rusya yanlısı ve yaptırımlar 
karşıtı söylem de daha fazla 
destekçi bulmaya başladı.

Bu durumu fırsata dönüş-
türmek isteyen aşırı sağcılar, 
bu zamana kadar neredeyse 
taban tabana zıt oldukları, 
SPÖ’nün arka bahçesi ola-
rak kabul edilen sendikaların 
hayat pahalılığı karşıtı yürü-
yüşüne istenmedikleri halde 
katılma yüzsüzlüğünde bu-
lundu. 

Tirol’deki seçim sonuçları
Tirol’de geçen hafta düzenle-
nen yerel seçimlerde iktidar 
ortağı partiler oy kaybeder-
ken, FPÖ’nün oylarının art-
ması uzmanlar tarafından 
ciddi kan kaybı yaşayan aşırı 
sağcıların yeniden toparlandı-
ğı yorumlarına yol açtı.

Partinin Kickl’ı yeniden bü-
yük çoğunlukla parti başkanı 
olarak seçmesi, parti içi birlik 
görüntüsünü perçinleştirir-
ken, komşu ülkelerde yaşanan 
gelişmeler de aşırı sağın yeni-

den Avrupa sahnesinde boy 
göstereceği şeklinde yorum-
landı.

İtalya’da sağcılar iktidarda
İtalya’da yapılan seçimlerde 
sağcı 3 partinin aşırı sağcı 
Gioria Meloni öncülüğünde 
seçimi kazanması, Çekya’da 
aşırı sağcı partilerin düzen-
lediği iktidar karşıtı göste-
ride 70 binin üzerinde ka-
tılımcının AB’nin Rusya’ya 
yönelik yaptırımlarına tepki 
göstermesi gibi gelişmeler, 
Avrupa’da sağın bir kez daha 
etkili olabileceği görüşünü or-
taya çıkardı.

İtalya’da halkın sağcı koalis-
yonun diğer ortakları Matteo 
Salvini gibi aşırı popülist bir 
isim ve miadı dolmuş kart 
zampara Silvio Berlusconi ye-
rine daha sivri bir dile sahip 
Meloni’yi desteklemesi bir 
başka tartışma konusu olarak 
öne çıktı.

Hükümetin hayat pahalılığı 
ve enerji fiyatlarındaki artış-
lara karşı hayata geçirmeye 
başladığı finansal destekler, 
vatandaşı sevindirse de kısa 
sürede bitmesi öngörülmeyen 
savaşın daha derin krizlere yol 
açacak olması, pusuda bekle-
yen aşırı sağcıların oy devşir-
mek için elverişli bir ortam 
sunacak.

Ukrayna’daki savaşın yol açtığı enerji krizi ve hayat pahalılığı, birçok Avrupa 
ülkesinde olduğu gibi  Avusturya’da da aşırı sağa oy kazandırıyor.

Avrupa'da esmeye başlayan "aşırı sağ 
rüzgarı", Avusturya'yı nasıl etkileyecek?

İtalya'da yapılan 
genel seçimlerde, 
Giorgia Meloni 
liderliğindeki 
aşırı sağcı 
İtalya'nın 
Kardeşleri 
(FdI) ve parçası 
olduğu sağ ittifak 
seçimleri kazandı

Kasım ayı ile beraber yeni 
faturaların gelmesiyle büyük 
şoklar yaşayacak vatandaşın 
bu zor durumunu Kovid-19 
sürecinde olduğu gibi kul-
lanmaya hazırlanan aşırı sağ-
cıların kış boyunca düzenli 
gösteriler yaparak, ÖVP’ye 
kayan seçmeni bir kez daha 
mavi bayrak altında toplama-
ya çalışacak.

Ukrayna’dan Avrupa’ya dağı-
lan 8 milyonun üzerindeki sı-
ğınmacılara ek olarak her gün 
düzenli olarak Balkanlar’dan 
Avusturya ve komşu ülkelere 
giriş yapan düzensiz göçmen-
lerin sayısındaki artış da aşırı 
sağcıların elini güçlendiren 
diğer gelişmeler olarak kabul 
ediliyor.

ABD'nin tehlikeli oyunu
ABD’de popülist Trump 
sonrasında Joe Biden yöneti-
minin Rusya-Ukrayna sava-
şındaki körükleyici tutumu, 
baskıların artmasına yol açan 
aşırı sağcıların etkili olduğu 
süreci unutturacağı ve dün-
ya genelinde bir rahatlamaya 
yol açacağı düşünülen Biden 

yönetiminin Putin’i güçsüz-
leştirmek ve ABD’nin imajını 
parlatmak amacıyla Avrupa 
Birliğini tehlikeye atarcasına 
yüksek tempoda savaş da-
vullarını çalması da yaptırım 
karşıtlığı kartını kullanan aşı-
rı sağcıların işine yarıyor.
Pazar günü yapılacak cum-
hurbaşkanlığı seçimleri son-

rasında yeniden iktidarın 
gündemi meşgul edeceği ya-
kın gelecekte olası bir erken 
seçimde oylarını yüzde 20’nin 
üzerine taşıyacağı tahmin 
edilen aşırı sağcıların, Avru-
pa’da olduğu gibi Avustur-
ya’da da iktidarın paydaşı ola-
cağı tahminleri her geçen gün 
güçleniyor.
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“Distopya” sözcüğünü ilk defa John 
Stuart Mill kullanmıştır. Peki, bu sözcü-
ğün anlamı nedir, biraz bakalım. Yunanca 
kökenli olan bu sözcük ütopyanın anti-
tezi durumundadır. Gelecekteki olumsuz 
toplumlar anlatılır. Otoriter ve baskıcı bir 
sistem edebiyatla birleşir ve toplumda-
ki politik, ekonomik, teknolojik ve dini 
problemlere dikkat çekmek için kullanılır. 
Distopya okumanın zihnimi genişlettiği-
ni, ufkumu açtığını düşünmüşümdür. Bu 
sebeple sizlere de “Distopya” türü kitaplar 
önermek istiyorum. 

1984 - GEORGE ORWELL 
Kitabın konusuna geçmeden önce ver-
mek istediğim bazı bilgiler var. Kitap,  
“The Last Man İn Europe” adıyla yayın-
lanmak istenmişse de pazarlama endi-
şelerinden kaynaklanarak “1984” olarak 
basılmıştır. Okuyucu olarak öznel yargım: 
Kitabın adı da kendisi kadar ilgi çekici. 
Orwell kitabı basıldıktan yedi ay sonra 
tüberküloz hastalığından dolayı hayatını 
kaybetmiştir. Eserinin ününü görememiş 
olması gerçekten üzücü.

Gelelim kitabın konusuna. George 
Orwell'in kült kitabı Bin Dokuz Yüz Seksen 
Dört, yazarın geleceğe ilişkin bir kâbus 
senaryosudur. Bireyselliğin yok edildiği, 
zihnin kontrol altına alındığı, insanların 
makineleşmiş kitlelere dönüştürüldüğü 
totaliter bir dünya düzeni, romanda ina-
nılmaz bir hayal gücüyle, en ince ayrıntı-
sına kadar kurgulanmıştır. 

“Özgürlük iki kere iki dört eder diye-
bilmektir. Buna izin verilirse, arkası 

gelir.”
“İnsan sevilmekten çok anlaşılmayı is-
tiyordu belki de.”

Bir kitabı okuyup bitirdikten sonra eski-
si gibi olmamanız dileğiyle. 

CESUR YENİ DÜNYA- ALDOUS 
HUXLEY

“Distopya”lardan bahsedip de Cesur Yeni 
Dünya’yı atlamak olmaz. 
 
Cesur Yeni Dünya, 1930'lardaki teknoloji-
nin, bilimin ve totaliterliğin yükselişinden 
yola çıkarak, insanlığın tüm özgür seçim-
lerinden mahrum bırakıldığı, genetiğin 
ve psikolojinin manipülasyonu yoluyla 
mutluluğa zorlandığı gelecekteki tota-
liter bir devleti tasvir eden distopik bir 
bilimkurgu romanıdır. Bu kitapta önemli 
olan şey toplumun istikrarıdır. Toplumun 
istikrarı da bireyi yok etmekle mümkün-
dür. 

Aile kavramı zihinlerden silinmiştir. İn-
san üretim fabrikalarında, insanları belli 
bir kast sistemine göre topluma kazan-
dırmaktadırlar. Bu sistem Alpha, Beta, 
Gamma, Delta ve Epsilon olmak üzere 
beşe ayrılmaktadır. Aynı zamanda Yunan 
alfabesinin ilk beş harfini temsil eden bu 
sınıflar baştan sona gidildikçe zekâ ve 
sosyal statü anlamında eksiye düşmekte-
dirler. 

"Fakat şimdilerde insanlar hiç yalnız kal-
mıyorlar, insanların yalnızlıktan nefret 
etmelerini sağlıyoruz ve yaşamlarını hiç 

yalnız kalmayacak şekilde düzenliyoruz." 
“Bu da, mutluluk ve erdemin sırrıdır; yap-
mak zorunda olduğun şeyi sevmek. Tüm 
şartlandırmaların amacı budur: insanlara, 
kaçınılmaz toplumsal yazgılarını sevdir-
mek." 

“Kır çiçekleri ve manzara seyretmenin 
önemli bir kusuru var, bedavalar!’’ 

Bir kitabı okuyup bitirdikten sonra eskisi 
gibi olmamanız dileğiyle.

FAHRENHEİT 451 – RAY BRADBURY
İtfaiyecilerin yangını söndürmek yerine 
yaktığı bir kitap düşünün. Hatta bu yak-
ma eylemini kitaplar üzerinde gerçekleş-
tirdiğini… Kitap neden yakılıyor? Kitaplar 
faydasız ve kafa karıştırıcı nesneler olarak 
görülüyor ve ele geçirildiği anda yakılıyor. 
İnsanların beynini boş yere meşgul eden 
(!) kitapların, edebî eserlerin yalnızca bi-
rer cümlelik özetlerini okumak kafi aksi 
takdirde insanların aklı boş yere çalışacak, 
yorulacak ve insanlar huzursuz olacak.

“Kitaplar aptal, salak olduğumuzu bize 
hatırlatmak için var.”

“Dışımız serseri, içimiz kütüphane.”

“Belki kitaplar bizi mağaradan biraz çıka-
rabilir. Belki hep aynı, lanet olası, çılgınca 
hataları yapmaktan alıkoyabilirler bizi!”
Bir kitabı okuyup bitirdikten sonra eskisi 
gibi olmamanız dileğiyle...

"Distopya" Kitap Tavsiyeleri

KOLUMNE
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Avusturya'da Hafta sonu 
yapılacak olan cum-
hurbaşkanlığı seçimleri 

öncesi, anketlerde favori ola-
rak gösterilen Cumhurbaşkanı 
Alexander Van der Bellen, TRT 
Almanya Temsilcisi Ramazan 
Aktaş'ın sorularını yanıtladı. 

Bellen, Birleşmiş Miletler 
Genel Kurulu'nun yapıldığı 
New York'ta, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile Türk 
Evi'nde yaptığı görüşmenin de-
taylarına değindi; Türkiye'nin, 
Rusya-Ukrayna savaşındaki ara 
buluculuk rolüne vurgu yaptı.

Avusturya Cumhurbaşkanı, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gö-
rüşmelerinde iki önemli konuda 
adım atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
çok iyi ikili ilişkilerinin olduğu-
nu belirten Bellen, "Türkiye, bu 
krizde çok önemli işlere imza 
attı. Şayet Ukrayna veya Rusya 
tahıllarının Karadeniz üzerinde 
sevkiyatı yapılamasaydı, dün-
yanın farklı yerlerinde, bilhassa 
Afrika'da ve Orta Doğu'da açlık 
kriziyle karşı karşıya kalınırdı. 
Bu da Türkiye'nin ara bulucu-
luğu ve Erdoğan'ın Gutterres 

ile birlikte girişimleri sayesinde 
oldu." dedi.

Efes'teki kazılar ve NATO 
tatbikatları
Avusturya Cumhurbaşkanı, 
Efes kazılarına devam edilme-
sinden ve Türkiye’nin, Avus-
turya’nın NATO askeri tatbi-
katlarında yer almasına onay 
vermesinden memnuniyet duy-
duğunu dile getirdi:

"Efes'teki kazılara tekrar de-
vam ediyoruz. Bu, sizin için bel-
ki çok basit bir konu gibi gele-
bilir ama biz Avusturyalılar için 
çok önem arz ediyor. 125 yılı 
aşkındır orada kazı yapıyoruz. 
İkincisi de Türkiye, NATO'nun 
barış için askeri tatbikatların-
da yer almasına onay verdi. Bu, 
Avusturya için çok önemli."

Avrupa'nın enerji 
gündemi
Avusturya Cumhurbaşkanı 
Alexander Van der Bellen, Av-
rupa'da yaşanan enerji krizine 
de değindi;

"İnancıma göre, bu kışı gaz 
sorununa fazla takılmadan atla-
tabiliriz. Esasında 2 sorunumuz 

var: Gaz ve enerji alanında hem 
rezerv sorunu hem fiyat sıkıntı-
sı. Bu sadece evini ısıtmak iste-
yenleri değil, işletmeleri de et-
kiliyor. Örneğin, esnaf, ürünlere 
fiyat artışı yaparak yansıtacak."

Bellen, Avrupa'nın Rus gazı-
na olan bağımlılığından kurtul-
ması gerektiğini ifade etti.

Avusturya-Türkiye ilişkileri-
nin dostane bir şekilde gelişti-
ğine işaret eden Alexander Van 
der Bellen, pazar günü yapılacak 
seçimde Türk kökenli Avustur-

ya vatandaşlarının oylarına talip 
olduğunu da söyledi.

Türkler toplumumuzun 
önemli bir parçası
Türk toplumunun birçok ne-
denden dolayı Avusturya’nın 
önemli bir parçası olduğunu 
kaydeden Bellen, Avusturya’da 
çok başarılı iş adamlarının var-
lığına dikkat çekerken, Avustur-
ya’nın imkanlarla dolu bir ülke 
olduğunu söyledi. 

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ülkede pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı 
seçimi öncesi TRT'ye konuştu. Bellen, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki ara buluculuk rolüne, tahıl 

anlaşmasına ve Avrupa'da yaşanan enerji krizine dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen,
TRT'ye konuştu
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Yaz mevsiminden son-
bahara geçildi, viral en-
feksiyonlar arttı. Soğuk 

algınlığı, karın ağrısı, ishal, bu-
lantı, kusma ya da boğaz ağrısı 
gibi klinik bulgularla seyreden 
virüslerin neden olduğu has-
talıklar yüzünden sağlık ku-
ruluşlarının yolunu tutanların 
sayısında artış gözleniyor. Bu 
noktada akıllara gelen ilk soru 
ise “Yeni bir salgın hastalık mı 
var?” oluyor.

Sağlık Bilimleri Sağlık Bi-
limleri Üniversitesi Hamidi-
yeTıp Fakültesi Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikro-
biyoloji Ana Bilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, 
öncelikle bariz bir artışın ol-
madığını vurgulayarak, “Mev-
simsel olarak yer yer bu hasta-
lıklar görülebiliyor. Sadece bu 
yıla mahsus değil” diyor.

Isı farkı hasta ediyor
Hastalıkların özellikle sonba-
har aylarında ortaya çıkması 
elbette tesadüf değil. Prof. Dr. 
Dökmetaş, bunu şöyle açıklı-
yor:

“Gece-gündüz arasındaki 
ısı farkının arttığı durumlarda 
veya gün içerisinde, hafta içeri-
sinde ısıların yükselip düştüğü 
dönemlerde birçok hastalık gö-
rülebilir. Özellikle soğuk algın-
lığı, grip ve benzeri durumlar 
mevsimsel geçiş dönemlerinde 
başlar. Isı farkının olduğu dö-
nemlerde de artar. İki gün önce 
35-36 derece sıcaklıklar varken 
şimdi 25-26 dereceye düştü.”

Eğitim döneminin başlama-
sı hastalıkların bulaşma katsa-
yısını artıran önemli bir etken 

oldu.

“Paniğe yol açabilecek bir 
durum söz konusu değil”
Bu hastalıklar özellikle çocuk-
larda ve gençlerde daha fazla 
görülüyor. Ancak yetişkinlerde 
de rahatsızlıklarla karşılaşıldı-
ğını ifade eden Prof. Dr. Dök-
metaş, “Salgın aşamasına geçen 
veya paniğe yol açabilecek bir 
durum söz konusu değil. Ör-
neğin bizim hastanemizde ve 
polikliniğimizde çok bariz bir 
artış yok. Ancak çevremizden 
veya diğer polikliniklerimiz-
den, acillerden benzer semp-
tomlarla gelen hastalar olduğu-
nu biliyoruz” diye konuşuyor.

Peki bu tür rahatsızlıklar 
yaşayanların ne yapması gere-
kiyor? Prof. Dr. Dökmetaş’ın 
ilk tavsiyesi istirahat edilmesi 
ve beslenmeye dikkat edilmesi 
yönünde. Hastaların kendini 
izole etmesi, işe gidecekse de 
mutlaka maske takması, elleri-
ni iyi yıkaması ve diğer insan-
lardan mümkün olduğu kadar 
uzakta durmasını da öneriyor.

Hastaların herhangi bir ağrı 
kesici, ateş düşürücü, antibi-
yotik veya vitamin almalarına 
kesinlikle gerek olmadığının 
söyleyen Prof. Dr. Dökmetaş, 
bu konuda bir parantez açıyor:

“Yaşlılar, şeker, siroz, böb-
rek hastalığı olanlar, kanser 
hastaları, AIDS tedavisi gören-
ler gibi vücut savunma sistemi 
zayıf olanlar biraz daha fazla 
duyarlı olabilirler. Risk gru-
bundaki bu kişiler grip aşısını 
yaptırmalı.”

Hangi durumda 
hastanelere gidilmeli?
Merak edilen bir başka konu 
ise hastaların hangi aşamada 
sağlık kuruluşuna başvurması 
gerektiği… Prof. Dr. Dökme-
taş bu soruya halk arasında 
sıkça kullanılan bir sözle açık-
lık getiriyor:

“Nezle veya soğuk algınlı-
ğına uğrayan kişiler, doktora 
giderse bir haftada, gitmezse 
yedi günde iyileşir denir. Halk 
arasındaki söylemdir. Soğuk 
algınlığı ve benzeri basit viral 

enfeksiyonlar birkaç gün içe-
risinde geçer. Başlangıçta hafif 
bir ateş, halsizlik, iştahsızlık 
vardır. Bulantı ve karın ağrısı 
olabilir. Bunlardan dolayı pa-
nik olmaya gerek yok. Annele-
rimizin, ninelerimizin yaptığı 
nane, limon ve benzeri şeylerle 
geçiştirilebilir. Hafif ateş varsa, 
hasta tolere edemiyorsa biraz 
ateş düşürücü benzeri şeyler 
alınabilir.”

Ancak her viral enfeksiyon 
geçiren kendiliğinden iyileşe-
meyebiliyor. Bazı durumlarda 
mutlaka bir hekime başvurmak 
gerekiyor. Şikayetlerin ağırlaş-
tığı bu süreci ve izlenmesi ge-
reken yolu Prof. Dr. Dökmetaş 
şöyle anlatıyor:

“Ateş 39-40 derecelere çı-
kıyorsa, ateşle birlikte üşüme, 
titreme varsa, bulantı kusma 
fazla oluyorsa, bunun yanında 
boğaz ağrısı, öksürük, balgam 
veya şuur durumunda değişik-
likler söz konusuysa hemen bir 
hekime başvurmak gerekir. La-
boratuvar incelemeleri ve fizik 
muayeneleri sonucunda tanı 

Dikkat! Hastalık sezonu açıldı
Hava sıcaklığı azaldı, okullar açıldı, viral enfeksiyonlar sebebiyle görülen hastalıklar arttı. Uzmanlar mevsim 

geçişlerinde bu hastalıkların ortaya çıkabildiğini söyleyerek paniğe gerek olmadığını söylüyor.
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konularak uygun tedaviye baş-
lanır.”

Kış mevsiminde bağışıklık 
sistemi zayıflıyor, yetişkinler ve 
özellikle çocuklar hastalıklara 
açık hale geliyor. Vücutta en-
feksiyon olduğunda iştahsızlık 
görülmesi sebebiyle besin alı-
mı da azalıyor. Grip ve soğuk 
algınlığına yakalanma riskini 
azaltmak ve hasta olduktan 
sonra da hızla iyileşmek için 
dengeli ve yeterli beslenmeye 
özen gösterilmesi gerekiyor. 
Memorial Şişli Hastanesi Bes-
lenme ve Diyet Bölümü Uz-
manları, grip ya da soğuk al-
gınlığı durumunda tüketilmesi 
gereken besinler hakkında bilgi 
verdi.

ENFEKSIYON 
HASTALIKLARINDA 
ENERJI ALIMI DAHA 
FAZLA OLMALI
Enfeksiyon hastalıklarında ge-
nel olarak vücudun enerji ge-
reksinimi artmaktadır. Çünkü 
ateş bu hastalıklarda sık görü-
len bir bulgudur. Vücut ısısının 
1 derece yükselmesi ise bazal 
metabolizma hızında %10-12 
oranında bir artış getirmekte-
dir. Bu yüzden enerji alımı nor-
malden biraz daha fazla olmalı-
dır. Ancak aşırı beslenmenin de 
solunum yükünü artırdığı unu-
tulmamalıdır. Enerji ihtiyacı-
nın karşılanması için; protein, 
posa, vitamin ve minerallerden 
zengin bir beslenme programı 
uygulanmalıdır. Su tüketimi, 
olası sıvı kaybı nedeniyle 2,5-3 
lt. civarında olmalıdır. Özellik-
le üst solunum yolları enfeksi-
yonlarında bağışıklık sistemine 
destek sağlayacak vitamin, mi-
neral ve besinler şunlardır:

C vitamini: En iyi antioksi-
dan vitaminlerden biridir. Eğer 
C vitamini vitamin formunda 
değil de besinlerden alınırsa bu 
gıdalardaki fotokimyasal mad-
delerden de yararlanılır. Böyle-
ce vücuttaki savaşçı hücreler de 
güçlenir. Gün içinde domates, 
taze biber, roka, maydanoz, 

mandalina, greyfurt, portakal, 
nar, kuşburnu ve kivi gibi C 
vitamini içeren besinler tüke-
tilmelidir.

Çinko ve selenyum: Ba-
ğışıklık sistemi için önemli 
minerallerdir. Selenyum; deniz 
ürünleri, et, soğan ve sarım-
sakta bulunur. Çinko ise kabak 
çekirdeği başta olmak üzere; 
çiğ fındık, ceviz, badem gibi 
yağlı tohumlar, hindi eti, kuzu 
eti, kuşkonmaz ve mantarda 
bulunur. Bu minerallerin anti-
oksidan etkisi yüksektir ve vü-
cudun toksinlere karşı savaşan 
hücrelerini güçlendirirler.

Omega 3 yağ asitleri: 
Bunlar en değerli yağlardır. Ba-
ğışıklık, beyin ve sinir sistemi, 
psikoloji, kalp-damar sağlığı 
için olmazsa olmaz bir besin 
ögesidir. Balık mevsiminin 
başlaması ile haftada mutlaka 
2 gün balık yenmelidir. Balık 
omega-3 dışında vücudun üre-
temediği elzem aminoasitleri 
de içerir ki bunlar hücrelerin 
yenilenmesi ve yaşlanmaya 
karşın gereklidir. Çiğ fındık, 
ceviz, badem gibi yağlı tohum-
larda Omega 3 içermektedir.

Beta-karoten: Sarı-turun-
cu bitkilerde bulunmakta ve en 
kuvvetli antioksidanlar arasın-
da yer almaktadır. Balkabağı, 
havuç, ananas, hurma ve kayı-
sı en fazla beta-karoten içeren 
sebze ve meyvelerdir.

Kuersetin:  Turunçgiller, 
elma, kırmızı üzüm, soğan, 
çilek, dut, böğürtlen gibi mey-
veler ve kırmızı soğan gibi be-
sinlerin kabuklarında bulunan 
bir pigmenttir. Kansere, kalp 
hastalıklarına karşı koruyucu 
etkisi vardır. Bağışıklık sistemi 
ve cilt sağlığı için önemlidir ve 
güçlü bir antioksidandır.

Prebiyotik besinler, bağır-
sak sağlığı bütün vücudu etki-
lemektedir. Bağırsaklarda ne 
kadar probiyotik bakteri varsa 
metabolizma o kadar güçlü 
olur. Bu bakterileri artırmak 
için prebiyotik besinler tüket-
melidir. Kefir ve probiyotik 
yoğurt bu bakterilerden zen-

gin besinlerdir. Bunun yanında 
pancar, muz, pırasa, enginar, 
sarımsak ve soğan da bu bakte-
rilerin artmasını sağlar.  Sarım-
sak içinde kükürtlü bileşikler 
yanında A, B1 ve C vitamini 
de içeren çok faydalı bir be-
sindir. Bu içerikler bağışıklığı 
kuvvetlendirerek ve hücreleri 
koruyarak antibiyotik, antivi-
ral, antibakteriyel ve antifungal 
etki gösterir. Sarımsağın bu 
etkilerinden yararlanabilmek 
için bütün olarak değil çiğne-
nip, ezilerek tüketilmesi gerek-
mektedir

Zencefil: Keskin tadı ve 
aroması ile solunum yolları-
nı açıcı, sindirimi düzenleyici, 
toksin atıcı, gaz söktürücü ve 
antiseptik özellikleri vardır. 
Çorbalarda, taze olarak sebze 
yemeklerinde ve salatalarda 
kullanılabilir.

Zerdaçal (Kurkumin): 
Zerdeçalın antiinflamatuar et-
kisinin yapılan geniş araştırma-
lar neticesinde kurkuminden 
kaynaklandığı belirtilmektedir. 
Kurkuminin  inflamasyon ile 
ilişkili olan enzimleri düzenle-
mektedir. İnflamasyon işleyi-
şinin; beyin, kalp - damar, ak-
ciğer, metabolik ve otoimmün 
hastalıklar gibi birçok kronik 
hastalıkta rolü olduğu bilin-
mektedir.

Kakule: Bakteri ve virüsle-
re karşı etkilidir. Soğuk algın-
lığı, bronşit, öksürük, yüksek 
ateş şikayetlerinin hafifleme-
sinde yararlıdır. Bağışıklık sis-
temini destekler. Sık sık enfek-
siyon hastalıklarına yakalanan 
kişilerde direnç oluşmasına 
yardımcı olur. Ağız ve boğaz 
yangılarında etkilidir.

Ekinezya: Üst solunum 
yolu enfeksiyonlarına karşı 
koruyucu ve tedavi edici etkisi 
bulunmaktadır. Bağışıklık sis-
teminin etkinliğini destekler. 
Son yayınlanan çalışmalara 
göre ekinezya ürünleri, hem 
soğuk algınlığına yol açan hem 
de uçuk virüs gibi virüsleri öl-
dürüp, hem de virüslerin yol 
açtığı iltihap etkenlerinin mik-

tarını kontrol ederek boğaz ve 
akciğerlerdeki iltihabın yol aç-
tığı hasarı engellemektedir.

Ginseng: Yorgunluk, bitkinlik 
gibi durumlarda vücut diren-
cini artırır. Bağışıklık sistemini 
düzenler ve destekler. Kan su-
landırıcı, kan basıncını ve kan 
şekerini düzenleyici, sinir siste-
mini dengeleyici etkileri bilim-
sel olarak ortaya konulmuştur. 
Şeker hastası olmayan kişiler-
de yemek sonrası kullanıldığın-
da kan şekerinin yükselmesini 
önler.  Ginseng, değerli ve etkili 
bir bitkidir. Bu nedenle piyasa-
da çok sayıda düşük kalitede ya 
da sahte ürün yer almaktadır. 
Etkili olabilmesi için mutlaka 
güvenilir kaynaklı ürün satın 
alınmalıdır.

Oolong ve rooibus çayı: 
Çay doğru bir şekilde demlen-
diğinde ve uygun miktarda tü-
ketildiğinde antioksidan etki 
gösterir ve içindeki fenolik bi-
leşenlerin kronik hastalıklara 
karşı koruyucu etkisi vardır. 
Oolong çayının antioksidan 
etkisi çok daha fazladır, çün-
kü siyah çay ve yeşil çayın bir-
leşimidir. Rooibus çayının da 
antioksidan oranı yüksektir ve 
çocuklar için güvenle kullanıla-
bilir. Oolong çayı kafein içerir 
ama rooibus çayı kafein içer-
mez.

Beyaz çay: Beyaz çay için 
toplanan çay yaprakları işlenir-
ken çok az okside olduğu için,  
yeşil çaya oranla daha fazla 
antioksidan içerir. Yeşil çay ile 
beyaz çayın faydaları aşağı yu-
karı aynıdır, ancak beyaz çayın 
antioksidan kapasitesi daha 
fazladır. Beyaz çayda bulunan 
kateşin vücutta oluşan serbest 
radikalleri engelleyerek kardi-
yovasküler hastalıklara, diya-
bete, kronik inflamasyonlara 
ve kansere karşı koruyuculuk 
gösterir. Bu yüzden;  günde 
1-2 fincan beyaz çay tüketerek 
bağışıklık sisteminize katkıda 
bulunabilirsiniz.
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Enflasyon 
son 70 yılın 
en yüksek 
seviyesinde

Avusturya’da enflasyon, eylül-
de yıllık yüzde 10,5’le son 
70 yılın en yüksek seviyesine 

çıktı.
Avusturya’da enflasyon oranının 

eylülde yıllık yüzde 10,5’e çıktığını 
açıklayan Avusturya İstatistik Ku-
rumu, bu verinin 1952’den bu yana 
ülkede görülen en yüksek enflasyon 
seviyesine işaret ettiğini bildirdi.

Avusturya İstatistik Kurumunun 
açıklamasında, ülkede 70 yıl sonra 
ilk defa enflasyonun çift haneye çık-
tığı ve bu durumun gelecek aylarda 
da süreceğinin tahmin edildiği belir-
tildi.

Akaryakıt ve evlerde kullanılan 
elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki 
ciddi artışın eylül ayında enflasyon 
rakamlarının tırmanmasına yol aç-
tığına dikkati çeken kurum, gıda 
ürünlerinde de kısmen artış yaşandı-
ğını kaydetti. Avusturya'da enflasyon 
ağustosta yıllık yüzde 9,3 olmuştu.

- Muhalefetten iktidara 
enflasyon tepkisi
Avusturya’da Eylül 2021’de yüzde 
3,3 olan enflasyonun çift haneye çık-
ması sonrasında muhalefet partileri, 
iktidara yönelik sert eleştirilerini ar-
tırdı.

Yeni Avusturya Partisi (NEOS), 
Ekonomi Sözcüsü Gerald Loacker, 
enflasyon oranlarının bu seviyeye 
ulaşacağının öngörüldüğünü ve bu 
durumun kısa sürede değiştirileme-
yeceğini kaydederek, hükümetin bi-
ran evvel daha etkili önlemler alması 
gerektiğini söyledi.

Loacker, son 70 yılın en yüksek 
seviyesine çıkan enflasyonun herkesi 
olumsuz etkilediğini belirterek, göz 
boyayan, geçici önlemlerin bir kena-
ra bırakılarak daha etkili tedbirlerin 
hayata geçirilmesi çağrısında bulun-
du.

Rusya-Ukrayna savaşı-
nın yakın tarihte bite-
ceğine ihtimal verme-

yen Avusturyalılar, enerji krizi 
nedeniyle sert geçmesi bekle-
nen kış için bireysel hazırlık-
larını yaparken, odun sobası 
alternatif ısı kaynaklarının ilk 
sırasında yer alıyor.

Doğal gaz tedarikinin yüzde 
80'ini Rusya'dan karşılayan 
Avusturya, yenilenebilir ener-
ji kaynaklarının çeşitliliği ve 
üretim oranı açısından dünya 
genelinde önde gelen ülkeler 
arasında yer alsa da bu, doğal 
gaz açığını kapatmaya yetecek 
düzeyde değil.

Moskova yönetiminin do-
ğal gaz arzını durdurması, 
özellikle soğuk kış aylarında 
önemli oranda enerji sorunu 
yaşanacağı endişesine yol açtı.

- Vatandaşlar enerji 
fiyatlarındaki artış 
nedeniyle çareyi odun 
sobasında buldu
Avusturya'da da enerji fiyat-
larındaki artış beraberinde 
hayat pahalılığını getirdi. Ko-
vid-19 salgınının etkili oldu-
ğu süreçte yüzde 3'lerde sey-
reden enflasyon oranı yüzde 
10'a tırmandı.

Hükümetin, pahalılıkla mü-
cadele kapsamında nakit para 
yardımı, elektrik birim fiyat-
larının belirli bir kilovatsaate 
kadar sabit tarifeye tabi olun-
ması gibi yardım paketleri va-
tandaşın yüzünü güldürse de 
durdurulamayan enflasyon ve 
belirsizlik halk arasında ka-
ramsarlığa yol açıyor.
Avusturyalılar, yaklaşan kış-

tan önce enerji krizi, hayat 
pahalılığı ve Rusya-Ukrayna 
savaşına ilişkin AA muhabiri-
nin sorularını yanıtladı.

Avusturya'nın Salzburg ken-
tinde yaşayan ve soyadını pay-
laşmak istemeyen Barbara, 
evlerinde akaryakıtla çalışan 
merkezi ısınma sistemi kul-
landıklarını ancak fiyatlardaki 
artış nedeniyle bu kış odun 
sobası kullanacaklarını söyle-
di.

Enerji krizinin yol açtığı hayat 
pahalılığının özellikle market-
lerde hissedildiğini aktaran 
Barbara, "(Hayat pahalılığı) 
özellikle market fiyatlarında 
hissediliyor. Tahmini olarak 
fiyatlar yüzde 25 arttı. İnsan-
lar mutsuz, düşük maaşlar 
nedeniyle zor geçiniyorlar, bu 
görülebiliyor. Ayrıca insan-
lar korkuyorlar, bu işin sonu 
nereye varacak diye." şeklinde 
konuştu.

Helmut Nett de kış için ki-
şisel hazırlığını yaptığını be-
lirterek, "Odun sobası aldık, 
pencerelerimizi yeniledik. Ta-
bii daha önceden izolasyonu-
muzu yaptırdık. Odun soba-
sıyla ısınacağız." diye konuştu.

Nett, geçmiş yıllarda odun 
sobası kurmak gibi bir düşün-
cesinin olmadığını, enerji ala-
nında fiyatlar çok yükseleceği 
için bu yola başvurduklarını 
belirterek, bu süreçte odun 
fiyatlarının da arttığını ancak 
bu durumun bir şekilde üste-
sinden gelinmesi gerektiğini 
ifade etti.

Özellikle doğal gaz ve yenile-
nebilir enerjiyle ısınanlar için 
fiyatların çok ciddi anlamda 
yükseleceğini belirten Nett, 
savaş sonrasında hayat paha-
lılığının her geçen gün hisse-
dilir olmaya başladığını dile 
getirdi.

- "Market fiyatları haftalık 
artıyor"
Nett, "Gıda fiyatları arttı, 
market fiyatları haftalık ar-
tıyor. Yüzde 15-20 oranında 
her şey pahalandı. Doğal gazı 
konuşmaya bile gerek yok. 
Araba kullanmak pahalılaştı. 
Hiçbir şey geçmişteki gibi ol-
mayacak." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşına da 
değinen Nett, "(Rusya Dev-
let Başkanı Vladimir) Putin 
onlarla konuşmak istedi, ama 
Avrupalılar onu reddetti. Her 
yönden onu sıkıştırdılar ve bir 
noktaya gelince artık burası 
benim bölgem dedi ve savaş 
başladı. Savaşı kesinlikle red-
dediyorum, bu korkunç ama 
ne yazık ki savaş başladı ve 
Putin'in duracağını zannetmi-
yorum, devam edecek." görü-
şünü paylaştı.

Başkentin en eski meydanı 
Stephansplatz'da faytonculuk 

Elektrik fiyatlarındaki artış ve Rusya'nın doğalgaz arzını durdurması odun sobasına rağbeti artırdı.

Enerji krizi halkı tedirgin ediyor
yapan Thomas da odun sobası kullandı-
ğını, elektrik ihtiyacını ise yenilenebilir 
enerjiyle karşıladığını söyledi.

- "100 avro artık 70 avro değerin-
de"
Thomas, enflasyonun artışına dikkati 
çekerek, 100 avronun artık 70 avro de-
ğerinde olduğunu, yaklaşık 1 avro olan 
akaryakıtın 2 avronun üzerine çıktığını 
dile getirdi.

Enerji fiyatlarındaki artışın savaş nede-
niyle olmadığını düşünen Thomas, şöyle 
devam etti:

"Bu tamamen saçmalık, her şeyi pahalı-
laştırmak için başvurulan bir bahane bu. 
Çünkü bizim rüzgar, su ve güneş enerjisi 
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarımız 
var. Büyük şirketler bariz bir şekilde 
yüksek kar elde ediyor. Burada elekt-
rik sorunu ya da krizden bahsetmek ne 
kadar doğru. Müdürler yüksek oranda 
primler alırken sıradan vatandaş ise her 
şeyi karşılamak zorunda. Şu an elektrik 
fiyatları iki kattan fazla arttı."

Üniversite öğrencisi Christoph da Avus-
turya'da kışın sert geçtiğini belirterek, 
bu kış evde de dışarıda olduğu gibi daha 
kalın kıyafetler giyeceğini ifade etti.

Hayat pahalılığının her alanda hissedil-
diğini kaydeden Christoph, "Ben öğren-
ciyim, her şey çok pahalılaştı. Alışveriş 
yaparken çok dikkat ediyorum, herhangi 
bir yerde indirim olunca çok mutlu olu-
yorum. Özellikle market fiyatlarındaki 
artış çok bariz. Geçen yıla kıyasla market 
alışverişinde çok rahat 20 avrodan fazla 
ödeme yapıyorum." şeklinde konuştu.

- Ukrayna'ya destek
Hükümetin enerji fiyatlarındaki artış 
nedeniyle yaptığı yardımlardan mem-
nun olduğunu belirten Christoph, Rus-
ya-Ukrayna savaşının yakın bir tarihte 
sonuçlanmayacağı düşüncesinde oldu-
ğunu kaydederek, "Umarım Ukrayna, 
topraklarını yeniden geri alır ve Rusya, 
özellikle Putin elde etmek istediğini ger-
çekleştiremez." değerlendirmesinde bu-
lundu.

Anna ise ülkede olası bir doğal gaz dar-

boğazı yaşanması durumunda soğuğa 
karşı sıcak tutacak kazak, battaniye gibi 
tekstil ürünleri kullanacağını söyledi.

Anna, fiyat artışlarının en çok market 
alışverişlerinde hissedildiğini kaydede-
rek, "Ev ihtiyaçlarıyla alakalı her şey pa-
halılaştı. Sigortalar, araba kullanımı pa-
halandı. Akaryakıt fiyatları fahiş oranda 
yükseldi ve düşmüyor." şeklinde konuş-
tu.

Savaşın biran evvel sona erdirilmesi için 
uluslararası toplumun harekete geçme-
si gerektiğini ifade eden Anna, savaşın 
yalnız bu iki ülkeyi değil, tüm dünyayı 
olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

Enerji tedarikinin yaklaşık yüzde 34'ünü 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elde 
eden Avusturya'da hükümet, 2030'da 
elektrik üretimini tamamen yenilenebi-
lir enerji kaynaklarından elde etmeyi he-
deflerken, 2040'da ise fosil yakıtlara olan 
bağımlılığını tamamen sonlandırmayı 
planlıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Av-
rupa Birliği'nin (AB) bu ülkeyi cezalan-
dırmak amacıyla art arda aldığı yaptırım 
kararlarının ardından Moskova yöneti-
mi Avrupa'ya doğal gaz tedarikini dur-
durdu.

Bu durum özellikle Rus doğal gazına 
bağımlı olan Almanya, Avusturya gibi 
ülkelerde ısınma sorunu, sanayide enerji 
kesintisi gibi ciddi kaygılara yol açarken, 
elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yüzde 
200'leri aşan oranda yükselmesine ne-
den oldu.

- Avusturya'da enflasyon son 70 
yılın en yüksek seviyesinde

Avusturya İstatistik Kurumu da bugün 
eylül ayı enflasyon oranının yüzde 10,5'e 
yükselerek, ülkede 1952'den bu yana ilk 
defa enflasyonun iki haneli rakamlara 
ulaştığını ve son 70 yılın en yüksek sevi-
yesine çıktığını bildirmişti.
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2022 Nobel Fizik Ödü-
lü'nü kuantum meka-
nikleri konusundaki 

çalışmalarından ötürü Avus-
turyalı kuantum fizikçisi An-
ton Zeilinger, Fransız fizikçi 
Alain Aspect ve  Amerikalı 
teorik ve deneysel fizikçi John 
F. Clauser kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler 
Akademisi'nde düzenlenen 
basın toplantısında, ödülün, 
üç bilim insanına, "dolanık 
fotonlarla ilgili deneyler, Bell 
eşitsizliklerinin bozulduğu-
nun gösterilmesi ve kuantum 
enformasyon biliminde ön-
cülükleri" vesilesiyle verildiği 
açıklandı.

Açıklamada, Aspect, 
Clauser ve Zeilinger'ın bu 
çığır açan deneylerle, dola-
nık durumdaki parçacıkların 
kontrol edilmesi ve araştırıl-
ması potansiyelinin varlığını 
ortaya koyduğu belirtildi.

Kimya ödül töreni çar-
şamba günü yapılacak. Bilim 
ödüllerinin ardından perşem-
be günü her zamanki gibi No-
bel Edebiyat Ödülü, Cuma 
günü ise Nobel Barış Ödülü 
verilecek. 

Ödüllerin 10 Aralık'ta Sto-
ckholm'de teslim edilmesi 
planlanıyor. Son iki yılın ka-
zananları da davet edilmesi 
bekleniyor. 2020 ve 2021'de 

korona salgını nedeniyle İs-
veç başkentinde ödül töreni 
yapılmamıştı.

2021'de de Nobel Fizik 
Ödülü üç bilim insanı 
kazanmıştı
2021 Nobel Fizik Ödülü'nü, 
Japon meteorolog ve klimato-
log Syukuro Manabe, Alman 
oşinograf ve iklim modelle-
yicisi Klaus Hasselmann ve 
İtalyan teorik fizikçi Giorgio 
Parisi kazanmıştı.

Nobel Tıp Ödülü'nü 
Isveçli bilim insanı Svante 
Paabo kazandı
Nobel Tıp Ödülü'nü insan 
evrimi üzerine yaptığı keşifler 

nedeniyle İsveçli bilim insanı 
Svante Paabo kazandı.

Nobel Komitesi Başkanı 
Thomas Perlmann, pazarte-
si günü İsveç'in Stockholm 
kentindeki Karolinska Ensti-
tüsü'nde yaptığı açıklamada, 
jürinin 67 yaşındaki biyolog 
Paabo'yu "Neandertal geno-
munu dizilemesi ve paleoge-
nomiği kurması nedeniyle" 
prestijli ödüle layık gördüğü-
nü ifade etti.

Paleogenomik nesli tüken-
miş genomik bilginin yeniden 
inşası ve analizine dayanan 
bir bilim alanı olarak tanım-
lanıyor.

WISSENSCHAFT

Avusturyalı fizikçi Anton Zeilinger, 
Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü

Avusturyalı kuantum fizikçisi Anton Zeilinger, Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.
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Kalp ve damar hastalıklarına karşı 
"Akdeniz usulü beslenme" önerisi
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Trakya Üniversitesi (TÜ) 
Tıp Fakültesi Kardiyo-
loji Ana Bilim Dalı Baş-

kanı Doç. Dr. Servet Altay, kalp 
ve damar hastalıklarına karşı ko-
runmak için hayvansal gıdaların 
az, yeşil sebze ve meyvelerin çok 
tüketildiği Akdeniz tipi beslen-
meyi önerdi.

Altay, AA muhabirine, 29 Ey-
lül Dünya Kalp Günü'nün kalp 
ve damar hastalıklarına karşı 
farkındalık oluşturulması için 
önemli bir gün olduğunu söyle-
di.

Dünyada ve Türkiye'de en sık 
ölüm nedenlerinin başında kalp 
ve damar hastalıklarının geldi-
ğine dikkati çeken Altay, sağlıklı 
ve kaliteli bir yaşamın kalp sağ-
lığının korunmasından geçtiğini 
ifade etti.

Altay, Türk sağlık sisteminin 
kalp hastalıklarını tedavi etmede 
çok iyi konumda olduğunu, her 
türlü girişimsel tedavinin yapıl-
dığını vurguladı.

Toplum sağlığını koruyacak 
önleyici çalışmalar ve farkındalık 
çalışmalarıyla hiç tedaviye gerek 
kalmadan ölümlerin önlenebile-
ceğini belirten Altay, "Her tür-
lü tedaviyi yapabiliyoruz ancak 
bundan daha önemli olan hasta-
lığın ilerlememesi. Sonuçları te-
davi etmek yerine, sebepleri yok 

etme noktasına gelmemiz gere-
kir. Birincil koruma yöntemleri-
ni ön plana çıkarmalıyız. Çünkü 
hem hastalık oluşmamış oluyor 
hem maliyet anlamında avantaj 
oluyor." dedi.

- SIGARAYI BIRAKMAK 
RISKI YARI YARIYA 
AZALTIYOR
Altay, sigaranın kalp ve damar 
hastalıkları açısından en önemli 
risk faktörü olduğunu dile getir-
di.

Sağlık Bakanlığının öncülü-
ğünde yapılan çalışmalarla sigara 
kullanımında düşüşler olsa dahi 
Türkiye'de yüksek oranda sigara 
kullanımı olduğunu anlatan Al-
tay, şunları kaydetti:

"Avrupa'da sigara kullanımına 
baktığımız zaman Türkiye ve 
Bulgaristan ilk sırayı paylaşıyor. 
Erkeklerde sigara tüketiminde 
yüzde 37'lik oranla Avrupa'da 
ilk sıradayız. Kadınlarda bu oran 
yüzde 23 nispeten biraz daha az. 
İkinci risk faktörü obezite. Obe-
zite dünyada olduğu gibi maale-
sef Türkiye'de de çok arttı. Av-
rupa'da obezite oranı en yüksek 
yine Türkiye maalesef. Sigara tü-
ketimimiz yüksek, obezite ora-
nımız artıyor. Bunlar kardiyo-
vasküler hastalıklar için en etkin 
faktörler. Bunun dışında yaşam 

tarzı, yeme alışkanlıkları, hare-
ketsizlik ve egzersizden uzak bir 
yaşam sıkıntı yaratıyor. Yine tuz 
tüketiminde de dünyada en önde 
gelen ülkelerden biriyiz. Aşırı 
tuz tüketimi hipertansiyon ve 
kalp hastalıklarının gelişmesine 
neden oluyor."

Altay, sigarayı bırakanlarda 
kalp hastalığı riskinin yarı yarıya 
azaldığını belirterek, "Kalp has-
talıklarının en temelinde birinci 
sırada sigara ve ardından obezite 
geliyor. Yapılan araştırmalar so-
nucu elde edilen verilerde sigara 
kullanımını bırakan bir kişi, kalp 
hastalıkları açısından yakalanma 
ve ölüm riskini yarı yarıya azal-
tıyor. Aslında tek başına sigarayı 
bırakmak kalp hastalığı riskini 
düşürüyor. Obezite yine kişinin 
kontrolünde olan bir durum." 
diye konuştu.

- "TÜRKIYE AKDENIZ TIPI 
BESLENMEYE UYGUN"
Altay, kalp ve damar hastalık-
lardan korunmada Akdeniz tar-
zı beslenmenin önemine vurgu 
yaptı.

Türkiye'nin Akdeniz tipi bes-
lenmeye uygun olduğunu belir-
ten Altay, şöyle devam etti:
"Her bölgemizde buna uygun 
besinler var ama biz yine de hay-
vansal gıda ağırlıklı beslenen bir 

durumdayız. Kardiyovasküler 
hastalıklar için olumlu gördü-
ğümüz Akdeniz tipi beslenme 
modelinde kırmızı et tüketimi 
minimize ediliyor. Haftada bir 
gün belli porsiyonda kırmızı et 
tüketimini öneriyoruz. Tereyağ 
gibi hayvansal yağları ve marga-
rin gibi doymuş yağları önermi-
yoruz. Daha çok zeytin yağı tü-
ketimini öneriyoruz."

Kızartmalardan uzak durulması 
tavsiyesinde bulunan Altay, şun-
ları kaydetti:

"Kızartılmış yağ, aterosklerotik 
olayı artıran ve lipid metabo-
lizmayı bozan bir grup. Ome-
ga 3 açısından balık tüketimi 
çok önemli, haftada 2 gün balık 
öneriyoruz. Tuz ve tütsülenmiş 
gıdalardan uzak durulmalı, gün-
lük 5 gramda az tuz tüketilmeli. 
Daha çok yeşillik ağırlıklı tüke-
tim yapılmalı. Tabaktaki renk 
sayısı ne kadar çoksa o kadar 
iyi diyoruz. Akşam yemeğinin 
erken yenilmesini öneriyoruz, 
gece yemeği tavsiye etmiyoruz. 
Akdeniz tipi beslenenlerde kar-
diyovasküler hastalıklar daha az 
görülüyor, sağlıklı beslenme bu 
anlamda çok önemli."

"Daha çok yeşillik ağırlıklı 
tüketim yapılmalı. 

Tabaktaki renk sayısı ne 
kadar çoksa o kadar iyi 

diyoruz"

esra@haberjournal.at

E S R A  Ş A H I N

Günümüzde iletişim teknolojileri-
nin hayatımızdaki yeri sürekli ge-
nişlemektedir. Teknoloji ve insan 

etkileşimi yalnızca dijital ortamlarda kal-
mamakta. Teknolojinin gelişimi yetişkin-
leri ve çocukları toplumsal anlamda da 
etkilemekte. Dijital teknolojilerden biri 
olan dijital oyunlar çocuklar ve ergenler 
arasında oldukça popüler. 

Dijital oyunların eğitim, sosyalleşme ve 
algı gelişimi gibi olumlu özellikleri olsa 
bile şiddet içerikli dijital oyunlar özellikle 
çocuklar için büyük bir tehlike oluştur-
makta. Psikolojik gelişim açısından olum-
suz bir tutum yaratan şiddet ve korku 
içerikli oyunlardan çocukları uzak tutmak 
konusunda ebeveynlere büyük bir so-
rumluluk düşmekte. 

Dijital çağın olumsuzluklarından çocukla-
rı korumak günümüz yetişkinlerinin ön-
celikli meselelerinden olmalı. Çünkü ya-
kın zamanda gündeme gelen Mavi Balina 
ve MOMO gibi şiddet içerikli korku oyun-
larından sonra şimdilerde çocuklardan 
Huggy Wuggy oyununu duyuyor hatta 
sokaklarda bu karakterin oyuncaklarını 
görüyoruz. 

Uzmanlarca da uyarıları yapıldığı gibi, 
Huggy Wuggy oyunu çocukların psi-
kolojilerini bozuyor ve bilinçaltını kötü 
yönde etkiliyor. Çocuklar tarafından da 
dijital araçlara kolaylıkla indirilebilen bu 
oyunda hayatta kalma mücadelesi veri-
liyor. Başta oldukça eğitsel bir oyun gibi 
görünse de bulmacaları çözdükçe Huggy 
Wuggy’den kaçmak gerekiyor aksi yönde 
bu oyunun sonu oldukça kanlı bitiyor. Ço-

cuklarının geceleri ağlayarak uyandığını 
ya da hiç uyuyamadığını belirten ebevey-
nler, oyunu oynayan çocuklarının hem 
korktuğunu hem de oynamaktan vazgeç-
mediklerini de ekliyorlar. Peki bunun se-
bebi nedir? Korku hormonunun vücutta 
salgıladığı diğer kimyasalların mutluluk 
yaratması sonucu çocuklar korkuyu sever 
hale geliyorlar. 

Yalnızca dijital oyunları oynamakla yetin-
meyen çocuklar aynı zaman bu oyunlar 
hakkında çekilmiş ve sosyal platformlar-
da yayımlanmış çok sayıdaki içeriği izle-
yerek de korkularını pekiştiriyorlar. Anne 
ve babalar cihazlarında çocuk kilidi ya da 
ebeveyn koruması kullansalar bile bu vi-
deoların + 18 olduğu belirtilmediği için 
bu gibi önlemler yeterli olmuyor. Ebevey-
nler çocuklarını dijital çağdan nasıl koru-
yacak?

Bu dönemin ebeveynleri olarak dijital 
ebeveynlik, geçmişte gördükleri kendi 
anne ve babalarının tutum ve davranışla-
rından oldukça farklılık içermekte. Dijital 
çağın gerekliliklerini bilmek, teknik özel-
liklerini bilmek aynı zamanda çocukların 
bu sanal ortamlarda konuştukları dili 
konuşabilmek ve en az çocukları kadar 
bu dijital teknolojilere hâkim olmak di-
jital ebeveynlik yolunda atılacak önemli 
adımlar olacaktır. 

Anne ve babalar hem oyun hem de video 
İçerikleri konusunda çocukları her zaman 
takip etmeli ve yönlendirmeli, şiddet ve 
korku içeren dijital oyunlardan, siteler-
den, videolardan ve hatta oyuncaklardan 
uzak tutmalıdır. Maalesef ki sadece kendi 

çocuklarını uzak tutmak yetmeyecektir. 
Okul gibi ortamlarda çocuklar kendi ara-
larında bu oyunları oynamakta ve birbir-
lerini korkutmakta. Hali hazırda oyunları 
oynamayan bir çocuk buradaki arkadaş-
larının davranışlarından etkilenecektir. Bu 
durumda da iş ebeveynliği aşarak daha 
kollektif bir eylem gerektirir. Öğretmen-
lere de büyük iş düşmekte. Öğretmenle-
rin şiddet içerikli dijital oyunların zarar-
ları konusunda bilgilendirme yapması, 
öğrencilerini gözlemlemesi ve ailelerle iş 
birliği yapması oldukça önemlidir.

İletişim teknolojileri en hızlı değişin diji-
tal teknolojiler arasındadır. Çocuklar bu 
teknolojileri hızla yakalarken ebeveynle-
rin geri kalmaması gerekmekte. Ebevey-
nler çocukları dijital gelişmelerden geri 
kalmasın diye ellerine telefon, tablet ve-
rirken bir yandan da böyle bir çağda bu 
durumdan endişe etmeleri oldukça doğal 
bir tutumdur. 

Büyük çoğunluğu dijital göçmen olan 
anne ve babaların, henüz hala çocuklarını 
dijital teknolojilerden gelecek olan bilgi 
ve beceriden mahrum bırakmadan nasıl 
daha iyi ve doğruya yönlendirebiliriz ça-
baları sürmekte. Bu doğrultuda teknolo-
jik gelişmelerden ve direkt teknolojinin 
kendinden korkup uzak kalmanın ya da 
çocuklarına yasaklamanın uzun süreçli 
düşünüldüğünde pek bir fayda sağlama-
yacağı açık bir gerçektir. 

Dijital Çağda Ebeveynlik

KOLUMNE
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Ekim ayında Viyana'da ziyaret 
edebileceğiniz 6 muhteşem yer

Tarihin izlerini taşıyan Viyana, gezilip görülecek yerler bakımından oldukça bereketli! Her yıl 

dünyanın pek çok ülkesinden ziyaretçi alan Viyana’da görülmesi gereken bir çok yer bulunuyor. 

Ekim ayı içerisinde ziyaret edebileceğiniz 6 muhteşem yeri sizler için derledik.

STADT LEBEN | FREIZEIT
Oktober 2022
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1. Aziz Stephan 
Katedrali

Viyana’nın önemli simgelerin-
den biri sayılan katedral, 1147 
yılında inşa edilmiş gotik bir 
yapı. Turistik yerler arasında en 
çok dikkat çeken yapılardan biri 
olan Aziz Stephan Katedrali’nin 
Güney Kulesi, muhteşem Viyana 
manzarasını seyredebileceğiniz 
yerlerden biri. Evliya Çelebi’nin 
eserlerinde İstifani Kilisesi ola-
rak anlatılan yapı, Stephansplatz 
(Stephan Meydanı) olarak bili-
nen alanda, Viyana’nın kalbinde 
yer alıyor. Çevresinde pek çok 
farklı mekan ve alışveriş merkezi 
de bulunan katedrali ve civarını 
dolaşmak için bolca zaman ayır-
mayı ihmal etmeyin!

2. Müzeler Bölgesi – 
Museumquartier

Şehrin tam ortasında konum-
lanmış olan Müzeler Bölgesi’nde 
Doğa Tarihi Müzesi, Modern 
Sanat Müzesi, Sanat Tarihi Mü-
zesi ve Leopold Müzesi başta 
olmak üzere 12 müze yer alıyor. 
Birçok ünlü sanatçının eserlerini 
ve tarihin önemli anılarını içeren 
bu müzeler, Viyana’daki pek çok 
yer gibi mimari açıdan da göz 
dolduruyor. 

Müzeler Bölgesi’nde düzenlenen 
etkinlikleri takip etmeyi ihmal 
etmeyin, zira bu mekanlarda 
sıklıkla kültür-sanat etkinlikleri 
düzenleniyor. Mumok müzesi 
ise Pablo Picasso, Andy Warhol, 
Franz West gibi dünyaca ünlü 
sanatçılarınkilerle beraber pek 
çok modern eseri de görebilece-
ğiniz dolu dolu bir sanat müzesi.

 Özel sergi etkinlikleri için mü-
zelerin web sitelerini inceleyebi-
lirsiniz.

3. Hofburg Sarayı
Birinci Dünya Savaşı bo-

yunca Avusturya hükümdarları-
nı ağırlamış olan İmparatorluk 
Sarayı, buram buram tarih ko-
kuyor. İmparatorluk Evleri’ni, 
asi kraliçe Sisi olarak bilinen İm-
paratoriçe Elisabeth’in hayatın-
dan parçalar görebileceğiniz Sisi 
Müzesi’ni ve Gümüş Koleksi-

yonları’nı içeren Hofburg Sarayı, 
Viyana’da görmeden dönmeme-
niz gereken yerlerden biri. Sa-
rayı dolaşırken göreceğiniz par-
çalar hakkında bilgi almak için 
kişisel ve gruplara özel olarak 
düzenlenen turlara katılmanız 
mümkün Hofburg Sarayı’nda 
ayrıca özel akşam etkinlikleri de 
düzenleniyor. Bu etkinliklerde 

Sisi’nin Hayatı ve benzeri tema-
lar eşliğinde sarayı dolaşırken 
küçük bir zaman yolculuğu hissi 
yaşamanız mümkün.

4. Belvedere Sarayı
Öldürüldüğünde Birinci 

Dünya Savaşı’nın başlamasına 
neden olan İmparator Franz Fer-
dinand’ın sarayı olan Belvedere, 
dünya tarihindeki önemli olay-
lara şahitlik etmiş bir mekan. 
Ünlü sanatçı Gustav Klimt’in 
eserlerine de rastlayabileceğiniz 
bu saray, Viyana’nın en karakte-
ristik yapılarından.

5. Sigmund Freud
Müzesi

Dünyaca ünlü nörolog Sigmund 
Freud, günümüzde psikanalizin 
atası olarak tanınıyor. Hayatı-
nın önemli bir kısmını Viyana’da 
geçirmiş olan Freud’un İkinci 
Dünya Savaşı sırasında İngilte-
re’ye gidişinden önce yaşadığı 
ve aynı zamanda muayenehane 
olarak kullandığı evi, kullandığı 
eşyaların ve çalışmalarının sergi-
lendiği bir müze olarak hizmet 
veriyor.

6. Schönbrunn Sarayı
1441 odası bulunan sa-

ray, havuzları, hayvanat bahçesi 
ve bahçesindeki kocaman labi-
rentiyle ünlü. Şehri merkezine 
oldukça yakın olan saray, Avru-
pa’nın en güzel yapılarından biri 
olarak kabul ediliyor. İmparator 
2. Maximillian’ın yazlık saray 
olarak yaptırdığı mekan, Barok 
tarzda inşa edilip düzenlenmiş. 
Park ve bahçeleri, rüya aleminde 
dolaşıyormuş hissi vermek için 
ideal!



Bezahlte Anzeige

Ich wähl, wer für Österreich 
in der Hofburg ist.

wien.gv.at/wahlen
01/4000-4001

Nutze auch du deine Stimme bei der 
Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober!

Am Wahltag haben alle Wahllokale in Wien von 7 bis 17 Uhr geöffnet. 
Unbedingt mitnehmen: Für deine Stimmabgabe brauchst du ein gültiges Identitäts
dokument (z.B. Reisepass, Personalausweis, Führerschein, Studierendenausweis).
 
Ein Tipp: Wenn du die „Amtliche Wahlinformation“ zur Stimmabgabe ins Wahllokal 
 mitnimmst, wirst du schneller im Wählerverzeichnis gefunden.


