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"Yükselen aşırı sağ, beceriksiz 
muhalefet ve en sağa yaslanan 
iktidar filmi yeniden vizyonda"

POLİTİKA » S. 3

Ukrayna'da savaş bir yılı geride bırakırken 
Avusturya, Rusya'ya karşı daha itidalli bir 
yol izlemeye başladı



Ukrayna'da savaş bir yılı geride bırakırken, Avusturya dış politikada gözle görülür bir yön değişikliğine gitti. Avrupa 
genelinde Rusya'ya yönelik gelişen marjinal talepler karşısında sağduyulu ve denge siyaseti yürütmeye başlayan 

Avusturya'nın bu tutumu kimi çevrelerce destek görürken, başta Ukrayna olmak üzere bazı çevrelerden de tepkilerin 
gelmesine neden oldu.

Ukrayna'da savaş bir yılı geride 
bırakırken Avusturya, Rusya'ya karşı 
daha itidalli bir yol izlemeye başladı

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukray-
na'ya açtığı savaşın üzerinden bir yıl 
geçti. 10 milyonun üzerinde insanın 
ülkesini terk etmek zorunda bırakan 

savaş, yalnız bu iki ülkeyi etkilemekle kalmadı, 
Avrupa başta olmak üzere dünyada birçok böl-
ge savaşın sonuçlarından ciddi anlamda zarar 
gördü.

Salgın nedeniyle daralan ekonomiler, savaşın 
yol açtığı enerji kriziyle daha da kötüleşti.

Gündelik yaşamda ciddi anlamda hissedilen 
hayat pahalılığı, son 70 yılda bu denli yüksek 
enflasyon değerlerine alışmamış Avrupalıların 
tabiri caizse “ayarlarını” bozdu.

Pandemi döneminde ciddi harcamalarda 
bulunan hükümetler, virüsün yol açtığı etkile-
rin azalmasıyla boşalan kasalarını doldurmayı 
hedeflerken, savaşın neden olduğu ekonomik 
krizin vatandaşların belini daha fazla bükme-
sini önlemek için bir kez daha vanaları açmak 
durumunda kaldı. Ancak bu durum sürdürü-
lebilir olmadığı için kısa süreliğine vatandaşın 
nefes almasına yarasa da Aralık 2022'de dur-
durulduğu zannedilen enflasyon Ocak 2023'de 
yeniden yükselişe geçti.

Dünya bir yandan savaşa alışırken, barış 
olasılığı ya da müzakere masası her geçen gün 
kamuoyunun gündeminden uzaklaştı. Sağa eği-
limli alt gelirli vatandaşların çok daha derinden 
hissettiği savaş ekonomisi, Avrupa ülkelerinde 
itirazların yükselmesine ya da Avrupa Birli-
ği'nin (AB) yaptırım kararlarının sorgulanma-
sına sebep oldu.

Savaşın her geçen gün daha da yayılması, 
Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etmesi, 
her iki tarafın silah sayılarını arttırmaya yönelik 
çabaları bu çatışmanın kısa sürede bitmeyeceği 
kanaatine yol açtı. 

- Ukrayna'nın talepleri
Bağımsız bir ülkeye yönelik anlamsız gerek-
çelerle savaş başlatan Rusya şüphesiz en suçlu 
taraf olsa da saldırıya uğrayan, mazlum ülke ko-
numundaki Ukrayna da çok duygusal ve kimi 
zaman mantık sınırlarını zorlayıcı eylemlerle 
dünya kamuoyunu meşgul etmeye başladı.

Savaşın başlamasıyla birlikte tarafsız bir ülke 
olmasına rağmen Ukrayna'nın yanında yer alan 
ve AB yaptırımlarını koşulsuz bir şekilde yerine 

Kaddafi Kaya

getiren Avusturya, her fırsatta diplomasi ve mü-
zakere masasının önemine dikkat çekti.

- Avusturya, Rusya ile özel ilişkilere 
sahip
Rusya ile birçok açıdan derin ilişkileri bulunan 
Avusturya, savaşta oynadığı rol nedeniyle Tür-
kiye ile ilişkilerini belki de yakın tarihin en iyi 
seviyesine taşıdı.

İstanbul görüşmelerine dönülmesinin önemi 
en üst seviyede dillendirilirken, Tahıl Anlaşma-
sı ve esir takasın nedeniyle Ankara yönetimine 
övgüler dizildi. 

Savaş sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vla-
dimir Putin'le görüşen ilk Avrupalı isim yine bir 
Avusturyalı oldu. 

- Marjinal taleplere karşı sağduyulu 
yaklaşımlar
Avrupa'da Rusya'ya yönelik çıkan marjinal 
taleplere karşı sağduyulu çıkışlarda bulunan 
Avusturyalı yetkililer, diplomasi kanallarının 
açık tutulmasının önemini her fırsatta vurgu-
ladı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander 
Schallenberg, geçen ay Fransa'ya gerçekleştir-
diği bir ziyarette, AB'nin Rus vatandaşlarına 
vize verilmemesi yönündeki önerileri orantısız 
olduğunu belirterek, Rusya'ya karşı aşırıya ka-
çılmaması uyarısında bulundu. Schallenberg'in 
bu açıklaması Ukrayna'da tepkilere yol açtı. Uk-
raynalılar Avusturyalı üst düzey diplomatın bu 
sözleri savaşta hayatını kaybetmiş vatandaşların 
yakınlarını anlatmasını isteyerek, çok duygusal 
bir geri dönüşte bulundu. 

- AGİT gerginliğinde orta yolcu bir 
tutum
Avusturya tarafsızlığı nedeniyle özellikle baş-
kent Viyana'da çok sayıda uluslararası kuruma 
ev sahipliği yapıyor. Bu uluslararası kurumlar-
da biri de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkila-
tı'nın (AGİT) her kış döneminde düzenlediği 
parlamenterler toplantısına Rus heyetinin ka-
tılmasının engellenmesi yönündeki taleplere de 
Avusturyalı yetkililer yeşil ışık yakmadı.

Dışişleri Bakanı Schallenberg, 57 üye ülkeye sa-
hip AGİT bünyesindeki 20 ülkeden 80 millet-
vekilinin savaşın yıldönümünde Rus heyetinin 
Avusturya'ya gelmesinin engellenmesi yönün-
deki taleplerinin uluslararası anlaşmalara aykırı 
olduğunu, ev sahibi ülke olarak AGİT ve benze-
ri uluslararası kurumların düzenlediği etkinlik-
lere bu kurumlara üye ülkelerin temsilcilerinin 
katılım sağlamalarına olanak sunma yükümlü-
lükleri olduğunu, bu nedenle de bu talebi yerine 
getiremeyeceklerini açıkladı.

Uluslararası kamuoyu ve Ukrayna'yı bu tek-
nik açıklama ile rahatlıkla ikna edebilecekken 
Schallenberg, inisiyatif alarak bu öneriyi sağlıklı 
bulmadığını, barış için her zaman diplomatlara 
ihtiyaç duyulacağını, yarın lazım olacak bu kapı 
ya da kapıların kapatılmaması gerektiği yönün-
deki değerlendirmesiyle bir kez daha Kiev'i kar-
şısına aldı.

Ukrayna'ya insani yardım başta olmak üzere 
özellikle Rusya'nın Kasım 2022'de düzenlediği 
yoğun hava saldırıları sonrasında ciddi anlam-
da zarar gören alt yapının onarılması için bu 
ülkeye uzmanlardan oluşan bir ekip gönderen 
Avusturya, Ukrayna'ya ciddi anlamda destek 
verse de savaş çığırtkanlığı yapanların aksine 
daha fazla zaman, kapital kaybedilmeden, için-
den çıkılması zorlaşacak sosyal sorunların ya-
şanmasını önlemek adına, gelen sert eleştirilere 
rağmen çözüme gidecek yolun diplomasi ve iti-
dalli olmaktan geçtiğine dikkat çekiyor.

- Reiffeisen Bank meselesi
Uluslararası Reiffeisen Bank'ın Rusya'da faa-
liyetlerini sürdürmesi ve bu bankada Rus var-
lığının görünürlüğüne ilişkin eleştirileri de ye-
rinde bulmadığını açıklayan Dışişleri Bakanı 
Schallenberg, Rusya'da halihazırda çok sayıda 
uluslararası şirketin faal olduğunu, bu ülkede 
yalnız bu bankanın ya da Avusturyalı işletmele-
rin bulunduğu gibi bir algının doğru olmadığını 
ifade etti.

Schallenberg, hayatta her şeyin siyah ve be-
yaz olarak tanımlanamayacağını, Kuzey Kore 
gibi Rusya'nın ilelebet yok sayılamayacağını, 

"Rusya ortadan kalkmayacak, aksine AB'nin 
en büyük komşusu olmaya devam edecek." de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Bu yorumla Schallenberg bir kez daha eleş-
tiri, beklenti ya da taleplerin mantık ve hayatın 
gerçekleriyle uyuşması gerektiğine işaret ede-
rek, öyle ya da böyle bir gün son bulacak savaş 
sonrasına yönelik elle tutulur adımlar atılması 
gerektiğini savunuyor.

Avusturya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü-
nü savunmaya, Rusya'nın haksızlığını dile ge-
tirmeye, Kiev yönetiminin yanında yer almaya 
devam etse de belki iç politikayı etkilemek ya da 
Rus yatırımcılar ve oligarklar ile olan derin mü-
nasebetleri tamamen kopartmamak veya tama-
men orta yolu izlemek adına, Batıda muktedir 
bazı kesimleri kızdırma pahasına da olsa kimi 
doğruları dile getirmekten geri durmamayı ter-
cih ediyor.

Savaşın ilk aylarında diğer AB ülkeleri gibi 
Rusya’ya yönelik sert bir tutum sergileyen ve 
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Ukrayna - Rusya savaşının birinci yıl dönümünde Başkent Viyana'da Caritas Derneği tarafından
düzenlenen etkinlikte, savaşta hayatını kaybeden çocuklar anıldı. ©haberjournal/kaya

"Algıların savaşını temsil ediyor"
Rusya'nın artık itibar meselesi olarak gördüğü Ukrayna savaşı'nın ne 
kadar süreceği sorusunun, bütünüyle "itibar tazeleme" durumuna bağlı 
olduğunu söylemek pek de yanlış bir yaklaşım olmaz. 

"Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı 
başlattığı savaş, uluslararası ilişkiler açısından 11 Eylül 
saldırılarından sonraki en net sistemsel kırılma anı 
olarak okunmalıdır." 

Prof. Dr. Mehmet Özkan

yaptırımları destekleyen Avusturya’nın, bugün-
lerde daha dengeli bir politika izlemesi, bazı 
AB ülkeleri tarafından gözle görülür bir “bekle 
– gör” taktiğiyle izleniyor. Savaşın ilk dönem-
lerinde yine Avusturya gibi Rusya karşıtı net 
politika izleyen birçok AB ülkesinin de dengeli 
bir politikaya geçiş yapmaya çalışması, Avrupa 
ülkelerinin özellikle enerji kaynaklarının teda-
rik noktasında fazla bir alternatiflerinin olma-
dığı gerçeğiyle yüzleşmesinin bir sonucu olarak 
okunabilir. 

Rusya ve Ukrayna savaşında denge politika-
sını izlemeye çalışan birçok Avrupa ülkesinin 
karşılaştığı en büyük sorunlar başında ABD 
geliyor. Zira savaşın başlamasında ve uzun sür-
mesine neden olarak gösterilen ABD’nin Rus-
ya karşıtı siyasetine Avrupa ülkelerini de dahil 
etmesinin ardından, bir yılın sonunda ortaya 
çıkan görüş ayrılıklarını, ABD ile AB arasında 
olası yeni politik çatışmalarının yeni zemini 
olarak görebiliriz. 
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Avusturya'da Heinz Christian Strache ve Sebastian Kurz depremlerini atlatmışa benzeyen ülke siyaseti 
yeniden "eski normale" dönmeye başladı.

"Avusturya siyasetinde, yükselen 
aşırı sağ, beceriksiz muhalefet ve en sağa 
yaslanan iktidar filmi yeniden vizyonda" 

Herbert Kickl ile oylarını artırmaya 
başlayan aşırı sağcı FPÖ, kamuoyu 
yoklamalarına göre yeniden yüzde 
27-28 bandına ulaşırken en yakın 

rakibi SPÖ ile arasında en az 3-4 puan fark bu-
lunuyor.

14 yıl boyunca partiyi çiftliği gibi kullanan 
Strache'nin yaptıkları salgın sürecinde unutu-
lurken, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı eko-
nomik krizi de fırsata çeviren Kickl, özgüven 
patlaması yaşıyor. 

- "Masum Anadolu çocuğu Kickl"

ÖVP, "Hallo! biz onlardan 
daha iyi sağız" mesajı 
vermek adına bir kez daha 
"düzensiz göçmen kartını" en 
güçlü şekilde sahaya sürüyor.

8. Juni 2018 - © BKA/Dragan Tatic

© BKA/Andy Wenzel

Bugünlerde sıklıkla eski patronu Jörg 
Haider'den alıntılar yapan Kickl, sanki 2000'de 
yaşanan hezimet sonrasında Strache ile birlikte 
Haider'i gömmemişler gibi ya da 14 yıl boyunca 
Strache FPÖ içinde at koştururken bu da genel 

sekreter değil de Imbiss işletiyormuş gibi dav-
ranarak olup bitenden bihaber, bütün suçu diş 
teknisyenine atmanın verdiği rahatlıkla aslında 
ülkeyi kurtaracak siyasi kadroların kendileri ol-
duğu yalanını pazarlamayı sürdürüyor.

Birçok açıdan ortamın müsait olması, 2-3 yıl 
öncesinin çok çabuk unutulması, satılan kötü 
ürünün alıcı bulması Kickl'ı o kadar keyiflen-
dirmiş ki, ülkenin Cumhurbaşkanına "mumya, 
bunak" gibi ağır hakaretlerde bulunmaktan im-
tina etme gereksinimi dahi duymuyor.

Ülkede son iki ayda iki eyalette yapılan se-
çimlerde hem iktidar ÖVP hem de güya ikti-
darın alternatifi SPÖ'nün benzer oranlarda oy 
kaybetmesi, buna karşı FPÖ'nün yerel seçimler-
de oylarını artırması, her ne kadar erken olsa da 
2024 seçimlerine ilişkin ipuçları veriyor.

Aşırı sağcı kanat bir yandan bildik ırkçı söy-
lemini sürdürürken, buna salgına karşı alınan 
önlemlere yönelik tepkiler, pandemi sürecinde 
yaşanan bazı yolsuzlukların ayyuka çıkması, 
uygulanan tedavilere ilişkin spekülasyonların 
yaygınlaşması ve son olarak Ukrayna'daki sa-
vaşın Avrupa'ya yansımaları sayesinde rüzgarı 
olabildiğince arkasına almaya çalışıyor.

Kickl, bu rüzgarın etkisiyle freni boşalmış bir 
kamyon gibi bodoslama giderken, "Batı cephe-
sinde" ise bir değişim gözlemlenemiyor.

- "Merkez sağ umutsuz vaka"
ÖVP'yi ülkenin temel unsurlarını kendi şah-
si çıkarları için yerinden oynatmayı göze alan 
Kurz sonrasında birden yüzde 12'nin üzerinde 
oy kaybı yaşayan iktidarın büyük ortağı, Rusya 
savaşı, enerji krizi, durdurulamayan enflasyon 
gibi artık insanların nefes almakta zorlandığı 
bir ortamda Kickl karşısında pozisyonunu ko-
rumak, aşırı sağa kayan seçmene "Hallo! biz on-
lardan daha iyi sağız" mesajı vermek adına bir 
kez daha "düzensiz göçmen kartını" en güçlü 
şekilde sahaya sürüyor.

Bunun için Avrupa Birliği (AB) içinde özel 
liderler zirvesi yapılasını sağlayan, Bulgaristan 
ve Romanya'nın Şengen Bölgesine girişini en-
gelleyen iktidarın büyük ortağı ÖVP, bir yandan 
da olanca "sevimliliği" ile Hindistan, Sırbistan, 
Fas gibi ülkelerle özel mutabakatlar imzalaya-
rak, "düzensiz göçle en iyi mücadeleyi ben veri-

rim ey aşırı ağcı seçmen" naraları atıyor.
Ancak işin ilginç yanı 2023'le birlikte dü-

zensiz göçmen sayılarındaki düşüş nedeniyle, 
Slovakya, Macaristan ve Çekya sınırlarındaki 
kontroller kaldırılmış olması ÖVP'nin kendi-
siyle çeliştiğini gösteriyor. 

- Devekuşları misali

Aşırı sağcı söylemle elde edilen başarının ka-
lıcı olduğunu zannedenler, aynı numarayı bir 
kez daha yutturabilecekleri zannına kendilerini 
inandırsalar da dün mali polislerle sıkıştırdık-
ları döner büfeleri önünde poz vererek kara-
ran hayatları unutturacaklarını düşünenler, 
gelmekte olanı görmek istemeyen devekuşları 
olabilirler ancak bu acı gerçeği değiştirmeyecek.

- Allah'tan memlekette gelişmiş 
demokrasi var!
Bu arada Kurz sonrası ÖVP'den eski Başba-
kan'a yönelik doğrudan hedef alan bir açıklama 
duymadık, kimse eski patronlarını topa tutma-
dı, mesela biri çıkıp "şu bildiklerimi bir anlat-
sam var ya yer yerinden oynar" demedi, ya da 
bir başkası çıkıp "ülkeye Kurz'un bir katkısı 
olmadı en iyi zamanlar benim bakan oldu-
ğum zamanlardı" havasını atmadı. Allah'tan 
memlekette gelişmiş demokrasi var da böyle 
mevzulara ihtiyaç duyulmuyor. Maazallah ya 
"tek adam rejimi" olsaydı nice olurdu halimiz.

Ülkede son 5 yılda yaşanmamış skandal kalma-
dı, en çok oy alanın yolsuzluk nedeniyle siyaseti 
bırakmak zorunda kaldığı bir dönemde, büyük 
bir beceri ortaya koyarak gram ilerleme göste-
remeyen bir ana muhalefet partisi her türlü tak-
diri hak ediyor.

- "Doskozil-Rendi-Wagner temcit 
plavı"
Lider sorununu Kickl ile çözen aşırı sağ, istik-
rarlı yükselişini sürdürürken, temcit pilavı gibi 
ha bire ısıtılan Doskozil-Rendi-Wagner gergin-
liği, salgının çoktan unutulduğu bir dünyada 
Ludwig'in ısrarla önlemleri sürdürme çabası, 
partinin evrensel değerler karşısında kararsız, 
ikircikli tutumu, sanki iktidar olmak istemiyor-
muşçasına yerinde sayan siyasi söylemle 3'üncü 
parti olmayı başarıyor olmaları bile büyük bir 
başarı olarak okunabilir.

- Yeşiller'e başka gezegen yok
Muhalefetteki iddialarını çoktan unutmuş Ye-
şiller Partisi'nin durumu ise içler acısı. Geçen 
Viyana'da çevreci göstericiler tarafından dü-
zenlenen gösteride, Yeşiller, göstericilerin yü-
rüyüşü sırasında partinin merkez binasının dış 
cephesine "başka bir gezegen yok" yazılı pan-
kart açtı. 

Sanki bunlar iktidar değil de muhalefetmiş 
gibi pankart açıyorlar, iyi de sormazlar mı ada-
ma kime açıyorsun bu pankartı? Kendi kendine 
mi tepki gösteriyorsun, ya da senden ümidini 
kaybetmiş tabanına biz daha ölmedik burada-
yız mı demeye çalışıyorsun? 

- Potansiyelini ortaya
koyamayan NEOS
Bütün iyi niyetiyle, içinde bulunan genç siya-
setçilerin insani yaklaşımlarına rağmen NEOS 
başındaki merkez sağdan gelme genel başkan 
nedeniyle bir türlü kalıplarını kırarak, gerçek 
potansiyelini ortaya koyamıyor.

NEOS, sosyal demokrat tapan ve merkez 
sağı bir araya getirebilecek söylem ve kadroya 
sahip olmasına rağmen istenen atılımı bir türlü 
gerçekleştiremiyor. Bu da partiyi bir alternatif-
ten ziyade ya muhalefet ya da iktidarların kü-
çük ortağı pozisyonundan öteye taşıyamıyor.

- Varsayımlar
Bugünün Avusturya'sında bazen acaba Kern 
SPÖ'nün başında, Matthias Strolz da NEOS'un 
Genel Başkanı olsaydı, nasıl bir durumla karşı 

karşıya olurduk diye düşünmeden edemiyor 
insan.

O zaman da aşırı sağ bu kadar pervasız 
olabilir miydi? ya da bu iki siyasetçinin öncü-
lüğündeki iki partinin oluşturacağı koalisyon, 
ülkeyi nereye taşırdı şeklindeki soru işaretleri 
uçuşuyor boşlukta. 

Avusturya kendini tekrar ederken dünyada 
da durum aslında çok farklı seyretmiyor. Garip 
bir dönemden geçiliyor. Bu da olmaz dediğimiz 
ne varsa sırasıyla yaşıyoruz. Bazen olumlu ya da 
olumsuz esen rüzgar karşısında ne yapılsa nafi-
leymiş gibi bir his oluşturuyor insanda. 
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Yaşanması gerekenler 
yaşanmadan ilerlemiyor zaman 
ve öğrenmek istemiyor insanlar: 

acıyı bir kez daha tatmadan!

BEZAHLTE ANZEIGE

çok yakında
yayındayız!

Potansiyel Müşterilerinize Ulaşın! 

www.viyanarehberi.at

SİZLER DE VİYANA'NIN 
EN GELİŞMİŞ ŞEHİR 
REHBERİNDEKİ YERİNİZİ ALIN!

İşletmenizi gelişmiş şehir portalı sitemize ekleyerek 
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Kurtarma ekibine teşekkür
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'dan deprem bölgesine giden ve 4 kişinin hayatını kurtaran 

ikinci arama kurtarma ekibine, yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğin-
de, Avusturya'dan deprem bölge-
sine 32 kişilik ekiple giden ve kısa 
adları SARUV ve SA-RRT olan 

sivil arama kurtarma biriminin 7 üyesine 
"teşekkür programı" düzenlendi.

Büyükelçi Ozan Ceyhun, burada yaptığı 
konuşmada, 4 Türk vatandaşının enkaz al-
tından kurtarılmasını sağlayan ekibe teşek-
kür etti.

Ceyhun, Vorarlberg, Salzburg ve Viya-
na şehirlerinden deprem bölgesine giderek 
arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan 
ekiplere ne kadar teşekkür edilirse edilsin 
yetersiz kalacağını söyledi

"Vefa" ve "dost" kelimelerinin Almanca-
da tam karşılıklarının olmadığını belirten 
Ceyhun, hem Avusturya Silahlı Kuvvetleri-
ne bağlı arama kurtarma biriminin 84 üye-
si hem de 32 kişiden oluşan ikinci grubun 
temsilcilerinin "Türkiye'nin dostları" oldu-
ğunu ifade etti.

"Sizler bizim dostlarımızsınız ve sizlere 
vefa borcumuz bulunuyor. Sizler bizim in-
sanlarımızı kurtardınız, bunu ömür boyu 
unutmayacağız." diyen Ceyhun, Avusturya 

Federal Hükümeti başta olmak üzere dep-
rem bölgesine desteklerini esirgemeyen 
eyalet yöneticileri, Kızılhaç gibi sivil toplum 
kuruluşlarına teşekkür etti.

Daha sonra arama kurtarma ekibinin 4 
temsilcisi, deprem bölgesinde yaşadıklarını 
paylaştı.
Arama-kurtarma ekibinden Anna Grab-
ner-Strobach, Türk halkının misafirperver-
liği ve dayanışması karşısında çok etkilen-
diğini belirterek, "Türk halkının olağanüstü 
desteği, uluslararası kurumlar ve Türk gü-
venlik birimleri ile sağladığımız mükemmel 
işbirliği sayesinde insanların kurtulmalarını 
sağlayabildik." diye konuştu.

Silvia Zötsch de gittikleri her yerde çok 
iyi karşılandıklarını, Türk halkının göster-
diği ilginin kendisini etkilediğini belirterek, 
"Hiçbir şekilde güvenlik sorunu yaşamadık, 
kendimizi her zaman güvende hissettik." 
dedi.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Cey-
hun, arama kurtarma personeline çeşitli 
hediyelerin yanı sıra teşekkür belgelerini 
takdim etti.
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İletişim araçlarının hızlı bir şekilde diji-
talleşmesi, bireylerin yaşamında önem-
li değişikliklere yol açtı. İletişim form-

larına şekil veren dijitalleşme, zaman ve 
mesafeyi ortadan kaldırmasının yanı sıra 
hız gibi önemli bir özelliği de sosyal ya-
şama kazandırdı. Fakat tüm bu olumlu 
gidişatın yanında dijitalleşmenin hayatın 
içine bu kadar nüfus etmesinin ve aşırı 
kullanımının çeşitli olumsuz sonuçlara 
yol açtığı da görülmektedir. Bu olumsuz 
sonuçlardan belki de en önemlilerinden 
birisi dijital bağımlılıklar olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

İçinde bulunduğumuz çağda sık sık duy-
maya başladığımız bağımlılık kavramı, bir 
bireyin tüm zararlı sonuçlarını bilmesine 
rağmen, ödüllendirici etkilerinin cazi-
besine kapılıp, belirli bir maddeyi tekrar 
tekrar kullanması ve belirli bir davranışı 
sergilemeye devam etmesidir. Esasında 
bağımlı olma durumu sadece bu çağa 
özgü olmasa da bu duruma yol açan et-
menler geçen zamanda değişiklik gös-
termektedir. Bu dönemde bu kadar çok 
anılmasının başlıca sebebi yeni bilgi ile-
tişim teknolojilerinin devamlı bir gelişme 
halinde olmasından kaynaklanmaktadır. 
Teknoloji dijitalleşme ile birleşince ortaya 
bir ‘’bağımlı birey’’ kavramı çıkmıştır. Bi-
reyler bağımlılıkları doğrultusunda yeni 
hayat tarzları benimsemişlerdir. 

Dijital bağımlıklar internet bağımlılığı, 
bilgisayar bağımlılığı, dijital oyun bağım-
lılığı, sohbet bağımlılığı ve sosyal medya 
bağımlılığı gibi farklı şekillerde adlan-
dırılsalar da aslında hepsi son noktada 

aynı anlama gelmektedir. Kişiler tüm bu 
durumlarda aynı şekilde dijital cihazlarda 
kullandığı bu uygulamalar üzerinde kont-
rolünü kaybetmekte gerçek dünyadan 
çok sanal dünyada vakit geçirmektedir. 
Literatürde de daha sık karşımıza çıkan üç 
tür dijital bağımlılık vardır. Bunlar; Nomo-
fobi ve Netlessfobi ve Fomo’dur. 

Nomofobi, İngilizce ‘’No mobile phobia’’ 
kelimelerinin kısa okunuşu olan Nomo-
fobi, cep telefonundan uzak kalma kor-
kusu olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji-
nin gelişmesiyle beraber cep telefonları 
özellikle de akıllı telefonlar hayatımızın 
vazgeçilmezi haline geldi. Öyle ki telefo-
nunu kaybetme düşüncesi hatta bazen 
gözünün önünde olmaması bile birçok 
kişi için oldukça korkutucu bir durumdur. 
Peki, bir kişi Nomofobi olduğunu nasıl an-
lar? Telefonu iletişim kurmanın dışında da 
çok fazla kullanıyorsak, telefonumuzun 
şarjının bitmesinden endişeleniyorsak ve 
aynı zamanda bitmemesi için önlemler 
alıyorsak, telefon kullanımının yasak ol-
duğu yerlerden ve sinyalin düşük olduğu 
yerlerden kaçma eğilimi gösteriyorsanız 
aynı zamanda telefonla birlikte uyumak 
ve sürekli açık tutmak Nomofobi olduğu-
nuzun belirtileridir. 

Netlessfobi, internetsiz kalma fobisidir. 
İnternetsiz kalma korkusu yaşayan bi-
reyler internet bağımlıları ile karıştırıla-
bilmektedir. İnternetsiz kalma korkusu 
yaşayan bireyler internet kullanım sıklı-
ğı ve süresi önemli değildir. Bu bireyler 
gün içerisinde interneti kullanmaya hiç 
ihtiyaçları olmasa dahi yokluğundan 

huzursuzluk duyarlar. Yani Netlessfobi, 
internetin aşırı kullanımından öte kişinin 
internetin olmadığı bir ortamda kalma-
sından ve internet yoksunluğundan endi-
şe duymasıdır.

Fomo’nun bir bağımlılık türü olup ol-
madığı tartışılan bir konu olsa da Fomo, 
gündemi kaçırma korkusu olarak bilin-
mektedir. Gündemden bahsedilen yalnız-
ca siyasi olarak değildir aynı zamanda bi-
reyin diğer insanların yaşamlarında olan 
bitenleri takip edememe korkusu olarak 
tanımlanabilir. Bulgular, Fomo’nun altın-
da yatan nedenin bireyin bir gruba ya da 
çevreye ait olma hissinden kaynaklandı-
ğını göstermektedir. Belirtileri ise; Sosyal 
ortamlarda arkadaşlarıyla birlikteyken 
bile sürekli bir şekilde mobil cihazları 
kontrol etme ve sosyal medya ağlarında 
devamlı bir şekilde gezinme ve payla-
şımlar yapma halidir. Gündemi kaçırma 
korkusu insanların gündelik yaşamlarını 
büyük ölçüde etkilemektedir. Bu durum-
daki insanlar mutlu, daha ilgi çekici ve eğ-
lenceli yaşamlara sahip olup olmadıkları 
konusunda endişe duyarlar. İnsanlar bu 
kaygıyı hayatlarının her alanında yaşaya-
bilirler.

Tüm bu dijital sorunlara çözüm olarak ise 
kişinin sosyal hayatında kendisine alter-
natif uğraşlar oluşturması önerilmektedir. 
Kişinin kendini mutlu eden ve yapmayı 
sevdiği aktivitelere yönelmesi, hayatına 
dair olumlu bir izlenim geliştirmesini sağ-
layacaktır ve bağımlılıklarından kurtul-
ması için önemli bir adım olacaktır.

Yeni Nesil Bağımlılıklar

"Şehirlerin yeniden 
inşasına yardımcı 
olmak istiyoruz"
Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig,  
Türkiye'deki depremlerde etkilenen şehirlerin 
yeniden inşa edilmesine yardımcı olmak 
istediklerini kaydetti.

Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Mi-
chael Ludwig, Viyana Eyalet Milletve-
kili Aslıhan Bozatemur'un bulundu-

ğu programda, Türkiye'deki arama kurtarma 
çalışmalarına katılan Joachim Brandlhofer ve 
köpeği Arwed ile Günter Obermayer ve köpeği 
Bo da yer aldı.

Ekip üyeleriyle sohbet eden Ludwig, dep-
rem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi 
alırken, çalışmalarından ötürü kendilerine te-
şekkür ve takdir belgesi takdim etti.

Türkiye'deki depremlerde şu ana kadar 40 
binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğine 
dikkat çeken Ludwig, "40 binin üzerinde in-
san hayatını kaybetti, yüzbinlerce kişi evini 
kaybetti. Bu felaket insani bir acıyı gösteriyor. 
Bu yüzden tüm eyaletler olarak toplamda 2 
milyon avro yardımı için hızlı bir şekilde ha-

rekete geçtik." ifadelerini kullanırken, dep-
remden olumsuz etkilenen şehirlerin yeniden 
onarılması için Viyana Belediyesi olarak neler 
yapabileceklerine dair bir değerlendirme yapa-
caklarını kaydetti.

"Birçok şehirle iyi bağlantılarımız 
var"
Türkiye'deki birçok şehirle iyi bağlantılarının 
olduğunu, özellikle depremin büyük yıkıma 
neden olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin'in de kendisi gibi Beledi-
yeler Birliği Başkanı olması vesilesiyle iyi ile-
tişimlerinin bulunduğunu kaydeden Ludwig, 
"Viyana Belediyesi olarak 
imkanlar dahilinde olan her 
olanağı sağlayacağımızı ve 
Gaziantep şehrine yardımcı 
olacağımızı belirtmek iste-
rim." şeklinde konuştu.

"Vize kolaylığı için 
çabalayacağım"
Deprem bölgesinde etkilenen 
kişilerin Avusturya'da akraba 
ya da tanıdıkların olduğunu 
hatırlatan Ludwig, bu yüzden 
federal hükümetten bu aile-
lere geçici vize için kolaylık 

sağlamasını talep ettiğini söyledi.

Bozatemur: Elimizden gelen yardımı 
yapmak istiyoruz
Ödül takdimi sonrası açıklamalarda bulunan 
Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur
Viyana Belediyesi olarak özellikle son dönem-
de Gaziantep Belediyesi ile yakın bir ilişki ve 
işbirliği içerisinde olduklarını söylerken, özel-
likle doğal afetler gibi kriz zamanlarında bu 
işbirliğinin daha belirgin olacağını belirterek, 
"Bu nedenle biz de başta Gaziantep olmak üze-
re, yıkımın yaşandığı bölgelere elimizden gelen 
yardımı yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
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Avusturya basınının ilgi 
göster(e)mediği karşılama

Hayallerinizi 
Gerçekleştiriyoruz...

www.tuakat.com

BEZAHLTE ANZEIGE

Avusturya, Kahramanmaraş 
merkezli yıkıcı deprem-
lerin gerçekleştiği andan 

itibaren Türkiye'yi yalnız bırak-
madı. Fakat ülke tarihinde belki 
de örneğine az rastlanır bir törenle 
Avusturya Ordusu'nun arama kur-
tarma birimlerini havalimanında 
karşılayan Türk kökenli vatandaş-
ların sevinç ve hüznü, 9 canı kur-
taran kahramanlarla buluşma anı 
Avusturya basınının nedense pek 
dikkatini çekmedi. 

Türk halkının, ona el uzatan her 
kim olursa olsun büyük bir coş-
ku ve muhabbetle minnettarlığını 
sunması, bu ülkeyi gerçekten ka-
nıksadığını ve buranın bir parçası 
olarak gördüğünü gösteren en gü-
zel anlar ne yazık ki kamu yayıncı 
kuruluşu ORF başta olmak üzere 

"Dili olsa da konuşsa: 70 yıllık Viyana havalimanının duvarları, bu kadar duygulu, birleştirici, kenetleyici bir 
atmosfere daha önce şahit olmuş mudur?"
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ları hafifletmek için harekete geçti.
Deprem bölgesinde arama kur-

tarma faaliyetlerini tamamlayan 
Avusturya ekibinin Schwechat 
Havalimanına geleceğine ilişkin 
bilginin Avusturya Ordusunun 
Basın Birimi tarafından bizimle 
paylaşıldı. Bu ülkede Türkçe yayın 
yapan ama Avusturya gündemini 
haberleştiren bir basın organı ola-
rak bu durumu bir yandan mesle-
ğimiz gereği bir vazife olarak diğer 
yandan ülkemizin zor günlerin-
de 9 canımızı enkaz altından sağ 
kurtarmış, 52 vatandaşımıza acil 
tedavi imkanı sunmuş kahraman-
ları yakından görme fırsatı olarak 
değerlendirdik ve kendimizce te-
şekkür etmek istedik.

Önceden belirlenen buluşma 
yerine geldiğimizde çoğu Avus-
turya basını olmak üzere Anadolu 
Ajansı dışında yerel basından sanı-
rım iki kişi vardı. Ordunun Basın 
Birimine mail atarak akredite ol-

muş bu grup, arama kurtarma eki-
binin havalimanına inmesine bir 
saat kala aprona götürüldü.

Burada başta ORF olmak üzere 
hatırı sayılır oranda ulusal basın-
dan temsilci hazır bulunuyordu. 
Kısa süren resmi karşılama töre-
ninin ardından bütün basın men-
supları bire bir kahramanlarla rö-
portaj yapmaya başladı. Biz de en 
az 4 kişiyle söyleşi gerçekleştirdik.

Yetkililer, havalimanının karşı-
lama salonunda da ciddi bir kala-
balığın Avusturyalı kahramanları 
beklediği bilgisini paylaşarak; artık 
toparlanmamız gerektiğini, coşku-
lu kalabalığı daha fazla bekletme-
nin doğru olmayacağını bizlere 
bildirdi.

ORF hariç herkes otobüsteki ye-
rini almıştı. ORF ise o esnada canlı 
yayına bağlanarak, ekibin başında-
ki isimle röportaj yapıyordu. Her 
ne kadar bekletilsek de ORF'nin 
bu ilgisi bizi memnun etmişti.

- Coşkulu kalabalık
Bekleme salonundaki coşkulu kalabalık yalnız-
ca Türkiye'den gelen arama kurtarma ekibi ve 
sahada görevli polis ya da yetkilileri şaşırtma-
mış, bizler de bu duygu dolu atmosferden ciddi 
anlamda etkilenmiştik.

Dünyaca tanınmış yıldızlarının bile bu şekil-
de karşılanmadığı Avusturya'da 84 kahraman 
çiçekler, Türk ve Avusturya bayrakları ve "Ös-
terreich" sloganlarıyla karşılanıyordu. 

Hani denir ya “Dili olsa da konuşsa”: 70 yıl-
lık havalimanının duvarları, bu kadar duygulu, 
birleştirici, kenetleyici bir atmosfere daha önce 
şahit olmuş mudur diye?

Gazetecilikten, haberden biraz anlayan her-
kes için bu manzara öyle ya da böyle haber de-
ğeri taşıyordu.

Coşkulu buluşmadan iliklerine kadar etki-
lendiği her hallerinden belli olan ordu yetkili-
leri, duygu seline kapılan arama kurtarma ekibi 
mensupları, sahada görevli polis memurlarının 
yanı sıra olan bitene şahit olan herkes memnu-
niyetini ve yaşadıkları duygusal anları olaydan 
hemen sonra çeşitli mecralarda bir şekilde dile 
getirdi.

- Amansız acılara yol açan felaketin 
birleştirdikleri
Türkiye ve Suriye'de toplam 60 binin üzerinde 

cana mal olmuş, milyonlarca insanı evsiz, yurt-
suz, geleceksiz bırakmış bir felaketin Avustur-
ya'da iki toplumu yakınlaştıracak olumlu bir 
gelişmeye vesile olacağı belki de kimsenin ak-
lına gelmezdi.

Kendi haber ve işlerimizi hallettikten sonra 
haber değeri olduğunu düşündüğümüz bu coş-
kulu karşılamayı ‘Acaba ulusal basın nasıl gör-
müş?’ diye bir göz atmak istedim.

Gördüğümüz kadarıyla ORF, uçağın yanaş-
tığı apronda arama kurtarma ekibi ile yaptığı 
söyleşiler, canlı yayın bağlantıları dışında bek-
leme salonundaki coşkulu kalabalığa değin-
memişti. Aynı şekilde diğer ulusal gazeteler de 
arama kurtarma ekibine haberlerinde yer ve-
rirken, Türk toplumunun gösterdiği sevgi seli 
onlar için de pek önem arz etmemişti anlaşılan.

- Beklenen 3-5 saniyelik görüntüydü!
Karşılama sırasında 30 yıllık bir polis memuru-
nun gözyaşlarını tutamayarak duygularını dışa 
vurmasını anlatmalarını beklemiyorduk ya da 
Türk bayrağını öpen Thomas'a değinmeleri-
ni de veya depremde her şeyini kaybetmiş bir 
toplumun her gittikleri yerde büyük bir misa-
firperverlik örneği sergilemelerinden etkilenen 
Dr. Stefan'ın duygu dolu konuşmasından alıntı 
yapmalarını da beklememiştik. 3-5 saniyeliğine 
de olsa bu coşku, haberlerde yer bulur diye ne-

densiz bir düşünceye kapılmıştık sadece.
Bu mutluluk, bu kenetlenme anlam vere-

mediğimiz bir şekilde birileri için haber değeri 
taşımamıştı. Bazen insanın “Bugün değil de ne 
zaman?” diye sorası geliyor ama bazı anlarda 
sormak da bir anlam ifade etmiyor.

- GIS için kapıya gelenler,
yok saymıştı
GIS vergileri için kapıları aşındıranların, had-
siz bir şekilde fütursuzca evlere girip televizyon 
arayanların bu mutluluğu yok sayması nereden 
bakılırsa bakılsın anlaşılır bir durum değildi. 

Her fırsatta onu bunu taraflı olmakla, bil-
mem kimin yörüngesinde haber yapmakla suç-
layanların, bir kez daha olanca "tarafsızlıklarıy-
la" orta yerde durmaları göz kamaştırıyor.

Bir keresinde bir ORF çalışanına dil alış-
kanlığı olarak, içinde ORF devlet televizyonu 
ifadesi geçen bir cümle kurmuştum. O da beni 
hemen uyarmış; “Biz devlet televizyonu değiliz. 
Halkın vergileriyle ayakta duran milletin sesi-
yiz” demişti.
Gerçekten de öylelermiş! 
16 Şubat akşamı Schwechat Havalimanın da bir 
kez daha müşahede etmekten müşerref olduk 
efendim.ulusal basın tarafından göz ardı 

edildi.
Özellikle Türk toplumu hakkın-

daki olumsuz bir gelişmede, pireyi 
deve yapma yarışına giren bulvar 
medyasının, karşılamaya muhabir 
gönderme zahmetine bile girme-
miş olması da dikkat çeken bir di-
ğer ayrıntıydı.

Merkez üssü Kahramanma-
raş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri 
olan ve Türkiye'de 11 ili, Suriye'de 
6 kenti ciddi anlamda etkileyen, 
Mısır'a kadar çok sayıda ülkede 
hissedilen asrın felaketine dün-
yanın birçok ülkesi kayıtsız kal-
mazken, ikinci vatanımız olarak 
gördüğümüz Avusturya da adeta 
seferber oldu. Başta Avusturya 
Silahlı Kuvvetleri'nin Arama Kur-
tarma Birimi olmak üzere Federal 
hükümet, eyaletler, Kızılhaç ve 
Caritas gibi tanınmış yardım ku-
ruluşları ciddi bir özveriyle yıkıcı 
depremlerin neden olduğu sonuç-
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Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerin 
ardından, bölgeye arama ve kurtarma ekibi 
gönderme kararı alan ülkelerin başında 
Avusturya geldi. İlk depremden saatler 

sonra alınan bu karar şüphesiz ki Avusturya'da yaşayan 
Türkiye göçmenlerini ziyadesiyle memnun etmiş ve 
onurlandırmıştır.

Öyle ki; Avusturya'daki Türkler, havalimanındaki 
karşılamada minnettarlığını sevgi, alkış ve gözyaşlarıyla 
göstermiştir. Bu minnet duygusu, başta kurtarma 
ekibi personelleri olmak üzere; alanda görevli 
polis memurlarını ve basın mensuplarını derinden 
etkilemiştir. 

Anavatanın yardımına koşan Avusturyalı 
kahramanları Türkiye dönüşünde adeta bağrına basan 
Türk insanı, yıllardır yaşadığı vatanına dair sevgi ve 
şefkati belki de ilk kez net şekilde açığa çıkarmıştır. 

O anları Haberjournal'e anlattı: "Kolumu sımsıkı 
tutması beni çok etkiledi"
Deprem felaketinin hafızalara kazınan karelerinden 
birinde yer alan Avusturya Silahlı Kuvvetleri Afet 
Yardım Birimi’nden (AFDRU) çavuş Daniel Degenhart, 
3 yaşındaki kızın enkaz altından çıkarılmasını anlattı. 

Haberjournal'e konuşan çavuş Degenhart, 
insanların bir gecede bütün varlıklarını kaybederek 
evsiz kalmaları, sayısız yıkılmış bina ve şehrin içinde 
bulunduğu durumun tarifsiz olduğunu ifade etti.

- Enkazdan kurtulan küçük kızla yaşanan 
duygusal an
Degenhart, 3 gün göçük altında kalan bir kız çocuğunu 
kurtardıktan sonra yaşadığı mutluluğa değinerek, "Dil 
engeli nedeniyle aramızda bir diyalog geçmedi. Ama 
çok şaşkındı, 3 gün boyunca karanlıkta kalmıştı. Beni 
en çok etkileyen şey, hemen benim kolumu sıkı bir 
şekilde tuttu. Bu kesinlikle tarifsiz bir duyguydu." diye 
konuştu.

Bölgedeki Türk güvenlik güçleri ve ekipleriyle 
mükemmel bir işbirliği içinde çalıştıklarını 
belirten Degenhart, "Orada karşılaştığımız herkes 
bize şükranlarını sundu. Çay, yemek ikramında 
bulunuyorlardı. Ellerinde çok bir şey olmamasına 
rağmen yardım ettiğimiz için ellerindekini bizimle 
paylaştılar." şeklinde konuştu.

Minnettarız!

Çavuş Daniel Degenhart, hafızalara kazınan 
o anları Haberjournal'e anlattı: "Beni görünce 
kollarımı sımsıkı tutması beni çok etkiledi"
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O anları anlattı

Doktor Stefan Schachner de deprem bölgesinde çe-
şitli seviyelerde yaralanmış 52 kişiyi tedavi ettik-
lerini anlattı.

Schachner, üzerinde Kızılhaç amblemi olan bir sağlık 
aracıyla deprem bölgesinde hareket halinde oldukları 
için birçok yaralının yanlarına gelerek tedavi talebinde 
bulunduğunu, ilaç açısından hazırlıklı gittikleri için her 
şeyin yolunda gittiğini ve bulundukları yerde tedaviye 
ihtiyaç duyanlara yardımcı olabildiklerini ifade etti.

- Türklerin misafirperverliği karşısında 
gözyaşlarını tutamadı
"Benim için çok daha önemli olan, samimi bir şekilde 
söylemek istediğim şey, hiç fark etmez nereye gittiysek, 
gittiğimiz bölge ne kadar zarar görmüş olursa olsun, 
sokaklarda kalmak zorunda kalan insanlar, herkes bizi 
selamladı, su, kek ve benzeri şeyler getirdiler. Onlar 
için her şeyin iyi olmasını diliyorum." diyen Schachner, 
göz yaşlarını tutamadığı için röportaja devam edemedi.

- Olağanüstü karşılama
Binbaşı Bernhard Lindenberg de havalimanındaki 
karşılamanın olağanüstü olduğu belirterek, "Bizler yapılması 
gerekenleri yaptık, bizim için büyük bir onurdu." şeklinde 
konuştu.
Lindenberg, böyle bir karşılamayı hiç beklemediklerini, 
sınırsız bir minnettarlıkla karşılandıklarını dile getirerek, 
karşılamaya gelenlere teşekkür etti.

Yıkıcı depremin sonuçlarını hafifletmek, Türk halkına 
destek olmak için yapılması gerekenleri yapmaya 
çalıştıklarını kaydeden Lindenberg, "Misafirperverlik 
sınırsızdı, ellerinde çok bir şeyleri olmamasına rağmen, bize 
su ve yemek ikramında bulundular." dedi.

Havalimanındaki karşılamaya ülke basını da yoğun 
ilgi gösterirken, Avusturya ordusuna ait sosyal medya 
hesaplarından görüntüler "olağanüstü karşılama" başlığıyla 
paylaşıldı.

Gözyaşlarını
tutamadı
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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Türkiye ve Suriye'de büyük yıkım ve 
can kayıplarına neden olan depremlerin ardından, farklı görüşlere ve ortak acıya sahip temsilciler, Viyana 

Belediye Sarayı'nda bir araya geldi.

Derneklere "teşekkür" etkinliği 

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'da meydana 
gelen, Türkiye'nin 11 ili ve Suriye'de et-
kili olan depremlerin neden olduğu "or-
tak acı", Viyana'daki dayanışma ve yar-

dımlaşma örneğini bir kez daha ortaya çıkardı.
Yıkıcı depremlerin ardından Avusturya'daki 

tüm eyaletler bir araya gelerek toplamda 2 mil-
yon avro yardım kararı almış, Viyana Eyaleti 
üstlendiği 429 bin avroluk pay ile bu yardımın 
büyük bir kısmını üstlenmişti.

Yerel yönetimlerin dışında, özellikle Viya-
na'da faaliyet gösteren STK'ların, zor günlerde 
dayanışma örneği göstererek yardım faaliyetleri 
yürütmesi dikkat çekmişti.

Viyana'da faaliyet gösteren farklı görüşlere 
sahip çeşitli Sivil Toplum Kuruluşu (STK) tem-
silcileri, Viyana Belediyesi Başkan Yardımcısı 
ve Eğitim, Gençlik, Entegrasyon ve Şeffaflıktan 
Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Christoph Wie-
derkehr (NEOS) tarafından verilen davette bir 
araya geldi.

Avusturya'da yaşayan, Türkiye ve Suriye'de 
yakınları bulunan isimlerin de davetliler arasın-
da olduğu etkinlik, yoğun bir katılımla gerçek-
leşti.

- "Yardımlarınız için teşekkür ederim"
Burada açılış konuşmasını yapan Wiederkehr, 
Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerde ha-
yatını kaybeden insanların sayısının her geçen 
gün arttığını, bu durumun kendisini derinden 
etkilediğini söyledi.

"Sevdiklerini, akrabalarını ve arkadaşlarını 
kaybeden herkese en içten başsağlığı dilekleri-
mi iletmek isterim." diyen Wiederkehr, Viya-
na'daki insanların kenetlenerek hızlı bir şekilde 
organize ettiği yardım çalışmaları karşısında 
duyduğu şaşkınlığı ve memnuniyeti dile getire-
rek, "Bu bağlamda yardım çalışmalarına destek 
veren, deprem bölgesine yardımlarını esirge-
meyen ve kenetlenen herkese teşekkür ederim." 
dedi. 

Viyana Belediyesi olarak, ilk andan itibaren 
hızlı ve hedefe yönelik yardım sağladıklarını, 
ancak bunun gerekli olan yardımların sadece 
bir bileşeni olduğunu belirten Wiederkehr, der-
nek ve STK'ların yardım çalışmalarına dikkat 
çekerek, "Hızlı ve sorunsuz bir şekilde yürüt-

tükleri büyük yardım çalışmaları için dernek ve 
gönüllü kuruluşlara içten teşekkürlerimi ifade 
etmek isterim. Çünkü şu anda deprem bölge-
lerinde mağdur olan insanların acilen ihtiyaç 
duyduğu şey budur!" şeklinde konuştu.

Konuşmasında, Viyana'daki farklı gruplar 
arasında diyaloğun önemine değinen Wieder-
kehr, zor zamanlarda mağdurların deneyimle-
rini dinlemenin yanı sıra Türk, Kürt ve Suriye 
kökenli Viyanalı topluluklar arasındaki uyumu 
güçlendirmenin kendisi için çok önemli oldu-
ğunu vurguladı.

Bu topluluklar arasında daha fazla iletişim 
ağının kurulmasına ve bunun karşısındaki en-
gellerin yıkılmasına yol açacak bir "birbirimize 
yaklaşma" sürecine teşvik etmek istediklerini 
kaydeden Wiederkehr davetlilere, "Bugün doğ-
ru yönde birçok olumlu sinyal gördüm ve bu-
nun için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum." 
sözleriyle teşekkür etti.

- "Askerlerin karşılanma şekli beni 
etkiledi"
Deprem vesilesiyle farklı etnik kökenlerden 
olan insanların birlik olmasından duyduğu 
mutluluğunu gizleyemeyen Wiederkehr, Avus-
turya Ordusu'na bağlı arama kurtarma biri-
minin Viyana havalimanındaki karşılanmasını 
hatırlatarak; karşılama görüntülerinden çok et-
kilendiğini ve Türkiye kökenli insanların min-

nettarlıklarını bu şekilde göstermesinden mem-
nuniyet duyduğunu belirtti. 
- Güngör: "Bu dayanışma birlikte çok 
şey başarılabileceğini gösteriyor"
Programın düzenlenmesine öncülük eden 
[think.difference] (Farklı Düşün) Genel Mü-
dürü Sosyolog Kenan Güngör ise siyaset üstü 
ortak acılar karşısındaki "ortak dayanışmaya" 
dikkat çekti.

Sarsıcı depremin ardından ortaya çıkan ke-
netlenme ve yardımlaşmanın kendisini de çok 
duygulandırdığını ifade eden Güngör, deprem 
gibi doğal afetlerle gelen zor zamanlarda, in-
sanların dayanışma gösterebileceğini ve birlikte 
çok şey başarabileceğini belirterek, "En kötü, 
bazen en güzeli ortaya çıkarabilir" değerlendir-
mesinde bulundu.

"Dini, etnik aidiyeti ya da siyasi yönelimi ne 
olursa olsun Türkiye kökenli topluluklar ara-
sındaki bu dayanışma, tarihsel ve siyasi olarak 
büyüyen çatışmalar göz önünde bulunduruldu-
ğunda güçlendirilmesi ve daha da geliştirilmesi 
gereken atıl bir kaynaktır." yorumunda bulunan 
Güngör, etkiliğin aynı zamanda Viyana'da bir 
arada ve birlikte yaşamı olumlu yönde şekillen-
direcek köprülerin inşa edildiği, anlayış odaklı 
bir diyalog sürecinin başlangıcı olarak görül-
mesi gerektiğini belirtti.
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Savunma Bakanı Klaudia Tanner ve Avusturya Sivil Savunma Birliği Başkanı Andreas Hanger, Rossauer 
Kışlasında bir işbirliği anlaşmasına imza attı.

Avusturya Silahlı Kuvvetleri ile Sivil
Savunma Birliği arasında işbirliği

Anlaşma, olası kriz ve felaketler kar-
şısında daha hızlı ve sonuç odaklı 
çözümleri hedefliyor.

Burada konuşan Savunma Bakanı Klaudia 
Tanner işbirliğini, "Kriz ve felaketlerle başa 
çıkmanın anahtarı işbirliğinde yatıyor" ifade-
leriyle desteklerken, "Avusturya Sivil Savunma 
Birliği bu çalışma için mükemmel bir ortak. 
Çünkü birlikte Avusturya halkı için özellikle 
"Kapsamlı Ulusal Savunma" alanında değer-
li önleme çalışmaları yürütebiliriz." şeklinde 
konuştu.

İmzalanan mutabakat zaptıyla hali hazırda 
devam etmekte olan bilgi alışverişinin yoğun-
laştırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda kriz 
senaryoları, tehlike analizleri ve kriz iletişimi 
alanlarında teknik bilgi alışverişinin arttırılması 
ve afetlerin önlenmesi, bu olaylarla başa çıkıl-
masına yönelik konseptlerin hazırlanması yer 
alıyor.

"Kapsamlı Ulusal Savunma" alanında, her iki 
kurumdan uzmanlar ortak etkinliklerde dersler 
verecek. Ayrıca Savunma Bakanlığı, Sivil Sa-
vunma Derneği'nin projelerinde afet veya kriz 
durumlarında mağdurlara yönelik psikolojik 
bakım konusunda uzmanlığını sunacak.

- Tanner'dan "Blackout" yorumu
Öte yandan son dönemde sıkça konu olan bü-
yük elektrik kesintisiyle oluşacak kararma an-
lamına gelen ve "Blackout" olarak lanse edilen, 

krizin olası ihtimalini değerlendiren Tanner, 
ihtimal düşük olsa da hazırlıklı olmanın önemli 
olduğunu söyledi.

Bir çok uzmanın bu konuda fikir ayrılığında 
olmasına dikkati çeken Tanner, "Kimisi zama-
nı belli değil ama kesin gelecek diyor, bir kısım 
ise ihtimali düşük tutuyor. Avrupa ve Avustur-
ya’nın elektrik ağları çok iyi ancak doğal afetler 
ya da bir terör saldırısı durumunda "Blackout" 
yaşanması göz ardı edilemez bunun için de ha-
zırlıklı olmak gerekir. Tedbirin amacı bir sigorta 
sözleşmesi gibidir. Olası durumda önemli olan 
hazır olmaktır" şeklinde konuştu.

- Hanger: "Hazırlık evde başlar"

Avusturya Sivil Savunma Birliği Başkanı And-
reas Hanger ise özellikle son birkaç yıl kriz ve 
afet senaryolarına karşı hazırlıklı olunması ge-
rektiğini bunun evde ve özel anlarda başladığını 
belirtirken, "Halkın bireysel hazırlığına odak-
lanan sivil savunma dernekleri, genel ulusal 
dayanıklılık için belirleyici bir faktördür. 
Artan işbirliği sayesinde 'Kapsamlı Ulusal Sa-
vunma'nın sivil bileşenine de yeniden hayat 
vermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

60 yılı aşkın bir süredir Avusturya'da önem-
li çalışmalar yürüten Sivil Savunma Birliği'nin 
üzerinde faaliyet gösterdiği konular sel ve doğal 
afetlere karşı alınacak önlemlerden, radyasyon-
dan korunma ve olası bir elektrik kesintisine 
kadar uzanıyor.

Türkiye ve Suriye'de büyük yıkımlara 
neden olan depremlerin ardından, 
Viyana'daki yardım çalışmalarından 
dolayı Sivil Toplum Kuruluşlarının 

(STK) yöneticilerini verdiği davetle bir araya 
getiren Viyana Belediyesi Başkan Yardımcısı ve 
Entegrasyondan Sorumlu Meclis Üyesi Chris-
toph Wiederkehr (NEOS), etkinlik sonrası Ha-
berjournal'in sorularını yanıtladı. 

Yeşiller Partisi Viyana Eyalet Milletvekili 
Berivan Aslan'ın "deprem bölgelerinden tıbbi 
bakıma ihtiyaç duyan 100 çocuğun refakatçile-
riyle beraber Viyana'ya getirilmesini" öngören 
teklifin, mecliste kabul edilmesine ilişkin soru-

lan soruya, 'bunun uygulanabilmesi için federal 
hükümet tarafından bir düzenlemenin yapılma-
sı gerektiğini, kabul edilen önergenin, federal 
hükümete yapılan bir çağrı olduğunu' belirten 
Wiederkehr, "Viyana bunu desteklemeye hazır. 
Yapabileceğimiz bir şey varsa zaten yapıyoruz. 
Ancak Viyana şehir yönetiminin tek başına ço-
cukları bir şekilde buraya getirmesi gerçekten 
mümkün değil." yanıtını verdi. 

Konuşmasında, "Biz insanlara yardım etmek 
için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Örne-
ğin aile birleşimi söz konusu olduğunda, çok 
hızlı ve bürokratik olmayan bir şekilde işleme 
koyduğumuz çok sayıda başvuru var." ifadele-

rine yer veren Wiederkehr, depremzedeler için 
talep edilen vize kolaylığı için de federal hükü-
meti adres gösterdi. 

Depremzedelerin Avusturya'daki yakınları-
nın yanına gelebilmesini sağlayacak olan vize 
kolaylığının, federal düzenlemelere veya en 
azından dışişleri bakanlığının "vize konusun-
da" karar verme iradesine ihtiyaç duyulduğunu 
vurgulayan Wiederkehr, Viyana eyalet yöneti-
minin daimi ikametler için sadece federal ya-
saları uygulayabildiklerini hatırlatarak, "Ancak 
bu prosedürü mümkün olduğunca hızlı hale 
getirmeye çalışıyoruz. Çünkü bundan etkilenen 
insanlar var." şeklinde konuştu. 
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"Vize kolaylığı federal hükümete bağlı"
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Doğal Afetler, Kadınları Daha Çok Yaralıyor
Türkiye’nin çok geniş bir kesimini etkileyen deprem felaketinin ardından, kadınların göz ardı edilen ihtiyaçları 

sebebiyle bölgedeki zorluklar artıyor. Uzmanlar yardım organizasyonlarında ve yeniden inşa çalışmalarında kadınların 
ve çocukların özellikle gözetilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana 
gelen depremlerin yıkıcı etkileri sürü-
yor. Türkiye’nin 11 ilinde depremler 
sonrası gerçekleşen şiddetli yıkımlar 

sebebiyle 45 binden fazla kişi öldü, yaklaşık 
100 bin kişi ise yaralı kurtuldu. Bu büyük fe-
laketten kurtulanlar, bir aydır ya çevre illere 
sığındılar, ya da deprem bölgesinde hayatta 
kalma mücadelesine devam ediyorlar.

Sarsıntıların çok geniş bir bölgeyi etki-
lemiş olması bir yana, 6 Şubat’tan bu yana 
gerçekleşen birçok artçı deprem de bölgedeki 
gerginliği artırıyor. Yardım organizasyonla-
rıyla ilgili ortaya çıkan skandallar, ülkede bir-
kaç aydır devam eden siyasi gerginlik de üst 
üste gelince, Türkiye’nin genelinde vaziyet hiç 
de iç açıcı gözükmüyor.

Felaketin boyutlarını hesap etmek belki 
şimdilik mümkün değil, ancak ne büyüklükte 
bir alanın etkilendiğini idrak edebilmek için, 
bölgenin bazı ülkelerin büyüklükleriyle kı-
yaslandığı AŞAĞIDAKİ/YANDAKİ görsel 
yardımcı olabilir. Felaketin etkilediği insan-
ların milyonlarca olduğu ortada. UNICEF’in 
aktardığına göre, depremler sadece Türkiye 
ve Suriye’de en az 5 milyon çocuğu etkiledi.

Felaketin büyüklüğü, etkilerinin de çok 
çeşitli olmasına neden oluyor. 14 bin futbol 
sahası büyüklüğünde bir alanda her yerin yı-
kıldığı, tüm sistemlerin altüst olduğu koşul-
larda organize olmayı ve eşit şekilde yardım 
ulaştırmayı engelleyebiliyor.

Depremlerden etkilenen her kesimin ihti-
yaçlarına ayrı ayrı cevap verebilmek de ma-
alesef her zaman mümkün olamayabiliyor. 
Yine de özellikle kadınların, çocukların ve 
depremden etkilenen dezavantajlı grupların 
belirli ve özel ihtiyaçlarını karşılayabilmek, 
en azından duyurabilmek adına çalışan sivil 
toplum örgütleri ve yardım organizasyonları 
da hatırı sayılır ölçüde etkiye vesile olabiliyor.

Bölgeden alınan haberlere göre, afet son-
rasında özellikle kadınların ve çocukların 
yaşadıkları zorluklar endişe verici. Yaygın 
toplumsal cinsiyet rolleri, kadınları ve di-
ğer dezavantajlı grupları acil durumlarda da 
mağdur etmeye devam ediyor.

 
Peki deprem ve afet sonrası yaşanan zor-

luklar neden bir “kadın sorunu” olarak da ele 
alınmalı?

- Kadınlarla Dayanışma Vakfı’ndan Özge 
Ozan, “Ne yazık ki yaşanan zorluklar kadın-
ların üzerine yüklenen toplumsal cinsiyet 
rolleri ile doğrudan ilişkili. Enkazlarda ka-
dınların cansız bedenlerini çocuk odalarında 
bulduk, önce çocuklarını kurtarmaya yönel-
mişlerdi” diyor. Yapılan uluslararası araştır-
malar, afetlerde erkeklere kıyasla daha fazla 
kadının öldüğünü ve bu durumun atfedilen 
“kadınlık rolleri”nden kaynaklandığını doğ-
ruluyor.

- Birleşmiş Milletler Gıda Programı Türki-
ye ofisinin verilerine göre, deprem bölgesinde 
şu anda yüzde 10’u güvenli doğum desteği 
bekleyen iki yüz bini aşkın hamile kadın var. 
Halep’ten BBC’ye bilgi veren UNFPA Suriye 
temsilcisinin aktardığına göre, Kuzey Suri-
ye’de depremden etkilenen 6 milyondan fazla 
kişi arasındaki kadınların 1,5 milyonu üreme 
çağında. Bölgedeki hamilelerin ve lohusaların 
akıbeti ise belirsiz.

- Afet koşullarında toplumsal ve kişisel gü-
venlik sorunlarının da önemli ölçüde arttığı 

bilinen bir gerçek. Şiddet ve taciz vakalarına 
karşı korunmasız olan kadınlar ve çocuklar, 
deprem bölgesinde de risk altında. Depremin 
hemen ardından bölgeye yardım göndermek 
üzere İstanbul’un çeşitli noktalarında ‘‘kadın 
dayanışma çadırları’ kuran Mor Dayanışma 
Derneği şimdi de kadın ve çocukların barın-
ma, özel ihtiyaçlarını karşılamak ve olası şid-
det vakalarına karşı önlem almak için sahada 
olduklarını duyurdu.

- Halk sağlığı uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı 
da afet durumlarında aile içi şiddet ve cinsel 
şiddet vakalarında artış olduğuna dikkat çe-
kerek, önlem alınması gerektiğini vurguluyor.

- BBC Türkçe’nin hazırladığı habere göre, 
deprem bölgesindeki kadınlar kendilerinin 
ve çocuklarının güvenliğinden endişe duyu-
yor. Seyyar tuvaletlerdeki ve diğer ortak alan-
lardaki koşullar nedeniyle zorlanan kadınlar, 
hem mahremiyetlerini sağlayamamaktan, 
hem de hijyen koşullarının yetersiz olmasın-
dan dolayı endişeli. Bölgede jinekolojik has-
talıkların, özellikle hijyen koşullarının sağla-
namamasından kaynaklanan vajinal mantar 
vakalarının ciddi oranda arttığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 
Türkiye verilerine göre deprem bölgesinde 
214 bin 325 gebe bulunuyor ve bunların 23 
binin 814’ünün bir ay içerisinde doğurması 
bekleniyor. Türk Tabipleri Birliği, güvenli 
doğum, anne ve bebek sağlığı için gerekli 
düzenlemelerin bir an önce yapılması 
gerektiğini söyledi.

Depremin bölgesi Adıyaman’da çalışma 
yürüten İstanbul Tabipler Odası’na 
bağlı gönüllü doktorlar, bölgedeki sağlık 
hizmetindeki aksaklıkları Gazete Karınca’ya 
değerlendirdi. Sahadaki gönüllü doktorların 
dikkat çektiği sorunlar: Hamile kadınların 
sağlık hizmetine erişimleri, hijyen 
malzemelerinin eksikliği ve enfeksiyonel 
hastalıklar.

AFAD ve Kızılay tarafından Diyarbakır’da 
kurulan çadır alanlarında incelemelerde 
bulunan İnsan Hakları Derneği (İHD), 
kadınların çoğunun ped, iç çamaşırı, 
eşofman, pijama ve çorap ihtiyacının 
bulunduğunu, bazı depremzedelerin yardım 
malzemelerinin dağıtımında görev alan 
kişiler tarafından rencide edici söylemlere 
maruz bırakıldığını belirtti.

Afet Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi 
yazılı bir açıklama yayınlayarak “Refakatsiz 

çocukların güvenliği, olası kaybolmaların 
önlenmesi ve halihazırda travmatize olmuş 
çocukların ve yakınlarının kaygı düzeylerinin 
daha da artmaması için; doğru kayıt-takip 
süreci ve çocukların resmi kurumlara ve 
görevlilere teslim edilmesi çok önemli” dedi.

Depremzede kadınların deprem bölgesinde 
yaşadıkları hijyen sorunları gündeme 
gelirken yaşadıkları sıkıntıları CHP Kadın 
Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka Cumhuriyet 
gazetesine şöyle anlattı: “Depremin ilk 
gününden bu yana koordinasyon sorumlusu 
olduğum Gaziantep’teyim. Bu süreçte Hatay 
ve Malatya’ya da gittim. Yıkımın ardından 
bölgedeki kadınlar yaşam mücadelesini her 
anlamda sırtlanmış durumda. Kadınların 
ihtiyaçları ise arka plana itilmiş. Deprem 
bölgesinde olanaklar kısıtlı, kadınların dile 
getirdiği sorunlar ortak. Yemek yapmak, 
soba yakmak, çocuklara bakmak gibi işler 
yine kadının sırtına yüklenmiş durumda. 
Psikolojileri çok bozulmuş. Kadınlar 
barınma, tuvalet, banyo sorunlarıyla baş 
başa. Görüştüğüm bütün depremzede 
kadınlar, insanca yaşayacakları koşullar 
istiyor. Bu süreci hamile olarak geçiren 
kadınların doktor kontrolleri askıya alınmış. 
Birçok kadın canını zor kurtardığını 
anlatırken hamileliğin seyrine ilişkin 
doktora gidemediğini anlattı.”

Kahramanmaraş'ta yaşadığı ev 6 Şubat'taki depremlerde zarar gören 8 yaşındaki engelli çocuk, ailesiyle beraber 
AFAD tarafından Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde kurulan çadır kentteki bir çadıra yerleştirildi. 

Burada yaşamını sürdüren aile, bir yandan depremin yaralarını sarmaya uğraşıyor, diğer yandan engelli çocukları 
Ali'nin bakımıyla ilgileniyor. © haberjournal

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oluşturulan çadır kentte afetzedeler yaşamlarını sürdürüyor. Anneler, 
depremin getirdiği psikolojik sorunlardan etkilenmemesi için, çocuklara daha fazla ilgili olmaya özen gösteriyor. (© haberjournal)

Deprem bölgesindeki UNFPA 
ekibi için iletişim uzmanlığı 

yapan Zeynep Atılgan Özgenç 
BBC’ye anlattı:  

“Zaten ağır bir travma 
yaşıyorlar. Kadınların 

barınma ve güvenlik gibi 
diğer büyük sorunlarla 
uğraşırken, bir yandan 

da hem kendilerinin hem 
de çocuklarının temel 

ihtiyaçları için kaygılanmasını 
istemiyoruz. Hamile 

kadınlara ve yeni annelere 
temizlik ve annelik kitleri 

dağıtıyoruz. Bu kitlerin 
içinde, bir sabun, diş fırçası, 

dış macunu, iç çamaşırı, 
hijyenik ped, bir bebek 

battaniyesi, hazır bezler ve 
lohusa pedi var.”

devamı sayfa 16'da... 

HATAY (HABERJOURNAL - Duygu İslamoğlu)

März 2023 März 2023
HABERJOURNAL HABERJOURNAL14 15



Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bir 
Yardım Mekanizması İşlemeli 
Birleşmiş Milletler tarafından 2018’de yayın-
lanan “İnsani Yardım Faaliyetleri için Top-
lumsal Cinsiyet Kılavuzu”, kriz zamanlarında 
toplumsal cinsiyet bilinciyle hareket etmenin 
önemine dair şu ifadeleri kullanıyor:
 
“Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri kriz önce-
sinde de mevcuttur. Krizler, farklı statüleri 
ve toplumdaki rolleri nedeniyle kadınlar, kız 
çocukları, erkekler ve oğlan çocuklarını farklı 
şekilde etkilemektedir. Bu, kriz zamanların-
da daha da kötüleşebilir ve kaynaklara ve 
hizmetlere erişimlerini sınırlayabilir. Kriz 
sonrası çabuk toparlanabilmek için dayanıklı 
olmaları gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet 
bakış açısının tüm insani yardım faaliyetle-
rine dâhil edilmesi, kapsayıcı, etkili, etkin ve 
güçlendirici insani yardım desteği sağlar.

Kadınlar ve kız çocukları, erkek emsalleri 
kadar kaynak ve fırsatlara eşit erişim hakkı-
na sahiptir. Kaynakların kıt hale geldiği ve 
risklerin arttığı kriz durumlarında, kadınla-
rın hakları çoğu zaman göz ardı edilmekte-
dir. İnsani yardım ve kalkınma sektöründeki 
aktörler olarak her insani yardım elemanı ve 
örgütü, kadın ve kız çocukların temel hiz-
metlere erişim, korunma ve daha iyi bir ya-
şam sürme haklarının desteklenmesinin sağ-
lanmasından sorumludur.”

Deprem her birimizi farklı şekillerde ya-
ralarken, hâlihazırda sahip olduğumuz top-
lumsal yaralar, meseleyi daha da içinden çı-
kılmaz hale getiriyor olabilir. Duyarlı olarak, 
konuyu mağdur olan her kesimin gözünden 
anlamaya çalışarak ve yardım faaliyetlerini 
bu hassasiyetleri gözeterek organize etmek 
bizim sorumluluğumuzda.

Diliyoruz ki ders almış olalım, herkes için 
telafisi mümkün olmayan yaralar açan bu 
korkunç günleri kadınlar için daha da zorlaş-
tırmayalım.

THEMA DES MONATS

BİA Haber Merkezi’nin 21 Şubat’ta yayınladığı haberde, deprem günü bölgeye giden gönüllü Tuğçe Özçelik:
“Enkaz Altında Kalmak Sınıfsal Olduğu Kadar Patriyarkal”

Depremin haberini alır almaz Mahalle Afet Gönüllüleri ile birlikte İstanbul’dan Antep İslahiye’ye giden gönüllülerden Tuğçe Özçelik de enkazın altında kal-
manın sınıfsal olduğu kadar patriyarkal olduğunu ifade ediyor: “Çünkü kadınlar tıpkı hiçbir şey yokken ortada kadınlardan beklenen bütün herkesin bakımı, 
sorumluluğu, hayatta kalması gibi şeyleri deprem sırasında da yapmak zorundalar.”

“Tuğba’nın hikayesini anlattılar bize. Kahraman müthiş bir kadın. “Herkese anlatılmalı hikayeyi” diye konuşuyorlar. Deprem olduğunda Tuğba’nın kocası 
çıkıyor. Tuğba çocuk odasında koşuyor. İki tane çocuğunu camdan atıyor dışarı, hayatta kalsınlar diye. Kendisi de çocuklarının yatağının başında. Kendini 
korumaya bile vakti kalmadan binanın yıkıntılarının altında kalıyor. 

Sonra bir de Hatice var. Gene aynı binada. Annesiyle birlikte yaşıyor Hatice. Annesi çocuk odasında kalıyor. Bu da sağ kurtardığımız kocasının anlatısı. An-
nesi çocuk odasında kalıyor. Onlar da hemen yanındaki yatak odasındalar. Hatice deprem olduğunda ilk iş koşuyor annesinin odasına. Çünkü annesi çok yaşlı 
ve yatalak. Annesinin odasında koşuyor. Kapı sıkışmış oluyor hareket yüzünden. Sonra çıkması gerekirken çıkmıyor.  Tekrar kapıyı zorluyor ve kapı açılıyor. 
Ama kapı açıldığında içerideki yorganlar döküldüğü için araya, Hatice de altında kalıyor ve kocasına söylediği, son sözü “ben nefes alamıyorum, hakkını 
helal et” olmuş. Annesi de Hatice de ölüyor.”

Kaynak: esitlikadaletkadin.org

Kadınlara özel hijyen 
ihtiyaçlarına diğer örnekler:  

• Ped (çeşitli boylarda)
• Tampon
• Islak mendil
• Mesane pedi
• Lohusa pedi
• Dezenfektan
• İç çamaşırları
• Emziren anneler için süt pompası, 

göğüs pedi, emzirme sütyeni
• Küçük bebekli anneler için bebek 

bezi ve diğer bebek ihtiyaçları

Utancımızdan isteyemedik: Hijyen 
yardımları
Deprem bölgesindeki kadınların en çok, ka-
dınlara özel hijyen malzemelerine erişmekte 
zorlandığı biliniyor. Şampuan, ıslak mendil, 
temiz su, temiz tuvalet gibi ortak hijyen ih-
tiyaçlarının yanı sıra, yaklaşık 14-50 yaş ara-
sı kadınların hemen hepsi, her ay regl oluyor 
ve bu da ped, tampon gibi hijyen ürünlerinin 
kullanılmasını gerektiriyor. Regl döneminde 
ve diğer zamanlarda da kadınların vücutların-
da yeterli hijyen koşullarını sağlayamadıkla-
rında, vajinal enfeksiyon ve mantar gibi bazı 
jinekolojik rahatsızlıklar yaşayabiliyorlar.

Halk sağlığını ilgilendirecek boyutta önemli 
ve gündelik bir ihtiyaç olan pedlerin yardım 
organizasyonlarında geri planda kalması ise, 
“ped” demeye utanmamızdan. Bölgedeki bir-
çok kadının bu ihtiyacını ifade etmeye çekin-
diği bir ortamda bulunuyor olmasından.

Kadınlar ve Çocuklar İçin Yardım 
Organize Eden Kuruluşlar
Deprem bölgesindeki afetzedelere yardımda 
bulunmak ve özellikle kadın ve çocuk odaklı 
bir alanda faydalı olup, fark yaratmak istiyor-
sanız, bağımsız faaliyet gösteren kuruluşların 
çağrıları sürüyor:

UNICEF: Depremin ilk gülerinden itibaren 
destek çağrısında bulunan UNICEF, bölgeye 
ulaştırılmak üzere çocuklar için kışlık giysi-
ler, bebek ve aile hijyen kitleri gibi acil ihtiyaç 
malzemeleri göndermeye devam ediyor.

UN Women Türkiye: Kadın ve kız çocuk-
larının ihtiyaçlarına yönelik temel malzeme-
ler için bir bağış kampanyası başlattı.

Kadın Koalisyonu: Afet Koordinasyon 
Ağını kurdu. Koalisyon kurulan ağla bölge-
deki kadın ve çocukların acil ihtiyaçları için 
çalışıyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federas-
yonu Acil Yardım Hattı:  0090212656969

Ekmek ve Gül: “Kız kardeşlik köprüsüyle 
hayatı yeniden kuruyoruz” kampanyası baş-
lattı. Çalışmalarını #KızkardeşlikKöprüsü 
hashtag’i ile yürüten Ekmek ve Gül’e şu nu-
maradan ulaşabilirsiniz: 05332090178

Türk Psikologlar Derneği: Deprem böl-
gesinden İstanbul’a gelen depremzedeler için 
ücretsiz İstanbul psiko sosyal destek hattı 
oluşturdu. Kayıt yaptırmak için şu numara-
dan iletişim kurabilirsiniz: 00905372690011

Kriz Zamanlarında Kadınların Göz 
Ardı Edilen İhtiyaçları
Felaketin ardından herkesin ihtiyaç duyabi-
leceği barınma, ısınma, yemek ve su, hijyen 
malzemeleri gibi günlük ihtiyaçlar acil olarak 
karşılanmaya çalışılırken, ne yazık ki özellik-
le kadınların ve çocukların ihtiyaç duyabile-
ceği bazı yardımlar göz ardı edilebiliyor.
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STADT LEBEN

"Anayasanın benimle ne ilgisi var?"

Göl kıyısındaki serginin amacı, demokrasi ve ana-
yasanın ilçelerdeki insanların günlük yaşamıyla 
ilişkisinin neden sanıldığından daha belirgin ol-
duğunu göstermek. 

Federal anayasanın günlük yaşam üzerindeki etkilerine 
dikkat çekmeyi hedefleyen serginin açılışına NEOS Viya-
na Başkanı Christoph Wiederkehr, Viyana Yahudi Müzesi 
Müdürü Barbara Staudinger, Demokrasi Araştırmacısı Ta-
mara Ehs ve Wien 3420 CEO'su Gerhard Schuster katılım 
sağladı.

Geçen yazdan bu yana devam eden proje, "Wien 3420" 
şirketi ve Viyana Yahudi Müzesi (Jüdischen Museum Wien) 
iş birliğinde hayata geçirildi. Sergi Tuna nehrindeki farklı 
kıyılarda da gösterilecek.

Dikkat çekici çizimleriyle demokrasi ve hukukun üs-
tünlüğünü vurgulayan resimler, insanları düşünmeye sevk 
etmeyi planlarken, bir diğer taraftan demokrasi, hukukun 
üstünlüğü, eşitlik, hak ve özgürlükler konusunda cevaplar 
sunmayı amaçlıyor.

- "Demokrasi somut olmalıdır"
Düzenlenen oturumda konuşan Viyana Belediyesi Başkan 
Yardımcısı ve NEOS Viyana Başkanı Christoph Wieder-
kehr, anayasa konusunun ele alınmasının iyi bir tutum ol-
duğunu, özellikle gençler için erişilebilir bir şekilde sunul-
ması gerektiğini belirterek, "Demokrasi somut olmalıdır. 
Örneğin oy vermek ne yazık ki dünya üzerinde çok az insa-
nın tarihsel olarak sahip olduğu bir ayrıcalıktır" ifadelerini 
kullandı.

Programa katılan kişilere saf hukuk kuramı ile ünlünen 
Avusturyalı hukukçu Hans Kelsen'in kitabı hediye edildi.

Viyana'nın 22. bölgesindeki "Anayasanın benimle ne ilgisi var?" ismini taşıyan sergi dikkat çekiyor.
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