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Kurz, siyaseti bıraktı
kaya@haberjournal.at

Sorun ilgi odağı değil,
önceliği

Y

ıllardır toplumumuzun Türkiye'deki
gelişmelere gösterdiği ilgiyi yeterli
düzeyde Avusturya'daki gelişmelere
göstermediği yönünde eleştiriler yapılıyor.
Birçok noktada bu eleştirilere katılmamak
pek de gerçekçi bir yaklaşım olmaz.
Geçmiş yıllarda, "Avusturya'daki Türk toplumu “misafir” kimliğinden kurtulmalı" ve
"Kendi üzerine düşünmekten vazgeçmiş
bir toplum" başlıklı yazılarımda bu "ilgi sorununa" dikkat çekmiş, gözlemlediğim bazı
eksiklikleri eleştirmiş ve yapılması doğru
olacak bazı adımları dile getirmiştim.

da sadece yüzeysel ele almamıza zemin hazırlar.
Avusturya'da yaşayan ve sosyal medyayı
aktif kullanan birçok kişi Avusturya'daki
bir gelişme için yorumda bulunurken (Türkiye'de gerek iktidar yanlısı gerek karşıtı),
bunu daha çok Türkiye'de benimsediği siyasi görüşü desteklemek ya da benimsemediğini eleştirmek için kullanıyor. Somut olarak
söz konusu gelişmeyle ilgilenmiyor, bunun
üzerine bir düşünce inşaa etmenin çabasına
girmiyor.
Ne garip değil mi?

Son dönemde dikkatimi çeken bir başka
konu ise sosyal medya platformalarında
yaşanan kıyaslamaya dayalı "yorumlama"
şekli.
Özellikle kendi sosyal medya hesaplarımızdan da sıkça şahit olduğumuz bir konu...

Kendinizle beraber çocuklarınızın geleceğinin inşaa edildiği bir ülkedeki (Avusturya)
gelişmeler karşısında, bir düşünceyi inşaa
etmekten kaçınmak... Nereden bakarsanız
bakın bu bir sorumsuzluk örneği...
Sorun ilgi odağı değil, önceliği

Avusturya'daki bir gelişmeyi yayınlıyoruz...
Konunun Türkiye ile yakından uzaktan bir
bağlantısı yokken, paylaşıma yapılan yorumların büyük bir kısmının doğrudan
Türkiye ile kıyaslanarak yapılması, basit bir
konunun bile birkaç yorum sonra sosyal
medya kullanıcıları arasında sert tartışmalara ve hakaretlere varacak düzeye geldiğine
üzüntüyle şahit oluyoruz.
***

Tabi burada eleştirdiğim nokta; ilgi odağından ziyade önceliğidir. Zira Avusturya'daki
gelişmelerin doğrudan hayatlarımızı ve geleceğimizi belirlediği gerçeği ortada iken,
hemen hemen her konuda ilgi odağının
ilk sırasına Türkiye'deki gelişmeleri koymak
ve Avusturya'daki gelişmeleri, Türkiye'deki
siyasi görüşleri desteklemek adına sadece
argüman olarak görmek son derece yanlış
bir tutum olduğu aşikardır.

- Her ülkenin dinamikleri farklı

***

Gerçek olan şu ki: her ülkenin tarihi gelişmelere dayalı olarak siyasi, iktisadi ve kültürel
normları birbirinden farklıdır. Bu durum
Türkiye ve Avusturya içinde geçerlidir. Hal
böyleyken Avusturya'daki her gelişmeyi
doğrudan Türkiye ile bağlantılı olarak yorumlamak, doğru sonuçlar vermeyeceği
gibi Avusturya'daki gelişmeleri ve sorunları

Tartışma kültürüne sahip olmalıyız
Üzüntü kaynağı olan bir diğer konuda da
sosyal medyadaki çoğu karşılıklı yazışmanın
tartışma kültüründen uzak olması.
Tartışma kültürü: Ne söylediğinize değil,
neyi nasıl söylediğinize bağlı bir kültürdür.

Bu kültürün olmadığı çoğu tartışma, kısa
süre içinde karşılıklı hakaret ve suçlamalara
varan bir noktaya gidebiliyor.
Savunduğunuz fikirlerinizde her ne kadar
haklı olsanız da "tartışma kültüründen"
uzak bir tabloya dahil olduğunuz an bu, fikirlenizi gölgeleyecektir.
Sadi Şirazi'nin de dediği gibi:
"Yanlış üslup, doğru sözün celladıdır."
***
Düşüncenin kaynağı: Bilgi
Avusturya'da yaşamamıza rağmen, gelişmelere ve olaylara yeterli ilgiyi göstememizle birlikte ortaya çıkan bir diğer sorun
da "eksik ya da yanlış bilgi". Ve eksik ya da
yanlış bilgiden doğan her düşünce her fikir,
temeli gibi eksik kalıyor.
Tartışma kültürünün yeterli düzeyde gelişmediği toplumlarda, bu sorunun başlıca
sebeplerinden bir tanesi de "bilgi yetersizliği" olduğu görülüyor.
Artık hakarete varmak üzere olan bir tartışmaya detaylı baktığınızda, tarafların zengin
bilgiden uzak olduğunu ve bir noktadan
sonra "düşüncenin kendisiyle değil, sebepleri üzerine" yoğunlaştığını görebilirsiziniz.

S

ebastian Kurz, basına yaptığı açıklamada,
ülke siyasetinde etkili
olduğu son 10 yılı değerlendirdi, iktidarda bulunduğu
dönemdeki çalışmaları anlattı. Sebastian Kurz, devlet
genel sekreterliğinden başbakanlığa uzanan 10 yıllık siyasi
kariyerinde kendisine destek
olan herkese teşekkür etti.
Siyasi yaşamındaki görevlerini büyük bir heves ve
sevinçle yaptığını ifade eden
Kurz, son ay ve haftalarda
kendisine yönelik suçlama ve
iddialar başta olmak üzere çeşitli gelişmelerin bu işi yapma
hevesini kırdığını dile getirdi.

Kurz, kısa süre önce baba
olduğunu belirterek çocuğunun doğumundan sonra siyasetin dışında kendisini mutlu
eden gelişmeler olduğunu
kaydetti.
Siyaseti bırakma kararının
kendisi için kolay olmadığını
belirten Kurz, kendisine yönelik suçlamaları bir kez daha
reddederek iddiaların mahkeme tarafından aydınlığa kavuşturulacağına olan inancını
yineledi.
Kurz, "Pazartesi parti yönetim kurulunun toplanması
ricasında bulundum. Genel
başkanlık görevimi devredeceğim. Parti meclis başkanlı-

ğı görevini de önceki başkan
August Wöginger'e bırakacağım. Önümüzdeki haftalarda bütün siyasi görevlerimi iade edeceğim." şeklinde
konuştu.
Bugünden itibaren hayatında yeni bir dönemin başladığını belirten Kurz, çocuğu ve eşine daha fazla zaman
ayıracağı için mutlu olduğunu
sözlerine ekledi.
Avusturya'da Müslümanlara yönelik aldığı tartışmalı
kararlar, göçmen ve Türkiye
karşıtı söylemleriyle bilinen
Kurz hakkında savcılık, yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla

© AA / ARŞİV

Eski Başbakan ve Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz, siyaseti bıraktığını açıkladı.

K A D D A F I K AYA

soruşturma başlatmıştı.
Kurz, koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisinin
de baskısıyla 9 Ekim'de başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

BEZAHLTE ANZEIGE
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Yeni Başbakan Nehammer

"Erken seçim" çıkmazı

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Avusturya'nın yeni başbakanı oldu.

Avusturya’da peş peşe gelen istifaların ardından koalisyon hükümetine güven azalırken, “erken seçim”
söylentileri yüksek sesle söylenmeye başlandı.

A

© BKA/ FLORIAN SCHRÖT TER

vusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer,
son 3 ayda göreve başlayan 3. başbakan oldu. Avusturya siyasi hayatında pek de
görmeye alışık olunmayan bu
tablo karşısında, normal zamanlarda erken seçim kaçınılmaz olurken: Erken seçime
temkinli yaklaşan isimler de
mevcut.

ileride tutulamayacak sözlerin verilmemesi uyarısında
bulundu.
Özellikle salgın hususunda
verilere dayalı kararlar alınması ve koalisyon ortakları
arasında oluşturulacak iyi diyalog ve iş birliğinin önemine
işaret eden Van der Bellen,
böylelikle son haftalarda siyaset kurumuna yönelik azalan
güvenin yeniden tesis edilebileceğinin altını çizdi.

Avusturya'da
hakkında
yolsuzluk soruşturması başlatılan eski Başbakan ve ÖVP
Genel Başkanı Sebastian
Kurz'un siyasetten çekildiğini
açıklamasıyla ülke siyasetinde
alışılmışın dışında gelişmeler
yaşandı.
- 3 ayda 3 Başbakan
Nehammer'in resmen göreve
başlamasıyla son 3 ayda Başbakanlık koltuğu 3'üncü kez
el değiştirmiş oldu.
Ülkedeki Müslümanlara
yönelik sert tutumu ve göçmen karşıtlığı ile bilinen eski
İçişleri Bakanı, yeni Başbakan
Nehammer'e karşı hem muhalefet hem de sivil toplum
kuruluşlarından tepki gösterdi.
- Schallenberg, yeniden
dışişleri bakanı
Bu arada başbakanlık görevinden alınan Alexander
Schallenberg, yeniden dışişleri bakanlığı görevine getirildi.

Kurz'dan sonra maliye
ve eğitim bakanları da istifa
etmiş, dönemin Başbakanı
Schallenberg de ÖVP'nin
genel başkanlığı koltuğuna
oturacak kişiye başbakanlık
görevini devretmeye hazır olduğunu söylemişti.
Avusturya'da 6 Ekim'de
aralarında Kurz'un da bulunduğu 10 kişi hakkında
yolsuzluk, rüşvet ve görevi
kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış,
suçlamaları kabul etmeyen
Kurz, koalisyon ortağı Yeşillerin baskısıyla istifa etmek
zorunda kalmıştı.

Karl Nehammer, son
3 ayda görev alan 3.
Başbakan oldu.

Rendi-Wagner: "Önce
Kovid-19, sonra erken
seçim"
Ana muhalefet partisi SPÖ
Başkanı Pamela Rendi-Wagner, erken seçime temkinli
yaklaşan isimlerin başında geliyor. Rendi-Wagner,
ÖVP-Yeşiller hükümetinin
kendisiyle meşgul olduğunu,
buna bir an önce son verilip,
acilen Kovid-19 salgınıyla
mücadele edilmesi gerekiyor.
"Avusturya'da yaşam ekonomik olarak yaşanabilir olmalı” diyen Rendi-Wagner,
her şeyden önce Kovid-19
krizi ve dördüncü dalga ile
başa çıkmanın yanı sıra genel
enflasyonla mücadelede acil
yapılması gereken çalışmaların olduğunu söyledi.
BEZAHLTE ANZEIGE

Rendi-Wagner ayrıca partisinin hükümetle birlikte
dördüncü dalgayla mücadele
etmeye hazır olduklarını kaydettti.
Ludwig, erken seçime karşı
Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig (SPÖ) de erken
seçime açıkça karşı çıkıyor.
Erken seçim yerine Kovid-19
krizini birlikte ele alıp mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyor.
Ludwig, “Şimdi bir seçim
ilan edilirse, en iyi ihtimalle
ilkbaharda yapılabilir ve ayrıca Ulusal Konsey'de böyle bir
seçim için çoğunluğun bulunması gerekiyor. Şu anda bunu
görmüyorum. İki iktidar partisi birlikte çalışmaya devam
etmek istediği sürece, erken
seçim için Ulusal Konsey'de
çoğunluk olmayacak.” dedi.
Ludwig, ”Bence şimdi hepimiz bir araya gelmeliyiz, aynı
pandeminin
başlangıcında
yaptığımız gibi ve kısa vadede işe yaradı. O zaman federal hükümeti eleştirdiğim şey,
bu ortak yoldan sapmalarıydı.
Böylece bir çok sorunu yaşamazdık. Birlikte işbirliği yolu-

© PARLAMENTSDIREK TION / THOMAS JANTZEN

A

vusturya’da hakkında
yolsuzluk soruşturması başlatılan eski
Başbakan Sebastian Kurz'un
siyaseti bırakmasının ardından iktidardaki merkez sağ
Halk Partisi (ÖVP) genel
başkanlığına getirilen İçişleri
Bakanı Karl Nehammer, yemin ederek ülkenin yeni başbakanı oldu.
Cumhurbaşkanlığı'ndaki
törende, yeni Başbakan Nehammer'in yanı sıra bazı bakanların istifası ve kabinedeki
değişiklik nedeniyle yeni maliye, eğitim, içişleri ve dışişleri bakanları da yemin ederek
görevlerine başladı.
Yeni başbakan ve 4 bakanı
görevlerine atayan Cumhurbaşkanı Alexander Van der
Bellen, buradaki konuşmasında, hükümetin mücadele
vermesi gerektiği en önemli
konunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve toplumda
yol açtığı sosyal ve ekonomik
sorunlar olduğunu ifade etti.
Van der Bellen, salgının neler getirebileceğinin önceden
kestirilemediğini,
virüsün
Delta varyantının ardından
şu anda Omicron varyantının
ortaya çıktığını kaydederek
yanlış beklentilere yol açılmamasına dikkat edilmesi ve

© BKA/ FLORIAN SCHRÖT TER
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nu tutarlı bir şekilde izlemiş
olsaydık dördüncü dalga da
kurtarılabilirdi." ifadeleriyle
ÖVP-Yeşiller koalisyon hükümetini eleştirdi.
Doskozil ve Kickl’dan
ilkbaharda erken seçim
çağrısı
İstifaların ardında Burgenland Valisi Hans Peter Doskozil (SPÖ) ve FPÖ Başkanı
Herbert Kickl erken seçim
çağrısında bulundu.
Doskozil, ”Tabula rasa",
yani temiz bir masa yapmak
istediğini, "Avusturya'da istediğiniz gibi pozisyon değiştirip şimdi bir kukla tiyatrosunda olduğu gibi sonraki rolleri
doldurmanız olamaz.’’ sözle-

riyle yaşananlara tepki göstererek, “Artık erken seçime
gidelim” çağrısında bulundu.
İlkbaharda erken seçim olmasını savunan Doskozil, Kovid-19 salgınının buna bahane
olmayacağını belirtti.
Kickl: "İyileşme
beklenmiyor"
Aşı ve Kovid-19 tedbirlerine
karşıt olarak tekrar bir çıkış
yakalayan FPÖ’nün Genel
Başkanı Herbert Kickl de
sandık başına gitmek istiyor.
Kickl, “Yılın başında dedim
ki: Kurz gitmeli. Şimdi gitti."
ifadelerini kullanırken, ”Avusturya'nın bu hükümetten kurtuluşu ancak yeni seçimlerle
mümkündür.’’ dedi.

Dezember 2021

çıkan iddialar, soruşturmalara dönüştükçe yine popülizme sarılan Kurz, bunun artık
işe yaramadığını anlaması
uzun sürmeyecekti. Birçok
skandal sonrası Yeşiller Partisi’nin adeta “değnek” olduğu Kurz’un bünyesinde güç
zehirlenmesi her geçen gün
artıyordu.

Başbakan Sebastian Kurz, (sağda), Bakan Gernot Blümel ile (solda) Brüksel'deki bir konserde (1 Ocak 2019). Fotoğraf: © BKA/ Andy Wenzel

THE END

Avusturya’da 2017 yılında göreve geldiğinde ‘dünyanın en genç başbakanı’ ünvanını alan Sebastian
Kurz, hakkında devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında dokunulmazlığının kaldırılmasının
ardından politikayı bıraktı.
Kaddafi Kaya

P

artisi ÖVP’ye (Avusturya Halk Partisi)
başkan olurken, parti
içinde kapalı kapılar ardında izlediği politika nedeniyle önceki başkan Reinhold
Mitterlehner başta olmak
üzere, parti içinden birçok ismin tepkisini alan Sebastian
Kurz, bir bakıma bugünlerin
de sinyalini vermiş oluyordu.
Mülteci krizinden beslendi
Özellikle 2015-2017 yıllarında Avrupa genelinde siyasetin
yönünü değiştiren, sağcıları

birçok ülkede iktidara taşıyan
mülteci krizini fırsat bilen
Kurz, SPÖ’nün çoğunlukta
olduğu koalisyon hükümetinde çatlaklar oluşturarak, bulvar medyasının da desteğiyle
ülkenin erken seçime gitmesine ön ayak oldu.
Partisinin “siyah” renklerini “turkuaz” yaparak köklü bir
değişimle seçim kampanyasına hızlı bir giriş yapan Kurz,
kendi ismini öne çıkararak
partisinin ismini gölgeliyordu. Seçim kampanyasında
merkez sağ çizgisini aşarak,
izlediği politikayla aşırı sağ
parti FPÖ’yü bile geride bıra-

kan genç siyasetçi, seçimlerde
galip geldi.
Seçimlerden üçüncü çıkan
aşırı sağcı parti FPÖ ile koalisyon kurarak, uluslararası
kamuoyunun
dikkatleriyle
birlikte tepkilerini de çeken
Kurz için artık her şey mübahtı.
Müslüman ve Türk
toplumu için zor zamanlar
ÖVP-FPÖ koalisyonun hüküm sürdüğü 2017-2019 yılları, kuşkusuz ülkedeki Müslüman ve Türk toplumu için
sancılı geçti. Birçok alanda
hayatı zorlaştıran kararlara

imza atan ÖVP-FPÖ koalisyonu, İbiza skandalıyla baltalanacaktı. Bir bakıma İbiza
skandalı, Kurz için sonun
başlangıcı anlamını taşıyordu.
2019 erken seçimlerinde İbiza skandalı sonrası
FPÖ’nün küsmüş seçmeninin
büyük kısmını ikna etmeyi başaran Kurz, seçimlerde
oylarını artırarak yine birinci
parti çıkıyordu. Koalisyon görüşmelerinin ardından Yeşiller ile anlaşan Kurz için “güç
zehirlenmesi” başlıyordu.
2019 sonrası kendisi ve yakınındaki isimler hakkında
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Kovid-19’un götürüsü, popülizmin getirisinden ağır geldi
Dünya genelinde milyonların ölümüne neden olan Kovid-19 salgınının Avusturya’da etkisini göstermesinin
ardından, Kurz için işler daha
da zorlaşıyordu. Özellikle
salgının ikinci dalgasıyla başlayan kötü salgın yönetimi,
geçim sıkıntısını günden güne
daha ağır hisseden halkın
içinde büyük tepkiye neden
oluyor; Kurz ve arkadaşlarının her başı sıkıştığında sığındığı “popülizm” artık getiri
ya da örtbas işlevini kaybetmeye başlıyordu.
Ve sağ siyaseti nedeniyle
Kurz’a oy veren kesimin büyük bir kısmı, pandeminin
getirdiği zor şartlarla mücadeleye girişiyor: Başörtüsü,
Türkçe ehliyet, İslam Haritası vb. konuların aslında hayatı için bir tehlike unsuru olmadığı gerçeğiyle yüzleşiyor,
siyasi tercihini sorgulamaya
başlıyordu.
Pandemi sebebiyle uluslarası toplantılar ve programların asgari dereceye düşmesi,
Kurz için popülizm kartını
oynama sahasını daraltmaya
başlamış, başbakanlık döneminde halk için sosyal konularda iyileştirmelere imza
atmamış olmasının cefasını
çekmeyle baş başa kalıyordu.
Halk desteğinin yavaştan
tepkiye dönüştüğünü, popülizm kartlarının artık sonuç

getirmemesiyle “siyasi buhran” yaşayan Kurz, güç zehirlenmesinin zirvesine çıkarak,
hukuka müdahale etmeye cüret ediyordu.
6 Ekim: Baskınlar
Ve beklenen 6 Ekim 2021 tarihinde yaşandı. Polis sabahın
erken saatlerinde ÖVP genel
merkezi ve Avusturya Başbakanlık Ofisi’ne baskın düzenliyor, Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı
baskınları doğruluyordu.

ederken, soruşturmalardan
aklanarak daha güçlü bir “geri
dönüşün” planlarını yapmaya
başlayan Kurz, hesaba katmadığı bir durumla karşı karşıyaydı: Partisi ÖVP.
2 Aralık:
Güçlenerek geri dönüşün
hayalini kuran Kurz, destek beklediği partisi ÖVP
tarafından (özellikle eyalet
başkanları) hayal kırıklığına
uğruyordu. Hakkında soruşturmaların devam ettiği bir
süreçte ÖVP’deki çatlak sesleri işitmeye başlayan Kurz,
artık hiçbir şeyin eskisi gibi
olmayacağını anlamaya başlıyordu.
Siyaset, Kurz’u bırakmaya hazırlanırken, Kurz erken
davranarak bir nebzede olsa
kalan imajını korumak adına
siyaseti bıraktığını açıklıyordu.
Kısa süre önce baba olmasıyla ilişkin, ”Bugün hayatımda yeni bir sayfa açılıyor"
diyen Kurz, ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini
söyledi.

© AA / ARŞİV
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Son iki yıldır süregelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının finali niteliğinde olan bu
baskınlar, kamuoyunda Kurz
ve partisine yönelik olumsuz bir havaya dönüşüyor ve
Yeşiller ilk kez tavır alarak;
“Kurz varsa biz yokuz” diyordu.
9 Ekim: İstifa
Baskılara daha fazla dayanamayan Kurz, hakkındaki
iddiaları kabul etmiyor, soruşturmaların sonlanmasına
kadar başbakanlıktan istifa
edeceğini açıklıyordu. İstifa

Sadık dost: Blümel
Sebastian Kurz’un siyaseti bıraktığını açıkladığı gün kendisine son derece sadık olan,
yolsuzluk iddialarıyla sık sık
gündeme gelen ve evine operasyon düzenlenen Maliye
Bakanı Gernot Blümel de istifa ettiğini açıklayarak, bir
kez daha ne kadar sadık olduğunu ispatladı.
Kurz sonrası ülke siyasetindeki gerginlikte göz görülür bir düşüş yaşanırken,
Kurz yönetiminin imza attığı
olumsuz işlerin ve bıraktığı
yıkımın Avusturya’ya ne bedeller ödeteceği merak konusu….

Sebastian Kurz'un
ardından partinin
başına getirilen
ve Başbakanlık
görevini devralan
eski İçişleri Bakanı
Karl Nehammer'nın,
bu enkazın altından
kalkabilecek bir
siyasi tecrübeye
sahip olmaması;
yakın zamanda
"erken seçim"
ihtimalini yükseltiyor.

Muhalefet
partilerinin güçlü
lider eksikliği ve pasif
olmaları, kısa vadede
ÖVP'yi iktidarda
tutmaya devam
edebilir.

Muhalefet
partilerinin Kovid-19
salgının ağır geçtiği
bu dönemde, risk
almamak adına
"erken seçim"
düşüncesine temkinli
yaklaştıkları da bir
gerçek
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Gençlerde intihar girişimi
iki katına çıktı

DUYGU ISLAMOĞLU

© SEMBOL FOTO/FREEPINK

Koronavirüs salgını sürecinde gençlerde intihar girişimleri ciddi anlamda artış gözlemlendi.

K

oronavirüs
salgını
özellikle
gençlerde
ciddi sorunlara neden
oluyor. Bu süreçte alışılmışın
dışına çıkan günlük yaşam,
beraberinde depresyon ve
yeme bozukluklarına neden
oluyor. Bunlara gelecek kay-

gısı da eklenenince, süreç
gençler için son derece zorlu
bir hal alıyor.
-İntihar girişimleri iki
katına çıktı
Viyana Genel Hastanesi’nden
(AKH) verilen bilgilere göre

Hastanın yanlış
ayağını kesen
doktora 2 bin 700
avro para cezası
Avusturya'da bir hastanede, 82 yaşındaki
hastanın yanlış ayağını kesen doktor, bölgesel
mahkeme tarafından 2 bin 700 euro para
cezasına çarptırıldı.

geçen seneye nazaran gençlerde intihar girişimleri iki
kat arttı. Verilere göre ilk altı
ayda 110 vaka burada tedavi
edildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AKH Çocuk
ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği
Başkanı Paul Plener, “Genellikle depresif davranışlar ve
akut intihar eğilimi ile gelen
çok sayıda genç var. Bu son
aylarda çoğaldı.” ifadelerini
kullandı.
Acil durumların tedavi
edilebilir olduklarını kaydeden Plener, yatarak tedaviye
ihtiyacı olanların ve ‘hayati
tehlikesi’ olmayanların bazen
aylarca beklemek zorunda
kaldıklarını söyledi.
Plener, yeme bozukluğu
olan gençlerin, özellikle de
genç kızların pandemi döneminde kilo almamak için yemek yemekten çekindiklerini

L

inz Bölge Mahkemesi,
ağır ihmalde bulunarak
hastasına bedensel zarar
vermekle suçlanan 43 yaşındaki
doktor hakkında süren davaya
ilişkin kararını açıkladı.
Mahkeme, geçen mayıs ayında her iki bacağında rahatsızlığı
olan hastanın sol bacağı yerine
sağ bacağını ameliyat ederek kesen doktorun, bu tür büyük operasyonlarda gösterilmesi gereken
hassasiyeti göstermediğini, bu
nedenle 2 bin 700 euro para cezasına çarptırıldığını bildirdi.
Büyük bir hata yaptığı kabul
eden doktor, savunmasında "ağır
ihmalde bulunduğu" suçlamalarına itiraz ederek, kendisinin
dışında operasyona girenlerin de
durumu fark etmediğini, yaşananın "insan hatası" olduğunu

ve bu yüzden tedavi için gelenlerin de sayısının arttığını
aktardı.
Viyana
genelinde
40’ı
AKH’da olmak üzere çocuk
ve ergen psikiyatrisi alanında yaklaşık 80 tedavi merkezi
bulunuyor. Uzmanlar, pandemi öncesinde bile daha fazla
tedavi merkezine ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.
Gençlere yeterli hizmeti
sağlayabilmek için Viyana’da
en az 140 yerin olması gerektiği, ancak pandemi döneminde bundan çok daha fazlasına
ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.
-İntihar düşünceleriyle
ilgili yardım
İntihar girişimine yol açan
düşünceler, krizler karşısında
yardım alabileceğiniz danışma ve tedavi merkezleriyle
iletişime geçmeniz tavsiye
edilir.

söyledi.
Mahkeme ayrıca, mahkemenin
son celsesinden önce hayatını
kaybeden hastanın dul eşine de 5
bin euro ödenmesine hükmetti.
Büyük hata, bandajların
sökülmesiyle fark edilmişti
Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Linz kentindeki bir hastanede
her iki bacağındaki rahatsızlık
nedeniyle tedavi gören 82 yaşındaki hastanın sol bacağı yerine
sağ bacağı kesilmiş, operasyonun
üzerinden birkaç gün geçtikten
sonra bandajların sökülmesiyle
yapılan büyük hata fark edilmişti.
Bunun üzerine hastanın yakınları, ameliyatı gerçekleştiren
doktoru dava etmişti.
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Sadece Covid değil,
yalnızlık da öldürüyor
duygu@haberjournal.at

K

oronavirüs ile mücadele yöntemlerinde en etkili yollardan biri olan
sosyal mesafe ve izolasyon, hastalığın yayılmasını ciddi şekilde önlerken,
aynı zamanda psikolojik sağlığımızı da
olumsuz etkiliyor. Sosyal hayattan uzaklaşmak, sevdiklerimizle bir arada bulunamamak, sosyal teması mümkün olduğunca azaltmış olmak, Covid-19’dan
korunmuş olsak da bizi başka hastalıklar
için riske atabiliyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi
(CDC) raporuna göre, sosyal izolasyon ve
yalnızlık, sağlığımızı ciddi bir şekilde etkileyerek ölüm riskimizi artırıyor. CDC’nin
raporunda yer alan araştırmalara göre;
• Sosyal izolasyon, herhangi bir nedenden dolayı erken ölüm riskini önemli ölçüde artırıyor. Yalnızlığın neden olduğu
ölüm riski, sigara kullanımı, obezite ve
fiziksel hareketsizlikle rekabet edebilecek
bir risk.
• Sosyal izolasyona maruz kalan kişilerde
bunama riskinin yaklaşık yüzde 50 arttığı
görüldü.
• Sosyal izolasyon veya yalnızlık ile karakterize edilen kötü sosyal ilişkiler, kalp hastalığı riskinde %29 ve felç riskinde %32
artışla ilişkilendirildi.
• Yalnızlık, daha yüksek depresyon, anksiyete ve intihar oranlarıyla ilişkilendirildi.
• Kalp yetmezliği hastalarında yalnızlık,
ölüm riskini yaklaşık 4 kat, hastaneye yatış riskini %68 ve acil servis ziyareti riskini
%57 artırıyor.
Pandemi zamanında yalnızlık, birçoğumuz için kaçınılmaz. Ancak salgın hastalıktan korunmaya çalışırken, başka

hastalıklara davetiye çıkarmamak için de
yalnızlığın ve sosyalleşememenin etkilerini fark etmek ve psikolojik sağlığımızı
gözetmek gerekiyor.
Fark edin, kabul edin
Klinik psikolog ve yazar Dr. Lisa Firestone,
yalnızlıkla mücadele etmenin en önemli
adımının durumu fark ederek üzüntüyü kabul etmek olduğunu ifade ediyor:
“Duygulara yenilme korkusuyla kendimize ‘sakin ol ve devam et’ diyor olsak da,
üzüntülerimizi gömmeye veya onlardan
kaçınmaya çalışmamalıyız.”
Herhangi bir duyguyu iyileştirmenin ilk
adımı, onu fark etmektir. Yalnızlığın bizi
olumsuz etkilememesi için, öncelikle
duygu durumumuza göz atmalıyız. Notlar almak, günlük tutmak ve zor zamanlardan geçtiğimizi kabul etmek, sonraki
adımlar için yüreğimizi ferahlatmamızı
kolaylaştıracaktır.
Öz şefkati keşfedin
Bazen iç sesimiz, başka hiç kimse ile konuşmadığı kadar acımasız konuşur. Kendimizi eleştiririz, bazen olayları olduğundan daha kötü şekilde değerlendiririz.
Başkalarının, dostlarımızın seslerinden
uzak kaldığımızda, iç sesimiz daha da acımasızlaşmaya başlayabilir.
Kendimize karşı şefkatli olabilmek, belki bir günde gerçekleşmez ancak yeterli
çaba ile kesinlikle mümkündür. Negatif
düşünceleri fark ettiğinizde bunları olumluya çevirmeye gayret edin. Olumlu taraflarınızı da fark edin ve sadece gündelik
işleriniz için bile olsa, kendinizi takdir etmeyi ihmal etmeyin.
Yine de sosyalleşin
Sosyalleşemediğimiz için dertlenirken,

çareyi sorunun kendisinde aramak biraz
absürt görünebilir. Akraba ziyaretlerini,
ailenizle bir araya geldiğiniz o uzun akşamları, dost meclislerini, arkadaşlarınızla
bir mekanda oturup saatlerce sohbet etmeyi özlüyor olabilirsiniz ve elbette hiçbir şey, yüz yüze, diz dize sosyalleşmenin
yerini tutamaz. Ancak sinir sistemlerimiz,
yüzleri ve sesleri tanımaya, ayırt etmeye
odaklıdır. Telefon görüşmeleri, online video görüşmeler ve benzeri ortamlar, yalnızlığımızı hafifletmemize yardımcı olur.
“Aynı tadı vermiyor” diyerek Zoom toplantılarından kaçınmayın, arada sırada ve
kısa süreliğine de olsa, yüzlerinizi görebileceğiniz şekilde sevdiklerinize bağlanın
ve sohbet edin. Duygusal tatmin gerçekleşmiyor olsa bile, fiziksel sağlığınız bu tür
sosyalleşmeden olumlu etkilenecektir.
Egzersiz yapın
Çünkü evet, hareket her şeyin ilacı! Yalnızlıkla baş etmeye çalışırken genellikle
daha hareketsiz olma eğilimindeyizdir.
Yataktan çıkmak ya da koltuktan kalkmak
her zamankinden daha zor görünebilir.
Ancak evde de olsa yapabileceğiniz hafif egzersizler, yoga pratikleri ya da uygun saatlerde yapacağınız kısa yürüyüşler, modunuzu yükseltmeniz için hayati
önem taşır.
Sinir sisteminizi canlı tutmak, bedeninizi
hareket ettirmek, hem yalnızlığın verdiği
zor hislerle baş etmeyi kolaylaştıracaktır,
hem de yalnızlığın neden olabileceği hastalıklara karşı korunmanızı sağlayacaktır.
Gerekirse online atölyelere katılın, mobil
uygulamalar eşliğinde spor yapmayı deneyin; bir kez niyetlendikten sonra egzersizi günlük rutininize dahil etmenin
birçok yolu olduğunu fark edeceksiniz.

10 PORTRÄT | STEFAN ZWEIG

Dezember 2021

Viyana’nın gözü yaşlı
kalemi: Stefan Zweig

dahiyane eser armağan etti.
Yurdundan
koparıldıktan
sonra bile üretmeye, yazmaya
ve anlatmaya devam ederek
yaşamaya çalıştı ancak nihayetinde, daha fazla kaçacak
gücü kendisinde bulamadığını ifade ederek, kendi acılarına son verdi.
Daha önce hiç okumadıysanız, Stefan Zweig’ın en çok
okunan ve tüm dünyada birçok dile tercüme edilen bu üç
eseri ile yazarla tanışabilirsiniz:

Bir ömürde iki dünya savaşına şahit olan kuşağın yaşadığı tüm
acılardan geçmiş, asla vazgeçmediği edebiyat tutkusu sayesinde acısını
özgün edebi eserlere dönüştürmeyi başarmış bir yazar: Stefan Zweig.
Duygu İslamoğlu/Kaddafi Kaya

A

vrupa’nın en bilinen
yazarları arasında yer
alan Stefan Zweig,
28 Kasım 1881 yılında Yahudi bir ailenin oğlu olarak Viyana’da dünyaya geldi.
Hayatı boyunca üretmeye
neredeyse hiç ara vermemiş olan Zweig, daha küçük
yaşlardan itibaren kültür ve
edebiyat alanında eğitimler
almış, Viyana’da Wasagasse
Gimnasium'dan mezun olduktan sonra, Viyana Üniversitesi’nde felsefe okudu.
İlk şiirlerinden oluşan basılı ilk eseri “Silberne Saiten”
1901 yılında, ilk romanı "Die
Liebe der Erika Ewald" ise
1904'te yayınlandı. Friedrich
Jodl ve Hippolyte Taine felsefesi üzerine yazdığı tezi ile
felsefe doktorasını aldığı sıralarda gazetecilik de yapmaya
devam ediyor ve bir yandan
da sürekli öykü ve deneme
yazıyordu. Aynı dönemde
Verlaine, Baudelaire ve Émile
Verhaeren'in eserlerini de Almanca'ya tercüme etmişti.
Mezuniyetinin ardından
dünyanın birçok şehrini gezdi. I. Dünya Savaşı sırasında
yeniden Viyana’ya dönerek
gönüllü olarak orduya katıldı ve savaş arşivinde memur
olarak görev yaptı. Galiçya’da
cephede çalıştığı dönemlerde,
artık savaşı desteklememeye
başlamıştı.
Şahit olduğu bu ilk savaş,
ona birçok eserini yazması
için acı bir ilham olmuştu.
Savaş devam ederken yayınla-

dığı Babil Kulesi ve Zorlama
adlı eserleri ile, savaş karşıtlığını ilan etmişti. Cephelerde şahit olduklarını anlattığı
Yeremya adlı oyun da, bu
dönemin zorluklarını yansıtan önemli eserlerden kabul
edilir.
1917’de terhis edildikten
sonra İsviçre Zürih’e taşındı
ve son Avusturya imparatoru
I. Karl’ın İsviçre’ye sürgüne
gittiği gün, Avusturya’ya döndü. "Die Welt von Gestern/
Dünün Dünyası" adlı eserinde, sınırda imparator ile karşılaşmasını da anlatacaktı.
Edebiyat, kültür ve güzel
günler: Zweig’ın Salzburg’u
1920 yılında Salzburg’a yerleşen Stefan Zweig, Frederike
von Winternit ile evlendi. Eşi
ile birlikte Kapuziner yokuşu, 5 numaradaki villayı satın aldılar ve yirmi yıl kadar
burada yaşadılar. Salzburg’ta
geçirdiği yıllar, en üretken
yılları oldu. “Paschinger Schlössl" isimli bu güzel villada
Romain Rolland, Thomas
Mann, H.G. Wells, Hoffmannstahl, James Joyce, Franz
Werfel, Paul Vallery, Arthur
Schnitzler, Ravel, Toscanini,
Richard Strauss gibi isimleri
ağırladı ve en güzel eserlerini
burada yazdı. O yıllarla ilgili
şu cümleleri kaleme almıştı:
“Birinci Dünya Savaşı’ndan
sonra o küçük kentin kasvetli manzarasını anımsayıp damından yağmur suları akan

evimizde soğuktan titreştiğimizi düşündükçe, bu barış yıllarının değerini daha
iyi kavrıyorum. Dünyaya ve
insanlara inanmamıza izin
vardı o yıllarda. Fakat sonra hemen karşımızda, Berchtesgaden dağında oturan
bir adamın(!) bütün bunları
tuzla buz edebileceğini hiç
düşünmemiştik…”
O yıllarda dünyaca ünlü
yazarlar Balzac, Dickens,
Dostoyevski,
Hölderlein,
Kleist, Nietzsche, Casanova,
Stendhal ve Tolstoy üzerine
incelemeler yazdı. Çok iyi bir
biyografi yazarı olarak da öne
çıkan Zweig’in, tarihsel ve
bilimsel kişilikleri inceleyen
eserleri de hala edebiyatın
önemli çalışmaları arasında
kabul edilir.
Almanya’da başlayıp tüm
Avrupa’yı tehdit etmeye başlayan Hitler öncülüğündeki
Nasyonal Sosyalizm Avusturya’da da egemen olmaya başladığında, Yahudi bir yazar
olarak Stefan Zweig da kara
listeye alınmış ve kitapları
Hitler’in ideolojisine uygun
bulunmayan diğer tüm kitaplar gibi meydanlarda yakılmaya başlanmıştı. 1934 yılında
evde silah bulundurulduğu
gerekçesiyle Gestapo tarafından villası basılan Zweig, baskılara daha fazla dayanamadı
ve ülkeyi terk etti. Eşinden ve
çok sevdiği evinden ayrılan
Zweig’ın düşüşü, bu ayrılıktan sonra başlamıştı.
Önce Londra’ya, ardından
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Bath’e taşınan Zweig, genç
sekreteri Lotte Altmann ile
1939’da evlendi, bir yıl sonra
da İngiliz vatandaşlığına geçti. Artık gün geçtikçe daha
fazla yayılan Hitler’in ordularıyla tekrar karşılaşmaktan
çekinerek, önce New York’a,
ardından Arjantin, Paraguay
ve Brezilya’ya gitti. 1941'de
"Brezilya-Geleceğin Ülkesi"
isimli kitabı yayımlandıktan
sonra Brezilya'nın imparatorluk şehri olaran tanımlanan
Petropolis şehrine yerleşti.
Burada en ünlü eseri olan "
Schachnovelle/Satranç"ı yazdı. II. Dünya Savaşı’nın Avrupa halkı üzerindeki ruhsal
baskılarını anlatan eser, günümüzde hala en çok okunan
eseri oldu.

"Bütün dostlarımı
selamlarım"
Stefan Zweig, 22 Şubat
1942’de Petropolis’teki evinde, eşi Lotte ile birlikte aşırı
doz ilaç alarak yaşamına son
verdi. Bıraktığı veda mektubunun son cümleleri, “Bütün
dostlarımı selamlarım! Hepsine uzun geceden sonra gelen tanın kızıllığını görmek
nasip olsun! Ben, her zamanki sabırsızlığımla önden gidiyorum.” oldu.
61 yaşında hayata veda
eden ünlü yazar, kendisini
“Bütün yıldızlar gibi özgür
ve bütün özgürler gibi yalnız.” cümlesiyle tanımlamıştı.
Hayatı boyunca savaştan ve
baskılardan kaçıyor olmasına rağmen, bizlere onlarca

1. Satranç (Schachnovelle )
Stefan Zweig, 1942 yılında
intihar etmeden önce Schachnovelle / Satranç adlı eserini kaleme aldı. İlk baskısı
Buenos Aries’te yayınlanan
hikaye, daha sonra, Almanya’da 1 milyondan fazla
satılacaktı.
Gestapo tarafından kapatıldığı bir otel odasında kendi
kendine, kafasının içinde satranç oynayarak çıldırmaktan
kurtulduğunu anlatan Czentovic’in katıldığı bir satranç
turnuvası üzerinde dönen
hikayede, Zweig’ın intiharından önce yaşadığı baskı ve
zulmü edebileştirmesini okuruz. Uzun bir öykü olan kitap, Zweig’ın dilini anlamak
için de ideal.
“Oysa kendime karşı oynamayı denediğim andan itibaren bilincinde olmaksızın
kendime meydan okumaya
başlamıştım. İki ben'imden
her biri, yani siyah ben ve
beyaz ben, birbirleriyle rekabet etmek zorundaydılar

ve her biri kendi adına galip gelmek, kazanmak için
kendini bir tutkuya, bir sabırsızlığa kaptırıyordu; siyah ben olarak yaptığım her
hamlenin ardından, hararetle beyaz ben'in ne yapacağını bekliyordum. İki ben'den
her biri, öteki bir yanlış yaptığında bir zafer sevinci yaşıyor ama bununla eş zamanlı
olarak da kendi beceriksizliğinden ötürü öfkeye kapılıyordu."

Yazarın en çok tanınan
kitabı olan Satranç,
“İncecik bir kitaba,
tarihin en büyük
acılarını sığdırmak
mümkün müdür?”
sorusunun cevabı
niteliğini taşıyor.

2. Amok (Amok Koşucusu)
Endonezya ve Hindistan’da
çıldırıp, ölene kadar koşmayı ifade eden Amok tabiri,
Stefan Zweig’ın bu eserinde
ölüm ve intihar kavramlarının çevresinde kurduğu bir
kurguyu yaratıyor. Endonezya’dan Avrupa’ya seyahat
eden hekimin kendi hikayesini anlattığı bu romanda, dönemin bunaltıcı koşullarını ve
Zweig’ın karamsar ve intihara
meyilli iç dünyasını anlamak
için önemli bir eser.
3. Bir Kadının Yaşamından
24 Saat (Vierundzwanzig
Stunden aus Dem Leben
Einer Frau)
Aşka, içgüdülere ve tutukuya dair derin psikolojik çözümlemeler içeren romanda
Zweig, kocasını ve çocuklarını yirmi dört saattir tanıdığı
bir erkeğe tutkulu bir şekilde
aşık olarak terk eden bir kadının hikayesini anlatıyor. İlk
olarak 1927 yılında yayınlanan roman, bir solukta okuyabileceğiniz türde sürükleyici kitaplardan.

BİLGİ
31: Zweig'ın Türkçe'ye çevrilmiş eser sayısı.
62: Basılmış tüm eserlerinin sayısı
4000: Öğrenciyken el yazmaları toplamaya başladı.
En değerlisi Goethe'nin 'Mayıs Şarkısı' nın orijinal el
yazmasıdır.

Stefan Zweig Zentrum Salzburg
Salzburg'da Stefan Zweig
adına kültür-sanat merkezi
bulunuyor. Zweig'ın
hayatından kesitlerin de
sunulduğu merkezde, farklı
etkinlikler de düzenleniyor.
Stefan Zweig merkezi,
Avusturya'da ziyaret etmeniz
gereken yerlerden bir
tanesi...
Daha fazla bilgi için:

www.stefan-zweig-zentrum.at.
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İşletmelere Noel için
"pazar" izni

vusturya genelinde
bir istisna olarak 19
Aralık Pazar günü
tüm dükkanların Noel alışverişi için açık olmasına karar verildi.
22 Kasım’da yürürlüğe giren soka çıkma kısıtlamaları
Noel arifesinde ticari alanda
büyük kayıplara yol açtı. Bu
nedenle GPA birliği işletmecilerin isteğine bir kereye mahsus izin verdi ve 19
Aralık Pazar günü son Noel
arifesinde mağazaların açık
olması kararlaştırıldı.
Sendikadan yapılan açıklamada, "Pandemi durumu

Avusturya’da aşı sertifikalarının geçerlilik sürelerinde değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeye göre daha önce 360
gün olan geçerlilik süresi 270
güne düşürüldü.
Sağlık Bakanlığı, iyileşmiş
ve en az bir kez aşılanmış kişiler için geçerlilik sertifikalarının 360 gün geçerliliğini
koruyacağını belirtti.

izin verirse, GPA sendikasındaki Ticaret Ekonomik Alanı
Federal Komitesi, 19 Aralık'ta Pazar günü mağazaların açılmasını belirli, açıkça
tanımlanmış koşullar altında
hizmete açılması onayladı."
dendi.
Bastırılmış talep
Ekonomi Bakanı Margarete
Schramböck (ÖVP) bu anlaşmaya neşeli sözlerle tepki
gösterdi: "Mevcut durum göz
önüne alındığında, sözde Altın Pazar'da mağaza açma fırsatı, yüksek cirolu Noel'in bir
kısmını yakalamak için iyi bir
önlemdir."

Viyana, otel
yardımlarını
uzatıyor

Manavgat'a 25 bin fidan
Rahma Austria İnsani Yardım Derneği, “Yarınlar için bir Fidan dikin” projesi kapsamında
toplanan 25 bin adet fidanı teslim etti.

A

ntalya'nın Manavgat
ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve
10 gün sonra kontrol altına
alınan orman yangınlarının
yaraları sarılmaya devam
ediyor.
Yanan alanların yeşillendirilmesi ve orman mahallelerinde yaşayanlara destek
ve gelir kaynağı olması için
25 bin keçiboynuzu ve defne fidanı Sırtköy ve Tilkiler
mahallelerinde vatandaşlara
dağıtıldı.
Fidan dağıtım törenine
Rahma Austria İnsani Yardım Deneği Genel Başkan
Yardımcısı Ömer Batur,
Türkiye Temsilcisi İskender
Küçükoğlu ile dernek gönülleri katıldı.
Batur, gazetecilere yaptığı
açıklamada, geçen yaz Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde

çok ağır hasarlar bırakan orman yangınlarının yaşandığını hatırlatarak, o dönemde Türkiye'ye gelerek çeşitli
yardımlarda bulunduklarını
söyledi.
Yardımlar
kapsamında
bugün de 25 bin fidanın hem
dağıtımını hem de dikimini
gerçekleştireceklerini ifade
eden Batur, "Başlattığımız
ağaç kampanyası ile hem

Aşıların
geçerlilik
süresi değişti

yanan alanların yeşillendirilmesi hem de köylerimizde yaşayan insanlarımızın
ekonomik olarak geçimlerini sağlayabileceği defne
ve keçiboynuzu fidanları
dağıtımı için buradayız.
Avusturya'dan destek veren, katkı sağlayan tüm
kardeşlerime çok teşekkür
ediyorum." dedi.

Viyana Ticaret Ajansı (Wirtschaftsagentur) ve Maliyeden
Sorumlu Belediye Üyesi Peter
Hanke (SPÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre Viyana
Belediyesi başkentteki otellere yönelik yardım programını
6 ay daha uzatarak son tarihi
30 Haziran 2022 olarak belirledi.
Konaklama tesislerine şimdiye kadar 4,1 milyon avro olmak üzere toplamda 15 milyon avro ayrıldı. Pandemiden
en çok etkilenen sektörlerin
başında turizm geliyor.

Emeklilere
zam oranları
belli oldu
Avusturya’da emekli maaşına
zam yapılması yönündeki tasarı meclisten geçti.
Sürecin kademeli olduğu
emekli maaş zamında en yükse artış yüzde üç ile yapılacak,
en az oran ise yüzde 1,8 olarak belirlendi.
1.000 avroya kadar olan
emekli maaşlarına yüzde
10’luk bir zam yapılacak.
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Viyana "kademeli" normalleşecek
Viyana Belediye Başkanı Ludwig, Viyana için zorunlu kapanmanın sonlandırılmasına dair yeni planları açıkladı.
Buna göre korkulan “2-G plus” düzenlemesine gidilmeyecek; “sıkı güvenlik tedbirleri altında kademeli bir
normalleşme” süreci izlenilecek.

V

iyana Belediye Başkanı Michael Ludwig’in (SPÖ) ofisinde, federal hükümet ile
eyaletler arasında yapılması
öngörülen zirveden önce uzmanlarla, başkentte genel
kapanma sonrası işlerin nasıl
yürüyeceği tartışıldı. Ludwig
yeni normalleşme planlarını
kamuoyuna duyurdu.
"Salgın sona ermiş değil"
diye söze başlayan Ludwig,
"Ve salgını henüz kontrol
altına almış değiliz” diyerek
sözlerine devam etti. Diğer
eyaletlerle dayanışma içinde
hareket edildiğini kaydeden
belediye başkanı, bu kapsamda, gerektiğinde diğer eyaletlere destek olmak üzere
yoğun bakım kapasitelerini
arttırdıklarını anlattı.
Viyana’da izlenen yolun
“Güvenlik ve sonuçların”
yolu olduğunu anlatan Ludwig, bu şekilde enfeksiyon
sayılarının Viyana’da istikrarlı seyrettiğini belirtti. Enfeksiyon sayıların diğer eyaletlere kıyasla daha iyi olduğunu
belirtmekle birlikte Ludwig,
“ancak bunlar yine de iyi sayılar değil” diyerek durumun
ciddiyetine vurgu yaptı. Hastanelerde halen bir rahatlama görülmediğini, durumun
“halen ciddiyetini koruduğunu” anlatan Ludwig, “tabii
ki ben de bu durumu ciddiye
alıyorum” diye ekledi.
Diğer yandan belediye başkanı, şu an “Artık her şey
mümkün, artık her yer açılmalı, durum kontrol altında”
sinyali verilmemesi gerektiğini söyleyerek, bunun halen
söz konusu olmadığının altını
çizdi.

Gastronomi işletmeleri 20
Aralık'tan itibaren
Gastronomi işletmeleri ile
oteller 20 Aralık tarihinden
itibaren hizmet vermeye başlayacak. Gece gastronomisi
ise ikinci bir emre kadar kapalı kalmaya devam edecek.

Belediye Başkanı Ludwig, 10. Bölge ziyaretinde.(14 Ocak 2021) © HABERJOURNAL

Yoğun şekilde test yapılarak,
aşılama süreçlerini basitleştirerek ve kapsamlı koruyucu
tedbirlerle bir önlemler paketi hazırlandığını kaydeden
Ludwig, “Sosyal teması en
aza indirgemeye devam edilmesi gerektiğine” özellikle
dikkat edilmesi gerektiğini
söyledi.
Aşılılar için Lockdown 12
Aralık'ta bitiyor
Aşılı bireyler için sokağa
çıkma kısıtlaması 12 Aralık
günü sona eriyor. Ludwig,
"Sıkı güvenlik tedbirleri altında kademeli bir normalleşme
sürecinden” söz etti.
13 Aralık Pazartesi gününden itibaren ticari işletmeler
ve vücutla ilgili hizmetler sunan işletmeler tekrar açılacak.
Kültür ve spor kuruluşları
özel önlemler almak kaydıyla
toplantılar düzenlemek amacıyla açılabilecek. Spor tesislerindeyse bir ayrıma gidilecek. Buna göre açık havada
“pek çok şey mümkün kılınacak” olsa da, bilhassa yakın
vücut teması bulunan kapalı
tesislerde daha sıkı önlemler
söz konusu olacak.

Viyana diğer eyaletlere
nazaran daha temkinli
davranarak, biri 13 diğeri
20 Aralık olmak üzere iki
kademede açılma planlıyor.
Bezahlte Anzeige

Noel panayırları
Noel panayırları da ticari işletmelerde olduğu gibi 13
Aralık’tan itibaren açılacak.
Al-Götür tipi hizmet veren
işletmeler bu tarihten itibaren hizmet verebilecek. Yiyecek ve içeceklerin yerinde tüketilmesi ise ancak 20 Aralık
tarihinden itibaren mümkün
olacak.
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mak mümkün ancak yaşlılar,
hamileler, kalp hastalığı ve
solunum yolları rahatsızlıkları bulunanlar, diyabet ve bağışıklık sistemi hastalıklarına
sahip kişiler grip nedeni ile
ciddi komplikasyonlar yaşayabilirler.

© SEMBOL FOTO/FREEPINK

Covid-19 ile grip arasında
nasıl farklar var?
Belirtiler çoğunlukla iki hastalıkta da benzer şekilde ortaya çıksa da, semptomların
görülme şeklinde ve virüslerin
yayılmasında bazı farklılıklar
söz konusu.

Hastalık Belirtileri Artıyor:
Kovid mi, Grip mi?

Duygu İslamoğlu

Hastalık sezonu
başladı, kış aylarında
sıklıkla görülen
yaygın soğuk
algınlığı ve grip
şikayetlerinde de
artış görülüyor.
Bağışıklık sistemimizi
desteklemek, artık
her zamankinden
daha da önemli.

2

019 yılının son aylarında başgösteren Koronavirüs pandemisi,
hala gündelik hayatlarımızı olumsuz etkilemeye
devam ediyor. Maske, sosyal
mesafe ve kapanma kuralları bir yandan koronavirüse
bağlı ölümleri azaltırken, diğer yandan da temas yoluyla bulaşan diğer grip virüsü
türlerinin yayılmasını önemli
ölçüde azaltıyor. Geçtiğimiz
son iki kış mevsiminde influenza (grip) virüsüne bağlı
gelişen hastalıkların sayısında
ciddi düşüşler görüldü.
Influenza olarak bilinen
grip virüsünün A, B, C ve D
olmak üzere dört farklı türü
bulunuyor. ABD Hastalık
Önleme ve Kontrol Merke-

zi’nin (CDC) açıklamalarına
göre insanları etkileyen A
ve B tipi influenza virüsleri,
özellikle soğuk kış aylarında
yayılarak mevsimsel epidemilere neden oluyorlar. Dünya
Sağlık Örgütü’nün (WHO)
açıklamalarına göre de, yıllık
grip salgınları 3 ila 5 milyon
kişide çeşitli sağlık sorunlarına ve yaklaşık 290 bin ila 650
bin kadar da solunum sıkıntılarına bağlı ölümlere neden
olabiliyor.
Avrupa Hastalık Önleme
ve Kontrol Merkezi (ECDC)
verilerine göre her yıl nüfusun %20’si grip virüsü ile
hastalanırken, 2020-21 yıllarında bu sayı %99 oranında
düştü. Geçtiğimiz yılda grip
nedeniyle hastaneye yatan

veya hayatını kaybeden hiç
kimsenin olmadığı bildirildi.
Covid-19 salgınına bağlı
olarak alınan önlemler, grip
virüslerinin de yayılmasını
engelledi ancak bu yıl, daha
gevşek uygulanan pandemi
kısıtlamaları nedeniyle ve
özellikle okulların açıldığı
bölgelerde, grip vakalarında
artış bekleniyor.
Grip belirtileri Koronavirüs
ile karıştırılabilir
Grip belirtileri, tıpkı koronavirüs hastalığında da olduğu
gibi ateş, kas ve eklem ağrıları, baş ağrıları, burun akıntısı
ve boğaz ağrısı şeklinde ortaya çıkabiliyor. Çoğunlukla
bu belirtileri herhangi bir
ilaç desteği almadan atlat-

CDC’nin açıklamalarına
göre, grip virüsü ile
koronavirüs arasındaki
bazı farklılıklar şöyle:
• Grip virüsü ile enfekte olduktan sonra belirtiler 1 ila
4 gün içinde ortaya çıkabilir.
Ancak koronavirüs, bulaştıktan 5 gün sonra belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Bu süre
bazı kişilerde 14 günü de bulabilir.
• Grip virüsü kapmış olan biri,
herhangi bir belirti göstermeden en az 1 gün öncesinden
hastalığı bulaştırabilir. Covid
19 için bu süre daha uzun olabilir. Semptomlar gözükmeye
başladıktan sonra koronavirüs 10 gün süre ile bulaşıcılığını sürdürür.
• Grip de üst solunum yollarını etkilediği için, nefes almakta güçlüğe neden olabilir
ancak koronavirüs vakalarında solunum güçlüğü daha sık
ve belirgin şekilde görülmektedir.
• Grip virüsü zamanla akciğerleri etkiler ancak koronavirüs, daha hızlı bir şekilde
akciğerlere ulaşarak daha kısa
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sürede zatürreye neden olabilir.
Bağışıklık sistemini
desteklemek önemli
Covid-19’un yaşlı insanları
daha fazla etkiliyor olmasının
nedeni, aslında yaş ilerledikçe
bağışıklık sisteminin de zayıflıyor olması. Elbette ileri yaşa
rağmen bağışıklık sistemini
güçlü tutmak mümkün ve viral hastalıklara karşı korunmada yapmamız gereken en
önemli şey, hastalıklarla savaşan bağışıklık sistemi hücrelerini güçlendirmek.
Bağışıklık sisteminde üç ana
hücre tipi bulunuyor. Nötrofiller, bakterilere saldırır; monositler bağışıklık sistemini
organize eder ve diğer hücreleri enfeksiyona karşı uyarır;
NK adı verilen doğal öldürücü
hücreler ise virüs ve kanserle
mücadele eder. Yaş ilerledikçe,
bu hücrelerin de işlevleri azalabiliyor. Ancak bazı önlemler
alarak, bu hücreleri de ayakta
tutmak mümkün. Örneğin
bir araştırmada, günde 10 bin
adım atan kişilerin nötrofil
hücrelerinin 20 yaşındakiler
gibi olduğu doğrulanmıştı.
Bağışıklık sistemini canlı ve
güçlü tutmak için bunlara
dikkat etmek gerekiyor:
Spor ve hareket: Düzenli olarak spor yapan kişilerin bağışıklık sistemi, yapmayanlara
göre çok daha aktif ve sağlıklıdır. Sadece arada sırada ayağa
kalkmak, esneme hareketleri
yapmak, merdivenleri kullanmak gibi basit hareketler bile,
bağışıklık sistemini uyararak
güçlendirmek için etkilidir.
Beslenme: Bağırsaklardaki
sağlıklı mikroorganizmaları
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korumak, hayati önem taşıyor. Tam tahıllar ve meyve-sebzeler gibi lif oranı yüksek gıdalar tüketmek, kırmızı
eti azaltmak, düzenli ve yeterli beslenmek de bağışıklık sağlığı için önemli.
Uyku: Uzmanlar, günde 6,5-7
saat uykunun bağışıklık işlevleri için de gerekli olduğu kanaatinde.
Psikolojik sağlık: Sürekli olarak strese maruz kalmak, stres
hormonu olarak bilinen kortizol üretimini artırır ve bu
da vücudumuzun işlevlerini
olumsuz etkiler. Stresi azaltacak faaliyetleri günlük hayatın
bir parçası haline getirmek,
yoga ve meditasyon yapmak,
gerektiğinde mutlaka psikolojik yardım almak da bağışıklık
sistemini destekleyerek viral
hastalıklara karşı korunmada
önemli bir faktör.
Vitamin ve mineraller: Harvard Üniversitesi’ndeki Halk
Sağlığı Departmanı, iyi ve
dengeli beslenmenin yanı sıra
bazı vitamin ve minerallerin
de bağışıklığı desteklediğini
açıklıyor. C ve D vitaminleri, çinko, selenyum, demir
ve proteinler, bağışıklık hücrelerinin sağlıklı bir şekilde
işleyebilmesi için çok önemli. Vücudunuzda herhangi
bir vitamin-mineral eksiği
olup olmadığını öğrenmek
için doktorunuzdan kan testi yapmasını isteyebilir, yine
doktorunuzun önerisine göre
takviye gıda almayı düşünebilirsiniz. Özellikle C ve D
vitaminleri içeren gıdaları
tüketmeye özen göstermek,
hastalıklardan korunmada etkili olacaktır.
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C vitamini içeren
gıdalar:
• Maydanoz, kara lahana
• Brokoli
• Kivi
• Renkli biberler
• Alabaş turp
• Çilek
• Limon ve portakal
• Ananas
D vitamini içeren
gıdalar:
• Ton balığı, somon,
uskumru ve istiridye
• Teryağı, süt, ayran,
kefir, peynir ve yoğurt
• Karaciğer
• Yumurta sarısı
• Tatlı patates
• Mantar
• Maydanoz
• Yulaf
• Isırgan otu
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Sosyal tehlike: "Sahte haber"

İ

nternet üzerinde ve çeşitli medya kanalları aracılığıyla her gün, binlerce
yeni bilgi dolaşıma giriyor. İnternete erişimimiz arttıkça ve
kolaylaştıkça, her türlü bilgiye ulaşmamız da gün geçtikçe
daha kolay hale geliyor.
Peki ulaştığımız bilgilerin
ne kadarı doğru? Bu kadar
çeşitli kaynağa ulaşabiliyor
olmak, kaynakların güvenilirliği konusunda da soru işaretleri yaratıyor.
Gazeteciliğin en önemli ilkelerinden biri, doğru bilgiyi
teyit etmektir. Ancak medya
kanallarının çeşitliliği ve özellikle dijital alemde bilginin
yayılma hızı, teyit meselesini
oldukça zorlu hale getirebiliyor.
Buna iyi bir örnek olması
açısından, YouTube videoları
ile ünlü olmuş 19 yaşındaki
Romanyalı Selly’nin hikayesini hatırlayabiliriz. Selly, kaza
geçirdiğini gösteren sahte bir
video montajlayarak bunu
ülkenin en büyük medya
kuruluşlarından birine gönderdi. Birkaç saat içinde tüm
kanallar, YouTuber Selly’nin
kaza geçirdiği haberini yayınlıyordu. Genç fenomen, “bu
deneyle sahte bir olayın Romanya’da nasıl kolaylıkla haber olabildiğini göstermek
istedim” demişti: “Eğer ben
bu videoyu iki günde 100
euroya yapabiliyorsam, elinde güç ve devasa kaynaklar
olan kişilerin neler yapabileceğini bir düşünün. Gazeteciler, ellerinde bulunan güç

Sosyal medya yalan haber
membaı
Sosyal medya kanallarında,
hatta bazen WhatsApp gibi
mesajlaşma uygulamalarında
bile, yanlış bilgiler inanılmaz
bir hızla yayılabiliyor. Koronavirüs salgınının patlak
verdiği ilk aylarda hepimizin
karşısına ‘burnunuzu tuzlu
suyla yıkarsanız virüsten korunursunuz’ benzeri asılsız
bilgiler çıkmıştır. Bu ve benzeri birçok bilginin yayılmasını önlemek amacıyla Facebook, geçtiğimiz Mayıs ayında
"Covid-19 ve aşılar, iklim değişikliği, seçimler veya diğer
konular hakkında yanlış veya
yanıltıcı içerik olsun, uygulamalarımızda daha az kişinin
yanlış bilgi görmesini sağlıyoruz" şeklinde bir açıklama
yayınlamıştı.
Facebook, haber doğrulama sistemi ile paylaşılan
bilgilerin doğruluğunu teyit
edebiliyor ve birden fazla kez
yanlış bilgi paylaşan kullanıcıların hesaplarını kısıtlayabiliyor. Benzer şekilde Twitter
da özellikle Covid-19 ve aşılar hakkında yayılan bilgileri

© FREEPINK

Duygu İslamoğlu/Kaddafi Kaya

ve sorumluluğun farkında
olmalılar.”
Özellikle kişiler hakkında,
zaman zaman yalan haberlerin yayıldığına şahit olabiliyoruz. Daha sonradan bu
yayılan haberin yalan olduğu
ortaya çıksa bile, Facebook ve
benzeri platformlarda ‘iftira
haber’i okumuş olan insanlar,
bu kişi hakkında olumsuz düşünmeye devam edebiliyorlar.
Basit bir ‘çamur at, izi kalsın’
durumu, yalan haberlerle kolaylıkla yaratılabiliyor.
kontrol altına almayı deniyor.
Zararlı, hatalı ya da yanlış
bilgi içeren paylaşımları engelleyen Twitter, gönderileri
“asılsız söylenti”, “tartışmalı
iddia” ve “eksik veya kapsam
dışı bilgi” olarak etiketleyebiliyor.
Ancak yine de her gün milyonlarca içeriğin paylaşıldığı
bu kanallarda yalan haberlerden korunmak için bu tür uygulamalar yeterli değil. Kullanıcılar olarak sorumluluk
alıp, bilgileri teyit etmeden
yaymama konusunda bilinçlenmemiz gerekiyor.
Facebook grupları
Son dönemde farklı kriterlerle kurulan ve hatırı sayılır
kitlelerden oluşan bazı Facebook grupları da bilinçli ya da
bilinçsiz şekilde kaynağı olmayan bilgilerin paylaşıldığı
platform olarak dikkat çekiyor. Özellikle sadece üyelere
açık olan ve grup yöneticilerinin dışında üyelerin de paylaşım yapabildiği gruplarda bu
sorun daha sık görülüyor.
Sosyal medyada küçük –

büyük kitleye sahip bazı kişilerin, “gazeteci” olma hevesiyle, araştırmadan yayınladığı
bazı içerikler, bilinçli ya da
bilinçsiz şekilde sahte haberlerin daha hızlı yayılmasına
sebebiyet veriyor.
İnsanların gerçekçiliği bulunmayan bir içeriği “doğru”
olarak kabul etme ihtimalinin, bu sahte içeriği paylaşan
sosyal medya platformlarının
sayısına eş değer olarak artması, dikkate alınması gereken bir diğer tehlike.
Türk toplumun başlıca
sorunlarından biri
Özellikle Kovid-19 salgınıyla beraber gelişen “kapanma”
süreçleri, sosyal medya kullanımında ciddi artışlara neden
oldu. Bununla birlikte Kovid-19, aşı ve tedbir gibi konuların beraberinde getirdiği
tartışmalar ve soru işaretleri
karşısında, farklı bakış açıları
arayan vatandaşlar, daha fazla
çevrimiçi haber kaynaklarına,
sosyal medya ve özel mesajlaşma uygulamalarına yöneliyor.

Avusturya'da durum pek
farklı değil
“Türk toplumu, Avusturya’da
sahte haber ve içeriklere en
çok maruz kalan toplumdur”
ifadesi, pek de yanlış bir tespit sayılmaz.
Bu sorunun birçok farklı
yerel sebebi bulunuyor. Bu sebeplere ek olarak, birçok içeriğin Türkiye’den alıntılanması da bu soruna katkı sağlıyor.
Reuters Haber Ajansı’nın
yaptığı araştırma sonuçlarına
göre, “Vatandaşları en çok
yalan habere maruz kalan
ülkeler” sıralamasında Türkiye’nin ilk sırada yer alması
birçok açıdan değerlendirilmeli.
Haber teyidi, haberin
kendisi kadar önemli
Yayılan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek üzerine çalışan kurumlar, her geçen yıl
daha da güçlenerek çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı
(International Fact-Checking
Network / IFCN), 2021
Nobel Barış Ödülü’ne aday
gösterilerek dikkat çeken en
önemli kurumlardan biri.
2015 yılından beri haber olarak yayılan bilgilerin doğruluğunu teyit etme üzerine çalışan bağımsız kurumun, 51
ülkede 79 onaylı destekçisi
mevcut. Bu destekçilere Türkiye’den Teyit.Org ve Doğruluk Payı kuruluşları da dahil.
Haber teyidi konusu, gün
geçtikçe daha da önemli bir
başlık haline geliyor. Neyse
ki bu alanda çalışan bağımsız
kurumlar arttıkça, haber güvenliğimizi sağlamak daha da
mümkün hale geliyor.
Kullanıcılar nasıl
sorumluluk almalı?
Yapılan araştırmalar, nörobiyolojik olarak yalan haberleri yayma eğilimimizi açıklıyor. Kendi düşüncemize,

görüşümüze uygun bir içerik
gördüğümüzde, bu içeriği
doğru kabul etme eğiliminde
oluyoruz. Psikolojide “Doğrulama Yanlılığı” olarak açıklanan bu olgu, bir bilgiyi yayarken doğruluğunu kontrol
etme ihtiyacı hissetmediğimizi söylüyor.
Elbette ilk koronavirüs haberleri ile sarsıldığımız o günlerde, burnumuzu tuzlu suyla
yıkamak gibi basit bir işlemle
virüsten korunabileceğimize inanmamız daha kolaydı.
Çünkü buna inanmak istiyorduk! Ancak ‘paylaşayım,
ne zararı olabilir ki’ diye düşünerek yaydığımız bilgiler,
virüsün yapısı ve korunma
yöntemleri ile ilgili ciddi yanlışların yayılmasına neden
olabiliyordu.
Bu yüzden, yalan haber
ağına takılmamak için yapabileceğimiz en önemli şey,
okuduklarımızla ilgili duygularımız ne olursa olsun,
doğruluğunu
sorgulamayı
alışkanlık haline getirmek
olacak. Tuzlu su uygulaması
ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nün herhangi bir açıklaması var mı? Okuduğumuz
içerik konuyla ilgili bilimsel
bir referans içeriyor mu? Başka hangi kaynaklar bu içeriği
yayınlamış?
Hepimizin elinin altında
bulunan dijital arama motorları sayesinde her türlü bilgiye saniyeler içerisinde ulaşmamız artık çok kolay. Eğer
karşılaştığımız içeriğin doğruluğundan emin olamıyorsak, birkaç kaynağı tarayarak,
arama motorlarına anahtar
kelimeleri yazıp konu ile ilgili
diğer yayınları okuyarak sorumluluk almamız gerekiyor.
Tüm çabalarımıza rağmen
bilginin doğruluğunu onaylayacak bir kaynak bulamadıysak da, o bilgiyi paylaşmamamız gerekiyor.

Türkçe kaynak olarak teyit.org ve dogrulukpayi.com
web siteleri, yaygın haberlerin
doğruluğunu kontrol etmek
için en önemli platformlar.
Almanca’da ise correctiv.org
web sitesi, “Faktencheck” kısmında bilgileri teyit edebilmemizi sağlıyor.
Topluluğunuzu sorgulayın
Eğer sıklıkla aşı karşıtlığı
ile ilgili bilgilerin dolaştığı
WhatsApp veya Facebook
gruplarına üye iseniz, Twitter’da takip ettiğiniz hesaplar
asılsız ve kaynak içermeyen
bilgiler yayıp duruyorsa, topluluğunuzun sahip olduğu
fikirlere sorgulayan bir gözle
yaklaşmanızın zamanı gelmiş
olabilir. İnancımıza yakın, ortak politik görüşü paylaştığımız insanların söylediklerini
doğru kabul etmeye her zaman daha fazla meyilliyizdir.
Ancak bu yine de bizi bilgilerin doğruluğunu teyit etme
alışkanlığımızdan vazgeçirmemeli. Temelde sorgulayan
tavrımızı sürdürmek ve yanlış
bilgilerin virüs gibi dolaşıma
girmesini engellemek için her
birimize sorumluluk düşüyor.
Doğruluk kontrolü, modern
bilgi çağında artık hepimiz
için bir alışkanlık haline gelmeli.

Vatandaşları En Çok
Yalan Habere Maruz
Kalan Ülkeler :
1. Türkiye
2. Meksika
3. Brezilya
4. ABD
5. Güney Kore
6. İspanya
7. Avustralya
8. Kanada
9. Japonya
10. Fransa
11. Birleşik Krallık
12. Almanya
(Kaynak: Reuters)
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Sahte (yalan) haberler, doğru bilgiye kıyasla çok daha hızlı yayılıyor. Sosyal medya kullanıcıları, doğru
olduğunu düşündüğü bir bilgiyi hiç sorgulamadan yayabiliyorlar. İşin doğrusu anlaşılana kadar, haber
okurları çeşitli açılardan zarara uğramış oluyor.

18 STADT LEBEN | FREIZEIT

Dezember 2021

Şehri Keşfet:
Viyana Şehir Operası

D

önemin ünlü mimarlarından
Josef
Hlávka
tarafından
Neo-Rönesans tarzda inşa
edilen binanın açılışı, dönemin imparatoru Franz Joseph ve İmparatoriçe Sissi’nin huzurunda 25 Mayıs
1869’da gerçekleştirildiğinde
burada ilk olarak Mozart’ın
Don Giovanni adlı eseri sergilenmişti.
İkinci Dünya Savaşı’ndaki
Amerikan bombardımanları nedeniyle ağır hasar gören
bina, orijinal hali gözetilerek
restore edildi ve 5 Kasım
1955’te Beethoven’in Fidelio
eseri ile tekrar açıldı. O zamandan beri de Viyana Opera Binası, yılda yaklaşık 350
gösteriye ev sahipliği yapıyor.
Sadece Noel ve Paskalya dö-

nemlerinde bir günlüğüne
kapalı olan mekan yılın her
günü en az bir gösteri ile hizmet vermekte.
Opera binasındaki gösterileri izlemek için biletlerin
önceden alınması gerekli.
Yaklaşık 100 Euro’dan başlayan koltuklu biletlerin yanı
sıra ayakta izlemek isteyenlere ve turistlere yönelik daha
uygun, fiyatları 6 Euro ile 40
Euro arasında değişebilen bilet alternatiflerine yönelmek
de mümkün.
Viyana Opera Binası rehberli tur ile de gezilebilir. Yaklaşık 40 dakika süren turda
Çay Salonu, Mermer Salon,
Fuayeler ve Gustav Mahler
Salonu ve sahne de görülebilir. Haftanın her günü düzenlenen turların fiyatları
çocuklar ve 27 yaşa kadar öğrenciler için 4 Euro, 65 yaş ve
üstü için 7 Euro, yetişkinler
içinse 9 Euro olarak ücretlendiriliyor.
Viyana Opera Binası’na
ulaşım da oldukça kolay. Albertina Müzesi’nin yakınında bulunan binaya metro ile
U1, U2 ve U4 hatlarını kullanıp Karlsplatz durağında ine-

rek; 1, 2, D, 62, 71 tramvay
hatlarını kullanarak Opernring durağında inerek ve 59A
numaralı otobüsle ulaşmak
mümkün. Şehir merkezindeki trafik yoğunluğundan
dolayı her ne kadar öncelikli
olarak önerilmese de, mekana
taksi ve özel araç ile ulaşım da
sağlanabilir. Opera binasındaki gösteriye katılan kişiler
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Viyana Opera Binası,
Avrupa’nın en ilgi çeken
yapılarından biri olarak
Viyana’nın merkezinde
sanatseverlerin ilgi
odağı olmaya devam
ediyor.
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için Ringstrassengalerien alışveriş merkezinin otoparkında
indirim de mevcut.
Adres: Opernring 2, 1010
Vienna
Telefon: +43-1-514 44-2250
Mail: information@wienerstaatsoper.at
Web:
www.wiener-staatsoper.at

1. Belli kurallara göre yapılan çiçek
düzenlemesi... Bir açıklığı örtmek
için bir şeyi, açık yerin üzerine getirmek... 2. Yan yana, art arda olan şey
veya kimselerin tümü, dizi... Çok güzel, en güzel... Geminin çektiği suyu
göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler... 3.
Süreç... Genellikle Doğu ülkelerinde,
kadınların tek başlarına ve yarı çıplak olarak müzik eşliğinde yaptıkları,
vücut ve göbek hareketlerine dayalı
dans... 4. Dingil... Müslüman bir erkeğin nikâh esnasında eşine vermeyi
kabullendiği mal veya para (eski)...
Bir kişiye, benzerlerinden farklı özellik taşıyan varlığa veya topluluğa verilen ad, özel isim... 5. Neptünyum
elementinin simgesi... Genellikle orduda yemek dağıtımında kullanılan
büyük metal kap... Temiz, münezzeh... 6. Durgun bir su yüzeyine veya
zemine paralel, düşey doğrultusuna
dikey olan, ufki... Yasaklama, izin vermeme... Rubidyum elementinin simgesi... İridyum elementinin simgesi...
7. Ağızcıl... Gözdeki billur cismin
saydamlığını yitirerek ağarmasından
ileri gelen ve görmeyi engelleyen rahatsızlık, perde, akbasma, aksu... 8. Elbette... Elektrik geriliminde evre... Üzme, sıkıntı verme, üzgü... 9. Dolaylı olarak anlatma,
üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas... Taşıtların trafik bakımından uygun olan ve belli bir süre bırakıldıkları
açık veya kapalı yer, park yeri, park... 10. İçinde et bulunan... Yığın durumundaki yakacak odun için kullanılan, bir metreküpe eşit
hacim ölçüsü birimi... Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et... 11. Zirkonyum
elementinin simgesi... Sütunu olan... Anlam, kavram, mefhum (eski)... 12. Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları, dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler, püskürtü... “Hayır” anlamında bir söz... Çoğunlukla kare veya
silindir biçimindeki yüksek yapı... Yassı demir çelik ürünü... 13. Sara... Gürültülü, boğuk ve anlaşılmaz ses, uğuldama sesi... 14.
Ses... Bitişken... 15. Cisimlerin niteliği... Atların yetiştirildiği ve bakımlarının yapıldığı, hayvanların rahatça hareket etmelerini
sağlayan alanların bulunduğu tesis... Tuh...
YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Paçavra hastalığı... 2. Bir kuruş... Alt uçlarına bir çubuk bağlanmış bulunan iki düşey ipten yapılmış salıncağa benzer bir jimnastik aracı... 3. Yunan mitolojisinde aşk tanrısının adı... Hızlandırma, çabuklaştırma, tezleştirme (eski)... Oyunda kazanılacak
sayıyı veya parayı iki katına çıkarma... 4. En kalın erkek sesi... Bir tür misk faresi... Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine
konulduğu dar, uzun cam parçası... 5. Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan,
saydam veya donuk cama benzeyen cila... Radyum elementinin simgesi... Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri,
aza... 6. Düz yazı... Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı, okunuşu... Kesici... 7. Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası,
lahza... Vücuttaki gereksiz kılları almak için kullanılan, çamur kıvamına getirilip sürülen toz... Kayak... 8. İleri uç oyuncusu...
Uzaklaştırma (eski)... 9. Kuvvet, kudret (eski)... Akıntılı, cereyanlı... “Olur, peki veya fena değil” anlamlarında kullanılan bir söz...
10. Ara yön... Ayakların yürürken çıkardığı ses... Ulumak işi... 11. Yavaş yavaş... Şart anlamını güçlendirmek için şartlı cümlelerin
başına getirilen kelime, şayet... 12. Yağ bezlerinin deri üzerinde oluşturduğu iltihaplı sivilce... Berkelyum elementinin simgesi...
Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melasla mayalandırılarak kurutulmasıyla oluşturulan alkollü sert içki...
Muğla iline bağlı ilçelerden biri... 13. Gök cisimlerinin doğması (eski)... Benzer seslerin kullanılmasıyla yapılan (müzik vb.)...
14. Arı beyi... Allah’ın buyruklarını yerine getirme, ibadet etme... 15. Haddelenmekte olan sıcak metali gelberi ile kaldırıp paso
makinesine girişi sağlayan kimse...
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Fake Nägel
statt Fake News.

Gib Fake News keine Chance.
Fake News oder Falschmeldungen haben nichts mit der Wahrheit
zu tun. Sie werden bewusst verbreitet, um Menschen zu manipulieren
und zu verunsichern. Pass deshalb besonders in Sozialen Medien auf,
hinterfrage Inhalte kritisch und prüfe die Quelle. Informiere dich, wie
du sicher im Internet surfen kannst!

wien.gv.at/medien/fake-news
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