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Ağaca bakmaktan  
ormanı göremeyenler...

ÖVP ADIM ADIM ERİYOR    S. 3
Eski Başbakan Sebastian Kurz’un isminin sıkça yer aldığı 
skandallar, Halk Partisi’ni seçmenin gözünde eritmeye 
devam ediyor.
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Diakonie Mülteci Servisi, AMİKE-Telefon hattıyla 
Avusturya’daki mülteci ya da göçmenler için 
kültürlerarası psikososyal destek hizmeti veriyor.
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Avusturya'da 
ağaca bakmaktan,
ormanı göremeyenler...

kaya@haberjournal.at
K A D D A F I  K A Y A

Yazılarımda sık sık Türkiye’den Avus-
turya’ya göç etmiş insanlarımızın 
genel anlamda olaylara yaklaşım 

tarzını,  önceliklerini eleştiriyorum. 

Hemen hemen her yazımda, Avusturya’da 
Müslümanlara ve göçmenler adına ge-
lişen olumsuz olayların genel siyasetten 
kaynaklandığını, bunun çözüm noktasının 
da genel siyaset olduğunu vurguluyorum. 

Son haftalarda yine şahit olduğumuz 
olaylar karşısında, yerel bir siyasi partinin 
özellikle çözüm noktasında ne kadar ye-
tersiz ve yetkisiz kaldığını gözlemledik. 

- Ayan olan, beyan istemez

İnsanlarımızın belli bir kısmının ısrarla 
görmemeye çalıştığı gerçek şu ki: Yerel 
bir partinin, uzun vadede topluma za-
rar vermekten başka bir hizmeti olamaz. 
Maalesef toplum bu gerçeği, en acı şek-
liyle tecrübe edecektir. “Ayan olan, beyan 
istemez” gerçeği mevcut iken, resmin 
bütününe bak(a)madığı ya da bakmak 
istemediği için ayan olan konularda bile, 
beyana rağmen ısrarını sürdüren bir kitle 
bulunuyor. Ben bu kitlede yer alan insan-
ları, Paul Auster'nın ifadesindeki “Ağaca 
bakmaktan, ormanı göremeyenler” 
olarak tanımlıyorum.

- Yerel partideki isimler, kime hizmet 
ediyor?

Avusturya’daki ana akım partilerde siyaset 
yapan bir çok isim bulunuyor. Bu isimler 
yıllarca yaptığı işlerle samimiyetlerini is-
patlamış, yeri geldiğinde kendi partisini 

bile eleştirmiş isimler. 

Son dönemde ilginç olaylara tanıklık edi-
yoruz. Sözde göçmenleri savunan yerel 
partideki bazı isimler, en küçük olayda 
ana akım partilerdeki isimleri hedef alıyor, 
toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya çalı-
şıyor. Sırf kendi varlıklarının gerekliliğini 
ispat etmek uğruna, gerçeklere dayan-
mayan söylemlerle yapılan bu itibarsız-
laştırma eylemleri gerçekten kime hizmet 
ediyor? Müslüman ve göçmen toplumuna 
mı? Geçelim bu işleri efendim...

İşin garip tarafı, yerel partideki bu isimle-
rin (kuruluş aşamasında) hiçbirinin daha 
önce ana akım partilerde siyaset yapma 
cesareti gösterememiş olmalarıdır. 

Düne kadar hiçbir ana akım partide top-
lum için siyaset yapma zahmetine gire-
memiş, başkalarının emeklerinden devşir-
dikleri bir yerel partiyle siyaset yaptığını 
zanneden isimlerin, bugün toplum için 
uzun yıllardır siyaset yapan isimlere sal-
dırma hakkını kendilerinde görebilmeleri 
de gerçekten utanç verici...

Sırf bu "itibarsızlaştırma" konusu bile, 
mevcut yerel partinin uzun vadede toplu-
ma vereceği zararı ön görmek için yeterli 
olduğunu düşünüyorum.

Bugün Avusturya’da toplumun sözde 
temsilcileri olduklarını iddia eden isim-
lerin, daha önce hiçbir siyasi partide yer 
almamış ve toplum için bir mücadele 
zahmetinde bulunmamış olmaları bir tek 
bana mı garip geliyor?

****

Toplumumuzdaki bir diğer sorun: olaylara 
genel süreçte kayıtsız kalmaları... 

2018 yılında yazdığım bir yazının bugün 
de geçerli olduğunu görmek üzüntü verse 
de; bu yazının bir kısmını sizlerle paylaş-
mak istiyorum...

-  Düşünceden vazgeçiş…

Maalesef gelinen süreçte kendi üzerine 
düşünmekten vazgeçmiş bir toplum ya-
pısıyla karşı karşıyayız. Her geçen gün de-
ğerlerin birileri tarafından pespayeleştiril-
diğine şahit oluyor ve maalesef izlemekle 
yetiniyoruz. “Hata yapan” kişi kendisinden 
ise o “hatayı” doğru kılmak adına çetin bir 
mücadele vererek, daha büyük felaketlere 
zemin hazırlıyoruz.

Avusturya’daki Türk toplumu ileride ken-
disini etkileyecek asıl temel sorunları “te-
ferruat” diye erteliyor ve sonra derin bir 
uykuya dalıyor. Arada bir bu derin uyku-
dan uyanır gibi oluyor toplum. Rastgele 
tedaviye kalkışıyor yaraları ve sorunları… 
Daima geç ve dağınık bir tedavi şekliyle… 

Doğru sonucu vermediğini her seferinde 
kanıtlamasına rağmen, alışkanlık haline 
getirilmiş yanlış bir tedavi mantığı!

Genel manada, “bana dokunmayan yılan 
bin yıl yaşasın” sözüne tabi kalıp, uykuya 
dalan; sorunun son aşamasında, her şey 
bittikten sonra bir anda uyanarak rast 
gele tedaviye kalkışan bir toplum…

ÖVP adım adım eriyor
Şüphesiz ki Başbakan Karl Nehammer, partisi ÖVP’den zor bir miras devraldı. Eski Başbakan Sebastian 
Kurz’un isminin sıkça yer aldığı skandallar, Halk Partisi’ni seçmenin gözünde eritmeye devam ediyor.

ÖVP'nin Sebastian Kurz başkanlığında girdiği ilk genel seçimlerden bir pankart. (Viyana, 2017) . Fotoğraf: © Shutterstock/bwagner99

Fotoğraf: © BKA/ Dragan Tatic

Avusturya Halk 
Partisi’nin (ÖVP), 
eski Başbakan Se-
bastian Kurz ile 

yakaladığı çıkış grafiği, yine 
aynı ismin dahil olduğu iddi-
alar sonucu düşüş grafiğine 
dönmüş durumda. 

 Araştırma: 
Katılımcıların yüzde 11'i 
ÖVP’yi dürüst buluyor

Linz Piyasa Enstitüsü tara-
fından hazırlanan parti profi-
li, ÖVP’nin seçmenin gözün-
de nasıl zayıfladığını gözler 
önüne seriyor. 

ÖVP'nin bu kış var olan par-
ti profiline bakıldığında, iki 
buçuk yıl öncesine göre ta-
mamen farklı bir tablo ortaya 
çıkıyor.

2019 yazında Sebastian 
Kurz'un Başbakan olduğu 
ÖVP-FPÖ koalisyon hükü-
meti, eski FPÖ Başkanı Heinz 
Christian Strache’nin karıştı-
ğı İbiza skandalının ardından 
düşmüştü. Bu süreçte yapılan 
bir ankete katılanların en az 
yüzde 41'i, ÖVP’siz bir hü-
kümetle Avusturya'nın daha 
kötü olacağına inanıyordu. 
Yüzde 36’sı ÖVP'nin siyasette 
dürüstlüğü temsil ettiğini be-
lirtmişti. 

Bugün bakıldığında yal-
nızca yüzde 11'i ÖVP'nin 
dürüstlük yeteneğine sahip 
olduğuna inanıyor ve sadece 
yüzde 24'ü, ÖVP'siz bir hü-
kümetle Avusturya'nın daha 
kötü durumda olacağına ina-
nıyor.

Piyasa Enstitüsü Direktö-
rü David Pfarrhofer, "Bugün, 
seçmendeki izlenim, ÖVP 
politikacılarının sıklıkla skan-
dallara karıştığı yönünde.’’ 

dedi. Pfarrhofer, iki buçuk 
yıl önce katılımcıların yüzde 
32’si bunu söylerken bu ora-
nın bugün yüzde 69 olduğunu 
vurguladı. 

Ankete katılan 800 kişinin 
sadece yüzde 15'i ÖVP'nin 
daha adil bir toplum için var 
olduğuna inanıyor. 
 

 Düşüş sandık 
sonuçlarına yansıyor

ÖVP’deki düşüş, ciddi 
oranda sandık sonuçları-
na yansıyor. Eylül 2021’de 
Graz’da yapılan seçimlerde 
yüzde 12 oranında oy kaybı 
yaşayan ÖVP, 18 yıllık yöneti-
mini KPÖ’ye kaptırmıştı. 

ÖVP, son olarak Ocak 
(2022) ayının son Pazar gü-
nünde Aşağı Avusturya Wai-
dhofen an der Ybss’de yapılan 
yerel seçimlerde ise yüzde 
20’ye yakın oy kaybı yaşadı. 

  Nehammer partisini 
ayakta tutabilecek mi?
Sebastian Kurz’un siyaseti 
bırakması üzerine önce parti 
başkanlığına ardından baş-
bakanlığa getirilen Karl Ne-
hammer’nın partisindeki bu 
düşüşe engel olup olmayacağı 
merak konusu. 

Sebastian Kurz’dan kalan 
enkazın büyüklüğü ortaday-
ken, Nehammer’nın işinin pek 
kolay olmayacağı bütün çevre-

lerce ortak bir düşünce olarak 
öne çıkıyor. İçişleri Bakanlığı 
görevi sürecinde Kurz’un göl-
gesinde kalan ve bundan pek 
de rahatsızlık duymadığı izle-
nimini veren Nehammer’nın 
partisini ayakta tutabilmesi-
nin mucizelere bağlı olduğu-
nu söylemek, yanlış bir öngö-
rü olmayacaktır. 

Yeşiller ile yapılan koalis-
yonun her geçen gün biraz 
daha zedelenmesi hükümetin 
devamlılığını tehdit ederken, 
pandemi şartları ve bu sene 
yapılacak olan cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinin, mevcut 
hükümetin ömrünü zoraki de 
olsa uzattığını söyleyebiliriz. 

ÖVP, son olarak Ocak 
(2022) ayının son Pazar 

gününde Aşağı Avusturya 
Waidhofen an der Ybss’de 
yapılan yerel seçimlerde 
ise yüzde 20’ye yakın oy 

kaybı yaşadı.
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Kaddafi Kaya

Dünyayı etkisi altına alan 
Kovid-19'un Omicron var-
yantı nedeniyle Avrupa'da 

virüsün bulaşmadığı neredeyse 
kimse kalmadı. Günlük vaka sayıla-
rında rekor seviyelere yükselen İn-
giltere, Danimarka gibi ülkeler, bu 
türün sağlık sistemine ciddi bir yük 
oluşturmaması ve hastalığın seyri-
nin önceki varyantlara kıyasla daha 
hafif seyretmesi nedeniyle bütün 
tedbirleri kaldırırken Avusturya'nın 
ısrarla aşıyı zorunlu kılması ülkede 
ciddi tartışmalara yol açmakla bir-
likte akıllara farklı soruları getiri-
yor.

Aynı kıtada Avusturya'nın farklı 
yönde diğer AB ülkelerinin tam zıt 
yönde kararlar alması pandemiyle 
mücadele siyasallaştırılıyor mu so-
rularını akıllara getirdi.

-Kurz'un kirlettiği siyaset

Salgının etkili olduğu son iki yıllık 
süreçte Avusturya belki de yakın 
tarihinin en çalkantılı yıllarını yaşa-
dı. Siyasi açıdan ciddi skandalların 
yaşandığı ülkede Sebastian Kurz ve 
ekibinin kişisel kariyerleri için kir-
lettikleri siyasete diğer partilerin de 
bir şekilde dahil olması, ülkeyi de-
mokrasi, özgürlük ve temel değer-
ler açısından istenmeyen bir yöne 
savurdu.

Salgınla mücadelede özellikle Kurz 
ve ekibinin verdiği sözleri tutama-
ması ve aldıkları kararların aksi 
yönde yeni kararlar alması Ko-
vid-19 önlemlerini siyasi emellerine 

Salgınla mücadele 
siyasallaştırılıyor mu?

Aynı kıtada yer alan ülkelerden, Avusturya'nın farklı bir şekilde diğer AB ülkelerinin tam zıt yönde 
kararlar alması "Pandemiyle mücadele siyasallaştırılıyor mu?" sorularını akıllara getiriyor.

Başbakan Yardımcısı Werner Kogler (solda), Başbakan Karl Nehammer (ortada), Dışişleri 
Bakanı Alexander Schallenberg (sağda) (Viyana, 6 Aralık 2021) . © BKA/ Florian Schrötter

%80
Avusturya'da aşılıların 
oranı yaklaşık yüzde 80.

alet eden aşırı sağcı FPÖ ve taraf-
tarlarına daha fazla hareket alanı 
sunarken, aşıdan korkan ya da şüp-
heyle yaklaşan sıradan vatandaş-
ların da bu yöne ilgi göstermesine 
sebep oldu.

Özellikle iki yıl süresince aşının zo-
runlu olmayacağını açıklayan Tur-
kuaz-Yeşil koalisyon hükümetinin 
eski İçişleri Bakanı ve yeni Başba-
kan Karl Nehammer'le bu husus-
taki tutumunu tamamen değiştir-
mesi, aşı yaptırmış kişileri dahi bu 
karara karşı tepki göstermeye sevk 
etti.

-Her olaya bir yasa mantığı

Ülkede Kurz ve ekibiyle başlayan 
her şeyi bir yasayla yasaklı ya da 
serbest bırakma anlayışı, salgın-
la mücadele de kendisini gösterdi. 

Şubat'ın ilk haftası yürürlüğe giren 
yasayla aşı yaptırmak artık resmen 
zorunlu kılındı.

Nehammer, içişleri bakanıyken de 
başbakanlık görevini yürütürken 
de aynı yaklaşımla olaylara eğiliyor. 
Hayattaki her şeyi "güvenlik soru-
nu olarak" tanımlayan Nehammer, 
salgınla mücadele için oluşturduğu 
ve GECKO adı verilen, açılımı ka-
baca ülke geneli için kriz yönetim 
merkezi olan oluşumun bünyesinde 
asker üniformalı kişilere yer verili-
yor. Bu kişiler hastalığa ilişkin açık-
lamalarda bulunuyor.

-Sağlıktan anlayan askerler
Diktatörlükle yönetilen ülkeler de 
dahi asker üniformalı kişiler ekran 
karşısına geçip sağlıkla alakalı bir 
husus hakkında değerlendirmede 
bulunmuyor. Yalnız bu tutum bile 
Nehammer ve beraberindekilerin 
Avusturya'nın uzun yıllara daya-
nan diyalog, uzlaşı, ikna gibi tama-
men sivil ve insani yöntemlerinden 
uzaklaştığı, kaba kuvvete dayalı bir 
anlayışa yöneldiğinin açık gösterge-
si olarak yorumlanabilir.

Bu bağlamda aşı zorunluluğu da 
kendi başına bu kaba kuvvete daya-
nan anlayışın bir yansıması olarak 
ortaya çıkıyor.

İktidarın 

tutarsız salgın 

yönetimi, 

Kovid-19 

önlemlerini 

siyasi 

emellerine 

alet eden aşırı 

sağcı FPÖ ve 

taraftarlarına 

daha fazla 

hareket alanı 

sunuyor.

Bireylerin kendi tercihlerine 
saygı duyulmadığı, ülkenin en 
köklü yaklaşımlarından Zivil-
geselschaft (Sivil Toplum) anla-
yışının hiçe sayıldığı bu kararın 
kime nasıl uygulanacağı da ayrı 
bir tartışma konusu olarak öne 
çıkıyor.

-16 Mart sonrası işler 
ciddileşecek

Kademeli olarak yürürlüğe gi-
recek yasa kapsamında kont-
roller 16 Mart'tan itibaren 

başlayacak. Öncelikli olarak 
rastgele fiziki kontroller yapıla-
cak daha sonra ise dijital altya-
pının hazırlanmasıyla çevirim 
içi kontrollere geçilecek.

Düzenlemeye göre, polis aşı 
yaptırmamış ya da geçerli aşı 
belgesi bulunmayan kişilere 
doğrudan ceza kesemeyecek. 
Yasaya uymayan kişilere, 600 
ile 3 bin 600 avro para cezası-
nın öngörüldüğü düzenlemeye 
ilişin para cezaları mahkeme-
lerce belirlenecek.

Salgın nedeniyle hali hazırda 
ağır işleyen mahkemelerin böy-
lelikle sırtına bir yük daha yük-
lenmiş olacak.

Yasa metninde uzun ya da kısa 
yargılama sürecine göre cezala-
rın belirleneceğine işaret edilir-
ken, yasaya uymayan kişilerin 
yapacağı itirazlarla sürecin na-
sıl ilerleyeceği kestirilemiyor.

- Halkın yüzde 80'i tam 
aşılı

Öte yandan söz konusu zorun-
lulukla iktidar toplumun gene-
linde en az iki doz aşı yaptır-
mış kişilerin seviyesinin yüzde 
90'na çıkartılmasını hedefliyor. 
Hali hazırda halkın yüzde 80'ni 
iki doz aşı yaptırmış durum-
da. Omicron'la hastalığı geçir-
miş kişileri de bu yüzde 80'lik 
orana dahil edince arzu edilen 
yüzde 90'lık seviyeye ulaşıldığı 
savunulabilir.

Böyle bir durumda iktidarın bu 
yasayı neden çıkardığı toplu-
mun geniş kesimleri tarafından 
tam olarak anlaşılmış değil.

Bu yazıyı Kovid-19 aşısı olmuş 
biri olarak kaleme aldım. Bura-
da yapılan eleştiriler, alınan ka-
rarların çelişkili yanlarını gös-
terme çabası ya da siyasilerin 

tutarsız yaklaşımlarına yöne-
liktir. Tenkitlerin hiçbirisi Ko-
vid-19 aşısına yönelik değildir.

Ülkede vatandaşların büyük 
çoğunluğu Sağlık Bakanlığının 
da paylaştığı verilerde görüle-
ceği üzere en az iki doz aşısını 
olmuş, yine büyük bir çoğunlu-
ğu ise hatırlatma olarak da ad-
landırılan üçüncü doz aşılarını 
yaptırmış olmalarına rağmen 
"aşının zorunlu kılınmasına" 
tepki gösteriyor.

Bunu özgürlüklerine, kendi 
irade ve seçme haklarına müda-
hale olarak yorumluyor. Biz de 
vatandaşların tepkilerine aracı 
olmaya çalışıyoruz.

Her şeyin popülizm batağına 
itildiği, çok küçük konulardan 
siyasi rant elde edilmeye çalı-
şıldığı, sıradan vatandaşından 
siyasetçisine her bir bireyin 
beğeni ya da oy devşirme kay-
gısıyla olmadık yollara başvur-
duğu bu zamanda, en azından 
sağlığın bu fosseptik çukuruna 
düşmemesini istiyoruz.

©
 B

KA
/ 

An
dy

 W
en

ze
l



FEBRUAR 2022 FEBRUAR 2022

Avusturya'da siyasetin 
son 10 yılına damgası-
nı vuran, son gelişme-

ler ışığında anlaşılan o ki bir-
kaç yıl daha etkisinin süreceği 
isim Sebastian Kurz'un yol-
suzluk suçlaması sonucunda 
siyasetini bırakmasının ardın-
dan, kurduğu çetrefilli ilişkiler, 
yaptığı pazarlıklarla Avrupa 
standartlarının çok altına ittiği 
siyasi arenanın en son bomba-
sı, Yeşiller'in yeşil ışık yaktığı 
başörtüsü yasağı olarak günde-
me düştü.

Yeşiller Partisi, 2017 seçim-
lerinde Peter Pilz'in kurduğu 
fraksiyonun da etkisiyle se-
çim barajının altında kalırken, 
2019 seçimleri öncesinde par-
tinin temel felsefesini oluştu-

ran çevre, iklim, küresel ısınma 
gibi konuların yanı sıra göç, 
mülteci, azınlıklar ve Müslü-
manların hakları gibi konulara 
gösterdikleri doğru yaklaşım-
lar nedeniyle oy oranlarını cid-
di ölçüde yükseltmişti.

- Gelen gideni arattı
Yüzde 13,9 ile parti tarihinin 
en yüksek seviyesine ulaşan 
çevreciler, elde edilen bu başa-
rıyla birden koalisyonun müs-
takbel adayı konumuna yüksel-
di. Kurz ve Schtrache'nin aşırı 
sağcı hükümetinden sıdkı sıy-
rılan başta yabancı, Müslüman 
ve sağ duyu sahibi, demokrat 
ne kadar Avusturyalı varsa, bu 
hükümetten kurtuldukları için 
derin bir nefes alırken, gelenin 
gideni aratacağı yönde adım 
atacağını henüz bilmiyorlardı.

Göçmen ve Müslüman yanlısı 

ne kadar gösteri, olay ve konu 
varsa en ön safta yer alan Yeşil-
ler'in koalisyon görüşmelerin-
de Kurz'un aşırı sağcı FPÖ'den 
daha beter taleplerine karşı çı-
kacağı, böylelikle, daha sonra 

bütün siyasi kariyerinin kar-
maşık ilişkiler ve yolsuzluklar 
üzerine kurulu olduğu anla-
şılan üniversite terk, popülist 
gencin ayak oyunlarına tav ol-

mayacakları bekleniyordu.

- Kurz'un ayak oyunlarına 
dünden razı çevreciler
Ancak beklenen pek olmadı. 
Kurz şahsi kariyeri, kurduğu 
güç odaklı ilişkiler ağını ayak-
ta tutmak için Avusturyalıların 
rahatlıkla kandığı klasik yön-
temleri, muhataplarına bir gü-
zel kabullendirdi.

Kurz-Yeşiller hükümetinin öne 
çıkan en belirgin konularından 
biri sözde "siyasal İslam'la" mü-
cadele olurken, ikinci dikkat 
çekici başlık ise ilkokullarda 
uygulanan başörtüsü yasağının 
ortaokullara da taşınmasıydı.

Bu durum Müslümanlar ara-
sında hayal kırıklığına yol 
açarken, Susanne Raab gibi 
entegrasyondan ziyade "dezen-
tegrasyon" için çabalayan biri-

Eski Başbakan Sebastian Kurz (solda), Başbakan Yardımcısı Werner Kogler (sağda),  (28 Temmuz 2021). Fotoğraf: © BKA/Andy Wenzel

nin ekmeğine arzu edilenden 
çok daha fazla yağ sürülmesine 
yardımcı oldu.

- Liberal, özgürlükçü Ye-
şiller'in (!) vurduğu tokat 
acıtmaz
Kurz ve ekibi, Müslüman ve ya-
bancıların oylarıyla koalisyon 
ortağı olmuş Yeşiller'in sağladı-
ğı liberal, özgürlükçü hükümet 
kisvesi altında, ülke tarihinde 
görülmemiş Müslüman karşıtı 
ırkçı uygulamaları, dünyayı et-
kisi altına alan salgına rağmen 
bir bir uygulamaya başladı.

Avrupa'nın ortasında, İslam di-
ninin resmen kabul edildiği bir 
ülkede Müslümanlara yönelik 
akıl almaz baskılar yaşanır-
ken, Yeşiller'in kaldırım taşları 
arasında biten çimenlere daha 
fazla ilgi göstermesi, sağ duyu 
sahibi herkesin küçük dilini 
yutmasına neden oldu.

Ülkede tanınmış ne kadar ak-
tivist, akademisyen Müslüman 
varsa terörle mücadele bahane-
siyle insanlık dışı, polis şidde-
tine maruz kalırken, Yeşiller'in 
ilgilendiği daha önemli konular 

vardı.

İslam Haritası adı altında Müs-
lümanlara ait ne kadar kurum 
ve kuruluş varsa fişlenirken, bu 
durumu fırsata çeviren Neo-
nazilerin Hitler dönemine ait 
pankartları camilerin etrafına 
yerleştirirken, Yeşiller yine çok 
meşguldü.

- Gerçekler su gibidir 
bir yol bulup çıkar gün 
ışığına
Benzer birçok gelişme yaşa-
nırken suspus olan Yeşiller'in 
neden böyle yaptıkları „Kurz“ 
denen boyalı balonun patlama-
sıyla birden ortaya çıkı verdi.

Meğer bu çevreci abi ve ablalar, 
açık pazarlıklarının yanı sıra 
bir de gizli pazarlıklar yapmış-
lar ve bunu ilginç bir şekilde 
kayıt altına da almışlar. (Ma-
dem gizli niye kayıt altına aldı-
nız!)

Sideletter adı verilen ek yazış-
malarda Yeşiller'in öğretmenle-
re yönelik başörtüsü yasağına 
karşı ORF'nin yönetim ku-
rulunda partinin istediği bazı 

isimleri yerleştirme pazarlığına 
"okey verdiği" ortaya çıktı.

Gerçeklerin er ya da geç ortaya 
çıkmak gibi kötü bir huyu ol-
duğu, insanlığın var oluşundan 
buyana bilinen basit bir gerçek 
olmasına rağmen, "biz her şeye 
alışan hayvanlar, balık hafızalı 
olduğumuz için" bu değişme-
yen kadim kuralı her fırsatta ve 
hiç sektirmeden unutuyoruz.

Yeşiler, bu durumu kesin bir 
dille yalanlasalar da başörtü-
sünün kendileri için pazarlık 
dışı bir konu olduğunu söy-
leseler de (NO-GO), Eğitim 
Bakanlığının yasağa ilişkin bir 
kararname çıkartacağı ve bu 
kararname için koalisyon or-
tağına ihtiyaç duymadıklarını 
geveleseler de, bu saatten sonra 
iki şey değişmeyecek.

Bir; yabancı ve Müslümanlar 
nazarında Yeşiller'in yerin dibi-
ne giren itibarı. İki; söz konusu 
ek yazışmaları basına sızdırdığı 
iddia edilen Kurz ve ekibinin 
hükümette kalan kırıntılarının 
mevcut koalisyona ilişkin „biz 
sıradan ölümlülerin henüz bil-

mediği başka hangi gizli bilgiyi 
yumurtlayacağı“ korkusu.
Türkiye'de bir zamanlar 28 
Şubatçıların bin yıl süreceği-
ni vehmettikleri post modern 
darbe girişimi gibi uzun yıllar 
ülke siyasetinin belirleyici figü-
rü olacağını düşünen Kurz ve 
ekibini köşeye sıkıştıran yargı 
sisteminin sağladığı olanakla, 
Kurz'un sallanan sandalyesine 
son "tepiği" vuran Yeşiller'in en 
büyük korkusu, "bıldır yedikle-
ri hurmaların ne zaman kendi-
lerini tırmalayacağı".

Skandallar ve salgına ilişkin 
alınan kafa karıştırıcı karar-
larla ambale olan halk, çoktan 
devrilmesi gereken koalisyona 
ilişkin henüz gerekli tepki or-
taya koymuş değil.

İlkbaharın ilk esintileriyle sal-
gın belasının ölü toprağı serp-
tiği bedenlerin hafiften can-
lanmasıyla, 2023'e ulaşması 
imkansız görünen koalisyonun 
uzatma dakikaları sona erecek 
ve seçim sandığına uzanan sı-
rat köprüsünden ne Neham-
mer, ne Raab, ne Wagner ne de 
Maurar geçebilecek.

Kaddafi Kaya
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Hayallerinizi 
Gerçekleştiriyoruz...

www.tuakat.com

BEZAHLTE ANZEIGE

Yeşiller Partisi'nin 
son skandal ile 
toplum nazarında 
kaybettiği itibarını 
kazanması, pek 
olası görünmüyor.

Son gelişmelerden sonra bir kez daha gördük ki, Avusturya'da siyasette kazanmanın yolu, temel hak ve 
hürriyetleri hiçe sayarak; İslami değerlerin pazarlığı ve yabancı karşıtlığı gibi ucuz siyasetten geçiyor.

Ucuz siyasetin temsilcileri
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Aşınızı Şimdi Yenileyin
Şimdi güçlendirici aşınızı olun, kendinizle birlikte sevdiklerinizi ve başkalarını da

 Covid-19 virüsüne karşı koruyun.
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Viyana'da Ocak ayı 
sonu itibariyle, 12 
yaş ve üstü 1,4 mil-
yondan fazla kişi 

tam aşılı durumunda ve yaklaşık 
900 bin kişi şimdiden ücretsiz 
ek güçlendirici (booster) aşısını 
oldu. Yapılan çalışmalarda, Co-
vid-19 aşısının Covid-19 veya 
Uzamış Covid'in (Long-Covid) 
seyrini hafifletmeye yardımcı 
olduğu kanıtlanmıştır. Öte yan-
dan koruma sağlayan aşı, gün-
lük hayatı da kolaylaştırıyor.

Ek aşı, günlük yaşamı 
normalleştiriyor

Ek aşılananların evde oturma-
sına gerek kalmıyor. Arkadaş-
larla, akraba ya da tek başına 
bir restorana gidebilir, keyifli 
bir yemek yiyebilirsiniz. Ek aşı-
nın getirdiği bir diğer avantaj 
da alışveriş. Bu sayede internet 
alışverişlerine de gerek kalmaz, 
mağazalara giderek ürünlere ve 

çeşitlere doyasıya göz atabilir, 
daha eğlenceli vakit geçirebilir-
siniz.

Neden aşı yaptırmalıyım?

Aşı, gerek ülke içinde gerek ülke 
sınırları dışında yaşamı normal-
leştiren en önemli araç. Aşı ile 
birlikte bir konsere, tiyatroya 
gitmek, başka bir eyalete ya da 
yurtdışına bir gezi düzenlemek 
mümkün. Bu sayede ruh sağlı-
ğına iyi gelecek etkinliklere im-
kan sağlayan aşılamayla birlikte, 
hem kendinizi hem de sevdikle-
rinizi korur, aynı zamanda pan-
deminin kontrol altına alınma-
sına da yardımcı olursunuz.

Covid-19 aşısı, virüse karşı ko-
ruma sağlar. İstisnai durumlar-
da aşıya rağmen Covid-19 has-
talığı ortaya çıkabilir ancak bu 
süreç, aşı sayesinde genellikle 
daha hafif geçirilir. 

Unutulmaması gereken bir di-

ğer konu da aşılanmanın Uza-
mış Covid (Long-Covid) olarak 
adlandırılan ve uzun süre görü-
len Covid-19'un yan etkilerinin 
daha hafif geçirilmesi için önem 
arz ettiğidir. 

Nerede aşı yaptırabilirim?

Viyana’da şehrin aşı konteyner-
lerinde (Impfbox), randevulu 
veya randevusuz Covid-19 aşı-
larının yenilenme imkanı bulu-
nuyor. 

12-17 yaş arası gençler ilk aşıla-
madan 6 ay sonra üçüncü aşıyı 
yaptırabilirler. 

18 yaşından itibaren ise üçün-
cü aşı ilk aşılamadan 4 ay sonra 
yaptırılabilir. 

1450 numaralı Sağlık Hattı 
telefonu ya da imfservice.wien/
corona aracılığı ile Covid-19 
aşısı için kayıt olabilirsiniz.

Aşı olmaya giderken 
lütfen bunları yanınızda 
bulundurun:

Fotoğraflı kimlik
E-Kart (varsa)
FFP2 maskesi

Dikkat!: Aşı olmaya giden 
14 yaşından küçük çocuk-
lara, yasal velayet sahibi bir 
kişi eşlik etmelidir.

Daha fazla bilgi için:
impfservice.wien/corona 
web adresini ziyaret 
edebilirsiniz.
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Şüphesiz ki Kovid-19 pan-
demisi, mülteci ya da göç-

menler için daha zor yaşam 
şartlarına zemin hazırladı. Bu 
noktada günlük yaşamda her 
geçen gün kendini iyiden iyiye 
hissettiren stres, beraberinde 
bir çok farklı sorunu ortaya çı-
karıyor. 

Aile, iş, eğitim, hastalık veya 
sevilen bir yakının kaybının ar-
dından duyulan endişe ve gele-
cek kaygısı gibi bir çok insanın 
muzdarip olduğu bu durumlar-
la başa çıkmak kolay olmuyor. 

Kovid-19 pandemisiyle mü-
cadele kapsamında alınan ted-
birler, normal hayatın akışını 
etkilediği bir dönemde insan-
lar, zor durumlar karşısında 
her zaman konuşabileceği biri-
ni/birilerini  bulamıyor. 

-Çok dilli yardım hattı

Bu zorlu zamanlarda özellikle 
psikolojik desteğin önemine 
dikkat çeken Diakonie Mül-
teci Servisi, AMİKE-Telefon 
hattıyla birçok dilde kültürle-
rarası yardım hizmeti veriyor. 

Kriz yönetimi deneyimine 
sahip psikoterapistleri bün-

yesinde bulunduran Diakonie 
Mülteci Servisi, Almanca, İn-
gilizce, Türkçe, Farsça, Arap-
ça, Rusça, Boşnakça, Hırvat-
ça ve Sırpça dillerinde destek 
hizmeti veriyor. 

-Ücretsiz danışmanlık 

Sizler de ister kendiniz, ister 
bir tanıdığınız için belirtilen 
numaralardan yardım hattın-

dan faydalanabilirsiniz. 
AMİKE-Telefon hattı, Avus-

turya’da kalış süresi veya otu-
rum statüsü farketmeksizin, 
mülteci ya da göçmen biyog-
rafisine sahip insanlara yöne-
lik olup, tamamen ücretsiz bir 
hizmettir. Arayanan kişinin 
telefon veya internet tarifesine 
göre ücretlendirmeye tabii ola-
bilir. Talep üzerine, geri arama 
imkanı da bulunuyor.

Psikososyal Yardım Hattı: 
AMİKE-Telefon

Hizmet günleri: 
Pazartesi - Cuma 
Saatleri: 11.00 - 18.00

AMIKE  Türkçe Hattı: 
01 343 0101 6

Daha fazla bilgi için:
fluechtlingsdienst.diakonie.
at/einrichtung/amike-tele-
fon

Avusturya'da her sene 42 bin 
kişinin kansere yakalandı-

ğı, 21 bin kişinin de kanserden 
dolayı hayatını kaybettiği açık-
landı. 

Ülkede kanser nedeniyle mey-
dana gelen ölümler, kalp ve 
dolaşım bozukluğu kaynaklı 
ölümlerin ardından ikinci sıra-
da bulunuyor. 

- Erken teşhiş önemli
Medipol Mega Üniversite Has-

tanesi Onkoloji Cerrahisi'nden 
Prof. Dr. Mustafa Öncel, "kan-
ser hastalığının belirtilerine 
dikkat edilmesi" tavsiyesin-
de bulunarak,  "Deri ve meme 
kanserleri ciltte veya memede 
kitle, yeni gelişen bir kızarık-
lık, şişlik, yara, akciğer kanser-
leri öksürük, kanlı balgam, ne-
fes darlığı, mide kanseri yeme 
güçlüğü, kusma, jinekolojik 
kanserler vajinal kanama gibi 
şikayetlerle ortaya çıkar", açık-
lamasında bulundu.

Avusturya'da 
her sene 42 bin 
kişi kansere 
yakalanıyor, 21 
bin kişi ölüyor

Diakonie Mülteci Servisi, 

AMİKE-Telefon hattıyla 

Avusturya’daki mülteci 

ya da göçmenler için 

kültürlerarası

psikososyal destek 

hizmeti veriyor.

© Sembol - Shutterstock/KieferPix
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Koronavirüs,
pandemi ve ruh sağlığımız
duygu@haberjournal.at

D U Y G U  I S L A M O Ğ L U

Eskiden kaygı, sadece bildiğimiz sıra-
dan bir duyguydu. Bugünlerde adını 
daha çok ‘kaygı bozukluğu’ olarak 

duyuyoruz, yaşamımızı sürdürmemiz için 
gerekli birçok duygudan biri olan kaygı 
ile iletişimimiz bozuldu ve artık bu duy-
guyla baş etmekte her zamankinden faz-
la zorlanıyoruz.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, kaygı 
bozukluğunun özellikle genç insanlar 
arasında arttığını açıkça ortaya koyu-
yordu ancak koronavirüsün hayatımıza 
girmesi ve pandemi koşullarıyla yeniden 
şekillenen ve sürekli güncellenen yeni 
kurallarla kısıtlanan hayatlarımızda kaygı, 
dallanıp budaklanacak birçok yeni alan 
bulabildi kendine.

Chicago Üniversitesi’nden psikoloji profe-
sörü Steve Joordens, kaygıyı sürekli arka 
planda çalışan bir mutfak aspiratörüne 
benzetir. Birisi gelip kapatma düğmesine 
basana kadar o sesin sizi ne kadar rahat-
sız ettiğini bazen fark etmezsiniz. 

Kaygı bozukluğu da öyle; sinir sistemimiz 
bir şekilde kaygıyla uyumlanır ve bol mik-
tarda stres hormonu salgılıyor olsak bile, 
bu koşullarda hayatta kalmak için temel 
işlevlerimizi yerine getirmeyi, biraz da 
mecburen, öğreniriz.

Bu koşullarda elbette stresin ve sürekli 
kaygılı olma halinin bizi ne şekilde olum-
suz etkilediğini her zaman fark etmeyebi-
liriz. Pandemi yeni gündelik gerçekliğimiz 
haline geldi ancak şöyle bir durup düşün-
düğümüzde, ne kadar kısa sürede bu yeni 

gerçekliğe alışabilmiş olmamıza hayret 
etmemek elde değil.

The Lancet Psychiatry Dergisi’nde yayın-
lanan bir araştırmada, Covid-19 tanısı 
konan yaklaşık 240 bin hasta arasında, 
teşhisten sonraki 6 ay içerisinde nörolojik 
ve psikiyatrik rahatsızlık tanısı alanların 
oranının %33 olduğu açıklanmıştı. 

Hastaların %12’si, ilk kez bu tür bir teşhis 
almıştı. Hastalığı geçiren kişilerde 6 ay 
kadar sürebilen, hatta bazı durumlarda 
daha da uzun süren ruhsal belirtiler gö-
rülmeye devam ediyor, uzayan korona-
virüs hastalığı belirtileri arasında kronik 
yorgunlukla birlikte en çok beyin sisi, dik-
kat dağınıklığı ve depresyon gibi belirtiler 
görülüyor. 

Dr. Damian Santomauro ve Dr. Alize Fer-
rari’nin yaptığı bir başka araştırmada, 
pandemi koşullarına bağlı olarak global 
ölçekte majör depresyon hastalığının 
%28 ve kaygı bozukluğunun da %26 ora-
nında arttığı açıklandı.

Farkında olmak, iyileşmeye başlamanın 
ilk adımı. Ruhsal sağlığımıza özen gös-
termek için aslında her zaman dikkat 
etmemiz gereken durumlar, pandemi 
koşullarında daha da büyük önem kaza-
nıyor. Uzmanların önerilerinden derlenen 
adımları tek tek kontrol edebilir ve far-
kında olmadan ruhsal sağlığınızın daha 
kötüye gitmemesi için önlem alabilirsiniz:

• Size iyi gelmeyen şeyleri tespit edin. 
Sosyal medyada fazla zaman geçirmek, 

olumsuz haberlere maruz kalmak ya da 
anonim kişilerle tartışmalara girmek, diji-
tal alanlarda bize zannettiğimizden daha 
fazla zarar veriyor olabilir. Ya da kısıtlama-
lar nedeniyle evde her zamankinden faz-
la zaman geçirmek, bir yandan alıştığınız 
bir şeye dönüşmüştür ama bir yandan 
da sizi git gide daha sıkışmış hissettiriyor 
olabilir. Doğada daha fazla zaman geçi-
rin, gezmeyi, dinlenmeyi ihmal etmeyin. 
Gerekirse sosyal medyada geçirdiğiniz 
zamanı kısıtlayın.

• Size iyi gelen şeyleri de tespit edin. 
Aile bireylerinizle ve arkadaşlarınızla 
düzenli olarak telefonda konuşmak, ho-
bilerinize zaman ayırmak, sevdiğiniz bir 
yerde kısa bir yürüyüş yapmak, hayır iş-
leri planlamak... Tüm bunlar, akıl sağlığı-
nız için her zamankinden daha kritik bir 
önem taşıyor. Sevdiğiniz şeyleri yapmak 
için daha fazla zaman ayırın.

• Gerektiğinde profesyonel yardım 
alın. Bütçenize uygun, gerektiğinde on-
line olarak da görüşebileceğiniz bir uz-
manla görüşmek, ruh halinizi iyileştirmek 
için atabileceğiniz en doğru adımlardan 
biri.
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Hükümet yetkilile-
rinin yaptığı açık-
lamaya göre, ülke 

genelinde kademeli olarak 
tedbirler gevşetilecek. 
Buna göre 12 Şubat Cumar-
tesi gününden itibaren geçerli 
olacak yeni düzenlemeler şu 
şekilde:

- Ticari alan: 2G artık gerekli 
değil, sadece FFP2 yükümlü-
lüğü olacak

- Aynısı müzeler, sanat galeri-
leri, kütüphaneler vb. için de 
geçerli (2G artık gerekli değil, 
sadece FFP2 zorunludur)
-  Yakın temas hizmetleri  için 

3G kuralı ve FFP2 maskesi 
zorunlu

-Etkinliklerde maksimum 
kişi sayısının ortadan kaldı-
rılması (2G kalıyor). FFP2 
yükümlülüğü içeride ve dışa-
rıda devam ediyor; gece gast-
ronomisi hala mümkün değil; 
Gastronomide kapanış saati 
gece yarısına genişletildi ve 
öyle kalacak; 50'den fazla kişi 
için koltuk tahsis edilmeyen 
etkinliklere yalnızca tüketim 
yasağı varsa ve FFP2 maske 
gereksinimi ile izin verilecek.

- Spor salonlarında 2G kuralı 
devam edecek.

18 yaş üstü herkesi
kapsıyor
Aşı zorunluluğu 18 yaş altı, ha-
mile, tıbben aşı yaptırmasında 
sakınca bulunan ve hastalığı ge-
çirmiş kişileri kapsamıyor. Tar-
tışmalara yol açan düzenleme 
kademeli olarak uygulanacak. 

Buna göre, vatandaşlar 15 
Mart'a kadar bilgilendirilecek, 
16 Mart'tan itibaren ise hem 
fiziki hem de dijital ortamda 
kontroller başlayacak.

3 bin 600 avroya kadar 

para cezası
Aşı yaptırmayanlar, 600 ila 3 
bin 600 avroya kadar para ce-
zasına çarptırılabilecek. Para 
cezaları emniyet güçleri tara-
fından kesilmeyecek, cezalara 
mahkemeler karar verecek.

Aşı kontrollerinde geçerli aşı 
belgesi bulunmayan ve uyarıla-
ra rağmen aşı yaptırmayan kişi-
lere yönelik bölge mahkemele-
rince hukuki süreç başlatılacak. 
Söz konusu mahkemelerin 
aldığı kararlar doğrultusunda 
para cezaları belirlenecek.

Öte yandan Vorarlberg Eya-
let Valisi Markus Wallner ve 
Tirol Valisi Günther Platter 
normalleşmeye doğru daha 
çok adımın atılması istiyor ve 
bunun için federal hükümete 
baskı yapıyor. 

Edinilen bilgiye göre Wal-
lner ve Platter korona duru-
munun yeniden değerlendir-
mesini istiyor. 

- Viyana, gastronomide 
2G kuralını sürdürecek

19 Şubat itibari ile Viyana ha-
riç ülke genelinde gastronomi 
alanında yeniden 3G kuralı 
geçerli olacak. 

Şu ana dek yapılan açıkla-
malara göre, Viyana'da gast-
ronomi işletmelerine yönelik 
2G kuralının devam etmesi 
bekleniyor.

Avusturya böylelikle, 
Avrupa'da aşı zorunlu-
luğunu hayata geçiren 

ilk ülke oldu.

Avrupa'da İngiltere, Dani-
marka gibi ülkeler Kovid-19'a 
ilişkin önlemleri tamamen kal-
dırırken, Avusturya'nın aldığı 
bu karar tartışmalara neden 
oldu. 

Avusturya'da hükümet, Ocak ayının sonunda 
perakende ve gastronomi alanındaki 2G 
yükümlülüğünün kademeli olarak gevşetileceğini 
duyurmuştu. 

Kısıtlamalar, 12 Şubat'tan 
sonra gevşetiliyor

Cumhurbaşkanı Bellen,
zorunlu aşı yasasını imzaladı

Avusturya Ulusal Meclisinden 21 Ocak'ta geçen aşı zorunluluğuna ilişkin yasa tasarısı, Eyalet 
Konseyinde kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Van der Bellen tarafından imzalandı.

© Peter Lechner/HBF
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Kovid-19 hastalığının 

süresi ve hangi 

semptomların 

görüleceği 

kişiden kişiye 

değişebiliyor. Ancak 

son zamanlarda 

yapılan araştırmalar, 

yaygın görülen 

semptomlardan 

bazılarının 3 aydan 

uzun süre devam 

edebildiğini ortaya 

koyuyor.

Son aylarda yaygın olan 
koronavirüs varyantları, 
yaklaşık bir hafta süren 

bir hastalığa neden oluyor ve 
sağlık bakanlıkları da yeni 
karantina ve sosyal izolasyon 
düzenlemelerini buna göre 
güncelliyor. Avusturya’da ve 
Türkiye’de Covid-19 test so-
nucu pozitif çıkan kişilerin 7 
gün boyunca izolasyonda kal-
ması gerekiyor. Avusturya’da 
5 ila 10 günün sonunda ye-
niden pozitif sonucu alınırsa, 
izolasyona devam etmek gere-
kiyor ancak Türkiye’de ikinci 
test pozitif olsa bile, izolasyon 
kısıtlamaları kaldırılıyor.

Tüm bu gelişmelerle korona-
virüs hastalığının 1 hafta veya 
10 gün sürdüğü varsayılıyor 
ancak hastalığın bazı semp-
tomları 1 haftadan daha fazla, 
hatta bazen üç ay süre ile de 
görülebiliyor. ABD’de farklı 
tıp fakültelerinden uzmanla-
rın bir araya gelerek yaptığı 
bir araştırmada, uzun Covid 

belirtilerinin hangi faktörlere 
bağlı olarak görülebileceğine 
dair yeni sonuçlara ulaşıldı. 
Bu sonuçlar, belirtilerin teda-
visinde kullanılan yöntemler-
de de teşhisten hemen sonra 
antiviral ilaç tedavisine baş-
lanması gibi yeniliklerin önü-
nü açabilir.

Uzun Covid önceden 
belirlenebilir mi?
PCR testi ile pozitif teşhisi 
alındıktan sonra, bazı faktör-
lere bakılarak hastalığın belir-
tilerinin uzun sürüp sürmeye-
bileceği anlaşılabiliyor:

1. RNA düzeyi
Hastalığın başlangıç evresin-
de kanda tespit edilen RNA 
düzeyinin ölçülmesi, vücutta 
ne kadar virüs bulunduğunun 
tespit edilmesini sağlıyor.

2. Bazı otoantikorlar
Lupus ve romatoid artrit gibi 
durumlarda vücutta yanlış 
dokulara saldıran antikorla-

rın yine kanda tespit edilme-
si, hastalığın uzayabileceğine 
dair önemli bir belirti.

3. Epstein Barr virüsü
İnsanlarda genellikle uçuğa 
neden olan bu virüs, gençler-
de daha etkili ve çoğunlukla 
kendiliğinden etkisiz hale ge-
liyor. Bu virüsün yeniden akti-
ve olmuş olması, koronavirüs 
hastalığının seyrini etkileye-
biliyor.

4. Diğer tıbbi hastalıklar
Özellikle Tip-2 diyabet, ko-
ronavirüs hastalığı semp-
tomlarını etkileyen yedi tıbbi 
durumdan biri olarak tanım-
lanıyor ve hastalığın belirtile-
rinin daha uzun süre görül-
mesine neden olabiliyor.

Obezite, hipertansiyon, 
kalp-damar hastalıkları, kro-
nik akciğer ve böbrek hasta-
lıkları bulunan kişilerde de 
uzun Covid belirtileri görül-
mesi ihtimali daha yüksek.
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Duygu İslamoğlu Uzamış Covid-19’da 
görülen belirtiler neler?
Nörolog Uzmanı Dr. Banu 
Taşçı Fresko, uzamış Kovid'i 
“akut koronavirüs enfeksiyo-
nu başlamasından 3 ay geç-
mesine rağmen devam eden, 
hastaların yaşam kalitesini 
belirgin olarak düşüren bul-
gular bütünü” olarak tanım-
lıyor. 

Dr. Taşçı Fresko, en sık görü-
len yakınmaları ise şu şekilde 
açıklıyor:

8Kronik yorgunluk,

8Nefes darlığı,

8Kas/eklem ağrısı, 

8Fibromiyalji yakınmaları,

8Beyin sisi,

8Saç dökülmesi,

8Uyku bozuklukları,

8Kaygı bozuklukları.

Koronavirüs hastalığı sonrası 
etkisini sürdüren bu tür ya-
kınmalar, %30 ila %70 ora-
nında görülebiliyor. Beş has-
tanın birinde bu şikayetler 5 
hafta veya daha fazla, 10 has-
tadan birinde ise 12 haftayı 
aşan sürede görülüyor. Belir-
tiler çoğunlukla altıncı aydan 
itibaren düzensiz bir şekilde 
azalıyor ancak bazı durum-
larda kronik yorgunluk, beyin 
sisi, uyku bozuklukları ve çar-
pıntı gibi şikayetler altı aydan 
uzun süre de görülebiliyor.

Yüksek oranda strese maruz 
kalmak, ağır egzersizlere ve 
mental aktiviteye devam et-
mek, adet görmek, alkol ve 
sigara kullanımı ile aşırı sıcak-
lara maruz kalmak da yakın-
maların uzun sürmesini etki-
leyen faktörler arasında.

Uzayan semptomlar, 
tedavi yöntemlerini 
değiştirebilir
ABD’de yapılan araştırma 

kapsamında başka çalışma-
larla da desteklenen bulgular, 
özellikle hastalığın ilk aşama-
sında yüksek oranda virüsle 
hastalanan kişilerde uzun Co-
vid gelişme ihtimalinin yük-
sek olduğunu vurguluyor. 

Aynı zamanda Epstein Barr 
virüsünün yeniden aktive ol-
masının da uzayan kronik 
yorgunluk semptomlarını et-
kileyebildiği bilindiğinden, 
Covid-19 teşhisi aldıktan he-
men sonra antiviral ve bağı-
şıklık tedavisine başlanması, 
uzayan koronavirüs semp-
tomlarının önüne geçmede 
etkili bir yol olarak uygulana-
bilir.

Uzun süren nefes darlığı şika-
yeti ile ilgili araştırmalar ise 
devam ediyor. Stres hormonu 
olarak bilinen kortizol mikta-
rının azalmasına bağlı olarak 
nefes darlığı şikayetinin or-
taya çıkabileceğini ifade eden 
uzmanlar, koronavirüs hasta-

lığı tedavisine kortizol teda-
visinin de dahil edilebileceği 
üzerinde tartışıyorlar.

Kovid-19 hastalığından sonra 
devam eden nörolojik sorun-
ların, uyku ve beslenmenin 
değişerek günlük ritmin bo-
zulmasıyla bağlantılı olarak 
protein seviyesinin yükselme-
sine bağlandığı da göz önünde 
bulundurulduğunda, yaşam 
tarzı değişiklikleri ve sağ-
lıklı rutinler oluşturma gibi 
çözümlerin tartışılabileceği 
öngörülüyor. Yine de, uzayan 
koronavirüs hastalığı belirti-
lerinin ve tedavisinin anlaşıl-
ması için daha fazla bilimsel 
çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.

Uzamış Kovid (Long Covid) 
tehlikesine dikkat!

Araştırmalara göre 
beş hastanın birinde 
bu şikayetler 5 hafta 
veya daha fazla, 10 
hastadan birinde ise 
12 haftayı aşan sürede 
görülüyor.
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Geçtiğimiz haftalarda, “Pan-
demi sırasında yoksulluktan 
etkilenen ve yoksulluk riski 
taşıyan çocuk ve gençlerin 
geçimlerinin güvence altına 
alınması” projesinde yer alan 
Volkshilfe için bir yıl boyunca 

500'den fazla aile ile yapılan 
görüşmeler değerlendirildi. 

Yaklaşık 1.200 çocuğun her 
biri ayda ek 100 avro alıyor ve 
onlara sosyal hizmet görevli-
leri eşlik ediyor. 

AILELERIN NEREDEYSE 
YARISI RUHSAL 
STRESTEN ETKILENIYOR
Pandemi nedeniyle psikosos-
yal stresten etkilenen ailele-
rin sayısının yüksek olması 
(%45) oldukça çarpıcı. Pan-
demi üzerine güncel çalışma-
ların da doğruladığı gibi; her 
geçen gün daha fazla insan, 
özellikle çocuklar ve gençler, 
depresif semptomlar, uyku 
bozuklukları ve hatta intihar 
düşünceleri ile mücadele edi-
yor.

Pandemi döneminde çocuk-
lar ve gençler arasında yeme 
bozuklukları da arttı. Pro-

jedeki ailelerin %35'i birden 
fazla sorunla karşı karşıya 
olduğu görülüyor. Ailelerin 
%11'i ise birincil mücadele-
lerinin gelir kaybı olduğunu 
bildiriyor. Alt gelir grupları, 
korona krizi sırasında daha 
büyük gelir kayıpları yaşadı.

10 AILEDEN 9'UNUN GI-
YIM, GIDA VE KONUT IÇIN 
PARASI YOK
Rakamlara bakıldığında, sal-
gın sırasında yoksulluk çeken 
ailelerin çocuklarının karşı 
karşıya kaldığı güvencesiz du-
rum gözler önüne seriliyor. 

Araştırmaya dahil olan aile

Avusturya'da yoksulluktan etkilenen 10 aileden 9'u giyim, gıda ve barınma için gerekli olan 
paradan yoksun.

Yoksulluktan etkilenen 10 aileden 9'u giyim, 
gıda ve barınma için yeterli paradan yoksun

lerin neredeyse %90'ı temel 
ihtiyaçlara harcama yapmayı 
planlıyor. Yarısından fazlası 
(%54) ek maddi destekle ço-
cuklarına kıyafet alacaklarını 
söylerken, her üç aileden biri 
(%33) yiyecek masraflarını 
karşılayacağını aktardı. Ai-
lelerin dörtte biri (%24) ise 
konut masraflarını karşılaya-
cağını kaydetti.

Mevcut gıda, enerji ve kira 
artışları bu durumu daha da 
kötüleştiriyor. Yoksulluktan 
etkilenenler özellikle bu alan-
daki fiyat artışlarından etkile-
niyor. Ortalama bir ev halkı, 
toplam harcamalarının yüzde 
18'ini konut için harcarken, 
gelir dağılımının en alttaki 
yüzde 10’u, toplam harcama-
ların yüzde 27'sini oluşturu-
yor.

Altı yaş altı üç çocuğu olan 
bekar bir anne, çıkış kısıt-
lamaları nedeniyle evde çok 
zaman geçirdiklerini, bundan 
dolayı da elektrik faturasının 
özellikle bu yıl yüksek oldu-
ğunu söylüyor.

Başka bir ailenin ise 30 aydır 
çamaşır makinesinin bulun-
madığı, buna ek olarak ocak-
larının da bozuk olduğu be-
lirtildi. Aile, bu ev aletlerini 
tamir etmenin maliyetlerini 
geçim kaynağı olmadan karşı-
lanamayacağını aktardı.

EĞITIM – AILELER 
HALA TEKNIK OLARAK 
DONANIMLI DEĞIL
Çalışma Odası tarafından ya-
pılan okul maliyeti araştırma-
sı, ebeveynlerin 2020/21'de 
çocuk ve okul yılı başına or-
talama 1.468 avro harcamak 
zorunda kaldığını gösteriyor. 
Avusturya’da okulların ücret-
siz olmaması sebebiyle, pro-
jedeki her dört aileden birinin 
(%26) okul malzemelerine ek 
fon harcaması şaşırtıcı değil. 
Bu oranın okul çağında çocu-
ğu olan ailelerde kat kat fazla 
olduğu gözlemlenmekte. 

Değerlendirme ayrıca birçok 
çocuğun hala bilgisayar, yazıcı 
veya internet bağlantısı olma-
dığını gösteriyor. Projedeki 
her 10 aileden biri bu alanlara 
harcama yapmayı planlıyor. 
Salgının başlamasından 2 yıl 
geçmesine rağmen politikacı-
lar tüm çocukları teknik ola-
rak uzaktan eğitim için donat-
mayı başaramadı. 
Korona krizinden önce bile 
Avusturya'da yüksek derecede 
eğitim eşitsizliği vardı. Yok-
sulluktan etkilenen öğrenciler 
için bu durumun uzun vadede 
daha da kötüleşmesinden kor-
kuluyor.

Hem anaokulu ücretleri hem 
de okul sonrası bakım mas-

rafları aileler için mali yük 
oluşturmakta. Ülke çapında 
ücretsiz bir öğleden sonra ba-
kımı teklifi ÖVP tarafından 
engellendi. Bir baba, özellikle 
yoksulluktan etkilenen insan-
lar için öğleden sonra bakımı-
nın ne kadar önemli olduğunu 
bu sözlerle açıkladı:
“Çocuklarım başkalarıyla oy-
nayabiliyor, eğitim desteği 
alabiliyor ve daha fazla egzer-
siz yapabiliyorlar. Her iki ço-
cuk için de bu daha iyi çünkü 
daha iyi öğrenebiliyor ve ses-
siz bir yerde ders yapıp çalışa-
biliyorlar.''

SAĞLIK – EN BÜYÜK MALI 
YÜK TEDAVI MALIYETLERI
Yoksulluk içinde büyümek, 
çocukların ve gençlerin sağlığı 
üzerinde de olumsuz bir etki-
ye sahip. Volkshilfe ve Tabip-
ler Birliği tarafından yapılan 
bir ankette, ankete katılan 
çocuk doktorlarının yüzde 
90'ı, yoksulluktan etkilenen 
çocukların ve gençlerin daha 
sık hastalandığını söyledi. 

Ankete katılan çocuk doktor-
larının yüzde 83'ü, yoksul-
luktan etkilenenlerin sağlık 
sorunlarının bebeklik döne-
minde zaten belirgin olduğu-
nu söylerken, projedeki aileler 
de sağlık alanına çok az har-
cama yaptıklarından bahset-
mekte. Bu da Avusturya'daki 
sağlık hizmetlerinin gerçek-
ten iyi olduğunu göstermekte. 
Fakat, sağlık sigortası tara-
fından finanse edilen terapi 
yerlerinin eksikliği ve bazı 
terapiler için maliyet kapsa-
mı eksikliği nedeniyle aileler 
terapi masrafları noktasında 
zorluk çekmekte.

EĞLENCE VE SOSYAL IÇIN 
PARA ARTMIYOR
Hangi ihtiyaçlarına para har-
camak istediklerini söyleyen 
tüm ailelerin sadece %15'i 
sosyal yaşamdan yararlanabi-
liyor.

Bu, yoksulluktan etkilenen 
çocuklar için sorunu göster-
mekte. Gıda, giyim ve barın-
ma yatırımlarının öncellikli 
olarak yapılması gerektiği için 
doğum günleri, Noel ya da 
geziler genellikle bir kenara 
bırakılmak zorunda kalını-
yor. 16 yaşın altında olan 131 
bin gencin ücretli boş zaman 
etkinliklerine katılmayı göze 
bile alamadığı kaydedildi. 

Sosyal işler alanındaki liste-
nin başında Noel ile ilgili har-
camalar var. Her beş aile, No-
el'i belirli bir mali yük olarak 
adlandırdı.

ÇOCUKLARIN UZUN 
VADELI DESTEĞE 
IHTIYACI VAR – ŞIMDI 
ÇOCUKLAR IÇIN TEMEL 
FINANSMAN
“Yaşamcılık” projesinin değer-
lendirilmesine göre, dünyanın 
en zengin ülkelerinden bi-
rinde yoksulluktan etkilenen 
insanların temel ihtiyaçlarını 
karşılamakta zorlandıkları 
anlaşılmakta.

Ancak bu bir doğa kanunu 
değildir, temel bir çocuk gü-
venliği, Avusturya'daki tüm 
çocukların mali durumunu 
uzun vadede iyileştirebilir ve 
çocukların 2/3'ünü yoksul-
luktan kurtarabilir. Ayrıca, 
ebeveynlerin transfer ödeme-
lerinin düzenlenerek ve işsiz-
lik yardımları artırılarak daha 
iyi bir finansal güvenceye ihti-
yacı var. 

Avusturya, sağlık sigortası ta-
rafından finanse edilen pedi-
atrik sağlık bakımını güvence 
altına alabilmeli ve genişle-
tebilmeli. Bekleme süreleri 
olmadan tıbbi olarak endike 
olduğunda çocuklar ve genç-
ler için ücretsiz terapilere ve 
ücretsiz çocuk bakım tesisle-
rinin ülke çapında yaygınlaş-
tırılmasına ihtiyaç var. 

500'den fazla aileden elde edilen mevcut 
verilere göre, pandemi boyunca çocukların 
en başta gıda ve giyim konusunda zorluk 
çektiği anlaşılılıyor. Bu eksikliğin temel ihtiyaç 
noktasında olması, durumun istikrarsızlığını ve 
düzenli bir desteğe olan ihtiyacı gösteriyor. 

Avusturya'da 
alt gelir 
grupları, 
Kovid-19 
pandemisinden 
en fazla 
etkilenen ve 
gelir kaybı 
yaşayan 
kesimlerin 
başında geliyor. 
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Avrupa Otomobil 
Üreticileri Birliği 
(ACEA), AB ülke-

lerinde 2021 yılında yakıt 
türlerine göre yeni otomobil 
satış verilerini içeren çalışma-
sını yayımladı.

Buna göre, 2021'de AB ül-
kelerinde satılan otomobille-
rin yüzde 40'ı benzin, yüzde 
19,6'sı dizel, yüzde 19,6'sı 
hibrit, yüzde 9,1'i elektrik 
(BEV), yüzde 8,9'u fişli hibrit 
(PHEV), yüzde 2,3'ü diğer 
alternatif yakıt ve yüzde 0,4'ü 
doğal gazlı oldu.

AB ülkelerinde 2020 yılında 
toplam 4 milyon 724 bin 417 
adet olan benzinli otomobil 
satışları 2021'de yüzde 17,8 
düşerek 3 milyon 885 bin 
432'ye indi.

Benzer biçimde, dizel oto-
mobillerin satışı 2020'deki 2 
milyon 776 bin 665 seviye-
sinden yüzde 31,5 azalarak 
2021'de 1 milyon 901 bin 
191'e düştü.

Hibrit otomobillerin 2020 
yılındaki 1 milyon 184 bin 
526 adetlik satışı ise 2021 
yılında yüzde 60,5 artarak 1 
milyon 901 bin 239'u buldu.

Fişli hibrit araçların 
(PHEV) 2020 yılında 507 
bin 917 olan satışları da 2021 
yılında yüzde 70,7 artarak 
867 bin 92'ye ulaştı.

Elektrikli otomobillerin 
(BEV) satışı 2020'de 538 bin 
734 adet iken yüzde 63,1 ar-
tışla 2021'de 878 bin 432'ye 
çıktı.

Böylece, elektrikli ve hibrit 
ve fişli hibrit araçların toplam 
satışlardaki payı 2020’deki 
yüzde 22,4 seviyesinden 
2021'de yüzde 37,6'ya çıktı.

- Avusturya, AB'de üçüncü
Avusturya, 2021 yılında 
elektrikli otomobil satışların-
da AB üye ülkeleri arasında 
üçüncü, Avrupa genelinde ise 
beşinci sırada yer aldı.

Otomobil sektöründe 
elektrikli araba satışlarında 

Avusturya, Hollanda ve İs-
veç'in arkasında üçüncü sıra-
da yer aldı.

2021 yılı satış oranların-
da,  Avusturya yüzde 13,9, 
Almanya yüzde 13,6, İsviçre 

yüzde 13,1  olurken, Avus-
turya Trafik Kulübü (VCÖ), 
komşu ülke Çek Cumhuriye-
ti'nde, toplam yeni kayıtların 
sadece yüzde 1,2 olduğunu 
kaydetti.

İŞLETMENİZ İÇİN 
BÜYÜK FIRSAT! 
VİYANA’NIN TÜM 
MEKANLARI BURADA 
BULUŞUYOR.

ÜSTELİK 
YILLIK

 € 250,-*’dan 
BAŞLAYAN 

PAKET 
SEÇENEK-
LERİYLE…  

Tüm Viyana işletmenizi tanısın
Firmanız internet üzerinden ulaşılabilir olsun
Firmanızı daha büyük kitlelere tanıtın
Kurumsal imajınızı önemseyin

www.viyanarehberi .at

VİYANA’NIN 
EN GÖZDE 
İŞLETMELERİ 
VİYANA 
REHBERİ’NDEKİ 
YERİNİ ALMAYA 
BAŞLADI. 
YA SİZ..?

Bezahlte Anzeige

Avrupa'da 2021'de satılan 3 
otomobilden 1'i hibrit veya elektrikli
Avrupa Birliği'nde (AB), 2021 yılında elektrikli ve çeşitli hibrit otomobillerin toplam pazardaki payları 

yüzde 37,6'ya ulaştı. Avusturya ise satışlarda AB ülkeleri arasında üçüncü sırada.
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Osman Hamdi Bey

Doğum: 30 Aralık 1842
Vefat: 24 Şubat 1910

Sergi hakkında daha 
fazla bilgi için 

www.belvedere.at 
web adresini ziyaret 

edebilirsiz.
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Osmanlı’nın ve Türk 
sanat tarihinin en 
önemli isimlerinden 

biri olan Osman Hamdi Bey, 
resim alanına verdiği eser-
lerin yanı sıra, arkeoloji ve 
müzecilik alanlarında yaptığı 
çalışmalarla da dünya çapında 
tanınıyor. 1984-1910 yılları 
arasında sürdürdüğü yaşa-
mında pek çok önemli başa-
rıya imza attı ve uluslararası 
ödüllere layık görüldü.

Babası Osmanlı sadrazamla-
rından İbrahim Ethem Bey, 
Osman Hamdi Bey’e daha 
küçük yaştan itibaren iyi bir 
eğitim imkanı sağlamak için 
uğraştı ve daha 16 yaşların-
dayken yaptığı karakalem 
resimlerle ilgi çeken oğlunu 

eğitim görmesi için Paris’e 
gönderdi. O yıllarda yurt dı-
şında okuma imkanı bulan 
sayılı çocuklardan biri olan 
Osman Hamdi Bey, Paris’te 
kaldığı 12 yıl boyunca hukuk 
eğitimine devam ederken bir 
yandan da dönemin ünlü res-
samları Jean-Léon Gérôme 
ve Boulanger'in atölyelerinde 
çıraklık yaparak resim sana-
tında kendini geliştirdi. 1867 
yılında, Paris Dünya Sergi-
si’nde “Çingenelerin Molası”, 
“Pusuda Zeybek “ve “Zeybe-
ğin Ölümü” adlı eserleri gös-
terildi. Bu eserlerin nerede 
oldukları bugün ne yazık ki 
bilinmiyor. Öte yandan, Pa-
ris’te evlendiği eşi ile de 10 yıl 
evli kalan Osman Hamdi’nin 
bu dönemde iki kızı oldu.

Osman Hamdi Bey, sanat 
eserlerinin korunması ve 

müzecilik alanlarında da çok 
önemli faaliyetler göster-
miştir. Paris’te eğitimlerini 
tamamladıktan sonra tekrar 
yurda döndü ve devletin fark-
lı kademelerinde çeşitli görev-
ler aldı. Bağdat İli Yabancı İş-
ler Müdürlüğü yaptığı sırada 
Bağdat tarihi ve arkeolojisi ile 
ilgilendi. Aynı dönemde Türk 
romanının en popüler isim-
lerinden olan Ahmet Mithat 
Efendi ile Bağdat’ta tanışıp 
dost oldukları bilinir. İstan-
bul’a yeniden döndüğünde 
Saray Protokol Müdür Yar-
dımcısı olarak görev yapmaya 
başladı ve bu sırada Viyana’da 
düzenlenen Uluslararası Ser-
gi’ye komiser olarak katıldı, 
buradayken tanıştığı Marie 
ile ikinci evliliğini yaptı ve bu 
evlilikten de 4 çocuğu dünya-
ya geldi. 1875 yılında İstan-
bul Kadıköy’ün ilk belediye 

başkanı olarak görev yapma-
ya başladı ve bu görevi bir yıl 
boyunca sürdürdü.
Osmanlı’nın Rusya ile olan 
savaşından sonra devlet me-
murluğu görevinden erken 
emekliye ayrılan Osman 
Hamdi Bey, kalan zamanını 
tamamen sanat ve arkeolo-
ji işlerine ayırdı. Gebze’nin 
Eskihisar köyünde bulunan 
evinde tüm dünyanın dikka-
tini çeken, dönemin insanı-
nı ve dönüşümünü kendine 
has bir gerçeklikçe aktaran 
resimler yaptı. "Kaplumbağa 
Terbiyecisi" (1906) ve "Silah 
Taciri" (1908) gibi en çok bili-
nen eserlerini de bu dönemde 
yarattı. 

1881 yılında Müze-i Hüma-
yun (İmparatorluk Müzesi) 
müdürü olarak atandı. Bura-
da görev yaptığı dönem bo-

Osmanlı’nın ve Türk sanat tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Osman Hamdi Bey'e ait eserler, 
Belvedere Sarayı'nda sergileniyor. Sergi 27 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Osman Hamdi Bey'in eserleri
Belvedere'de sergileniyor

yunca, Osmanlı’da müzecilik 
alanında çığır açılmış oldu. 
Yabancıların yaptığı kazılar-
da ortaya çıkarılan eserlerin 
yurt dışına çıkarılmasını ya-
saklayan bir tüzük hazırladı 
ve buna benzer çalışmaları 
ile batılı ülkelere Osmanlı 
topraklarından eser akışını 
engelledi. Bir yıl sonra da, 
II. Abdülhamid tarafından 
Türkiye’nin ilk güzel sanatlar 
okulu olan Sanayi-i Nefise 
Mektebi’nin müdürlüğüne 
atandı. Bugünkü Mimar Si-
nan Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi’nin temeli sayılan “Sana-
yi-i Nefise Mekteb-i Âlisi”ni 
1883 yılında kurdu. Okul bi-
nasını Mimar Vallaury ile 
birlikte tasarladılar ve inşaat-
tan kadro kurulumuna, tüm 
aşamalarında Osman Hamdi 
Bey’in emeği geçti.

Müze müdürlüğü sırasında 
ilk Türk bilimsel kazılarını da 
başlatan Osman Hamdi Bey, 
Nemrut Dağı’nda, Muğla, 
Yatağan’daki Lagina ve Heka-
te Tapınağı kalıntılarında ve 
Lübnan Sayda'da arkeolojik 
kazılar gerçekleştirdi. Say-
da’da yaptığı kazılarda, arkeo-
loji dünyasının başyapıtların-
dan sayılan İskender Lahiti 
de dahil birçok önemli kalın-
tıyı gün yüzüne çıkardı. Söz 
konusu eserler, bugün yine 
Osman Hamdi Bey’in kuru-
cusu olduğu İstanbul Arkeo-
loji Müzesi'nde sergilenmek-
tedir. Ona arkeoloji alanında 
da uluslararası ün getiren bu 
kazılarla ilgili olarak arkeolog 

Salomon Reinach ile birlikte 
yazdığı “Une necropole a Si-
don (Sayda Kral Mezarlığı)” 
adlı bir kitap da 1892’de Pa-
ris’te yayımlanmıştır.

Osman Hamdi Bey, kazı-
lar neticesinde artan eserleri 
sergileyebilmek için yeni bir 
bina arayışına girdi. Eserler, 
Aya İrini’den sonra Çinili 
Köşk’e taşınmıştı ancak bu-
rası da yetersiz gelmekteydi. 
Devrin yöneticilerini ikna 
ederek bugünkü İstanbul Ar-
keoloji Müzesi binasını inşa 
ettirdi. Üç aşamada tamamla-
nan müze binasının ilk kısmı 
1899'da, ikinci kısmı 1903'te, 
üçüncü kısmı 1907 yılında 
ziyarete açıldı. Müzenin için-
de fotoğrafhane, kütüphane, 
modelhane yaptırdı.

Müze-i Hümayun, arkeoloji 
ağırlıklı bir müze olmuştu. 
Koleksiyondaki silahlar ve 
askeri teçhizatlar Aya İrini’de 
bırakıldı ve "Esliha-i Askeriye 
Müzesi" adıyla düzenlendi. 
Bugünkü Askeri Müze’nin 
temeli olan bu yeni müze, 
1908’de ziyarete açıldı. Os-
man Hamdi Bey’in İstanbul 
dışındaki kentlerde kurdur-
duğu eser depoları ileride 
kurulacak bölge müzelerinin 
temeli oldu. Sanayi Nefise 
Mektebi öğrencilerinin eser-
lerini mektebin büyük salo-
nunda toplayarak Güzel Sa-
natlar Müzesi’nin çekirdeğini 
oluşturmaya başladı. Tüm bu 
çabaları, onu çağdaş Türk 
müzeciliğinin de kurucusu 
yapmıştır.

Duygu İslamoğlu - Kaddafi Kaya
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Istanbul - Haliç'te 
bulunan Sveti 

Stefan Kilisesi'nin 
inşası için 

Viyana'dan 500 ton 
demir  gönderildi.

FEBRUAR 2022

Dünyanın tamamı de-
mirden yapılmış tek 
Ortodoks kilisesi olan 

Sveti Stefan Kilisesi diğer adıy-
la Demir Kilise, 124 yıldır ilgi 
çekici yapısı ve eklektik mima-
risi ile Haliç'e yolu düşenlerin 
dikkatini çekiyor.

Avusturya'nın başkenti Vi-
yana'da hazırlanan döküm ve 
metal aksamları gemilere yük-
lenerek Tuna Nehri ve Boğaz-
lar yoluyla Balat'a getirilen ve 
Haliç'in kıyısına monte edilen 
Demir Kilise, dünyanın ilk 
prefabrik yapıları arasında yer 
alıyor. O dönemde 4 milyon 
gümüş levaya mal olan, mihra-
bı Haliç'e dönük kilise, 1896'da 
tamamlansa da, mimari bölme 

duvarı ikonostasisin yeniden 
tasarlanması dolayısıyla 1898 
senesinde ibadete açıldı.

Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks 
Kiliseleri Vakfı bünyesindeki 
yaklaşık 300 kişi kapasiteli ki-
lise, ilk günkü görkemiyle 124 
yıldır sapasağlam ayakta duru-
yor.

Kilisenin giriş kapısının üze-
rinde 40 metre yüksekliğinde 
bir çan kulesi, Rusya'nın Yaros-
lavl şehrinde dökülmüş 3 kub-
besi ve günümüzde 2'si kullanı-
lan 6 çanı bulunuyor.

Bulgar Ortodoks inanışının 
en büyük sembollerinden biri 
olmaya devam eden, 500 ton 
demir kullanılarak haç şeklinde 
inşa edilen kilise, yerli ve ya-

bancı turistlerin yanı sıra tarih, 
kültür ve tasarım meraklıları-
nın da ilgisini çekiyor.

Zamanla demirleri oksitle-
nerek çürümeye yüz tutan ki-
lise, merhum Kadir Topbaş'ın 
başkanlığında belediyenin kat-
kılarıyla 2011-2018 yıllarında 
restore edilmişti. Kilise, 7 Ocak 
2018'de Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile dönemin 
Türkiye ve Bulgar başbakanla-
rının katıldığı tören ile yeniden 
hizmete açılmıştı.

Kilise görevlisi Aleksander 
Masev, AA muhabirine, 19. 
yüzyılın başlarında başlayan 
milliyetçilik akımıyla, başta İs-
tanbul olmak üzere Osmanlı 

coğrafyasında yaşayan Bulgar 
topluluğunun kendi dillerinde 
ayin yapabilecekleri bir kilise 
arayışına girdiğini, dönemin 
padişahının izniyle bugünkü 
kilisenin yerine ahşap bir kilise 
inşa edildiğini anlattı.

Zamanla Bulgar halkının çoğal-
masıyla daha büyük bir kiliseye 
ihtiyaç duyulduğunu, ahşap ki-
lisenin birkaç kez yandığını dile 
getiren Masev, şöyle konuştu:

"Ahşap kilisenin yerine daha 
büyük ve daha ihtişamlı, taş-
tan, kagir bir kilise yapılması 
planlanıyor. Bunun projeleri 
hazırlanıyor, projeyi hazır-
layan kişiler de o dönemin 

Dünyanın tek demir 
Ortodoks kilisesi 124 yaşında
Viyana'dan 500 ton demir kullanılarak haç şeklinde inşa edilen tarihin ilk prefabrik yapılarından biri 

olan Demir Kilise (Sveti Stefan Kilisesi), 124 yaşında.

önemli mimarlarından Fossati 
kardeşler. O kilisenin yapım 
aşaması başlıyor fakat kilise 
hiçbir zaman bitirilemiyor. 
Çünkü zeminin bataklık ol-
masından dolayı kagir bina-
yı kaldırmıyor. Daha sonra 
yapılan çalışmalarla 'buraya 
nasıl bir kilise yapabiliriz' di-
yerek bir yarışma açılıyor. Bu 
yarışma sonucunda da döne-
min Osmanlı Ermeni mimar-
larından Hovsep Aznavur 
tamamen demir aksamlı bir 
projeyle yarışmayı kazanıyor 
ve 1892 senesinde tamamen 
kilisenin inşa süreci başlıyor. 
Yaklaşık 4-4,5 sene sürüyor 
kilisenin inşası. 1896 sene-
sinde bitiyor, fakat buradaki 
ahşaptan yapılan ikonostasis 
kısmının kiliseye uygun olma-
dığına karar veriliyor, 1-2 sene 
daha onun yeniden inşası sü-
rüyor ve 1898 senesinde kilise 
törenle açılıyor."

Kilisenin tarihi hakkında kay-
naklardaki bilgilerin karışık ol-
duğuna, kilisenin Sanayi Dev-
rimi'nin gerçekleştiği dönemde 
inşa edildiğine dikkati çeken 
Masev, şu bilgileri paylaştı:

"Hatta hemen hemen Eyfel 
Kulesi ile aynı dönemde yapı-
lıyor. O yüzden de o dönemde 
Avrupa'da ve özellikle Asya'da 
demirden birçok kilise yapılı-
yor. Bunun sayısı iki ya da üç 
değil, 8-9'a yakın kilise var, 
halen de var. Birçoğu atıl du-
rumda, kullanılmıyor. Fakat 
yanlış hatırlamıyorsam Fili-
pinler'de aynı isimle bir kili-
se daha var, Katolik kilisesi, 
demirden ve çok daha büyük. 
Ama şu doğru, bu kilise dün-
yadaki demirden yapılmış tek 
Ortodoks kilise. Onun dışın-
da demirden Katolik kiliseleri 
mevcut, şu anda kullanılmakta 
olan bizimkiyle beraber 3 tane 
olduğu kesin bilgi ama onun 
dışında atıl durumda olanlarla 
beraber yaklaşık 9 tane oldu-
ğu kaynaklarda var."

- Çanların tamamı 
Rusya'dan gönderilmiş
Neogotik ve Neobarok mimari 
türüne sahip kilisenin rönesans 
döneminin izlerini de taşıdığını 
aktaran Masev, kilisenin mi-
mari tarzının süreç içerisinde 
eklektik tarza evrildiğini vur-
guladı.

Masev, "Çanların en büyü-
ğü 750 kilo. Çanların tamamı 
Rusya'nın Yaroslavl kentinden 
o dönem hediye gönderiliyor. 
Yaroslavl kenti Rusya'da 'çan 
şehri' olarak biliniyor. Bugün 
Ortodoks dünyasındaki bir-
çok kilisenin çanları Yaroslavl 
kentinde üretiliyor. Halen de 
bugün dünyanın en iyi çanları 
Yaroslavl'da yapılıyor. Onun dı-
şında ikonostasisteki ikonalar 
ve ikonostasisin tarzı tamamen 
Rus tarzı. İkonolar, Rus resim 
sanatçısı (Klavdy) Lebedev ta-
rafından yapılıyor. İkonostasis 
de o dönemin çarının başma-
rangozu Aleksiyeviç Ahapkin 
tarafından yapılıyor. Tamamen 
Rus tarzında, altın işlemeli, al-
tın varaklı ikonostasis belki de 
İstanbul'daki belki de Türki-
ye'deki en görkemli ikonosta-
sislerden biri." diye konuştu.

Kiliseye, her kesim ve inanç-
tan ziyaretçinin, ücret ödeme-
den, rahatlıkla girdiğini belir-
ten Masav, fotoğraf çekmenin 
de yasak olmadığını belirtti.

- "Birçok grubun tur 
rotasında burası da var"
Salgından önce günde ortalama 
750 ila bin kişi arası ziyaret-
çi ağırladıklarına vurgu yapan 
Masev, "Biz bunları, 'kaç kişi 
geliyor' şeklinde kayıt tutmuyo-
ruz. Kendi gözlemlerimizden 
yaptığımız şey bu. Pandemi dö-
neminde zaten kapalıydık, hiç 
açmadık. Pandemiden sonra 
tabii bir düşüş yaşandı ama or-
talama nereden baksanız günde 
400-500 kişi geliyor. Yine ziya-
retçi sayısı çok güzel. Özellikle 
yerli turistler inanılmaz merak-

lılar, inanılmaz beğeniyorlar 
burayı. Yurt dışından, özellikle 
Bulgarlar buraya uğramadan 
kesinlikle geçmiyorlar. Birçok 
grubun tur rotasında burası da 
var. Burayı da eklediler ve İs-
panyol, Meksikalı, Romanyalı, 
her halktan ziyaretçimiz olu-
yor. O yönden çok güzel." ifade-
lerini kullandı.

- "Bir daha kilisemiz 
yanmasın deyip kiliseyi 
metalden yaptırıyorlar"
Bulgar cemaatinden Kiryako 
Liaze ise Demir Kilise hak-
kında bazı bilgileri paylaşarak, 
"Balkanlarda yerleşik olarak 
yaşayan Bulgarlar o zaman 
İstanbul'a çalışmak için geli-
yorlardı. Özellikle ailelerin er-
kekleri İstanbul'a geliyorlardı 
ve şu anda Eminönü semtinde 
bulunan Balkapan Hanında 
çalışmaya gelirlerdi. Balkapan 
Hanında malumunuz o zaman 
gıda tanesi, yani arpa, buğday 
ticareti yapılırdı. Dolayısıyla 
burada çalışanlar kazandıkları 
paralarla tekrar Bulgaristan'a 
dönüp ailelerinin geçimini 
sağlarlardı. Tabii zaman iler-
leyince ailelerini de İstanbul'a 
getirdiler. İstanbul'da yerleşik 
oldular ve çoğalmaya başla-
dılar. Çoğalmaya başladıkla-
rında ilk Bulgar cemaatinin 
ibadet etme ihtiyaçları oldu. 
İstanbul Osmanlı döneminde 
payitaht, yani başkent. Tica-
retin merkezi, imkanları daha 
fazla. Aileler yerleşik olarak 
İstanbul'a yerleşmeye başlı-
yorlar. İbadet ihtiyacı doğun-
ca bu sefer nereye gidecekler, 
Rum kiliselerine gitmeye baş-
ladılar." şeklinde konuştu.

Bulgar cemaatin süreç içinde 
kendi kiliselerini inşa etmek 
için girişim başlattığını belirten 
Liaze, şöyle devam etti:

"Demir Kilisede üç mezarın 
olduğu yerde bir dikili taş var-
dır, o taş yapılan ilk kilisenin 
mihrabının olduğu yerdir. İlk 
kilise ağaçtandı, daha doğrusu 
bir evdi. Stefan Bogoridi (Bul-
gar asıllı) paşanın evidir. O 
zaman başka bir yerde kilise 
yapma olanağı olmadığından 
Stefan Bogoridi paşa evinin 
arazisini kilise yapılması için 
bağışlıyor. Evini kiliseye dö-
nüştürüyorlar ve bu kilisede 
de ibadet başlıyor. Fakat za-
man içinde mumlar yakılıyor, 
ibadet yapılıyor ve bir yangın 
çıkıyor. Yangında ahşap bina 
yanmış oluyor, ikinci kez ya-
nıyor bu bina. Onun üzerine 
cemaat karar alıyor, 'bir daha 
kilisemiz yanmasın' deyip ki-
liseyi metalden yaptırıyorlar."

Kilisenin her gün ziyaretçilere 
açık olduğunu ve restorasyonun 
ardından ilginin daha da arttı-
ğını hatırlatan Liaze, gelenlerin 
yapının mimarisini hayranlıkla 
incelediğini ifade etti.
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SOLDAN SAĞA
1. Toprağı sürmede kullanılan ilkel 
bir tarım aracı... M.Ö. 11-8 yüzyıllar-
da yaşamış Mezopotamya’da yaşamış 
bir halk... 2. Zeki ve yaramaz (ço-
cuk)... Belirtke... 3. Çikolata ile ya-
pılan bir çeşit tatlı, supangle... Doğal 
olarak, tabiatıyla, tabii, elbette... O 
zamirinin yönelme durumu eki almış 
biçimi... 4. Özdeyiş... İnsan ve hayvan 
vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pul-
la kaplı tabaka, cilt, ten... Fermiyum 
elementinin simgesi... 5. İstek, di-
lek... Tanrıtanımaz... Bu, özellikle bu 
(eski)... 6. Bir yüzeyde boy sayılan iki 
kenar arasındaki uzaklık, genişlik... 
Zencefilgillerden, karabiber tadında 
bir bitki... 7. Gök... Yiğit, kahraman... 
Tutturgaç... 8. Baba... Arayı çok aça-
rak... Kısa sürede birçok mermi ata-
bilen, isabet oranı düşük, tek elle de 
kullanılabilen bir tür makineli tüfek... 
9. Çocuğun bakım, eğitim ve öğreti-
miyle görevli kimse (eski)... Birden 
sonra gelen sayının ad... Cinsiyet... 
10. Elektrik enerjisini mekanik ener-
jiye çeviren cihaz... Baryum elementi-
nin simgesi... 11. Kişilere verilen ilk 
ad, küçük ad... Dünya... Pamuk, yün, 
ipek vb.nden makinede dokunmuş 

her türlü dokuma... 12. Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı... İnce tahta, mukavva, teneke, plastik vb.nden 
yapılmış, genellikle kapaklı kap... İçine domates, biber, soğan, kokulu otlar, süt veya yoğurt katılan, bulgur, mayalanmış ve kuru-
tularak ufalanmış hamur vb.nden yapılan çorba malzemesi... 13. Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün... Âlâ... Buğdaygillerden, 
bahçelerin, yol kenarlarının ve parkların yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki... 14. Ham madde işlenerek yapılan 
her türlü mal... Kısarak kapamak, sıkarak kapalı duruma getirmek... 15. Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozuculuk... Futbolda ve 
hentbolda bir oyuncunun bilerek yaptığı kural dışı davranışın penaltı ile cezalandırıldığı veya kalecinin topu elle tutmasına izin 
verildiği alan, penaltı alanı, ceza sahası, penaltı sahası...

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Uzaklığı az olan yer... Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham... 2. Pis koku (eski)... 
Kan kanseri... 3. Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren 
yazı, yazanak... Malca (eski)... Dizi, sıra... 4. Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama... Hindistan’da prenslere verilen un-
van... Irmak, dere, çay, küçük akarsu (halk ağzı)... Gam dizisinde "sol" ile "si" arasındaki ses... 5. Bir formülde geçen ve önceden 
belirlenmiş bulunan değişmez nicelik... Dudaklardan altta bulunanı... 6. Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük... Çaresi 
olmayan, çaresiz... Bazı cisimlerin tat alma organı üstünde bıraktığı duyum (eski)... 7. Batman ilinden olan kimse... Vakit geçir-
meye yarayan, belli kuralları olan eğlence... 8. Tanrı’yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, 
yemin... Tepkimek işi... Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip... 9. Sayı... Akordu 
olmayan, akort edilmemiş, akordu bozuk... 10. Özellikle Rumeli’de seslenmek ve dikkati çekmek için kullanılan bir söz (halk 
ağzı)... Renksiz veya beyaz, sarı, gri renklerde olabilen, sondaj, dolgu vb. alanlarda kullanılan bir mineral, baritin, baryum sülfat... 
Akmak işi... 11. İta amiri (eski)... Okramak işi veya durumu... 12. Rubidyum elementinin simgesi... Doyurma (eski)... Siirt iline 
bağlı ilçelerden biri... Alüminyum elementinin simgesi... 13. Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir seslenme sözü... Güler 
yüzlü, şen şakrak... Trabzon iline bağlı ilçelerden biri... 14. Nefret edilen, iğrenç, tiksindirici... Cehennem bekçisi... 15. Cemaate 
namaz kıldıran kimse... Hem suyun içinde hem karada yaşayabilen, amfibik...

MU L AB C A

BURADA FARKEDİLİRSİNİZ...

Reklam ve ilanlarınız için bize ulaşabilirsiniz. 

www.haberjournal.at  |  info@haberjournal.at 

BEZAHLTE ANZEIGE

V iyana’da belediye bi-
nası önüne kurulan 
ve 19 Ocak’ta ziyarete 

açılan “Buz Pateni” parkı 6 
Mart tarihine kadar hizmet 
verecek. 

Viyana’da kış etkinlik takvi-
minde bir klasik haline gelen 
Buz Rüyası, iki kata yayılmış, 
yaklaşık 9.500 metrekarelik 
buz yüzeyiyle sizleri bekliyor.

Parkın içinden geçen buz 
pateni yolu, sizleri eğlence-
nin doruk noktasına ulaştırı-
yor. Ayrıca pateni olmayanlar, 
kendi ayak numaralarına uy-
gun pateni kiralama imkanı 
da bulunuyor. 

Alanı ziyaret ederken, koro-
na virüsünden korunmak için 
güncel yasal düzenlemelere 
lütfen dikkat edin! 
- Kurallara dikkat!

Ziyaretçilerin 2G (aşılan-
mış veya iyileşmiş) kuralına 
uymaları ve kayıt olmaları 
gerekir. Kayıt işlemini inter-
net üzerinden yapabilirsiniz. 
FFP2 maske mecburiyeti bü-
tün alanda geçerlidir, paten 
yaparken hariç. 

Bilet gişelerinde sıra bekle-
memek için online bilet satın 
alma fırsatından faydalanabi-
lirsiniz. Bu da size yüzde 10 

tasarruf sağlar. Buz pateni 
alanında yazar kasa pencere-
leri ve bankamatikler bulun-
maktadır.

Biletler buz pateni pistine 
girdikten sonra 4 saat geçer-
lidir.

Bilet, kayıt işlemi ve 
daha fazla bilgi için: 
wien.gv.at/tr/boszaman/or-
ganizasyonlar/eistraum.htm

Viyana'da bir kış klasiği:
"Buz Rüyası"

Viyana’da bir kış 
klasiği haline gelen 
“Buz Pateni” parkı, 
6 Mart’a kadar 
ziyaretçilerini bekliyor.
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Aşağıdaki kodu telefonunuzdan 
okutarak ilgili web adresine 

ulaşabilirsiniz.
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