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Impfen und Maske tragen 
Aşı olmaya  
devam az kaldı 

© Bild: JFK / EXPA / picturedesk.com

“Uçan Türk” İpcioğlu’ndan Pekin’de “Doğu Türkistan” protestosu

Wir schaffen es! Weiter so! Alles wird viel besser!

Der in Österreich hochgeschätzte und als 
"fliegender Türke" bezeichnete Skispringer 

wagt den ersten Olympia-Protest 
Spät aber doch: Viele Austrotürken 

sind auch Fan vom Skisport
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Evet Korona’ya tutulan in-
sanların çoğu hastalığı ha-
fif şiddetli bir şekilde ge-

çiriyorlar. Niye ? Çünkü en az iki 
kere aşı oldular ve maske başta 
olmak tedbirleri elden bırakmı-
yor. Üçüncü aşı şart. Oldunuz mu 
? Çoğu kişi oldu. Tedbirleri elden 
bırakmayalım. Üçüncü aşı şart. 
3. Aşı tazeleme kampanyası hızla 
tüm Avusturya´da devam ediyor. 
Aman bu konuda hassas olalım. 
Korona’nın sonu geldi. Bu kadar 
dayandınız. Tedbirleri hem ken-
diniz hem de sevdikleriniz için al-
maya devam.  Türkiye göçmenle-
ri Avusturya’da aşı olma oranında 
bırakın tüm göçmenler arasında 
hatta yerli Avusturyalı vatandaş-
larının önünde birinci sırada oldu-
ğun geçtiğimiz ay  resmen açıklan-
ması boşuna değildi. Durmak yok 
devam. Bu başarı siz sade vatan-
daşların başarısıydı ve bu başarı 
devam etmeli.
 
Aşı ile ilgili yalan ve uydurma de-
nilen “ Fake News” haberler ise 

aynı hızla devam her yerde devam 
ediyor. İnanmayın. Çevrenize ba-
kın. Aşı olanların hele hele üçün-
cü aşıyı olanların rahatlığına ba-
kın. Siz de aşı olun ve hayatın 
içine katılın.
 
Halkın gazetesi Yeni Vatan 
Gazetesi  tüm engellemelere, bela-
lara  ve çirkinliklere rağmen Şubat 
2022  sayısı ile  sessizce 23. Yılına 

girdi. Yeni görev  ve meslek suis-
timalı yapan „belalıları“ çok  ama 
çok iyi biliyoruz.  23 yıl dile kolay. 
Yaz kış ve ilkbahar sonbahar ay-
larında  eksizsiz ve düzenli bir şe-
kilde yayıncılık yapan Yeni Vatan 
Gazetesi her türlü güçten bağım-
sız yayıncılığına hem baskılı sayı-
ları hem de www.yenivatan.at  in-
ternet  üzerinden 1999 yılından bu 
yana devam ediyor. https://www.

yenivatan.at/archiv/  üzerinden 
geçmiş sayılarımızı okuyabilirsi-
niz.
 
Siz değerli okuyucularımıza gö-
nülden teşekkür ederiz.
 
Hürmetlerimizle.
 
Yeni Vatan Gazetesi, Viyana
Neue Heimat Zeitung

Koroná nun sonu geldi!

Viyana'da ocak ayı sonu iti-
bariyle, 12 yaş ve üzeri 1,4 
milyondan fazla kişi tam 

olarak aşılanmıştır ve yaklaşık 
900.000 kişi şimdiden ücretsiz 
takviye aşısı olmuştur. Covid aşı-
sının Korona veya Uzun-Covid'in 
seyrini hafifletmeye yardımcı ol-
duğu kanıtlanmıştır. Ayrıca ko-
runmak günlük hayatı da ko-
laylaştırır. Arkadaşlarınızla, 
akrabalarınızla veya tek başınıza 
restoranlarda keyifli bir yemek 
yiyebilirsiniz. İnternetten yeni bir 
ceket veya ayakkabı almanıza ge-
rek yok, dilediğiniz gibi mağaza-
lara girebilirsiniz.

Niçin aşı yaptırmalıyım?

Nihayet bir konser dinlemek, dü-
ğünlere ve dernek toplantıları-
na katılmak veya tiyatroya git-
mek, Avusturya’nın başka bir 
eyaletine veya yurt dışına se-
yahat etmek aşılanma sayesin-
de mümkündür. Bu çeşitlilik ay-
nı zamanda ruh sağlığı için de 
önemlidir. Bunun dışında yük-

sek aşılama oranı hem kendinizi 
korumanıza hem de salgını kont-
rol altına almanıza yardımcı olur. 
Tüm kısmi aşılar yapıldıktan son-
ra Covid-19'a karşı koruma sağ-
lanır. İstisnai durumlarda aşıya 
rağmen Covid-19 hastalığı orta-
ya çıkabilir. Ancak, bu genellikle 
çok daha hafif geçirilir.

Nerede aşı 
yaptırabilirim?

Takviye aşılar, randevulu veya 
randevusuz, şehrin aşı kutula-
rında mevcuttur. 12 yaşından iti-

baren çocuk ve gençler ilk aşıla-
madan 6 ay sonra, 18 yaşından 
büyükler ise 4 ay sonra üçüncü 
kez aşılanabilirler.

Covid aşısı için 1450 numaralı 
sağlık hattını arayarak veya imp-
fservice.wien/corona adresin-
den kayıt olabilirsiniz.

Lütfen aşıya giderken yanınızda 
şunları getirin:

• Fotoğraflı kimlik
• e-kart (varsa)
• FFP2 maskesi

14 yaşından küçük çocuklara ya-
sal velayet sahibi bir kişi eşlik et-
melidir.

Daha fazla bilgiye buradan ula-
şabilirsiniz: impfservice.wien/
corona

Şimdi yenile!
Güçlendirici aşı olun 

ve kendinizi ve baş-
kalarını bir Covid-19 

hastalığına karşı 
veya bu hastalık 

durumunda daha iyi 
koruyun.

© Bild: David Bohmann / PID
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VİYANA- Avusturya Türk 
İslam Kültür ve Sosyal 
Ya rd ı m l a ş m a  B i r l iğ i 

(ATİB) Merkez Camisi’ne, ge-
ce geç saatlerde maskeli iki ki-

şi tarafından saldırı düzenlendi. 
Kimliği belirsiz saldırganlar ta-
rafından caminin camları kırıldı. 
Merkezin güvenlik kameralarına 
takılan saldırganlardan birinin 

acil durum çekiciyle camları kır-
dığı, diğerinin o anları kameraya 
çektiği görüldü.

ATİB merkezinden yapılan açık-

lamada, kimliği belirsiz iki ki-
şinin binanın ön ve yan cephe 
camlarını kırdığı ve bu anların 
güvenlik kameraları tarafından 
kayıt altına alındığı söylendi. 
Görüntülerde, saldırganlardan 
birinin kameraya „özgürlük işa-
reti“ yaptığı görüldü. Caminin 
beşten fazla camı hasar görür-
ken, on camın tamamen kırıldı-
ğı açıklandı. 

„Müslüman 
düşmanlığına yer yok“

Son dönemlerde saldırıların en-
dişe verici boyutlara ulaştığına 
dikkat çeken ATİB Başkanı Fatih 
Yılmaz, “Avusturya’da Müslüman 
düşmanlığının, terörizmin ve ırk-
çılığın hiçbir şekline yer yoktur. 
Camilere yapılan ve dinin yaşan-
masına olanak sağlayan her türlü 
saldırı, kovuşturulmalı ve en ağır 
şekilde cezalandırılmalıdır“ dedi.

ATIB Merkez Camii yetkilileri, 
son saldırıdan sonra hiçbir siyasi 
temsilcinin destek veya dayanış-
ma mesajı göndermediğini ifade 
etti. „Avusturya’daki Müslüman 
kurumlara yönelik bu tür saldı-
rıları kınamanın barış içinde bir 
arada yaşama önemli bir katkı 
sağlayacağından eminiz“ açıkla-
masında bulunan yetkililer, ca-
milerde koruyucu önlemlerin ar-
tırılması gerektiğine vurgu yaptı.

ATİB Merkez Camisi’ne maskeli saldırı! ATİB Merkez Camisi’ne maskeli saldırı! 
Kim saldırdı tartışmasıKim saldırdı tartışması

Başkent Viyana'daki ATİB Merkez Camisi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

© Bild: Kaynak ATIB VIYANA KAMERA
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VİYANA- Sebastian Kurz’un 
o dönemde genel baş-
ka n l ığ ı n ı  y ü r ü t t üğü 

Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve 
Yeşiller Partisi’nin koalisyon gö-
rüşmelerine ilişkin bazı „ek ya-
zışmalar“ kamuoyuyla payla-
şıldı. Ülke siyasetinde yeniden 
tansiyonun yükselmesine neden 
olan yazışmalarda, Yeşiller’in ka-
mu yayıncı kuruluşu ORF’nin yö-
netim kurulunda partiye yakın 
isimlerin yer alması karşılığında 
ÖVP’nin yürürlüğe sokmak iste-
diği öğretmenlere yönelik başör-
tüsü yasağına destek vereceği ile-
ri sürülüyor.

Yeşiller iddiaları 
yalanladı

„Ek yazışmalarda“ Yeşiller’in ba-
şörtüsü yasağı üzerinden pazar-
lık yapmasına muhalefet parti-
leri başta olmak üzere çok farklı 
çevrelerden sert tepkiler geldi.
Yeşiller ise ek yazışmalarda yer 
alan ifadelerin kesinlikle pazar-
lık konusu yapılmadığını savun-
du. Parti lideri Werner Kogler, söz 
konusu yazışmaların Kurz’a ya-
kın isimler tarafından basına sız-
dırıldığı iddiasında bulunarak, 
öğretmenlere yönelik başörtüsü 
yasağının Kurz’un görüşü oldu-
ğunu ancak kendilerinin bunu 
„asla kabul etmediklerini“ ileri 

sürdü.

“Başörtüsü” asla 
pazarlık konusu olmadı  

Kogler, koalisyon görüşmelerin-
de bazı görevlere kimin getirile-
ceğinin her zaman pazarlık ko-
nusu olduğunu ancak başörtüsü 
yasağını pazarlık konusu yapma-
dıklarını, böyle bir maddenin de 
hükümet programında yer ala-
madığını anlattı.

Öte yandan Yeşil lider, „Küçük bir 
koalisyon ortağı olarak, Turkuaz 
ÖVP’nin tüm pozisyonları işgal 
etmesini engellemek istiyorsa-
nız bu tür anlaşmalara ihtiyacı-
nız var“ ifadelerini kullanmıştı.

„Tamamen normal“

ÖVP Başbakanı Karl Nehammer, 
İkinci Cumhuriyet’in her hükü-
metinde hala ek yazışmaların 
bulunduğunu “Bu tamamen nor-
mal“ sözleriyle vurguladı.
Siyasi Danışman Thomas Hofer 
ise ortaya çıkan ek yazışmaların 
iyi bir resim vermediğini belirtti 
ve Kurier gazetesinde konuya da-
ir çarpıcı bir analizde bulundu.

Hofer: “Neden ek 
yazışma yolu seçildi?”

Kurier’de konuya dair analizler-
de bulunan Hofer, “Bu prosedür 
„tamamen normal“ ise, bu ek ya-
zışmalar neden „çok gizli kate-
goriye giriyor? Zaten anlaşmaya 
varılmışken neden hala ihaleler 
var?“ diye sordu ve şöyle cevap 
verdi: “ÖVP ile Yeşiller arasın-
da özellikle Yeşiller için patlayı-
cı olan ve Yeni Vatan Gazetesi’nin 
aldığı ek anlaşmaların gösterdiği 
gibi bunun birkaç nedeni var.”  

Kogler, devletle ilgili şirketlerde-
ki anayasal ve AB yargıçlarının 
yanı sıra yönetim kurulu ve de-
netleme kurulu görevlerinin bir 
bölümünü imzalamakla kalma-
dı, aynı zamanda kadın öğret-
menler için planlı ancak anaya-
sal olarak hassas bir başörtüsü 
yasağını da kabul etti. Bu türban 
yasağı Milli Eğitim Bakanı’nın 
kararıyla uygulanacaktı.

“Kogler, parti içi 
tartışmaya yol açmak 

istemedi”

Yeşiller, öğretmenlerin başörtü-
sü yasağına karşılık ORF’de güç-
lü bir pozisyon aldı. Mart 2022’de 
Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı 

yeni atanacak. Yeşillere, Norbert 
Steger’in (FPÖ) şu anda uygula-
dığı bu görevi önerme hakkı ve-
rildi.

Bu konular için neden gizli ek 
yazışma yolunun seçildiği açık-
tır. Yeşiller, federal kongrede 
koalisyon anlaşmasını oyladı. 
Öğretmenler için başörtüsü ya-
sağı, bazı Yeşillerden güçlü bir 
direnişle karşılaşacak ve duygu-
sal tartışmalara yol açacaktı. Bu 
nedenle, içeriden bir kişiye göre 
Kogler, bu anlaşmanın yan mek-
tuba yazılmasını istedi.

Anayasa Mahkemesi’nin Aralık 
2020’de verdiği karar bu tedbi-
rin ne kadar hassas olduğunu 
gösteriyor.2019’da ÖVP ve FPÖ il-
kokulda kızlara başörtüsü yasağı 
getirdi. Anayasa yargıçları bu ya-
sayı yasa dışı buldular çünkü dü-
zenleme tek bir dini seçti. Yasak 
bu nedenle seçici ve ayrımcıydı.
Hofer, Kurier’deki analizinde, 
„Öğretmenlere yönelik bir ba-
şörtüsü yasağı kesinlikle Yeşiller 
arasında bir tartışmayı ateşleye-
cekti. Kogler’in o sırada buna ih-
tiyacı yoktu ve anlaşmayı sarsa-
caktı“ dedi.

Yeşiller’in „başörtüsü yasağını“ 
pazarlık konusu yaptığı iddiası

Yeşiller Partisi'nin koalisyon görüşmelerinde, devlete bağlı bazı kurumlarda partiye yakın isim-
lerin görevlendirilmesi karşılığında öğretmenlere yönelik olası bir başörtüsü yasağına destek 

vereceğini ileri süren yazışmalar ortaya çıktı.

Devlet ajansı Sana gelişme-
yi „Cumhurbaşkanı Beşar 
Esad bugün, 25.1.2022 tari-

hinden önce dahili ve harici firar 
suçu işleyenler için cezanın tama-
mına ilişkin genel af içeren kanu-
nu çıkardı“ ifadeleriyle duyurur-
ken, af kapsamına Savaş Suçu 
Yasası’nın 100 ve 101. maddeleri-
ne tabi olan vatandaşların girdi-
ği belirtildi.

Su r iye  D evl e t  B a ş ka n l ığ ı 
Ofisi’nden yapılan açıklamada, 
„Devlet Başkanı Beşar Esad, 25 
Ocak 2022 tarihine kadar askerlik-
ten kaçan, ülke içinde ve dışında 
bulunanlar için tam af ile ilgili ka-
rar çıkardı“ ifadesine yer verildi.

GELİŞMEYİ DEVLET AJANSI 
SANA DA DUYURDU

Devlet ajansı Sana da haberi, 

„Cumhurbaşkanı Beşar Esad bu-
gün, 25.1.2022 tarihinden önce 
dahili ve harici firar suçu işleyen-
ler için cezanın tamamına ilişkin 
genel af içeren kanunu çıkardı“ 
ifadeleriyle duyurdu.

100 VE 101. MADDELERE TABİ 
OLANLAR

Af kapsamına, 1950’de kabul edi-
len ve asker kaçakları için cezalar 

öngören, Savaş Suçu Yasası’nın 
100 ve 101. maddelerine tabi olan 
vatandaşlar giriyor.

ÜLKE DIŞINDA OLANLAR İÇİN 4 
AY ŞARTI

Esad’in kararına göre af, Suriye’de 
bulunanlar için 3 ay içinde, ülke 
dışında olanlar için de 4 ay için-
de gönüllü olarak askeri şubele-
re gelmeleri şartıyla uygulanacak.

Suriye rejimi asker Suriye rejimi asker 
kaçakları dahil kaçakları dahil 
herkes için genel herkes için genel 
af çıkardıaf çıkardı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülke içinde ve dışındaki tüm asker kaçakları için genel af ilan etti.
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Avusturya Kalitesinde 
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www.adler-pharma.at

www.otafarma.com

Zell Calmin
UYKU 

Zell Vita
ENERJİ 

Zell Immuferin
KORUMA 

BEI STRESS,
SCHLAFSTÖRUNGEN 

& UNRUHE

UNTERSTÜTZT
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ABWEHRKRÄFTE

BEI 
KRAFTLOSIGKEIT
& ERSCHÖPFUNG

Adler Pharma
PRODUKTION UND VERTRIEB GMBH

Adler Pharma laktozsuz Schüssler Mineralleri Nr.1-12 Türkiye‘ de 
Ota Farma üzerinden eczanelerde bulunmaktadır.

Eczanelerden reçetesiz satın alabilirsiniz. 
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VİYANA. Sokrates Projesi, 
Favoriten’de ücretsiz Türkçe 
üniversite derslerine katıl-

ma imkânı sunuyor. Konu ile ilgili 
Viyana’da  Sokrates Projesi Türkçe 
dersleri asistanı Çağla Güner pro-
je hakkında konuştu.Güner ilgisi 
olan herkesi bu ücretsiz program-
lara katılmaya davet ederken soru-
lar ve cevaplar  şeklinde kamuoyu-
nu şöyle bilgilendirdi.

Sokrates Projesi’ne katılma şart-
ları nedir Çağla Güner: En önemli 
koşul felsefe, tarih, edebiyat, siya-
set, sanat ve sosyoloji gibi disiplin-
lerden konuları araştırmaya heves-
li olmanız. Programa başvurmak 
için hiçbir ön bilgi -hatta lise dip-
lomasi bile- gerekmiyor, ancak baş-
vuruyu takiben adayların bizimle 
bir görüşme yapması ve bu görüş-
mede programa olan ilgilerini ve 
derslere istikrarlı katılım sağlama 
konusunda kararlı olduklarını gös-
termeleri gerekiyor.

Sokrates Projesi’nde sınıflar na-
sıl Güner: Sınıflar, Orta Avrupa 
Üniversitesi ve Viyana’daki çev-
re kurumlardan profesörler ve öğ-
retmenler tarafından yönetilen ve 
yaklaşık 15 kişilik küçük gruplar-
dan oluşmaktadır. Grupların küçük 
olması, interaktif öğrenim ve tartış-
maların verimi için önemli bir nok-
ta. 2022 derslerinin teması ise öz-
gürlük ve toplum olacak.

Ne zamana kadar başvuru yapı-
labilir ?

Güner: Başvurular 23 Şubat’a ka-
dar kabul edilecektir. İlgilenenler 
web sitemizi ziyaret edip online 
formu doldurarak başvuru yapa-
bilirler.

Websitemiz: https://communit-
yengagement.ceu.edu/vyiena-
dersler-türk

Online form: https://forms.office.
com/r/WLkNA259T1

Sokrates Projesi’nde Türkçe 
dersler nerede ve saat kaç civa-
rında olacaktır ?

G ü n e r :  D e r s l e r ,  V i y a n a 
Favoriten’de (Onuncu Bölge) ak-
şam 18:00 – 20:00 arasında veril-
mektedir. 2022’de dersler Mart’tan 
Haziran’a kadar 14 hafta sürecek. 
Önceliğimiz, yüz yüze eğitim ve 
öğrencilerin sınıf ortamında bu-
lunmalarını sağlamak. Seçtikleri 
dersleri tamamlayan öğrenciler 
akademik sertifika almaya hak ka-
zanacaktır. Sokrates dersleri tama-
men ücretsiz olarak sunulmakta-
dır. Tüm ders materyalleri ve küçük 
çocukları olan öğrenciler için ço-
cuk bakımı imkanı sağlanacaktır. 
Kısaca başvuru için gerekli bilgile-
ri  şöyle verebilirim.

Herkes için Üniversite: Central 
European University’de (Orta 
Avrupa Üniversitesi) Ücretsiz 
Türkçe Dersler

• Üniversite deneyimi edinme 
şansı

• Her yaştan yetişkin için uygun
• Konular: Tarih, Antropoloji, 

Felsefe, Siyaset
• Dönem: Mart- Haziran arası
• Eğitim dili: Türkçe
• Lise diploması veya okul bitir-

me belgesi gerekmez 
• Hiçbir geçmiş bilgi birikimi ge-

rekmez
• Küçük gruplar, tüm katılımcı-

lara açık tartışmalar
• Haftada bir akşam dersleri, 

ücretsiz çocuk bakımı imkanı
• Favo r i te n’d e k i  C e n t r a l 

European University’de yüz 
yüze dersler

• 23 Şubat’a kadar başvurun

• Sorularınız için: socrates@
ceu.edu ya da Facebook

• ADVERTORIAL /TANITIM
• (TKG- Think Tank /Türkische 

Kulturgemeinde in Österreich 
tarafından Advertorial /
Tanıtım desteklenmektedir)

23 Şubat’a kadar başvuru! 
Sokrates Projesi’yle Favoriten’de ücretsiz Türkçe üniversite derslerine katılma imkânı!

Avrupa Birliği İltica Ajansı veri-
lerine göre, Türkiye’den Avrupa 
ülkelerine yapılan iltica baş-
vurusu sayısı Kasım 2021'de 2 
bin 571 oldu. Verilere göre ilti-
ca sıralamasında Türkiye 6’ncı 
sırada yer alıyor.

VALLETTA/ANKARA- Avrupa 
Birliği İltica Ajansı’nın (EUAA) 
açıklamasına göre Avrupa ülke-
lerine iltica başvuruları Kasım 
2021’de yeniden yüksek bir se-
viyeye çıktı. Malta’nın başkenti 
Valletta’da paylaşılan verilere 
göre 27 Avrupa Birliği ülkesi 
ile Norveç ve İsviçre’ye geçen 
yılın Kasım ayında 71 bin 400 
iltica başvurusu yapıldı. Avru-
pa ülkelerine iltica başvuru-
ları 2016 yılından bu yana en 
yüksek seviyeye Batılı güçlerin 
Afganistan’dan çekildiği Eylül 
ayında ulaşmıştı. Kasım ayında 
sayının Eylül ayından çok az dü-

şük olduğu kaydedildi.
Kasım ayında yapılan başvu-
rularda 13 bin 40 ile ilk sırada 
Afganistan uyruklular gelirken, 
onları Suriyeliler ve Iraklılar 
takip etti. Başvurularda bu ül-
keleri Venezuela ve Pakistan 
takip ederken onların ardından 
da Türkiye geliyor. Türkiye’den 
Avrupa ülkelerine yapılan iltica 
başvurusu sayısı Kasım 2021’de 
2 bin 571 oldu. Bu sayı tüm iltica 
başvurularının yüzde 3,6’sına 
tekabül ediyor.

Çocuk ve genç ilticacıların 
sayısı yüksek

Yanında bir refakatçisi bulun-
mayan ve henüz reşit yaşta ol-
mayanların iltica başvuruları-
nın miktarı da bir hayli yüksek. 
En son 2015 yılında 3 bin 300 
çocuk ve genç iltica başvurusu 
yaparken geçen Kasım ayında 
bu sayının 3 bin 200 olduğu ifa-
de edildi. Avrupa’ya gelen ço-
cuk ve gençlerin hemen hemen 

yarısı Afganistan uyruklu.
Kasım 2021’de de yeni iltica baş-
vurularının sayısı, sonuçlanmış 
başvuru sayısının önünde olma-
yı önceki dört ayda olduğu gibi 
sürdürdü. EUAA verilerine göre 
Kasım sonu itibarı ile halen 431 
bin dosya sonuçlandırılmayı 
bekliyor. Kasım ayında sonuçla-
nan kararların yüzde 40’ının ka-
bul yönünde olduğu kaydedildi. 
Afganistan uyrukluların iltica 
başvurularında kabul edilme 
oranı yüzde 92 iken, Suriyeliler 
de bu oran yüzde 91, Eritreli-
lerde yüzde 87 ve Filistinlilerde 
yüzde 72 düzeyinde.ni kullandı.
Kendisi iki doz aşılı olan Bod-
ner, bir zarf içine yerleştirdiği 
madalyasını, Kitzbühel’deki bir 
posta kutusuna „nostaljiyle, 
ama küskünlük ve nefret olma-
dan“ sözleriyle atarak Avustur-
ya Cumhurbaşkanlığı’na geri 
gönderdi.

Avrupa’ya iltica yine arttı: 
Türkiye iltica başvurularında 6’ncı sırada

VİYANA. Viyana merkez-
li Uluslararası Şeffaflık 
Örgütü (Transparency 

International), 2021 Yolsuzluk 
Algı Endeksi’ni açıkladı. 180 ül-
keyi kamu sektörü yolsuzluğu-
na göre sıralayan Yolsuzluk Algı 
Endeksi’nde Türkiye 38 puanla 
180 ülke arasında 96’ncı sırada yer 
aldı. Türkiye ile aynı puanı payla-
şan ülkeler, Arjantin, Brezilya, 
Endonezya, Sırbistan ve Sahra-

Altı Afrika’da küçük bir krallık 
olan Lesoto oldu. 2021 Yolsuzluk 
Algı Endeksi’ne göre Türkiye  kar-
şılaştırılabilir en eski tarih olan 
2012’den bu yana en düşük pua-
nını aldı. 2012’de açıklanan en-
dekste 49 puanla dünya genelinde 
54'üncü sırada yer alan Türkiye, 10 
yılda önemli ölçüde gerileyerek 42 
basamak birden düştü.
Avusturya ise ise iki sıra geriliye-
rek 15.sıradan 13. sıraya yükseldi.

Yolsuzluk Algı Endeksi: 
Türkiye 180 ülke 

arasında 96. sırada ve 
Avusturya 13.sırada

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2021 Yolsuzluk Algı 
Endeksi’nde 180 ülke arasında 96. sırada yer alan Türkiye, 

2012’den bu yana 42 basamak gerileyerek son 10 yılın en 
düşük puanını aldı.
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VİYANA- Avusturya hü-
kümetinin, yükselen 
enfeksiyon rakamlarına 

rağmen, Şubat itibariyle korona 
önlemlerinde gevşemeye gidile-
ceğini açıklaması sert tepkilere 
neden oldu.

Viyana Belediye Başkanı Mic-
hael Ludwig (SPÖ) ve Viyana 
Eyaleti Sağlık Bakanı Peter Hac-
ker (SPÖ) korona önlemlerinin 
gevşetilmesini “yanlış zaman” 
sözleriyle eleştirdi. Ludwig, 
Twitter’dan yaptığı açıklama-
da, “Her gün yeni rekor sayıda 
enfeksiyonla Omikron dalgası-
nın ortasındayız ve henüz bu 
dalganın zirvesine ulaşmadık. 
Bu nedenle gevşeme adımlarını 
duyurmak için yanlış zaman!” 
ifadelerini kullandı. Çok yakın 
zamanda, federal hükümet tara-

fından sunulan gevşeme önlem-
leri konusunda uzman komiteye 
danışacağını açıklayan Ludwig, 
ardından Viyana’da hangi adım-
ların atılacağını duyuracağını 
da sözlerine ekledi.

“Çok cesurca”

Başbakanlık’taki bir aşı kam-
panyasının oturum aralarında 
konuya dair açıklama yapan 
Hacker ise şubat ayının ortala-
rında gevşeme için tarih belirle-
menin „çok cesurca“ olduğunu 
söyledi.
Federal hükümetin belirlediği 
gevşemenin “yasaya uygun” 
olduğunu belirten Hacker, 
Viyana’da atılacak olan adım-
ların, federal başkentteki omik-
ron dalgasının zirvesine ulaşılıp 
ulaşılmadığına veya sonraki 

günlerin gelişimine de bağlı ol-
duğunu açıkladı.

Belediye Başkanı Ludwig ve 
Eyalet Sağlık Bakanı Hacker’a 

göre, federal hükümet yalnızca 
minimum standartları belirle-
dikten sonra, Viyana, korona 
önlemlerinde “daha katı” bir yol 
izlemeye devam edebilir.

Hükümetin “gevşeme”
kararına sert tepki: „Yanlış zaman“

Viyana Belediye 
Başkanı 

Michael Ludwig 
(SPÖ), federal 

hükümetin ko-
rona önlemlerini 

gevşetmesini 
sert sözlerle 

eleştirdi.

Avusturya'da aşı zorunlulu-
ğu perşembe akşamı Federal 
Meclis'te kararlaştırıldı. Önü-
müzdeki haftadan itibaren 
yürürlüğe girmesi bekleniyor. 
Peki şimdi ne olacak?

VİYANA- Avusturya’da 18 ya-
şından itibaren genel ko-
rona aşısı  zorunluluğu 

perşembe akşamı son meclis en-
gelini de aştı. Son kertede ha-
len Cumhurbaşkanı tarafından 
onaylanması, Başbakan tarafın-
dan imzalanması ve Federal Yasa 

Gazetesi’nde yayınlanması gere-
ken tartışmalı yasa, muhtemelen 
önümüzdeki hafta başında yürü
lüğe girecek.

Bu süreçte aşı zorunluluğundan 
muaf tutulma nedenleri ve kimle-
rin belgelendirmesine izin verildi-
ği de daha kesin olarak tanımlan-
dı. Temel olarak, kişilerin üç doz 
aşı yaptırmaları şart koşuldu.
Bu noktada tartışılan nokta ise, 
iyileştikten sonra iki kez aşılanan 
kişilerin, aşı yükümlülüğünü yeri-

ne getirmiş olduğu varsayılırken, 
tam tersi olduğunda -yani iki kez 
aşılanmış ve daha sonra iyileşmiş- 
bunun geçerli sayılmaması.

Geçerli aşı doz süreleri ise şöy-
le açıklandı:  

Aşılamadan önce enfekte oldu-
ğu teyit edilen kişiler, ilk aşılarını 
numune alma tarihinden itibaren 
180 gün içinde ve ikinci aşılarını 
ilk aşılamadan sonraki 190 gün 
içinde alırlarsa geçerli aşı statü-
süne ulaşırlar.
Hiç aşılanmamış olanlar ilk aşı-
larını yaptırdıktan sonra 65 gün 
içinde ikinci aşıyı ve önceki aşı-
dan sonraki 190 gün içinde de 
üçüncü aşıyı yaptırmalıdır.
Yönetmelik yürürlüğe girme
den önce sadece bir kez aşılanmış 
olan herkes, önceki aşıdan son-
raki 190 gün içinde ikinci kez ve 
üçüncü kez aşılanmalıdır. İlk aşı 
360 günden daha önce yapılmış-
sa yeni bir „aşı serisi“ başlatılma-
lıdır.
İki doz alan, ancak henüz üçüncü 
dozu almayan herkes, ikinci dozu 
takip eden 190 gün içinde üçüncü 
dozu almalıdır.

Yeni taslağa bir istisna nedeni 

de eklendi:

Aşı ile olası bir nedenselliği doğ-
rulanmış veya açıklığa kavuştu-
rulmakta olan aşının ciddi yan 
etkileri olan kişiler de aşı yüküm-
lülüğünden muaftır.

İstisna nedeninin varlığını kim-
lerin teyit edebileceği ise yeni 
taslakta şu şekilde düzenlen-
miştir:

1. Uzman poliklinikler. Bunlar 
arasında bağışıklığı bas-
kılanmış kişiler için özel 
poliklinikler, dermatolo-
ji poliklinikleri (otoimmün 
hastalıklar, alerjiler), dahili 
poliklinikler (özellikle roma-
toloji, gastroenteroloji, onko-
lojik poliklinikler, pnömolo-
ji – alerji değerlendirmesi), 
geriatri poliklinikleri, organ 
nakli poliklinikleri ve nakil 
cerrahisi, nörolojik polikli-
nikler (multipl skleroz vb.)

2. Yerel sağlık görevlileri veya 
salgın doktorları. „Sorumlu 
mahalli tabip veya salgın 
doktoru, idari ceza merciine 
atanan veya onun emrinde 
bulunan halk sağlığı memu-
ru veya salgın doktorudur.“

Aşı zorunluluğu meclisten geçti: 
Şimdi süreç nasıl ilerleyecek?

©
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Başkent Viyana’da Nisan ayından 
itibaren beklenen kira artışlarına 
karşı, Viyanalılar federal hükü-
metten yasal bir reform talebinde 
bulundu. Uçuk kira ve aidat talep 
eden ev sahipleri yüksek para ce-
zalarıyla karşı karşıya kalabilir.

VİYANA- Eski bina ve belediye 
binalarındaki 800.000 Viyanalı, 
Nisan ayından itibaren önem-
li ölçüde daha fazla kira ve ai-
dat ödemek zorunda kalacak. 
Referans değer ve kategori fa-
iz oranı, Nisan ayına göre nere-
deyse yüzde altı artacak. Fiyat 
baskısı, Viyana’nın eski binala-
rında 800 bin kişiyi ve belediye 
binalarının sakinlerinin büyük 
bir bölümünü vuracak. Federal 
hükümet hiçbir şey yapmaz-
sa, enflasyona dayalı artış oto-
matikman yürürlüğe girecek ve 
Çalışma Odası’nın hesaplama-
larına göre 80 metrekare, yılda 

yaklaşık 360 avro daha fazlaya 
mal olacak.

Ancak Viyana’nın talep ettiği gi-
bi, federal hükümet buna yö-
nelik büyük bir yasal reformda 
bulunursa işler değişebilir ve ka-
sıtlı olarak çok yüksek kira veya 
aidat talep eden ev sahipleri için 
yüksek para cezaları söz konu-
su olabilir. AK da artışın askıya 
alınmasını istiyor. Gayrimenkul 
Sektörü Derneği bunu reddeder-

ken, Viyana Konut Departmanı 
ise derhal tamamen yeni bir ki-
racılık yasası istiyor. Merkezi ta-
lepler ise şöyle:

• Karmaşa son bulmalı: 
Kiracılık yasası, inşaat yılı 
ne olursa olsun tüm yaşam 
alanları için geçerli olma-
lıdır. Şu anda yeni binalar 
tercih ediliyor.

• Açık üst limitleri olan ve 
belirsizlik içermeyen adil 
bir sistem: „Ev sahipleri ve 
kiracılar, bir tıkla ve yasal 
kesinlik ile ne kadar kira-
ya izin verileceğini görme-
lidir.“

• Muhtemelen en hassas 
nokta: Kasıtlı olarak çok 
yüksek kira ve aidat talep 
eden ev sahipleri için cay-
dırıcı para cezaları (şu anda 
pek çok ek ücret düzenbaz-
ları var). Belediyeye göre ce-

za, fazla talep edilen kira/
aidat’ın yüzde 300’ü olma-
lıdır. Kira tefeciliği şu anda 
cezalandırılmıyor.

• Ev sahipleri için zaman sı-
nırı seçeneklerinin büyük 
kısıtlaması.

Viyanalıların kaderi federal 
hükümetin elinde

Bu merkezi talepleri uygula-
mak için parlamentonun parag-
rafları değiştirmesi gerekiyor. 
Nisan ayında faiz artırımının ge-
lip gelmeyeceği konusu da fede-
ral hükümetin kendi elinde. AK 
Uzmanı Thomas Ritt’e göre, bir 
uzlaşma da -yani yasayla enf-
lasyonun düşürülmesi- müm-
kün olabilir. Sorumlu Adalet 
Bakanlığı’na göreyse, şu an-
da otomatik ayarlamanın bu yıl 
için askıya alınıp alınamayacağı 
inceleniyor.

Viyana’da yüksek kiralara karşı yasal yaptırım talebi



 Şubat 2022 – SAYI 243      12 13          Şubat 2022 – SAYI 243 23 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 23 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

VİYANA- Avusturya’daki va-
ka sayısı gün geçtikçe dü-
şüş gösteriyor, ancak uz-

manlar Omicron varyantının aşı 
olan ve iyileşenlerde de oldukça 
etkili olduğuna dikkat çekerek, 
dikkatli olunması gerektiği ko-
nusunda uyarıyor.
Uzmanlara göre, Omicron var-
yantı diğer varyantlara oranla 
daha bulaşıcı olmakla kalmıyor, 
aynı zamanda bağışıklık siste-
minden de daha iyi kaçabiliyor. 
Bu da hem iyileşmiş hem de aşı-
lanmış kişilerin omicron ile en-
fekte olabileceğini gösteriyor. 
Ancak iyi haber şu ki; aşılanma-
mış kişilere oranla ciddi şekilde 
hastalanma olasılıkları daha dü-
şük.

Peki Omicron ile enfekte olun-
duktan sonra, başka enfeksi-
yonlardan korunur muyuz yoksa 
yeniden enfeksiyon meydana ge-
lebilir mi? İşte bu ve benzeri soru-
lara uzmanından cevaplar…

Omicron enfeksiyonun-
dan sonra ne kadar iyi 

korunma sağlanır?

Janine Kimpel ve Dorothee 
v o n  L a e r  l i d e r l i ğ i n d e k i 
MedUni Innsbruck’taki Viroloji 
Enstitüsü’nden ekip, Omicron 
iyileşmesinin ardından diğer var-
yantlardan ne kadar iyi korundu-
ğunu araştırdı.

Dorothee von Laer bu konu-
da, „Zaten aşılanmış ve hala 
Omicron ile enfekte olan herkes, 
daha önceki tüm varyantlara ve 
Omicron’a karşı çok yüksek an-
tikor seviyelerine sahip olacak-
tır. Öte yandan sadece Omicron 
iyileşmesi, özellikle iyi antikor 
seviyelerine sahip değildir ve 
tespit edebildiğimiz antikorlar, 
diğer varyantları değil, sadece 
Omicronu etkisiz hale getirip nöt-
ralize edebilmiştir“ açıklamasını 
yaptı. Omicron ile aşılanmış ve 
enfekte olmuş herkes, diğer var-
yantlara karşı korumasını da art-
tırır. Von Laer, „Omicron ile aşı-

lanmış ve enfekte olmuş herkes, 
yalnızca bilinen tüm varyantlara 
karşı antikorlara sahip olmakla 
kalmaz, aynı zamanda bunların 
çok yüksek seviyelerine sahip-
tir“ dedi.

Omicron ile iki kez enfek-
te olma olasılığı nedir?

„ A ş ı  o l m a d a n  y a l n ı z c a 
Omicron’dan iyileşmiş ve daha 
önce enfeksiyon geçirmiş kişi-
ler söz konusu olduğunda, dü-
şük antikor konsantrasyonu ne-
deniyle bu beklenebilecek bir 
şeydir“ diyen Von Laer, „Genel 
olarak, BA.1 ve BA.2 yakından 
ilişkilidir ve BA.1’e karşı antikor-
lar muhtemelen aşılanmış birey-
lerde BA.2’ye karşı da koruma 
sağlar, ancak henüz kesin bir ce-
vap yoktur“ ifadelerini kullandı.

Bu konuda hala çok az veri var. 
Danimarkalı Virolog Anders 
Fomsgaard aşırı endişeye karşı 
uyardı. Gözlemlenmesi gerekse 
bile, çok sayıda insanın kısa sü-
rede tekrar enfekte olacağını var-

saymıyor. Danimarka, BA.2’nin 
en yüksek yayılımına sahip ül-
ke- BA.1’in küçük kız kardeşi, 
oradaki tüm yeni enfeksiyonla-
rın yüzde 79’undan zaten sorum-
lu. Avusturyalı Genetikçi Ullrich 
Elling, Twitter’da ilk Omicron 
varyantından mustarip olanların 
BA.2 geliştirme olasılığının daha 
düşük olduğunu yazdı. Aşı veya 
enfeksiyonla her karşılaşmada, 
bağışıklık sistemi daha geniş bir 
yanıt oluşturur ve bu da daha ha-
fif tedavi olasılığını artırır.

Omicron ve delta enfeksiyonla-
rından sonra antikorların ne ka-
dar iyi geliştiğini karşılaştıran bir 
California Üniversitesi araştırma-
sı, bir Omicron enfeksiyonu geç-
tikten sonra bile yeniden enfek-
siyonun meydana gelebileceğini 
gösterdi. Araştırmacılar, hafif ila 
orta şiddette hastalıkta, şiddet-
li hastalığa göre daha az anti-
kor üretildiğini bulmuşlardır. 
Bağışıklık sistemi, örneğin ilaç-
la yeterince uyarılmazsa veya za-
yıflarsa, yeniden enfeksiyon ola-
sılığı artar. Yeniden enfeksiyon, 

kişinin maruz kaldığı viral yüke 
de bağlıdır- yüksek seviyeler ye-
niden enfeksiyon olasılığını ar-
tırır. İngiliz verileri, yeniden en-
feksiyon oranının aralık ayının 
başından bu yana önemli ölçüde 
arttığını gösteriyor. Bu öncelikle 
Delta ile enfekte olmuş ve şimdi 
Omicron ile enfekte olan kişileri 
etkiler.

Bu aşılı ve aşısızlar için 
aynı şekilde geçerli mi?

Bağışıklık sistemi, tam aşılama 
ve/veya iyileşme yoluyla virüse 
zaten maruz kalmışsa, ciddi has-
talıklar olası değildir. Omicron ile 
enfekte olmuş önceki varyantlar-
dan aşılanmış ve iyileşmiş olan-
lar, Omicron varyantı ile bir kez 
enfekte olmuş aşılanmamış bi-
reylere göre yeniden enfeksiyon-
dan daha iyi korunur. Virüsle 
her temas, gelecekteki temaslar 
için bağışıklık tepkisini gelişti-
rir. Aşılananların ve iyileşenlerin 
hastalanma olasılığı, aşı olma-
yanlara göre daha düşüktür, an-
cak sıfır değildir.

Omicron’dan sonra korunma sağlanır mı?
Omicron varyantı ile enfekte olunması ve aşılama bizi enfeksiyonlardan ne kadar 

korur? Korona virüsü geçirmiş olmak yeniden bulaşmayı önler mi ve iyileşme bir doz 
aşıya eşdeğer midir? İşte bu ve benzeri sorulara uzmanından cevaplar…

VİYANA-  16. Viyana 
olarak bilinen Viyana 
Ottakringer ilçesinde  

bulunan bir Türk fırınında, fa-
relerin tepsilerin içinde gezin-
diği anlar kameraya yansıdı. 

Annesiyle fırın kuyruğunda 
bekleyen 11 yaşındaki bir kız 
çocuğu tarafından fark edilen 
fareler anneyi hayrete düşür-
dü. HEUTE Gazetesi’nin verdiği 
habere göre, küçük kızının „Ne 
kadar sevimli, bir fare!“ sözleri 
üzerine dehşete kapılan kadın, 
„Kızım bunu bana söylemesey-
di, fareleri fark etmeyecektim. 
Vitrinde üç tane gördük. Dük-
kanda kim bilir daha kaç tane 
var“ dedi.

Viyana Belediyesi 
harekete geçti

Vitrinde yer alan baklava tep-
silerinin içindeki fare görüntü-
leri, Viyana Belediyesi MA 59 
departmanını harekete geçirdi. 
Eyalet sağlık yetkilileri ve bele-
diye zabıtaları, Türk fırınındaki 
bu görüntüler üzerine denetle-
me ve inceleme başlattı ve der-
hal fareli fırını kapattı.

Her dükkanı tek tek kontrol 
edemeyeceklerini belirten bir 
Belediye Sözcüsü, „Yılda yak-
laşık 85.000 kontrol gerçekleş-

tiriyoruz, ancak her dükkanı 
tek tek kontrol edemezsiniz. 
Bir şikayet alırsak hemen araş-
tırırız, çünkü gıda güvenliği 
dünyadaki en önemli şeylerden 
biridir. Sonuçta herkesin yemek 
yemesi gerekiyor“ açıklamasını 
yaptı.

Heute Gazetesi’nde hangi fırın 
olduğunun adı ile verilmemesi 
16. Viyana diye bilinen Ottak-
ring ilçesinde fırın ve pastane 
işleten Türk ve yabancı göç-
menler tarafından protesto 
edildi.

Yeni Vatan Gazetesi’ne konu-
şan Ottakring’de bulunan Ahi 
Bäckerei’ın sahibi Cesaret Tur-
gaz şunları ifade etti:
“ Bu fırın benim değil. Ama 
Almanca Heute Gazetesi Ottak-
ring’deki Türk fırını deyince zan 
altında kaldık. Bir sürü müşteri 
bize ters bakmaya başladı. Be-
nim fırınımda bu fareler olmaz. 
Odun ile ekmek veya kurabi-
yeleri pişirmiyoruz. Tamamen 
elektrik. Odun ile fırını ısrarla 
devam ettirenler dağlardan 

veya oradan buradan odun 
topluyor ve fırında depoluyor. 
İhtiyaç halinde fırını ısıtmak 
için yakıyor. Bu odunlar ara-
sında görülmeyen ve saklanmış 
dışardan gelen fare dükkana 
girmiş oluyor. Viyana Ticaret 
Odası 2019’dan itibaren odun 
ile ekmek pişirmek için izin 
vermiyor. Viyana’daki tüm fı-
rınlar yüzde 98 ya elektrik ya 
da gaz ile çalışıyor. Kesinlikle 
odun yasak. Eski bir izinle bu 
Türk fırını işi götürüyor. Bu fa-
reli videosu Heute Gazetesi’nde 
yayınlanan Türk fırını, Viyana 
Belediyesi’nin ilgili MA ma-
kamları tarafından kapatıldı. 
Bu Heute’deki  haber tüm Türk 
fırınlarını bölgede zan altında 
bırakmış durumda ve internette 
bu video ve resim dönüyor ve 
hem Türk fırınları karalanmış, 
müşterileri çekinmiş hem de 
bizler gibi işlerini temiz yapan 
esnafa maddi ve manevi büyük 
darbe vurmuş durumda. Pro-
testo ediyorum. Tüm fırıncılar 
bir araya gelerek bu konuda bir 
açıklama yapılmasını diliyo-
rum.“

Fareli fırın denetlemeden sonra Viyana 
Belediyesi tarafından kapatıldı

16. Viyana 
olarak bilinen Vi-
yana Ottakringer 

ilçesinde bulunan 
bir Türk fırınında 

çekilmiş iğrenç 
video ortalığı 

ayağa kaldırdı. 
Görüntülerin 
yayınlanması 
üzerine Viya-
na Belediyesi 

harekete geçti. 
Türk fırını derhal 

kapatıldı.
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Merjem Lejla tarafından

„ S c h l u s s .  A u s .  V o r b e i ? 
Geschichten, die der Tod schrieb” 
adlı kitap ölümden sonra bizi ne-
lerin beklediğini anlatıyor.

„Bitti. Son. Veda? Ölümü anla-
tan hikayeler“ diye Türkçe dili-
ne tercüme edebileceğimiz eser 
için birçok önemli kişi farklı din-
lerden bu konuda düşüncelerini 
yazmış.

Ölüm ve hayatın sonu hakkın-
daki bu kitapta, Viyana Belediye 
Başkanı Michael Ludwig, ta-
nınmış bilgi yarışması usta-
sı ve Moderatörü Peter Rapp, 
Kabare Sanatçısı Dieter Chmelar, 
Viy a na B a ş Ha ha m ı Ja ron 
Engelmayer, Avusturya Budist 
Din Derneği Başkan Yardımcısı 
Marina Jahn, Evanjelik Kilisesi 
Protestan Başpapazı Matthias 
Geist, Katedral Rahibi Toni 
Fa b e r,  A le v i le r i n  Fe de r a l 
Başkan Yardımcısı Rıza Sarı ve 
Türk Kültür Cemiyeti Başkanı 
ve Yayıncı Birol Kılıç vb. ken-
di sözlerini söylüyor. Cenaze 
ve Mezarlıklar Viyana Genel 
Müdürü Markus Pinter, Moki 
Wien Mobile Çocuk Hemşireliği 
Başkanı Gabriele Hintermayer ve 
diğer şahsiyetler de kitapta tem-
sil ediliyor. Ölüm felsefesini ve 
küçüklerimizin hayatlarının so-

nunu anlatıyor. Patolog Roland 
Sedivy, patoloji ve yokluğunda 
insan ruhuyla olan deneyimini 
anlatıyor.

E s e r  V i y a n a  E y a l e t i  v e 
Beled iyesi’n i n t ü m meza r-
l ık lar ından sor umlu Genel 
Müdürlüğü’nün tüm iletişim-
lerinden sorumlu müdürü Dr. 
Florian Keusch tarafından birçok 
ünlü ve değerli yazar ile hazırlan-
mış. Eser, yaşamın son durağıyla, 
ikna edici bir şekilde empati ku-
rarak ve saygıyla eşleştirilmiş ge-
rekli bir mizah dozuyla yüzleşil-
mesi gerektiğini ortaya koyuyor. 
Ölüm ve ölüm hakkındaki bilgiler 
eksik olmamalıdır. Bu kitap, ya-
şamın sonu ve ölümüyle ilgili ki-
şisel düşüncelerini ilk kez daha 
geniş bir kitleyle paylaşan, fark-
lı din ve sosyal sınıflardan tanın-
mış kişilerin hayatlarına yeni bir 
bakış açısı getiriyor.

Ölüm ve yaşam
 birbirine yakın

Ölüm konusu (eğlence) toplumu-
muzda çoğunlukla bastırılıyor, 
ancak er ya da geç herkesi etkile-
yecek. Kültürel ve dini olarak be-
lirli süreçlere ve törenlere gömü-
lü olan birçok farklı mezar türü 
vardır. Sevdiklerinizi kaybetmek 
üzüntü, korku, yalnızlık, özlem 
ve öfke yaratır. Bazı insanların 

kayıpla yüzleşmesi uzun zaman 
alır. Ölüm ve yaşam aslında bir-
birine çok yakın ve arada hayat 
vardır.

Bestattung Wien’den Florian 
Keusch, onlarca yıldır ölen kişi-
ye ve akrabalarına eşlik ediyor. 
Ölümün gündelik varlığı, yaşam 
ve ölüme farklı bir bakış açısı ka-
zandırır. Florian Keusch, bu son 
derece hassas konuyu saygı ve 
mizahla birleştiriyor ve hayata 
ve ölüme bakışını bu kitapta bir-
çok insanla akıllıca işliyor. Kültür 
başkenti olarak Viyana şehri, ba-
kımlı mezarlıkları, değerli mezar-
ları ve Mezarlık Müzesi ile dünya-
ca ünlü. Yazarın somut gerçekler 
arasındaki başarılı simbiyozu ve 
önde gelen Viyanalıların ölüm 
konusundaki kişisel görüşleri, 
son derece ciddi konuya rağmen 
okuyucunun yüzünde bir gülüm-
seme uyandırıyor.

Dini yönler de ihmal 
edilmiyor

Dini yönler de ihmal edi l-
m iyor.  Ya hud i l i k ,  Bud i z m 
ve Alevilerdeki cenaze töre-
n i ,  Viya na’n ı n Ha ha mba şı 
Jaron Engelmayer, Avusturyalı 

Budistler Başkan Yardımcısı 
Marina Jahn ve Alevi İnanç 
Cemaati’nden Rıza Sarı tarafın-
dan anlatılıyor. Yazar, Yayıncı ve 
Avusturya Türk Kültür Cemiyeti 
(TKG Düşünce Kuruluşu) Başkanı 
Birol Kılıç, İslam’da ölüm ve Allah 
ile karşılaşmayı akıl ve akılla ya-
şanan bir hayatın delili olarak 
sunuyor, Kuran-ı Kerim’den „Her 
canlı ölümü tadacaktır“ (Kuran, 
3:185) ayeti ile iyiliklerin ve özel-
likle de hayattayken bunları yap-
mak için zamanın kullanılması-
nın önemini vurguluyor. Kılıç, 
Almanca kaleme aldığı metinle 
İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı 
girişindeki fotoğrafı kullana-
rak, „Her canlı ölümü tadacak-
tır“ Kur’an ayeti her Müslümanın 
bu kapıdan mezarlığa girer-
ken aklına başına alması ve ya-
şarken, „Hayır işlerinden ken-
di, ailesi, toplumu ve doğa için 
yaşamalıdır ve zamanı iyi kul-
lanmadır“ Kelamullahi mesa-
jı akıllara işlenmesi konusunda 
dikkat çekiyor. Detaylı bir şekilde 
bir Müslümanın vefatının sonun-
da başta yıkama, duaları ve göm-
me olaylarını kaynakları ile anla-
tan Kılıç, İslam dininin yaşarken 
barış ve esenlik için bir mücade-
le dini ve zülüm ve zalimlikle-

“Schluss. Aus. Vorbei? 
Geschichten, die der Tod schrieb” 

adlı kitap geleceğinizi anlatıyor. 
Hayatın son durağıyla açık, miza-
hi ama her şeyden önce çok bilgili 

bir şekilde ilgilenmek gerekir. 
Kesinlikle bu kitapla bir başlangıç 

yapabilirsiniz.

„Her canlı ölümü tadacaktır“
Geleceğimiz

Siyasi deprem yaratan sohbetler 
gün ışığına çıkmaya devam edi-
yor. Dönemin Yeşil Milletvekili 
Türk asıllı Alev Korun hakkın-
da İçişleri Bakanlığı eski Kabine 
Başkanı Michael Kloibmüller’e 
gelen saygısız mesajlar ifşa oldu.

ŞA M -  D ö n e m i n  İ ç i ş l e r i 
Bakanlığı Kabine Başkanı olan 
Michael Kloibmüller’in cep te-
lefonuna gelen, 2015’ten 2017’ye 
uzanan ve heyecan yaratan 
sohbetler Alman Spiegel dergi-
si  ve  Avusturya’nın Standard 
Gazetesi tarafından yayınlandı.

Mesajlar, Kloibmüller’in o 
zamanki Yeşil Milletvekili 
ve aynı zamanda Federal 
Cumhurbaşkanı Alexander Van 
der Bellen’in Basın Sözcüsü’nün  
hayat arkadaşı Milletvekili Alev 
Korun’un mecliste yaptığı bir ko-

nuşma sırasında aldığı bildirilen 
metin mesajlarını içeriyor.

Spiegel’e göre, „başka bir ba-
kanlığa rapor veren bir dev-
let kurumuna“ ait bir yetkilinin 
Kloibmüller’e yazdığı mesajda 
eski  Yeşiller Partisi Milletvekili 
Alev Korun hakkında şu ifade-

ler geçiyor: „Neden daha ön-
ce kimse bu cadıyı Tuna’ya ba-
tırmadı? Sanırım Passau’dan 
Karadeniz’e kadar Tuna’yı zehir-
leyeceği için.“

Neden bu mesajlara neredey-
se hiç tepki vermedi?

Kloibmüller’e gönderilen diğer 
mesajlarda aynı yetkili, mül-
tecileri „Rattler“ ve o zamanki 
Viyana Belediye Başkanını „pre-
potentes (sic!) Arschloch“ olarak 
nitelendiriyor.

Der Spiegel’e verdiği demeçte 
Kloibmüller, “Neden bu mesaj-
lara neredeyse hiç tepki verme-
diniz?” sorusuna karşılık “bu 
yetkiliden gelen sohbetlere yanıt 
vermenin en iyi yolunun müm-
kün olduğunca az cevap vermek 
veya hiç cevap vermemek“ oldu-
ğunu söyledi.

Alev Korun ise yapılan sohbet-
ler hakkında çarşamba akşamı 
Twitter üzerinden „O zaman da 
şimdi olduğu gibi: Duruşumdan 
BİR MİLİMETRE BİLE TAVİZ 
VERMEM“ yorumunda bulun-
du.

Yeni sohbetler ortaya çıktı: „Neden daha önce 
kimse bu cadıyı Tuna’ya batırmadı?
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re karşı sessiz kalmama dini ol-
duğu konusunda dikkat çekiyor. 
Birol Kılıç, „Her canlı ölümü tada-

caktır“ ayeti ile Viyana Belediyesi 
Cenaze İşleri’nin „Biz sizin gele-
ceğiniziz“ reklam sloganıyla na-
sıl bağlantılı olduğunu açıklıyor 
ve insanları hayattaki zamanı 
gerçekten yapıcı, hayırlara yöne-
lik hedef odaklı ve mutlu eylem-
ler için kullanmaya teşvik edi-
yor ve “Vefat ettikten sonra kitap 
kapanıyor, bu kitap kapanma-
dan hayır ve barış için yarışılma-
lı” diyor. Kılıç yazısının sonunda 
İslam ve felsefeye giriş yaparak 
Kant, Goethe, Sokrates’in gü-
nümüze kadar geçerli olan de-
yişlerini tekrarladıktan sonra 
Mevlana ve Hacı Bektaş Veli me-
sajları ile Almanca dilinde ilk de-
fa hoş sanki Gül Baba’nın evladı 
olarak onun yolunda bilgi dolu ve 
gönüller kazanan bir anlatım su-
nuyor.
Bu ve diğer hususlar eserin fikir 
babası ve yayıncısı Dr. Florian 
Keusch’un „Schluss. Aus. Vorbei? 
Geschichten, die der Tod schrieb“ 
kitabında bulunabilir. Burada 
ölümsüzleştir ilen hikayeler, 
ölüm meselesiyle uğraşırken ra-
hatlık, anlayış ve aydınlan-
ma sağlamayı amaçlamaktadır. 

Okuyucuların hayatın sonuna 
farklı bir bakış açısıyla bakma-
larını sağlar ve yaşayanlara gün-
lerin geçmesine izin vermemele-
ri ve dünyadaki zamanlarını dolu 
dolu yaşamaları için bir hatırlat-
ma görevi görürler.

Ölümden kim korkmaz?

Elbette herkes ölümden kor-
kar, çünkü çoğunluk hayatın ta-
dını tam olarak çıkaramamış-
tır. Hayatın ne olduğunu bilen 
bir adam ise ölümden korkmaz. 
Florian Keusch bu çalışmasıyla 
ölüm korkusunu ortadan kaldır-
maya ve hayatta neyin gerekli ol-
duğuna dair görüşü keskinleştir-
meye çalışıyor.
Yayıncı Florian Keusch bu ese-
riyle, Viyana kentinde ölüm ve 
ölüm alanında bir Viyana tarih-
çiliği kaleme almayı başarmış-
tır. Duyarlılık ve mizah arasında-
ki dengeyi kaybetmemek, makul 
miktarda zekâ ve ölüm hakkında 
bilgi gerektirir! Kitabın her oku-
yucusu, Viyana’nın önde gelen 
insanlarının farklı bakış açıların-
dan alıntı yaparak, ölüm ve ölüm 

sürecine dair yeni bir bakış açısı 
bulacaktır. Bu tabulaştırılmış ko-
nuyu ele alma korkusu okuyucu-
dan alınıyor ve ölüme yeni bakış 
açıları sunuluyor.

Kitap umut veriyor

Kitap umut veriyor, „ruh“ ve „ha-
yalet“ gibi konuları işliyor ve za-
man zaman, duyarlılık ve mizah 
arasındaki dengeyi kaybetme-
den, karanlık gömme olasılıkla-
rı ve Lego çizimleriyle okuyucu-
yu eğlendiriyor. Viyana şehrinde 
gündelik ölümler ve ölüm konu-
su bu kitapta hassas ve esprili bir 
dille, zekice bir derinlikle işlen-
miştir. Kesinlikle okumaya ve en 
önemlisi hediye etmeye değer.

Kitap
„ Au s .  S c h lu s s .  Vorb e i? 
Geschichten, die der Tod 
schrieb“
Yayıncı Florian Keusch
258 Sayfa, 24,90 Euro;
ISBN: 978-3-200-08101-7,
Kitapçılarda ve Viyana Merkez 
M e z a rl ığ ı’nd a k i  C e n a z e 
Müzesi’nde bulunabilir
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Avusturya eski Başbakanı 
Sebastian Kurz'un yeni işvereni 
olan yatırımcı Peter Thiel, siya-
set konusunda oldukça ciddi! 
Thiel, Donald Trump'ı destek-
lemek için Facebook şirketi 
Meta'daki görevinden ayrılıyor.

NEW YORK - Facebook’un ilk 
yatırımcılarından biri olan Pe-
ter Thiel (54), 2005’ten bu yana, 
Mark Zuckerberg’in şu anda Meta 
olarak adlandırılan grubunun 
yönetim kurulunda bulunuyor. 
Thiel, 2004 yılında da halka 
açılmadan çok önce sosyal ağa 
500.000 dolar borç vermişti.

Amerikan Haber Ajanslarının 
verdiği habere göre, Mayıs ayında 

bu görevini bırakacak olan Thiel, 
bunun yerine siyasete odaklan-
mak ve eski ABD Başkanı Donald 
Trump’ın 2024’te Beyaz Saray’a 
geri dönmesini sağlamak istiyor.

Trump yanlısı kampanyalara 
destek

2016’da seçim kampanyası için 
Trump’a 1,25 milyon dolar bağış-
lamış olan Thiel, ilk adım ola-
rak Kasım ayında yapılacak ara 
seçimlerde Cumhuriyetçi Trump 
yanlısı adayların kampanyalarını 
desteklemek istiyor.

Sebastian Kurz’un herhangi bir 
şekilde buna dahil olup olmaya-
cağı ise henüz bilinmiyor. Thiel 

Capital’de „Küresel Stratejist“ 
olacağı gerçeği dışında, kesin 

rolü hakkında başka hiçbir şey 
bilinmiyor.

Statistik Austria’nın orta-
ya koyduğu veriler, her iki 
Viyanalıdan birinin çalışmadı-
ğını gösteriyor.

VİYANA-  Viyana Belediyesi 2021 
Yıllığı, başkentte 842.983 çalışan 
ve 107.979 serbest meslek sahibi 
bulunduğunu gösteriyor. Bu ve-
rilere göre, her iki Viyanalıdan 
biri maaşlı bir işe sahip değil, 
çoğu ebeveyn veya akrabaların-
dan, devletten (sosyal transfer-
ler) yaşıyor ya da o kadar zengin-
ler ki bir işe ihtiyaçları yok.

Statistik Austria’nın 2019 için or-
taya koyduğu verilere (daha ye-
ni veriler mevcut değil) göre, 1.9 
milyon nüfuslu Viyana’da yak-
laşık 887.000 kişi istihdam edi-
liyordu. Viyana Belediyesi 2021 
Yıllığı ise 842.983 çalışan ve 
107.979 serbest meslek sahibi-
ni gösteriyor. Tablo ise aynı: Her 
iki kişiden biri ücretli iş yapmı-
yor. 2009 yılındaki tablo da bun-
da salgının bir etkisinin olmadı-
ğını gösteriyor.

İşsizlerin oranı ikiye katlandı

Özellikle uzun vadeli işsiz-
lik, Viyana’da büyük bir so-
run olarak görülüyor. Veriler, 
Viyana’nın tüm federal eyaletler 
arasında en yüksek işsizlik ora-
nına sahip olduğunu gösteriyor.

Özellikle 2001’den bu yana du-
rumun kötüleştiğine işaret eden 
Agenda Austria’ya göre, işsiz sa-
yısı o zamandan beri ikiye kat-
landı. İşgücü Piyasası Uzmanı 
Dénes Kucsera, bunu çok sayı-
da düşük vasıflı işçiye (her 2 iş-
sizden biri en fazla zorunlu eğiti-

me sahiptir) ve nispeten yüksek 
oranda yabancıya (dil engeli) 
bağlıyor. Kucsera, özel finans-
man programları ve yardım ge-
rekliliğine dikkat çekiyor.

Emeklilerin sayısında düşük 
oranda artış

Viyanalı emeklilerin oranında 
çok az bir artış görülmesi de dik-
kat çekiyor. Bunun bir nedeni 
olarak, emekli olan Viyanalıların 
yaşlılıklarını kırsalda geçirmek 
için şehirden uzaklaşmaları gös-
teriliyor.

İşgücü Piyasası Uzmanı Kucsera, 
kadınların emeklilik yaşı arttık-
ça işgücüne katılım oranının 
2024’ten itibaren otomatik ola-
rak artacağına inanıyor.

Viyana’nın işsizlik durumu-
nun diğer Avrupa ülkeleriy-
le karşılaştırılmasını sağlayan 
Eurostat verilerine göre, Viyana 
daha çok “alt orta sahada” yer 
alıyor. Veriler, istihdam ora-
nının Zürih, Hamburg, Berlin 
ve Stockholm’de daha yüksek, 
İstanbul ve Sicilya’da daha dü-
şük olduğunu gösteriyor

Kurz’un patronu, Trump için Facebook’tan ayrılıyor

Viyanalıların yarısı çalışmıyor! 
Peki nasıl geçiniyorlar?PEKİN- Türkiye Kayak 

Federasyonu Kayakla 
Atlama Milli Sporcusu 

Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Kış 
Olimpiyat Oyunları’nda finale 
kalarak heyecan yarattı.

TRT Spor Yıldız’a konuşan Uçan 
Türk’ün kayağının mavi olma-
sı ise ve başarılı sporcunun, ka-
yak takımları üzerine bastırdı-
ğı “Doğu Türkistan” bayrağı ile 
Çin’in Uygur halkına yönelik iş-
kence ve katliamlarını protesto 

etmesi dikkat çekti. İpcioğlu’nun, 
kayağı üzerindeki ay yıldızı mavi 
zeminle birleştirerek Türklüğün 
adının bile yasak olduğu Çin’de 
Doğu Türkistan bayrağını tüm 
dünyaya göstermesi takdir top-
ladı.

Milli sporcu İplikcioğlu’nun bu 
röportaj videosu, Twitter’da çok 
sayıda tepki aldı. Bir kullanıcı bu 
videonun üzerine şu yorumda 
bulundu: “Sevgili kardeşim Fatih 
Arda İpcioğlu, Doğu Türkistan 

halkına olan bağlılığınız için te-
şekkür ederim. Biz #Uygurlar ce-
saretinizi gerçekten takdir ediyo-
ruz. Katil Çin rejiminin önünde 
Uygurlarla dayanışmanızı gös-
terdiniz.“

İşkence ve kötü 
muamele

Çin’in insan hakları konusunda-
ki sicili nedeniyle bir dizi ülke 
diplomatik boykot ilan etti. ABD, 
boykotun Çin’in Sincan eyaletin-

deki Müslüman nüfusuna karşı 
„insan hakları ihlalleri ve vah-
şeti“ nedeniyle ilan edildiğini 
söyledi. Ayrıca insan hakları ak-
tivistleri tarafından dünya çapın-
da Pekin Olimpiyatları’na karşı 
protestolar düzenlendi.

Pekin hükümeti, kuzeybatıda-
ki Sincan eyaletindeki Uygur 
Müslüman nüfusuna karşı za-
limce davranmakla suçlanıyor. 
İnsan hakları örgütleri, son bir-
kaç yılda devletin „yeniden eği-
tim kampları“ adını verdiği bir ağ 
ile, bir milyondan fazla Uygur’un 
gözaltına alındığına ve yüz bin-
lercesinin hapis cezasına çarptı-
rıldığına inanıyor.

Sporculuk geçmişi 
başarılarla dolu

2018 Kış Olimpiyatları’na da 
katı lan İpcioğlu,  ülkesini 
Olimpiyatlar’da temsil eden ilk 
kayakla atlamacı oldu. Türk spor-
cu Güney Kore’deki organizasyo-
nun açılış töreninde Türk bayra-
ğını taşıyan isimdi. 24 yaşındaki 
sporcu, Oberstdorf ’ta Kayakla 
Atlama Dört Tepe Turnuvası’nda 
Dünya Kupası puanları alan ilk 
Türk oldu.

“Uçan Türk” İpcioğlu’ndan Pekin Olimpiyatları’na 
“Doğu Türkistan” protestosu

Türkiye’nin kayakla atlama alanında en başarılı milli sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, Pekin 
Olimpiyatları’nda "Doğu Türkistan Bayrağı” taşıyan bir kayakla yarıştı.

Araştırmada öne çıkan 20 
dakika detayı... | 4 SORU 4 
YANIT

Omicron varyantının, orijinal 
virüse ve Delta varyantına kı-
yasla 70 kat daha hızlı yayıldığı 
biliniyor. Peki yeni varyantla 
birlikte virüs havada nasıl ha-
reket ediyor? İngiltere’de yapı-
lan çalışmada bu soruya yanıt 
arandı ve virüsün, havaya uç-
tuktan sonraki 20 dakika içinde 
insanlara bulaşma yeteneğinin 
yüzde 90’ını kaybettiği ortaya 
çıktı. Bu durum diğer varyant-

larda görülen bir şey mi? Salgı-
nın seyri açısından araştırmayı 
nasıl yorumlamak gerekiyor?

Omicron varyantına yakala-
nanlar, hastalığı çoğunlukla 
diğer varyantlardan daha kolay 
atlatsa da sayının çoğalması 
sağlık birimlerinin üzerinde-
ki baskıyı artırmış durumda. 
Özellikle aşısız ve yüksek riskli 
kişiler için endişe devam edi-
yor.

Omicron şu anda ABD’deki va-
kaların yaklaşık yüzde üçünü 

oluşturuyor ve ülkemiz başta 
olmak üzere diğer ülkelerde de 
Omicron kaynaklı vakalarda 
hızla artış yaşanıyor.

Şu ana kadar Omicron’la ilgili 
elde edilen ilk veriler, varyan-
tın aşılara karşı dirençli ola-
bileceğini ve Delta varyantın-
dan daha bulaşıcı olduğunu 
gösteriyor. Hatta Dünya Sağlık 
Örgütü Başkanı Tedros Adha-
nom Ghebreyesus „Omicron’un 
daha önce herhangi bir var-
yantta görülmeyen bir hızla 
yayıldığı“ uyarısında bulundu.

Yeni Varyant, bu denli hızlı 
bulaşınca bilim insanlarının 

konuyla ilgili çalışmaları da 
artmış durumda. En son İngi-
liz bilim insanları ise virüsün 
Omicron ile birlikte solunan 
havada nasıl hayatta kaldığını 
simüle etti.

Omicron nasıl bulaşıyor?

© Bild: Twitter

© Bild: TRT Spor Yıldız
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VİYANA. Yazar Hüseyin A. 
Şimşek’in beşinci roma-
nı, FAM Yayınevi tarafın-

dan “Askıda Hayatlar” adıyla 
yayımlandı. Romanın ana ka-
rakteri, Türkiye’den Viyana’ya 
kaçmak zorunda kalan foto mu-
habiri Mert’tir. Fotoğraf sanat-
çısı Emine Başa tarafından ka-
leme alınmış arka kapak yazısı, 
Şimşek’in bu yeni romanını şu 
cümleler ile aslında çok iyi an-
latıyor:

„Çok ani ve üzücü gelişme-
ler nedeniyle yurt dışına kaçar. 
Hesabında kesinlikle böyle bir 
şey yoktur. Genç adam, iltica 
başvurusu kabul edilene kadar 
ciddi duygusal ve zihinsel kırıl-
malar yaşar. Tüm sevdiklerini ve 
alışkanlıklarını İstanbul’da bıra-
karak, yabancı bir ülkede, dilini 
bilmediği yeni bir toplumda ya-
şamak zorundadır.

Yazar, Mert’in kalbinde, beynin-

de ve dış dünyayla olan ilişkile-
rinde gezinir sürekli. Genç ada-
mın deneyimlerini yoğun bir 
duygu ve düşünce aktarımıyla 
anlatır. Mert’in iç konuşmaları, 
duygusal iniş çıkışları, entelek-
tüel çelişkileri, içe kapanması… 
Hepsini özenle ve ilmek ilmek 
örülmüş bir anlatımla okuyoruz. 
Dilsiz olmanın, hatta adeta ya-
şamayı bırakmanın, hayatı askı-
ya almanın ne demek olduğunu 
hisseder, yaşarız. Çoğu sayfada 
boğazımız düğümlenir ve göz-
lerimiz dolar. Dilini bilmedikle-
ri ülkelere göç etmek zorunda 
bırakılan insanların travması-
nı, çok derinden ve çok iyi anla-
rız. Dolayısıyla bu romanın, göç-
menlere karşı önyargıları kıran 
bir yanı da var.

Çok ani gelişen gelişmelerin 
yurt dışına savurduğu Mert, ya-
bancısı oladuğu bir ülke ve top-
lumdaki yalnızlığını nasıl ye-
necektir? Adım adım, ancak bir 

kadına ve yeni bir aşka tutuna-
rak bu zor dönemi aşabileceği-
ni düşünme eğilimi içinde girer. 
Roman, bir yabancının aşkı ara-
yışının da hikâyesi aynı zaman-
da. Topraklarından sürülen bi-
rinin bu denli derin hüznünü 
de ancak bir aşk hafifletebilirdi! 
Mert’i bu eğilim içine sürükle-
yen bir tesadüf ediştir; bir sabah, 
Alte Donau (Eski Tuna) kıyısın-
da bir kadınla muhattap oluşu-
dur. Onları birbirine fark ettiren 
ise bir köpektir. Küçük, inatçı ve 
tatlı bir köpek! Mert o karşılaş-
madan sonra, kadına kendice 
bir isim verir: “Kızıl Saçlı, Çifte 
Köpekli Kadın!”

Romanın ana temalarından bi-
ri Tuna’dır. Mert sık sık Tuna kı-
yılarına gider. Bazen yürür, ba-
zen bisiklet sürer. Tuna’nın, 
Karadeniz’e döküldüğünü o da 
biliyordur. Karadeniz’e dökü-
len bu nehrin sularını, hayalen 
İstanbul Boğazı’na da ulaştırır. 

Böylece, Viyana ile İstanbul ara-
sında, Tuna’yla hayali bir köprü 
inşa eder. Bu kadim nehrin sula-
rına -İstanbul Boğazı’na ve dola-
yısıyla İstanbul’a ulaştırılsın is-
tediği- yürek burkan sözcükler, 
cümleler fısıldar.

Bu roman aynı zamanda Viyana 
için bir gezi rehberi. Bulvarlar, 
caddeler, ara sokaklar, mey-
danlar, pazar yerleri, tarihi ya-
pılar, restoran ve cafe barlar, 
metro istasyonları… Bugüne ka-
dar gidip, gezip, görmemişseniz, 
Viyana’nın nasıl da canlı, yaşa-
yan bir şehir olduğunu anlar-
sınız. Yazar, her şeyi büyük bir 
gözlem gücüyle aktarıyor.

Yoğun göç hareketlerinin ya-
şandığı bir dönemde yaşıyoruz. 
Böyle zor bir zamanda, sığınma-
cı Mert’in hikâyesini akıcı bir dil 
ve müthiş bir kurguyla aktaran 
yazar, birbirimizi anlamanın bir 
yolunu sunuyor.“

Sığınmacılığın ilk adımı: 
Hayatı askıya almak

Viyana'da yaşayan ve birçok romana imza atan yazar Hüseyin A. Şimşek’den yeni bir eser. 
Şimşek'in ilk kitap olarak 13’üncü, roman olarak ise 5’inci eseri olan ‘Askıda Hayatlar’, FAM 

Yayınları tarafından yayımlandı. Romanın içeriğini oluşturan olaylar örgüsü, ağırlıkla 
sığınmacılarla ilgili ve Viyana’da geçiyor.

MOSKOVA- Krone Gazetesi’nin 
Yurtdışı Haberler Müdürü Kurt 
Seinitz, „Küçük masa mı yoksa 
büyük masa mı?“ başlıklı köşe 
yazısında, Almanya Başbakanı 
Olaf Scholz ve Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin’in bugün ve 
yarın gerçekleştireceği görüşme 
öncesinde dikkat çeken bilgiler 
verdi! Özellikle niye Putin’in 
bazı misafirlerini büyük bazı-
larını ise küçük masada kabul 
ettiği sorusunun teknik cevabını 
herkes merak ediyordu.

Krone Gazetesi’nde Seinitz’ın 
kaleminden çıkan analizi şöyle:

“Küçük masa mı yoksa büyük 
masa mı? Bugün Alman Şan-
sölyesi Scholz Moskova’da. 
Fransa’nın Macron’u gibi 
Putin’in XXXLarge masasına 
mı oturması gerekiyor, yoksa 

Kazakistan’ın Tokayev’i gibi sa-
mimi çay masasına oturmasına 
izin var mı?
Garip bir şekilde, Kremlin’deki 
oturma düzeninin siyasetle hiç-
bir ilgisi yok, ancak konuğun 
Moskova’da Putin ile görüşme-
den önce korona için test edilme 
isteği ile ilgisi var. Fransızlar 

reddetti: „Cumhurbaşkanımızın 
DNA’sını Ruslara vermeyece-
ğiz!“
Alman şansölyesinin çok daha 
ciddi bir sorunu var: Angela 
Merkel’in otoritesinden yoksun 
ve bunu zaten kanıtladı.
Almanya, Putin’in kaybolduğu 
köşeden bir çıkış yolu bulması 

için bir köprü kurma fırsatına 
sahip olacaktı. Berlin ışık koalis-
yonu (SPD, FDP, Grünen), 80 yıl 
öncesinin savaş alanlarında Al-
man silahlarının kullanılmasını 
istemedikleri için Ukrayna’ya 
silah teslim etmeyi reddediyor. 
Almanya bu nedenle Batı’da ağır 
bir şekilde azarlanıyor.

Putin’in tehditleriyle- (NATO 
„artırdı“)- zaten kendisine ver-
diği siyasi zarar göz önüne alın-
dığında, Almanya ile özellikle 
yakın ekonomik ilişkileri tehli-
keye atmamak onun için önemli 
olmalı.
Putin artık bir „başarı“ göster-
meden „manevraları“ durdu-
ramaz. Avrupalılar Kremlin’de 
sadece figüran. Putin’in odak 
noktasında Biden var. Zayıf ama 
Putin’in düşündüğünden daha 
inatçı.”

„Küçük masa mı yoksa büyük masa mı?“
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi görüşmelerdeki masa seçimleri gündem oldu.
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Linz’de yaşayan Anita ve 
We r n e r  N e u b a u e r  ç i f t i 
Türkiye’den aldıkları iyileşme 
belgesini Avusturya makamla-
rına kabul ettirme mücadelesi 
veriyor.

LİNZ- Yukarı Avusturya’da 
Linz şehrinde yaşayan Anita ve 
Werner Neubauer çifti, Türkiye 
seyahatleri sırasında koro-
na geçirdi ve iyileştikten sonra 
Avusturya’ya dönüş yaptı. Ancak 
1 Şubat gecesi, iki doz aşı saye-
sinde daha önce yeşil olan koro-
na pasaportları kırmızıya döndü.

B u  d u r u m u  s o r u ş t u r a n 
Neubauer çiftine, Türkiye tatille-
rinde geçirdikleri Covid-19 has-
talığı ve oradan edindikleri iyi-
leşme belgesinin Avusturya’da 
resmen tanınmadığı açıklan-

dı. Çift, bu ayrımcılığa karşı om-
budsmana başvurdu.

Neubauer çifti Ombudsman’a 
yazdıkları dilekçede, „Belirtilen 
iki merci- Linz Sağlık Departmanı 
ve Sağlık Bakanlığı- bu konuda, 
özellikle yasallık ve amaca uy-
gunluk açısından yönetim il-
kelerine aykırı hareket ettiğin-
den, Ombudsman Kurulu’ndan 
Avusturya Cumhuriyeti vatan-
daşı olarak haklarımızı elde et-
memize yardımcı olmasını rica 
ediyoruz“ ifadelerine yer verdi.

Güçlendirici aşılar yalnızca 
dört ay sonra önerilir

Krone’de yer alan habere gö-
re, Türkiye’de PCR laboratuvar 
testleri ile kanıtlanan iyileşme-
nin yerel Yeşil Pasaporta ocak 

ayında girilmemesi nedeniyle, 
Haziran 2021’den itibaren (on 
binlerce diğerinde olduğu gibi) 
tam aşıların süresi doldu, an-

cak takviye aşılar yalnızca iyileş-
meden dört ay sonra öneriliyor. 
Görünüşe göre tanınmamanın 
yasal bir dayanağı yok.

Türkiye’den Linz’e uzanan “iyileşme belgesi” karmaşası

© Bild: ZVG

Josef Bodner, 20 yıllık meslek 
hayatının ödülü olan “Şeref 
Madalyası”nı, "Bu artık 
gurur duyduğum Avusturya 
değil” sözleriyle Avusturya 
Cumhurbaşkanlığı’na iade etti. 
Sebebi ise korona önlemleri…

KİTZBÜHEL- Restoranda ye-
mek yiyen yaşlı bir adamın, aşı 
sertifikası olmadığı için yemeği 
bırakmak zorunda kalmasına 
şahit olan “Şeref Madalyası” sa-
hibi 20 yıllık polis Josef Bodner 
(68), bu duruma tepki gösterdi. 
“İlk kez Federal hükümetten de-
rinden utandım” diyen Bodner, 
bu olay sonrası cumhuriyetin 
yüksek bir mertebesi olan “Şe-
ref Madalyası”nı postayla Fede-
ral Başkana geri gönderdi.

Kitzbühel’de Bölge Polis Komu-
tanı olarak 20 yıl boyunca sadık 
ve saygılı bir şekilde ülkesine 
hizmet eden Bodner, Krone’ye 
yaptığı açıklamada, „Artık ye-
rimde kalamazdım. Federal hü-
kümetten derinden utandım ve 
bunu yaşlı adama ve genç arka-
daşına söyledim” dedi.

„Temel hak ve özgürlükler 
her zaman önemlidir“

Bu deneyimi eşiyle birlikte yol 
boyunca düşündüklerini dile 
getiren Bodner, „Eşimle şöy-
le düşündük” diyerek açıkla-
masını şu sözlerle sürdürdü: 
“Avusturya’da uzun bir yol kat 
ettik, ancak gelinen noktada 
gördük ki savaş sonrası kuşa-
ğından birinin aşı belgesi ol-
madığı için yemek yemesi red-
dedildi. Genç memurlarıma her 
zaman başarının anahtarının 
temiz eylem ve halkın güveni 
olduğunu anlattım. Korona, 

anavatanla on yıllardır süren bu 
özdeşleşmeyi şimdi derinden 
sarstı. Temel hak ve özgürlükler 
benim için her zaman önemliy-
di ve bunu ezip geçmenin bu 
kadar kolay olduğuna inanmak 
istemedim.“

Aşısızlar için sokağa çıkma ya-
sağının ise “yıkıcı” olduğunu 
belirten eski polis memuru, 
„Yüz binlerce sağlıklı insanın 
evlerini yalnızca istisnai du-
rumlarda terk etmesine izin ve-
rildi. Öyle ki bir testle sağlıklı 
olduklarını kanıtladıklarında 
bile tam hareket özgürlüğüne 

hak kazanamadılar” ifadeleri 
ile hükümetin korona politika-
sını eleştirdi.

“Ödülün artık benim için hiç-
bir değeri yok”

Josef Bodner, 2011 yılında, 
emekliliğinden iki yıl önce, o 
zamanki İçişleri Bakanı Johan-
na Mikl-Leitner’den Avusturya 
Cumhuriyeti’ne yaptığı hiz-
metlerden dolayı Altın Şeref 
Madalyası aldı. O günkü heye-
canını „Tanrım, sadece benim 
için marşı çalıyorlar, kendimi 
Olimpiyat şampiyonu gibi his-
settim“ sözleriyle anlatan Bod-
ner, bugün ise „Bu artık gurur 
duyduğum Avusturya değil. Bu, 
ödülün artık hiçbir değeri olma-
dığı anlamına geliyor” ifadeleri-
ni kullandı.

Kendisi iki doz aşılı olan Bod-
ner, bir zarf içine yerleştirdiği 
madalyasını, Kitzbühel’deki bir 
posta kutusuna „nostaljiyle, 
ama küskünlük ve nefret olma-
dan“ sözleriyle atarak Avustur-
ya Cumhurbaşkanlığı’na geri 
gönderdi.

Eski polis şefinden korona tepkisi: Şeref Madalyası’nı geri gönderdi

© Bild: Moser Andreas
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Avusturya genelinde bugün 
itibariyle ilkokul öğrencileri 
için maske zorunluluğu kal-
dırıldı. Bir hafta sonra tüm öğ-
renciler için bir rahatlama ge-
lecek.

VİYANA- Avusturya Eğitim 
Bakanı Martin Polaschek 
(ÖVP), ilkokullarda sıra-

larda oturulduğu esnada maske 
takma zorunluluğunun 14 Şubat 
itibariyle kaldırıldığını açıkladı. 
Ancak okul binasında ve öğret-
menler için maske zorunluluğu 
hala geçerli. 7 Şubat itibariyle de 
beden eğitimi derslerinde mas-
ke takma zorunluluğu da kaldı-
rılmıştı.

Avusturya’da okullarda korona 

önlemlerinin daha da gevşetil-
mesi 21 Şubat’ta gerçekleşecek. 
21 Şubat’tan itibaren tüm öğren-
ciler maske takmak zorunda kal-
mayacak ve kayak kursları gibi 
okul etkinlikleri tekrar mümkün 
olacak.

Testlere devam

Öte yandan tüm öğrenciler aşı-
lama durumuna bakılmaksızın 
haftada üç kez, en az iki kez PCR 
testi ile test yapmaya devam ede-
cek. Sınıfta tek bir korona vaka-
sı tespit edildiğinde, yüz yüze 
öğretime (etkilenen öğrenci ol-
madan) devam edilirken, bu sı-
nıfta üç gün içinde başka bir 
korona vakası olursa uzaktan 
eğitime geçilecek.

Avusturya’da çarşamba günü dü-
zenlenecek olan zirve öncesi, 
Viyana Belediye Başkanı Michael 
Ludwig katı duruşunu yine belli et-
ti.

VİYANA- Avusturya’da çarşamba 
günü düzenlenecek olan zirve-
de, hükümet ve eyalet yetkilile-

ri korona tedbirlerinin olası daha fazla 
gevşemesi konusunda tavsiyelerde bu-
lunacak, ancak açılışlara karşı katı tav-
rını sürdüren Viyana Belediye Başkanı 
Michael Ludwig, „Viyana yolunu“ ko-
rumak istiyor.
Zirve sonrası, Ludwig’in aksine hükü-
metin daha fazla gevşeme yoluna git-
mesi bekleniyor. Olası beklenen açılım 
adımlarına göre, önümüzdeki cumar-
tesi gününden itibaren 3G’nin gastro-
nomi alanında da geçerli olması bek-
leniyor.

Viyana aykırı gidecek

Ancak, geçmişte açılışlar konusunda 
her zaman daha çetin bir seyir izleyen 
Ludwig bu kez yeniden frene basıyor. 
Viyana Belediye Başkanı’nın bir sözcü-
sü, „Nüfusun güvenliği ve sağlığı için 
Viyana yolunu izlemeye devam ede-
ceğiz“ sözleriyle Ludwig’in çizgisinde 
„temelde hiçbir şeyin değişmediğini“ 
açıkça belirtiyor. 

Ludwig, önlemler Ludwig, önlemler 
konusunda katı konusunda katı 
tavrını sürdürüyortavrını sürdürüyor

Öğrenciler için maske 
zorunluluğu 21 Şubat’ta 

sona eriyor

© Bild:  APA

© Bild: dpa/Matthias Balk

VİYANA- İran’da İslam dev-
riminin yıldönümünde, 
Cumhurbaşkanı Ebrahim 

Raisi’nin sert konuşması eşliğin-
de ABD’ye yönelik protestolar sü-
rerken, Viyana’daki diplomatları 
nükleer anlaşmanın (JCPOA) ye-
niden başlatılması için müzake-
reler yapıyordu.

Viyana’da müzakereler sürerken, 
Tahran’da ABD bayrakları yakıl-
dı, çok sayıda insan „Amerika’ya 
ölüm“ sloganları atarak Tahran’da 
yürüdü. Cumhurbaşkanı Ebrahim 
Raisi kalabalığa seslenerek, 
„Ülkemizin doğusuna, batısına, 
kuzeyine ve güneyine umutla-
rımızı bağladık ve hiçbir zaman 
Viyana ve New York’a umut bağ-
lamadık. Ülkemizin geleceği pem-
be!“ dedi. Ancak aynı zamanda, 
Viyana’daki müzakerelerde farklı 
tonlar duyulabiliyordu.

“Çözüm yakın 
görünüyor”

Bir Rus müzakereciye göre, ABD 
hükümeti şimdiden bir çözüm gö-
rüyor, anlaşma taslağı zaten mev-
cut, İran bile bir anlaşmanın, mü-
zakerelerin başarısız olmasından 
daha olası olduğuna ikna oldu. 
Bunun bir işareti, dört Amerikan 
vatandaşının İran esaretinden 
serbest bırakılmasıyla ilgili gö-
rüşmelerdir- ancak bunlar dolay-
lı olarak gerçekleştirilir. ABD ve 
İranlı müzakereciler ise doğru-
dan birbirleriyle konuşmayı red-
dediyor.

Derin güvensizlik

Kurier’in geniş çaplı verdiği ha-
bere göre, ABD’nin 2018’de es-
ki Başkan Donald Trump yöne-
timindeki nükleer anlaşmadan 
çekilmesinden sonra güvensizlik 
ve çatlaklar çok derin. Eski ve yeni 
yaptırımlar devreye girdi. Trump, 
İran’la iş yapmaya devam edecek 
diğer ülkeleri de cezalarla tehdit 
etti.

Şimdi Başkan Joe Biden altın-
da, İslam Cumhuriyeti, ABD, Çin, 
Almanya, Fransa, Büyük Britanya 
ve AB arasında yıllarca süren mü-
cadelenin ardından altı yıldan 
fazla bir süre önce ortaya çıkan 
nükleer anlaşma yeniden can-
landırılacak. Hem ABD hem de 
Tahran, şu anda yapılan sekizin-
ci tur müzakerelerin belirleyici ol-
duğunu vurguluyor.

Son engeller 100 
milyardan fazla

Kasım ayının sonundan beri mü-
zakerecilerin bir şeyler elde etmek 
için mücadele ettiği görüşmelerin 
ana içeriği ise şöyle: İran, nükle-
er programını ciddi şekilde kısıt-
lamayı ve uluslararası müfettiş-
ler tarafından kontrol edilmeyi 
taahhüt etti – bunun karşılığında 
Tahran’a karşı bir dizi ekonomik 
yaptırım kaldırılacak. Tahran için 
belirleyici olan ilk sonuç; İran’ın 
dış hesaplarda dondurulan pet-
rol fonları serbest bırakılacaktı. 
Uzmanlar, toplamları 100 milyar 

dolardan fazla tahmin ediyor.

İran’ın müstakbel bir ABD başka-
nının anlaşmayı basitçe feshede-
meyeceğine dair garanti talebi ha-
la sorunlu olabilir. Aynı zamanda, 
İslam Cumhuriyeti uranyum zen-
ginleştirme alanında büyük iler-
lemeler kaydetti. Soru, bu geliş-
melerle ne yapılacağıdır. Olası bir 
çözüm, İran’ın zenginleştirmeyi 
mevcut seviyelerde dondurması 
ve bazı ABD yaptırımlarının kal-
dırılmasıyla ödüllendirilmesi ola-
bilir.

ABD aleyhindeki tüm kışkırtı-
cı konuşmalara rağmen, bu İran 
için bir lütuf olurdu: Ebrahim 
Raisi ekonomik büyüme sözünü 
tutmalı. Geçen yıl haziran ayında 
seçilmesinden bu yana yıllık enf-
lasyon yüzde 44 oldu. İranlıların 
yaşam standardı son yıllarda bü-
yük ölçüde kötüleşti ve protes-
tolar patlak vermeye devam edi-
yor. Ancak müzakereciler fiilen 
bir anlaşmaya varırsa bu bölgede 
barış anlamına gelmez. Sadece 
çarşamba günü İran hükümeti 

hem Körfez Devletlerini hem de 
İsrail’i vurabilecek yeni bir fü-
ze sundu. Genelkurmay Başkanı 
Mohammad Bagheri, „Daha da 
fazla ve daha iyi füzeler inşa ede-
ceğiz“ dedi.

İsrail uyarıyor

Özellikle uluslararası sahnede 
nükleer anlaşmaya karşı kam-
panya yürüten İsrail için bariz bir 
tehdit. İsrail Başbakanı Naftali 
Bennett geçen hafta yaptığı açık-
lamada, „Bu anlaşmanın istikrarı 
artıracağını düşünen herkes yanı-
lıyor. Zenginleşmeyi geçici olarak 
geciktirecek, ancak bölgedeki he-
pimiz bunun için ağır ve orantısız 
bir bedel ödeyeceğiz“ dedi.

Ancak başarısızlığın çok daha 
ölümcül sonuçları olacaktı: Suudi 
Arabistan, İran’ın nükleer silahla-
rı olması durumunda nükleer si-
lahları kendisinin alacağını zaten 
açıklamıştı. Zaten istikrarsız böl-
gede bir „nükleer domino etkisi“ 
korkusu, başarısızlık durumunda 
haklı olarak artacaktır.

Viyana’da İran’la ABD arasında 
nükleer anlaşma ufukta

Bu hafta Viyana'da, İran ve ABD arasında petrol ve nükleer anlaşma alanında bir atılım bekleniyor.
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VARŞOVA. ABD ve Rusya 
arasında Ukrayna krizi 
devam ediyor. Savaş ih-

timalleri tartışılırken, ABD’nin 
NATO’daki müttefiklerinden 
Polonya’dan yeni bir hamle gel-
di. Polonya Parlamentosunun Alt 
Meclisi (Sejm) Başkan Yardımcısı 
Malgorzata Gosiewska, Kırım 
Tatarlarının lideri olarak gösteri-
len Ukrayna Milletvekili Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu’nun Nobel 
Barış Ödülleri’ne aday olarak 
gösterdi.

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 
ve Gazeteci Gulsum Khalilova
BÖLGEYE 3 BİN ASKER

ABD bu hafta içerisinde Rusya 
ile olan Ukrayna krizi nedeniy-
le Pentagon Sözcüsü John Kirby, 
Romanya’ya 1000, Almanya ve 
Polonya’ya da 2 bin olmak üzere 
toplam 3 bin asker gönderecekle-
rini belirtmişti.

13 Kasım 1943 yılın-
da Bozköy’de doğan 
Mustafa Kırımoğlu 

kimdir?

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, 
13 Kasım 1943’de Kırım’ın Sudak 

şehrinde dünyaya gelmiştir. 
1998’den beri Ukrayna Yüksek 
Şurası üyesidir ve kurulduğu ta-
rih olan 1991’den 2013’e kadar 
Kırım Tatar Millî Meclisi’nde baş-
kanlık yapmıştır.

12 Ekim 1986 tarihinde ABD 
Başkanı Ronald Reagan ile 
Sovyet lideri Mihail Gorbaçov 
arasında gerçekleşen Reykjavik 
Zirvesi’nde Andrey Saharov, 
Sovyet  tümgeneral i  Pyotr 
Grigorenko ve Kırım Tatarlarının 
önderi Mustafa Cemilev’in hürri-
yetlerine kavuşması karara bağ-
landı. 1989 yılında gizlice Kırım’a 
döndü. 1991 yılında ise Gorbaçov 
Kırım Tatarlarının vatanlarına 
dönmesine izin verdi. Bundan 
sonra soyadı alarak faaliyete gi-
rişti.

Kırım Tatarlarının yürütme or-
ganı olan Kırım Tatar Millî 
Meclisi’nin kararı ile kendisine 
„Kırımoğlu“ soyadı verildi.

Ekim 1998’de Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği, 
Kırımoğlu’na Nansen Mülteci 
Ödülünü verdi.

15 Nisan 2014 tarihinde ise 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
tarafından Cumhuriyet Nişanı 
verilmişti.

Üç çocuk babası olan Kırımoğlu 
Bahçesaray ve Kiev’de yaşamak-
tadır.

Babası Abdülcemil ve anne-
si Mahfure, Stalin dönemin-
de Sudak’ın Ayserez köyünden 
“Kulak”, yani zengin aile ço-
cukları oldukları gerekçesiy-
le Urallar’a sürüldü. II.Dünya 
Savaşı esnasında gizlice Kırım’a 
dönen aile Kırım’ın çöl bölgesin-
deki (Kırım’ın kuzeyde kalan ova-
lık bölüme verilen ad) Bozköy’e 
yerleşti. Ağabeyleri Hanefi 
ve Hasan, ablaları Şevkiye ve 
Vasfiye ile birlikte henüz al-
tı aylık bir bebekken 18 Mayıs 
1944’de, bütün Kırım Tatarları 
gibi Kırım’dan sürgün edildi. 
Yanlarında anneleri vardı.

Babası sürgünden iki gün önce 
diğer Kırım Tatar erkekleri gibi 
muhtemel bir direnişe karşı tu-
tuklanarak tecrit edilmişti. Aile 
Özbekistan’ın Andican bölgesi-
ne sürgün edildi. Çocukluğu bu-
rada bir köyde geçen Kırımoğlu, 
1955 yılında Taşkent yakınların-

da bir kasabaya yerleştiler. 1959 
yılında Rus dilinde orta öğreti-
mini tamamladı ve Taşkent üni-
versitesi Arap Dili ve Edebiyatı 
Bölümüne girmek için müraca-
at etti. Ancak “Kırım Tatarlarını, 
yani Sovyetlere sadık olmayan 
bir milletin mensuplarını bu fa-
külteye almıyoruz” diyerek red-
dedilmesi üzerine bir fabrikaya 
işçi olarak girdi.

1961 yılında arkadaşlarıyla bir-
likte “Kırım Tatar Millî Gençlik 
Teşkilatı”nı kurdular. Bir kaç 
hafta sonra teşkilatın liderle-
ri tutuklandı, Kırımoğlu işten 
çıkarıldı. 1962 yılında Taşkent 
Ziraat Mekanizasyon ve Sulama 
Enstitüsü’ne yazıldı. Ama üç 
yıl sonra KGB’nin isteği üzeri-
ne “Milliyetçi, Komünist Parti 
ve Sovyet Devleti aleyhine pro-
paganda yapmak ve yazdığı, 
Kırım’da XIII-XVII. Yüzyıllarda 
Türk Medeniyeti adlı makalesini 
enstitü talebeleri arasında dağıt-
makla” suçlanarak okuldan atıl-
dı. Enstitüden atıldıktan sonra 
askere çağırıldı. “Benim milleti-
mi yok sayan, tanımayan bir dev-
lete askerlik yapmam” diyerek 
Kızıl Ordu’da askerlik yapmayı 
reddedince tutuklandı ve 1,5 yıl 
hapse mahkum edildi.

1968 yılında Sovyetler Birliği’nin 
Çekoslavakya’yı işgalini protesto 
eden Moskova’daki bir grup ay-
dın arasında o da vardı. Bunun 
üzerine Sovyet Devleti aleyhi-
ne faaliyette bulunmak, Kırım 
Tatarlarının vaziyeti ve onla-
rın hakları hakkında mektuplar 
ve makaleler yazarak Sovyetler 
Birliği’nin millî siyasetini leke-
lemekle suçlanarak 1969 yılın-
da yakalandı ve tutuklandı. Aynı 
suçlamalarla, Moskova’da yaşa-
yan yahudi şairi İlya Gabay ve 
II. Dünya Savaşı’nın ünlü gene-
rallerinden Piyotr Grigorenko da 
tutuklanarak Taşkent’e getiril-
di. Ancak Grigorenko’nun dava-
sı onlarınkinden ayrıldı ve akıl 
hastanesine kapatıldı. Böylelikle 

Nobel’e Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu aday gösterildi
bu Kızıl Ordu’nun ünlü generali, 
yalnızca Kırım Tatarlarının hak-
larını savunduğu için 5 yılını tı-
marhanede geçirdi. Kırımoğlu 
ve İlya Gabay 3’er yıl hapis ceza-
sına mahkum edildiler. Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu 1974 yılın-
da üçüncü defa tutuklandı ve 1 
yıl müddetle Sibirya’da ağır şartlı 
çalışma kampına sürgün edildi.

Cezasının bitimine üç gün kala 
kamp arkadaşlarına ve akrabala-
rına yazdığı mektuplarla Sovyet 
Devleti’ne karşı propaganda yap-
mak ve iftira etmek gibi suçla-
malar ile hakkında yeni bir da-
va açıldı. Bunun üzerine açlık 
grevine başladı. Açlık grevi 303 
gün sürdü. Açlık grevi boyun-
ca zorla ve darp altında beslen-
di. Ünlü fizikçi Andrey Saharov, 
General Piyotr Grigorenko gibi 
Sovyet aydınları ve insan hakla-
rı savunucuları onun serbest bı-
rakılmasını talep etmeleri ve bu 
maksatla Birleşmiş Milletler’e, 
Dünya Kamuoyu’na İslam 
Dünyası’na, İnsan Hakları kuru-
luşlarına yazdıkları müracaat-
lar, mektuplar ile Kırımoğlu’nun 
adı ve Kırım Tatarlarının mesele-
si Dünya Kamuoyuna, bu meyan-
da Türkiye Kamuoyuna duyurul-
du. O yıllarda Türkiye’de Mustafa 
Cemiloğlu olarak tanınan ve hal-
kı tarafında verdiği mücadele do-
layısıyla Kırımoğlu olarak anılan 
bu ünlü insan hakları savunucu-
sunun hapishanede öldüğüne 
dair haberler çıkınca, Türkiye’de 
pek çok yürüyüşler, toplantılar, 
protestolar ve açlık grevleri ya-
pılmıştı.

Sovyet Makamları onun yap-
tığı açlık grevine ve Dünya 
Kamuoyunun tepkisine aldırma-
dan onu Sibirya’daki Omsk şeh-
rinde yargıladılar ve 2,5 yıl ağır 
şartlı çalışma kampı cezasına 
mahkum ettiler. Muhakemesine 
ne akrabalarını ne de onu sa-
vunmak üzere Omsk şehrine ge-
len Andrey Saharov ve eşi Yelena 
Bonner’i almadılar. “Halka açık” 

yargılamada dinleyiciler sırası-
nı KGB ve İçişleri Bakanlığı men-
supları doldurmuştu. Kırımoğlu 
cezasını çekmek üzere Çin sı-
nırındaki Primoraki Çalışma 
Kampına gönderildi. Ceza müd-
detini tamamladıktan sonra 
Taşkent şehrine getirildi. Şehri 
terketmesi, Akşam 20.00 sabah 
06.00 saatleri arasında evden 
çıkması, halkla toplu bulunabi-
leceği yerlere (kahvehaneler, çay 
salonları, tiyatro, pazar yerle-
ri vb.) gitmesi yasaklandı ve her 
hafta karakola gitme mecburiye-
ti getirilerek açık nezaret altına 
alındı. Bir yıl sonra açık nezaret 
şartlarını ihlâl ettiği gerekçesiyle 
beşinci defa tutuklandı..

Taşkent’deki muhakemesine, 
Andrey Saharov’u, diğer arka-
daşlarını ve akrabalarını alma-
dılar. Kapalı yargılama sonucun-
da 4 yıl Yakutistan’daki Zıryanka 
Kasabasına sürgün edildi. 
Yakutistan’dan döndükten son-
ra, ailesiyle birlikte yerleşmek 
maksadıyla Kırım’a geldi. Üç gün 
sonra cebren Özbekistan’a götü-
rüldü. Yangiyul kasabasında ya-
şamaya başladı. 1983 yılı kasım 
ayında altıncı defa tutuklandı. 
Taşkent’deki yargılama sonucun-
da üç yıl ağır şartlı çalışma kam-
pına gönderildi. Artık geleneksel 
olan öncekilerle benzer suçla-

malarla, yani Sovyet Devleti’nin 
iç ve dış siyasetine iftira etmek, 
antisovyet olmak, Kızılordu’nun 
Afganistan’ı işgalini kınayan bir 
bildiriyi, Andrey Saharov ve bir 
kaç aydınla birlikte neşretmek-
le suçlandı. Ayrıca 1983 yılında 
Krasnodar bölgesinde vefat eden 
babasının naaşını yasak olması-
na rağmen Kırım’a gömmeye te-
şebbüs etmek; bu esnada polisle 
ve askerle çıkan çatışmalara ön-
derlik etmek gibi ek suçları vardı.

Magadan şehri yakınlarında-
ki kampta ceza müddetinin ta-
mamlanmasına az bir zaman 
kala Kırımoğlu aleyhine yeni 
bir dava açıldı. 1986 yılı sonun-
da Magadan’da yargılandı ve üç 
yıl hapse mahkum edildi. Ancak 
yargılandığı haberinin alınma-
sıyla, Türkiye’de ve ABD’inde 
serbest bırakılmasına yönelik 
başlatılan yoğun kampanyalar 
ve Rejkyavik şehrinde yapılan 
ilk Gorbaçov-Reagan zirvesinde, 
Reagan’ın ön şart olarak arala-
rında Kırımoğlu’nun da bulun-
duğu hapisteki 5 insan hakları 
savunucusunun serbest bırakıl-
masını talep etmesi sonucun-
da şartlı olarak serbest bırakıl-
dı. Siyasî faliyetlerde bulunduğu 
takdirde, 3 yıllık hapis cezasını 
tamamlamak üzere tutuklana-
caktı. Kırımoğlu hapisten çıkın-

ca, Kırım Tatar Millî Hareketi’nin 
Teşebbüs grupları mensuplarıy-
la görüşerek milli faaliyetlerini 
sürdürdü. Arkadaşlarıyla birlik-
te, 1987 yılında Kızıl Meydan’da 
Sovyet tarihinde benzeri hiç gö-
rülmemiş Kırım Tatar gösterileri-
ni organize etti.

Bu gösteriler, gerek Sovyetler 
Birliği’nde gerekse Hür Dünya’da 
büyük yankı yarattı ve dikkat-
leri Kırım Tatar meselesine çe-
virdi. Kırım Türklerine Kırım’ın 
yolunu açtı. Kırımoğlu 1989 yı-
lı Mayıs ayında Taşkent’te top-
lanan Kırım Tatar Millî Hareketi 
Teşebbüs Grupları Genel toplan-
tısında kurulan Kırım Tatar Milli 
Hareketi Teşkilatı başkanlığına 
seçildi. Bu Teşkilatın öncülüğün-
de 1991 yılında, SSCB’nin Kırım 
Tatarlarının yaşadığı her yerin-
de yaptıkları seçimler sonucun-
da II.Kırım Tatar Millî Kurultayı 
26 Haziran 1991’de Akmescit’de 
toplandı. Bu Kurultay’ın seçti-
ği ve Kırım Türklerini temsile 
yetkili en üst organ olan Kırım 
Tatar Milli Meclisi Başkanlığına 
seçildi. Haziran 1996’da topla-
nan III. Millî Kurultay’da seçi-
len Meclis’in başkanlığına yeni-
den seçilen Mustafa Abdülcemil 
Kırımoğlu, evli ve üç çocuk baba-
sıdır. Bahçesaray’da yaşamakta-
dır.

ABD ve Rusya arasında Ukrayna üzerinden savaş ihtimali tartışılmaya devam ederken, Kırım Tatarlarının lideri olarak gösterilen Ukrayna Milletvekili Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu, Polonya tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. ABD, Polonya'ya Ukrayna krizi dolayısıyla asker gönderme kararı almıştı.
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Avusturya Eğitim, Sanat ve 
Kültür Bakanlığı tarafın-
dan, ilkokulların 2, 3 ve 

4. sınıflarında okutulması tav-
siye edilen resimli büyük söz-
lük, 2022/23 eğitim dönemi için 
de ikinci dili Almanca ve anadi-
li Türkçe olan çocukların iki dil-
de de yetkinliklerinin artırılması 
amacıyla okullarda okutuluyor ve-
ya özel siparişler ile evlerde aile içi 
eğitimlerde kullanılıyor. Uyuma 
teşvik eden bir kitap projesi olarak 
bu sözlük, 2010 yılından bu yana 
Türkiye göçmeni çocuklarımızı 
eğlenceli bir atmosferde Almanca 
diline yakınlaştırıyor. Eğlenceli ve 
rengarenk çizimlerle vücudumuz, 
ailemiz, renkler, giyim, yiyecekler 
vs. gibi alt başlıklarla günlük ha-

yatta ihtiyacımız olan kelimeleri 
sunan bu sözlükten hem çocuklar 
faydalanabilir hem de Almancayı 
yeni öğrenmekte olan yetişkinler. 
Bu motive edici sözlüğün yeni bas-
kısında Avusturya Almancasına 
özgü daha fazla kelime bulmak 
da mümkün. 46 sayfalık bu resim-
li büyük sözlük okullardan, öğret-
menlerden ve kitapçılardan sipa-
riş edilebilir.
Neue Welt Verlag yayınevi ve Yeni 
Vatan Gazetesi İmtiyaz Sahibi 
Birol Kılıç resimli büyük sözlük 
hakkında şunları ifade etti: “Bu 
resimli kitap ile çocuklarımız ikin-
ci okul yılından itibaren günlük 
hayatlarına egemen olan bu iki 
dili, sadece okullarda değil, evde 
de aileleriyle birlikte oyun atmos-

feri içinde öğrenme ve geliştirme 
fırsatı bulacaklar. Sözlüğümüzün 
ilk baskısının ardından, her sayı-
sında geliştirilmiş ve iyileştirilmiş 
haliyle yedinci baskısını sizlere 
sunmaktan ve özellikle Avusturya 
Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği 
bir sözlük ile uyum sürecine katkı-
da bulunabilmekten mutluluk du-
yuyoruz. Türkiye göçmenleri için 
Avusturya Almancası hava, su, 
ekmek gibi gereklidir. Ancak bu 
şekilde duygularımızı ifade edebi-
lir ve gerektiği yerde demokratik 
itiraz hakkımızı dile getirebiliriz. 
Dili bilmek, aynı zamanda vatan-
daşlık görevlerini anlayabilmek ve 
bu ülkede yaşayan diğer insanla-
rı anlamak için gereklidir. Bunun 
yanında güzel Türkçe dilimizi te-

melden daha iyi öğreneceğiz. Tüm 
sözlüğümüzde var olan kelimeleri 
iki dil halleri ile ezbere öğrenenle-
re de ödüllerimiz olacak. Bu söz-
lük içinden seçtiğimiz elli keli-
meyi bir jüri karşısında bilenlere 
500 ile 1000 avro arasında mad-
di ve tatil çekleri şeklinde ödül-
lerimiz olacak. Bu yarışmaya yer-
li Avusturya asıllı çocuklarımız da 
katılabilir. Önümüzdeki dönemde 
yarışmamızı bir kampanya ile du-
yuracağız.”

"Das große Bildwörterbuch 
Österreichisches Deutsch-

Türkisch", 
 46 Sayfa, 16 Euro

ISBN 3-783707-405170, 
Neue Welt Verlag 

Yeni Vatan'dan 2022´de resimli 
büyük sözlük hizmeti: 
8. Baskı

Neue Welt Verlag yayınevinin geliştirdiği eser, Avusturya'da yine bir ilki gerçekleştiriyor. 
Büyük resimli Avusturya Almancası-Türkçe sözlüğün yeni ve geliştirilmiş yedinci baskısı 10 
bin baskı ile 2022 ay başında piyasaya sürüldü. Avusturya Eğitim Bakanlığı'nın onay verip 

tavsiye ettiği kitaplar listesine 2010 yılından bu yana giren resimli sözlük için siparişler gel-
meye başladı. Kitap hem okullardan hem de tüm kitapçılardan sipariş edilebilir. Sözlük 2010 

yılından bu yana 110.000 adet satılmış durumda.

Das große

Österreichisches Deutsch–Türkisch
Das große

Österreichisches Deutsch Türkisch

Das große

Österreichisches Deutsch–Türkisch
Das große

Österreichisches Deutsch–Türkisch

8.
Au�age

Baskı
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diş fırçası

das Gebäck
ekmek

Empfohlen und als geeignet erklärt vom 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Das Unterrichtsmittel „Das große Bildwörterbuch Österreichisches Deutsch-Türkisch BNR 155.907, Geschäftszahl: 

BMBWF-GZ 5.000.0027.2011 wird antragsgemäß in der vorliegenden Fassung gemäß § 14 Abs. 2 und 5 des 

Schulunterrichtsgesetzes, BGBI. Nr. 472/86, und gemäß den derzeit geltenden Lehrplänen als für den Unter-

richtsgebrauch für die 2. – 4. Schulstufe an Volksschulen im Unterrichtsgegenstand Deutsch, Lesen, Schreiben 

(Deutsch als Zweitsprache) und Muttersprachlicher Unterricht Türkisch geeignet erklärt. 

der Briefträger

postacı

der Fleischhauer

kasap

Mit über 777 Wörtern!

der Spatz

serçe

schauen
bakmak das Mädchen

kız çocuk

der Bub
erkek çocuk

der Hund

köpek

Herausgeber: Birol Kılıç  /  Gestaltung: Elena & Peter Kratzer

lustig
komik

Großformatige Doppelseiten, witzige Illustrationen und spannende Themen 

laden Kinder zum Anschauen, Suchen, Schmökern – und Deutsch Lernen – ein!

 Das Bildwörterbuch enthält rund 8oo Wörter, die Kinder wirklich brauchen. 

Jeder Begri� ist zweisprachig, in österreichischem Deutsch und Türkisch, angeführt 

– für Kinder ein toller Grundwortschatz, der auch

dem österreichischen Lehrplan in der Volksschule entspricht.

Viele vergnügliche Details und eine fröhliche Gestaltung

sorgen für Spaß und Unterhaltung, genauso wie die einfachen Lernspiele und Aufgaben,

die auf vielen Seiten angeboten werden.

Die Themen:

• Der Körper • Unsere Familie • Unser Zuhause • Bekleidung • Farben, Formen, Zahlen 

• Tage und Uhrzeit • Das Jahr • Gefühle und Eigenschaften • In der Schule • Märchen 

• Spielzeug • Einkaufen • Speisen und Getränke • Freizeit und Sport • Berufe • Im Garten 

• Tätigkeiten • Auf dem Bauernhof • Unterwegs • Gegensätze

Österreichisches Deutsch – vom Schwammerl bis zur Palatschinke

 Zeitgemäß konzipiert und illustriert

Mit zweisprachigem Register zum Au�nden und Lernen

der Ballon
balon

der Baum
ağaç

der Wind
rüzgar

das Schaf

koyun

windig
rüzgarlı

tanzen
dans etmek

die Blume
çiçek

www.neueweltverlag.at

die Katze
kedi

der Apfel
elma

der Paradeiser

domates

der Globus
yerküre

Okullardan ve kitapçılardan 
sipariş edilebilir! 
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Baskı

"Das große Bildwörterbuch Österreichisches Deutsch-Türkisch", 46 Sayfa, 16 Euro, ISBN 3-783707-405170, Neue Welt Verlag
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52 yıl sonra yazılan mektup
Yıl 1970 ve Ocak ayları….
Edirne’de doğmuş 20 yaşın-

da bir genç öğretmen hanım an-
nesine illa doğuda öğretmenlik 
yapmak istediğini söylüyor…Yıl 
2022 Ocak ayı. Tam 52 yıl sonra 
bir mektup yazmış..

Naciye Akay, 1976, 
Edirne’den bir öğretmen

„Boşuna uğraşmayın, ne derse-
niz deyin, ne yaparsanız yapın, 
beni vaz geçiremeyeceksiniz!”

„Ama sen çok güzelsin “ diyor 
annem. Edirneleyiz…

-Ne olmuş güzelsem!

-Seni orada rahat bırakmazlar!

Malum… Erkek egemen top-
lumda, güzel kadın olmak suç. 
Erkeklerse. Pürü pak… Kadın ol-
maktan kaynaklı bir olumsuzluk 
yaşandığında; eee, o da o kadar 
güzel olmasaydı gibi, saçma ifa-
deler dile getirilebiliyor.

Yıl 1976 Ağustos. 20 li yaşların 
başındayım. Yeni mezun genç 
ve güzel Matematik öğretmeni-
yim. Atamam Tunceli Endüstri 
Meslek Lisesi’ne yapılmış. Ailem 
gitme diye diretiyor. Edirne ne-
re… Tunceli nere, diyorlar. Hem 
sen Edirne gibi çağdaş bir şehir-
de çok rahat yaşamaya alışmış 
bir genç kızsın, orada yapamaz-
sın, hem rahat bırakmazlar seni!

– Kim bırakmaz?

– Erkekler.

Oysa ben, hiçbir mecburiyetim ve 
devlete hiçbir borcum olmaması-
na rağmen, idealist bir nefer ola-
rak, ülkemi tanımak adına, bir 
köy okuluna bile hazırlamıştım 
kendimi. Her ne kadar şehirde 
doğup büyümüş olsam da… Ama 
zaten atamam şehir merkezine 
yapılmıştı.

Anneme göre, Trakya’dan ötesi 

‘tu kaka’ şeklinde.

Hııııh!  Anadolu… Anneciğimin 
en uzak mesafesi, İstanbul.

Sanmayın ki; bu düşüncede olan 
sadece annem. Öğretmenlerim 
de aynı düşüncede, bir belge al-
mak için gidiyorum okula.

„Gel bakalım, seninle biraz ko-
nuşalım, gideceğin okul, yetiş-
kin erkek öğrencilerin eğitim al-
dığı bir okul, sen de çok dikkat 
çekicisin, şöyle giyin, böyle dav-
ran…“ gibilerden uyarılar.

Kimsenin uyarılarını dikkate al-
mıyorum. Ben kendimden emi-
nim. Gideceğim ve öngörülen 
hiçbir olumsuzluğu yaşamaya-
cağım.

Kararlılığımı gören babam; 
Adliyeci olmanın getirdiği bağ-
lantıları kullanarak. ‘HAMİLİ 
KART YAKINIMDIR… ‘ tarzın-
da tüm yönetim kademelerin-
den ‘selamlar, mektuplar, kart-
lar topluyor.

Validen, vali yardımcısına, em-
niyet amirinden, başhekimden, 
savcıdan, hâkimden, hani kızı-
ma, göz kulak olsunlar istiyor.

A i l e c e k  ç ı k ı y o r u z  y o l a . 
İstanbul’dan öte yolculuk yap-

mamış biri olarak, yolculuk çok 
yorucu gerçekten. İstanbul’dan 
24 saat. Yolculukta gözümü kırp-
madan iniyorum otobüsten. 
Sarhoşluğun ne demek olduğu-
nu anlamış biçimde.

Ç o k  i y i  k a r ş ı l a n ı y o r u z . 
Tuncel’inin en güzel okulu, şeh-
rin göbeğinde. Lojmanları da 
var. Ama şöyle bir sorun var. 
Lojmanda tek başıma kalmam 
gerekecek.

Çünkü okulda benden başka 
‘DİŞİ SİNEK BİLE YOK!’

Bol öğretmenli, bol öğrencili, bü-
yük ve yatılı bir okul. Eğitim bi-
nası, atölyeler, yatakhane, ye-
mekhane, geniş yeşil alanlar, 40 
dönümlük bir alana yayılmış, 
dört tarafı ana yollarla çevrili. 
Adeta bir kampüs. Ama dedim 
ya, dişi olarak benden başkası 
yok koca okulda.

Ana yola ve atölyelerin bahçe-
sine cepheli lojmana yerleşiyo-
rum. Bütün ev ihtiyaçları zaten 
yatılı olan okuldan karşılanıyor, 
yemeklerimi okulda yiyebilece-
ğim söyleniyor. Okulun karşısın-
da (.sonraki yıllarda koli tartıcı-
sında kızımı da tartmak zorunda 
kalacağım.)

Şehir postanesi 200 metre mesa-

fede. Devlet Hastanesi yani hayal 
ettiklerimin, çok çok ötesinde.

Annem biraz ikna olmuş gibi. 
Babam hamili kart görüşmeleri-
ni de yapınca, beni bırakıp dö-
nüyorlar.

Okullar açılıyor, el bebek, gül be-
bek tarzındayım. Hani yaz gece-
lerinde, bir ışık kaynağının etra-
fında dönen pervane kelebekleri 
vardır ya, aynı o şekil, herkes et-
rafımda pervane, her şey çok gü-
zel, hiçbir olumsuzluk yok. Evli 
olan öğretmen arkadaşlarımın, 
eşleriyle de arkadaş oluyorum, 
zaten hepsi lojmanlarda. Her ge-
ce, başka biri beni yemeğe alıyor. 
Ama halktan henüz uzağım.

Tunceli’de de düşünce değişmi-
yor, arkadaşlarımın eşleri; „Seni 
ilk gördüğümüzde, saçtığın ışıl-
tıdan korkmuştuk, ayyy bu hoca 
hanım, bu kadar genç delikanlı-
nın içinde ne yapacak, bari der-
se girerken önlük giyse demiştik. 
Bir sabah evden beyaz bir önlük-
le çıktığını görünce rahatlamış-
tım ama aynı gün önlüklü halinle 
kapımı çaldığında, ışıltının daha 
da çoğaldığını gördüğümde, ya-
pacak bir şey yok! Allah vergisi, 
dedim,“ diyordu. İşte, ister do-
ğu, ister batı, her toplumdaki fi-
kir; erkeği eğitmek yerine, hep 
kadının kendini kollaması üzeri-

1970´li yıllarda Tunceli’de görev yapmış Edirneli bir kadın öğretmenden mektup
1970'li yıllarda Edirne'de doğmuş büyümüş 20 yaşındaki Naciye Akay doğuya öğretmen olarak giderek vatanına hizmet etmek istemisi ve Tunceli'de yaşadıklarını Ocak 2021'de 

İzmir Urla'dan yazdığı bir mektup ile dile getirdi. İşte o dikkat çekici mektup.
ne kurulu.

Ama ben ne yaptım

„Hocam, voleybol turnuvamız 
var seyretmeye gelir misiniz ?” 
diye sorduklarında “ Ne demek 
seyretmek, beni de oyuna alın,“ 
dedim. Hepsinin gözleri faltaşı.

Hocam siz voleybol oynuyor mu-
sunuz?  “oynuyorum elbet,” de-
yip sınıf öğretmeni olduğum sını-
fın takımında turnuvaya katılıp 
kazanıyoruz sınıfça. Hiçbir er-
kek öğretmen arkadaşımın ilgi-
lenmediği turnuvalarla çok ilgi-
liyim.

Başka bir gün, öğle arası nöbetçi-
yim, bütün anahtarlar bende, bir 
öğrencim;

-Hocam, masa tenisi odasının 
anahtarını verin de oynayalım, 
diyor
– Bir şartla, beni de oynatırsanız!
– Ne diyorsunuz hocam? Siz Ping 
pong oynar mısınız?
-Oynuyorum elbet, hem de; ders-
lerimi kırıp oynayacak kadar 
hastasıyım.

Gene şoktalar. Hepsini de kırıp 
geçirince, ‘ NAMIM’ alıp yürüyor, 
hem okulda, hem Tunceli’de.

Hem çok güzel. Hem de spordan 
anlıyor.

Artık neredeyse cinsiyetsizim 
gözlerinde.

Hepsinin sevgili öğretmeni, ar-
kadaşlarımın kardeşi, neredeyse 
emeklilikleri gelmiş, muhasebe-
cimiz Mahmut Amca’nın ve aşçı-
başımız Bekir Amca’nın kızıyım.

Bana onlardan zarar gelmesini 
bırakın, etrafımda görünmeyen 
ama hissettiğim koca bir koruma 
ordum var. Hatta erkeklerden çok 
kadınların ilgisini çekiyorum. 
Siyasi yanları ağır basan, başka 
okullardaki bayan arkadaşlarım, 
hafta sonları mahallelerde ka-
dınlarla yapacakları toplantılara 
beni de götürmek istiyorlar.

-Senin de geleceğini duyan ka-
dınlar, seni görmek için de olsa 
toplantıya katılıyor. Ne olur bu 
sefer de gel bizimle, sen olunca 
kolayca toplanıyorlar,“ diyorlar.

Öğrencilerimin anneleri oku-
la gelip „Hoca hanım, bizim oğ-
lan, sizi anlata anlata bitiremi-
yor, merakımdan sizi görmeye 
geldim,“ diyor.

Sonuçta; hakkımda yapılan ön-
görülerin hiçbiri gerçekleşmi-
yordu, en ufacık bir rahatsızlı-
ğım dahi yoktu, ne bir olay, ne de 
bir söz.

Hâkim tanıdığımız, Tunceli bam-
başka bir şehir çünkü adi suç 
oranı SIFIR, sadece siyasi suçlar 
var, diyor.

Tunceli eğitim düzeyi en yüksek 

seviyedeki illerimizin başında 
geliyor. Ayrıca siyasi yanlarından 
kaynaklı Devrimci bir yüksek 
ahlâk seviyesine sahipler.

Tek başına yaşayan bekâr ve dik-
kat çekici ben, evlenip eşim 18 
aylık askerlik görevini yaparken 
de, gene tek başına evli bir bayan 
olarak, en ufacık bile olsa beni 
rahatsız edecek bir olay asla ya-
şamadım.

Tunceli hakkındaki bütün önyar-
gılar yıkılmıştı artık.

O,  y ü k s e k  a h l â k  s a h i b i 
Tuncelililer, halâ kalbimin en gü-
zel yerindeler.

Haaa! Hamili kartlar ne oldu, di-
ye merak ediyorsanız söyleye-
yim, onların hemen hemen hep-
si, EVLİLIK TEĶLİFİ OLARAK, 
dönüş yaptı. Vali muavinin-
den başlayıp sırasıyla hâkimi, 
doktoru, mühendisi sıraya gir-
di. Sanırım yanlış anladılar. 
Babacığım. Hani göz kulak olun 
babında demişti; ama onlar işi 
tek başlarına sahiplenmeye ka-
dar götürdüler.

Rahatsız ettiler mi? Asla.

Ret cevabı aldıklarında. YA 
B E N İ M S I N  YA  TO P R AĞ I N 
DEMEDİLER… Hepsi de çok be-
yefendiydi de. Benim evlenmek 
gibi bir derdim yoktu.

Yıllarca evimizde espri konusu 
oldu, teklifler…

-Baba bak, kıymetini bil; annemi 
ne doktorlar, ne mühendisler, ne 
hâkimler, ne valiler istemiş te; o 
seni seçmiş.

Karşı saldırı gecikmiyor.

-Siz biliyor musunuz? Bana kaç 
tane kız aşk mektubu yazdı da. 
Ben Annenizi seçtim.

“Önyargıları yıkmak, atomu par-
çalamaktan zordur, “ denir ya, 
ben inanmıyorum. Yeter ki yık-
mak isteyelim…

Selâm olsun Tunceli’ye ve yük-
sek ahlâklı Tuncelilere

Naciye Akay Ocak 2021 Urla

Naciye Akay, 1976, Edirne’den bir öğretmen

© Bild: Tunceli 2022 yılına kadar çok değişti.



 Şubat 2022 – SAYI 243      30 31          Şubat 2022 – SAYI 243 23 Jahre Yeni Vatan Gazetesi 23 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

Genellikle yaz aylarında 
dikkat edilmeye başla-
nan kilo kontrolü, kış 

aylarında yerini ihmalkârlığa bı-
rakır. Birçok insan, kalın giysiler 
içerisinde kilolarını daha rahat 
saklayabileceklerini düşünerek, 
sağlıklı beslenme alışkanlıkla-
rından uzaklaşırlar. Kış mevsi-
minde yeterli ve dengeli beslen-
menin sağlanması sağlığımızın 
korunması açısından önem taşı-
maktadır.

Kış Aylarına Yönelik Sağlıklı 
Beslenme Önerileri

Covid-19 ve diğer enfeksiyon 
hastalıklarından korunmak için 
yeterli ve dengeli beslenmeye 
özen gösterilmelidir.

Sağlıklı Yemek Tabağında be-
lirtilen beş besin grubu tanım-
lanmış olup bu besinler yeterli 
miktarlarda alınmalıdır.

1-Beş besin grubunun içerdiği 
besin ögelerinden yeterli ve den-
geli miktarda alınmalıdır.

2. Bağışıklık sistemini güçlendi-
rici özelliği olan A ve C vitamini 
gibi antioksidan vitaminlerden 
zengin, havuç, brokoli, kabak, 

lahana, karnabahar, maydanoz 
gibi sebzelerin yanı sıra kış ay-
larında bolca bulunan portakal, 
mandalina, elma gibi meyvele-
rin tüketimi önemlidir.

 3. Bağışıklık sistemini güçlendi-
rici özelliği olan A ve C vitamini 
gibi antioksidan vitaminlerden 
zengin havuç, brokoli, kabak, 
lahana, karnabahar, maydanoz 
gibi sebzelerin yanı sıra kış ay-
larında bolca bulunan portakal, 
mandalina, elma gibi meyvele-
rin tüketimi önemlidir. E vitami-
ni de bağışıklık sisteminin güç-
lendirilmesinde etkilidir. Soğuk 
algınlığı ve diğer enfeksiyonlara 
karşı vücut direncini arttırmak-
tadır. E vitaminin iyi kaynakla-
rı yeşil yapraklı sebzeler, kuru 
baklagiller ve fındık, ceviz gibi 
yağlı tohumlardır. Günlük ola-
rak mevsimine uygun 3 porsi-
yon sebze, 15-20 adet fındık (30 
gr) veya 5-6 adet ceviz (30gr) ve 
haftada 2-3 defa kurubaklagil 
(mercimek, kurufasulye, nohut) 
tüketilmelidir.

Günde mevsimine uygun en az 
5 porsiyon meyve ve sebze  tü-
ketilmesi önerilmektedir. Bu 
tüketimin 2 porsiyon meyve ve 3 
porsiyon sebze olmalıdır. 

4. Bağışıklık sisteminde D vita-
mini de önemli rol oynamakta-
dır. D vitamini güneş ışınlarıyla 
deri tarafından üretilen bir vita-
mindir ve besinlerde pek fazla 
bulunmaz. Özellikle kış mev-
simde havanın güneşli olduğu 
zamanlarda mümkün olduğun-
ca güneşten faydalanılmalıdır. 
Güneşten faydalanmasının 
mümkün olmadığı hallerde be-
sin desteği olarak D vitamini 
alınabilir. Balık D vitamini, be-
yin fonksiyonlarının gelişimi 
için gerekli çoklu doymamış yağ 
asitleri (omega 3), kalsiyum, fos-
for, selenyum, iyot mineralleri 
ve E vitamini içerir. Bu nedenle 
kış aylarında haftada 2-3 kez ba-
lık tüketilmedir.

5. Ayrıca prebiyotik besinler, seb-
zeler (pırasa, yer elması, bamya, 
enginar, kereviz, soğan, sarım-
sak, kuşkonmaz ) kurubaklagil-
ler (nohut, mercimek, fasulye), 
tam tahıllar (tam buğday, yulaf, 
arpa, kepekli pirinç), yağlı to-
humlar (ceviz, badem,fındık), 
meyveler (zeytin, muz, çilek, 
elma) ve probiyotik ürünler ke-
fir, yoğurt, ayran, boza, tarhana, 
şalgam suyu, turşular (şalgam 
suyu ve turşu gibi çok tuzlu gıda 

Kış Aylarında Beslenme Önerileri
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Kış aylarında kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilmekte, fiziksel akti-
vite yoğunluğunda azalma olmaktadır. Kış mevsiminde fiziksel aktivitenin az 

olması, gecelerin uzaması nedeni ile televizyon başında fazla zaman geçi-
rilmesi ve besinlerin atıştırılması gibi nedenlerden dolayı vücut ağırlığında 

istenmeyen yönde değişiklikler olabilmektedir.

Avusturya hükümetinin, korona 
virüs tedbirlerini gevşetme kara-
rı aldığı açıklandı. Çarşamba 
günü yapılacak olan korona zir-
vesi sonrası, 19 Şubat itibariyle 
tedbirlerde gevşemeye gidilmesi 
bekleniyor.

VİYANA- Federal Başbakanlık-
tan edinilen bilgiye göre, Baş-
bakan Karl Nehammer (ÖVP), 
Başbakan Yardımcısı Werner 
Kogler ve Sağlık Bakanı Wolfgang 
Mückstein’a (her ikisi de Yeşiller) 
ek olarak, “hükümetin diğer tüm 
sorumlu üyeleri, eyalet valileri, 

Ulusal Kriz Koordinasyonu GEC-
KO başkanı ve diğer uzmanlar” 
önümüzdeki çarşamba günü isti-
şarelerde yer alacak. Gevşemenin 
detaylarının açıklanacağı zirve-
nin ardından bir basın toplantısı 
yapılması planlanıyor.

19 Şubat’tan itibaren geçerli ola-
cak bir sonraki gevşeme adımla-
rı, eyalet valileri ve uzmanlarla 
birlikte bu zirvede belirlenecek.

Halihazırda kesinleşmiş olan ve 
cumartesi gününden itibaren ge-
çerli olacak önlemler ise şöyle:

• Vücuda yakın hizmetler için 
artık 2G gerekli değildir, bu-
nun yerine 3G (aşılanmış 
veya iyileştirilmiş veya test 
edilmiş) ve FFP2 maskesi ar-
tık geçerlidir.

• Etkinliklerdeki kişiler için 
üst sınır yok, ancak 2G bura-
da kalıyor.

• Genel perakendede 2G tama-
men ortadan kaldırılmıştır, 
yalnızca FFP2 zorunludur.

• 2G artık müzeler, sanat ga-
lerileri ve kütüphaneler için 
geçerli değildir, yalnızca 
FFP2 zorunludur.

Gece gastronomisinde muhte-
melen açılma yok

Atılan gevşeme adımlarına rağ-
men, gece kulüplerinin sabahın 
erken saatlerine kadar tekrar 
açılmasına izin verilmeyeceği dü-
şünülüyor. İlk adım, fitness mer-
kezleri, sinemalar veya hayvanat 
bahçeleri gibi son genişlemeden 
muaf olan eğlence tesisleri için 
geliyor.
Gastronomide ise tıpkı turizmde 

olduğu gibi 3G muhtemelen 19 
Şubat’tan itibaren yeniden uygu-
lanacak- ancak Viyana zaten 2G 
ile kalacağını açıkladı.

“Artık yeni açılım adımları 
atma zamanı”

Başbakan Nehammer yeni açılış 
zirvesinde; „Her birimiz, uzun 
zamandır onsuz yapmak zorun-
da kaldığımız özgürlükleri geri 
istiyoruz. Enfeksiyon sayısı hala 
yüksek, ancak normal ve yoğun 
bakım ünitelerindeki yük hafta-
lardır sabit. Daha önce olduğu 
gibi, gevşeme salgın durumuna 
bağlı olarak kademeli bir şekilde 
gerçekleşecek“ dedi.

Sağlık Bakanı Mückstein da 
“benzeri görülmemiş sayıda en-
feksiyona” rağmen hastanelerde-
ki istikrarlı durumu “daha   fazla 
perspektif yaratabilmek” için 
bir neden olarak gördüğünü dile 
getirerek, “Elbette, eylem gerçek-
lere dayalı, ileriye dönük ve tem-
kinli olmaya devam etmelidir” 
açıklamasını yaptı.

Korona tedbirlerinde gevşeme bekleniyor

tüketiminde yüksek tansiyon 
hastaları dikkat etmelidirler) 
bağışıklık sistemini olumlu et-
kilerler.

5.  Daha çok ev içerisinde va-
kit geçirilen zamanlarda vücut 
ağırlığı kontrolünün sağlama-
sında; basit karbonhidrat olan 
saf şeker ve şekerli besinler 
yerine tam buğday ekmek, ma-
karna, bulgur gibi tam tahıl 
ürünlerinin tüketilmesine özen 
gösterilmesi, enerjisi yüksek ha-
mur tatlıları yerine sütlü tatlılar, 
meyve tatlılarının tercih edilme-
lidir. Hazır meyve suları, gazlı 
içecekler vb. yerine sağlıklı içe-
cekler tercih edilmelidir. Yağ alı-
mının azaltılması için yemekler 
az yağla pişirilmeli, et yemekleri 
yağ eklenmeden kendi yağları 
ile pişirilmeli, kızartma, ka-
vurma gibi pişirme yöntemleri 
yerine haşlama, ızgara, fırında 
pişirme yöntemleri tercih edil-
melidir. Hareketsizlik nedeniyle 
artan sindirim problemlerinin 
önlenmesinde posa içeriği yük-
sek kuru baklagillerin tüketil-

mesi (haftada 2-3 kez) önemlidir.

6. Vücut ısısını dengede tuta-
bilmek için bol sıvı alımı gerek-
mektedir. Yeterli sıvı alımı vü-
cutta oluşan toksinlerin (zararlı 
öğeler) atılması, vücut fonksi-
yonlarının düzenli çalışmasın-
da, metabolizma dengesinin 
sağlanmasında ve vücutta pek 
çok biyokimyasal reaksiyonun 
gerçekleşmesinde son derece 
önemli rol oynamaktadır. Bu 
nedenle, her gün 2-2.5 litre su 
içilmeli, sıvı alımının karşılan-
masında ıhlamur, adaçayı, kuş-
burnu çayı, açık çay gibi içecek-
ler tercih edilmelidir .

7. Gıda güvenliğine dikkat edil-
melidir. Bu konuda DSÖ öneri-
lerine göre sebze ve meyveler 
normal durumlardaki gibi yı-
kanmalıdır. Dokunmadan önce 
eller su ve sabunla yıkanma-
lıdır. Sonrasında özellikle çiğ 
yeneceklerse temiz su ile yıkan-
malıdır .

8. Dünya Sağlık Örgütü alışve-

rişler için önerileri ise şu şekil-
dedir: sosyal mesafe korunmalı, 
eller göz, ağız ve burna dokun-
durulmamalıdır. Mümkünse 
ellerinizi market arabası veya 
sepetlerine dokunmadan dezen-
fekte ediniz, Eve geldiğinizde ve 
aldıklarınızı yerleştirdikten son-
ra elleriniz yıkayınız. Gıda ve 
gıda paketlerinden geçiş bilgisi 
bulunmamaktadır.

Yemekleri pişirme yöntemleri-
nin de önemlidir. Özellikle ızga-
ra, haşlama, fırında, buğulama 

gibi sağlıklı yöntemlerle hazır-
lanan yemekleri tercih edin. 
Kavrulmuş, kızartılmış ve tütsü-
lenmiş yemekler tercih edilme-
melidir.
Uygun ortamlar sağlanarak dü-
zenli fiziksel aktivite yapılması 
ve gün içerisinde en az 20 daki-
ka tempolu yürüyüşler yapmak 
immün sistem üzerine olumlu 
etkilidir.
Tütün ve tütün ürünleri kullan-
mayın.
Yemeklerden sonra dişlerinizi 
fırçalamayı unutmayın.
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Wolfgang H., Landwirt, Seewinkel (Bgld.)

Mein Beitrag zahlt sich aus.

Vielfältige statt einseitiger Berichterstattung.  
Dieses wertvolle Gut hält der ORF tagtäglich hoch. Wir sagen Danke, dass Sie mit Ihrem 
Beitrag der Meinungsvielfalt im öffentlich-rechtlichem Rundfunk einen Raum geben. 
               Jetzt informieren: www.gis.at

Ich sorge für
Meinungsvielfalt.
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