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zorlukları yansıtmaya çalıştık. 
Oldukça sıkıntılı dönemlerden geçen 
bu kuşağın yaş ortalaması 75. 

Röportajlar yaptığımız bu kuşaktan 
kimilerinin bu dünyayı terk ettiklerini 
üzüntü ile öğrendik. Bu kuşak 
yaşarken buradaki sevdiklerini, 
çocuklarını, torunlarını bırakıp geriye 
dönmüyor. Öldükten sonra da…

……

HaberPodium gazetecilik kursları 
devam ediyor.

Gazetecilik konusunda bilgi edinmek 
ve gazeteciliğin nasıl yapıldığını 
anlamak isteyenler kurslarımıza 
katılabilirler. 

Söz konusu kurslarda; habercilik 
gelişiminin tarihi, haber dilinin nasıl 
oluşturulduğu, haberin nasıl yazılması 
gerektiği ve görsellerle nasıl 
şekillendirildiği ile fotoğrafçılık gibi 
temel başlıklar işlenecek.

5 Şubat 2018 tarihinde başlayacak 
olan kursların süresi 6 hafta. Son 
başvuru tarihi ise 1 Şubat.  

İlgilenenler, info@haberpodium.com 
mail adresinden ya da 076 343 80 74 
no’lu telefondan bizlere ulaşıp detaylı 
bilgi edinebilirler.

Künye / Impressium

HaberPodium ist eine Monatliche 
Zeitschrift, das Schweizerische 
Nachrichten auf Türkisch anbietet und für 
die türkischsprachige Bevölkerung der 
Schweiz zur Verfügung stellt.

Zielsetzung ist die Förderung und die 
soziale Integration der türkischsprachigen 
Bevölkerung in ihre Umgebung und ein 
besseres gegenseitiges Verständnis. 
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İsviçre’de yeni yıl ile birlikte bazı 
yasal değişiklikler de yürürlüğe 
girdi. Bunlardan en önemlileri Yeni 
Vatandaşlık Yasası ile Malulen 
Emeklilik İşleyişi.

Yeni Vatandaşlık Yasası ile ilgili 
düzenlemeleri dergimizde ve haber 
portalımızda birçok kez ele almıştık. 
Yürürlükte olan yeni vatandaşlık 
yasası ile vatandaşlığa başvuru 
süresi 10 yıla inerken, başvuru için C 
kimliğine sahip olma şartı getirildi.

Malulen Emeklilik İşleyişi ile ilgili 
değişiklikler de yürürlüğe girdi. Yeni 
düzenlemede malulen emeklilik 
hesaplamaları değişti. Konuyu, 
yazarlarımızdan Haşim Sancar ve 
Derya Özgül detaylı olarak ele aldılar.

Okuyucularımız içerikte, 2018 
yılında yürürlüğe giren diğer önemli 
değişiklikleri de okuyabilirler.

…….

Umulmadık bir anda çalar bir gün 
kapıyı, ayrılıktır acıyla yürekleri 
kavuran, diyecek söz bulunmaz sessiz 
vedadan başka, kelimeler tükenir 
gidenlerin ardından…

Yeni yılı karşıladığımız bu dönemde 
birbirimize sevgi ve mutluluklar 
dilerken, zamanın götürdüklerini 
Ersin Kayışlı’ya ait bir dize ile anmak 
istedim.

Dergimizin ilk sayısından itibaren, 
İsviçre’de 50 yıldan fazla bir süre 
yaşayan birçok insanımızla röportajlar 
yaptık. “Bizim Hikayemiz” başlığı 
altında yaptığımız bu röportajlarla, 
buraya gelen ilk kuşağın yaşadığı 
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İsviçre’de yeni yıl ile 
birlikte bazı yasal 

değişiklikler de 
yürürlüğe giriyor. 

Okuyucularımız için 
derlediğimiz önemli 

değişiklikler şöyle;

Kaçak Çalışmaya Dair Kontroller Artıyor
Bundan böyle; sosyal yetkililer, nüfus daireleri ve sınır 
polisleri, kaçak çalışma ile mücadele kapsamında, 
kaçak çalışma şüphesi taşıdıkları kişileri kanton yetkili-
lerine bildirebilecekler. 

Kolaylaştırılmış sosyal güvenlik katkı faturalandırması 
birçok kez istismar edildiği için, artık büyük şirketler ve 
kooperatifler bundan faydalanamayacaklar. Uygulama, 
aynı zamanda kişinin kendi şirketinde çalışan eşleri ve 
çocukları için de geçerli.

2018 yılının en önemli değişiklikle-
rinden biri, vatandaşlıkla ilgili yapılan 
yeni düzenlemeler oldu. 2018 yılının 
başından bu yana yürürlükte olan 
yeni vatandaşlık yasası ile sadece C 
kimliğine sahip olanlar vatandaşlığa 
başvurabilecekler.

12 yıl olan ikamet süresinin 10 yıla 
düşürüldüğü bu uygulamada, kişi 
dil sınavına tabii tutulmakla beraber, 
ikamet ettiği belediyenin şartlarına 
da uymalı. 

Uygulama eşlere de sorumluluklar 
yüklüyor ve eşe, partnerinin enteg-
rasyonunda, ona ne kadar yardımcı 
olduğu konusunda aktif olduğunu 
ispatlaması gerekiyor.

Bu konuyu dergimizin yanı sıra haber 
portalımızda çokça işledik. Merak 
edenler eski sayılarımızdan ya da 
haber portalımızdan gerekli bilgile-
re erişebilirler.

Yeni Vatandaşlık Yasası 

Gü
nc

el



%8 olan Katma Değer Vergisi 
(MwSt.) 2018 yılında %7,7’e 
düştü. Vergi düşüşü, 24 Eylül 
2017 tarihinde “2020 Emeklilik 
Reformu“ isimli halk oylama-
sında çıkan red kararından 
sonra gündeme gelmişti.

Katma Değer Vergisi oranındaki 
bu %0,3’lük düşüşün asıl nedeni 
malulen emeklilik ek finansmanın 
sona ermesi.  Malulen emeklilik 
sigortasının yenilenmesi için, 2009 
yılında KDV’nin % 0,4 arttırılması 
onaylanmış, bunun 7 yıl devam et-
mesi kararlaştırılmıştı.  Ancak yeni 
yıl ile birlikte KDV %0,4 değil %0,3 
oranında düştü. Ortaya çıkan %0,1 
fark ise kara yollarının giderleri için 
kullanılacak.

KDV’deki bu düşüş ile emeklilik 
kasası gelecek yıl 700 milyon frank 
daha az gelir elde etmiş olacak. 
Tahmini hesaplamalar, 2030 yılında 
vergi gelirindeki azalmanın 2,1 
milyar frank’a ulaşacağı yönünde. 
Ancak ekonomi uzmanları, vergi 
oranındaki bu düşüşün çok uzun 
süre devam etmeyeceği fikrindeler.

Federal Meclis’te bulunan sol ve 
sağ partiler ise, yeni bir emeklilik 
yasa teklifi ile KDV oranının yüksel-
tilmesini ve buradan kaynak bulun-
ması gerektiğini düşünüyorlar.

2017 otoban vignetinin son 
kullanım tarihi 31 Ocak 2018. 
Bu tarih itibari ile arabanızda 
2018 vignetini bulundurmanız 
zorunlu.

Federal gümrük birimleri ve 
otoban polisleri vignet kulla-
nımının kontrolünden sorum-
lular.  Otoban vigneti birden 
fazla araç için kullanılıyorsa 
ya da yanlış kullanılıyorsa 
üç yıla kadar hapis cezası ile 
karşı karşıya kalınabilir.

Cezai takibatlar daha önce 
Federal Başsavcılık tarafın-
dan yapılırken, yeni düzenle-
me ile birlikte takibat yetkileri 
kanton savcılıklarına devre-
dildi.

Otoban Vigneti Kısa Süreli Hapis Cezaları

Vergi Oranı Düştü Enerji Tüketimi Faturası 
Kabarıyor

2018 yılında ısıtmada kullanılan yağ 
ve elektrik fiyatları yükselecek, Bunun 
temel nedeni ise, Federal Hükümet’in 
karbondioksit vergisini, ton başına 
84 Frank’tan 96 Frank’a yükseltmiş 
olması. Yenilenebilir enerji üzerindeki 
vergi oranı ise 0,8 Rappen’dan 2,3 
Rappen’e yükseldi. Düzenleme ile, 
ortalama bir hanenin enerji tüketimi 
faturası aylık olarak yaklaşık 13 Frank 
yükselecek.

Yapılan yeni düzenleme ile kısa süreli 
hapisler mümkün kılınıyor. Şimdiye 
kadar cezaevine girmek yerine para 
cezası ödenebiliyordu. Yeni uygulamada 
ancak 180 güne kadar olan hapis 
cezaları para cezasına çevrilebilecek. 
Daha önceki süre 360 gündü. 6 aya 
kadar olan cezalar ise kamu hizmetine 
çevrilecek. 

Yeni uygulama ile yetki, mahkemeden 
alınıp ceza infaz kurumuna devrediliyor. 

Bir başka düzenleme de elektronik 
takip/izlenme ile cezaevi dışına çıkma 
izni olanlar için yapıldı. Buna göre, 12 
aya kadar cezalandırılmış olan kişiler 
ve hapis cezasının sonra ermesine 
az zamanı kalanlar, elektronik takip/
izlenme yöntemi ile cezaevi dışına çıkma 
izni alabilecekler.

9
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Daha Az 
Muayene Zamanı

İstisnai durumlar

Özellikle de psikolojik sorunlar 
ve kanser gibi ciddi hastalık-
larda istisnai durumlar olabile-
cek. Bu istisnai durumlar, 6 
yaş altıdaki çocuklar ile 75 yaş 
üstünde olan yaşlılar için en 
fazla 60 dakika olabilecek. 

Uygulama ile, doktor daha faz-
la zamana ihtiyaç duysa bile, 
muayene ücretini hastasından 
talep edemeyecek.

gortadan izin alındıktan sonra 
faturalandırılabilecek. 

Doktor, hastanın yanında 
olmadığı işlemler için,(dosya 
inceleme, tahkik kontrolü, 
rapor yazma vs.) tam olarak 
kaç dakika işlem yapıldığını 
detaylandıracak. 

Şu an 60 dakika olan bu detay 
işlemi, yeni uygulama ile en 
fazla 30 dakika ile sınırlandı-
rılıyor.

Federal Hükümet 
“Tarmed” isimli 
doktor ücretlen-
dirmesi uygula-
masını değiştirdi. 
Yeni düzenleme 

ile temel muayene süresi 
en fazla 20 dakikaya indirildi. 

6 yaş altıdaki çocuklar ile 75 
yaş üstünde olan yaşlılar için 
bu süre en fazla 30 dakika 
olacak.  Bu süreler sadece si-

Evlerinde ağır engelli çocuklarına bakan 
anne-babaların emeklilik sigortası 
ödeneği (İntensivpflegezuschlag) 
yükseltildi. Çocukların bakımı zaman 
olarak çok fazla ise, bu yardım dahilinde 
(Hilfslosenentschädigung) ek olarak ödeme 
yapılacak.

Bu kapsamda, günde 4 saat ek bakım için 
ödenen 470 Frank’lık ücret 940 Frank oldu. 
6 saatlik ek bakımda 940 Frank olan ücret 
1645 Frank’a, 8 saatlik ek bakım ise 1410 
Frank’tan 2350 Frank’a yükseldi.

Mayıs 2018’den itibaren AB gene-
linde, AB Veri Koruma Yönetme-
liği’ne geçiliyor. AB Veri Koruma 
Yönetmeliği ile kişisel verilerin 
korunması güçlendirilip, toplanan 
verilerin hangi şekilde toplana-
cağı veya kullanılıp kullanılmaya-
cağı belirlenecek. AB için geçerli 
olan bu uygulama İsviçre için de 
devreye konulacak. Müşterisi 
AB ülkelerinden olan İsviçre’deki 
şirketler de bu yönetmeliğe oto-
matik olarak dahil olacaklar. 

23 Eylül 2018 oy-
lamaları ile birlikte, 
oy kullanma hakkı 
olanlara yeni oylama 
formları yollanacak. 
Daha görünür ve oku-
nur olacak olan bu form-
ların ilk sayfasında, taraftar olanların 
ve muhaliflerin kısa görüşleri olacak. 
Formlarda, referandum komitelerine 
ve Federal Hükümet’in görüşlerine de 
yer verilecek.  

Malulen Emeklilik İşleyişi DeğiştiEngelli Bakım Ücreti Arttı

AB Veri Koruma
Yönetmeliği

Oylama Formları
Yenileniyor

Malulen emeklilik hesaplamaları 
değişti. Tam gün çalışmayanların 
pozisyonlarını iyileştirmek adına, 
emeklilik ödeneği alan herkesin 
ödeneği yeniden kontrol edilecek. 
%40’ın altında olmasından dolayı 
malulen emeklilik başvuruları 
reddedilenlerin yeniden 
başvurmalarında fayda var. 

İşsizliğin Önüne Geçmek İçin Göç Kuralları Değişiyor
Federal Hükümet, yüksek işsizlik oranı olan mesleklere iş 
bildirimi yükümlülüğü getiriyor. Böylelikle %8 işsizlik oranı 
olan meslek gruplarında işçi arayan firmalar, 1 Temmuz 
2018 tarihinden itibaren işçi aradıklarını işsizlik kurumları-
na (RAV) bildirmek zorundalar. %8’lik işsizlik oranın 2020 
yılında %5’e düşürülmesi hedefleniyor. 

Böylelikle, daha önce halk oylamasına sunulan ve kabul 
edilen Toplu Göç İnisiyatifi de uygulamaya konulmuş ola-
cak. İnisiyatif ile, AB ve EFTA ülkelerinden İsviçre’ye çalış-
mak için gelecek olanlara kota uygulaması kararı alınmıştı.



G
eleneksel olarak her 
yıl çekilen İsviçre 
Federal Hükümeti 
üyelerinin toplu fo-

toğrafı 2018 yılı için de çekildi. 

Karikatür özelliği taşıyan 
bir çalışma önünde çekilen 
fotoğraf, küçük İsviçre’nin çok 
çeşitliliğini ve mutluluğunu 
önplana çıkarıyor.

Freiburg’lu bir sanatçı tara-
fından yapılan bu çalışmada; 
İsviçre’yi sembolize eden 
dağlar, tüneller, oto yol-
ları, bisiklet yolları, enerji 
kaynakları, peynir ve saat gibi 
ayrıntılar karikatürize ediliyor. 
Çalışmada, alışılmışın dışında 
ayrıntılar mevcut. Bunlardan 
birisi Federal Meclis binası 
üzerinde görülen bir Ufo 
gemisi. 

Ayrıca fotoğrafta yer alan 
Hükümet üyelerinin, karikatür 
çalışmasına tezat, siyah 
ağırlıklı giyimleri de dikkat 
çekiyor.

Fotoğrafta yer alanların isim-
leri ve görevleri şöyle; 

Alain Berset 
Cumhurbaşkanı
İçişleri Bakanı 

Ueli Maurer 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Maliye Bakanı 

Doris Leuthard 
Enerji ve Ulaşırma Bakanı

Ignazio Cassis 
Dışişleri Bakanı

Simonetta Sommaruga
Adalet Bakanı

Johann Schneider-Ammann 
Ekonomi ve Eğitim Bakanı

Guy Parmelin 
Savunma ve Spor Bakanı

Fotoğrafta, kabine üyeleri dı-
şında Devlet Sekreteri Walter 
Thurnherr de yer alıyor.FE
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İ
sviçre, 100’e yakın ülke ile, Oto-
matik Bilgi Alışveriş Anlaşması’nı 
imzalamış, bu anlaşma 1 Ocak 
2017 tarihinde fiili olarak yürürlüğe 
girmişti. İsviçre vergi kurumları 

2018 yılı itibari ile, bu ülkelerden; İs-
viçre’de yaşayan banka müşterilerinin 
hesap numaraları, hesap miktarları ve 
faizleri hakkındaki bilgileri otomatik 
olarak edinebilecekler.

Verginin başka ülkelere kaçırılma-
sını engellemek amacını taşıyan 
AIA Anlaşması, farklı ülkelerin vergi 
kurumlarının, vergi ödeyecek kişilerin 
banka hesapları ile ilgili bilgi alışverişi-
ni mümkün kılıyor. 

İsviçre, anlaşma imzaladığı ülke-
lerde banka hesaplarında bulunan 
miktarların vergisinin ödenmediğini 
öğrendiğinde, hem vergiyi hem de ek 
ceza olarak, ödenen verginin %20’sini 
talep ediyor.

özel olarak sadece bir kez uygulanıyor 
ve bu durumda kişi ceza ödemekten 
kurtuluyor. Cezasız vergiden yararlan-
mak için ise, son 10 yıl geriye dönük 
bir bildirim yapılması gerekiyor. 

Yurtdışında bulunan emlaklar İsviç-
re’de vergilendirilmezken, (Bankada 
bulunan paralar vergilendiriliyor) bu 
emlakların yine de vergi beyanname-
sine işlenmesi gerekiyor. Böylelikle 
vergi yükü belirlenmiş oluyor.

İsviçre ile Türkiye arasında AIA 
anlaşması henüz yok

Şu ana kadar İsviçre ile Türkiye arasın-
da Otomatik Bilgi Alışverişi Anlaş-
ması’na dair bir anlaşma imzalanmış 
değil. Yetkililer, buna rağmen gönüllü 
vergi bildiriminin yapılmasında fayda 
olduğunu belirtiyorlar.

104 milyon franklık ek vergi geliri 

Gönüllü bildirimlerle, sadece Zürich 
Kantonu’nda 104 milyon franklık ek bir 
vergi geliri elde edildi. Bu meblağın 83 
milyonu Kanton’a ve Kanton belediye-
lerine kalırken, 21 milyonu ise İsviçre 
devletinin kasasına aktı.  

Gönüllü bildirimler özellikle de emlak 
ve banka hesapları için yapıldı. Emlak 
alanındaki bildirim artışları daha çok 
İtalya, Portekiz ve İspanya gibi ülkeler-
den olurken, banka hesap bildirimine 
dair artışlar ise yoğunlukla Almanya, 
Avusturya ve Lichtenstein’dan oldu. Bu 
ülkelerde, şimdiye kadar bildirilmemiş 
sayısız banka hesabının ortaya çıktığı 
ifade ediliyor. 

Gönüllü bildirim uygulaması

2010 yılından bu yana yürürlükte olan 
“Gönüllü bildirim“ uygulaması, kişiye 

Gü
nc

el

Zürich Kantonu Vergi 
Dairesi yetkilileri, 2017 
yılında yüksek oranda 

vergi bildirimi olduğunu 
açıkladılar. Açıklamaya göre, 

bir önceki yıl 2100 olan bildirim 
sayısı 2017 yılında yaklaşık üç kat 

artarak 6150’ye yükseldi. Yetkililer 
bur artışın nedenini Otomatik 

Bilgi Alışveriş Anlaşması (AIA)’na 
bağlıyorlar. 



4 
Mart 2018 tarihinde, Radyo ve Televizyon 
Vergisi’ni tamamen ortadan kaldırmayı 
amaçlayan “No Billag“ inisiyatifi halkın 
oyuna sunulacak.

“No Billag“ inisiyatifine en büyük destek, yabancı 
karşıtı tutumları ile bilinen İsviçre Halk Partisi 
SVP’den geliyor. 

Halk oylamasında EVET çıkması durumunda; 
İsviçre devleti savaş olmadıkça, radyo ve 
televizyon işletemeyeceği gibi halktan hiçbir 
şekilde radio ve televizyon vergisi talep 
edemeyecek.

Federal Hükümet’in tavrı
“No Billag“ İnisiyatifi Federal Hükümet 
(Bundesrat) tarafından destek görmüyor. Federal 
Hükümet, inisiyatifin kabul görmesi durumunda, 
İsviçre Devlet Radyo ve Televizyonu SRG’nin 
cirosunun yüzde 70’ini kaybedeceğini, bu 
kaybın kurumu yayın yapamaz hale getireceğini 
savunuyor.

Şu an yürürlükte olan Radyo ve Televizyon 
Yasası ile, televizyon cihazı ve radyo kullanımına 
bakılmaksızın, her ev tv ve radyo vergisi olarak 
yıllık 462 frank ödemek zorunda. 

4 Mart 2018

“No Billag“ ile ilgili detayları ve tartışmaları 

gelecek sayımızda okuyabilirsiniz.
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2017 yılında İsviçre’de en çok 
konuşulan konular şöyleydi;

25 Eylül 2016 tarihinde oylanan ve 

%65,5 Evet oranı ile kabul edilen 

Federal İstihbarat Dairesi Yasası 

2017 yılında yürürlüğe girdi. Yeni 

düzenleme ile, Federal İstihbarat 

Dairesi NBD’ye izleme faaliyetleri için 

geniş yetkiler tanınırken, istihbarat 

kurumlarının telefon dinlemesine, 

e-postaları izlemesine, mekanlara 

ya da evlere gizli kamera ve ses kayıt 

cihazı yerleştirmesine, özel alanların 

aranmasına, bilgisayar sistemlerinin 

hacklenmesine izin verildi.

İstihbarat Yasası

Otomatik Bilgi Alışverişi Anlaşması 
İsviçre, 2015 yılı Aralık ayında 28 Avrupa Birliği 
üyesi ülke ile, AİA isimli bir Otomatik Bilgi 
Alışveriş Anlaşması imzalamıştı. Anlaşma 
1 Ocak 2017 tarihinden itibaren fiili olarak 
yürürlüğe girmişti. AİA anlaşması, verginin 
başka ülkelere kaçırılmasını engellerken, 
İsviçre’ye şeffaf ve yasalara uygun finans 
merkezi olmasını sağlayacak önemli 
yaptırımlar getiriyor. AİA sözleşmesi farklı 
ülkelerin vergi kurumlarının, vergi ödeyecek 
kişilerin banka hesapları ile ilgili bilgi 
alışverişini de mümkün kılıyor. 

Bugüne kadar yaklaşık 100 ülke ile imzalanan 
AİA Anlaşması henüz Türkiye imzalanmış 
değil.



Credit Suisse, Mortgage soruştur-
masında ABD’ye 5,3 milyar dolarlık bir ceza ödemeyi 

kabul etti. Credit Suisse, ABD Adalet Bakanlığı ile 
vardığı uzlaşma sonucunda, söz konusu tutarın 2.48 

milyar dolarını ceza, 2.8 milyar dolarını ise müşteri 
tazminatı olarak ödedi.

Reuters’ın bir haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı 
Credit Suisse`in 2008 yılında sattığı konut kredisine 

endeksli “zehirli” varlıklar nedeniyle yürütülen soruş-
turmada, bankadan 5 ila 7 milyar dolar arasında bir 

ceza ödemesini istemişti.

12 Şubat’ta yapılan bir halk oylamasında 
“Üçüncü Jenerasyona Kolaylaştırılmış 
Vatandaşlık Hakkı“ önerisi kabul edildi. 
Yapılan halk oylamasında, İsviçrelilerin  
%60,4’ü Üçüncü Jenerasyona Kolaylaş-
tırılmış Vatandaşlık Hakkı’na EVET dedi.

Öneri daha önce Federal Hükümet, 
Ulusal Parlamento ve Senato’dan kabul 
görmüştü. Ancak kararın yürürlüğe 
girebilmesi için Anayasa değişikliği 
gerekiyordu. Yasa ile, İsviçre’de yılda beş 
bin kişiye kolaylaştırılmış vatandaşlık 
hakkı sunulmuş oldu.

Üçüncü Jenerasyona 
Kolaylaştırılmış 
Vatandaşlık Hakkı

ABD’den Credit Suisse’e 
5,3 Milyar Dolarlık Ceza

İsviçre Federal Savcılığı İsviçre’de yapılan casusluk faaliyet-
lerine ilişkin bir soruşturma başlattı. Soruşturma dahilinde, 
Türkiye uzantılı bazı kurumlarda Türk istihbaratının politik 
boyutu ile aktif bir şekilde çalıştığı ve savcılık elinde bu 
iddiaları destekleyecek somut delillerin bulunduğu ifade 
edilmişti.

T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen dönemin 
İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter, mevkidaşına; 
“İsviçre’de yaşayan Türkiye kökenlilerin yasadışı olarak 
izlendiklerine ilişkin iddiaların ciddiyetle soruşturulacağını” 
söylemiş, Çavuşoğlu’na Ankara’nın İsviçre’de yaşayan Tür-
kiyelilerin faaliyetlerini takip ettiği iddialarıyla ilgili kaygıla-
rını iletmişti.

İsviçre 
Federal Savcılığı’ndan Casusluk Soruşturması 
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İsviçre Ulusal Parlamentosu, bir oturumunda cihatçı 
örgütlere yakınlığıyla bilenen camileri gündemine aldı ve 
bu camilere yeni yaptırımlar getirilmesi gerektiğini tartıştı. 
Tartışma sonunda, İsviçre’deki bütün camilerin denetim 
altına alınması ve dışardan yapılan maddi yardımların kabul 
edilmemesi kararı alındı. 

Alınan karar İsviçre Türk Diyanet Vakfı’na (İTDV) bağlı cami-
ler için de geçerli.

89’a karşı 94 oyla alınan karar görüşülmek üzere Senato 
Meclisi’ne gönderildi. 

Hollanda’dan İsviçre’ye zehirli Fipronil maddesi içeren 
yumurtaların ithal edildiği tespit edildi. Konu, Federal 
Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bakanlığı yetkililerinin 
yaptığı bir açıklama ile gündeme gelmişti.

Söz konusu yumurtaların daha çok Migros M-Budget 
ve Aldi Schweiz gibi alışveriş merkezlerinde satıldığı, 
bu merkezlerde satılan zehirli yumurtaların, olayın 
açığa çıkmasının ardından çok kısa bir süre sonra 
piyasadan çekildiği bildirilmişti.

Zehirli Yumurta Korkusu

İsviçre’deki 
Camilere Denetim Talebi

İsviçre’de yayınlanan Blick 
gazetesi, İsviçre’de yaşa-
yan Türkiyelilere yönelik 
attığı Türkçe manşette 
seçmenlerden, Anaya-
sa için yapılacak olan 
referandum için “Hayır” 
oyu kullanmalarını istedi. 
Türkçe ve Almanca yayın-
lanan metinde; İsviçre’de 
yaşayan Türklere BLI-
CK’in çağrısıdır” spotuna 
yer verilmiş, “Erdoğan’ın 
diktatörlüğüne HAYIR 
oyu kullanın!” ifadesi 
kullanılmıştı.

Blick 
Gazetesi’nden 
“Hayır” 
Manşeti
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İsviçre’de görevli Türk diplomatlar korunma amaçlı 
İsviçre’ye sığınma talebinde bulundular. Daha sonra, 
başvuranlardan birinin Büyükelçilik Müsteşarı Volkan 
Karagöz olduğu ortaya çıkmıştı. O dönem Büyükelçilikteki 
2 numaralı isim olan Volkan Karagöz, yayınlanan bir 
Kanun Hükmünde Kararname’de ismi geçen ve merkeze 
çağırılan dış ilişkiler görevlilerinden biriydi. Türkiye’de 
hapis cezası ile karşı karşıya bırakılacağını düşünen 
Karagöz, bu çağrıyı yerine getirmeyip kendisi ve ailesi için 
İsviçre’den iltica talebinde bulunmuştu.

O sıra İsviçre medyasında yer alan haberlere göre, 15 
Temmuz 2016 tarihinden sonra İsviçre’ye 408 Türkiye 
vatandaşı iltica ettiği, bunlardan birkaç tanesinin 
diplomatik pasaporta sahip olduğu ifade edilmişti.

Diplomatlardan İsviçre’ye 
Sığınma Talebi 

İsviçre Milli Takımı, 1-0 kazandığı 2018 FİFA Dünya Kupası 
Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçının rövanşında Ku-
zey İrlanda ile 0-0 berabere kalarak, Rusya’nın ev sahipliği 
yapacağı 2018 Dünya Kupası’na gitmeye hak kazandı.

2018 FİFA Dünya Kupası’na Avrupa’dan, ev sahibi Rusya’nın 
yanı sıra, gruplarını ilk sırada tamamlayan Fransa, Portekiz, 
Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve 
İzlanda katılmayı garantilemişlerdi.

İsviçre, 2018 Dünya Kupası’na Gitmeye Hak Kazandı

İsviçre’de yaklaşık 20 yıldır hizmet sunan İşbank Zürih şubesi 
31 Ekim 2017 tarihi itibariyle kapandı. Kapanma kararı ile 
birlikte, banka bünyesinde çalışan 7 kişiden 5 kişinin işine son 
verildi. Şubenin kapanma nedeni; “Gelişen teknolojik gelişme-
lere ayak uyduramama ve bu konuda eksiklerini giderememe.“ 
gösterildi.

İşbank Zürich Şubesi Kapandı

Graubünden Kantonu’na bağlı Bondo köyünde meydana 
gelen toprak kaymasında sekiz kişi kayboldu. Kaybolanların 
yaşamlarını yitirmiş olmalarından endişe edilirken, kayıplar-
dan şu ana kadar herhangi bir haber alınamadı.

Bondo’da Toprak Kayması
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Psikolojik hastalar malulen 
emeklilik maaşlarını kaybet-
mişlerdi 

2012 yılında, Malulen Emeklilik 
Sigortası (IV) bütçesindeki 10 
milyar frank açıktan dolayı 
birçok kısıtlama olmuştu. Yeni 
verilecek malulen emeklilik 
maaşlarında, kısıtlı davranma-
nın yanında periyodik yapılan 
kontroller (Revizyon) ve dos-
yaların taranması aracılığı ile, 
özellikle de tıbbi olarak kayna-
ğı tespit edilemeyen ağrılardan 
ve psikolojik nedenlerden 
dolayı malulen emekli maaşı 

kündü. Hollanda daha son-
ra1995 yılında çok daha fazla 
insana emekli maaşı vermek 
zorunda kalmıştı. Bu arada 
o insanlar mağdur duruma 
düşmüş, belediyelerin sosyal 
hizmetlerinden yararlanmak 
zorunda kalmış, bu git-gel-
melerden ve uğraşlardan 
dolayı sağlık sorunları daha 
da kötüleşmiş olarak, tekrar 
Malulen Emekli Kurumu’na 
dönmüşlerdir. 

Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi (AİHM) 2016 yılında, 
bel ağrılarından dolayı %50 

tamamlayıcı ödeme desteğini 
kaybetmişti. 

Ta işin başından beri bu konu-
ya birçok eleştiriler getirildiyse 
de değişiklikler olumsuz 
yanlarına rağmen hayata 
geçirilmişti. Gelinen noktada 
beklenen sonuçlar ne yazık ki 
(uğraşların çok külfetli olması-
na karşın) elde edilememişti. 

Oysa bunun gibi olumsuz ör-
neklere geçmişte diğer ülke-
lerde rastlamak mümkündü. 
Bunun en bariz örneğini, 1990 
yılında Hollanda’da denenen 
uygulamalarda görmek müm-

alan insanların sayısının dü-
şürülüp, bu insanların yeniden 
iş hayatına döndürülmesi 
amaçlanmıştı. 

Bu düzenleme, Malulen 
Emeklilik Yasasının (IVG) 6a 
Revizyonu ile, 2012 yılından 
bu yana yürürlükte buluyor. 
Düzenleme ile 12500 kişinin 
tekrar iş alanına döndürülmesi 
planlanmıştı. 

Bu sebeplerden dolayı binlerce 
insan ya o zamana kadar 
aldığı malulen emeklilik maaşı 
ile birlikte emeklilik kasa-
sından aldığı maaşını ya da 

G
eçtiğimiz haftalarda engelliler alanında iki yeni olumlu 
karar çıktı. Bu konulara ve konuların olumsuz yanla-
rına, daha önce yazdığım bir yazıda eleştirisel olarak 
değinmiştim. 

Pro Infirmis Bern Şehri Şöneticisi
Bern Çevresi Engelliler Konferansı 

Yönetim Kurulu Üyesi
hasim.sancars@proinfirmis.ch

Haşim Sancar

Malulen emeklilikte psikolojik hastalar için ve karma metotta yeni önemli kararlar

Gü
nd

em



Birkaç ay önce, İsviçre Federal Mah-
kemesi (Bundesgericht) psikolojik 
hastalıklı müracaatçılar ile ilgili uygu-
lamasını değiştireceğine dair bir karar 
verdi ve bu karar Aralık ayı başlarında 
yayınlandı. 

Şimdiye kadar yapılan eleştirilerin bu 
kararın alınmasındaki payı kuşkusuz 
büyük bir önem taşımakta. Daha önce 

örneğin orta dereceli depresyonlu bir 
hastanın, malulen emeklilik maaşı 
alabilme olanağı ortadan kaldırılmış-
tı. Kişinin hastalıktan dolayı çalışıp 
çalışamayacağına bakmaksızın, bu 
hastalığın çalışmaya engel olmadığı 
ve tedavi yoluyla (tedaviler ömür boyu 
sürebilir) geçebileceği iddia ediliyordu. 
Yeni karar, kişinin hastalığından dolayı 

çalışıp çalışamayacağına (doktorlar 
tarafından) bakılıp öyle karar verilebi-
leceğini öngörüyor. Bu, yeni başvuru-
lar için önemli ve iyi bir karar. 

Bu şekilde birçok insan mağdur du-
rumdan kurtulmuş olurken, bu yeni 
uygulama sayesinde çalışamayaca-
ğından dolayı malulen emeklilik elde 
edebilecek.

Yine geçtiğimiz haftalarda gelişen, 
diğer önemli bir karar da engelli 
kadınlarla ilgili. 

Şimdiye kadar gerek %100 çalışma-
yan, gerekse de malulen emekli maa-
şı alan kadınların doğum sonrasında 
„karma metot” (gemischte Methode) 
diye adlandırabileceğimiz, malulen 
emeklilik derecesini belirleyen bir 
sistem uygulanmakta idi. 

Buna göre, bir kadının çalışma gücü-
nün bir kısmını, ev işlerine ve çocuk 

bakımına ayıracağı iddia edilerek, 
alabileceği ücretinden düşürülüyordu. 
Doğal olarak burada da söz konusu 
kadına düşük bir malullük derecesi 
veriyordu. Hatta kişisel olarak ta 
rastladığım bazı durumlarda, kişi %39 
oranında kalıp, en azından çeyrek 
malulen emekli maaşı alabilme 
şansından ve dolayısı ile tamamlayıcı 
ödemelerden de (Ergänzungsleistun-
gen: EL) mahrum kalıyordu. 

Bu sistem kadınlara yönelik ayrımcılık 
teşkil etmesinden dolayı, geçmişte 

engelliler kurumları ve bilirkişiler 

tarafından oldukça eleştirilmişti. Öyle 

ki, bu metottun hesaplanmasında ve 

tamamlayıcı ödemeler (EL) kararla-

rında da zaman zaman şahsen şahit 

olduğum bir takım yanlışlıklar bile söz 

konusu oluyordu. Farkına varıldı-

ğında yanlışlıklar düzeltiliyor, ancak 

sosyal sigortaların ne kadar karmaşık 

olduğu göz önünde tutulduğunda, 

herkesin bunu anlamasını beklemek 

pek gerçekçi olmasa gerek.

Karar 1

Karar 2

Psikolojik hastalara tekrar malulen emeklilik hakkı

Engelli ev kadınları ile doğum yapan kadınları şimdiye kadar ki malullük derecesi 
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hesaplanarak daha adil bir engellilik 
oranı ortaya çıkacak.  Ayrıca yeni anne 
olanların, anne olmalarından dolayı 
engellilik oranın hesaplanması bu günkü 
gibi ayrımcı olmayacak. 

Yukarıdaki AİHM’ne başvuran kadının 
durumu şöyle gelişmişti; Kadın, %50 
malulen emeklilik maaşı almakta idi. Do-
ğumdan sonra, zaten çocuk bakımından 
dolayı en az %50 evde kalması beklendiği 
için (belki de kendisi bunu söylemiştir) 
%50 olan engellilik derecesi %25’e düş-
müş ve en az bir emeklilik hakkı ortadan 

gulamadan yararlanabilmeleri için, yeni 
bir başvuruda bulunmaları gerekiyor. 

Bir kez daha değinmekte yarar var; 
En az çeyrek malulen emeklilik maaşı 
alabilmek için, en az %40 engellilik oranı 
gerekmekte. Konunun doğru anlaşılması 
için bir kez daha vurguluyorum. Daha 

kalkmıştır. Oysa kadın sağlıklı olsa %50 
çalışıyor olacaktı.

Bu arada, kadınların evde bakmak zo-
runda oldukları kişiler varsa ve engellilik-
lerinden dolayı bu görevi yerine getire-
miyorlarsa, bu durumun da göz önünde 
tutulması beklenmekte. Uygulamanın 
tam olarak nasıl olacağı henüz net değil. 
Bunu daha sonra hep birlikte göreceğiz. 
Ancak bu günkünden daha iyi olacağı 
kesin diyebilirim.

önce sadece karma metottan dolayı, 
%40’dan daha az oranda engellilik kararı 
olanların muhakkak yeniden başvuruda 
bulunmaları gerekiyor. Bu yeniliğin, bil-
diğimiz ve tanıdığımız çevrelere ulaştırıl-
masında, herkesin katısının olmasında 
yarar var.
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malulen emeklilik maaşı alırken ikiz 
çocuk doğurduktan sonra, malulen 
emeklilik maaş hakkını kaybeden bir ka-
dının başvurusuna karar vermişti. AİHM 
İsviçre’deki bu uygulamayı ayırımcı ve 
aile bütünlüğüne karşı bularak, bu karma 
metottun değiştirmesini karara bağladı. 

Federal Hükümet bu nedenle, 1 Ocak 
2018 tarihinden itibaren bu metotta 
olumlu bir değişiklik yapacak. Karma 
metot hepten kaldırılmıyor. Ancak kadın-
ların %100 olmayan çalışmalarından elde 
edebilecekleri ücret, %100 üzerinden 

Karma metodun uygulanmasına karşın, 
daha az malullük elde edip halen malu-
len emeklilik maaşı alanların dosyalarını 
Kanton Malulen Emekli Kurumları (IV) 
inceleyip, gerekli düzeltmelere gidecek. 
Ancak, daha önceki başvurularında 
engellilik oranı karma metottan dolayı 
%40’ın altına düşen kişilerin, bu yeni uy-

Engelli ev kadınları ve doğum yapan kadınlar için olumlu bir gelişme

Pro Infirmis hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi ve bulunduğunuz yörenin büro adresi için: www.proinfirmis.ch

Bağışlar için: PC 30-13891-5

Yeni metottan yararlanmak için ne yapmak gerekiyor?
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YENİ
VATANDAŞLIK YASASI 
YÜRÜRLÜKTE
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İsviçre’de, 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile yeni 
vatandaşlık yasası yürürlüğe girdi. Yeni yasa 
ile İsviçre vatandaşı olmak daha da zorlaş-
tırıldı. Artık, vatandaşlığa başvuruda temel 
şart, C kimliğine sahip olmak. C kimliğine 
sahip olmayanların vatandaş olma hakları 
ortadan kaldırıldı.

Düzenleyen: Derya Özgül

Vatandaşlık için temel şartlar şöyle;

C Kimlik şartı
C kimliği edinmenin koşulu İsviçre’de 10 
yıl ikamet etmek. Bu 10 yılın son 5 yılında 
en az 3 yıl İsviçre’de ikamet edilmesi 
gerekiyor.

C ve B kimliğine sahip olunan süreler 
tam sayılırken, F kimliğine sahip 
olanların yıllarının yarısı sayılıyor. N ve L 
kimliklerine sahip olanların yıllarının hiç 
biri sayılmıyor.

Çocuklarda, 8-18 yaş arası ikamet süreleri 
çift sayılıyor. Yani burada doğan ve C 
kimliğine sahip olan bir çocuğun 9 yaşında 
vatandaşlığa başvurma hakkı var. Birçok 
belediye, anne-baba sosyal yardım aldığı 
halde, C kimlikli çocuklara vatandaşlık 
hakkı veriyor.

Sicil kadı
Vatandaşlık başvurusunda sicil kaydının 
olmaması gerekiyor. Eski sicillerin 
silinmesi/ kaldırılması şart. Şu an kişilere 
verilen sicil kayıtlarında görünmeyen 
siciller, devlet makamlarının kayıtlarında 
görünüyor. Bu VOSTRA sicil kayıtlarında, 
kayıtlar daha uzun süreli kaldığı için, 
burada sıkıntı çıkma olasılığı yüksek.

İcra
Aktüel bir icra kaydının ve vergi 

borcunun olmaması gerekiyor.

Entegrasyon
İsviçre kültürünün 

ve yaşantısının 
benimsemiş olması 

vatandaşlık 



10 yıllık bir ikamet 
süresi sonrasında C 

kimliğine başvuracak 
kişi, göçmenlik dairesi 
uygun bulduğunda ve 

bu hakkı ona tanıdığında 
vatandaşlık işlemlerini 

başlatabilecek.

değerlendirmelerinde önemli. İsviçre 
coğrafyası, tarihi, siyasi yaşamı ve 
İsviçrelilerle ilişkiler gibi konulara 
eğilmede fayda var. Öte yandan İsviçre’de 
konuşulan dillerden birine de sahip 
olunması gerekiyor. Buna dair belge 
sunulmasında fayda var. Bulunulan 
bölgede konuşulan dili anladığınızı ve 
konuştuğunuzu belirten B1 seviyesi, 
okuma ve yazma için ise A2 seviyesi 
sertifikalar zorunlu. Ayrıca, kişi ailesinin 
İsviçre’de entegre olmasına yardımcı 
olduğunu ıspatlamakla da yükümlü 
artık.

Çalışıyor ya da okuyor olmak
Maddi bağımsızlığın ıspatlanması 
şart. Başvuru süresince ve başvuru 
tarihinden önceki 3 yıl boyunca sosyal 
yardım alınmamsı gerekiyor.

Bireysel koşullar
Bazı özel koşullardan dolayı, başvuru 
için istisnai durumlar ortaya çıkabilirken, 
vatandaşlık hakkı, olumsuzluğa karşı 
yine de kazanılmış olunacak.

Belediyenize sorun
Yukarda bahsedilenler vatandaşlık 
başvurusu için temel şartları 
oluşturuyor. Ancak her belediye 
farklılıklar içerecek nitelikte daha 
ağır şartlar sunabilir. Bu nedenle, 
belediyenizin vatandaşlık dairesine 
gitmenizde ve bulunduğunuz belediyenin 
şartlarını öğrenmenizde fayda var.

C kimliği verme zorunluluğu 
bulunmuyor
Vatandaşlık başvurularında en büyük 
sorun, C kimliğine sahip olma teşkil 
edecektir. Bunun nedeni ise C kimliğinin 
bir hak olmaması. Yani bulunduğunuz 
kantondaki göçmenlik dairesinin 
size C kimliğini verme zorunluluğu 
bulunmuyor. Bu durum onların takdirine 
bağlı.

10 yıllık bir ikamet süresi sonrasında C 
kimliğine başvuracak kişi, göçmenlik 
dairesi uygun bulduğunda ve bu hakkı 
ona tanıdığında vatandaşlık işlemlerini 
başlatabilecek.

İsviçre’ye göç eden bir birey, İsviçre 
vatandaşı ya da C kimliğine sahip biriyle 
nikâh kıydığında, C kimliğine başvuru 
süresi kısalıyor.

23
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anlatıyorum bu kitaplarla. Yaşadık-
larımı- aynı acıyı yaşamış insanların 
yaşamlarında bir kesittir yazdıklarım. 
Mendil Sen Kokuyordu öyküsü uzun 
yıllar sürgün yaşamış bir evladın 
yıllar sonra memleketine, baba evine 
gitmesini anlatıyor. Anne oğlunu 
tanıyamıyor ama yıllar evvel oğlunu 
köyden kaçırırken yüzündeki terini 
silip koynunda sakladığı mendili 
koklayarak tanıyor…

 Son kitabınız olan On Çocuk-
tuk’u diğerlerinden ayrı tutabiliyor 
musunuz? Öyküler daha bir uzun bu 
kitapta.

On Çocuktuk İzmir’de siyah-beyaz 
yaşadığımız güzellikleri anlatıyor. 
Elbette yalnız neşe ve sevinç yok bu 
kitapta. Ayrılıklar, gurbet, anne, evlat 
özlemi, sürgünlük de var.

 Kitapların ortaya çıkış sürecinden 
bahsedebilir misiniz? Burada mı 
yazdınız kitaplarınızı?

Evet, bu kitapları İsviçre’de yazdım. 
Daha önce yazıp bir kenara bıraktı-
ğım öykülerim vardı ama yanımda 
değillerdi. Ya kaybolmuş ya da ara-
malarda ele geçmesin diye annem 
tarafından termosifonda yakılmıştı. 
Hafızamda kalanları yeniden yazdım.

 Birbirinin devamı denebilir mi bu 
kitaplar?

12 Eylül’de de Çok Güldük Netekim! 
ve Stres Bileziği Anamdan İnciler 
2 isimli kitaplarda annelerimizi 
anlatıyorum. Bir fıkra, bir anekdot 
gibi, kâh güldüren kâh ağlatan, 
kâh düşündüren türden… Mendil 
Sen Kokuyordu ve On Çocuktuk ise 
kısa öykülerden oluşuyor. Sokağı 

12 
Eylül döneminin politik 
atmosferini soluyan 
Necmettin Yalçınkaya 
78 kuşağını temsil 

eden isimlerden biri. 2003 yılından bu 
yana İsviçre’de yaşayan Necmettin 
Yalçınkaya, politik nedenlerden dolayı 
burada yaşamak zorunda kaldığını 
belirtiyor.

Yazmanın kendisi için bir arınma ve 
terapi olduğunu ifade eden Yalçınka-
ya, zamanının büyük bir çoğunluğu-
nu yazarak geçiriyor. Şu ana kadar 4 
kitaba imza atan Yalçınkaya’nın eser-
lerinde daha çok Anı ve Öykü niteliği 
taşıyan içerikler ön plana çıkıyor. 
Yalçınkaya, yazmanın yanı sıra yayın 
evleri için redaksiyon çalışmaları da 
yapıyor.

Necmettin Yalçınkaya ile çalışmaları 
üzerine konuştuk.
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BİR YAZAR 
GENELLİKLE İLK 

ESERLERİNDE 
KENDİSİNİ VE 

YAŞADIKLARINI 
ANLATIR. ÖNCE 

KENDİSİNİ YAZMAK 
VE KENDİSİYLE 
HESAPLAŞMAK 
ZORUNDADIR. 

KİTAP OKUMA 
ORANIMIZ 

DÜNYADA EN ALT 
SIRALARDA NE 

YAZIK Kİ. OKUMAYI 
SEVEN BİR TOPLUM 

DEĞİLİZ. ZATEN 
TÜRKİYE'DE YAYIN 
SEKTÖRÜT BİRKAÇ 

TROLÜN ELİNDE.

 Neden sadece Anı/Öykü? 
Bu edebi türe sadık mı kalmak 
istiyorsunuz? 

Bir yazar genellikle ilk eserle-
rinde kendisini ve yaşadıklarını 
anlatır. Önce kendisini yazmak 
ve kendisiyle hesaplaşmak 
zorundadır. 1978 kuşağında ol-
mam ve benimle aynı “kaderi” 
paylaşan dostlarımın-yoldaş-
larımın bir nebze de olsa da 
neler çektiklerini anlatmak 
istedim. Yaşanılan çok acı var 
ama bunu duyan, bilen yok. 
Yazılmalı, yazmalı ve yazanlar 
çoğalmalı.

 Kitaplarınızda kullandığınız 
halk dili ve diyaloglar çok 
canlı. Biliyoruz ki, ülkeden, 
duygulardan, hissiyattan uzak 
yazmak hiç de kolay değil. 
Çalışmalarınızda size ilham 
veren şey ne oldu?

Yurtdışında çıkarken ne yazık 
ki çantayla ve evrakla çıka-
mıyorsunuz. Tek zenginliğiniz 
kafanızın içinde taşıdıklarınız. 
Ve yaşadıklarınız. Zaten bir ya-
zar yaşadığı zamanın bir tanığı 
değil midir? Bir yazar gördüğü, 
geçirdiği ve yaşadıklarını ya-
zarken o günleri bir kez daha 
yaşar ve acısı ilk günkü gibi 
taptaze dikilir karşısına. 

 Öykülerinizde annenize 
çok sık değiniyorsunuz ve 
bilge, kendine güvenen, 
gelişmelerin farkında olan bir 
kadın karakteri yansıtıyor-
sunuz. Erkek egemen kültün 
tersine kadın bilgeliği de öne 
çıkıyor. Annenizin gerçek 
karakteri miydi bu? Yoksa 
o karaktere bir misyon mu 
yüklediniz?

Aslında 78 kuşağındaki tüm 
devrimcilerin annelerini an-
nemin yerine koyarak anlat-
tım. Bizim önemsemediğimiz, 
hayatlarını peşimize takıp 
sürüklediğimiz analarımızın 
nezdinde… Cezaevleri kapı-
larında bekleyen, jandarma-
ya-gardiyana diklenenler hep 
kadınlar olmuştur. Anneler 
çocuklarından devrimciliği 
öğrenip yılmadan, usan-
dırmadan sürdürmüşlerdir. 
Aslında mecbur kalmışlardır. 
Çünkü onları bu mecraya iten 
biz olduk. 

 Eserlerinizde daha çok 12 
Eylül dönemine değiniyorsu-
nuz. Son kitabınızda da öyle. 
Buraya dair bir şeyler yazmak 
da gelmedi mi hiç içinizden? 

12 Eylül’ü yaşayan birinin 
önce 12 Eylül ile hesaplaş-
ması gerekiyordu. Ben de onu 
yaptım. Yaşadığım, beslendi-
ğim ortamı yazdım, ki yazmak 
zorundaydım. Son kitabım On 
Çocuk ’ta bir-iki öykü dışında 
pek bahsetmiyorum 12 Ey-
lül’den. İsviçre’yle ilgili birkaç 
öyküm de var ayrıca. Yakında 
çıkacak olan BİR YARIM öykü 
kitabımda da birkaç İsviçre 
öyküsü var.

 Kitaplarınıza ilgi ne du-
rumda? 

İlgi var elbette. Ama fazla de-
ğil. Bu da insanımızın okumayı 
sevmeyişinden kaynaklı bir 
durum. Okumayı sevmiyoruz 
ve o kitapta benim bilmediğim 
ne yazıyor ki mantığı da var. 
Ya da kitaba verilen parayı an-

garya sayıp kahveye-sigaraya 
ve dönere verilen parayı bir 
kazanç sayıyoruz. Kadınların 
erkeklerden daha iyi okuyu-
cu olduğunu söyleyebilirim. 
Kadınlar daha bilinçliler. Kitap-
larımı okuyanların yorumları 
çok pozitif…

 Şu anki durumda, edebiyat 
ve yazın ile ilgili gidişatı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Kitap okuma oranımız dün-
yada en alt sıralarda ne yazık 
ki. Okumayı seven bir toplum 
değiliz. Zaten Türkiye’de yayın 
sektörü birkaç trolün elinde. 
Onlar belirliyor her şeyi. Bir 
avuç yazarın dışında para 
kazanan yazar-şair-romancı 
yok gibi.

www. edebiyabahcesi.net 
isimli bir sitemiz var. Ama-
tör-yeni yazmaya başlayan 
ve usta yazarlar için açılan bir 
Blog da var bu sitede. Herkese 
açık burası, dileyen yazabilir.

 Yeni çalışmalarınız var mı? 
Günün birinde buraya dair anı-
larınızı da yazabilecek misiniz 
mesela?

Yeni çalışmam, yine anı/öykü 
türünde olan BİR YARIM isimli 
bir kitap olacak.

Bu kitap Ocak ayında Adana 
Kitap Fuarı’nda Ozan Yayın-
cılık Standında yerini alacak. 
İzmir’den çıkıp İsviçre’ye 
gelişimi ve burada yaşadıkla-
rımı anlattığım bu çalışmamın 
onuncu bölümünü bitirdim. 
Bir iki yıl içinde biteceğini ümit 
ediyorum.

Burayı da yazıyorum elbette. 
Ama sıklıkla değil.

 Son olarak eklemek iste-
diğiniz bir şey var mı?

Öncelikle çalışmalarıma 
yönelik olan ilgi ve alakanız 
için size teşekkür ediyorum. 
Yaptığınız işlerin başarılı ve 
uzun soluklu olması temen-
nisiyle… 
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Malulen Emeklilik Sigortası’nın (IV) temel 
görevi, bir yandan sağlık açısından engelli 
insanlara maddi destek sunmak iken 
diğer yandan da bu insanların tekrar iş 
piyasasına dahil olma süreçlerini destek-
lemektir. 

İsviçre’de, çalışan-çalışmayan herkes IV 
sigortasının primlerini ödemek zorunda-
dır. Herhangi bir sağlık engelinden dolayı 
malulen emeklilik ödeneğini hak ettiği-
nizi düşünüyorsanız eğer, bulunduğunuz 
kantonun IV kurumuna başvurmanızda 
fayda var.

Engel oranına göre ödenek

Engel oranına göre, ödenek yüzdeliği 
değişir. %40’ın altında engellilik durumu 
olanlara herhangi bir ödenek yapılmaz-
ken, engellilik durumuna göre ödenen 
maaş oranı şöyle düzenleniyor;

 En az %40 engel = %25 Maaş

En az %50 engel = %50 Maaş

En az %60 engel = %75 Maaş

En az %70 engel = %100 Maaş

IV tarafından yeniden hesaplanacak. 
Federal Hükümet bu değişiklik ile, yıllık 
35 milyon franklık ek bir gider olacağını 
tahmin ediyor.

Başvuru yapılması şart

Yeni hesaplama metodundan, şu ana 
kadar %40 engelliğin altında olup da öde-
nek alamayanlar da faydalanabilecekler. 
Ancak bunun için aktif bir şekilde, yeni-
den emeklilik ödeneğine başvurulması 
gerekiyor. Sigorta çalışanları bu grubun 
dosyalarını kendiliğinden değerlendirme-
yecekler.

Not: İsviçre’de, hukuki konularda 
danışmanlık hizmetinden faydalanmak 
isteyenler yukardaki mail adresimden 
bana ulaşabilirler. Ayrıca Türkiye ile, 
tanıma/tenfiz davaları, tapu dava işlem-
leri, tebligat, vekâlet işlemi vs. türünden 
herhangi bir hukuki süreç içerisine giren 
ya da Türkiye’de hukuki takip yaptırmak 
isteyen okuyucularımız da iletişime 
geçebilirler.

Engellilik oranı ise “karma metot” ile be-
lirleniyor. Bu hem özel hayatınızdaki hem 
de iş hayatınızdaki engellilik durumunu 
ortaya koyuyor. Örneğin, sigortalı bir işte 
%60 oranında çalışan birinin evde %40 
kalması göz önünde bulundurularak, 
çalışamama oranı daha düşük görülür. 
Halbuki kişi %100 sigortalı bir işte çalı-
şıyor olsa, engel oranı daha da yüksek 
olacaktır. 

Hesaplama sistemi değişti

Karma Metodu ile, malulen emeklilik 
sigortasında yüzdelik maluliyet hesapla-
ması yapıldığından dolayı, özellikle yarı 
zamanlı çalışanlar malulen emeklilik 
hakkından faydalanamıyorlardı. 

01.01.2018 itibarı ile yeni bir hesaplama 
sistemi uygulanmaya başlandı. Yeni 
uygulama ile, %100 çalış(a)mayıp da 
yarı zamanlı çalışanların pozisyonları 
güçlenecek. 

Bu durumda çeyrek, yarım ve dörtte üç 
emeklilik ödeneği alanların dosyaları 

Derya Özgül LL.M.
Hukukçu

d.ozgul@haberpodium.com
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Bülent Kaya
Siyaset Bilimci ve Araştırmacı

bkaya@sunrise.ch
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Y
oksulluk nedir? Yoksulluğun, başka bir deyimle 
fakirliğin evrensel bir tanımı yok. Nasıl tanım-
lanırsa tanımlansın, eldeki veriler, bilinenin 
aksine, gelişmiş sosyal bir sisteme sahip 

İsviçre’de yoksulluktan söz edilebileceğine işaret ediyor. 
Birçok insanın yoksulluk içinde veya sınırında yaşadığı-
nın altı çiziliyor. Tıpkı geçmişte olduğu gibi günümüzde 
de yoksulluk, başarılı olamayanların şahsi hikayeleri 
şeklinde okunmuyor.

Hastalık 
iyi bir 
yüzü 

bozar, 
yoksulluk 

ise değiştirir.  
Voltaire

Gü
nd

em



Farklı özelliklere göre İsviçre'de yoksulluk 
oranları (yüzde)

İsviçre toplam 7

Cinsiyet ve milliyet

Kadın 8,1

İsviçreli 7,4

Yabancı 10,4

Erkek 6,0

İsviçreli 5,4

Yabancı 7,7

Milliyet

İsviçreli 6,4

Yabancı 9,0

Kuzey ve Doğu Avrupa 5,4

Güney Avrupa 8,9

Diğer ülkeler 11,7

Eğitim Düzeyi

Mecburi temel eğitim 10,9

Orta kademe eğitim 7,5

Yüksek öğrenim 5,4

Dil bölgeleri 

Almanca ve Romanşça bölge 6,3

Fransızca bölge 7,5

İtalyanca bölge 16,4

(2015, İsviçre İstatistik Dairesi)

İsviçre’de yoksulluk; 
başka ülkelere kıyasla iyi 
ama endişe verici

İsviçre İstatistik Dairesi (OFS/BFS) 
2015’de yaptığı bir araştırmayla 
İsviçre’de yoksulluğun portresini 
çıkarıyor. Yoksulluğu belirlemek 
için en az sosyal geçim paramet-
resi ölçü olarak alınmış. Böylece 
toplumsal sosyal yaşama entegre 
olabilmek için gerekli mal ve 
hizmetlere erişebilecek maddi 
olanağa sahip olmayanlar, yoksul 
olarak tanımlanıyor. 

Diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaş-
tırıldığında İsviçre, yoksulluk riski 
konusunda daha iyi bir konumda; 
%15,6 gibi bir oranla Avrupa Birliği 
ülkeleri ortalamasının (%17,3) 
altında kalıyor. Üstelik maddi kay-
naklar açısından da Avrupa ülkeleri 
klasmanında ilk sıralarda yer alıyor 
İsviçre. 

Ne var ki İsviçre’de 570 bin kişi, 
yani toplumun %7’si, yoksulluktan 
etkilenmekte ve 1,8 milyon kişi de 
yoksulluk riski tehdidi altında. Bir 
önceki yıla göre yoksulluk oranında 
çok az bir artış (%0,6) gözlense de 
zengin refah ülkesi İsviçre için bu 
oran endişe verici. 

Yoksulluktan en çok etkilenenler 
tek başına yaşayan çocuklu kadın-
lar (%12,5) ve eğitim düzeyi temel 
eğitimle sınırlı insanlar (%11). Özel 
serveti dikkate alınmazsa yok-
sulluk oranı, 65 yaş üstü ve 
tek başına yaşayan emekli 
kesim için de endişe verici 
(%14). İstatistik Dairesi’ne 
göre emekliler, temel 
ihtiyaçları karşılamak 

için sık sık bir tarafa koydukları 
birikintilerine başvurmak zorunda 
kalıyorlar. Emeklilerin sadece yüz-
de 2’si günlük faturalarını ödemek-
te zorlanıyor. Her yıl yaklaşık 5 bin 
emekli fakir ekleniyor emekliler 
topluluğuna. Emeklilerin yaklaşık 
%12’si geçimini sürdürebilmek için 
ek ödenek yardımı almak zorunda 
kalıyor.

İşim gücüm var ama 
yoksulum...

Çalışan kesim çalışıyor diye yoksul-
luk riskini atlatmış olmuyor. 2015 
yılında yaklaşık 145 bin kişi çalış-
malarına rağmen yoksul yaşamak-
ta. Çalışan yoksullar (working poor) 
diye adlandırılan bu grup, çalışan 
kesimin yaklaşık %3,5’ini oluştur-
makta. İstatistik Dairesinin araştır-
masına göre serbest çalışanlarda 
yoksulluk oranı ücretli çalışanlara 
göre daha fazla. Çalışanlar arasında 
yoksulluktan en çok etkilenenler 
otelcilik ve restoran sektöründe ya 
da çok küçük işletmelerde çalışıyor. 
2015 yılında yoksulluk sınırını tek 
başına yaşayan bir yetişkin için 
2’239, çocuksuz bir aile için 3’688, 
14 yaş altında iki çocuklu bir aile 
için ise 5’163 frank olarak hesapla-
nıyor. Yaklaşık 49 bin çocuk çalışan 
yoksul ailelerde yaşadığı tahmin 
ediliyor. Bu, İsviçre için ebetteki çok 
yüksek bir rakam.
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Bora* neden hastanede? 
Çünkü bacağını iltihap kapmış 
Neden?
Çünkü bacağı çok kötü kesilmiş.
Ama bu nasıl olur?
Çünkü evlerine yakın bir parkta oynarken paslı demir parçalarından 
birinin üzerine düşmüş.
Ama neden o parkta oynamış ki?
Çünkü mahallesi terkedilmiş, bakımsız bir mahalle. Bütün çocuklar orda 
sahipsiz oynuyor.
Ama neden o mahallede oturuyor ki?
Çünkü ailesinin durumu daha iyi bir yerde oturmaya müsait değil.
Ama neden müsait değil?
Çünkü babası işsiz annesi ise hasta.
Ama neden babası işsiz? 
Çünkü eğitim düzeyi düşük, iş bulmakta zorlanıyor.
Ama neden…? 
* Eric ismi Bora olarak değiştirilerek, Kanada Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden alınmıştır.

facebook/haber.podium

mücadele stratejisi ve prog-
ramı yoksulluğu toplumun 
kabullenebileceği bir düzeyde 
tutmayı hedefliyor desek hiçte 
abes kaçmaz. 

Son yirmi yılda toplumun 
yoksulluğu algılaması da 
değişti: Yoksullara karşı bes-
lenen “acıma duygusu” yerini 
onlardan beklenilen “sorum-
luluk” duygusuna bıraktı. 2016 
yazında İsviçre toplumu her-
kese ayda 2500 frank öngören 
asgari gelir inisiyatifini %77 
gibi bir çoğunlukla reddetti. 
Çoğunluğun; “Biz çalışarak 
gelir elde edeceğiz” mesajı 
aslında yoksullarla zenginliği 
paylaşmama isteği seklinde 
de okunabilir. Yoksullara 
verilen mesaj ise “Onlar da 
çalışsın...” idi. 

2018 yılında daha az yoksul-
laşmak dileğiyle, nice hakça 
yıllara. 

zenginliğin daha hakça bir 
paylaşımı yoksullukla mü-
cadelenin en kalıcı yoludur. 
İsviçre Hükümeti 2010 yılında 
“Yoksullukla Mücadele Global 
Stratejisi” ve bu strateji bağ-
lamında da 2014-2018 yılları 
arasında gerçekleşecek 9 
milyon frank bütçeli “Yoksul-
lukla Mücadele ve Yoksulluğu 
Önleme Ulusal Programı” 
geliştirdi. Her ne kadar öncelik 
çocukların fakirlikten etki-
lenmemelerine verilse de bu 
programın, İsviçre’nin zenginli-
ğinin daha hakça paylaşımını 
ve yoksullukla yapısal köklü 
bir mücadeleyi hedeflediği-
ni söyleyemeyiz. Bu iş için 
ayrılan bütçe bile devede kulak 
misali. Hedeflenen, alınan bir-
takım önlemlerle yoksulluğun 
toplumunun gözüne batan, 
onu rahatsız eden boyutlarını 
budamak ve bu boyutların 
gelişmesini engellemektir. 
Böylece İsviçre’nin yoksullukla 

yoksulluk riski altında bulunan 
ailede yaşamakta. 73 bin ço-
cuk ise yoksulluktan doğrudan 
etkilenmekte. 0-17 yaş arası 
yoksulluktan en çok etkilenen 
yaş grubu. 2013 verilerine 
göre örneğin İsviçre’de sosyal 
yardım alma oranı ortalama 
%3,2 iken, bu grupta %5,2. 
Üstelik genelde sosyal yardım 
alanların nerdeyse yarısını 
çocuklar oluşturmaktadır. 

Yoksulluk bir 
paylaşım sorunudur, 
yoksullar 
suçlanmamalı

Bir Alman deyişinin hatırlattığı 
gibi yoksulluk ne utanç ne de 
namussuzluktur. Yolsuzluk bir 
sonuçtur, bir paylaşım adaleti 
sorunudur. Giderilebilir, en 
azından önlenebilir. 

Hangi biçimde olursa olsun, 

Göçmenlerde 
yoksullaşma daha 
fazla

İsviçrelilerle karşılaştırıldığında 
(%6,4) göçmenlerde yoksulluk 
oranı %9 gibi bir oranla çok 
daha fazla. Eğer göçmen bir 
kadınsanız (%10,4), göçmen 
bir erkeğe göre (%7,7) daha 
yoksulsunuz. Göçmen olarak 
nerden geldiğiniz sizin yoksul-
laşma riskinizi belirliyor. Özel-
likle Avrupa Birliği dışından 
gelen göçmenler yoksulluktan 
en çok etkilenenler. Bu göç-
menlerden her 12’sinden biri 
yoksul yaşamakta.

Çocuklar… 
Yoksulluğun masun 
kurbanları 

Başka kaynaklara göre, yak-
laşık 234 bin çocuk ve ergen, 
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Bangladeș Saha 

Hastanesinden 

Günlük

Kadın Doğum Uzmanı, Psikoterapist
y.schreiber@bluewin.ch 

Dr. med. Yasemin Schreiber-Pekin
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800 bine yakın Rohingya mül-
tecileri aylardır Myanmar’dan 
Bangladeș’e kaçıyorlar. 
İnanılmaz dehșet yașamıșlar 
ülkelerinde. Her gün 600 aile, 
yani yaklașık 5000-6000 kiși 
Cox Bazar transit kampına 
sığınıyor. Hemen hepsi bir veya 
daha fazla yakınını kaybetmiș. 
Aç ve bitkin, özellikle annesiz 
babasız çocuklar ve kadınlar 
her türlü șiddete maruz. Gel-
dikleri Myanmar’da yașadıkları 
köyleri, evleri yakılmıș, yerle bir 
edilmiș. Sığındıkları, dünyanın 
en fakir ülkelerinden biri Bang-
ladeș için çözülmesi mümkün 
olmayan bir sorun. İstenmeyen 
insanlar. Ne geçmișleri kalmıș, 
ne de gelecekleri var. Okuldan 
aileden uzak, kaybedecek bir 
șeyi kalmamıș gençler

Bir daha uyandığımda ezan 
okunuyor. Huzur verici, yağan 
yağmurun sesiyle birlikte. 
Yakındaki ormandan gelen 
maymun çığlıkları çakalların 
ulumasına karıșıyor. Birden 
telsizle, tüm ameliyat ve do-
ğum ekibi çok acil çağrılıyoruz.

İkimiz birden fırlıyoruz 
yataktan, cibinliğe dolanma-
maya, karanlıkta birbirimize 
çarpmamaya çalıșarak. Dıșarı 
çıkınca, bir bebeğin göbek kor-
donunun, doğum esnasında 
dıșarı sarktığını öğreniyoruz. 
Anında müdahele edilmezse 
bebeğin ölümüne neden olan, 
en korkulan acil durumlardan 
biridir. Beș dakikanın içinde 
sezaryenle alıyoruz güçlü 
kuvvetli bir oğlan çocuğunu.

K
amp yatağında, 
cibinliğin altında 
yatıyorum. Yağmur 
damlaları çadırın 
üstünde kendine 

has bir müzik çalıyor. Vakit 
sabahın ikisi. Biraz ilerdeki 
mülteci kampındaki camiden 
megafonla agresif bir ses 
saatlerdir bir șeyler anlatıyor. 
Çadırdaki ikinci yatakta eșim 
Roland’ın düzenli nefes alıp 
verișini dinliyorum arada. 
Bütün gün ameliyathanede 
cerrah olarak çok meșguldü. 
Doğumhane de çok yoğundu 
bu gün. Bașașağı yerine popo 
așağı gelen bir bebek epey 
ter döktürmüștü sağsalim 
dünyaya gelinceye kadar. Uyu-
mak mümkün değil derken 
dalmıșım.
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radikalleșip terör örgütlerinin 
veya organize çetelerin pençe-
lerine düșme tehlikesindeler. 

UNO ve birçok uluslararası 
örgüt destek vermeye çalıșı-
yorlar. Eșim Roland ve ben de 
Norveç Kızıl Haç Örgütü’nün 
kurduğu saha hastanesinde 
gönüllü görevliyiz. Çadırlar-
dan olușuyor hastanemiz. 
Ameliyathane ve Doğumhane 
çadırları, yani Roland`la benim 
ișyerlerimiz, karșı karșıya. 
Bizden bașka dünyanın her 
tarafından gelmiș dört genel 
hekim, bir anestezist, ebeler, 
hemșireler, hastabakıcılar ve 
Bangladeș’li doktor ve perso-
nel çalıșıyor. 

Hasta çadırlarının en güzel 
yerlerinden biri çocuk bölümü. 
Yașadıkları kâbusu unutup 
cıvıl cıvıl gülen çocuklarla dolu. 
Çadırın yaramazı, on yașla-
rında bir oğlan çocuğu. 
Lâkabı "elefant boy". 
Bir fil geçmiș ço-
cuğun üstünden. 
Yağmurdan 
bataklık haline 
gelmiș zemi-
ne gömüle-
rek sadece 
bacağında 
iki kırıkla at-
latmıș kazayı. 
Kendisinden bir 
kaç yaș büyük 
ağabeyiyle yalnız 
kalmıș yetimlerden 
biri. Çoktandır hastane-
de, kırıkları hemen hemen 
iyileșmiș, koltuk deyneklerinin 
gelmesini bekliyor. Çıkmaya 
acelesi yok, günde üç öğün 
yemekle karınları doyuyor iki 
kardeșin. Gidecek yerleri yok 
zaten.

Dört yașında bir oğlan çocuğu 
yatıyor yanındaki yatakta. 
Bir kaç gün önce hastaneye 
bir araba kazasından sonra 
getirilmiști. Sol ayağı o denli 
ağır yaralıydi ki, kesmekten 
bașka çare kalmamıștı. Sakat 
kalmıș bacağını benimsemiș 
gibi son derece doğal davranı-
yor.

Tomtom denilen, yoğun trafik-
te çılgın bir hızla, boyuna șerit 
değiștirerek ilerleyen küçük 
arabalar özellikle çocuklar için 
ölüm tuzağı. Her gün böyle 
ağır yaralanmalarla karșı-
lașıyoruz. Gene tomtomun 
çarptığı üç yașlarında bir kız 
çocuğu iç kanamalarla geliyor 
ve ameliyat masasında ölüyor. 
Dıșarıda bekleyen anne baba-
ya bildirmek zorunda kalıyo-
ruz. Çevirmenin sözlerinden 
sonra ilkten bir tepki yok gibi. 
Sonra tomtomun șoförü yüzü 
bembeyaz, yere yığılıyor. Anne 
iç parçalayıcı çığlıklar atarak 
yerden yere vuruyor kendini. 
Baba taș kesilmiș. Psikolo-
jik destek ekibimizin ve eș 
dostlarının yardımıyla evlerine 
dönüyorlar saatler sonra.

Bașka bir dram kadınlar ko-
ğușunda. Altmıș yașlarında, bir 
deri bir kemik, bitkin bir adam 
karısını getiriyor hastaneye. 
200 kilometre sırtında tașımıș 
hasta kadını. Adamın omuzları 
yara bere içinde. Hastanede 
yardım ve bakım görüyorlar.

Çocuk ölümlerinin nedenlerin-
den biri de bulașıcı hastalıklar. 
Kötü beslenme ve hijyen 
durumu nedeniyle salgın 
hastalıklar çıkıyor kamplarda. 
Kızamık, zaten zayıf düșmüș 
çocuklarda çok ağır geçiyor. 

dan sonra, 
çadırları sel bastığı 

için hastanenin daha 
göreve bașlamadan 

tekrar kapatıldığını 
öğreniyoruz. Bizim çadır-

ların etrafında kanallar var 
suyun akması için. Ayrıca 
kamyonlarla getirtilen çakıl 
tașıyla kaplanmıș arazi çamur 
olmasın diye.

Sabah vizitesindeyiz. Hasta-
ların refakatçileri yatakların 
altında yatıyor. Dolu bütün 
çadırlar. Rengârenk giysili 
kadınların kimi yatağında 
çoluk çocuğuna sarılmıș, 
kimi bebeğini emziriyor, kimi 
de yatağın üstünde, cibinlik 
altında oturuyor. Sıtma bölgesi 
Bangladeș. Aysha isminde, en 
zor durumlarda bile duyarlı ve 
olgun, gencecik bir üniversite 

balonla oynuyor. Doktorları 
görünce muzip bir gülüșle 
iki baș parmağını havaya 
kaldırıyor.

Doğum bölümünde güzel 
bir sürprizle karșılașıyoruz. 
Dünkü bebekler; dünyaya 
poposunu çevirerek gelmeye 
karar vermiș kızla, önce göbek 
kordonu doğan oğlan bebek, 
annelerinin göğsünde.

"Selam aleikum, kemon 
asen?" diyorum, iyi günler, 
nasılsınız anlamına. Kıkırdıyor 
genç anneler neșeyle. Aysha 
bana bebeklerin adı yazılı kâ-
ğıtları gösteriyor. Kızın adı "Ya-
semin", oğlanın adı "Roland". 
Bir sevinç çığlığı atıyorum. Hep 
birlikte gülüyoruz.

70 yıldır unutulmuș öldürücü 
hastalıklarda biri de difteri. 
Așılanmıș kișilere geçmesi 
mümkün olmayan hastalık bir 
kaç günün içinde salgın haline 
geliyor dünyanın bu unutul-
muș köșesinde. Üreticiden 
așılanacak çocuğa kadar 
soğuk tutulmazsa bozulup 
etkisini yitiren basit bir așı, ka-
pasitesini așıyor Dünya Sağlık 
Örgütü’nün.

Dün, Malezya’nın yakınlarda 
tam ekipli bir saha hastanesi 
açtığını duymuștuk. 
Șimdi, yağan 
yağmur-

öğrencisi çevirmenlik yapıyor 
bu gün bana. Dün karısını sır-
tında hastaneye getiren adam, 
yatağın kenarına oturmuș, 
karısının elini tutuyor, yemek 
yemesine yardım ediyor. Mutlu 
görünüyorlar.

Çocuklar koğușunda "elefant 
boy" her zamanki gibi yara-
mazlık peșinde. Yeni koltuk 
değnekleriyle komșu yataktaki 
çocuğu dürtüșleyip kızdırıyor. 
Ayağı kesilmiș çocuk, elinde 
lastik eldivenden yapılmıș bir 
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G
ünümüzde pek çok 
hastalığın temelinde 
obezite ve sedanter 
yaşam yatıyor.  Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) 

obeziteyi, vücutta sağlığı bozacak 
ölçüde anormal ve aşırı şekilde yağ 
birikmesi olarak tanımlıyor. Akut 
dönemde bir tanımlama yapmak 
gerekirse BKİ (Beden Kitle İndeksi) 
sınıflaması öncelikli bir veri sağlar. 
BKİ boyun metre cinsinden karesi-
nin, kişinin kilosuna bölünmesi ile 
ortaya çıkan değerdir (BKİ= kg/m2).

<16 Aşırı düzeyde zayıflık

16-16.9 orta düzeyde zayıflık

17-18.49 hafif düzeyde zayıflık

<18.5 zayıf

18.5-24.9 sağlıklı birey

25-30 kilolu (pre obez)

30-40  obez birey

40-50 morbit (ölümcül) obezite

50 süper morbit obezite

Bu sınıflandırmaya göre 25’den 
büyük olanlar fazla kilolu, 30’dan 
fazla olanlar ise obez olarak tanım-
lanıyor. 

Genel bir obezite ölçütü olan bu 
test demografik düzeyde bir veri 
sağlarken bel- kalça oranı ve 
biyoelektrik empedans yöntemine 
dayalı düşük dozda bir elektrik 
akımına karşılık vücudun verdiği 
yanıtı dokuların yanıtlarına göre 
yağ- kas-su olarak ayrıştıran eden 
vücut analiz cihazları net bir tanı 
konulmasını sağlayacaktır.

Bel kalça oranı ölçümünde kadın-
larda >80-88 erkeklerde >94-102 
olması obezitede risk oluşturur. 
Vücut analiz cihazına göre kadın-
larda yağ oranı (adipözite) %20
-30, erkeklerde %12-20 aralığında 
olmalıdır.

Obezite kendi içerinde;

• Anatomik olarak; ince yapılı, 
orta yapılı, kalın yapılı,

• Yağ dağılımına veya cinsiyete 
göre; elma tipi (android), armut 
tipi (jinoid), 

• Etiyolojik olarak; aşırı beslen-
meden (eksojen), doğuştan 
(endojen), 

• Fizyolojik olarak ise; hipertrofik 
(yağ hücresinin hacmi büyük), 
hiperplastik (yağ hücre sayısı 
fazla) şeklinde sınıflandırılmak-
tadır.

Yağ dağılımına göre baktığımızda 
Elma tipi obeziteye sahip bireyin 
armut tipi obeziteye sahip başka bir 
bireye göre abdominal yağlanması 
daha fazla olacağı için daha risk-

Dyt. Berna Danacı
bernacoban@diettime.com.tr



                                                                                                                        

Mekanı ziyaret etmek 
isteyenler için iletişim 

bigileri şöyle;Zürcherstrasse 27 
8620 Wetzikon043 497 04 14www.evitabar.ch

Zürich Wetzikon'da 
hizmete giren 
EVİTA Ocakbaşı 
Restaurant, zengin 
ve lezzetli menü 
çeşitleri ile dikkat 
çekiyor. Anadolu ve İtalyan mutfaklarından tatlar sunan 
mekan, kebap ve ızgara çeşitleri, pizza çeşitleri, çorba 
çeşitleri, makarna çeşitleri, pide çeşitleri, tatlı çeşitleri, 
soğuk ve sıcak meze gibi zengin bir menüye sahip.

Deneyimli ekibi ile Ocakbaşı kültürüne yeni bir 
soluk getiren EViTA, bütçeye uygun bir konseple de 
kendinden söz ettiriyor. Mekan, Pazar günlerine özel 
olarak; “39 Frank’a dilediğin kadar ye! Ne istiyorsan 
& Ne kadar istiyorsan!“ konsepti sunuyor. Konsept 
dahilinde, 0-7 yaş arasındaki çocuklar için yemek 
ücreti alınmıyor.

Nezih bir aile ortamı sunan Evita’da işyeri yemekleri 
ve özel günler için rezervasyonlar da yapılabiliyor. 
Mekanda, bu tür etkinlikler için beamer ve ses sistemi 
gibi düzenekler mevcut.

Gastronomi konusunda oldukça tecrübeli olan 
Restorant yetkilisi Ahmet Bilin, damak tadına düşkün 
olanları EVİTA Ocakbaşı’na davet ediyor. 

Evita, restoranın yanısıra, nargile, bar ve disko 
bölümlerine de sahip.

OCAKBAŞI

Lezzetin Yeni Adresi
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ılidir. Çünkü abdominal yağ-

lanma organların etrafındaki 
yağ dokusunu da arttırdığı için 
sağlık problemlerine zemin 
hazırlar.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre;

2016'da; 1.9 milyar yetişkin 
fazla kilolu, 650 milyon-
dan fazla yetişkin ise obez! 
Yetişkinlerin %39‘u aşırı kilolu, 
%13’ü obez olarak tanımla-
nıyor.

5 yaşın altında olan 41 milyon 
çocuk, 5-19 yaşlarındaki 340 
milyon çocuk ve ergen fazla 
kilolu veya obez. 

Obezitede artış
Obezitenin dünya çapındaki 
yaygınlığı neredeyse 1975 ve 
2016 yılları arasında üç kat 
arttı. Afrika’da bile 2000 yılın-
dan bu yana obezitede %50 
artış var .

Evet, dünyamız hızla kilo alıyor 
ve pek çok hastalığa davetiye 
çıkarıyor. Şişmanlığın neden 
olduğu bazı hastalıklar ise 
şöyle sıralanabilir.

 • İnsülin direnci – Hiperin-
sülinemi

• Tip 2 Diabetes Mellitus 
(Şeker Hastalığı) 

• Hipertansiyon 

• Koroner arter hastalığı 

• Hiperlipidemi – Hipertrigli-
seridemi 

• Metabolik sendrom

• Safra kesesi hastalıkları

• Bazı kanser türleri 
(kadınlarda safra kesesi, 
endometriyum, yumurta-
lık ve meme kanserleri, 
erkeklerde ise kolon ve 
prostat kanserleri) 

• Osteoartrit

• Uyku apnesi 

• Karaciğer yağlanması 

• Astım 

• Solunum zorluğu

• Gebelik komplikasyonları

• Menstruasyon düzensiz-
likleri 

• Aşırı kıllanma 

• Ameliyat risklerinin art-
ması 

• Yeme bozuklukları 

• Cilt sağlığında bozulmalar 

• Kas-iskelet sistemi prob-
lemleri 

Peki çözüm ne? 
Obezite önlenebilir ve tedavi 
edilebilir bir hastalıktır. İlk 
uygulanacak tedavi yaklaşımı 
elbette tıbbi beslenme tedavisi 
olmalıdır. Bununla birlikte 
egzersiz ve davranış değişliği 
programları uygulanmalıdır. 
Ayrıca gerekli durumlarda ilaç 
tedavisi ve cerrahi müdahale 
de yapılabilir.

Multidisipliner bir yaklaşımla 
doktor, diyetisyen, psikolog, 
spor eğitmenlerinden oluşan 
bir ekip konuyla yakından 
ilgilenmelidir. Diyetisyen 
kan tahlilleri, vücut analizi, 
beslenme alışkanlıklarını göz 
önünde bulundurarak kişiye 
özgü bir diyet hazırlamalı ve 
belirli aralıklarla kontroller ya-
parak sürecin sağlıklı devam 
etmesini sağlamalıdır. Kilo 
alımına neden olan olumsuz 
alışkanlıkların aksine, olumlu 
davranışlar kazandırarak 
bunları sürdürülebilir kılmak 
esastır.

Basit şeker, paketli ürün ve 
tuz alımının kısıtlandığı, besin 
çeşitliliği artmış bir beslenme 
programı başarıyı arttıracaktır.   
Su tüketiminin ve egzersizin 
arttığı bir hayat tarzı ise sağ-
lıklı ve zinde görünümün kalıcı 
olmasını sağlar.

Bununla birlikte toplumsal 
olarak sağlıklı gıdaya erişimin 
artması, her tüketici profiline 
uygun bütçeli seçeneklerin su-
nulmasına yönelik çalışmalar 
arttırılmalıdır. 

Obeziteye yönelik tıbbi beslen-
me yaklaşımlarını bir sonraki 
sayıda okuyabilirsiniz. 

Sağlıklı bir bedenle güzel şey-
ler yapmanız dileğiyle …
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W
interthur’da, uzun süredir 
inşaat çalışmaları süren Win-
terthur Alevi Kültür Merkezi – 
Cemevi’nin yapımı tamam-

landı. Yapımı tamamlanan Winterthur Alevi 
Kültür Merkezi – Cemevi’nin açılışı vesilesi 
ile 16 Aralık Cumartesi günü özel bir gece 
düzenledi. Birçok sanatçının sahne aldığı 
geceye katılımın yoğunluğu dikkat çekti.

Holzwingerstrasse 42, Winterthur adresin-
de bulunan Royal Palace’da gerçekleştirilen 
gecede; Metin-Kemal Kahraman kardeşler, 
Yılmaz Çelik, Gülcihan Koç, Umut Altınçağ, 
Ali Ataş, Çağdaş Toprak gibi sanatçılar 
sahne aldı. Gecede, davul-zurna eşliğinde 
bol bol halaylar da çekildi.

Sunuculuğunu Soner Avseren’in üstlendiği 
gecenin açılış konuşması, Winterthur Alevi 
Kültür Merkezi – Cemevi Başkanı Zeynel 
Demir tarafından yapıldı. Zeynel Demir 
konuşmasında, geceye İsviçre’nin dört 
bir yanından gelen katılımcılara teşekkür 
etti ve toplumsal sorunları gidermede 
kurumların önemine değinerek konuş-
masını şöyle sürdürdü:

“Cemevi’mizin inşaatı aşamasında 
İsviçre’de bulunan bütün derneklerimiz, 
esnaflarımız, işverenlerimiz, üyelerimiz 
herkes yardımcı oldu bize. Bu dönem-
de böylesi kurumlara çok ihtiyacımız 
olduğunu daha iyi anladık. Gençler, 
yaşlılar, çocuklar ve geleceğimiz için 
bir talepti bu. Kimseyi ötekileştir-
meden bu binanın içini doldurmak 
mecburiyetindeyiz. Yoksa boş bir 
binadan öteye gitmez. Emeklerimiz 
boşa gitmemeli. Bu dönemde bize 
destek verenleri yürekten, candan 
selamlıyorum.”

“Fahri üyelik ile destek sunun”
Bu süreçte üyelere ve des-tekçilere önemli görevler düştüğünü ifade eden Zey-nel Demir, Yönetim Kurlu olarak, fahri üyelik statüsü ile ilgili bir karar aldıkla-rını, dileyenlerin fahri üye olarak çalışmalara gönüllü olarak destek sunabilecek-lerini ifade etti ve sözlerini Cemevi inşaatı sürecinde çalışmalarda yer alıp katkı sunanlara teşekkür ederek sonlandırdı.

Daha sonra da inşaat çalış-malarında gönüllü olarak çalışanlar sahneye davet edilerek, her birine birer hediye paketi takdim edildi.Gece, davul-zurna eşli-ğinde çekilen halayların ardından geç saatlere kadar devam etti.
Winterthur Alevi Kültür Merkezi – Cemevi’ne destek sunmak isteyenler, 079 846 90 91 numaralı telefondan yönetim ile irtibata geçebilirler.



 İlanlar için Tel: 076 343 80 74
 Firmanıza, HaberPodium sayfalarında yer vermek icin hemen arayın!

www.haberpodium.ch
info@haberpodium.ch

• Hedef kitleye doğrudan erişim
• Firma imajı yaratma
• Marka değerini yükseltme özelliği
• Düşük maliyet
• Farklı formatlarda sabit tanıtım

AVANTAJLARINIZ

/haber.podium
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H
ergün 15 dakika okuyan çocuklar yılda 1 
milyon 146 bin kelime okumuş oluyorlar. 
Böylelikle hem kelime hazneleri hem de 
okuma yetenekleri gelişiyor.

Dil konusunda eksiklikler yaşayan göçmen çocuk-
ları, kelime haznelerinin yetersiz olmasından dolayı 
okulda sorunlar yaşayabiliyorlar. Kitap okumak bu 
sorunları aşmanın da bir yolu.

Kitaplardan aldıkları bilgilerle ufukları gelişen 
çocuklar, okuma kabiliyetlerinin çok iyi olmasından 
dolayı, okuldaki dersleri daha iyi algılayabiliyorlar. 
Okul başarıları artan çocuklar böylece yeteneklerini 
de daha iyi geliştirebiliyorlar. 

Gönüllü okumak önemli
Okumak, hayatta başarı için olmazsa olmazlardan 
biri. Bu anlamda çocukları okumaya teşvik etmek 
önem taşıyor. Ancak zorunluluktan öte, okumanın 
gönüllü olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Günde 15 dakikalık bir okuma süresi, çocuğa hayatı 
boyunca okuma sevgisi kazandırır!   

Çocukların 
okuma 

kabiliyetleri, 
günde 15 

dakika kitap 
okuduklarında 

çok büyük 
ölçüde 
artıyor.



Mart

4 Mart

Nisan Mayıs Haziran

Obwalden- Nidwalden Kantonu
Glarus Kantonu

Zürich Şehri
Winterthur Şehri

25 Mart 15 Nisan 10 Haziran
Bern Kantonu Cenevre Kantonu Graubünden Kantonu

İsviçre’de Seçimler

2018 yılında

Bu Proje, Bundesamt für Gesundheit - Tabakpräventionsfonds, Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung ISGF, Public Health Services ve HaberPodium tarafından desteklenmektedir. 

Dernekler bünyesinde ya da dernekler dışında oluşturulacak 
olan 6 kişilik gruplarla ücretsiz sigara bırakma kurslarına 
başlanabilir.

Sigarayı bırakma 
yöntemleri 
hakkında 
bilgilendirilmek 
ve sigara içme 
alışkanlıklarınızı 
değiştirmek Ücretsiz 

danışmanlık ve bilgi 
hizmetlerimizden 
faydalanmak için 

Tel: 076 343 80 74

ÜCRETSİZ

2018 yılında İsviçre’nin 7 ayrı bölgesinde seçimler yapılacak.
Bern, Graubünden, Glarus, Obwalden- Nidwalden ve Cenevre kantonlarında 
yapılacak olan seçimlerle kanton yönetimleri ve kanton parlamentoları yeniden 
belirlenecek. 

Diğer seçimler ise Zürich ve Winterthur şehirlerinde olacak. Bu şehirlerde, şehir 
yönetimleri ve şehir parlamentoları seçilecek.

Seçimlerin yapılacağı tarihler bölgelerine göre şöyle;
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Mehmet Meral

Terapilerde önümüze en cok gelen insana ait konulardan bir tanesi de evlilik-
ler ya da ilişkilerdir. İnsanlar birbirlerine verdikleri emeklerinin bir karşılığının 
olması gerekliliğini en çok evlilikler de ya da ilişkilerde sorgulamaktadırlar. 
Beraberliğin bitirilmesi birçok insana zor gelir. Zor olmasının asıl sebebi, 
ayrılığın kolay olmamasıyla da ilgilidir. 

H
er insanda ayrılık aynı anlama 
gelmez. Bazı insanlara ayrılık 
kendi kişisel hikeyelerinden 
dolayı ağır gelirken, bazı insan-
larda ayrılık meselesi yine kendi 

hikayerindeki oluşum koşullarından ve 
kişilik yapılarından dolayı zor olmamaktadır. 
Herkesin ilişkilerinde yaşadıkları zorluk-
lardan dolayı neden ayrılamadığını kendine 
sorması gerekiyor. Ya da ilişkileri kolay 
tüketiyorsa yine nedenini kendisiyle ilgili 
boyutunu iredelemelidir. 

Terapilerde her ne kadar kadın-erkek ay-
rımı gözetmeden yaklaşımlar geliştirsek 
de dikkatimi çeken önemli durumlardan 
biri kadının erkeğe oranla ilişkiye daha 
iddialı başlıyor olma iddiası. Kadın, bera-
ber yaşayacağı erkeği değiştirme bek-
lentisi ile ilişkiye daha bir sahiplenerek 
başlıyor. Bunun sosyolojik, ekonomik, 
tarihsel, kültürel ve antropolojik arka 
planı olduğunu dikkate alabiliriz.

Erkeklerde dikkami çeken şey, başlan-
gıçta bütün beklentilere kayıtsız kalma-
ları, ardından da tavır almalarıdır. Platon 
der ki: "Kadın evlenmeden önce erkek 
evlendikten sonra ağlar".  

Kadınların hayal kırıklıklarının daha 
yüksek olması, ilişkilerinde aradıkları 

derinlikleri bulamamalarındadır. Derinliği 
bulamayan kadının erkeği suçlaması 
doğru bir tutum değildir. Neden derinlik 
aradığını ve bunu kimde bulabileceğini 
kendisi ancak tecrübe edinerek anlaya-
bilir. Sonuçta herkes yaşadığı koşulların 
bir ürünü olarak ilişkiye girer. Derinlik 
arayan kadının derinliği bulmadaki arayışı 
başka bir yol ile olmalıdır. Kendine yapa-
cağı içsel yolculukta bunu aramalıdır.

İlişkilerde aile belirleyicidir

Her ilişkide herkes kendi hikayesi ile 
gelir. Kendi hikayesi büyüdüğü evindeki 
anne ve babasıyla kurduğu ve yaşadığı 
ilişkiler ağıyla doğrudan ilintilidir. Bazen 
biz terapistlere: "Gelenlerin çocukluğuna 
iniyor musunuz?" diye takılırlar. Her ne 
kadar takılma gibi ya da latife olsa da, 
meselenin ciddi boyutları çocukluktaki 
yaşanmışlıklarla ilgilidir. Çocuklukta ar-
zulayıp da ulaşamadığınız duygularınızın 
objesidir. Aslında bilinç altında olan budur. 

Sadakati ve bağlılığı insan neden arar? 
Evlilik ya da beraberlik bir ikrar ise, 
neden döner insan evladı bu ikrarından? 
“Zaman adamı bozduğu için“ derdi bir da-
nışanım. Bozan zaman ise bizler neden 
bozulmaya müsaitiz o zaman? 

İlişkilerin kökeninde aileler belirleyici 
oluyor. Bir kişi içinde büyüdüğü kendi aile 
modelini iyi tanırsa, bunu bilince çıkarıp 
farkındalık kazanırsa, hayatına ortak 
olduğu ötekinin de modelini anlama-
da ve bilmede istekli olur. İlişkisinde 
ötekiyle dertleşebiliyorsa, kişi kendini 
yerini bulmuş biri olarak görmeye başlar. 
Öteki ile dertleşebilmesi için ona olan 
güven duygusunun yüksek olması şarttır. 
Güvenemediğin birine içini dökemezsin 
bu hayatta. Anlatılanların, paylaşılanların 
ileride kendine karşı kullanılmayacağını 
bildiği haysiyetli ilişkiler arar insan evladı. 
Kendi aile modelini anlamadan ötekini 
anlayamazsın. Önce kendi hikayenle yüz-
leşeceksin ki, ilişkide nerede olduğunu, 
neden olduğunu bilesin.

Terapilerde ilişki zeminine baktığımızda, 
kadın ve erkek kimliklerinden ziyade, du-
ruma insani bir mesele olak bakmak daha 
doğrudur. Toplumsal roller ve beklentiler, 
kişilikler ve kişilik yapıları yaşanılan ilişki-
lerde belirleyici faktörler oluyor. 

Günümüz neslinin durumu

Günümüz nesli, haz odaklı ilişkilerin pe-
şinden gittiği için, ruhsal parçalanmaları 
daha keskin ve derin yaşıyor. Günümü-
zün insanı beden odaklı yaşadığı 
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er insanda ayrılık 
aynı anlama gelmez. 
Bazı insanlara ayrılık 
kendi kişisel hikeye-
lerinden dolayı ağır 

gelirken, bazı insanlarda ayrılık 
meselesi yine kendi hikayerin-
deki oluşum koşullarından ve 
kişilik yapılarından dolayı zor 
olmamaktadır. Herkesin ilişki-
lerinde yaşadıkları zorluklardan 
dolayı neden ayrılamadığını 
kendine sorması gerekiyor. Ya 
da ilişkileri kolay tüketiyorsa yine 
nedenini kendisiyle ilgili boyutu-
nu iredelemelidir. 

Terapilerde her ne kadar 
kadın-erkek ayrımı gözetme-
den yaklaşımlar geliştirsek 
de dikkatimi çeken önemli 
durumlardan biri kadının erke-
ğe oranla ilişkiye daha iddialı 
başlıyor olma iddiası. Kadın, 
beraber yaşayacağı erkeği de-
ğiştirme beklentisi ile ilişkiye 
daha bir sahiplenerek başlıyor. 
Bunun sosyolojik, ekonomik, 
tarihsel, kültürel ve antropolo-
jik arka planı olduğunu dikkate 
alabiliriz.

Erkeklerde dikkami çeken şey, 
başlangıçta bütün beklentilere 
kayıtsız kalmaları, ardından da 
tavır almalarıdır. Platon der ki: 
"Kadın evlenmeden önce erkek 
evlendikten sonra ağlar".  

Kadınların hayal kırıklıklarının 
daha yüksek olması, ilişki-
lerinde aradıkları derinlikleri 
bulamamalarındadır. Derinliği 
bulamayan kadının erkeği 
suçlaması doğru bir tutum 
değildir. Neden derinlik aradı-
ğını ve bunu kimde bulabile-
ceğini kendisi ancak tecrübe 
edinerek anlayabilir. Sonuçta 
herkes yaşadığı koşulların 
bir ürünü olarak ilişkiye girer. 
Derinlik arayan kadının derin-
liği bulmadaki arayışı başka 
bir yol ile olmalıdır. Kendine 
yapacağı içsel yolculukta bunu 
aramalıdır.

İlişkilerde aile belirleyicidir

Her ilişkide herkes kendi hi-
kayesi ile gelir. Kendi hikayesi 
büyüdüğü evindeki anne ve 
babasıyla kurduğu ve yaşadığı 
ilişkiler ağıyla doğrudan ilin-

tilidir. Bazen biz terapistlere: 
"Gelenlerin çocukluğuna iniyor 
musunuz?" diye takılırlar. Her 
ne kadar takılma gibi ya da 
latife olsa da, meselenin ciddi 
boyutları çocukluktaki yaşan-
mışlıklarla ilgilidir. Çocuklukta 
arzulayıp da ulaşamadığınız 
duygularınızın objesidir. Aslın-
da bilinç altında olan budur. 

Sadakati ve bağlılığı insan 
neden arar? Evlilik ya da 
beraberlik bir ikrar ise, 
neden döner insan evladı bu 
ikrarından? “Zaman adamı 
bozduğu için“ derdi bir danışa-
nım. Bozan zaman ise bizler 
neden bozulmaya müsaitiz o 
zaman? 

İlişkilerin kökeninde aileler 
belirleyici oluyor. Bir kişi içinde 
büyüdüğü kendi aile modelini 
iyi tanırsa, bunu bilince çıkarıp 
farkındalık kazanırsa, hayatına 
ortak olduğu ötekinin de mo-
delini anlamada ve bilmede 
istekli olur. İlişkisinde ötekiyle 
dertleşebiliyorsa, kişi kendini 
yerini bulmuş biri olarak gör-
meye başlar. Öteki ile dertle-
şebilmesi için ona olan güven 
duygusunun yüksek olması 
şarttır. Güvenemediğin birine 
içini dökemezsin bu hayatta. 
Anlatılanların, paylaşılanların 
ileride kendine karşı kullanıl-
mayacağını bildiği haysiyetli 
ilişkiler arar insan evladı. Ken-
di aile modelini anlamadan 
ötekini anlayamazsın. Önce 
kendi hikayenle yüzleşeceksin 
ki, ilişkide nerede olduğunu, 
neden olduğunu bilesin.

Terapilerde ilişki zeminine 
baktığımızda, kadın ve erkek 
kimliklerinden ziyade, duruma 
insani bir mesele olak bakmak 
daha doğrudur. Toplumsal 
roller ve beklentiler, kişilikler 
ve kişilik yapıları yaşanılan 
ilişkilerde belirleyici faktörler 
oluyor. 

Günümüz neslinin durumu

Günümüz nesli, haz odaklı 
ilişkilerin peşinden gittiği için, 
ruhsal parçalanmaları daha 
keskin ve derin yaşıyor. Gü-
nümüzün insanı beden odaklı 
yaşadığı 

Terapilerde ilişki ze-

minine baktığımızda, 

kadın ve erkek kim-

liklerinden ziyade, 

duruma insani bir 

mesele olak bak-

mak daha doğrudur. 

Toplumsal roller ve 

beklentiler, kişilikler 

ve kişilik yapıları 

yaşanılan ilişkilerde 

belirleyici faktörler 

oluyor. 

için beden bakımına da bir o kadar önem 
veriyor. Bedensel olarak kendilerine iyi 
bakan bu nesil ruhsal açıdan daha fakir 
kalıyor ve kalabalık içinde yalnızlaşmış 
ilişkileri yaşamaktan kendini kurtara-
mıyor. Sık sık tökezliyorlar. Düşe kalka, 
pişerek gidiyorlar. Bundan dolayı modern 
ilişkilerin sonucunda narsistik ve bor-
derline kişilik bozuklukları at başı olmuş, 
almış başını gidiyor. 

İlişkilerde ne ararız?

İnsan evladı hayatı tek başına götüreme-
yeceğini bilir. İlişkiler açısından bakıldı-
ğında herkes aslında neden bu ilişkide 
olduğunu bilse zaten söylenecek söz de 
kalmaz. Tosltoy’a demişler ki; “Duydun 
mu Dostoyevski evlenmiş“. Bunun üzeri-
ne Tolstoy: “Desenize dostumuz yalnızlığı 
seçmiş.“ der. Tolstoy’a göre evlilik ya 
da biriyle beraberlik birazda yalnızlıktır 
aslında. İnsan evladının yalnız kalama-
yacağını bilen Yunan Filozof; "Ne olursa 
olsun evlenin. Eşiniz iyi çıkarsa mutlu, 
kötü çıkarsa filozof olursunuz." der.

Hayatımızdaki ilişkilere şöyle bir baktı-
ğımızda, üzerimizde en çok etki bırakan, 
ezip geçen aslında öteki değildir. Herşey 
kendi aradıklarımız ve bulduklarımız da 
ya da bulamadıklarımızla ilgilidir.  

Geçenlerde ilişkilerde yaşadıkları 
üzerine bir danışanım şöyle bir tespitte 
bulunmuştu: "İlişkilerde aşk diye bir şey 
yok. Aşk geçici görme bozukluğudur. Bu 
hayatı sadece bir insanla geçirmek zor 
mesele. Neymiş efendim ilişkide uyumlu 
olacaksın. Kim atmış bu kavramı 
önümüze? Aynı olmayı uyumlu olmak 
olarak anlatıyorlar. Farklı olanlarda 
uyum olmaz mı? Bence sevişin, bol bol 
gezin, iyi yemekler yiyin, kitaplar okuyun 
onlarla dostluk kurun ve yine sevişin". 
Burada bir danışan olarak bunları yapa-
biliyorsan ne ala. Ancak yaparak hala 
mutsuzsanız mesele o zaman başka bir 
yerde derim. 

”Zorla güzellik olmaz”

İlişkilerin temel gittiği güzergahta, her 
iki insanın birbiri ile geçinme hususunda 
gönüllü olması gerekir. Bir taraf gönüllü 
değilse, öteki taraf onu istediği kadar 
zorlasın gitmez o ilişki. ”Zorla güzellik 
olmaz” diye bir söz var bizlerde. İşte tam 
da bu tür durumlarda zorlayarak birşey-
ler güzel gitmiyor aslında. Güzellik daima 
gönüllü olmakla, talip olmakla ilgili bir 
durumdur. Talip olana talip olunursa, 
insan evladı neden talip olduğunu bilirse 
kendine yönelik soruları da az olur. 

Herkes kendi ilişkisinde; “Ben, yaşanılan 
bu durumun neresindeyim ve ne yaptım? 
Yaşanılanlarda benim etkim ne?“ gibi so-
ruları mutlaka kendine sormalıdır. “Mut-
suzluğumun sebebi sensin.“ demek kolay 
olana kaçmaktır. Kişi; “Neden evlendim ya 
da beraberim? Bu yaşadıklarımda benim 
rolüm ne? Ben neden böyle bir insanım?“ 
sorularını samimi bir şekilde sorgulayıp 
önüne koyabilirse ve yüzleşebilirse, çıkış 
yolu bulabilir.

Unutmayalım ki, bazı durumlarda  ihti-
yaçlarımız tercihlerimizi belirliyor. İhtiyaç-
ları değişen insanın tercihleri de değişi-
yor. İnsan öteki ile kurduğu ilişkide kendi 
ihtiyaçlarının farkındalığını yaratmalıdır. 
“İlişkimde bana ne sunulsa kendimi iyi 
hissedebilirim? İstenilen şeyi karşı taraf 
sunabilir mi?” İşte burada, ötekinden bir 
şeyler talep ederken hem insaflı hem de 
merhametli olmak gerek derim.  

Bizim terapistler olarak görevimiz, in-
sanlara nasıl yaşayacaklarını tarif etmek 
değildir. Bizler, insanların kendilerini 
anlamalarında, yerinde ve doğru sorgu-
lamalar yaparak farkındalık kazanma-
larını sağlamrız. Sürece sadece rafakat 
edebiliriz. İlişkiyi yaşayacak olanlar ise 
danışanlardır. 
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Mustafa Aktaş uzun 
yıllardır profesyonel 
futbola emek vermiş 

bir isim. Profesyonel futbolcu-
luğunun yanı sıra Uluslararası 
UEFA Pro Lisans antrenörlük 
belgesine de sahip olan Aktaş, 
2002 yılından bu yana İsviç-
re’de yaşıyor.

oldukça önemli. Çocuğun be-
densel gelişimi ile birlikte öz-
güven sağlayan spor, disiplinli 
ve sorumluluk dolu bir hayatı 
da beraberine getirir. Bundan 
sonraki aşama ise yetenektir.

Yetenek konusu...Sizce 
doğuştan gelen birşey midir 
yetenek?

Yetenek olmazsa olmazlar-
dandır. Aileler, çocuklarının ne-
lere yeteneklerinin olduğunu 
çok erken yaşlarda keşfede-
bilirler. Bunun için en basit 
yöntem “deneme-yanılma“ 

Mustafa Aktaş, uluslararası bir 
menejerlik firması dahilinde; 
İsviçre, Almanya, Avusturya, 
Fransa, Hollanda, İtalya ve 
Türkiye gibi ülkelerde, çeşitli 
yaş guruplarında olan futbol-
cuları takip ediyor.

Mustafa Aktaş ile çocuklar-
da sporun önemi üzerine 
konuştuk.

Klasik bir soru ile başlayalım. 
Çocuklar açısından sporun 
önemini nasıl ifade edersiniz?

Spor, özellikle de grup sporları 
çocukların gelişimi açısından 

1989 yılından beri profesyonel 
futbolun içinde olan Mustafa 
Aktaş, 2002 yılına kadar profes-
yonel olarak; İstanbul Sarıyer, 
Ankara Keçiörengücü, G.An-
tepspor, Konyaspor, Afyonspor, 
Sivasspor, Adana Demirspor, 
Batman Belediye Spor gibi 
kulüplerde kalecilik yaptı.

Ankara Gazi Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Bölü-
mü’nden mezun olan Aktaş, 
şu anda futbolcu menajerliği 
ve milli takımlar için Scout’luk 
(Milli takımlar için oyuncu 
izleme ve takip etme) yapıyor. 

 “Spor 
çocukların gelişimi açısından 
çok önemli“

Mustafa Aktaş

Bu ayki yazımda Mustafa Aktaş’ın 
çalışmalarına yer verdim.

Haydar Bitnel
Eski Hakem

Sp
or



dır. Anlık bir güç verir fakat 
devamlılığı yoktur. Saman alevi 
gibi parlayan bir güçten bah-
sediyorum burada. Oyunun ve 
antrenmanın tamamı açısından 
sizi pek ileriye taşımaz.

Burada yine anne-babalara 
görevler düşüyor...

Evet, aileler çocuklarının 
beslenme alışkanlıklarını erken 
yaşlarda belirlemelidirler. Daha 
çok beyaz et olmak üzere, 
haftada 2 kez kırmızı et ve bol 
sebze ağırlıklı be-
sinler 

siyonuna, kondisyonuna, den-
gesine, dayanıklılığına, takım 
içinde uyumuna ve arkadaşları 
ile olan iletişimine bakarız.

Sonrasında saha dışı zaman-
ları başlar. Bu noktada anne ve 
babaların görevi başlar. Aileler 
şunu bilmelidir; Çocuğun maç 
veya antrenman sonrasında 
dinlenmesi çok önemlidir. 
Herkes; “Antrenman yapar-
sam güçlenirim“ der fakat bu 
çok büyük bir yanılgıdır. Vücut 
antrenman yaparak güçlen-
mez, tersine antrenmandan 
sonra yapılan dinlenme ile 
güçlenir. O yüzden aileler, ant-
renman ya da maçtan 
sonra, çocuk-
larını 

izleriz. Aileler genellikle bazı 
konularda yanılgıya düş-
mektedirler; küçük yaşlarda 
futbol oynayan çocuklarından 
takım içinde sivrilmelerini, 
öne çıkmalarını ve sürekli gol 
atmalarını ister anne-babalar. 
İçlerinde hep bu duygu vardır. 
Anne-babalar çocuklarının iyi 
yanlarını görmek isterler her 
zaman. 

Özellikle bizim toplumumuzda 
bu çok baskındır. Aslında en 
büyük yanlış da budur. Yapımız 
gereği birçok şeyi de biliriz. 
(Gülüyor) Mesela topu 3 defa 
sektiremeyiz ama antrenörden 
çok daha iyi biliriz. Hayatı-
mızda hiç futbol oynamamı-
şızdır ama her türlü taktik ve 
tekniği iyi biliriz. Başkandan 
daha iyi kulüp yönetir, 
hatta bazen 

metodudur. Çocuğun yetene-
ğini çok küçük yaşlarda ortaya 
çıkarmak için önce iyi bir 
gözlem, ardından da çocuğun 
yeteneğini göstereceği ortam 
hazırlanmalıdır. Burada ailele-
rin çocuğa desteği çok önemli 
ve dikkat etmeleri gereken 
bazı hususlar var. Çocuğun 
ruhsal ve bedensel sağlığı, 
beslenme alışkanlıkları, uyku 
düzeni, arkadaş seçimi, aile 
yapısı, yetenek düzeyi ve diğer 
çevresel faktörler önemli. 
Ancak futbol da dahil olmak 
üzere, hangi spor dalı olursa 
olsun, spor yapacak olan 
çocuğun ilk olarak sağlıklı bir 
bedene sahip olması gerekir. 
Bunun yanında iyi bir psikoloji 
de çocuğun yapacağı sporu 
desteklemek adına olmazsa 
olmazlardandır. Diğer bir şey 
de eğitim konusu. Bir ülkenin 
eğitim sistemi ne kadar 
kaliteli ise, her alanda kaliteli 
birey yetiştirmek de o 
kadar kolay 

olur. İyi bir eğitim alan çocuk, 
her alanda olduğu gibi spor 
alanında da başarılı olur. Türk 
futbolununun omurgasının 80 
milyonluk Türkiye nüfusundan 
değil de Avrupa’da yaşayan 
5 milyonluk potansiyelden 
oluşması bu yüzdendir.

Çocuklarını spora yönlendir-
mek isteyen ailelere mesajınız 
ne olur?

İşim gereği ile ailelerle iletişim 
içindeyim ve bazen ailelerle 
beraber çocukların maçlarını 

futbolcunun tedavisini takımın 
doktorundan daha iyi yaparız.

Bu bahsettiğim konularda 
çocuğumuza iyilik yaptığımızı 
düşünürüz ama böyle yap-
makla çocuğumuza farkında 
olmadan zarar verebiliriz. 
Anne ve babaların dikkat et-
mesi gereken konular bunlar 
değil. 

Sizin kıstaslarınız nelerdir?

Gelişim çağındaki bir futbol-
cuyu izlerken onun attığı ya da 
kurtardığı gole bakmayız pek. 
Bireysel anlamda oyuncunun 
yetenek düzeyine, disiplinine, 
tekniğine, çabukluğuna, reak-

yorulacakları şeylerden uzak 
tutmalıdırlar. Bir başka önemli 
konu da beslenmedir. Bes-
lenme bir sporcunun dikkat 
etmesi gereken en önemli 
şeydir. Doğru bir beslenme vü-
cut gelişimini en üst seviyeye 
taşır.

Ne tür bir beslenme olmalı?

Toplum olarak karbonhidrata 
dayalı bir beslenme şeklimiz 
var.

En çok tükettiğimiz besinler 
un ve un mamulleridir. Ancak 
sporcuların daha çok protein 
ağırlıklı beslenmeleri gerekir.

Kaliteli hücre yapımında prote-
inin etkisi %100’dür. Karbon-
hidratlarla yapılanan hücreler 
daha kalitesiz ve dayanıksız-

tüketilmesi faydalıdır. Çocuk-
ların Omega 3 bakımından 
zengin balık tüketmeleri ve 
şekerden uzak tutulmaları çok 
önemli.  Bunun yanında, çocuk-
lar erken yatıp erken kalkma-
lıdırlar. Vücut hücre yapımını 
derin uykuda en güzel biçimi 
ile yapar. Sporcu çocuklar için 
beslenme ve uyku birbirinden 
ayrılmaz bir ikilidir. 

Son olarak İsviçre ile Türkiye 
liglerini soralım. Her iki ülkeyi 
karşılaştırdığınızda neler 
söylemek istersiniz?

İsviçre ve Türkiye’deki ligler 
birbirinden çok farklı. İsviçre 
ligi Türkiye liglerine göre daha 
rahat ve zorluk derecesi daha 
azdır. Türkiye’de futbol dar bir 
alanda, daha sert oynanır ve 
liglerde oynanan maçlar ve 
futbolcular, piyasa değeri bakı-
mından İsviçre’nin önündedir. 
Ancak altyapı ve mantalite 
olarak Türkiye İsviçre’nin çok 
gerisindedir. 
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Dr. phil. Özgür Tamcan
otamcan@gmail.com

Kendinizi yaşamda şanslı 
sayan insanlardan mısınız? 

Yoksa şansız olduğunuzu 
mu düşünüyorsunuz? 

Kendinizi hangi grupta 
sayarsanız sayın; şansınızın 
yaver gidip gitmeyeceğini 
belirlemek sizin elinizde 
olabilir mi?

H
ertforshire Üniver-
sitesi‘nden Psikolog 
Richard Wiseman bu 
sorunun yanıtını ara-

yan insanlardan biri. Wiseman 
bu soruya yanıt bulmak için 
ilginç deneylere başvuruyor. 
Bu deneylerden ikisini burada 
paylaşmak istiyorum.

diğer binaya giden yoldur. 
Çünkü Wiseman, yol üzerine 
deneklerin (katılımcıların) 
bulmaları için para bırakır. 

Eğer şans tamamen olasılık 
üzerine kurulu ve kişilik özel-
liklerinden bağımsız bir şey 
ise, yola atılan parayı bulmada 
deneklerin kendilerini şanslı 
ya da şanssız görmelerinin de 
bir etkisi olmayacaktır. Yani 
katılımcı kendini ister şanslı is-
ter şanssız görsün, yola atılan 

kendilerini iki sınıfa ayırmaları 
istenir; yaşamda kendilerini 
şanslı mı yoksa şanssız mı 
görmektedirler. Katılımcılar 
kendilerini şanslı ya da şanssız 
olarak değerlendirdikten son-
ra, onlardan iş görüşmesinin 
olacağı kafeterya gitmeleri is-
tenir. Kafeterya, ilk görüşme-
nin olduğu binadan farklı bir 
binadadır. Deneyin püf noktası 
ise, ilk görüşmenin yapıldığı 
binadan kafeteryanın olduğu 

Yollara saçılan paralar

Richard Wiseman’ın dene-
yine katılacak insanlar bir iş 
görüşmesi için çağrılmışlardır 
ve deneyin gerçek amacından 
haberleri yoktur. İş imkânı 
arayan insanlar ile görüşme 
yapacak işveren ise bir kafe-
teryada bu insanları bekliyor 
olacaktır. 

İş görüşmesine gitmezden 
önce katılımcılardan ilk olarak 



parayı bulma olasılığı her iki 
grup için de eşittir. Buradan 
yola çıkan Wiseman, kendisini 
yaşamda şanslı ve şansız 
gören insanların önüne aynı 
‘şans’ ya da ‘olasılığı’ koymuş-
tur; her iki grubun da geçeceği 
aynı yol üzerine koyulan para. 
Parayı bulup bulmamak bun-
dan sonra ‘şans’ ve ‘şansız-
lığa’ değil, algılarımızın nasıl 
işlediğine bağlıdır.

Sizin de tahmin edebilece-
ğiniz gibi, kendilerini ya-
şamda şanslı hisseden 
insanlar, yere atılmış 
parayı kendini şansız 
hisseden insanla-
ra oranla 
çok daha sıklıkla bulmuşlar. 
Kendini şanslı sayan insanlar 
buna ek olarak iş görüşmesi 
fırsatını da daha iyi değerlen-
dirmişlerdir. Peki her iki grup 
içinde olasılıklar tamamen 
aynı iken, bu farklılık nereden 
gelmektedir? Kaderin cilvesi 
denebilir mi?

Yanıt tabii ki kaderin cilvesinde 
değil, kendini şanslı sayan 
insanların kişilik özelliklerinde 
saklı. Kendini talihsiz sayan 
insanlar geç kalma telaşı 
ile kafeteryaya hızlı ve kesin 
adımlarla ilerlerken, kendini 
şanslı sayan insanlar daha 
sakin adımlarla ve çevrelerini 
gözlemleyerek gelmişler. 
Şanslı olduğuna inanan insan-
lar belirli bir hedefe saplan-
mak yerine, duyularını açmayı, 
hedeflerini genişletmeyi tercih 
ederler. Başarılarının ya da 
‘şanslarının’ sırrı, bir yere 
ya da hedefe saplanmaktan 
daha çok, uyanık ve dikkatli 
bir yaşam sürmekten geliyor. 
Geniş hedefler koyup, birçok 
şeyi denemek şansın anahtarı 
gibi görünmekte. Çünkü bir 
hedefe saplanmak tünelde 
kaybolmak gibidir...

Duygu ve algılama üzerine 
yapılan araştırmalar, gör-
sel algılarımızın en yoğun 
ve etkin şekilde çalıştıkları 
anların, keyfimizin yerinde 

olduğu zamanlarda olduğunu 
göstermiştir. Yani, kafamızdaki 
algılama radarlarının ne kadar 
iyi çalışacağı ne kadar keyifli 
olduğumuza da bağlıdır. Diğer 
taraftan gerginlik, stres algı-
larımızı daraltırken, kendimizi 
bir tünel içinde gibi hissetme-
mize neden olur. Düşüncele-
rimiz bir noktaya saplanmıştır 
ve çıkış yolları sadece tünelin 
sonunda görmediğimiz ancak 
göreceğimizi umut ettiğimiz 
bir ışığa kayıtlanmıştır. Çözüm 
arayışına odaklı düşünce, ola-
bilecek diğer alternatif yolları 
kapatmıştır.

Gazete deneyi

Wiseman'ın ilginç deneylerin-
den birisi de 'gazete deneyi'dir. 
Bu deney rahatlık, geniş ve 
esnek düşünmenin şans ve 
başarı üzerine etkisini göster-
mektedir.

Richard Wiseman gazete 
deneyinde de katılımcılardan 
ilk olarak kendilerini yaşamda 
şanslı ya da şanssız görüp 
görmediklerini belirtmelerini 
ister. Deneyin devamında ka-
tılımcılara bir gazete verilir ve 
onlardan gazetedeki resimleri 
saymaları istenir. Gazetedeki 
toplam resim sayısı 43’tür ve 
hemen hemen bütün denekler 
de bu sayıyı doğru hesapla-
mıştır. Ama katılımcılardan 
bazıları bu sayıyı diğerlerine 

himsi tarafı sadece bununla 
kalmaz. Gazeteyi okumaya 
devam edenler bir kaç sayfa 
sonra yarım gazete sayfası 
büyüklüğünde başka bir ilanla 
karşılaşır: 'Saymayı bir kena-
ra bırakın! Deney yöneticisine 
bu ilanı gördüğünüzü söyleyin 
ve bunun karşışığında 100 
pound alın!'  Kendilerini 
şanssız sayan insanlar bu 
ilanı gözden kaçırırken, 100 
poundluk ödül kendilerini 
şanslı sayan insanların dikka-
tinden kaçmamıştır.

Wiseman’ın gerçekleştirdiği bu 
deneyinin sonuçlarını, insanın 
kendisiyle pozitif ilişkisinin 
yaşamı ve kendi şansı üzerine 

İşinize giderken yeni bir yol 
tercih etmeniz, selam verme-
diğiniz kapıdaki adama bir hal 
hatır sormanız, misafir etmek-
ten çekindiğiniz bir komşu-
nuzu yemeğe davet etmeniz 
belki de size hiç bilmediğiniz, 
beklemediğiniz ufuklar aça-
bilir. Hedefe kilitlenip, çözüm 
yolları aramak yerine, bir keyif 
kahvesi ile çevreyi dikkatle 
izlemek zihninizi, hayallerinizi 
hiç beklemediğiniz yerlere 
götürecektir.

2018 yılında şansınızın bol 
olması dileğiyle.

oranla çok daha çabuk bul-
muşlardır. Niye mi? Çünkü de-
neklerin resimleri saymalarına 
aslında gerek yoktur! Nedeni 
ise gazetinin hemen ikinci 
sayfasına büyük harflerler 
atılmış başlıktır: 'Sayma-
yı bir kenara bırakın! 
Bu gazetede toplam 
43 resim vardır!' Bu 
yazıyı görmeyi ba-
şaranlar ise yine 
tahmin ede-
ceğiniz üzere 
kendilerini 
yaşamda 
şanslı gören 
insanlardı. 

Deneyin 
miza-

etkisi olarak da yorumlayabi-
liriz. Kendini şanslı görmenin 
verdiği rahatlıkla yaşama daha 
esnek ve geniş bakabilmek, 
yaşam içinde ulaşabileceğimiz 
yaşam zenginliği duygu-
sunu da güçlendirecektir. 
Bilinen yollardan çıkıp yeni 
yollar deneyerek, ‚şans’ adını 

verdiğimiz pozitif olaylar, 
yaşamımıza daha da 
sıklıkla gireceklerdir.    
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B
ir anne-babanın belki de 
en çok zorlandığı dönemin 
ergenlik dönemi olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu dönemde 

rol oynayan biyolojik, sosyolojik ve 
psikilojik faktörlerin gelişimi, bu 
etkilerin çok hızlı ve çok değişken 
olması bu dönemi daha da hasas ve 
karmaşık hale getirmektedir.

Anne-babaların bu dönemde ço-
cuklarına yardımcı olabilmeleri için 
öncelikle ergenlik dönemini bilmeleri 
ve anlamaları gerekmektedir. 

Gerçekten de, daha düne kadar 
anne ve babasının yanında oynayan, 
onlardan ayrılmak istemeyen çocuk 
bir süre sonra onları görmek bile 
istemez, özgürleşmek ister. 

Çocuklar bu dönemde hem biyolojik, 
hem psikolojik hem de sosyolojik 
olarak değişim içindedirler. Önceden 
uyguladığımız ödül, disiplin yöntem-
lerimiz artık işe yaramaz. Önceden 
takındığımız tutum ve davranışlar 
ters tepebilir. 

Çocuğunuzu tanıyın 

Ergenin duyguları ve düşünceleri 
günde birkaç kez değişiklik göstere-
bilir. Peki bu durumda anne - babalar 
ne yapmalı? Nelere dikkat etmeli?

Öncelikle ebeveynlerin çocukla-
rını tanımaları; onların nelerden 
hoşlanıp hoşlanmadıkları, neleri 
sevip sevmedikleri ile ilgili fikir 
edinmeleri faydalı olacaktır. 
Çocuğunu tanıyan ebeveyn-
ler, ailede disiplin kural-
larını koymada ve aile 
içi iletişimde çok 
daha iyi ortamlar 
oluşturabilirler. 

Artık bir arkadaş grubu var

Çoğu anne - babalardan aldığımız 
şu sorularlarla sıkça karşılaşıyoruz; 
“Çocuğumun bir arkadaş grubu var, 
çocuğumuzu istemediğimiz taraflara 
çekiyorlar. Kötü alışkanlıklar ediniyor 
(örneğin sigara içmek gibi) Bunu 
görüyoruz, ama çocuğumuza nasıl 
yaklaşacağımızı bilemiyoruz?“

Bu gibi durumlarda çocuğunuzun 
arkadaşlarını eleştirmeyin.

Anne-baba ergenin arkadaşlarını 
eleştirdiği anda, ergen çocuk onları 
savunmaya geçer ve arkadaşlarına 
yapılan eleştiriyi kendine yapılmış 
sayar. Burada ebeveynler, çocuğunun 
arkadaşları yerine onun arkadaşları 
ile olan ilişkilerini konuşabilir, normal 
bir ilişkinin nasıl olması gerektiği ile 
ilgili düşüncelerini aktarabilirler.

Çocuğunuzdan beklentilerinizi 
anlatırken olumsuz olan 

Ergenlik dönemindeki çocuklara 
düzenlenen anketlerde, “Anne ve 
babanız sizi anlıyor mu?“ sorusuna 
alınan cevap %90 oranında “Hayır“ 
olmuş. Bu durum ebeveynlere daha 
çok iş düştüğünü gösteriyor. Tabii 
burada ebeveynler, “ergenlerin de 
kendilerini yeterince anlatamadıkları“ 
gibi karşı bir argümanla kendilerini 
savunabilirler. 

Her durumda ergenlerin dünyalarını 
anlamamız önemli. Çünkü bu dönem-
de ergen; duygusal karmaşa, duygu-
sal yoğunluk, soyut düşünce, arkadaş 
ilişkilerinde değişiklik, sosyal farklılık, 
sorumluluklarda artış gibi oldukça 
karmaşık bir ruh hali içindedir. Ergen 
için arkadaş çevresi, sosyal medya, 
internet, rol modeller, arkadaşları ile 
birlikte katılınılan aktiviteler ebevenin 
sunacaklarından daha önemlidir artık.

Anne ve babalar bu dönemi çok 
önemsemelidirler. Bu dönemde ço-
cukta görülen değişikliklerin ciddiye 
alınması, “Daha küçük, büyünce 
geçer“ gibi yaklaşımlarla durumun 
küçümsenmesi, gelişim aşamasında 
sorunlara yol açabilir.

Dr. Meral Acar
Çocuk, Ergen, Aile 

Psikoloğu ve Danışmanı
acarmeral@googlemail.com
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Kemal Sönmez
SRK Kanton Bern

Individuelle Begleitung SRK
Postfach 

Bernstrasse 162 
3052 Zollikofen 

Tel: 031 919 09 88
Mail: kemal.soenmez@srk-bern.ch  

Türkçe bilgi almak için: 
Pazartesi-Cuma: 08.30 – 12.00 

Pa-paRat, çocuklarını daha iyi tanımaları için babalara destek 
sunuyor. 

Çocuklarınız ergenlik çağına giriyor. Bu dönemde 
çocuklarla birlikte ebeveynleri de yenilikler bekliyor.

Çocuklarınızla nasıl iletişim kurmalısınız? 

Onları nasıl desteklemelisiniz? 

Çocukların ergenlik çağında 
babaların rolü nedir?

Pa-paRat, bu gibi soruların 
yanıtları için ücretsiz 
destek sunuyor.

davranışlar değil de olumlu davranışlar 
öne çıkarılarak konuşulursa, dikkati 
olumlu davranışlara yöneltmiş 
olursunuz. 

Bununla birlikte, ergen çocuğa sunula-
cak olan spor, sanat ve sosyal etkinlik-
lerla onları istenilmeyen ortamlardan 
uzaklaştırmak ve boş zamanlarını güzel 
planlayabileceği imkanlar sağlayarak 
yönlendirmek daha daha iyi olur.

Aile ortamının önemi

Ergenlerde; kimi zaman meydan okuma, 
kendini ispat etme, kendi kimliğini ortaya 
koyma çabası görülebilir. Bu durumda 
da hiç yapmadıkları hataları 
yapabilirler. Aile 
ortamının huzurlu 
olması, anne - baba-
nın çocuğuna yakın 
olması, çocuğun 
severek eve 
gelmesi ve 
kendini 
mutlu 
hisset-

mesi, bu dönemde olabilecek birçok 
problemi azaltabilir. Ailede bu yakınlığı ve 
huzuru bulamayan çocuk, kendini daha 
iyi ve güvende hissedebileceği ortam 
arayışına yönelir.

Bu ortamlar farklı arka-
daş grupları olabi-
leceği 

gibi, internetteki sanal ortamlar da 
olabilir.

Çoğu ergen, ki bunu aslında yetişkinler 
için de söyleyebiliriz, eleştiriyi kabul 
etmez. Onlara eleştiriden çok, neleri 
iyi yaptıysa onları konuşmak, abartılı 
olmadan onları övmek çok daha yapıcı 
ve güven verici olacaktır. Akranları ile 
kıyaslama yapmak, onların davranışları 
ve konuşmaları ile ilgili şakalar yapmak 
kişiliklerinin gelişiminde zedeleyici 

etkiler yaratırken, “kendini değersiz 
hissetme“ duygusunun geliş-
mesine de vesile olabilir. Bu da, 

ergenin içine kapanık bir kişilik 
olması sonucunu doğurabilir.

Ebeveynlere önerimiz; 
ergenlik dönemini yaşayan 
çocuğuzla iletişimde yapıcı, 
destekleyici ve güven verici 
yaklaşımlarda bulunmaları, 

ailede ergen çocuğun 
seçebileceği aktivite-

lerle beraber mutlu 
ve huzurlu vakit 
geçirmeleridir.
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Günlük makyajınıza 

tazelik ve ışıltı katmanın yolları

G
üzelliğine düşkün 

kadınlar iyi bilirler: 

Işıltılı g
örünmekle 

“vıcık vıcık” 

görünmek arasında gerçekten 

ince bir çizgi vardır. Hele 

de yağlı ya da yağlanmaya 

meyilli bir cilt tipine sahipseniz 

bu doğal ışıltıyı yakalarken 

istenmeyen görüntülere neden 

olabilirsiniz. 

Bu tip tuzaklara düşmeden, 

sezonun en gözde makyaj 

trendi “dewy look”u 

uygulamak; yani makyajsızmış 

gibi ama gencecik ve ışıl ışıl 

görünmek istiyorsanız sizin 

için derlediğimiz 5 tüyoyu 

okumadan geçmeyin:

Ba
kı

m
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Nemlendiricinizin içine birkaç damla 
yağ ekleyin

Her gün kullandığınız nemlendirici kremin 
içine birkaç damla doğal yağ damlatın. 
Bunu yaparken çekinmeyin çünkü cildinizi 
yağlı göstermek yerine sadece ışıltı ve nem 
kazandıracak yağlar mevcut. Mavi anemon 
yağı bu yağlara en iyi örnektir.

BB kremleri aydınlatıcı kremlerle 
karıştırın

Cildinizde maske gibi duran bir fondöten 
kullanmak yerine, cilt renginize uygun bir 
BB kremi (CC krem de olabilir) içine biraz 
aydınlatıcı jel / krem ürün karıştırarak 
cildinize uygulayın. Böylece hem pigment 
dağılımı eşitlenmiş hem de doğal ve taze 
görünen bir cilt rengine sahip olursunuz.

Toz bronzer yerine krem allık kullanın

Doğal, genç görünümlü ve ışıldayan bir 
görünüme sahip olmanın en önemli 
kurallarından biri de hafif güneşten yanmış 
gibi duran pembe / şeftali yanaklara sahip 
olmaktır. Bunu elde etmek içinse ihtiyacınız 
olan şey kesinlikle doğal renklere sahip 
krem allıklardır. Çünkü krem allıklar, toz 
bronzer ya da pudralara göre cilde daha iyi 
tutunur ve cilt ile daha iyi bütünleşir.

Aydınlatıcı kullanmanın inceliklerini 
öğrenin

Aydınlatıcı ürünleri, cildinizin bütününe 
uygulamak en büyük makyaj hatalarından 
biridir. Bunu yapmak yerine ışığın yüzünüze 
vurduğu anlarda ortaya çıkan bölgeleri 
aydınlatmak yeterli olacaktır. Yani aydınlatıcı 
uygularken burun kemiği, elmacık 
kemikleri, alın ortası ve kaş kemiğini 
hedeflemelisiniz.

Makyajınızı transparan bir pudra ile 
bitirin

Makyajınızı bitirirken hafif formüllü 
ve transparan bir pudra kullanmayı 
ihmal etmeyin. Özellikle T bölgesine ve 
burun kenarlarınıza uygulayacağınız bu 
pudra, cildinizin yağlı gibi görünmesini 
engelleyerek cildinize ekstra bir tazelik 
katar.
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Pantone 2018 
yılının rengini 

Ultraviolet olarak 
açıkladı. 2018 

yılında vitrinlerde, 
podyumlarda ve 

sokakta sık sık 
mor ve tonlarını 

göreceğiz. 

Mor olarak da tariff 
edilen Ultra Violet 

rengi; zenginliği, 
asaleti, lüksü ve 

ihtişamı çağrıştırıyor.

Özellikle açık tonları 
oldukça rahatlatıcı 
iken, hayal gücünü 

arttırarak şevk ve ilham 
verip, konsantrasyonu da 

arttırıyor.
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Yeni yılda, 
gardırobunuzda 
mor ve tonlarına 
bir şans verin.
Mor, diğer renkler ve parçalarla nasıl kombin edilebilir?

Baştan aşağı mor giyebilecek kadar cesursanız, morun farklı tonlarını bir arada kullanıp çarpıcı bir görünüm elde edebilirsiniz. Sade bir tarzınız varsa, denim pantolonunuzun üstüne mor bir sweatshirt ve düz beyaz sneakerlarla spor bir şıklık sağlayabilirsiniz. 

Mor rengi aksesuarlarınızda kullanmaktan yanaysanız, düz siyah bir elbisenin altına gece şıklığı için mor renk bir stiletto giymenizi öneririz.

Bohem bir tarz için siyah bir büstiyerin altına mor maxi fırfırlı bir etek giyerek davetlere katılabilirsiniz. Bu görünümde saçınızı ve makyajınızın doğal olması görünümüzü çarpıcı kılacaktır.

Saten veya tafta gibi parlak dokulu kumaşlar mor ile devleşiyor. Gece kıyafetinizi mor parlak bir kumaştan seçip, kırmızı, gold veya zümrüt yeşili aksesuarlar kullanabilirsiniz.
Bej rengi sade bir trençkotu sezonun gözdesi mor dizüstü çizmelerle tamamlayıp tüm dikkatleri üstünüze çekebilirsiniz.

Siyah ve beyazdan oluşan monokrom görüntünüzü mor bir çantayla tamamlayabilirsiniz.
Bu sezon daha çok mor ve tonlarında kıyafet ve aksesuarlar üretiliyor. Özellikle midi elbise, triko, mor kadife topuklu ayakkabı ve kadife çizmelerine göz atmanızı öneririz.
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Mitsubishi'nin yeni konsept otomobili 
e-EVOLUTION adını taşıyor. Ancak 

buradaki EVOLUTION keli-
mesi bugüne kadar marka 
tarafından kullanılandan çok 
daha farklı bir evrime işaret 
ediyor. Mitsubishi Motors’un 
yakın gelecekte gideceği 
yönü gözler önüne seren 

e-EVOLUTION CONCEPT, 
sürücü ve araç performansını 

artıran yapay zeka (AI) teknolo-
jisi, üç motorlu 4WD sistemi, çift 
motorlu aktif yalpalama kontrolü 
(AYC), yüksek torklu elektrikli motor, 
adaptif tepki özellikleri ve rehberlik 
fonksiyonuyla dikkat çekiyor.

MITSUBISHI e-EVOLUTION CON-
CEPT’te yüksek tork ve yüksek per-
formans sunan elektrikli motorlar 
kullanılıyor. Üçlü Motor 4WD Sistemi; 
ön tekerleklere tahrik sağlamak 
üzere tek bir motordan ve elektronik 
olarak kontrol edilen tork yönlendir-
meli Aktif Yalpalama Kontrolü (AYC) 
ünitesi üzerinden iki arka motoru 
eşleştiren yeni Çift Motorlu AYC 
sisteminden yararlanıyor.

Konseptin beynini ise sürücünün 
yeteneklerini güçlendiren Yapay Zeka 
(AI) sistemi oluşturuyor. Sensörlör, 
AI sisteminin gerek yol ve trafik 
koşullarını, gerekse sürücünün 
isteklerini anında okumasına imkan 
veriyor. Sürücünün hareketlerini taşıt 
performansı ile pürüzsüz şekilde 
koordine eden sistem, sürücüye 
her koşulda uyum sağlıyor. Özel bir 
rehberlik fonksiyonu da, AI sistemi-
nin sürücüye bilgi aktarmasına ve 
sürüş ustalığını sıkıntı yaşamadan 
geliştirmesine izin veriyor. Sistem, 
sürücünün sürüş performansına dair 
genel bir tablo oluşturduktan sonra, 
sesli diyalog ve gösterge tablosunda-
ki büyük bir ekran yoluyla tavsiye-
ler sağlayan bir eğitim programı 
oluşturuyor. Bu sayede her yetenek 
düzeyinden sürücüler, kısa süre için-
de kendi istedikleri şekilde hareket 
eden bir araç deneyimleyerek sürüş 
deneyiminin tadını daha yüksek 
düzeyde çıkarabiliyorlar.
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M
arkanın yeni UKL2 platformu 
üzerine inşa edilen X2, tıpkı mar-
kanın daha büyük X modelleri 
X4 ve X6 gibi tasarım açısından 

gamın sportif tarafında duruyor. M Sport 
ve M sport X vesiyonlarında  20 inçe kadar 
uzanan devasa jantlara ve coupe benzeri 
tavan hattıyla dinamik bir duruşa sahip olan 
X2'nin tasarımındaki en ilgi çekici detay ise 
C sütununda bulunuyor. Karakteristik Hof-
meister kıvrımıyla şekillenen C sütununda 
BMW logosuna yer verilmiş. Bu detay da bizi 
markanın geçmişteki 2000 CS ve 3.0 CSL 
modellerine götürüyor.

Dinamik bir sürüş karakterine sahip olduğu 
iddia edilen X2'de tıpkı diğer BMW modelle-
rinde olduğu gibi Sürüş Deneyimi Kontro-
lü'ne yer verilmiş. Bu özellik Comfort, Sport, 
EroPro modları sunuyor. Gövdeyi 10 mm 
alçaltan Dinamik Süspansiyon Kontrolü'nü 
opsiyon listesine ekleyen X2'nin M Sport ve 
M Sport X paketlerinde ise M Sport süspan-
siyonlar standart olarak sunulmakta.

BMW X2 üç ve dört silindirli motorlardan 
oluşan geniş bir motor gamıyla üretiliyor. 
Önden çekişli versiyonlar sDrive18i, sDri-
ve20i ve sDrive18d adıyla sunulurken, dört 
tekerlekten çekişli X2 gamı ise xDrive20i, 
xDrive18d, xDrive20d ve xDrive25d'den 
oluşuyor.
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ile Panoramik Seyahat

İ
sviçre doğası bu dönemde, karlarla kaplı dağlar arasından, 
tren yolcularına muhteşem manzaralar sunuyor. Buzullar, 
Alpler’deki göller ve ülkenin engebeli arazisinin yarattığı 
nefes kesici manzaralar fotoğraf çekmeyi sevenleri için 

oldukça ideal. 

Panoramik seyahat treni olarak nitelendirilen bu trenlerin 
camları oturma yerlerinden başlayıp, tavanın ortalarına kadar 
uzanıyor. Başınızın üst tarafını da görebilmenizi sağlayan 
bu kocaman panoramik camlar nefes kesici bir yolculuk 
yapmanızı sağlayacaktır. Oturduğunuz yerden, başınızı 
nereye çevirirseniz çevirin mutlaka büyüleyici manzaralarla 
karşılaşacaksınız.

Bu mevsimde, Alplerin eteğinde, köprüler ve viyadüklerden 
kıvrıla kıvrıla ilerleyen trenin koltuklarından; karların içinden, 
berrak göllerin kıyısından ilerlerken, yol boyunca dizili 
olan çam ağaçlarının uzanıp yüzünüze dokunacağı hissine 
kapılabilirsiniz.

Alp dağlarına, 
panoramik 
seyahat treni 
ile keyifli 
bir yolculuk 
yapmaya ne 
dersiniz?
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Rhaetian tren yolu ile 
yükseklere tırmanış

Bernina Express ile 
yükseklere yolculuk 
yapmaya hazır olun. 
St. Moritz’e doğru ilerleyen 
tren, 2008 yılında UNESCO 
Dünya Kültürel Mirasları lis-
tesine giren Albula ve Bernina 
bölgelerinden geçiyor. Albula/
Bernina hattı, İsviçre Alpleri’ni, 
İtalya’nın küçük kasaba ve 
köylerine bağlayan bir hat. 

Chur’dan hareket eden 
Bernina Express, bu bölgeleri 
takiben yavaş yavaş yüksek-

lere tırmanır. Hattın en yüksek 
noktası 2253 metre ile Ospizio 
Bernina. Bunu 2091 metre 
yükseklik ile Alp Grüm takip 
ediyor.

Tren, nefes kesici manzarala-
rın fotoğrafını çekmek isteyen-
ler için Alp Grüm’da 15 dakika 
kadar durup mola veriyor.

Yolculuk boyunca tam anlamı 
ile görsel bir şölen yaşaya-
caksınız. Özellikle de Preda ve 
Bergün hattı arasında, dağların 
yamaçlarına kurulmuş köy-
lere, kasabalara bakarken, 
trenin diğer tarafından birden 
dünyaca ünlü viyadükler, dağ 

gölleri, buzullar ya da şelaleler 
belirir. 

Tren aniden tünele girerken, 
tünel çıkışında mimarı bir 
harika olan kıvrımlı bir köprü-
den geçeceksiniz. Bu sırada, 
başınızı geriye çevirdiğinizde 
trenin başı ile sonunun aynı 
noktada birleştiği hissine 
kapılacaksınız.

Yolculuğun en yüksek noktası 
olan Ospizio Bernina ve Alp 
istasyonlarından sonra yavaş 
yavaş aşağı iniş başlar. Aşağı 
doğru indikçe iklim ve doğa 
da değişmeye başlar. Karların 
eridiğini, güneşin parlamaya 

başladığını, göllerde ve şela-
lelerde yansımalar olduğunu 
fark edeceksiniz.

Burada bir vurgu yapmadan 
geçmeyelim; Panoramik tren-
lerle yolculuk yapmak isteyen-
lerin rezervasyon yaptırmaları 
zorunlu. Ayrıca, trenler içinde 
restoranlar da mevcut.

İletişim bilgileri şöyle:

Rail Center

Bahnhofplatz 7

CH-3900 Brig

Mail: info@glacierexpress.ch

Telefon +41 (0)848 642 442

Güzergâh

Panoramik seyahat treni Zermatt’dan hareket edip, St. Moritz’e 
kadar uzanıyor. Daha sonra da İtalya sınırını geçip Tirano’ya 
kavuşuyor. 

Güzergâh, Wallis, Uri ve Garubünden kantonlarını kapsıyor. 

Tren istikametinin merkezleri şöyle; Zermatt, St. Niklaus, Visp, 
Brig, Fiesch, Oberwald, Wallis / Uri, Andermatt, Graubünden, 
Dısentis/Mustér, Chur, Thusis, Tiefencastel, Davos Platz, Filisur, 
St. Moritz.

Yolculuğun uzunluğu 291 kilometre. Tren, yol boyunca 55 tünel ile 
196’yı aşkın köprü ve viyadükten geçiyor.  Yolculuk, yavaş hareket 
eden bu tren ile toplamda 8 saat sürüyor.
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Ayhan Demirden
Sinema eleştirmeni

a.demirden@gmx.de

etmeyerek sanki hiç birşey olma-
mış gibi hayatlarına devam etmeyi 
ve dışarıya karşı böyle bir resim 
vermeyi tercih edince zavallı Anna 
Karenina’nın sonu hazırlanmış olur.

Film, o dönemi yansıtan çok güzel 
mekanlarda çekilmiş. Ancak reji-
sör, sanırım mekanların albenisine 
kendisini fazla kaptırdığından 
olacak, oyunculuklarla pek fazla 
ilgilenmemiş. Örneğin birbirlerine 
aşık oldukları sahneler hiçbir şe-
kilde inandırıcı olamıyor.  Anna'nın 
kendini yediği, çeliştiği sahneler 
de öyle. Belki cast problemi ya 
da birbirlerine çekici gelmeyen 
oyunculuk sorun. Bunun dışında 
Mançuray'daki çinli gencin üzerin-
den betimlemelere çalışmalar filan 
çok gereksiz gibi. 

Filmde, hislerin yoğunluğunun pek 
yansıtılamadığı, daha çok epizodik 
bir yapının tercih edildiğini söyle-
yebiliriz. Edebiyat uyarlamalarına 
ilgisi olan okurlarımızın dikkatine.

Ünlü Rus Yönetmen Karen Scha-
chnasarow, Leo Tolstoy’un Anna 
Karenina romanını filmleştirirken 
hikayeyi Vronski’nin perspektifin-
den anlatmayı seçmiş. 

Öykü, Mançurya'da Japonlarla 
savaşan bir Rus birliğinin bir köyde 
seyyar hastahane kurmasıyla baş-
lıyor. Burada cerrah olarak çalışan 
Sergey uyarılıyor: “İçeride yaralı 
olan önemli bir şahıs var; Kont 
Aleksey Kiriloviç Vronski.“ Birbirle-
rinin ismini duyan Sergey Karenin 
ve Vronski ilk buluşmalarında:

- Siz Anna'nın oğlusunuz değil 
mi? 

- Evet, onun oğluyum.

- Beni pek sevmiyorsunuz herhal-
de?

- Pek sayılmaz. Açıkça söylemem 
gerekirse bir zamanlar sizi 
öldürmeye niyetlenmiştim. Hatta 
bir revolver bile satın aldım.

- Benden ne istiyorsunuz?

- Annemin niçin kendini öldürdü-
ğünü anlamak istiyorum...

Ve Vronski anlatmaya başlıyor. 
Aşklarının başlangıcını ve sonra-
sını...

Anna Karenina, Tolstoy'un aristok-
ratların yaşamlarını ve ahlaklarını 
en ince ayrıntısına kadar anlattığı, 
bu konuda şimdiye değin yazılmış 
en iyi roman. Nabokow şöyle de-
mişti: “Eğer Turgenyew okuyor-
sanız Turgenyew okuduğunuzu 
bilirsiniz. Eğer Tolstoy okuyorsanız, 
okursunuz çünkü okumayı bıraka-
mazsınız.“ 

Anna Karenina şimdiye kadar 60 
kez filme çekilmiş. 

Kısaca özetlemek gerekirse; evli 
ve bir oğlu olan Anna Karenina 
ve subay Vronski birbirlerine deli 
gibi aşık olurlar. Bunu farkeden 
Anna'nın kocası boşanmayı kabul 

Anna Karenina Vronsky's Story

Yönetmen : Karen Schachnasarow

Yapım Yılı : 2017

Ülke : Rusya

Türü : Dram

Süre : 98 dakika

Oyuncular : Elizaveta Boyarskaya,  Vitaly 
Kishchenko,  Kirill Grebenshchikov,  Maksim 
Matveev

Fragman
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Rejisör Joshua Weinstein’ın 
ilk filmi olan Menashe New 
York’ta yaşayan Ortodoks 
Yahudilerin yaşamına içten 
bir bakışı olanaklı kılıyor. Bu 
o kadar kolay da birşey değil. 
Zira, Khassidi tarikatına bağlı 
olan Yahudiler modern iletişim 
araçlarını kullanmıyorlar. Tele-
vizyon vs. yok hükmünde yani. 

Çekimlerde çok zorlanan We-
instein, örneğin bir süpermar-
ket sahnesini çekebilmek için 
4 ayrı markette çekim yapmak 
zorunda kaldığını, çünkü 
bütün marketlerin sadece kısa 
sürelerle çekim yapmasına 
müsade ettiklerini anlatıyor. 

Menashe Lustig bu tarikattan 
olan biri. Eşini kaybettikten 
sonra oğlunu kaynına vermek 

de ideolojik yapıların bireyin 
hayatını belirlemede ne kadar 
etkili olduğunu çok güzel 
resimlerle anlatmayı beceren 
Joshua Weinstein, sıklıkla 
teleobjektif kullanıyor. Bu da 
bize olaya yakından bakarken 
fiziki olarak da mesafemizi 
korumamızı sağlıyor. 

Ben sıklıkla Takva filmini ve 
sevgili dostum büyük oyuncu 
Erkan Can'ı hatırladım bu film-
le. Menashe Lustig de rolünü 
çok iyi oynuyor burada. Al-
manca bilenler, aynı zamanda 
jiddish'in Almanca’ya ne kadar 
yakın olduğunu da keşfede-
cekler. Kaçırmayın!

zorunda kalıyor. Tarikatın 
itikadına göre; küçük bir çocuk 
ancak ebeveynin olduğu bir 
evde büyüyebilir. Bundan 
dolayı evlenmesi için Menas-
he'e bekar kadınlar bulunuyor 
ama zaten daha önceki zoraki 
evlilikten sıtkı sıyrılmış olan 
kahramanımız işi yokuşa 
sürüyor. 

Oğlunu haftada bir alma hakkı 
var, Oğlu tabii ki tarikatın bü-
tün etkilerini üzerinde taşıyor 
ve babasına soruyor: “Baba 
sen niye diğerleri gibi yüksek 
şapka ve ceket giymiyorsun?“  

Menashe kesinlikle tarikata 
başkaldırmış biri filan değil. 

Sadece bütün kuralları uygula-
yamayan, biraz sersek biraz da 
beceriksiz biri. Patronu yerleri 
iyi temizlemediği için ona fırça 
atıyor. Kazancı da yetersiz ama 
büyük istemleri de yok zaten. 
Tek istediği oğluna tek başına 
bakabilmek. Bu konuda da pek 
yeterli olduğu söylenemez. 
Sabah kahvaltısı olarak pasta 
ve kola veriyor oğluna örneğin.

Bu filmi bu kadar önemli 
kılan, bu tarikatın dünyanın 
en modern kentinin ortasında 
yaklaşık 200 yıl öncesinin 
kuralları ile paralel bir hayatı 
oluşturmuş olmaları ve hiç 
üstten bakmayan bir biçimde, 
bu varoluş biçimini yargıla-
madan bireyin sorunlarının 
sergileniyor olması. Bize hem 
içten bir bakışı sağlayıp hem 

Menashe

Yönetmen : Joshua Weinstein

Yapım Yılı : 2017

Ülke : ABD

Türü : Dram

Süre : 1 saat 22 dakika

Oyuncular : Menashe Lustig, Ruben Niborski, Yoel Weisshaus, 
Meyer Schwartz

Fragman
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Malzemeler: 125 gram margarin, 1 paket krema 

(soğuk), 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı 

pudra şekeri (3 yemek kaşığı toz şeker kullanabi-

lirsiniz), 1,5 paket petibör bisküvi

Üzeri için: 1 çay bardağı rendelenmiş hindistan 

cevizi

Hazırlanışı: Pötibör bisküvilerinizi gelişigüzel 

kırarak ufak parçalara ayırın ve oval bir kaba 

aktarın. Daha sonra pudra şekeri, krema ve 

kakaoyu çırpın. Çırptığınız karışıma azar azar yağı 

ilave edin ve karışım homojen bir kıvam alıncaya 

kadar çırpmaya devam edin. Bisküvilerinizi harca 

bulayın. Sonra, alüminyum folyoyu mutfak tezga-

hınızın üzerine açın. Mozaik pasta harcını üzerine 

yerleştirin. Folyoyu iki taraftan kapatarak pastanı-

za piramit şeklini verin. Pürüzsüz bir şekil alması 

için yan taraflarını bir spatula yardımıyla bastıra-

rak düzeltin. Kolay dilimlenebilmesi için; mozaik 

pastayı buzdolabında 2- 3 saat kadar bekletin. 

Dilimledikten sonra rendelenmiş Hindistan cevizi 

ile süsleyerek servis edin. 

Malzemeler: 1 su bardağı dövme 

(aşurelik buğday), tuz, yarım su bardağı 

nohut, 2 dolmalık kurutulmuş biber, 

yarım su bardağı mercimek, 2 yemek 

kaşığı tarhun otu, 2 soğan, 1 yemek 

kaşığı kırmızı tozbiber, 30 gr tereyağı

Hazırlanışı: Döğme ve nohudunuzu bir 

gece önceden ıslatın. Bir tencereye alıp 

bol suyla haşlayın. Nohutlar yumuşayın-

ca mercimeği ekleyin. Hepsini birlikte 

iyice pişirin.

Soğanları ve biberleri temizleyip halka 

şeklinde doğrayın. Pişen bakliyatlarla 

birlikte kıvama ekleyin. Daha sonra da 

kırmızı biber ve tuz da ekleyip tere yağı 

tarhun ve kırmızı biberi bir tavaya alın.

1 dakika kadar daha pişirip çorbaya ilave 

edin ve sıcak sıcak servis edin.

Dövmeli Alaca Çorba

Mozaik Pasta
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Bal Kabaklı ve Lor Peynirli: 

Rulo Lazanya

Malzemeler:  300 gram bal kabağı, 200 gram 

kahvaltılık lor peyniri, 8
-10 adet lazanya yaprağı, 

2-3 diş sarımsak, 1 dal dereotu, 1 dal taze soğan, 1 

çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kişniş, 1 çay kaşığı 

tuz, 1 çay kaşığı karabiber

Beşamel sos için: 300 ml. süt, 1 adet defne yapra-

ğı, 1 adet karanfil, 1 çay kaşığı muskat cevizi ren-

desi, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay 

kaşığı karabiber, 100-200 gram rendelenmiş kaşar 

peyniri

Hazırlanışı:  Bal kabaklarınızı sarımsaklar ile 

beraber az suda haşlayın. Pişen bal kabaklarını 

püre haline getirin. Soğuduktan sonra lor peyniri, 

ince dilimlenmiş taze soğan ve dereotunu ekleyip 

karıştırın. Baharatlar, tuz ve karabiberini ekleyin.

Defne yaprağını karanfil ta
nesinin yardımıyla so-

ğana saplayıp sütle beraber bir taşım kaynatın ve 

soğuması için kenara alın.

Lazanya yapraklarını geniş bir tencerede kaynayan 

suyun içinde yumuşayıncaya kadar pişirin. Kenara 

alın.

Soğuyan lazanya yapraklarına harcınızı sürün ve 

rulo yapıp ısıya dayanıklı bir fırı
n kabına yan yana 

dizin.

Sos tenceresinde erittiğ
iniz tereyağına unu ekleyip 

40-50 saniye kavurun. Sütün 1/3’ünü kavrulan 

una ekleyip bir çırpıcı yardımıyla hızla çırpın.

Karışım homojen olduğunda kalan sütü ekleyip, 

çırpmaya devam edin. Sos hafif kaynamaya baş-

ladığında ateşten alın. Hazırladığınız beşamel sosu 

lazanya rulolarının üzerlerine dökün.

Rende kaşar peynirini ekleyip, üzerine biraz zey-

tinyağı gezdirip 170 derecede ısıtılm
ış fırın

da üzeri 

nar gibi kızarıncaya kadar pişirin.

Daha sonra da çıkarıp sıcak sıcak servis edin.
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fare Keloğlan’ın yanına gelip:

– Keloğlan keleş oğlan, her işi 
beleş oğlan, nasıl ama çalışmak, 
zor geliyor değil mi? demiş.

Keloğlan gözünü aralamış, fareyi 
kovalamış. Fare tekrar gelmiş bu 
sefer iyice yaklaşıp,

– heeyyy. Duydun mu prensesin 
başına gelenleri, Her kim pren-
sesi iyileştirirse, kral onu kızıyla 
evlendirecekmiş, demiş. Sonra bir 
çırpıda anlatmış, güzeller güzeli 
prenses aylardır ağlayıp duru-
yormuş ve onu kimseler sustu-
ramıyormuş. Kızımı güldüren her 
kim olursa, onu prens yapacağım 
demiş kral. 

Keloğlan bunu duyduktan sonra, 
`Bu iş böyle olmayacak, baş-
ka şeyler yapmak lazım `diye 
hoplayıp zıplamaya başlamış. 
Öyle hoplayıp zıplayarak evleri-
nin yakınındaki dağın eteklerine 
kadar gelmiş. Dağın eteklerin-
de açan çiçekleri toplamış. Bu 
çiçeklerin özelliği insanları kıkır 
kıkır güldürebilmesiymiş. Anasın-

dan öğrendiği 
kadarıyla, hepsini bir 

araya getirirse, prensesi güldü-
rebileceğini biliyormuş. Bütün gün 
topladığı çiçekleri bazı karışım-
larla suladıktan sonra, çiçekleri 
alıp, sarayın yolunu tutmuş. Az 
gitmiş, uz gitmiş dere tepe düz 
gitmiş, sarayın kapısına geldiğin-
de iki takla atıp, sırada bekle-
yenlerin yanında sıraya geçmiş. 
Akşama doğru ona sıra geldiğinde 
neredeyse yorgunluktan uyuyacak 
hale gelmiş. Onu içeri almışlar, 
Keloğlan elindeki kağıdın için-
de sakladığı çiçekleri prensese 
uzatmış. Prenses çiçekleri eline 
alır almaz kıkır kıkır gülmeye 
başlamış, öyle çok gülüyormuş 
ki, kral kraliçe ve beraberindeki 
herkes prensesle gülmeye başla-
mış. Prenses mutluluktan uçuyor 
gibiymiş. Keloğlan o gün kurulan 
düğünle prensesle evlenmiş, 
anasını hasta yatağından aldırmış 
ve saraya getirmiş. Anası da kel 
oğlunun kel kafasına kocaman bir 
öpücük kondurmuş.

Gökten üç elma düşmüş; biri 
okuyanın başına, biri dinleyenin 
başına, biri de bu masalı yazanın 
başına.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel za-
man içinde, kalbur saman içinde, 
pireler berber iken, ben ninemin 
beşiğini sallar iken, bir dağın 
başında, bir ormanın yanı başında 
Keloğlan’ın yaşadığı köy varmış.

Keloğlan’ın bir tek anacığı, anacı-
ğının da bir tek kel oğlu varmış. 
Dünyada başka kimseleri olmadığı 
için hep birbirlerine destek olur-
lar, kuru ekmek yeseler kimse-
lere belli etmezler, padişahlara 
layık yemekler yedik diyerek kötü 
durumlarından kimseleri haber-
dar etmezlermiş.

Keloğlan çok akıllıymış ancak akıllı 
olduğu kadarda tembelmiş. Anası 
hadi oğlum, bahçeden bir soğan 
al dese, iki saat düşünür, üç saat 
hesap yapar, o soğanı bahçeden 
ayağına nasıl getirtebilir, onu 
düşünürmüş. Sonunda bir yolunu 
bulurmuş ama annesi de bu arada 
çıldırır dururmuş. Günler böy-
le . gelip geçerken, Keloğlan’ın 
anacığı bir gün hastalanmış, bütün 
iş güç Keloğlan’a kalıvermiş. O 
tembel Keloğlan gitmiş, yerine 
aklı başında çalışkan bir Keloğlan 
gelivermiş. Anası yattığı yerden 
Keloğlan’a emirler yağdırıyor, 
bizimki de oradan oraya koşuyor-
muş. Bu böyle günlerce sürmüş, 
Keloğlan sonunda yorgunluktan 
bir köşeye düşmüş. O sırada bir 
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Hayvan
doktoru

Mefhum Gider İncik

Gümüşi
akasya

Hülasa
Ün, şan,
şöhret

Güzel kokulu 
kırmızı renkli içecek

Kızılderili
kabilesi
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bir söz Hırvat 
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Erkek 
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Zehir
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Dik ve derin 
yamaç 

Umut, istek
Bir şeyin alt 
bölümü,zir

Yararsız şeylerin 
tümü

Boya sürme
aracı

Kısaca Türk Malı
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Tehlike
verilen
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çalınan disk

Yanarken
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çıkartan bir
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önce
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ilgili

Dua sözü
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olmayan
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inancı

Küçük bitki

Dinlenme
duraklaması

Şaşma sözü

Helyum Kadife tüyü

Hükümran,
hakim

Kapakla örtülü
mezar 

Kuruntuya 
düşürme

Galyum İmi İsim

Zonguldak
halk oyunu
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Bülbül
Kristin Hannah 

Bir kadının ruhunun manzarası savaştaki 
bir dünya kadar hızlı değişebilir.

II. Dünya Savaşı döneminde Fransa’da 
yaşayan iki kız kardeş, annelerini küçük 
yaşta yitirmiş ve babaları tarafından terk 
edilmiştir. Viann henüz çocukken âşık 
olduğu Antoine’la evlenip acı tatlı bir hayat 
kurmayı başarırken isyankâr Isabelle gittiği 
bütün okullardan ya atılmış ya da kaçmıştır. 
Savaş alevlenmeye başlayınca Viann’in 
kocası cepheye çağrılır. Yine okuldan atılan 
Isabelle’inse ablasının yanına gitmekten 
başka çaresi yoktur. Fakat iki kız kardeşin 
arası savaş yüzünden açılır. Isabelle dire-
nişe katılmanın bir yolunu bularak sayısız 
hayat kurtaracak ve imkânsız bir aşka 
tutulacaktır. Yolunu gözlediği veya sonsuza 
dek veda ettiği sevdikleri için bahçesin-
deki kurumuş elma ağacına birer kurdele 
bağlayan Viann ise çok sevdiği kocasının 
yokluğunda, yabancı erkeklerin işgal ettiği 
bir şehirde zulme, açlığa ve korkuya göğüs 
gerecektir.

Bazı kadınlar doğuştan cesurdur; doğru 
olan için savaşmak, hayat kurtarmak ve 
gidişatı değiştirmek uğruna kendi canlarını 
tehlikeye atarlar. Isabelle bu kadınlardan-
dı… Ama bazı kadınlar da sabır ve fedakâr-
lıklarıyla direnir, sevdiklerini koruyup kollar 
ve hayatı onlar için yeniden inşa eder. İşte, 
Viann’in hikâyesi de tam olarak böyleydi…

Saba Melikesi Belkıs
Vallis Budge

Süleyman, kız kuşunun olmadığını fark etti 
ve onun neden olmadığını sordu. Kısa süre 
sonra kız kuşu ortaya çıktı. Altın ve gümüş-
ten bir tahtta oturan “Belkıs” isminde bir 
kraliçenin yönettiği Sâba’yı görmüş oldu-
ğunu söyledi.Kraliçe ve halkı putperestti, 
güneşe tapıyordu. Şeytan’ın etkisi altın-
daydılar. Süleyman, Belkıs’a şu mektubu 
yazdı: “Tanrı’nın hizmetkarı, Davud’un oğlu 
Süleyman’dan Saba Kraliçesi Belkıs’a. En 
Merhametli olan Tanrı’nın adına. Doğru yolu 
izleyenler huzur içinde olsun. Bana isyan 
etmeyin, gelip kendinizi bana gösterin.” 
Belkıs bu mektubu aldığı zaman Süley-
man’a gitmeye ve ona saygılarını sunmaya 
karar verdi. Tahtını güçlü bir kaleye kilitleyip 
ordusunun eşliğinde Kudüs’e doğru yola 
koyuldu. O yoldayken Süleyman bir gün 
asilzadelerine şöyle dedi: “Hanginiz Kraliçe 
ve maiyeti buraya varmadan önce onun 
tahrını bana getirecek?” Orada bulunan biri 
Kral’ın bu ivedi isteğini yerine getirmek 
için şöyle dedi: “Ben tahtı size gözlerinizi 
bir şeyden başka bir şeye çevirene dek 
getiririm.”

Kısa Kollu Ahtapot
Yılmaz Karakoyunlu

Her cinayetin üslubu kendi beyanındadır!

Misbah Bey, Selman Bey ve Baş Komiser 
Nuri... Çocuklukları birlikte geçmiş, fakat 
hayat onları farklı yerlere savurmuştur. 
Misbah Bey’in kuzeni olan Selman 
Bey büyük bir gazetenin patronudur 
ve bir cinayete kurban gider. Cinayet 
soruşturması Baş Komiser Nuri’ye verilir 
ve böylece üç çocukluk arkadaşının 
yolu tekrar kesişir. Giderek dallanıp 
budaklanan soruşturmaya Misbah Bey’in 
eşi Feride Hanım, Komiser Muavini Bekir, 
gazetenin yazı işleri müdürü Bedri Bey ve 
Selman Bey’in damadı Jim May de dahil 
olurlar. Her yeni isimle birlikte cinayet 
soruşturması daha da karmaşık bir hal 
alır. 

Yılmaz Karakoyunlu’dan bir cinayetin sırlı 
labirentlerinde şaşkınlıkla yürüyeceğiniz 
bir kitap.

Feldbergstrasse 33
4057 Basel

061 691 24 71
www.muzik-kitap.com
info@muzik-kitap.com
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